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TRACTII<O>INI J!l/t'/11 

Vi lever i en computer-tid . Elektronik
ken har forlængst holdt sit i nd tog i bil
industrien . Vi er blevet totalt afhængige; 
det eneste vi kan gØre, når noget går i 
stykker, er at sende det hen til en tekno
krat. Dette gælder også for skrivemaski
ner . Tak til Kim Galsgård, for lån af en 
anden Olivetti i sidste time, da klubbens 
ditto måtte hasteindlægges hos teknokra
terne. (der er heldigvis garanti på den). 

Længe leve 11 ' eren! Glem ikke at man i 
reglen selv kan reparere den! 

SOMMERTRÆF ' 87: 
Der er nu nedsat en arrangementsgruppe, 

bestående af Kim Clasen, Kim Galsgård, Mia 
og Peder, Benny J ensen Herlev samt Inger 
og Gunnar (dette nummers "stafetister"). 
De er allerede igang med at undersøge for
skellige muligheder m.h .t. stedet, men der 
er endnu ikke truffet nogen beslutninger . 
Men du kan roligt finde din nye kalender 
frem og notere datoerne nu . Det bliver: 
Fredag d . 21/ 8 til søndag d. 23/ 8 1987 . 

En anden stor begivenhed i det nye år, 
ikke blot for Østdanskere, er vor svenske 
søsterklubs årsmøde, der denne gang finder 
ste~ i Sydsverige; nærmere betegnet ca. 7 
km. syd for Helsingborg . Det sker i pin
sen, dvs . d. 6-8 juni. Prisen bliver om
kring 600 Skr for træffet, men så er det 
hele også indkluderet - mad, dobbeltværel
se m.m . 

I betragtning af, hvor trofaste sven
skerne har været til at mØde op ved vore 
træf, var det vel på tide, at en ordentlig 
hoben dan s ke vogne mØdte op! 

Bestyrels en ønsker læserne et godt nyt
år! 

Lokalmøder 
JYL LA ND 

LØrdag d . 31/ 1 1987 kl . 15° 0 , hos Gunnar 
L. Christiansen, Vestermøllevej 21, 8800 
Viborg. 
Tilmelding på tlf: 06-625503 . 

SJÆLLAND 

Fredag d. 6/ 2 1987 kl . 19.30, hos Benny A. 
Jensen, Hækmosen 28C, 2730 Herlev. 
Tilmeld i ng på tlf: 02-44374 1. 

Reservedele 
Det er med stor sorg, at vi må 

meddele at tilslutningen til kØb af 
bremseslanger igennem klubben er så 
ringe at det ikke lader sig gØre! 
Hen det er derimod glædeligt, at så 
mange medlemmer tilsyneladende er 
så velforsynede med bremseslanger, 
så de ikke behøver at kØbe nye. For 
vi ved j o alle, at gamle bremse
slanger kan være livsfarlige -især 
da 11' eren kun er udstyret med eet
kreds-bremsesystem. 

med venlig hilsen 
bestyrelsen . 

31 



Fra registret 
Velkommen til alle de nye medlemmer der 

er kommet. Vi håber at I får lige så stor 
gavn af klubben og dens arbejde, som de 
nuværende medlemmer har, man hØrer jo ik
ke det modsatte . 

Vi er nu oppe på 140 medlemmer. Det er 
jo meget f~ot for sådan en mærkeklub, der 
jo kun holder sig til en bestemt model. 

Når I får dette blad skulle girokortene 
for kontingentindbetaling for 1987 være 
fremme hos jer , og gerne befinde sig i 
den s tak der bliver betalt senest l . feb
ruar. Bliver den ikke det, er dette det 
sidste blad du får fra os, indtil dette 
er bragt i orden . Vi må håbe at frafald et 
kun bliver på nogle få stykker. 

Kim arbejder som bekendt på at frem
stille et nyt medlemsregi s t er , så her er 
lige en påmindel se om at påfØre girokor
tet de rette oplysninger. 

NYE MEDLEMMER: 

Per Skytte Mikkelsen 
Trekronerve j 21 
StrØby Egede 
4600 KØge . 
Tlf: 03-66 7023 . 

Freddi e Poulsen 
Bovlundbjerg 26 
6535 Branderup. 
Tlf: 04-835373. 
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J Ørgen Kjær. 

