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Kasserer: Jørgen Krogh 
Øvej 18, Sverdrup, 6100 Haderslev. Tlf: 74 58 48 00. 

Sekretær: Peder Grønborg 
Nørre Søgade 25A, 2., 1370 København K. Tlf: 33 11 40 42. 

Aktiviteter - øst: Torsten Vig 
Randersgade 57, 3.th., 2100 København Ø. Tlf: 31 38 17 49. 

Aktiviteter - vest: Finn Lyster 
Smedebakken 26, 8653 Them. Tlf: 86 84 72 49 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Klubaktiviteter: 

Medlemsregister: Jørgen Krogh 
Øvej 18, Sverdrup, 6100 Haderslev. Tlf: 74 58 48 00. --Kiubbibllotek, arkiv og butik: Erik Hougaard 

-Jhulevej 41, 7100 Vejle. Tlf: 75 83 00 49. 

Værktøjsudlån: 
Kontakt Peder Grønborg for nærmere information. 

Klubbens gironummer: 828-0584 
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Fra formanden 
Formandsberetning 1996-97 

Klubåret startede med et forrygende sommer
træf i København. Det var et virkelig flot 
arrangement, og som en jyde udtrykte det på 
vej hjem: " Der var vist ikke noget vi kunne 
have lavet bedre". Det siger vist alt. 

Noget af det, der står stærkest i erindringen 
var festaftenens beretninger af den gamle 
Citroenmand Jørgen Egede Søgaard. Hans 
historier fra Citroen i Sydhavnsgade, specielt 
under krigen, efterfulgt af næste dags besøg 
og afslutning i de gamle lokaler i Sydhavns
gade gav et helt magisk skær og et dybt ind
tryk på alle. Den flotte fotoudstilling med bil
leder fra epogen skal også nævnes. 

Ellers har klubåret været præget af de mange 
forskellige arrangementer, som i de fleste 
tilfælde er udsprunget fra de "menige" med
lemmer i klubben. Jeg vil ikke gå i detaljer, 
men blot nævne "Lyster Tours" tur til Paris, 
værkstedsdagene hos John Reele i Valby og 
de forskellige· værkstedsbesøg. 

Nogle medlemmer har ment, at der måske 
skete for lidt i klubben i det forgangne år. Det 
synes jeg nu ikke, er helt rigtigt. Der har 
været lagt op til så stor medlemsindflydelse 
som muligt. Dette har, som tidligere omtalt, 
ikke givet den store respons med forslag til 
arrangementer. Bestyrelsen har sat noget i 
scene - ikke alle med lige stor deltagelse, -

Aktivitetskalenderen 

men alligevel successer. Fra det jyske kan 
nævnes besøg hos Køsters Motorboghandel i 
Randers og på Statsbiblioteket i Århus. 

Vi har haft de faste indslag i klublivet, biblio
tek, klubblad og klubbutik 

Biblioteket har nu godt 30 bøger til udlån, og 
der meldes om stor interesse, specielt fra nye 
medlemmer. 

Klubbutikken kører roligt og stabilt - det er jo 
ikke meningen, at vi skal jagte omsætning, 
men blot være en service for medlemmerne. 
Erik Hougaard skal have tak for indsatsen. 

Klubbladet taler jo for sig selv. Det er et flot, 
læseværdigt og yderst interessant blad. Der er 
både beretninger om livet i klubben, annoncer 
og tekniske artikler. De to redaktører Peter og 
Jens skal have min uforbeholdne applaus for 
bladet. Jeg håber at de vil fortsætte deres ind
sats mange år endnu. 

Jeg synes personligt, at det er et godt blad 
med interessant stof fra de andre klubber, 
men jeg synes egentlig, at vi burde til at over
veje, om det ikke var muligt at lave et fælles 
blad for de fire danske Citroenklubber. 

Vi er medlem af et par veteranbil-organisatio
ner. Nyt fra Motorhistorisk Samråd har løben
de været bragt i bladet, derfor vil jeg ikke 
komme nærmere ind på dette. Jeg synes det 
er et gode, at vi har et organ, der kan tale vor 

September: Lørdag den 13/9: Fransk Biltræf i Frederikssund. Se omtale på 
sidste side af TractionSpecial. 

