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Aktiviteter- øst: Johnny Hansen 
Ladagervej 5, St. Ladager, 4623 Li. Skensved. Tit: 56 82 09 19. 
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HUSK DEADLINETIL NÆSTE NUMMER: 
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Januar: 

Fredag 14/1: 

Februar: 

Fredag 11/2: 

Torsdag 17/2-
Søndag 20/2: 

Marts: 

Fredag 11/3: 

Lørdag 12/3: 

Lørdag 26/3: 

April: 

Fredag 8/4: 

Maj: 

Fredag 13/5: 

Fredag 13/5-
Søndag 15/5: 

Søndag 15/5: 

Lørdag 28/5: 

Juni: 

Fredag 10/6-
Søndag 12/6: 

August: 

Fredag 19/8-
Søndag 21/8: 
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Aktivitetskalenderen 

Klubmøde på Elmevej i Tulstrup ved Hillerød hos Sten Jensen. 

Klubmøde på Elmevej i Tulstrup hos Sten Jensen. 

Bustur med Traction Avant Danmark til Retromabile i Paris. Tilmelding 
straks til Ole Meldgaard på 97 15 38 85. 

Klubmøde på Elmevej i Tulstrup hos Sten Jensen . 

Stumpemarked i Herning og sanuneaften - ikke at forglemme
"efterstumpemarked" hos Ole Meldgård i Ikast. Tilmelding, gerne i god 
tid på 97 15 38 85. 

Lokalmøde hos Jolm Reel e, Nakskovvej 102, kl10.00 hvor vi starter med 
morgenkaffe. Temaet er renovering/servicering afTractionens strømforde
ler, vandpumpe og benzinpumpe. Se andet steds i bladet. Tilmeldning 
i god tid til John på 36 30 74 02. 

Klubmøde på Elmevej i Tulstrup hos Sten Jensen. 

Klubmøde på Elmevej i Tulstrup hos Sten Jensen. 

Sommennote i Svenska B-11 Klubben i Viixjo. Evt. fællesti lmeldning via 
Ole Meldgaard i god tid på 97 15 38 85. 

Forårstur på Midtsjælland. Vi starter med morgenkaffe hos Inge og John
ny Hansen i St. Ladager kl. 10.00. Tilmelding en uges tid i forvejen på 
56 82 0919. 

Garagemøde kl13 .00 i Jersie Landsby under temaet "Hvordan kommer vi 
videre med restureringen ?".Tilmelding til Benny N. Jensen, Skolelodden 
18, Jersie Landsby, 2680 Solrød Strand,. 53 66 81 98. 

Hygge Weekend på Bredebro Camping v/ Ole Meldgaard.Tilmelding, 
i god tid på 97 15 38 85. 

Sommertræf i Traction Avant Danmark i Sæby. Nærmere information 
i næste nummer. 

J Sit a Sit J Sit 
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Redaktionelt 
Hermed et nyt nummer afTractionSpecial. . 
Layoubnæssigt eksperimenterer vi stadig 
lidt. Denne gang har vi fået trykkerens til
ladelse til at lade billederne kan gå "til 
kant" . Det betyder at en del af det "aktive 
hvide" i siden af arkene inddrages til bil-

. ledformål, hvorved det aktuelle billedfor
mat faktisk forøges med op til20 %. Kort 
sagt mere billedplads på de enkelte sider. I 
den sammenhæng har viselvfølgelig et lille 
ønske- nemlig at der også ville tilgå redak
tionen flere billeder .... 

Det gennemgående emne i dette nummer 
er meget naturligt for årstiden - de mange 
tilbud om aktiviteter i det kommende år. 
Aktivitetskalenderen fylder en helt side!! 
Og rent faktisk kommer der til at ske en hel 
del. På det korte sigt er der månedmøderne 
på Sjææland foruden et par lokalmøder bå
de øst og vest for Storebælt, og på det lidt 
længere sigt opfordres der til deltagelse i 
en række ture i ind- og udland. 

Mest spænding knytter der sig nok til even
tuelle arrangementer i forbindelse med 
festligholdelsen af Tractionens 60 års dag, 
selvom der ikke i skrivende stund er ind
budt officielt til noget i den anledning. Vi 
er jo en del medlemmer som med glæde 
tænker tilbage på begivenhederne i 84 (50 
års jubilæet), og som gerne så en gentagel
se, f.eks. i form af en lille forårstur til Paris i 
april eller maj . Hvad enten der nu sker no
get eller ej, så vil der under alle omstæn
digheder være mulighed for at deltage i et 
jubilæumstræ f. T AD's eget sommertræf til 
august er nemlig gjort til et "fællesnordisk 
jubilæums træf' i anledningen af Tractioe
nens 60 års dagen og mon ikke vi som sæd
vanlig kan vente et pænt rykind fra Sverige 
og Holland - og måske også denne gang fra 
Norge på grund af de direkte trafikforbin
delser til Nordjylland, hvor træffet skal hol-
des. pjj & jmn. 

Fra formanden ! 
Jeg skal starte med at ønske klubbens med
lemmer en glædelig jul og et godt nytår. 

Her omkring årsskiftet vil I få en separat 
udsendelse indeholdende klubbens med
lems- og køretøjsliste, samt et girokort til 
kontingentindbetalingen . 

I referatet af sidste bestyrelsesmøde frem
gik det at klubbutikken vil blive ændret til 
salg af litteratur, klubeffekter og andet, der 
ikke kan fremskaffes ad andre kanaler sup
pleret med indkøbsture, hvortil man kan 
aftale indkøb med Steen Jensen. 

Klubbutikken med litteratur vil indtil vide
re blive administreret af Preben Buchhave. 

Disse ændringer i klubbutikken skyldes be
styrelsens ønske om at det hele skal køre 
med moms, og hvad lovgivningen ellers fo
reskriver. Den ovennævnte konstruktion 
skyldes mangel på en person, der vil/kan 
drive butikken efter gældende forskrifter, 
og er altså ikke tænkt som en endelig af
skrivning af en decideret klubbutik. 

