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TRACTIIOINI JIO'IIf 
Status 
Klubben har nu rundet de 30 medlemmer, hvilket nok må betragtes som 
"det magiske tal" vi mindst skulle op på, for at komme rigtigt i gang. 
Vi kender dog stadigvæk til en del ven~er, som har planer om at melde 
sig ind, men som endnu ikke har fået det gjort. Tænk, de har været på 
vej til posthuset siden maj måned, men er ikke nået derhen endnu! Nå, 
det væsentlige er jo at de er pa vej ... 

Vi kan i hvert fald roligt konstatere at vi nu har en klub ·som bør kun
ne overleve og at der er god grund til at tro at den vil vokse et godt 
stykke tid endnu. Alt er jo stadig i sin spæde opstart og kan som sådan 
blot betragtes som et oplæg fra vi fem initiativtageres iide. Vi er 
derfor også meget interesserede i at høre om DIN mening om tingene. Me
get af det vi laver kan sikkert gøres bedre, men det kræver respons og 
mere hjælp fra flere. Vi vil gerne have en debat i gang om hvordan vi 
kommer videre! Hvad skal vi som klub satse pa; hvor højt sætter vi am
bitionerne. Med det antal tractionister vi er i Danmark er der jo en 
naturlig grænse for vores aktivitet og klubbens størrelse. 

Det begrænsede antal medlemmer behøver vi ikke at være kede af . Vi er 
allerede mange nok til at vi kan afholde nogle fornuftige arrangementer 
og være til hjælp for hinanden i almindelighed. Pa reservedelsområdet 
må vi samarbejde med de andre klubber i Europa - her tænker jeg speci
elt på svenskerne og hollænderne. Disse tanker har allerede været luf
tet i både Sverige og Holland, hvor man tilsyneladende ser positivt på 
sagen. 

Men - som sagt: send et par linier (gerne som indlæg til bladet) med 
synspunkter/information/bidrag/ros/murbrokker/ideer/kritik eller andet 
som kan have med klubben at gøre ! 

På følgende side får du så den foreløbige medlemsliste. Vi regner me d 
senere at udsende en egentlig medlems- og vognliste, når vi bliver 
lidt flere ... 

Jens. 
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Medlemsliste pr. l. august 1983. 

Per Bødker, Østervang 70, 4000 Roskilde. Tlf: 02-364337 

Per Carlson, Østergade 8, 8860 Ulstrup. Tlf: 06-464113 

Henning Christensen, Dronning Dagmarsvej 10, 9600 Års. Tlf: 08-621151 

Kurt Christensen, Præstevænget 10, Guderup, 6430 Nordborg. 04-458166 

Kim Bo Clasen, Lykkesborg Alle 8, 2860 Søborg. Tlf: 01-670578 

Peter de la Cour, Vesteralle 18, 8000 Århus c. Tlf: 06-193140 

Christian Friis, Bosholmsvej 5, 6261 Bredebro. Tlf: 04-7401?6 

Peter From, Kankel 7, 6300 Gråsten. Tlf: 04-651670 

Flemming Groth Hansen, Barkvej 22, 5960 Marstal. Tlf: 09-533017 

John Hoffmann, Garnmelby Møllevej 5, 6700 Esbjerg. 

Sanny Holm, Skarviksvagen 22, 18261 Djursholm, Sverige. Tlf: 08-7553830 

Erik Hougård, Thulevej 41, 7100 Vejle. 

Benny A. Jensen, Perikumhaven 73, 2730 Herlev. Tlf: 02-944137 

Per Jensen, Æblerosevej 2, 8500 Grenå. 

Jørgen Kjær, Solkjærvej 19, Tinning, 8382 Hinnerup. Tlf: 06-988121 

Tom Kristensen, Skovhusegade 39, 4772 Langebæk. 03-795026 

Bent Landsvig Larsen, Lilliendalsvej 10, 2700 Brønshøj. Tlf: 01-603345 

Bøje Larsen, Sdr. Havnevej 7, 2920 Charlottenlund. 

Finn Lyster, Lupinvej 22, l.tv. 8600 Silkeborg. Tlf: 06-813348 

Kjeld Mahler, Rødhøj l6A, 4550 Asnæs. Tlf: 03-451796 

Bjørn Mogensen, Lundegade lOA, 3000 Helsingø r. 

