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TRACTIIOINI J!lftllf 

Redaktionelt 
Som det eft erhånd en er tradition i se p

tembernummer et , vil j eg f Ør s t gør e op
mærksom på hvorfor man i dette blad ikke 
kan læse om Sommertræff e t . Forkla ringen 
er enkel - blade t er bl eve t til i begyn
del sen af a ugus t og vil und er so mmertræf
f e t befind e s ig på trykl<e riet. Som kom
pensation er de t til gengæld muligt at 
læse om året s tracti on-begivenh ed, nemlig 
BIS-jubilæums træff e t i Le Touquet i Fran
krig . Frankrig er ikke l ængere væk end 
langt -mås ke var de t en ide at del t age i 
et af de i nær fr emtid konunend e a rrange
menter , som e r annoncere t i det t e blad! 
J ør gen Kjær har medd elt , a t han r egner 
med at køre til Chartres . Han s ka l vel 
ikk e kør e a l ene ... ? 

Lidt vemodigt kan j eg nu sidde her og 
kon s tater e , at dette er det forel Øbig 
sid s te nummer af TractionSpecial med un
de t egnede som reda kt ør. Stol en e r l edig . 
For en ordens s kyld vil jeg endnu en gang 
under strege, at de t hverken e r mangel på 
l ys t eller interesse, der ligge r til 
grund for denne beslutning . Kun mangel på 
tid. 
~ skrivende stund er der kun kna pt 14 

dage til generalfor samlingen og mig be
kendt er der s tadig ingen som har givet 
udt ryk for ly s t til at overtage jobbet . 
De t te håber j eg natur ligvis at de r vil 
kor.,Eie en god l Øsning på . Lad mig iØvrig t 
gentage a t j eg gerne hjælper t i l, i det 
omfang j eg f år tid til. 

Tak til de mange , der igennem å r ene ha r 
bidrage t til at l a ve et godt blad, og 
held og l ykke til den nye redakt Ør! 

J ens . 

Lokalmøder 
Fredag den 30/9- 88 kl. 19. 30 hos Mia og 

Peder i Nr. SØgad e, Københa vn. Ti lmelding 
senes t aft enen f Ør på tlf: 01-11 4042 . 

Loka lmøde med værks t eds besØg hos Hen
ning i År s, l Ørdag d . 29/ 10 kl. 13 .00. 

Tilmelding senes t l uge fØr til Henni ng 
på tlf : 08-62 11 51. 

Fra registret 
MEDLEMSNYT 

Selv her i so mmert i den (eller mås ke ne t op 
derfor) e r der s t or i nter esse om vor klub. 

To nye medlemmer har mel d t s i g under f a
nerne, her a f en fra Norge . De tt e e r i Øv
rigt vort f Ør ste medlem herfra så vi dt 
vid es . Er dette en begynd end e interna t i o
nal i se r i ng skul l e klubben måske t age nav
neforandring til: TRAGTION AVA NT I NTER NA
TIONAL ( Denmark) In e . 

Velkommen t il: 

Njål MØller 15/ 6 
Gr ense vege n 
N-4344 Kvernal and, No r ge . 

J. I. Han sen 
Eckerbergsgade 8 
2 100 i( øbenha vn Ø. 

J. S . 
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Bl5-rally 
Den franske klub Amicale Gitroen har 

som 1988-tema valgt at fejre 50-året for 
La Reine de la Route. I den forbindelse 
står den som arrangØr af et spændende 
rally for 15/ 6 ' ere. 

Rally' et finder sted den 13.-16. okto
ber, og programmet er: 

Torsdag d . 13/10 : MØdested i Vezelay 
kl. 10.00 (i retning af Nevers). Frokost 
i St . Pierre le Moutier - Moulins - Vichy 
- Puy Guillaume - Middag i Thiers . 

Fredag d . 14/10: Thiers - Ambert. Fro
kost i Chambon sur Dolore - Issoire - St . 
Nectaire - Col du Grand Morant - Le Mont 
Dore - middag i Clermont-Ferrand. 

Lørdag d . 15/10 : BesØg på Michelin-mu
sect, frokost i Riom (Chatel-Guyon - Gor
ges de la Sioule - Aigueperse - Eiffat. 
Middag i Vichy. 

Søndag d . 16/10: Frokost i Paray le 
flondial. Afslutning kl. 15.30. 

Deltagelse, som omfatter overnatninger 
og alle måltider (incl. drikkevarer) ko s
ter FFl. 550 (Dkr. 17-1800) pr. person på 
basis af to personer pr. automobil . 