Oktober: Søndag den 5/10: Stumpemarked hos Erik Frandsen i 
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interesse. Her er det efter min mening vigtigt, 
at vi betragter os som veteranbilfolk med et 
ønske om, at vi kan bruge vore biler. Ikke kun 
til paradekørsel og deciderede veteranbilløb. 
Men også til det bilerne er bygget til: At bru
ges! 

"Arnicale" er·en fælles Citroenorganisation, 
hvor Peder Grønborg repræsenterer de dan
ske Citroenklubber. 

Det skal også bemærkes at et medlemskab af 
vor klub giver mulighed for billige veteran
forsikringer i det gamle AI-forsikring, nu Pro
vinzial. 

Da det nu er min sidste beretning som for
mand for klubben vil jeg lige vende blikket 
lidt længere tilbage. 

Da vi var nogle stykker, der i 1982 lavede det 
første træf i Hadsten, som videreudviklede 
sig til vor nuværende klub, var det med stor 
enthusiasme og lidenskab. 

Vi fik en klub, der stille og roligt voksede til 
det, vi ser i dag. 

Vi havde jævnligt forskellige synspunkter på 
sagen, og vi tog et par sværdslag. Men det 
der sidder tilbage efter alle de år er indtryk
ket af nogle gode venner, hvor det bærende 
var et ønske om en god klub, og at bevare 
klubben samlet. Det lykkedes. Tillykke med 
det! 

Det var aldrig på tale at dele klubben op eller 
at lave andre udbrydergrupper. 

De fleste fra den gang er stadig med, vi har 
fået afrundet de skarpe hjørner med tiden, og 
jeg tror nu vi har en klub, der kan begynde at 
glæde sig til 25 års-jubilæet. 

Jeg vil benytte lejligheden til at takke med
lemmerne gennem tiden for det gode samar
bejde og loyaliteten overfor klubben. 

Jeg vil også takke de forskellige bestyrelses
medlemmer og samarbejdspartnere gennem 
de femten åt.ior et godt samarbejde. Dem jeg 
var uenige med vil jeg takke for, at vi sam-

men er landet hvor vi er nu. 

Tilbage til nutiden vil jeg takke medlemmer
ne, bestyrelsen og personer med tillidsposter 
samt klubbens øvrige samarbejdspartnere for 
et godt klubår. 

Vi har ikke afholdt så mange bestyrelsesmø
der, jeg har ikke skønnet det så nødvendigt, 
idet bestyrelsen og øvrige ansvarsfuldt har 
passet deres poster. 

Det er dejligt at se at så mange medlemmer er 
aktive i klubben og at så mange tager et selvs
tændigt initiativ og laver et stykke arbejde for 
klubben. Senest sommertræf i Sønderjylland, 
som vi nu skal i gang med. 

Det er dejligt at opleve gejsten omkring de 
gamle biler. Det er imponerende at der stadig 
er folk der restaurerer biler. Det er dejligt at 
der importeres spændende biler fra udlandet. 

Til slut vil jeg ønske den nye bestyrelse al 
mulig held fremover, og stillermig selvfølge
lig til rådighed med erfaringer jeg har høstet 
gennem årene. 

Det har været en dejlig tid i bestyrelsen i 
klubben, men nu er det på tide at andre tager 
over. Vi skal have et generationsskifte. 

Jørgen Kjær 

Paris Retromobile 
1998 
Planlægning af turen er allerede igang nu. 
Det kan oplyses at der bliver afgang mod 
Paris tirsdag aften i uge 7 (10. feb.). Hjemkom
sten bliver søndag eftermiddag (15. feb.) og vi 
skal bo på samme hotel som sidste år. 

Prisen forventes at blive ca. 1.400 kr. pr. per
son. Tilmelding hurtigst muligtHtil; 

Irma og Finn Lyster; 86 84 72 49 
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Hvordan jeg blev den lykkelige ejer af en 

11 Commerciale fra 1939. 
Min interesse for llC har altid været meget 
stor. Denne specielle model, der er en forun
derlig blanding af både varebil og en moder
ne stationcar og ovenikøbet produceret i 1937, 
har for mig altid været bilen. 