Jens Mø ller Nicolaisen, Bækkebo 10, 2860 Søborg. Tlf: 01-698740 

Jørgen Dalgård Nielsen, Boserupvej 520 , 3050 Humlebæk. Tlf: 02 -19 3401 

Niels Birch Nielsen, Tage Hansensgade 11,3., 8000 Århus c. 
Gunnar Rasmussen, Skjoldsvej 21 , 3000 Helsingør. 

Marie og Heine Bo Rasmussen, Hovsmedevej 2 , 3400 Hillerød. 02-264108 

Peter Reinholt, Kildebakken l, 3520 Farum. Tlf: 02-957120 

Peter Juel Jeppesen, Hestetangsvej 14, 3520 Farum . Tlf: 02 - 954291 

Erik Schultz, Stensballe Strandvej 57 , 8700 Horsens. 

Benny Sørensen, Søkærvej 9, Nebstrup, 8970 Havndal. 

Jens Chr. Tjell, Kallemosevej 51A, 2830 Virum. Tlf: 02-856687 

Hroar Toppenberg, Højtoften 10, 9000 Alborg. Tlf: 08-186882 

Søren Vestergård, Allingvej 3, v.Alling, 8963 Auning. Tlf: 06-492125 

Er der fejl eller mangler i listen så giv os venligst besked. Listen 
vil blive ajourført løbende i bladet . 
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Indmeldelse i Traction Avant Danmark sker ved indbetaling 

af kr. 95,- til Jørgen Kjær, Solkjærvej 19, Tinning, 8382 
Hinnerup. Gironummer 8 15 62 04. 

Vi tillader os (disk~et ) at minde om at nogle medlemmer 

stadig mangler at betale deres klubkontingent •.. 

Gør det noget oftere ... 

•.. som denne Normale-ejer gjorde i 1952: Vask bilen! 

RACTIIOINI J'llft/11 
Redaktion: 
Jens Møller Nicolaisen, Bækkebo 10, 
2860 Søborg. Tlf.: 01- 698740 
OBS! Jeg mangler til stadighed stof til 
bladet - især historisk/teknisk materiale. 
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Renoveringstip 
Listerne so~ sideruderne sidder i, kan erstattes med tilsvarende lis
ter fra Peugeot 204 . Dette gælder bade jern- og gummi listerne. 
Jernlisterne har Peugeot reservedelsnummer 9213-17 og koster p .t. kr. 
31,10 pr. stk. excl. moms. 
Gummilisterne har nummer 9209-23. De koster kr. 26,- excl . moms.til he
le bilen. 
Listerne passer umiddelbart uden tilpasning og fås hos Peugeot-Talbot. 

Kim. 

Referat 
Mødet hos Peter den 11. august forløb hyggel i gt og rart. Vi blev otte 
som fik klaret både teori og praksis i forbindelse med vor hobby. (TaK 
til de store stærke mænd som hjalp med at flytte bi lerne i laden). Vi 
fik en god sludder om klubbens fremtidige reservedels-muligheder og 
om bilkørsel i østlandene. Tak til Peter for kaffe og kage. 

Jens . 
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Vognmærker 
Klubbens m~rke er nu blevet trykt som 
vognm~rke. Det måler 62 mm i diameter og 
kan klæbes indvendigt på bilruden. Det er 
trykt med sort på sølvfarvet baggrund. 
Mærket vil blive udsendt til medlemmerne 
s å snart vi skal sende noget ud i en kuvert. 
De kan og så fås ved henvendelse til Jens. 
Ekstra mærker sælges for 10,- kr. stk. til 
fordel for klubkassen. 

Bilblade 
Det er ikke ualmindeligt, at blade som beskæftiger sig med biler gene
relt kommer med interessante artikler om Gitroen Traction Avant. F.eks 
var der i d~t svenske "Bilsport" nr. 4/83 en meget omfattende artikel 
af Lorentz Osterling, som er redaktør for den svenske Bll-klubs blad. 
Der er også et par mere aktuelle eksempler fra Tyskland . Veteranbladet 
"Automobil und Motorrad Ghronik''s juli-nummer har en artikel om res
taurering af Gitroen llGV Gabrio-coach. Augustnummeret af bladet Markt 
har en artikel om de sjældne Bl5six Gabriolet•er med fortegnelse over 
h vor mange der eksisterer. Sidstnævnte er nok ikke lang .. .. 

