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Klubblad for Traction Avant Danmark 

Bestyrelsen: 
Formand: 
Kim Bo Cl asen , Stengårds All e 11 8, 2800 Lyngby . Tl f : 444437 12. 

Kas s er e r, medlems- og vognregist e r: 
J ens E. Sanning, Hårbyvej 3, Hårby, ~660 Skanderbor g . Tl f : 86524570 . 

Sekretær , klubbutik: 
Benny A. J ensen , Hækn~sen 28C, 2730 He r lev. Tlf : 44443741. 

Reservedel e : 
J ørgen Kjær , Gl. SeJlingvej 20, 8370 Hadsten. Tl f : 86983177 . 

Bestyrel sesmedlem: 
Kerst in Heerulf, Atl asvej 3, 8270 HØjbj erg . Tl f : 86116544 . 

Bladredaktionsgruppe: 
Peter J uel Jeppesen , Rosengade 16, 2B, 1309 København K. Tlf : 3391927 1. 

J ens MØller Nicol aisen , Ravns borggade 5A, 4. t h. , 2200 KØbenhavn N. Tl f : 31395320 . 

Stof til næste nummer 
sendes til Peter Juel J eppesen . 

Deadline: 
-juni med morgenpost en. Næste numme r udkomme r omkri ng l. juli . 
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Nyt fra ind- og udland 

Nu hvor bladet udkommer, er det forhå
bentlig blevet sommervejr . Det med som
mervejr plejer at betyde, at det også er 
blevet tid til træf . Nogle har allerede 
været afholdt, mens andre venter forude . 
Det gælder sål edes træffet i Holland, 
træffet i Sverige (på Ålandsøerne) og 
ikke mindst vores eget træf i VipperØd i 
august. Apropos sommertræffet - så afhol
des generalforsamlingen jo netop på som
mertræffet. Dette kan således være en 
"husker" til, at forslag til generalfor
s amlingen s kal være undertegnede i hænde 
senest 3 uger før. Der vil blive udsendt 
en officiel indkaldelse med dagsorden 
sene re . 

I denne forbindelse skal jeg meddele, at 
jeg ikke mere opstiller som formandskan
di dat. Dette skyldes, at jeg ikke synes, 
at j eg længe r e har den fo rnØdne tid til 
det store arbejde, som det kan indebære 
at være formand. J eg har derimod ikke 

noget imod stadig at lave et stykke ar
bejde for klubben såvel udenfor som in
denfor bestyrelsen. Nok om det. 

Der har været afholdt flere lokale arran
gementer . Jeg skal referere de, der har 
været afholdt i den østlige de l af konge
riget: 

Først havde Tommy Rasmussen arrangeret et 
besøg på DSB's værksteder i KØbenhavn. 
Selv om der ikke kom så mange medlemmer, 
havde vi der mødte op en virkelig god 
eftermiddag. Vi blev vist rundt på værk
stederne af to medarbejdere, som fortalte 
om der es arbejdsplads og om de forskelli
ge lokomotiver, med en enthusiasme der 
tydeligt viste, at de havde et næsten 
lidenskabeligt forhold til de store die
sellokomotiver . 

Uet næste l okalmøde var hos Christina og 
Fritz Trøst i Nr. Hyllinge - et meget 
hyggeligt mØde med masser af bilsnak, 
kaffe og blØdt brØd. 

Så kommer vi til fØr ste klubaften hos 
Steen Jensen i Hi ller Ød , hvor et klublo
kale blev i ndviet . Vi var 7-8 medlemmer 

Aktivitetskalenderen 
Maj: 

Mand. 13/5: 

18-19-20/ 5: 

sønd. 19/ 5: 

LØrd. 25/ 5: 

25-26/ 5: 

J uni: 

sønd. 2/6 : 

Mand. 10/ 6: 

August: 

Mand. 12/ 8: 

16- 17-18/ 8: 

September: 

Ma.nd . 9/ 9: 

LØrd. 21 / 9 : 

Oktober : 

Kl. 20: KlubmØde i klublokalet i Hillerød hos Steen Jensen . 