11 Sport 

11 Normale 1 53 
230. 895 

Claus Lykke Madsen 
Gammel Landeve j 118 
Ry å 
9440 Åbybro. 

Bjarne Henriksen 
IshØj Bygade 113 
2635 I shØj. 

NY ADRE SS E: 

Palle Pallesen 

11 Normale 1 54 

L. I. Brandes Alle 16 , 2. th., 
1956 Frederiksberg. 

J Ørgen Engel 
Department af Town and Country Planning 
P.O.Box 410 321 
Kajarna 
Zambia. 

NY BIL: 

Magnus Lahi 
Stromsholm 
S-560 28 Lekeryd 
Sverige 

har fået: 
BIS Familiale 1954 

s t elnr. 598.641 
reg .nr. HHW 123 

AUTOMOBILES 

BESTYRELSEN: 

Formand, redaktør: 
Jens MØl l er Nicolaisen 
Ravnsborggade SA , 4. th. , 220.0 KØbenhavn N. 
Tlf: 01- 395320. 

Kasserer , indmeLdeLse : 
J Ør gen Kjær 
Saturnvej 9, 8370 Hadsten. 
Tlf: 06-983 177. 

Sekretær , medLems- og vognregister: 
Benny A. J ens en 
Hækmo sen 28C , 2730 Herl ev . 
Tlf: 02-443741. 

MedLems - og vognregister, reservedeLe 
Kim Bo Cl asen 
Stengårds Alle 118, 1. , 2800 Kgs. Lyngby. 
Tlf: 02-443712. 

BestyreLsesmedLem: 
Finn Lyster 
Smedebakken 26, 8653 Them. 
Tlf: 06-847249. 



548.203 
Til min glædelige overraskelse hØrer 

jeg, at en fyr fra Hadsten har fundet min 
kusine e t s t ed i Jylland . Selv har jeg 
ståe t her på kirkegården s iden min nuvæ
rende og eneste e jer hen stilliede mig til 
kedsomheden fro 25-30 år s iden . Men en 
dag i 1986 kom en fra eftersØgningsholdet 
og viste i nt e r esse for mig . Jeg må ind
rømme a t j eg var svær at finde her i KØ
benhavn . Tro ikke at det kun er ud e på 
landet at man finder gamle biler. Jeg kan 
også god t prale af at vær e uberØrt jomfru 
i alle disse år, godt j eg kom væk fra de 
franskmænd! 

Jeg hØrer at min kusine har været ind
vaderet af hØns . Hvor skammeligt at få 
lagt r ådne æg i unders t ellet, som om der 
ikke er r åddenskab nok . Her har vi ikke 
sådan noge n kreaturer, men kun gravkøer . 
De~ommer nok en dag herind på plads~n . 

De t er blevet lovet mig at vi en dag 
ska l t il striptease- show med mig i hov ed
rollen, men det vil jo nok tage lidt tid 
at a fklæde sådan en veldrejet tant e som 
mig, MAN MISTER JO FARTEN I KURVERNE. 
(eller kurverne i fart en -re0.). Da jeg 
gå r ind for genbrug, e r jeg også blevet 
lovet at min fine gearkasse nok skal kom
me ud at kØre igen. Dynamo, benzin og 
vandpumpe m. m. kan jeg sagtens undvær e, 
jeg har jo a lligevel i mange år kun levet 

af regnvand . 
Når I nu er så mange medlemmer i klub

ben, håber j eg at hør e mere om fund af 
mine afdØde familiemedlemmer. 

Nu håber jeg at mine og min kus ine s af
pillede dele en dag igen kan mødes ved et 
træf . Hvad med f . eks . Bornholm? Godt, så 
si ger vi det . Det s tår klippefast! 
- s krevet til 136 af mine fan s -

J ohn Reele. 
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Fra de·gamle fotoalbums ... 
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Denne 7C har tiLhørt maLer
mester og sognefoged Åge 
MøLLer fra HoLte . Den er 
ifLg. opLysninger ind
registreret første gang i 
1936 -men bemærk de mange 
æLdre træk : køLergitter et 

' i krom med chevron 'erne 
1 indvendigt, de pLane Lyg

tegLas , håndgrebene på de 
forreste køLerkLapper . 
Den må ha ' været nogen tid 
undervejs fra fabrikken! 