Annonce fra 1951. 
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Køb& salg, 
bytte, 
kontakt-
TRACTION-ANNONCER - sendes eller indtelefoneres til 

Jens Møller Nicolaisen, Bækkebo 1 0 , 2860 Søborg . Tlf: (01)698740 

S'Elges : 

Citroen 11 Sport 1952 (rimeli g stand) , Citroen 11 Normale 1952 (dårlig). 

De l e: motorhj'Elm til førkrigs - sport med klapper. Reservehjulsd'Eksel . 

KøbP.s : 

Gamle lygter m. plant glas samt motor/gearkasse til llAL 1934, evt. an

dre dele til 34-modellen . 

Jørgen Kj'Er , Solkj'Ervej 19 , ~inning, 8382 Hinnerup. Tlf : 06 - 9881 21 

Søges : Billeder af den danskbyggede 11 Sport 450 kg varevogn. Kontakt 

søges med enhver , som har blot den mindste smule viden om disse biler. 

Købes : Kompl. sæt gulvtæpper til ll Sport '51. Buet forkofanger i god 

stand . Evt. bytte med andre dele . 

Jens Møller Nicolaisen, Bækkebo 10, 2860 Søborg. Tlf: 01-698740 . 

SALGEStill Citroen B11. 

Ramlager 1a underdim. 49,5 mm så långt lagret racker 850:-, 
Kelv/fodersats fabr. Bretille 4cyl. 1090:- , Nytillverkade 
Kronhjul/p injong 508460 1597:-, Synkronisering kompl 500809 870:-, 
1ans drev primax. 500756 211:-, sattelitdrev 408355 89 :-, axeltil 
satelitdrev 408281 27 :-, axe l till sattelitdrev 408333 22:-, låshalver 
sekundarax 5 ,0 5 mm (50 0533 ) 27 :-/par , l åshalver sekundarax 5 , 20 mm 
(500533 ) 27 :- /par, (500533 ar 5 ,0 0 som orgi nal , orgina l p injonger håller 
e tt spår på 5 ,1 0 mm roedans nytillverkade pinjonger håller 5 , 25 mm ) 
Låsbriekor 500527 , 507272, 500776 och 508335 37 :- styck,samtliga med 
fyra smorjspår (507272 håller orginal 3 , 80 mm har nygjorts i 3 , 85mm for 
att få jamnare mellanrum mellan brickorna), centrum for axe lkors 508330 
sena utforandet (2/52 ) for att ge dom som byter ut planetvaxeldrev mot 
senare typen mo jlighet tilldet senare och battre utforandet av diff . 
64 :-, l åsbricka dubbe! krondrev/di fferentia l hus 189 78 (senare ersatt med 
61100 8 , 18978 ar rak 611008 bojd båda f unge r a r lika bra , 18 978 ar 
betydligt billigare att tillverka,darfor valde jag den) 5:-, 2666-S 
l åsbricka enkel diff. 5: -, dartill e tt betydligt anta l obeg orginaldelar 
till vaxellådan. , avgasventiler 65 :- insugsventiler 59 :- huvudbromscyl 
komp l 174:- hjulcy linder fram kompl 12 3 ,50 hjulcylinder bak kompl 119,50 
broms s lang fram 66,75 bromss lang bak 53 , 50 , toppl ockspackning B11 107 , 50, 
sotningssats B11 153:-, packboxar diffen B11 perf o 32 :-, vev l ager t yp 
D STD 125:-, vaxellådspackningssats 27:- trågpackningssats 18 :-, 
packn ing topplock/mellanstycke 7:-, packning mellanstycke/vattenpump 15:
Samt liga priser i Svenska Kronor, paketen s kickas som postforskott. 
Sanny Holm Skarviksvagen 22 18261 DJURSHOLM SVERIGE TFN 08-7553830 
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