Sidste sommer blev beslutningen taget, nu 
skulle det være. En markedsanalyse blev sat i 
værk, den var hurtigt lavet, idet bilen aldrig 
har været importeret til Danmark. 

Jeg begyndte så at abonnere på La Vie De 
l' Auto og fulgte de følgende numre med stor 
interesse, uden dog at finde noget. Trods mit 
manglende kendskab til fransk indrykkes en 
annonce, og forventningerne til post og fax 
var stor - men ingen respons overhovedet. 

På den efterfølgende tur til Paris med Lyster 
Tours blev opslagstavlerne på Retmobile 
overklistret med store "llC købes". Efter 
hjemkomsten blev faxen overvåget næsten i 
døgndrift. Men tiden gik, og llC gled lidt i 
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baggrunden, indtil et brev dukkede op fra 
Belgien. 

llC 39 bon etat general, 2 ejere siden 1939 
sælges! 

En omfattende korrespondance kom i stand 
ved hjælp af franske Brit, der bor i Klitmøller. 
Af brevene blev jeg klar over, at den bil måtte 
jeg se! En tur til Belgien sammen med eksper
terne Benny Sørensen og Orla Christensen 
blev arrangeret med start langfredag. Vi 
ankom til Namur i Belgien påskelørdag, og 
med fru Losson som guide gik det i rasende 
fart til en lille by i omegnen. 

Vi blev budt indenfor til en snak og en forfri
skning efter den lange tur. Øllet viste sig dog 
at være det stærke belgiske øl, så det blev kun 
til en halv. 

Endelig skulle vi bese garagen, hvor Com
mercialen befandt sig i selvskab med 6- 7 



andre tiltrækkende Citroener. Vi gjorde store 
øjne! Der var commerciale, familiale, 15 six H 
m.v. 

Efter en gennemgang af Commercialen blev 
den af eksperterne bedømt til at være en fin 
bil. Det var straks værre, da vi skulle forhand
le pris, uden at kunne tale sammen. Via 
mobiltelefon på gårdspladsen til franske Brit i 
Danmark, lykkedes det at blive enige, og 
bilen var min. 

Hjemtransporten foregik på trailer, og efter et 
kort ophold i Randers under eksperternes 
kyndige hoved og hænder blev den synet i 
Thisted uden problemer. 

Nu er tiden kommet, hvor bilen skal bruges 
og ud at køre efter at have stået stille siden 
1955- og vi glæder os. 

Helge Gedebjerg, Hanstholm. 



Munkebjerg Veteranbilløb/ Hill Climb 
Munkebjerg Hill Climb blev absolut årets sto
re begivenhed i-Danmark for ejere af klassiske 
(sports-) biler. Gruppen af aktive bilfolk fra 
det der hedder HSS/ Historisk Sportssektion 
under Dansk Veteranbil Klub gjorde det igen! 
- skabte noget helt enestående når det gælder 
Historisk Motorsport. 
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Sidste år lykkedes det på trods af alle odds at 
få lov til at afspærre store dele af Slotsholmen 
midt i København til det store Capenhagen 
Classic Car Cup. I år lykkedes det de samme 
mennesker at skabe forståelse hos Politime
steren i Vejle for at Munkebjergbakken måtte 
spærres af for almindelig kørsel en sommer
søndag i august. Dermed var rammerne skabt 
for et rigtigt Hill Climb efter engelsk forbille
de på bakkerne ved Vejle Fjord. 

Weekenden den 2.-3. august var ramme om 
både det hyggelige Munkebjerg Veteranbilløb 
i omegnen af Vejle og det mere sportspræge
de Munkebjerg Hill Climb. Hill Climb er en 
endnu ikke helt glemt diciplin fra 20- og 
30'ernes motorsport, hvor der konkurreres på 
hurtighed op ad stejle bakker - dengang oftest 
på små ujævne markveje eller på den "bare" 
mark. 

Munkebjerg Hill Climb var mere komforta
belt på den fine asfaltvej fra fjorden og op til 
Hotellet i mere end 100 m's højde. Men Mun
kebjergvej er snoet og sine steder ret stejl - så 
"bakkekravl" blev der virkelig tale om. 