Bagdørenes form viser at denne famiLiaLe 
må være fra før 1938. Den skaL have kørt 
som taxa i København , indtiL den omkring 
1955 bLev soLgt af en brugtvognsforhand
Ler på Østerbro tiL ThorvaLd Mortensen , 
repræsentant i isenkram. Han havde den i 
6-7 år hvorefter dens skæbne fortaber sig 
i det uvisse. 
Benny Jensen har indsendt bi LLederne tiL 
bLadet - tak ! 



Den svarta 
Mon ikke de fleste kender vort medlem 

Henrik Lundberg fra Helsingborg i Sverige . 
Ved næs ten samtlige af vore sommertræf 
har vi haft fornØjelsen af at kunne beun
dre en af hans mange dejlige biler, hvoraf 
de fleste jo kommer fra Danmark . 

Vi har set den hvide Normale-cabriolet 
fra 1938 (den fra Marguerite Viby-filmen ) 
og den sølv/sorte faux-cabriol et Normale 
(coupe) fra 1937 . Der kendes kun 3 af dis
se i verden . I HelsingØr 1985 så vi ha ns 
sort e 7C faux-cabriolet, som i s in tid er 
hentet hj em fra Frankrig. 

Og så har vi endda en tilgode! Flere har 
på træffene spurgt til den sorte Normale
cabrio l et, som den hvide fra 1938 . Hvornår 
ser vi den? Henrik har sendt disse to bil
leder som et plaster på såret indtil da. 
~H enrik kØbte bilen hos Erik Keldsted i 

september 1971. Tanken var, at den skulle 
stå færdigrestaureret i dec ember 1971, 
men det blev til september 1974. Fe jlen 
var at bilen blev sandblæst -og der blev 
ikke meget tilbage af den . En meget dyg
tig pladesmed reddede resterne, og der 
blev monteret nyt indtræk i rØdt læder og 
ny kaleche. 

Det som satte himmel og jord i bevægel
se for Henrik om at få sig en Bil-cabrio
let var at Henning Mortensen og Erik 
Schultz i sin tid mØdte op i hver sin til 

et mØde hos Borj e Samuelsson i Halmstad . 
At kØbe een af disse var som Henrik skri
ver OMOJLIGT . Dagen efter ringede han så 
til Erik Keldsted, hvor det altså l ykke
des at blive ejer af r enoveringsobjektet. 
Henrik ville helst have kØbt den sØlvfar
vede (nu Peter Schmidts), men NEJ. 

Me n glæden over den sorte var stor, og 
trods alle problemer ( som nu er glemt) 
blev denne bil utrolig fin . SkØnheden er 
dØbt Marianne. 

Hermed overbringes de bedte hil sener 
fra Henrik til samtlige medlemmer af TAD. 
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Friture-kogeren 
Idag er det efterhånden ganske aZminde

Zigt at biLerne er udstyrede med automa
tiske gearkasser, også her i Europa . I 
USA er man forLængst hoZdt op med at 
skifte gearene manueLt . Automatisk gear
skifte gør det naturLigvis enkLere at 
køre biZ, men medfører også et vist ef
fekttab. Ideen er ikke ny . Samtidigt med 
at biLerne begyndte at ruZZe i begyndeZ
sen af århundredet, begyndte man også at 
tænke i Løsninger tiZ at forenkLe biZkør
seZen. Det gjorde Andre Citroen også. 
Vidste du at Tractionen oprindeLig skuZZe 
have haft automatgear? 

Af BENGT OLSSON . 

Modsatte side: 
Det eneste kendte biZZede af en af de 
prototyper der var udrustet med automa
tisk gearkasse . Ser man nærmere på biZZe
det opdager man at såveZ kobLingspedaLen 
som gearstangen ( "sennepsskeen") mangLer. 

opdageLsen af at dette biZZede viser en 
Traction med automatgear er faktisk værd 
at berette . Fabien Sabates, en kendt 
fransk tractionist, fik fat i biZZedet og 
så at det var stærkt retoucheret . Han be
gyndte at vaske det og kLokken to om nat
ten kunne han konstatere at han stod med 
noget heZt unikt: nemZig et biZZede af 
? 'eren med Sensaud de Lavauds automatiske 
gearkasse. 