Så skulle der være en og anden i klubben, 
der skulle være interesseret i at drive butik
ken hører undertegnede meget gerne. 

Det kan oplyses at næste bestyrelsesmøde 
afholdes i København den 15 januar 1994. 
Ønsker man emner behandlet på dette mø
de sker det ved henvendelse til mig. Ligele
des kan tid og sted oplyses. Redaktionen er 
også inviteret til dette møde. 

Ellers vil jeg opfordre klubbens medlem
mer til at bruge klubben lidt mere blandt 
andet ved at deltage i de forskellige lokale 
arrangementer, der er oplyst andet sted. 

Jørgen Kjær. 
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En lille nytårsspøgt 
Fra et af klubbens mangeårige medlemmer 
har vi fået et ældre foto af en glad ung 
mand med sin Citroen. Af billedet fremgår 
at det nok er en 11 Sport og at den tilsyne
ladende er i fin stand. Stemningen er 
strand, sol og sommer, men om det er Sto
rebælt, Øresund eller et andet farvand i 
baggrunden fremgår ikke. 

Konkurrencen går selvfølgelig ud på at 
gætte hvem den unge flotte fyr på billedet 
er. Vi kan afsløre at personen er et af vore 
særdeles aktive medlemmer som næsten al
tid møder op til sommertræf og andre begi
venheder i en spændende Traction! 

For at det ikke skal være for let har vi re
toucheret nummerpladen væk. Redaktio
nen stiller en flaske god fransk rødvin på 
højkant til den som først kommer med det 
rigtige svar- indsendt på et brevkort til en 
af redaktørene. Hvis der skulle være flere 
rigtige trækker vi selvfølgelig lod. pjj. 
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Fællesture i ind- og 
udland 1994 ... 
Bestyrelsens aktivitetsudvalg og med
lemsgrupper rundt i landet arbejder be
standigt for at skabe aktivitet i klubben. 
Her præsenteres fem spændende tilbud for 
den kommende sæson. 

Ta' mor med te' Paris. 
Ja, var det ikke en god id~ . Vi vil prøve om 
vi kan samle en gruppe til en bustur til Re
tromobile (den store veteranbilmesse) i Pa
ris i dagene de. 17.,18.,19. og 20. februar. 
Det er uge 7, hvor en del jo alligevel har 
vinterferie. 

Id~en er at køre fra Heming l Ikastområdet 
torsdag aften for så at være i Paris fredag 
formiddag, hvor vi bliver indkvarteret på 
hotel. Så er der frit slag resten af dagen til 
at gå på Retremobile eller til at se på byen .. 
Lørdag er ligeledes til fri qisposition, men 
om aftenen går det atter hjem af med for
ventet ankomst til Midtjylland i løbet af 
søndag formiddag. Prisen skulle kunne 
holdes på ca. 1.000 kr. pr. næse. Der vil 



selvfølgelig være mulighed for tilsluh1ing 
for sjællændere og fynboer, f.eks. i Vejle el
ler ved Lillebæltsbroen. Nærmere informa
tion og tilmelding til Ole Meldgaard. 

Sverige kalder. 
Så er det atter tid til at tænke på sommer
møte i "Svenske B-11 Klubben". Det bliver i 
år i Vaxjo i Småland med relativ kort af
stand til både Jylland og Sjælland. Arrange
mentet afvikles på Svenska Turistforening
ers Campingplads ca. 6 km nord for Vaxjo 
og datoen bliver den 13, 14. og 15. maj. Ja 
det er jo både tæt ved Halmstad ( 125 km 
og færge til Jylland) og Halsingborg (ca. 80 
km og færge til Sjælland) - så tag og mød 
op med mange biler, der er jo så dejligt og 
kønt i Sverige, og sjovt er det jo også at føl
ges ad til sådant et arrangement. 

Deltagerprisen bliver på ca. 650 sv. kr. pr. 
person fra fredag kl. 14.00. Om lørdagen 
kører vi en tur i det smukke Småland og 
om aftenen er der festmiddag. Afslutning 
sker som sædvanligt efter morgenmaden 
om søndagen. Nærmere information og til
melding til Ole Meldgaard. 

Hygge-Weekend i Bredebro. 
Vi mødes i det sønderjyske på Bredebro 
Camping til en rigtig "slap a' weekend". 
Datoen er sat til den 10., 11. og 12. juni, 
hvor vi har reserveret nogle hytter for to 
overnatninger. Prisen er 200 kr. pr. hytte 
for begge dage og der kan være op til 6 per
soner i hver hytte. 

I løbet af weekenden vil der være rundvis
ning i dette spændende hjørne af landet 
med vadehav og diger, under kyndig ledel
se af familierne Krogh og Friis. Måske tager 
vi også et lille smut til Tyskland - så husk 
passet. 

Hurtig tilmelding er nødvendig, da der 
kun er få hytter, men har du et telt er der 
plads nok. Prisen for camping er da 33 kr. 
pr. nat og 17 kr. for børn , hvortil kommer 
en lovet rabat på 20%. Nærmere informa
tion og tilmelding til Ole Meldgaard. 

Normandiet eller Alsace? 
Hvem vil med en tur til Frankrig til som
mer? 

Turen skal selvfølgelig foregå i Tractionen. 
Hvis der er interesse for det vil jeg søge at 
leje et hus for 14 dage. Vi kan så tage afsted 
enkeltvis eller i grupper. Hvis du er inter
esseret så kontakt Jørgen Kjær. 

Sommertræf 1994/ 
Traction A vant 60 årstræ f. 
Selvom året knapt nok er begyndt er det ik
ke spor for tidligt at sætte kryds i kalende
ren den 19., 20. og 21. august. I den wee
kend afholdes nemlig, som tidligere armon
ceret, det årlige sommertræf i Traction 
A vant Danmark og denne gang er det des
uden tid at fejre tractionens 60 års fødsels
dag. 

Det sker i Vendsyssel, nærmere betegnet 
Sæby Søbad, hvor vi for tiden lader op til at 
fejre 60 års dagen med et brag af et Fælles
nordisk Sommertræf. 