Begivenhederne var tilrettelagt som et to
dages arrangement. Om lørdagen blev der 
varmet op på den kuperede bane v l Frederi
cia Køretekniske og om søndagen gik det rig
tig løs på "bakken". 

For at være til stede i rette tid var vi en lille 
gruppe, der drog'fra Hovedstaden allerede 
fredag eftermiddag. Det var foruden under
tegnede, Fritz med sin Cabriolet, Henrik 
Jacobsen, som sammen med en anden Henrik 
(Schou Nielsen) skulle køre Riley lmp 1934, 
samt Euginio Lai i sin hvide 11 Sport. Målet 
var vandrehjemmet i Kolding. 

Lørdag morgen gik turen til køreteknisk 
anlæg i Fredericia, hvor der var "førermøde" 
allerede kl. 7.30. Her blev slået fast, at der 
ikke var tale om et som et baneløb, men om 
en "rallyprøve". Forskellen er at bilerne ikke 
starter sammen i en gruppe, men starter 
enkeltvis - således at det er stopuret man 
kæmper imod. Kort fortalt går "hill climb" ud 
på at gennemkøre en bestemt vejstrækning så 
hurtigt som muligt. 

Ca. 75 ældre vintagebiler/sportsvogne fra ca. 
1930 til1972 af mærkerne Bugatti, MG, Mor
ris, Austin, Riley, Citroen, BMW, Jaguar, Mor
gan, Lotus, Cooper, Porsche, Alpine samt for
skellige "specials" fra 40'erne, deltog. For at 
skabe retfærdighed mellem bilerne blev de 
opdelt i et antal klasser efter årgang, motor
størrelse og type (vintagebiler, standardvog
ne, rallybiler, formelbiler etc.). 

Det blev til ialt 10 klasser ind. en debutant
klasse. I Førkrigsklasserne stillede to Citroen 
11 op -Fritz Trøst i 1934 11 AL cabriolet og 
undertegnede i 38 B11 Cabriolet. De to Hen
rik'er startede på skift i Riley lmp 1934. Eugi
nio fotograferede og var hjælpemekaniker. 

Ruten fra fjordkanten op af bakken er en 
strækning på ca. 1,6 km med stedvise stignin
ger på 12 % og med passage af et ret skarpt 
hårnålesving og en smal jembaneviadukt 
undervejs. Flere deltagere som har overværet 
det kendte Prescott Hill Climb i England 
mente at Munkebjergbakken er bedre og mere 
varieret end den engelske .... 

Først og fremmest må man sige at stigningen 
og kurverne er rigtig godt egnet til at prøve 
kræfter med sin Citroen. Problemet med 
U'erne er manglende motorkraft i forhold til 
vognens vægt. Det har selvfølge baggrund i 
at Tractionen ikke er bygget til Sport (på trods 
af sit navn). Men det er jo ikke det samme 
som at de ikke egner sig til sport. I forhold til 
motorstørrelse er U'er-motoren ret lavtyden
de. Til gengæld er både bremser: styretøj og 
køreegenskaberne fint egnet til sportslig kør
sel og det morsomme er faktisk at stille op 
sammen med sportsvognene og så slå dem på 
køreegenskaber i stedet for på motorkraft. 

Den specielle bane var rigget til med halmbal
ler i alle sving og var ret velegnet for Tractio
nerne. Med sine tre gear passer det faktisk 
fint med at man bliver i 2. gear hele vejen op. 

Nr. 27, 
Redaktørens 
Bll Normale 
- på vej igen
nem hårnåle
svinget. 
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Fritz starter 
glad og for
ventningsfuld 
med at monter 
vognnumre 
m.v. 

Fritz kører med almindelig gearing på 9x31 
og det betød faktisk at 2. gearet nåede at 
"løbe" ud på de fladere dele af bakken. Min 
bil kører med 10x31 og det viste sig at passe 
fint til bakken. Man skynder sig op i 2. gear 
og bliver der med speederen godt nede .. .. 