Herunder: 
Sensaud de Lavauds automatiske gearkasse, 
i denne udgave tiZ montering på baghjuZs
tro~J.kket biL 

Det begyndte i tyverne. Robert Dimitri 
Sensaud de Lavaud havde en farverig bag
grund. Han var fØdt i Spanien med en 
fransk mor og en russisk far. Familien 
flyttede til Brasilien og senere til USA. 
Efter at have arvet en formue fra kaffe
plantagen i Brasilien flyttede han til 
Paris . Med penge på lommen begyndte Sen
saud de Lavaud at opfinde . 

På Parisersalonen i 1923 stod en Voisin 
udstillet, med en automatisk gearkasse, 
som var placeret på bagakslen. Denne var 
de Lavaud s værk. Disse gearka sser blev 
almindelige foreteelser på udstillinger i 
tyverne. Andre Citroen så dem og et par 
C4 ' ere og C6 ' ere blev ud styrede med de 
Lavauds gearkasse . TestkØrsler i Nord
frankrig gav udmærked e resul tater. 

Da man konstruedrede Tractionen og be
gyndte at prØvekøre den, fik Andre Lefeb
vre besked på at montere den automatiske 
gearkasse i de fem fØrste ? ' ere . Under 
testkØrslerne på racerbanen i Montlhery 
fungerede 7 ' erne godt, men da man begynd
te at kØre på bakkede veje kogte olien i 
gearkasserne, hvilket indebar en at funk
tionen forringedes. 

For at overbevise Citroen om at det var 
nØdevndigt med en anden gearkasse, prøve
de man fire af ?'erne på en stejl bakke i 
Laffrey, syd for Grenoble . Det lykkedes 
ingen af bilerne at nå toppen . 

I bengyndelsen at 1934 afgav Charles 
Brull, chef for ingeniørafdelingen, rap
port til Andre Citroen, for at få ham til 
at opgive projektet. AfgØrelsen kom efter 
en prØvekØrsel uden for Paris, hvor de 5 
biler alle deltog. En af dem kom tilbage 
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med en kogende gearkasse, de fire andre 
måtte bugseres hj em. Citroen blev kon
taktet i sit hj em og et mØde blev arran
geret . Lefebvre spurgte ingeniØren Brog
lie hvor lang tid det ville tage at ud
vikle en ny manuel gearkasse. To måneder, 
blev svaret . Hertil svarede Andre Citroen 
at det ikke måtte tage mere end to uger . 

Sådan gik det også. For man var jo ikke 
helt overrasket over sagens udfald. Da 
Andre Lefebvre, langt tidligere, i nd så at 
den automatiske gearkasse ikke kunne kla
re strabadserne, startede han, uden at 
Andre Citroen vidste det , udviklingen af 
en manuel gearkasse . Og da de to uger var 
gåe t var den manuelle gearka sse også fær
dig. Man havd e dog været tvunget til at 
beholde huset fra den automatis ke gear
kasse. 

En enkel mekani sme fra gearkassen til 
gearstangen udvikledes, den fik tilnavnet 
"Lefebvres Eiffeltårn" . Gearstangen kald
tes "sennepsskeen". Desværre blev den nye 
gearkasse Tractionens achilleshæl. 

Trods alt var det en beundringsværdig 
bedrift på så kort tid at konstruere en 
helt ny gearkasse. At Citroens ingeniØrer 
formår at konstruere meget god e og drift
sik[e gea rkasser, bare de får tid nok , 
beviste de senere med gearkasserne på 15 
six og endnu senere på ID/ DS. 

Andre Lefebvre skal i sin tid have kom
menteret: "de Lavaud opfandt en dårlig 
gearkasse, men en udmærket fritur ekoger". 

Virkemåden i Sensa ud de Lavauds 
gearkasse 

Sådan fungerer den: Seks hjul er monte
rede på drivakslerne, med tre hjul på 
hver aksel . Hvert af disse hjul har en 
plejlstang monteret fra yderkanten af 
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hjulet til en plade (kamskive) på den ro
terende, udgående aksel fra motoren . Pla
dens bevægelse ligner en mØnt, der snur
rer på et bord. Jo stØrre vinkel i bevæ
gel sen, jo større hastighed. Når pladen 
snurrer rundt uden at bevæge sig side
værts, s tår bilen stille . Plad ens vinkel 
styr es og ændres ved vacuummet fra moto
ren. En ventil på instrumentbrædtet gjor
de det muligt at frikoble samt regulere 
udvekslingen med hånd en . Bakgearet koble
des til med en manuel gearstang . Dette 
s kete muligvi s ved hjælp af et vacuum
stempel. 