Orla Christensen fra Dybvad kom med ide
en om at få et træf til Nordjylland da vi 
mødtes til Faaborg-træffet i august 93. Både 
Poul Hansen- Hjallerup, Christen Justesen 
- Skagen og undertegnede fra Hanstholm 
var ikke længe om at gribe chancen og få 
et 94'-træffet op "nordenfjords". I øjeblikket 
arbejder vi på højtryk med detailplanlæg
ningen og flere oplysninger vil komme i 
næste nummer. 

Helge Gedebjerg. 
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Citroen T45 
Jørgen Kjær har sendt os disse to fotos, der 
stammer fra Citroenforhandler Grothi 
Haderslev. 

Lastbilerne var i høj grad med til at redde 
dansk Citroen i de svære år umiddelbart 
efter 2. verdenkrig, hvor det på grund af 
importrestriktionerne var overordentlig 
svært at sælge personbiler. Især i slutnin
gen af fyrrerne blev der solgt mange - både 
af den lille model T23, som havde samme 
motor som ll'eren, samt af den store 6-
cylindrede type T45. Salget faldt dogme
get drastisk fra begyndelsen af halvtreds
erne, da de øvrige mærker kom på marke
det - den sidste Citroen lastbil blev solgt i 
1957. 

T45 kunne i Danmark fås både med ben
zin- og dieselmotorer; i begge tilfælde med 
en slagvolumen på 4580 ccm og med 7 
hovedlejer. Desuden fandtes flere forskel-
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lige chassistyper til både lastbiler og bus
ser. 

Der har sandsynligvis været nogle få af 
den mindre type T23 med franskbygget 
førerhus i Danmark lige efter krigen. Mu
ligvis militærvogne. Men bortset fra disse 
har alle Citroen lastbilerne, der importere
des efter krigen været indført og typegod
kendt som chassis'er, kun med kølerkappen 
monteret! 

Vi ved også, at vognene leveredes som 
chassis'er til forhandlerne rundt om i lan
det - og at det var op til dem at få bygget 
vognene færdige, hvilket foregik på lokale 
karrosserifabrikker. Af udseende var de 
danske Citroen lastbiler derfor mere dan
ske end de var Citroen; opbygget efter 
dansk tradition var det næsten kun køler
kappen, der kunne afgøre om man stod 
over for en Citroen eller f.eks. en Ford. 



Vognen på billedet er også en meget typisk 
dansk vogn, med de smukt afrundede 
former på førerhus og skærme. Citroen's 
egne karrosserier til det franske marked 
var langt mere primitive og kantede. 

Billederne må være taget da forhandler 
Groth leverede bilen til kulhandler A. 
Bramsen-og det må være senere end 1/7-
1950, hvor de gule nummerplader uden 
"vante" blev indført. Dimsen på taget er 
den gule trekant, som skulle vippes op, 
når man kørte med anhænger. En flot bil, 
med totarvet lakering og blanke pyntelis
ter - men Bramsens stolthed har nok især 
været det avancerede hydrauliske tippe
lad, der kunne tippes i begge retninger! 

Så vidt jeg ved findes der idagingen T45 
bevaret i Danmark. Men vi har hele to T23 
lastbiler med danskbygget førerhus; Benny 
Sørensens "æggebil" fra 1949 og Otto 

Lehms fra 1952. Desuden er i hvert fald 4 
stk. T23 lastbiler kommet hertil i nyere tid 
fra Frankrig. De ejes af Steen Jensen (1939), 
Otto Lehm (1939), Benny Sørensen (1949) 
og Kim Galsgaard (1951). 

For dem der interesserer sig for Citroens 
lastbiler, skal her nævnes BOGEN, man 
ikke kan undvære. Den hedder "Les 
Camions Citroen" og er skrevet af Fabien 
Sabates og Wouter Jansen. Den er netop 
kommet i en ny version, med endnu flere 
billeder i (ialt ca. 900), er stor og flot og 
koster kun 198 Ff i Frankrig. Men det mest 
interessante ved den er, at en meget stor 
del af billedmaterialet kommer fra Dan
mark - især er der en masse fine billeder af 
danske Citroen rutebiler og T23lastbiler. 

Jens M.N. 
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Forskellige meddelelser ..... . 
Arrangementer i Frankrig i 94. 
Supplement til aktivitetskalenderen. 

)C Retromabile i Paris, er enstor udstilling 
tæt ved byens centrum i bydelen La Defen
ce med mange interessante veteran- og lib
haverbiler og med et mindre stumpemar
ked. Retromabile er absolut en tur vær.d,.se 
andetsteds. 11-20 februar 1994. 

)C Der planlægges et "Tractiontræf" i an
ledning af 50 året for invasionen i Norman
diet i CAEN, nærmere oplysninger vil 
fremkomme senere, men tidspunktet bliver 
den 14. og 15. maj 94. 

)C Citroentræf i Vic-Fezensac (i midtfran
krig) den 9. og 10. april1994. 

)C Oplysninger om diverse stumpemarke
der i Frankrig (og dem er der faktisk nogle 
stykker af allerede fra det tidlige forår) kan 
fås ved henvendelse til Jørgen Kjær. 

)C Der er endnu ikke annonceret specielle 
arrangementer i anledning af tractionens 60 
år, men så snart der foreligger noget vil det 
blive annonceret til klubbens medlemmer. 
Der vil næsten helt sikkert blive et eller fle
re arrangementer for at fejre denne begi-
venhed. Jørgen Kjær. 

Motorhistorisk samråd. 
Der har været afholdt årsmøde i MS med 
optagelse af endnu nogle klubber, så sam
menslutningen nu består af 25 klubber re
præsenterende over 11000 ejere af gamle 
køretøjer. Det afgående forretningsudvalg 
havde tynget af en stor arbejdsbyrde fore
slået en udvidelse l ændring af strukturen 
så der blev flere til at løfte opgaverne - der 
er jo mange ting at tage fat på. Det blev 
vedtaget at udvide forretningsudvalget fra 
tre til fem personer. 