Svenska Bil -klubben holde r sommermøde. 

l. pinsedag: "Oldtimer"-lØb Gråsten-Flensborg. Se omtale i sidste blad. 

Lokalmøde hos Orla Christensen i Skæve . Se omtale andetsteds i bladet. 

Traction Avant Nederland holder årsmøde . Se omtale i sidste blad. 

Tur t il Skåne med besØg hos Henrik Lundberg. Ti lmelding en uges tid i 
forvejen til Peter Juel Jeppesen på tlf: 33- 91927 1. Vi regner med at 
køre videre til Kullen. 

MØde i Klublokalet i Hillerød kl 20. 

MØde i klublokal et i Hillerød kl. 20 . 

Traction Avant Dann~rk Sommertræf i Vipperød. 

MØde i klublokalet i HillerØd kl. 20. 

Lokalmøde hos Jør gen Krogh i Haderslev. 

Mand. 14/ 10 : MØde i klublokal et i Hillerød kl. 20 . 

LØrd . 19/ 10: Lokalmøde hos Christian Friis i Bredebro. 

November : 

LØrd . 9/11 : "Efterstumpemarkedsmøde" hos Ole Meldgård i Ikast . 

Mand. 11/ 11: MØde i klublokalet i Hillerød kl. 20. 
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der mødte op, og det skal siges, at der 
ER plads til flere . Der e r sal g fra klub
butikken og r eservedelssalg både fra 
klubben og medlemmerne imellem. 

Til alle tre arrangementer s kal jeg på 
egne og på klubbens vegne sige tak til 
alle ! 

I februar var undertegnede til møde i 
Paris vedrør ende AMICALE. Det blev be 
s luttet at fortsætte arbejdet med Amicale 
men at dele organisationen, således at 
Amicale France bliver en del og Amicale 
International en anden. MØdet fortsættes 
i Rotte rdam i maj, og derfor kommer de r 
først et mere udfØrligt r eferat efter 
dette mØde. 

med venlig hilsen 

Lokalmøde i 
Nordjylland 

Kim Clasen. 

HUSK lokalmØdet hos Orla Christensen og 
Poul Hansen! ForelØbigt program: 
Ankomst ca . kl. 12.30. 
Bilsnak på Orla's værksted+ kaffe . 
Evt. gåtur på Jyske ås . 
Fabri ksbesØg på Klokkerholm Karrosseride 
l e . Mad. 
Tilmelding: 
0r1 a 98-869201 eller Poul 98-284555. 

Bestyrelsesmøde 
13.1.91 
Dagsorden: 

l) Gennemgang af sidste mØde referat . 
2) ICCCR-92. 
3) Medlemsliste/ -registr ering. 
4) Justering af tel efonpenge . 
S) Klubbutikken. 
6) Reservedelssalg i TAD i fremtiden. 
7) Eventuelt . 

Tilstede ved mØdet: 
Kim Cl asen, J Ørgen Kjær , J ens Sanning, 
Kerstin Heerulff, Benny A. J ensen, John 
Reel e og St een Jensen. 

Ad 1): Referat gennemgået . 

Ad 2) : Styregruppe e r nedsat . Koordinator 
er Kim Clasen. FØlgende grupper e r ned
sat : PR, aktiviteter, pladsgruppe, Økono
migruppe, sponsor, tilmelding og inds kriv
ning. 
Hve r gruppe r efererer til styregruppen. 
Der afventes svar fra "Arrangement Bil
lund" om deres oplæg til arrangementet . 

Ad 3): Der er udarbejdet ny medlemsliste, 
som er l avet på EDB. Denne udsendes sam
men med fØl gebrev samt girokort. 
J ens Sanning indvendte at der i listen 
figurerer personer, der ikke er medlemmer 
mere. Dette skyldes at vi gerne vil have 
bilerne registreret. Et vognregister vil 
komme senere. Steen vil lave et prik-dia
gram over bilernes fordeling i landet . 

Ad 4): Jens Sanning har lavet budget for 
1991, der viser at regnskabet lige kan 
lØbe rundt . 
J ørgen får hævet telefonpengene til 400 ,
kr/ år. Benny give r afkald på sine t e l e
fonpenge p.gr.a. fri telefon. Kims be l Øb 
bliver juste ret til 800 , - kr. 