Beskrivelse (se tegningen) 
Akslen A kommer fra motoren, den er 

gear e t op fire gange. B er et meget sta
bilt kuglel e j e, som via A roterer med ak
sel en. Ved hjælpe af t apperne S og O re
gulerer man vinkelen f. Tappernes posi
tion ændres med bælgen K. Vinkelen f bli
ver proportionel med hastigheden på de 
udgående aksler . Plejlstængerne E kommer 
til at bevæge sig frem og tilbage og fØre 
skiverne N i en oscillerende bevægelse. 
Med skråtstillede vægge overfØrer kugler
ne M bevægel sen til hjulene . Det er ikke 
nØvendigt med noget differentiale og bi
len får desuden frilØb, da kuglerne kun 
fungerer i een r etning . Bakgeare t er et 
tandhjul som kØr er med på den udgåend e 
aksel og kan låses fast ved behov for 
indkobling. Gearkassen er des uden forsy
net med en oliepumpe fo.r at give smØring . 

Et Øjenvidne fortæller 
Andre Citroens søn prØvekØrte en af 

prototyperne. Ved et møde for nogle år 
s iden mindedes han at bilen var mege t let 
at kØre og fungerede godt . Visse bagdele 



konstateredes tidligt; gearkassen var 
tung, specielt når den var placeret i 
bagakslen på de baghjulstrukne biler. Der 
skal også have været problemer med vibra
tioner . Så vi skal nok være glade for at 
vore Tractioner fik konventionelle gear
kasser til sidst . 

- ----
Kilder : Svensk Hotortidning, Thoroughbred 
& Classic Cars, Convertisseurs de couple 
transmissions automatiq ues . 

ArtikLen kommer fra det svenske "Bll - bLa
det " nr l , 1982 . Tak for tiLLadeLsen . 

Herunder : 
Dette bLev aLtså resuLtatet tiL sLut: Den 
manueLLe tre-trins gearkasse. BiLLedet 
viser en prototype, sandsynLigvis fra ja
nuar 1934. Bemærk oLiepåfyLdningsskruen 
ovenpå Låget samt besLaget tiL ophængnin
gen i den tværgående travers . Læg også 
mærke tiL skiftearmene, der går ud fra 
"Lefebvres EiffeLtårn ". De rager sl<råt 
opad, hviLket gør at forbindeLsesstænger
ne tiL gearstangen (sennepsskeen) kommer 
tiL at Ligge nærmest vandret Langs moto
ren , i stedet for skråt nedadrettede som 
vi er vant tiL 

TRACTIIOINI J'/1/fllf 
STOF TIL TRACTIONSPtCIAL: 

- sendes til Jens HØller Nicolaisen, 
Ravnsborggade SA, 4.th . , 2200 Kbh. N. Tlf: 01-395320 . 
OBS! Vær opmærksom på deadline -se side 3 i Attraction . 
Alle bidrag fra medlemmerne er meget velkomne og der 
mangler principielt altid materiale . Giv lyd fra dig! 
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... 

Inger og Gunnar RRsmussen, HelsingØr. 11 Normale 1939, stelnr . 145.061. 
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den første 11 'er , Sporten f ra 
195? og, desværre , ophugget i 

FiLLedet er taget i 1959. (Kan I 
ham? - red) . 

TiL venstre : 
Sønnen MichaeL inspicerer, anno 1961. 



Den smukke vogn på tur i 1964. Ungerne er o 
vokset , men Gunnar har tilsynelandende 
bevaret sin position ! 

Min Gunnars fØr s t e mØde med en Gitroen 
var i 1947; de t var den stedlige dyrlæge, 
der var bleve t ejer af en 11 Sport. 

Landsby smeden var også dengang en s lags 
mekaniker, og da denne 11' er en dag var 
punkteret, måtte Gunnar til ass i stance . 
Han fik så lov til at kØre bilen hjem, på 
small e veje og med skarpe sving - jo, det 
var kØret Øj . Sådan en skal det være, når 
jeg engang skal have bil , tænkte han. Men 
i 1947 var en bil ikke hvermand s eje, så 
det blev til en Lambretta i f Ør ste om
gang . 