Undertegnede ønskede ikke genvalg i for
retningsudvalget (hvor jeg har siddet som 
sekretær), men jeg vil selvfølgelig blive ved 
med at følge arbejdet i Motorhistorisk Sam-
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råd som repræsentant for T AD. Der er jo 
flere særdeles spændende ting på vej, bl.a. 
rullende 35 års grænse for nedsat vægtaf
gift, og evt. fritagelse for periodiske syn. 
Jørgen Kjær 

Klubbiblioteket. 
Biblioteket, som omfatter billed- og ud
klipssamling fra klubbens liv igennem de
første lO år er efterhånden blevet en reali
tet, hvad mange medlemmer havde lejlig
hed til at se ved sommertræffet i Faaborg. 
Dette materiale kan være til stor gavn og 
inspiration for nuværende og fremtidige 
medlemmer. 

Så derfor - har du noget materiale liggende, 
modtages dette meget gerne. Vil du være 
med til at sætte dit præg på klubbens histo
rie, så send det hellere i dag end i morgen. 
Der kommer en samlet liste over hvad der 
er til rådighed for klubbens medlemmer, i 
det næste medlemsregister. 

Erik Hougaard 

Vedr. Svenska 8-11 Klubben. 
En del af vore medlemmer er desuden 
medlemmer i den Svenske B- 11 Klub. In
denfor de sidste par år har det svenske 
postvæsen opkrævet et særligt vekselgebyr 
på 25 kr. oveni kontingentet til irritation for 
mange. Jeg har derfor indgået en aftale 
med kassereren i den svenske klub om at 
såfremt alle de danske medlemmer betaler 
kontingent samlet, skal vi ikke betale vek
selgebyret . 

Hvis I er med på ideen kan I blot indbetale 
kontingentet på min girokonto nr. 6 81 23 
68 eller sende kontingentet pr. check til mig 
(p.t. 325,00 Skr. dvs. ca. 260,00 Dkr.) inden 
den l. februar - så vil jeg foretage en samlet 
viderebetaling. Nye medlemmer betaler 
ved indmeldelse i Sverige 100,00 Sv. kr. 
ekstra til reservedelsfonden. 

Erik Hougaard 



Kommende lokalmø
der på Sjælland. 
Som en udløber af arrangementet i CVK
Auto i november tilbød nogle af de frem
mødte at være værter ved møder i dette 
forår. 

Værkstedsdag i Valby. 
John Reele, som jo tidligere har huset vel
besøgte lokalmøder med temaer som f.eks. 
gearkasserep., styretøjsrep. og fabrikation 
af ledningsnet - foreslog at nu må tiden væ
re kommet til at se nærmere på strømforde
ler, vandpumpe og benzinpumpe. 

Ideen er at interesserede medlemmer sim
pelthen medbringer bilens "fordeler" og l el
ler "pumper", hvis en "overhaling" er til
trængt eller alligevel står for døren. I fæl
lesskab og med hjælp fra teknisk kyndige 
klubmedlemmer, kan den pågældende del, 
forhåbentlig på stedet eller snarest efter, re
noveres så bilen er klar til sæsonen 94 uden 
risiko for drilagtige problemer. Vi vil for
søge at ordne det således, at de nødvendige 
reservedele er til rådighed eller evt. kan be
stilles når vi ser hvor stort behovet er. Se 
aktivitetskalenderen for tilmelding til 
værkstedsdagen den 26. marts. 

Hjælp-
hvordan kommer vi videre? 
Et par af deltagerne i lokalmødet i CVK-au
to, Benny N. Jensen, Tom Petersen og 
Christian Lokhart fra Solrød, er i fællesskab 
i gang med totalrenovering af en Normale 
fra 55. Pladearbejdet og en del mere er ef
terhånden veloverstået, men der mangler 
stadig meget. Som så mange andre, der ta
ger det store skridt og går i gang med total
renovering, kommer der et tidspunkt hvor 
projektet går lidt i stå. Det kan skyldes øko
nomiske forhold, men oftest hænger stil
standen sammen med at det på et tids-

punkt bliver lidt uoverskueligt at have bi
len liggende i papkasser ige1mem flere år 
med alt for mange "løse ender" at tage fat 
på. 

Derfor talte vi på mødet om hvor vigtigt 
det er, mens restaureringen står på, at in
spirerer og vejlede/hjælpe hinanden 
når/hvis man kører lidt sur i arbejdet. Det 
vil vi prøve at gøre med indkaldelse af no
gle garagebesøg hos medlemmer, som har 
lyst til at få lidt "respons" på det arbejde 
der allerede er præsteret på bilen. 

Ved at lægge mødet i maj, er det håbet at 
mange medlemmer ville lægge vejen forbi 
den pågældende lørdag eftermiddag - vel 
at bemærke i deres gamle Citroen. Der vil 
altså være rig mulighed for at gå ud på ga
den og se hvordan dette eller hint skal se 
ud eller hvordan det skal renoveres. Over 
en hyggelig snak og forhåbentlig en masse 
gode råd kunne "garagefolket" inspireres 
og anspores til at komme videre med bilen 
i kasserne. 

Det er Bennys,Toms og Christians ide, som 
vi nu prøver af lørdag den 28 maj. Så vel 
mødt i Jersie landsby - Benny og Co. vil 
gerne se mange Citroen 7, 11 og 15 i lands
byens gader den dag. Se nærmere i aktivi-
tetskalenderen. pjj. 

På billedet ses Preben Vindum, Gedser og John 
Reele, Valby ved lokalmødet i CVK-Auto for 
nylig. Sidstnævnte lægger hus til næste lokal
møde i·marts. 
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Amicale Citroen International 
Referat af møde i Bruxelles, 23110-93. 

l. Tilstedeværende: David Conway (CCC), 
Annie Walthers (2CV GB), Peder Grønborg 
(TAO DK), HermanSluiter (kasserer NL), J. F. 
Ruchaud og Carl Gabrielson (Amicale Cit
roen), Alfred de Keersmaeker (B.O.C.C.), Paul 
de Laet (DS/SM Club Beige), Andreas Ru tish
ha user (TA Cl u b CH), Mia Hendriksen (ID l 
DS DK), & repræsentanter fra CBAC. 