Ad 5): Fors lag fra Kim om omlægning, så 
en anden person evt . overtager klubbutik
ken , så Benny kan give en hånd med skri
veriet. Da Benny ikke synes det belaster 
ham med klubbutikken droppes denne tanke. 
Steen vil holde åbent hus en gang om må
neden (den anden mandag i hver måned), 
hvor man kan mØde op og bl.a. kØbe effek
ter fra reservedelslageret og klubbutik
ken. 

Ad 6) : Klubkassen er s lunken. Samtidig 
ser der ikke ud til at være aktuelt be hov 
for nye indkØb af reservedele til lage 
ret. De 25,- kr af hvert kontingent , der 
på generalforsamlingen forrige år blev 
sat af til indkØb til reservedel s lageret 
fo r esl ås derfor over ført til klubkassen, 
hvis det kan godkendes af den kommende 
generalforsamling. 

Ad 7) : Motorhistorisk Samråd har haft 
stiftende generalforsamling . 

ref. : Benny . 
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Nyebiler 
Der sker hel e tiden noget med hensyn 
til nyerhvervelser, Senest har Thomas 
Bødker gjort en indsats for at opret
te "skaderne " efter 1970 ' ernes omsæt
ning med Citroe~ ' er, hvor en hel del 
cabriolet ' er og andre sjældenheder 
gik til Sverige .. Fra Californien er 
via Frankrig hjembragt en meget ram
poneret men ellers regulær og or~gl
nal 11 Sport Cabriolet fra 1937 -og i 

sarrrne år gang har Thomas sørme også 
hjembragt en hel t fantastisk original 
og velholdt Normale fra Frankrig. 
Sidstnævnte må vel nok i dag betragtes 
som en af de alle rmest s j ældne ll e r e. 
Vi håber ved en sener e l e jlighed at 
få en uddybende beskrivelse/historie 
om disse to spændende vogne. 

NB' Den amerikanske Cabriolet har et 
meget specielt fransk speedometer med 
"miles"-t æller, men den er ikke hØj
restyret, som det ell e rs fremgår af 
billede rne . Den lille pudsighed skyl
des at repr~1~nden sov i timen hvor
ved billederne blev spejlvendte . 



FREDAG den 16. AUGUST: 

15.00 - Deltagerne ankommer og indskrives på Hotel Kongstrup Møllekro i Vippe-
rØd. 

18.00 - 20.00 Spisning med hØflig selvbetjening, hvor der bydes på gryderet . 

21.00 - Veteranbils bankospil. 

LØRDAG den 17. AUGUST: 

07.00 - 08.30 Morgenmad. 

09.00 - 10.00 Generalforsamling. 

10.00- 11.00 Stumpemarked. 

11.15- Samlet afgang til Citroen i Holbæk. 

12.00 - 13 . 30 Frokost hos Citroen i Holbæk. 

13.30 - Afgang til orienteringsløb. 

17.00 - Sidste bil forlader sidste post i orienteringslØbet. 

19.30 - Festmiddag og dans på Kongstrup Møllekro. 

SØNDAG den 18. AUGUST: 

07.30- 09.00 Morgenmad. 

09.00 - 12.00 Stumpemarked og "Åbent hus" på Hotel Kongstrup Møllekro. 

12.00 - Samlet afgang til TraktØrstedet med morgensmurte maspakker. 

14.00 - Afslutning. 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes! 

TRÆFPRIS PR. PERSON: 

Fredag, lØrdag, søndag ....•.......••.. •.• ...••.....•... 420,- kr. 
LØrdag, søndag .•... ..•.. • ......................••..•... 330,- kr. 
Fredag, lørdag, søndag uden overnatning/ morgenmad ..•... 240,- kr. 
Børn på 2-12 år : halv pris. 
Børn under 2 år: gratis . 