Så går tiden -og i 1957 skal vi absolut 
have en bil. En barnevogn mellem to cyk
ler er meget besværligt, især over længe
re strækninger. Turen går så en formiddag 
til KØbenhavn, og i nden mØrkets frembrud 
holder Gunnar for døren med en 11 Sport 
1947, usynet og til en formidabel pris i 
mine Øjne: 7.500 kr. Det var så mit 
fØrste mØde med en !l' er . 

Så startede vi rundt i det ganske land; 
og til Sverige, med venstrekØrsel, vovede 
vi os da også - og senere til Norge, som 
vi de næste 6-7 år tog til hver sommerfe
rie. Men så begyndte den gamle bil at få 
nykker . Motoren blev skilt ad, topstykket 
blev placeret i stuen og der sad vi så og 
sleb ventilsæder og ventiler med en pind, 
hvoJpå var skruet proppen fra håndvas
ken. "Og så drejer du pinden rund t mellem 
håndfladerne" sagde Gunnar . J ojo, jeg fØ
ler skam også at jeg har været med fra 
starten . Så kom turen til bremserne; be
lægning lagde man skam selv på. Bakkerne 
blev sat fast i en høvlebænk og så blev 
belægningen nittet på . Så var bilen kØre
klar igen -næsten. Der var lige et hul i 
udstØdningen; den fik noget der lignede 
ler på et stykke plade omviklet med stål
tråd. 

Så var v~ ~gen kørende, men nu nærmede 
den sig jo de 20 år, og her skete så det 
forfærdelige, at jeg (Inger) syntes at vi 
skulle være "modernede", og den gamle sag 
blev sendt til ophug- ak ja .... 

Inden årets udgang stod her en ID19 fra 
1958, et flot og moderne kØretøj. Og så 
var den jo kun 9 å l'. Men den s l eve tid 
blev ganske kort : den var en del rusten, 
så den blev skilt ad i mindre stykker . 
Gunnar ville se hvordan den var bygget op 
og hvor man skulle se bedre ef t er rust og 
lignende uheldige ting hvi s vi igen skul
l e have bil. 

Det s kulle vi , det blev igen en ID19, 
denne gang fra 1967. Og så gik ferierne 
igen til Norge . 

Og pludselig en dag stod der bare en 
11 1 er på en tankstation - den måtte vi se 
nærmere på . Vi kom også i kontakt med 
ejeren -og resten af dagen så vi på gamle 
biler. Der var 50'er-Mercedes, en gammel 
VW-cabriolet, en Gitroen lastbil, flere 
11' ere og en 15six . Den var blevet reno
veret og sendt til maler, idet den skull e 
bruges som brudekaret for datteren 14 da
ge senere, så den fik vi ikke ·set fØr 
året efter (og senere så vi den i Paris 
1984) . Ja , her bågnede trangen til en 
gammel bil , vi måtte e j e sådan en gamm el 
!l' er igen, det kunne ikke gå stærkt nok . 
Det var i august 1980 -og i november stod 
stelnummer 145.061 , 11 Normale 1939, i 
Helsingør . 

Den håber vi at kunne bringe et billede 
af, gennem- restaureret og nysynet i 1987! 

Inger Rasmussen. 

Dette biLLede er taget i april 1980, hos 
Peter Juel Jeppesen i Farum, hvor jeres 
æTbødiqe redacteur var ude i købstanker . 
Desvær~e blev der ikke råd og Normalen 
med stelnummer 145. 061 kom i stedet i go
de hænder i Helsingør . 
Flere af dens bestanddeLe har igennem de 
sidste par år ~unnet beund~es i Inger og 
Gunnars stuer . .. 
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Referat 
SESSTYRELSESMØDE d . 21/ 11-1986 . 

Tilstede: 
J ens, Finn, Jørgen, Kim, Hia og Benny. 

Dagsorden: 
l. Kons titution af bestyr elsen . 
2 . Opsummering af punkter fra general-

forsamlingen . 
3. Sommertræf 1987 og 1988 . 
4. Årets "julegave ". 
S. Res ervedele . 
6. Vognmærker. 
7. Emblemer. 
8. LokalmØder i Jylland . 
9. Bortkomne penge . 
10. AjourfØring af medlemslis te. 
11. Eventuel t. 