2. Afbud modtaget fra: Gemard van Ackeren 
(DS Club D), Emanuele Filippini (DSissima I), 
Bernie Shaw (TOC GB). 

3. Referat fra sidste møde: Godkendt. 

4. Tilbagemelding på nyhedsbrevet: Nyheds
brevet blev udsendt ret sent gr. problemer 
med Citroen's mailing-liste, hvorefter den 
franske udgave blev udsendt af J. F. Richaud, 
den engelske af David Conway -i kondense
ret form for at spare porto. Der har ikke været 
så mange reaktioner på nyhedsbrev nr. 2, som 
der var til nr. l. Klubberne vil atter en gang 
blive opfordret til at sende kopi af nyhedsbrev 
ell. blad til David Conway min. en gang pr. år. 

5. Adresseliste: Der er udarbejdet en ny liste 
med de nødvendige tilføjelser og rettelser til 
den tidligere A.C.I. liste. Der var fra Belgien 
og Danmark rettelser, der vil blive foretaget. 
Den reviderede liste vil blive sendt til Neuilly 
i kopi. På listen forekommer der stadigvæk 
flere navne end der er aktive klubber- enhver 
rettelse, der kan reducere vore omkostninger 
hilses velkommen. 

6. Fra kassereren: HermanSluiter meddelte at 
have modtaget DFL 9.286,- fra den danske 
klub, hvilket i høj grad forbedrede situatio
nen. Man aftalte, at DFL 8.500 skulle gives 
videre til de franske klubber med henblik på 
10. ICCCR- som en gave, som man dog håbe
de ville komme retur med tillæg som tidlige
re. David Conway meddelte, at han havde 
modtaget mindre beløb fra forskellige klub
ber. Beholdningen er nu E120.52, som vil blive 
anvendt til porto og trykomkostninger. 

7. Fra træf-koordinatoren: En omfattende liste 
er blevet udarbejdet for 1993, omend det er 
ærgerligt, at så få oplysninger modtages fra 
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klubberne i Frankrig. Peder Grønborg fore
slog at kalenderen blev lavet i en mere iøjen
faldende udgave således at medlemmer f.eks. 
ville have den liggende i bilen. 

8. Fra reservedels-koordinatoren: Bernie 
Shaw havde intet at berette. En revideret liste 
af ID /DS delene blev rundgivet af Mia 
Hendriksen med en opfordring om at 
meddele hvilke dele, der er behov for. Endnu 
en gang opfordres klubberne til at indsende 
oplysninger om, hvad der kan skaffes af dele. 

9. Næste nyhedbrev: Man blev enige om, at 
der inden næste møde i februar skal udsendes 
et nyhedsbrev. Også som en opfordring til 
samtlige klubber om at sende repræsentanter 
(max. 2 pr. klub) til februar mødet. Og som en 
forhåndsbesked vedr. ICCCR i Bourgogne. 

10. Evt.: Peder Grønborg oplyste om en 
melding fra Fabien Sabates med håb om at 
9.ICCCR bogen snart kommer. Den danske 
klub har udlagt penge til Fa bien og håbede på 
at få bøger for beløbet. 

J.F: Ruchaud meddelte, at sted for afholdelse 
af 10. ICCCR endnu ikke var bestemt; det 
først planlagte sted viste sig at være for lille. 
Træffet vil blive afholdt i Bourgogne på de 
planlagte datoer. 

David Conway forslog mulighed for 
annoncering i nyhedsbrevet mod betaling. 
Men aftalte at udarbejde priser derfor, og 
meddele de potentielt interesserede. 

11. Næste møde: Vil blive afholdt sønd. 
13.2.1994 kl. 12 i rum 232, hal2/3 i Porte de 
Varsailles udstillingsbygningen under 
RETROMOBILE. 

C. David Conway. /overs. : Peder Grønborg. 



Der var en mere på Egeskov. .. 
Godt vi har nogle læsere, der er mere våg
ne end redaktionen! Dog undrer det mig 
stadig, hvordan jeg kan have undgået at få 
øje på den traction, der stod i magasinerne 
på Egeskov, da vi besøgte stedet på Som
mertræffet Måske stod den i den anden 
hal - altså den jeg ikke var inde i. Heldig
vis har Jens Geschwendtner fremsendt 
dette billede af bilen. Som det kan ses, 
drejer det sig om en Normale fra efter 
1952. Nærgranskning viser desuden, at 
motoren kommer fra en ID19 - dette ses 
ikke blot på aluminiumstopstykket og det 
afrundede ventildækseL Et stensikkert 
bevis for at også motorblokken er en ID19 
er det lille rhombeformede dæksel, der 
(hvis trykkeriet opper sig med billedkvali
teten som de har lovet) kan ses ved knast
akslen, lige før overgangen til koblings
huset. På ID19 sidder her den lille l-stem
plede hydraulikpumpe, som anvendtes på 
de gamle modeller uden hydraulisk hjæl-

pestyretøj . Bemærk iøvrigt at karburatoren 
på D-modellen sidder i den "forkerte" side, 
modsat udstødningen. Bortset fra topstyk
ket var motoren på de tidlige D-modeller 
næsten helt identiske med 11 'ernes; den 
største forskel var at plejlstængerne havde 
løse lejepander - og disse kan jo også 
umiddelbart anvendes i en 11 'er-motor
blok. Først i 1965 og 66 kom de nye moto
rer med 5 hovedlejer på henholdsvis DS og 
ID-modellerne. 

... og lidt om en Commerciale. 
I forrige nummer af bladet skrev jeg, at 11 
Commerciale-modellen aldrig har været 
importeret til Danmark. Jens Geschwendt
ner har fortalt, at han har haft en kamme
rat, der havde en i 1961. Formodentlig en 
efterkrigsmodel, som jeg gætter på må 
være privat importeret. Men det kunne 
være spændende, hvis der dukker nyt op 
om den! -jmn. 
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Afviklede lokalmøder i efteråret 93 ... 
Hel' bl'inges et par småtapporter fra lokal
møderne i Jylland og på Sjælland. 