Og det tog ikke lang tid at komme op. De 
hurtigste biler fra slutningen af 60'eme kom 
op på under et minut. Helt nøjagtigt kom Olle 
Bergquist i Lotus 23/1964, Brian Stoltze i 
Ford Mustang/1965, Stig Andersen i Porsche 
991/1970, alle op på omkring 57 sek., mens 
langt de fleste 60'er sports/ rallyvogne som 
MGA/B, Morgan, Fiat Abarth og Austin Coo
per orugte lidt over et minut. Det var iøvrigt 
interessant at se at de små 60'er "Standard
vogne" som Fiat Abarth og Austin Cooper 
kørte lige så hurtigt op som de rigtige 
"sportsvogne". De første timer søndag mor
gen satte det ind med kraftigt regnvejr, hvil
ket gjorde banen glat og skabte problemer for 
de biler som har meget motorkraft. Kl. 11. kla
rede det op og blev igen varm sommer -
banen tørrede og tiderne blev pludselig 
meget bedre ... 

Nr. l og 2 i førkrigsklassen blev to MG' er som 
virkelig er sat op til race nemlig nordmanden 
Jan Unneberg's MG magnette 1934 og Svend 
Algren's MG Q-special1934, som besteg bak
ken i henholdsvis 1.12 (min.) og 1.15. Flere til
skuere bemærkede at "Tractioneme" var både 
lydløse og langsomme ..... 

Men med en tid på 1.21 lykkedes det irnidler-

40 

tid at besætte tredie pladsen med B ll'eren, 
foran Fiat 508 C med 6-cyl Kapitain motor og 
Bugatti T 40 1928 på henholdsvis 1.22 og 1.25. 
I debuttant klassen kørte som nr. l en Jaguar 
SSlOO fra 1935 på 1.21 efterfulgt af BMW 328, 
1939 på 1.22, MG Midget, 1931 på 1.26 og Fri
tz i Citroen på 1.37. 

Hele arrangementet var præget af en meget 
animeret stemning omkring "motorløb" og 
gamle biler og især var stemningen i ryt
tergården til tider ret høj . Her fik vi bl.a. 
besøg af Rene og Lena Christensen fra Taulov 
i deres fine nyrestaurerede Commerciale fra 
53 (med fire-trins gearkasse) og af Hans Hen
rik Sørensen + Emil fra Aalborg i den nyregi
strerede 37 Bll Cabriolet og af Jørgen Kjær
vores allestedsnærværende formand. 

Alt i alt et par rigtig sjove bildage med få tek-



l 
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niske problemer, men jeg skallove for at det 
var et hold af trætte tractionister, der fandt til
bage til København henad søndag nat ved 2-
tiden. 

Billederne til reportagen kom fra Jørgen Kjær. 
Euginio's billeder er optaget som dias på 
Kodak Chrom og kunne desværre ikke nå at 
blive fremkaldt inden deadline. 

På forrige side ses vinde
ren af førkrigsklassen -
Jan Unneberg fra Norge 
med sin fine MG Mag
nette 1934. 

og her ved siden af; 
en sammenbidt motor
mand inden start. I bag
grunden MG Q-special 
1934 .. 

pjj 

En del af holdet indfanget i ryttergården, hvor vi 
traf Rene og Lena Christensen fra Taulov. Det var 
forresten et meget praktisk møde, idet vi (6 perso
ner ialt) blev inviteret til at overnatte hos Rene og 
Lena lørdag aften. 
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Nyhedsbrev fra Motor
historisk Samråd. 
nr. 3 /Juli 97 
Redaktionen har modtaget det seneste 
nyhedsbrev fra MS og bringer he,"et uddrag af 
de vigtigste punkter, hvoraf måske især 
udviklingen indenfor nummerpladespørgsmå
let er interessant læsning: 

Sorte emalje-nummerplader 

Så har Folketinget vedtaget lovændringen af 
færdselsloven, der giver mulighed for at biler 
og motorcykler, som er registreret første gang 
før l. april1958, kan få historisk korrekte 
emaljenummerplader. 
Som omtalt tidligere havde Samrådet og 
Dansk Veteranbil Klub foretræde for Folketin
gets Retsudvalg for at argumentere for, at pri
sen for disse nummerplader i lovforslaget var 
sat for højt. 
Vores henvendelse har betydet, at prisen på 
emaljenummerpladerne bliver sat ned fra 
1.800 kr. til 1.300 kr, for et sæt til biler og fra 
900 til 650 kr. for motorcykler. 
MS er ganske godt tilfreds med det opnåede 
resultat. (-og vi i TAO kan da også kun glæde os). 
Trafikministeriet forventer, at de nye numme
plader vil kunne fås fra den l. januar 1998. 