Ad l: Fordelingen af be s tyrel sespo s terne 
ser således ud: 
Jens: formand og redaktør. 
J Ørgen: Kasserer og medlems registrering . 
Kim og Benny: Medlemsliste og vognregis
ter. 
Benny : Sekre tær. 
Alle var enige om at det ville være Øns
keligt at få fordelt arbe jdet noget mere, 
specielt formand s- og redaktØrposten, ik
ke mindst for i fremtiden at gØre det 
lettere for a ndre eventuelt at kunne o
ve r tage . 
Et mere gennemarbejdet vognregis ter ville 
være Ønskeligt, evt. også registrering af 
biler uden for klubben . 

Ad 2: Skrivemaskinen er anskaffet og i 
funktion . 
Hi s torie om Sture Lundberg og hans bil i 
bladet (Finn) . 
Import af biler : JØrgen har g jort vis se 
erfaringer og vil kommenter e dette . 
Forslag om at kontingente t s kal gælde he
l e hus s tand en skal tage s op på næste ge
neralforsamling . 
For slag om badges med navn til klubmed
l emmer , som kan bruges ved træf o . lign . 
Dette vil evt . blive sat i værk ved næste 
sommertræf . 

Ad 3: Sommertræf: Der har desværre kun 
være t f å r eaktioner på opfordringerne i 
bladet. Kim vil kontakte folk for at f å 
en arrangementsgruppe op a t s t å . Stedet 
skal findes U af arrangementsgruppen. 
Træf 88 kan evt . afholdes omkring Vejle, 
Erik Hougård forespØrges om muligheder . 

Ad 4: Julegave - vi prØver at skaff e den 
holland ske Traction Avant kalender hvi s 
prisen er rimelig . Des ud en ud sendes nye 
mærka t er til bilerne . 

42 

Emblem/klubnål vil blive forsØgt frem
stillet, men det kan næppe nås . 
Ad 5: ReservedelsindkØb . Kim : Under 10 
tilmeldinger! Utroligt at ikke flere er 
interesserede i sliddele! Vore udlandske 
søs t erklubber har fint fungerende syste
mer på området, men åbenbart er der ikke 
behov for delene her. 
Planer om f æl l es reservedelsindkØb skrin
lægges indti l videre . 
Der har været en del forespØrgsler om re
servedel s firmaer - Kim s kriver om dette . 

Ad 6: Vognmærk e (klistermærket) : Nye er 
~under frem stilling , pri s 500 kr. for 
400 stk . Sendes ud med julegaven + til de 
nye medlemmer + lØssalg . 

Ad 7: Emblemer . Kan ved be s tilling af 150 
~fremstilles for ca . 55 kr . + moms i 
messing/emalje. Som fØlge af generalfor
samlingsbeslutning, vil klubben investere 
i værktØj til dette samt en mindre serie, 
som udbydes til salg. Pri sen vil ligge på 
ca . 100-150 kr . i ud sal g . 

Ad 8: Jen s : savner lokalmØder for Jylland 
annonceret i bladet. Han må anse at det 
er vigtig at afholde lokalmØder for at 
s tyrke sammenholdet og informere nye med
lemmer om klubben m.m. 
Finn: Hvem vil afholde lokalmØde i uge 3 
i Jylland - hus k - jyden er stærk og seg . 
J ens: opfordre r til mØdeaktivitet . 

Ad 9: Et brev indeholdende penge fra JØr
gen til Kim er bortkommet - det var f e jl
agtigt ikke sendt som værdibrev . Klubben 
vil dække tabet . En næse udd eles til J Ør
gen (bærer den pænt). Fremover vil for
sendelser blive sendt på r ette vis! 

Ad 10: Det vil blive for dyrt at udsende 
revideret medlemsliste hvert år. (Vi vil 
forsØge at gØre det hvert 3. år) . Så ind
fØr selv ændringer! Vil blive bragt lØ
bende i blade t under regi s tre t s rubrik. 

Ad 11: Takkebrev til Gitroen i Bredebro 
for det fine arrangement ved sommertræf
fet . 
Problemer med bladudvekslingen med fler e 
klubber . Der er sendt brev til di sse om 
at vi s topper indtil vi får en r eaktion. 
P. t . udveksles med Sverige, Holland, Bel
gien , Tyskland og Schweiz . 
Blade kan eventuelt lånes ved lokalmØder
ne . 
Ønske om frem s tilling af visitkort/ post
kort, med 6p]ys ninger om klubben til PR
brug. Skal kunne rekvit·eres fra klubb en . 
Slut på mØdet. 