Tradition - Traction .... 
.- kan man vist efterhånden roligt kalde 
stumpemarkedet i Herning - samt den ef
terfølgende sammenkomst i Ikast hos Ole 
Meldgaard. 

Folk myldrede til fra nær og fjern. De, der 
troede der var noget spændende at købe på 
stumpemarkedet, kom straks fra morgen
stunden, andre lidt senere op af dagen. Der 
var meget ragelse og mange nye ting, som 
intet har med bil/motorcykelstumper at 
gøre, men trods alt er det da spændende at 
at gå og rode i. 

Der var også - i lighed med tidligere år - en 
speciel hal med veteran/libhaverbiler. Pri
serne var meget varierende og måske lidt 
høje i sammenligning med det generelt sva
ge marked. Der blev vist fra Citroens-folke
nes side ikke købt særlig meget, men Olav 
Fredslund fik da tag i en trehjulet cykel til 
datteren! 

Hen på eftermiddagen samledes vi hos Ole, 
hvor Inger havde dækket et enormt bord i 
havestuen- med mad ! Så resten af dagen 
og aftenen hyggede vi os sammen med 
bilsnak Som sædvanlig var der et par styk
ker, som næsten ikke var til at drive hjem, 
så det blev sent. Som forhenværende kasse
rer blev jeg også nødt til at blive til det sid
ste (hver gang). 

Tak til Ole og Inger fordi de til stadighed 
gider lave det store arbejde flere gange om 
året. På deltagernes vegne -Jens Sanrung . 

På øverste billede fra lnødet i CVK ses Henrik 
Jacobsen og Tue Fig i fuld gang med fremstil
ling af hattehylden til Tues bil. Nedenunde r
livlig bilsnak bag Henriks varevogn, hvor Dor
tes 7C fra 39 ses liggende med siden til. 
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Lokalmøde i CVK-auto. 
Lørdag d. 20. november var der arrangeret 
et lokalmøde i de hyggelige lokaler i frista
den på Christianshavn. CVK's "traction 
avantmedlemmer" havde valgt at sætte fo
cus på pladebearbejdning- og for at de
monstrerer dette, havde man splittet tre 
Citroener ad. Det nok en overdrivelse, men 
der var nu tre adskilte tractioner i lokaler
ne, nemlig Henrik Jacobsens "normale 53", 
Peter Juels "normale 38" og Dorte Jensens 
"7 C 39". Desuden var Jens Nicolaisen i 
gang med at give sin 2CV varevogn fra 
1976 en større omgang, hvilket også gav 
mulighed for at illustrere omfattende pla
dereparationer. 

Der var et ganske pænt fremmøde med ca. 
14 medlemmer hvoraf en enkelt, Preben 
Vindum havde taget turen helt fra Gedser 
for at være med. Men det var nok mødets 
emne, der havde fået folk til at smide værk
tøjet og komme ud af garagen. 



Over en kop kaffe l the med dejlig kage og 
Dortes lækre boller til i værkstedets køk
ken, fortalte flere af de fremmødte om de
res erfaringer med pladearbejde på deres 
11-ere. Efter kaffen gik vi ned i værkstedet, 
og her viste Jens og Henrik forskellige for
mer for pladebearbejdning, bl.a. hvilke mu
ligheder der er med en sikkemaskine, og 
hvordan man banker en facon op i en sand
sæk. Mens vi var nogle, som skyllede sve
den af panden med en julebryg, gik Henrik 
og Tue Fig fra Ishøj igang med at fremstille 
en ny hattehylde til Tues 11 sport. Tue kun
ne senere efter fotografering af de andre bi
ler (hvordan sidder sådan en hylde egent
lig fast), forlade mødet med et helt hånd
fast udbytte af lokalmød et. 

Når sandheden skal frem så er CVK-auto 
ikke kun et "Citroenværksted", men et 
værkstedsfælleskab for gammelbilsentusi
aster med ca. 20 medlemmer og en bredt 
sammensat bilpark. Derfor var der også lej
lighed til at besigtige en MG T .A. fra 37 og 
en IFA sportcabriolet fra 54 samt en sjæl
den Rolls Royce fra 29 w1der restaurering. 
Sidstnævnte, der har et fire-dørs karrosseri 
i asketræ med påsømmede aluminiumspla
der var netop færdiglakeret i CVK's egen 
malerkabine. Vognen var derefter blevet 
underkastet en CVK-specialitet nemlig po
lering og stod fantastisk blank. Dette udløs
te selvfølgelig en længere diskussion om la-

keringsteknik, materialevalg (celloulose 
kontra akryll) etc., hvor bl.a. Jens øste af si
ne erfaringer. Senere blev der tid til at kig
ge på reservedelshylderne (altså dem med 
Traction-dele) og her lå jo mange dejlige 
ting. 

Efter en lang og livlig snak over aftensma
den, der var indkøbt hos den lokale pizza
mand, gik folk hjem forhåbentlig med det 
indtryk, at pladearbejde og malerditto på 
·en 11-er ikke er det rene woodoo. 

Fra undertegnede skal der lyde en tak til 
Jens, Henrik, Peter J. og Dorte for en god og 
konstruktiv dag på Christianshavn. Det må 
godt gentages. Torsten Vig. 

Øverst ses Roll Royce 29 udsat for CVK's ma
skinpolering og nedenunder Peter Juels 38 Nor
male klar til sandblæseren. Venstre billede vi
ser færdigt pladearbejde fra bagagerummet. 
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Brudstykker af en cabriolet-historie .... 
Som det fremgår kan tilsynekomsten af 
"nye"- gamle fotografier til stadighed gi
ve anledning til reflektioner. 