Det maksimale antal deltagende automo
biler er SO. Tilmeldingerne vil blive re
gistreret i den rækkefØlge de indkommer. 
Fristen herfor er sat til d. 15/ 9-88 til: 

AMICALE GITROEN 
B.P. 470-0 7 
F 75327 Pari s Cedex 07 

NB! Kun adgang for 15/ 6, 1938-55. Supple
rende oplysninger for deltagelsen i dette 
rally foruden tilmeldingsskema, samt om 
AfHCALE CITi<.c:;t··l klubben i Øvrigt, kan få s 
hos Mia Hendriksen, tlf: 01- 114042 . 
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Paris 

Auxerre 

.ø VEZEL!Y 

Nevers 

~ MOULINS 
\ ,. NRAY LE MONlAL 
' 

RIOM ~ VICHY 
CLETI'.IONT f ·,,TRI ERS "" Lyon 
FERRMTD 

AMBER T 

Træf i Chartres 
Den franske klub "Club Auto Moto Retro 

Leves" i Chartres står som arrangØr for 
et andet formentlig stort Citroen-træf, 
som finder sted den 1-2 oktober i Chart
res. Træffet er udelukkende åbent for 
Gitroenbiler af fØlgende modeller: Alle 
typer fra 1919-39, Traction Avant 1934-57, 
DS 1955-75 samt 2CV ' er fabrikeret til 
dags dato . 
Program for træffet: 
Lørdag den 1/1 O: .. 
Kl. 10.00: Deltagerne samles hos Citroen 
i Chartres. Udstilling af 15/ 6 ' ere i den 
derværende hal. Installation på hoteller
ne. Åbning af reservedelsmarkedet. 
Kl. 12.30 : Frokost. Kl. 16. 30 Fælles kØ
retur . Kl. 18 .30: Reservedelsmarkedet og 
ud stillingen lukker. Kl. 20.30: Fælles 
festmiddag med underholdning. 
Søndag den 2/10 : 
Kl. 8 .30: Re servedelsmarkedet og 15/ 6-ud
stillingen åbner . Bilerne samles på par
keringspladsen hos Citroen. 
Kl. 12 . 30 : Frokost. Kl. 16 . 30 : Reception 
og afslutning på træffet. Reservedelsmar
kedet lukker kl. 18. 00 . 

Priserne varierer alt efter hvilke ting 
(måltider etc .) man Ønsker at deltage i. 
8elØbet skal betales forud pr. check el
ler postanvisning . 

Sidste frist for tilmelding er i i ndby
delsen sat til d. 31. juli- men mon ikke 
der skull e være en chance, når du skriver 
fra Danmark?! Nærmere oplysning om priser 
etc. samt tilmeldingsblanket - skriv til: 
CLU I:: AUTO MOTO RETRO LE:VES 
b r u e J ean- Baptiste Lulli 
z8000 Chartres, Frankrig. 

~ på designudstilling 
I Doub]e Chevron nr. 93/ 1988 meddeler 

en notits, at der i Pompidou-centret i 
Paris i sommeren vil blive afholdt ud
stillinger over temaerne "50' erne" og 
"fransk design fra 1960 til 1990", og at 
Citroen dertil vil udlåne modeller, pro
totyper, fotografier, films osv, osv. 

Fra pålidelig kilde kan det tilfØjes, 
at udstillingen finder s ted fra den 30/ 6 
til den 30/9 . Der vil bl . a . være ud s til
l e t prototypen på 2CV, det "flyvende" DS 
karrosseri (se forsiden af Attraction nr. 
156). Også Ami6 vil være repræsenteret, 
såvel som forskelligt •-lØdigt tegneserie 
og filmmaterial e. Kort sagt et spændende 
udflugtsmål. 

Mia Hendriksen. 



Sommermøde i Sverige 
Referat fra Svenska B11-klubbens SonrnermØde i Håverud , Dalsland. 

Vores svenske søsterklub havde igen i 
år lagt deres sorr~ermØde i pinsen . Denne 
gang i Håverud i Valsland - ca 550 km fra 
Roskilde, og da der snart er tradition 
for at vi deltager i disse hyggelige træf 
pakkede vi vores -37'er med bagage og 4 
personer og startede fra Roskilde allere
de fredag morgen. Vi havde planlagt at 
besØge nogle af vores Gitroen-venner på 
turen op, og desuden ville vore bØrn ger
ne se sluserne ved Trollhattan. Turen op 
forlØb planmæssigt, bortset fra, at det 
regnede . Om lØrdagen ankom vi så til Hå
verud Herregård, hvor vi blev indkvarte
ret, og jeg vil nu lade vores datter, 
Charlotte på 14 år fortælle videre: 

Kl. 13 lØrdag den 21. ·maj ankom vi til 
Håverud . Der var endnu ikke kommet så 
mange biler, men vi fik udleveret rally
plade med nr. samt nr. til indkvartering . 
Vi fik tildelt et rækkehus, lige ved si
den af selve hovedbygningen. Der var me
ge t dejligt - terrasse med havemØbler, 
farve-TV og mege t fint og rent . 

Mellem kl. 15 og 17 var der kaffe i 
spisesalen. Bagefter var der fri aktivi
tet, som vi bl . a . benyttede til at gå en 
tur til en akvadukt og sluser, der lå 
lige ved siden af herregården , hvis have 
gik lige ned til en s tor smuk sø. Kl. 
19 . 30 var der super, hvor vi fik 3 retter 
de jlig mad. Bagef ter var der levende mu
sik og dans så længe man havde lyst. 