Ref.: Benny . 



Køb& salg, 
bytte, 
kontakt-
TRAGTION-ANNONCER - sendes eller indtelefoner es til: 

Jens Møller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A, 4. th., 2200 Kbh. N. 01-39 53 20. 

KØbes : 

Til 7C 1936 : Original karburator, med luftfilter og manifold (1628 cm3 motor). Mang
l er også 3-egers rat (sort), laderelæ + diver se smådele til 7 ' eren. 

Henv.: Michael Gregor, Box 1058, 2301 Hamal, Norge. 

Tlf: Job: (Norge) 02-353500. Priv.: (Norge) 065-25843 . 

Sælges: 

Re servedelskatalog på dan sk: 200,- kr. Reparationshåndbog på dansk (2 bind) 250,- kr. 

Nye baglygter til 811 fØr 1952, pr. stk . kr. 200, -

KØbes: 

Instruktionsbog til model fØr 1945. 

JØrgen Kjær, Saturnvej 9, 8370 Hadsten. Tlf: 06-98773 1. 

KØbes: 

Til 7C 1939 (Sport): Original kØlergrill, mrk. Chausson . (Er fremstillet af messing 
og har en lille kant rundt om starthullet. Desuden er der pånittet et lille rhombe
formet Chausson-mærke nede i s pidsen). 
Gode Pilote-fælge samt laderelæ . (Det lille med Gitroen-mærket præget i dækslet, til 
montering på dynamoen. 
Kan nogen hjælpe med loftindtræk? Gerne et ud slidt til at bruge som skabelon. 

SØges: 

Forhandlercirkulærer 1934-75 sØges til fotokopiering. 
Panhard-litteratur. 

Sælges: 

Diverse dele til 11 ' erne, mes t til Sport 1946-52. 

J ens MØller Nicolaisen, Ravn sborggade 5A,4 . th., 2200 KØbenhavn N. Tlf: 01-395320. 

KØl}es: 

Til Normale: vens tre bagdØr, venstre bagskærm, venstre side af motorklappen, udstØd
ningsmanifold og et sæt dythorn. 

Til 15six efter ' 52 : gråt s peedometer. 

Skandinavisk Motor Journal - mangler alle numre. 

Kim Bo Clasen, Stengårds Alle 11 8, 1. , 2800 Lyngby. Tlf: 02443712, arb: 02-994840. 
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Sælges: 

Simmeringe til gearkassen 408 .452 . Kr. 25,-/ stk . + evt. for sendelse. 

Benny A. J ensen, Hækmosen 28C, 2730 Herlev . Tlf : 02-443741. 

Sælges: 

Gitroen 11 Normale 1953. Urestaureret, men komplet. Priside: 10.000,- kr . 

J ~ r~ e~ Kjær, Saturnvej 9, 8370 Hads ten . Tlf : 06-983 177 . 

"TRACTION-RESERVEDELSSERVICE" 
v/ CHR. FRIIS . BOSHOLMVEJ 5 . 6261 BREDEBRO 

Ttr: 

RoskiLde Ring, engang i haLvtredserne . Citroen suverænt i føringen ! CarL LynenskjoLd 
Ligger forrest i den tofarvede NormaLe med nummeret K 443. Herefter PouL Rasmus sen i 
sporten og EwaLd Rasmussen i NormaLe . Bag de tre ses BMW 326, Ford VB cabrioLet og en 
Ford Zephyr Six. Læg mærke tiL Gitroen 'er nes .fuLdkomne harmoni med vejbanen, idet de 
trækker sig rundt i kurven - i stærk modsætning tiL de bagvedLiggende højb~nede røv
skuhbere ! Ingen tvivL om at disse køreegenskaber , seLv mod haLvtredsernes sLutning 
var højt hævet over enhver konkurrence . 
BiLLedet kommer fra John ReeLe som har været ude at snakke med CarL LynenskjoLd. Det 
er 9Lot en appetitvækker - vi håbel' på at Lave en stor art ike L om Citroen i dansk mo
torsport i næste nummer af TractionSpeciaL . Har du materiaLe eLLer viden herom, viL 
jeg meget gerne høre fra d iq f J ens . 

44 