Det kan nok ikke skjules, at jeg og flere an
dre i klubben arbejder energisk med at ef
terspore især de åbne T radioners liv og 
levned i Danmark. Preben Buchhave og 
Jørgen Kjær har opsnuset mange interes
sante informationer og ved fælles hjælp 
forsøger vi at sætte et stykke bilhistorie 
sammen. 

Men særlig let er det ikke fordi vi fortrins
vis må støtte os på usikre historier og ryg
ter og der er desværre langt mellem at nye 
"gamle" fotografier- ofte helt tilfældigt -
dukker op. Fotografier er i det lange løb be
dre end rygter, men historierne tager vi 
meget gerne med fordi de tit er optakt til 
nye søgning efter fotos . Sjovt er det når der 
så en gang imellem sker udvidelser af ar
kivmaterialet. Det skete i efteråret, hvor jeg 
fra Olav Fredslund i Silkeborg fik tilsendt 
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Billederne her ovenfor er et sommer- og et vin
terbillede af smm11e B 11 cabriolet Normale .. 
Desværre er de ret lyse. Bemærk alu-kapslen 
foran det smalle hul til startsvinget. Det er en 
meget sjælden detalje idag. De enorme tåge
lygter og de mange bilklubmærker på fronten, 
gør vognen let genkendelig.(damen med hotten 
er garanteret ikke Marguirite Viby) 

et par billeder af en Citroen cabriolet. Som 
billederne viser (se også bladets bagside) 
drejer der sig om en Normale cab. af år
gang 38-40. 

Billederne har Olav lånt hos en arbejdskol
lega, som efter at have set Olav's flotte 11 
Sport, 51 erklærede at sådan en havde 
hans far da også engang haft. Kollegaen gik 
på jagt i familiealbummet og frem af glems
len dukkede altså ikke billeder af en Sport 
51, men af denne cab. indregistreret X 11 
170- ejet af en hr. Møller i Århus. Billeder
ne som er af ret god kvalitet, skulle efter al
bummet at dømme være optaget i 1941, 



Fra en bi/entusiast, Niels Hagenau Jensen modtog vi i 86 et par billeder nf X 2778 med Cheif Major 
Fisclt.er i spidsen for de engelske tropper på vej ind ad Skanderborgvejind over Harald Jensens Pinds 
den 5. eller 6. maj 1945. Det ses tydeligt at vognen er identisk med X 11170. 

hvilket i sig selv jo lyder bemærkelsesvær
digt. At vognen havde tilladelse til at køre 
skulle tilskrives at hr. Møller var en indfly
delsesrig fabrikant i Århus. Personligt tror 
jeg at billederne må stamme fra før1940., da 
kørselstilladelser til "private" efter mine op
lysninger skulle være blevet inddraget så 
tidligt som april/maj 1940. Oplysninger om 
dette søges iøvrigt. 

En hurtig granskning fastslår at bilen er 
helt identisk med den hvide cabriolet som 
anførte de engelske tropper ind ad Skan
derborgvej i Århus i de bevægede majdage 
i 45. Både de to karakteristiske mærker for 
henholdsvis FDM og KDAK som ses tyde
ligt på kølergrillen og de meget store tåge
lygter på forkofangeren andsynliggør det
te. Antennemonteringen på venstre side af 
torpedoen understøtter det ligeledes. Det 

faktum som-taler imod er alene nummer
pladen som på billedet fra 41 er X 11170, 
mens det fra maj 1945 siger X 2778. Bilen er 
altså blevet arnregistreret mellem 41 og 45 -
måske har den også skiftet ejer. 

De oplysninger som kendes om bilen fra 45 
fortæller at den engelske Cheifmajor, som 
blev kørt i bilen, hed Fischer og at bilen, ef
ter samtidige avisomtaler, skulle være ejet 
af en dansk kaptajn Frisenvang. Dertil er at 
sige at det jo ikke er sikkert at kaptajn Fri
senvang selv ejede bilen, der blev anvendt 
til begivenheden. Han kan meget vel have 
lånt den hos bekendte i det århusianske 
"borgerskab" som har haft den dejlige ca
briolet stående opklodset i en garage under 
krigen og hurtigt har kunnet bringe den ud 
at køre, da der blev søgt en åben vogn til 
denne mission. Begivenheden blev ihvert-
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Et andet foto fra Skanderborgvej/ Harald Jen
sens Plads har på en særlig måde indkredset 
den bevægede stemning med flag og vinkende 
mennesker omkring triumftoget gennem byen. 
(foto Knud Larsen). 

fald flittigt fotograferet hvilket er doku
menteret her og ved tidligere lejligheder i 
Attraction Special nr. 21 og 22 (Attraction 
147 og 148 sept. l nov. 86). 

Så vidt så godt. Iagtagelse af fotografier fra 
41 og fra 45 godtgør altså at det drejer sig 
om samme bil. Men hvilken bil er det? Er 
den blandt de overlevende idag? 

cabriolet skulle den senere være blevet ek
porteret til Norge. Denne information kom 
fra den nu afdøde Citroen-entusiast, Jørgen 
Harup i Kbhvn., som i parentes bemærket 
selv ejede en cabriolet (stelnr. 125.258) op 
gennem 60'erne. 

I Danmark, Sverige og Norge findes der 
i dag 9 normale cabrioletter, 5 i Danmark, 3 
i Sverige og l i Norge. De har oprindelig al
le kørt i Danmark, og et store spørgsmål er 
i det hele taget, hvor mange flere der har 
været. (Det er en historie jeg kan komme 
tilbage til en anden gang). 