Veteran-varebiler og den nye vare
bilsbeskatning 

Skatteminister Carsten Koch fremsatte i maj 
måned et lovforslag om omlægning af vare
bilsbeskatningen. 
Det nye består i, at der bliver indført en gene
rel afgift på vare- og lastbiler. Afgiften kaldes 
"tillæg for privat anvendelse" og er på 1.000 
kr. for små varebiler (op til 2.000 kg) og 5.000 
kr. for store (2.001-4.000 kg). 
I lovforslaget er lagt op til at veteranbilvarebi
ler (d. v. s. 35 år fra køretøjets l. registrering) 
kun skal betale 1/4 af disse afgifter på samme 
måde som med den almindelige vægtafgift. 
MS og DVK har haft foretræde for Folketin-
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gets Skatte- og Afgiftsudvalg inden lovforsla
get blev færdigbehandlet. Ønsket var helt at 
få afskaffet de nye afgifter for veteranbiler. 
Det er lykkedes at opnå forståelse for dette 
synspunkt og afgiften kommer ikke til at gæl
de veteranvarevogne ældre end 35 år. 

Katalysator på gamle biler! 
Transportrådet (som er et vejledende organ 
for Folketinget i trafikspørgsmål etc.) har i en 
ny rapport udtalt, at forureningen fra ældre 
biler uden katalysator kan nedbringes væs
entligt ved at montere en katalysator. 
Rådet konstaterer dog, at det ud fra et øko
nomisk synspunkt er mest effektivt at be
grænse eftermonteringen til biler, som må for
ventes at have en betydelig restlevetid. På 
denne baggrund foreslår Rådet at ændringen 
kun skal omfatte køretøjer, som er registreret 
efter 1987. 
Pr. 1.1.1997 var der indregistreret godt en mil
lion personbiler uden katalysator i Danmark, 
og en ordning som skitseret af Rådet vil 
omfatte ca. 30 % af disse. 
Danmarks Automobilhandler Forening 
(D.A.F.) fremsatte på foreningens generalfor
samling et forslag om at man kan løse forure
ningsproblemet i København ved at forbyde 
biler uden katalysator at køre i byens centrum 
i dagtimerne. 
Forslaget var ganske vist ment som en provo
kation, men man skal være klar over, at en 
eftermontering af katalysator på biler af 
årgang 1987 til 90 ifølge Transportrådet vil 
beløbe sig til en samlet omkostning på 
omkring 1,3 - 1,7 mill. kr. 
Hvis det blev besluttet at gennemføre dette, 
så ville der være en ganske betydelig beskæf
tigelse og dermed avance at hente for D.A.F. 's 
medlemmer 

Ole Lindberg/TAD.pjj. 
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Mindeord 
Gunnar Rasmussen 

TAD-medlem gennem mange år, Gunnar 
Rasmussen døde sidst i februar måned. Gun
nar var meget aktiv i klubbens tidlige år, hvor 
han og Inger boede i Helsingør og blandt 
andet var med til at arrangere Sommertræffet 
i 1985. Gunner var et af den slags mennesker, 
der altid så sig om efter noget han kunne 
hjælpe andre med. En "post" i klubben blev 
det også til, i?et han gennem en periode stod 
for værktøjsudlåning i klubregi - vel at mær
ke med sit eget værktøj. 

I 1986 begyndte han restaureringen af en 11 
Normale (se "Stafetten" i nr. 149), der blev 
fuldstændig skilt ad og renoveret styk for 
styk. Dette projekt gled dog lidt i baggrun
den, da han og Inger nogle år senere flyttede 
til Bogø, hvor de fik travlt med at bygge hus 
og andre Citroen'er. Normalen blev solgt (ejes 
nu af John Reele). Men nogle af os husker en 
herlig eftermiddag i haven på Bogø, hvor vi 
spiste frokost på en klubskovtur. 