TILMELDING: 

Mette og Christian Martensen 
Kildevangsparken 126 
4390 VipperØd. 
Tlf: 53- 481472 (bedst efter 18 .00). 
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Ci troen og motorsporten 
Som vi alle ved , har vores t ractioner i
gennem hel e perioden været anvendt til 
forskellige former for motorlØb - orien
teringslØb, trails, jordbane lØb og has
tighedslØb på asfaltbaner. Her i landet 
var det især Carl Lynenskjold , Ewald Ras
mussen, Beyer Clausen, Robert Glad , Jør
gen Søgaard m. fl. som førte Citroen ' erne 
til sejre i dristige dueller med BMW 327/ 
328, Volvo PV , Ford Zephyr, Porche og MG 
TC/ TD. Redaktionen arbejder på en supple
r ende artikel om Citroen' erne i motor
sporten , til den som blev bragt i Attrac
tion 150/ TractionSpecial 24, marts •87. 

I den anledning modtager vi meget gerne 
"egnet" billedmaterial e til låns . Med 
"egnet" mener vi originalfotos som kan 
rasterfotografe r es til bladet elle r evt . 
udklip fra blade i god kvalitet, som også 
med lidt he ld kan gengives. Desværre kan 
fotokopier ikke anvendes, men et tip om 
hvornår og i hvilket blad de r evt. har 
været bragt gode billeder vil absolut 
have inte r esse, da vi så vil prøve at 
l åne bladene på Teknisk Bibliotek eller i 
Dansk Veteranbil Klub. På forhånd tak . 

I mellemtiden bringe r vi et ganrnelt bil
l ede lånt af John Hoffmann i Esbjerg, som 
vise r en s vensk kører - Jorgen Kongstad, 
som kØrte i en hårdt t unet 11 Sport i 
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fo r skellige jordbanelØb hel t op til 1964. 
Vognen skull e være tunet op til gruppe 
3-4, men Jorgen Kongstad de l tog også me d 
en lignende utunet 11 Sport i andre l Øb. 
Bemærk den noget r å måde at skaffe moto
r en bedre luft på, med halvdelen af mo
torhjælmen skåret af og næsten alle rib
berne i kØlergrillen fjernet . 

MotorlØb og mere sportsprægede rallies 
med gamle biler har været almindelige i 
udlandet i nogl e år og er nu så småt på 
ve j til at komme i gang her i landet og
så . Med den stigende i nter esse og større 
tekniske bevidsthed hos veteranbilenthu
siaster i bl.a. "kampen" mod fi rkantede 
og bureaukratiske regler om indregistr e 
ring og kørsel med ældre vogne, fØlger 
efterhånden også et ønske om at bruge bi
lerne til andet og mere end madpakketure, 
kortegekørsel til byfester og s kovturs
arrangementer . Disse hyggeture til skov 
og strand en varm sommer søndag er selv
fØl gelig rare nok - men det er nu også 
skægt, og en anel se udfordrende fo r det 
i dyliserede billede af "den gamle bil" , 
at prØve og anvende den som det skete fo r 
30-40 år siden , når Carl Lynenskjold jog 
Citroen ' en i gennem et sving, s karpt fo r 
fulgt af Mogens Skarring i ~v . Netop 
Citroen 11 havde ihvertfald hvad angik 



kØreegenskaber et fortrin for de andre, 
mens motorkraften ikke var imponerende i 
fo rhold til vægten . Vi har alle hørt os 
selv fremhæve vognens dyder, og selvom 
det selvfØlgelig ikke s kal gå så hårdt 
til som på Amage r Travbane i 1952 , så e r 
det spændende at genopdage hvad de n gamle 
vogn egentlig due r til - og at se at den 
også holder til det . 

fortsættes næste side 

Midt und er arrangementet trillede Bohn
stedts Dakota DC 3 ud på startbanen med 
kurs mod flymuseet i Billund. Jeg skal 
love for at det er noget som kan give 
sug i maven, at stå på 10 m's afs tand 
og nyde drøn P L fra maskinen når den 
med små 100 km/L letter . 
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Bl.a. med dette formål er der dannet en 
sektion i Dansk Veteranbil Klub som hed
der Historisk Sports Sektion. Formålet er 
at gennemføre mere motorsportslige arran
gementer. Siden 1988 har der i Nordsjæl
land været kØrt et årligt lØb - Annisse 
Speed Trophy - med bl.a. hastighedskØr
sel, manøvreprøver og clock race. 