Netop (!n cabriolet er i nyere tid (omkr. 
1970) solgt til Norge- nemlig den af Hen
ning Helmer ejede 39-model, som idag ejes 
af Hans Lampe i Oslo. Desværre kan vi jo 
ikke af fotoet se stelnummeret på "den hvi
de", men hvis det er den bil som idag er 
havnet i Oslo har den stelnr. 147.926, og 
skulle i perioden 1945-60 have været ejet af 
Poul Shack Eiber i Århus og før den tid en 
person med kæle/ øgenavnet "salatpeder
sen" ligeledes Århus (jvf. Preben Buchha
ve). Noget tyder på at det er "Lampes" bil 
vi ser på billederne. Ifølge artiklen som Jørgen Kjær dengang 

skrev i et forsøg på at efterspore den hvide 
Omvendt er det også muligt, at det kunne 

På dette udsnit af billedet fra omslaget ses vognen bagfra. En cabriolet havde åbenbart kun een bag
lygte i venstre side (fabrikat Bosch), hvilket iøvrigt var lovligt tillangt op i SO'erne. I højre side ses 
alu-pladen som bruges til opstigning i pigekammeret. Da denne detalje ikke fandtes på de lukkede 
vogne, var der her plads til to baglygter. De kraftige kofangere og !talen på udstødningsrøret var 
også danske kendetegn. 
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være en af de tre andre normale cabriolet
ter som op igennem 50'erne kørte i Århus
området. Nemlig enten den før omtalte 
stelnr. 125.258 idag ejet af undertegnede 
(bl.a. antenneplaceringen peger i den ret
ning) . Min bil er imidlertid første gang ind
registreret i Kolding. En anden mulighed er 
Erik Schultz' cabriolet (med nr. 823- stelnr. 
plade mangler), som kørte i Århus- og som 
tilmed var cremefarvet da Schultz overtog 
den i 1970. Andre oplysninger peger dog i 
retning af at Schultzes cab. først skulle væ
re kommet tillandet med besættelsestrop
perne og derfor ikke kan have været dansk 
indregistreret til brug for englænderne i 
maj 45. En sidste mulighed er Christer An
derssons (bl.a. ex. Lomholt, med stelnr. 
123.934), som ganske vist kørte i Århus i 
50'erne, men som oprindelig blev indregis
treret så langt fra byen som i Åbenrå. 

Udenfor muligheder tror jeg i denne sam
men er, begge Henrik Lundbergs cabriolet
ter, Peter Schmidt Jensens, Strøjer Hansens 
og Thomas Borregaards som alle med en 
vis sikkerhed befandt sig på Sjælland un
der besættelsen, da oplysninger om disse 
biler hidtil altid har været sat i forbindelse 
med københavnere og med "K", "A" og "B" 
nummerplader. 

Tilbage er selvfølgelig den mulighed at X 
11 170/ X 2778 kan være kørt "ned" og hug
get op i løbet af 50'erne, men jeg tror indtil 
videre kun at ganske få cabrioletter er for
svundet fra landevejene på denne måde. 

Udsnit af det 
store billede 
fra Harald 
Jensens Plads 
-med mere 
focus på bi
len. Hvem er 
det mon som 
sidder bagi 
med blød hat 
og nyder tu
ren? 

Et andet sted på ruten nærmere betegnet Kongs
vang (jota, Hagenau) 

Jeg vil selvfølgelig meget gerne modtage 
supplerende stof, hvis det dukker op. Det 
er jo ikke sikkert at de sidste ord i denne 
historie nu er fortalt.... 

Peter Juel. 



Traction-annoncer kan sendes eller indtelefoneres til: 
Peter Juel Jeppesen, Strandgade lOB, 1401 København K Tlf: 31 54 14 27. 

Sælges: 
Renoveret kobling: 700,-. Koblingsnav, nyt: 
600,-. Nyt koblingsleje monteret i lejehus: 
300,-. Foringssæt Mahle: 2700,-. Støddæm
pere for og bag: 300,-. Renoveret køler til 
Sport og Normale: 1500,-. Bagagerums
klapper før og efter 52, reservehjulsklap
per, pilotefælge, forlygter, lyskontakter, 
speedometer, indsugningsmanifold m. 2 
Zenith karburatorer, sidestrømsmanifold, 
sidestrømskarburatorer, alt i tændingsdele, 
alt i bremsedele, pærer, 2-egret rat, Axo
plader, trækakselmanchetter, tandstangs
manchetter, hjælm til 11N med gæller, 
15six-navkapsler, 4 Michelin 150/40 
Superconfort, 3 nye U.S. Royal165x400 
dæk og mange andre dele til B11. 
Ca. 1000 sæt diverse platiner, kondensato
rer, rotorer og dæksler til forskellige bil
mærker (nye og i æsker - katalog medføl
ger) sælges samlet for 2.000,- eller 20,- pr. 
del. 
Købes: 
Dynamo, ur med justerpind til montering 
midt i instrumentbrædtet 

Finn Lyster, Smedebakken 26,8653 Them, 
tlf: ~6 84 72 49, fax: 86 5116 44. 

Sælges: 
Gearkasse i perfekt stand - gennemgået og 
ordnet med nye lejer m.m. 
Søges: 
2 stk. små positionslamper til 
forskærmene på 15six. 

Johnny Hansen, tlf: 56 82 0919. 
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Sælges: 
Citroen 7C Coupe 1935- god komplet 
stand og meget original (bl.a. med den 
originale motor som er hovedrepareret). 
Pris: 150.000 Ff. 

Olivier de Serres, 3 Alle Cl. Debussy, 
F-78 670 Villennes. 

Købes: 
Citroen 11B eller 11BL købes- alt har 
interesse. 

Lars Schou, Sidsel Bagersgade 11, 5900 
Rudkøbing. Tlf: 62-514062. 

Sælges: 
Citroen 11 Normale 1955. Restaureret og 
lakeret i farven Bleu d'Islande. Nyt: Lak, 
krom, interieur, bremser, dæk, fortøj og 
gearkasse, køler m.m. Quillery-rat, alu
tagbagagebærer m.m. kompletterer vog
nen, der er i 100% topstand. Bund, paneler 
og skærme har aldrig været svejset! Pris: 
DFL 23.750 (21.500 DM). 
Citroen 5HP Kløverblad (3-personers), 
Blå/sort. Retaureret-meget smuk, 100% 
komplet og teknisk iorden. Pris: DFL 
22.000 (19.750 DM). 
Henv.: Andre J. M. Schulpen, Helper 
Kerkstraat 11-7, 9722 ES Groningen, 
Holland. Telf: 009 3150-27 27 40. 
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