Efter en sygdomsperiode flyttede Gunnar og 
Inger "tilbage" til Ålsgårde, hvor tiden igen 
gik med byggeri: hus, udestue, skur - og gara
ge til D-modellen. Gunner var aktiv til det 
sidste. 

Gunnar var i de sidste år ikke medlem af 

TAD, men en permanent ven, der vil blive 
savnet af mange af os! Vi tænker på dig, 
Inger. 

Heine Bo Rasmussen 

En anden af klubbens pionerer, HeineJ3o 
Rasmussen, er død. Heine Bo var også en af 
klubbens solide støtter, især i de tidlige år. I 
en tid hvor vi ikke rigtig vidste om der var 
medlemsgrundlag for overhovedet at have en 
TA-klub i Danmark, tegnede husstanden sig 
for ikke mindre end tre medlemsskaber - hvil
ket i øvrigt fortsatte i flere år, også efter at 

klubben var kommet på skinner! 

Heine Bo havde stor enthusiasme og frem for 
alt en enorm viden om Traction A vant. Et af 
"fritidsprojekterne" gik ud på at jagte fejl i 
reservedelskatalogerne-og korrigere dem. 
Han var fuldstændig kompromisløs, når det 
gjaldt bilerne: Det skulle være originalt! Dette 
blev til tider udtrykt på en særdeles spontan 
fa<;on, når han så på en bil - hvilket godt kun
ne virke stødende på dem som ikke kendte 
ham godt. Men bemærkningerne faldt altid 
ud fra et ønske om at se originale biler i klub
ben - og at folk skulle drage nytte af hans 
viden, som til enhver tid stod til disposition. 
Mange blev godt hjulpet- også med frem
skaffelse af vanskelige reservedele, i en tid 
hvor det var ikke så lidt sværere end idag. 

Heine Bo havde mange visioner og stort 
engagement i TAD. Både dette og hans hold
ning til selve bilerne har i højeste grad været 
med til at forme klubben. Vi har meget at tak
ke for! 

-red/jmn. 

Gamle aviser er af og til interessant læsning -
her et udsnit fra Berlingske Tidende's 
"Befordringsmarked" den 28. oktober 
1971 ... .. . 
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vogers gamle bil. 
Som nyindflyttet på vores nye ejendom, blev 
jeg mødt af en begejstret nabo, Jørgen Jensen. 

Han havde set vores gamle Citroen, og sådan 
en havde han også haft. Det hører man jo tit, 
men et kig i familiens fotoalbum bekræftede 
dog historien. 

Jørgen Jensen og hans familie købte bilen lige 
efter krigen af en svoger, der var læge i Ran
ders. 

Jørgen fortæller at svogeren havde købt bilen 
under krigen. Billederne af bilen tyder dog 
mest på en modellige efter krigen. Det er 
ikke muligt at se bagruden så tydeligt, så at 
man kan se om der er den lille fals, som der 
var før krigen. 

Umiddelbart skulle man heller ikke tro at der 
blev solgt biler under krigen. Fra kompetent 
side bliver det dog bekræftet at det var 
muligt. Importør og forhandlere havde nye 
biler stående ved krigens start, og de blev 
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selvfølgelig ikke solgt så hurtigt, da krigens 
problemer rigtig gik op for borgerne. Man vil
le ikke købe en bil, hvor der var så mange 
kørselsrestriktioner, ingen benzin og udsigt til 
at modellen ville være forældet når krigen 
endelig sluttede. 

Enkelte biler blev dog solgt under besættel
sen. Hovedsagelig til personer, der i deres 
erhverv havde et dokumenteret kørselsbehov. 
For eksempellæger og dyrlæger. 

Jørgen Jensen køber bilen af svogeren i 1946-
47. Man kan også stille sig spørgsmålet om 
hvorfor svogeren skulle sælge bilen så hur
tigt, hvis han først havde fået den lige ved 
krigens afslutning. Der forlyder dog ikke 
noget om der skulle være udskiftet motor
hjelm eller lignende på vognen. 

Familien, der var blevet udvidet med et par 
børn havde stor glæde af bilen og den blev 
brugt til mange ture. 