I 89 og 90 blev lØbet afviklet på Bohn
sted-Petersens flyveplads i GrØnholt og 
redaktØren deltog med Citroen'en i et 
felt med MG, Riley, Morris Minor m.fl . 
På billederne (fra 90) ses en række ka
rakteristiske situationer fra det meget 
veltilrettelagte og spændende arrange
ment. Både den lille Riley Imp (Henrik 
Schou Nielsen) oglMG'en (Henrik Høgsbro) 
er hurtigere end den tungere og større 
Normale - som tilmed er udstyret med hØj 
landevejsgearing. Men jeg er sikker på at 
med en almindelig gearing, en lidt peppet 
motor og med lidt mere dristighed end 
jeg turde lægge for dagen så kan Citroe
nen slå de små hidsige englændere. Det 
kunne være morsomt at se andre 11 ' ere på 
banen i standardvognklassen ved de kom
mende arrangementer på Jyllandsringen og 
på Roskilde KØretekniske Anlæg henholds
vis den 27. april og den 4. maj. 

• l 

. 

Pressemeddelelse 
fraMHS 

-pjj. 

Et længe næret Ønske fra danske motorhis
toriske foreninger om samarbejde og fæl
les optræden overfor myndighederne, in
den- og udenlandske organisationer er 
endelig blevet virkelighed. 

Under navnet Motorhistorisk Samråd blev 
dette en realitet ved en stiftende gene
ralforsamling i slutningen af 1990. 

Motorhistorisk Samråd blev stiftet af 
fØlgende motorhistoriske foreninger: Dan
marks Nimbus Touring - Danmarks Veteran
motorcykleklub - Dansk Borgward Klub -
Dansk DKW Club - Dansk Veteranbil Klub -
Dansk Vintage Motor Club - KØbenhavns 
Ford A Klub - Traction Avant Danmark -
Nordjysk Vintage Motor Klub - Vestjysk 
Motorveteran. 
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Motorhistorisk Samråd repræsenterer her
med de klubber, som tegner sig for stør
stedelen af motohistorisk interesserede i 
Danmark, med samnenlagt over 6. 500 med
lenrner. 

Det er Motorhistorisk Samråds formål at 
virke til frenrne for bevarelse og fortsat 
anvendelse af kØretØjer m.v. af motohis
torisk interesse. Formålet er også at 
virke som bindeled mellem klubberne og 
tilskynde til ensartet optræden og udbyg
ning af samarbejdet mellem Motorhistorisk 
Samråds medlemmer. 

Motorhistorisk Samråd har ingen myndighed 
over de enkelte klubber, men varetager 
klubbernes fælles interesser overfor myn
digheder og inden- og udenlandske organi
sationer. 

Motorhistorisk Samråd kan indsamle og ud
dele informationer om klubaktiviteter og 
ture/ løbsarrangementer rundt om i landet. 

Som medlenrner kan optages danske motor
historiske foreninger og klubber, som 
mindst kan opfylde fØlgende krav: Vedtæg
ter, lovlig valgt bestyrelse, forhand
lingsprotokol, revideret regnskab og 
ajourfØrt medlemsfortegnelse. 

Motorhistorisk Samråd ledes af et forret
ningsudvalg på tre medlemmer, valgt på 
generalforsamlingen for l år ad gangen • 

Formand: 
Fritz Knudsen 
Langelinie 131, 5230 Odense M. 
Tlf : 66-136610 . 
(Dansk Veteranbil Klub). 

Sekretær: 
Arno Werner 
Ågerupvej 40, 4100 Ringsted. 
Tlf : 53-625506. 
(Dansk DKW Club) . 

Kasserer: 
Henrik Thostrup 
Birkevænget 16, 2880 Bagsværd. 
Tlf: 42-985619. 
(Københavns Ford A Klub). 



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

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

Sælges til B11: 

Koblingstrykplade i ombytning 
Nyt koblingsnav (Valeo) 
Pakningssæt t il Sol ex 32PBIC 
Hovedbr~nsecylinder, Bendix 
Hjulcylinder, for 

, bag 
Bre1nseslange r, for og bag, pr. stk. 
Stemple r og foringer , Kolbenschmidt 

500,-
400 ,-
125,-
450,-
325,-
325,-
150 , -

Lydpotte m. afgangsrør 
8 gode pilotefælge, pr. stk . 
-elle r alle 8, samlet pris 
Gule f orlygtepærer 35/3 5\V , pr. 
(velegnet for dem der vjl kØre 
he l e dagen). 

dags pris . 
700,-
700,-

5000,-
stk . 40 ,
med l ys på 

Sidestr Ømskarburator Sol ex 30DHT 750 , 
Luxus-lygteglas t . Harpcon bagl ygte 100 ,-
0mbytningskØle r, s port/ normale 1500,-

Købes: 

Til Y323 ( 1937) kØbes hus med juster epind 
t il Jaeger ur samt to fælge og en t,ryk
kontakt til at tænde instrwnentlys. 

Finn Lyster, Smedebakken 26 , 8653 Them. 
Tlf: 86-847249 . 

Sælges : 

Ci troen 11 Sport 1954 . Velkørende, res
taure ret , r enoveret motor , ba r e he l t ior
den . Indregistr e ret, evt . også nysynet . 
Pris ca . 65 .000 , - afhængig af +/+ s yn. 

Drivaks l e r til Sport , Peacock sæl ges . 
Lygte r med plant glas til liN 1934-35. 
Reservehjuls dæksel og meget andet . 
JØrgen Kjær , 86- 983 177 . 

Sæl ges : 

Panha r·d Dyna Z 12 Berlj n<> Grand l.uxe 1l) 57. 
Fin stand, dog med dive rse større og mj_n
dre de fekte r , ring og hør· nær·me r c ! 
Pris omkrjng 22 . 000.- kr. 
J ens Mølle r Nico lai:-«·n , LlJ": 3 1-395320 . 

Sælges : 

Citroen 11 Sport 1937 . Meget original og 
særdel es velkørende . Bordeaux med sorte 
skærme og forkromede forlygter. Denne 
sjældne bil sælges nysynet og indregi
streret i kØbe r s navn. 

Thomas Bødke r, 42-364337 . 

Sælges: 

Keservedel e til Citroen 7 og 11 -meget 
stort udvalg i gode brugte originaldel e, 
også hel e komponenter , f . eks. motore r og 
gearkasser. Specielt kan nævnes : manifold 
(alle typer), i nderste kardanstk. 

Pe r Bødke r , 42-364337. 

Sælges : 

Citroen 11 Normale med D-n~tor , årgang 57 
- henstår på Røsnæs i original , men fal
defærdig stand. 
Henv.: Ejvind Mathiesen 31-954982 . 

KLUBBENS RESERVEDELSLAGER KAN TILBYDE: 

Toppakning 11 CV og 7A/ 7B/ 7C 
Udstødnings pakning, 2 stk . 
TændrØr, pr. stk. 
Topdækselpakning 
J(jle rem 
3-huls paknjng, udstødning 
Stor vandpumpepakning 
Lille do . 
KØl e r slange øvre/ nedre 
Forhjuls leje l 9 Jill\ ydre 
Strømforde l e rdæksel 
Gul forlygtepære 
Kep. sæt benzinpwnpe SEV/ Guj ot 
Lader el æ 
Ka rdankryds v . gea1·kasse 
Fj be rpakn i ng under ka rbliPator· 
Plat ineP, l'J.e r c tyl"~ r· 
Vi s ke r·bJ ade, sat m. 2 stk . 
13i.jnh:re la·, 6V .)x JSiv 
Nl')g le Pinge , 3 s tk. 

11 '' 11\'P ildP i sP J(H'g't"'ll K,ia•t· , Stl-l) ~.) l 77 . 

75 .-
50,-
10,-
30, -
75,-
21,-
33,-
15, -
7tl, -

140,-
105.
~5, -

75 , 
:ll s.-
~1 0,

:w , 
(15 , -
50,-
4l\-

1l'l'. -
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