Der er nu nok ingen tvivl 
om at bilen på billederne er 
en efterkrigsmodel. Det 
viser både de malede lygter, 
kofangerhornene og ribber
ne i motorhjælmen. En sjov 
detalje er den karakteristi
ske baseh-lygter som blev 
anvendt på nummerplade
holderen bagpå - kun i ven
stre side, da der ikke var 
krav om to baglygter. De 
forsvandt i beg~;ndelsen af 
SO'erne ... 

Først i halvtredserne var den dog ved at være 
udljent. Den blev solgt, eller rettere byttet 
med et par kvier til en værdi af ca. 1500 kr. 
Handelsmanden var den legendariske "Lås
by-Svendsen". Jørgen turde ikke tage en 
anden bil i bytte fra manden, der ellers i en 
periode var autoriseret Citroenforhandler. 

De gamle billeder fra den hyggelige gårds
plads taler vist deres eget sprog om en rigtig 
familiebil. 

Jørgen Kjær 

"V"-nummeret siger Randers og drengen på bille
det fylder sikkert snart 50 .... 
Da der ikke er "hånd" under "V" et er nummer
pladen fra efter 1950. 

Her får man indtryk af hvor meget pænere det kan 
blive når der sidder en kort nummerplade med kun 
et bogstav og fire cifre på nummerpladeholderen. 
Lad os håbe at de nummerplader som myndighe
derne nu langt om længe ser ud til at ville bevilli
ge veteranbilerne bliver lige så pæne. 
red/pjj 
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Troetion-annoncer - sendes eller indtelefoneres til. 

Peter Juel Jeppesen, Strandgade 108, 3., 
1401 København K. Tlf: 31 54 14 27. 

Sælges: 
Mange nye og brugte dele til Citroen B 11. 
Købes: Renoverbar køler til B 11 Normale. 
Finn Lyster; 86 84 72 49 

Sælges: 
Citroen B 11 Sport årgang 1939. Gennemført 
restaureret i alle detaljer. Fremstår i koks
grålmetallic lakering og er en meget vel
kørende vogn. Leveres nysynet og indregi
streret i købers navn. 
Johnny Hansen; 56 82 09 19 

Sælges: 

Citroen Dspecial, årgang 1969. Sort med brunt 
læderindtræk samt div. Pallas-udstyr. Vognen 
er let adskildt og mangler lidt monteringsar
bejde før syn. Pladearbejde færdiggjort på 
inder karrosse, lidt rust i yderkarrosse. God 
mekanisk stand. 
Sælges p.gr.af dødsfald. Priside: 15.000,- kr. 
(Giv et anstændigt bud!). 
Henvendelse til: 
Jens Møller Nicolaisen, tlf: 31 39 53 20. 
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OBS! 

Ny dato- nyt sted! 
Af forskellige årsager - bl.a. en mangelfuld til
melding - er træffet blevet flyttet og ændret, 
så det nu er et endagsarrangement. 

Indholdet er også ændret, så det nu er knapt 
så ambisiøst - og måske mere hyggeligt. Og 
nu er det også blevet gratis. 

Træffet afholdes på "Bløden" i Frederikssund 

Lørdag den 13. september kl13-17 

Arrangørerne skriver dog, at man agter at 
grille på pladsen om aftenen og opfordrer til 
at deltagerne tager rødt og grønt med; desu
den vil det være muligt at arrangere teltplad
ser til dem der måtte have lyst til det. 

Bløden er et velegnet græsareal i selve Frede
rikssund by. Der vil være opsat skiltning i 
byen. 

Som nævnt i sidste nummer af bladet er det 
meningen at Fransk Biltræf skal være en årlig 
tilbagevendende begivenhed, der på skift 
arrangeres af de forskellige klubber. Der 
lægges vægt på det uforpligtende og ikke
kommercielle. I år er det Club Renault Danois 
og Matra Club Denmar k, der i fællesskab står 
for det. 

Tilmelding kan ske til Peer Sabat fra Renault
klubben på tlf: 47 38 43 19. 

Yderligere informationer kan fås hos Chris 
Ramsby IMatraklubben, tlf: 31 42 20 99 eller 
på nedenstående webside 

www.image.dk l - -ramsby l tref97 .htrn 