Sønda,; var der morgenmaJ fra kl. 8 .30 -
10. Uet var fint "ta' selv bord" . Heref
ter skulle vi alle i kortege kØre en tur 
på ca . 40 km ud l det smukke Dalsland . 
Vi endte på et gammelt gods -
Hovedbygningen var nu hotel og avlsbyg
ningerne blev brugt til udstillinger, 
bl . a. for kunsthåndværkere, der havde ar
bejdende værks t eder, og havde udstillet 
en ma sse smukke ting . 

Til frokost fik vi uddelt en tallerken 
me~ mad samt en Øl eller vand. Vejret var 
nu fint solskinsvejr og lunt, så vi kunne 
sidde i det fri og nyde froko s ten . Efter 
froko s ten blev der udlevere t e t konkur
renceskema - tipskupon -, som vi skulle 
aflevere inden vi kØrte fra godset . 

Fra kl. 17.00 var der st umpemarked på 
Haverud Herregård efter at vi var kommet 
hjem igen . På hjemvejen fulgtes vi med en 
anden bil og kØrte en anden vej tilbage. 
En mege t sno et vej langs uoed en sø og 
gennem skov og over fjeld - usædvanlig 

varieret natur og naturligvis grusvej. Vi 
var på denne tur meget tæt på den norske 
grænse, og et sted gjorde vi holdt og så 
nogle helleristninger. 

Mandagen gik det så hj emad i flot vejr. 
Vi fulgtes med nogle venner fra Markaryd 
og var i Ro skilde ved 18-tiden - lidt 
trætte men fulde af indtryk og behagelige 
oplevelser. 

I år var vi de eneste danskere. De 
svenske medlemmer er flittige til at be
sØge vores sommertræf, så måske burde du 
overveje at deltage til næste år . 

Familien Bødker 
Roskilde. 

AUTOMOBILES 

Jørgen Kjær har til redaktionen fremsendt 
ovenstående kølige vinterbillede , med de 
følgende ord: 

Undervej s fra autolakereren til auto
saddelmageren opstod det fØrste vinter
sneve jr. Vejene havde ellers været tØrre 
hele vinteren og jeg nåede afsted med bi
len inden saltvognene gjorde deres indtog . 
Her fik jeg så prØvet en elver i vinter
vejret. Det er den også god til, omend 
det er lidt koldt for tæerne. 

- hilsen J Ør gen K j ær . 
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La Reine de La Route - Landevejens dPonning ! Flot i PoLlen som festens midtpunkt ! 

LE TOUQUET 
Eller: Dronningens fødselsdag 
I det følgende kan du Læse heLe to øjen
vidneskiLdPingeP fY'a mødet i Le Touquet . 
Dette skyLdes dels PedaktøPens distPak
tion (jeg havde gLemt , at Mia viLLe skY'i
ve om mødet) og deLs at SPILDT arbejde er 
endnu værre end nyttigt arbejde . Bær der
for venLigst over m. h.t . eventueLLe gen
tageLser . - J . 

Vort lokale re j sehold havde primo j uni 
f or anden gang i nden for t! måned af gang 
med Ni jmegen og Croes beek som fore l Øbigt 
mål - i kke på nogen måde fo r a t søge kon
kurrence med vore 2CV- spionvenn er s r ejse
virksomhed (om ikke andet så f ordi vi i 
den sammenhæng ville ha lte noget bagud' ) . 
Vi genfa ndt vore gæs tfrie hol land ske ven
ner : Herman , J acqueline, Er nst og Pi m. 

Fredag va r der af gang fra banegården i 
Nijmegen sammen med de af Arnhern-sekt io
nen a f Trac t ion Avant Nederland' s medlem
mer, der ha vd e t ilmeldt s i g Le Touquet
træff e t ; og så gik de t i behageli g kor te
gef a rt sydpå - i al t 8 a utomobiler, pri
mær t af den r igti ge model: Her mans 15/ 6 
fa mi l ial e i s pidsen f or 2 llN, 4 l l S og 
2CV. 
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Selve træffet s t artede om l Ørdagen med 
ops tilling kl . !OH ho s •-forhandleren i 
Berc k, hvi lket var s t art skudde t ti l 2 da
ge i o ' s t egn . Som t i l I CCCR-træffet i 
Lorel ey var de t herligt på gader og ve je 
overalt i og mellem Le Touquet og Berck 
us tand sel igt a t møde ll ' er e og I 5 ' ere , 
heriblandt adskillige uden t ag, samt an
dr e af s kygninger , såsom DS - hvoraf de 
f l es t e topl )'se . A propo s DS cabriol e t s, 
fik vi l ejlighed t i l at beundre Heiko og 
J annick ' s nu nyl a ker ede eksemplar, den 
som vi i april måned havd e fåe t kør eture 
i, netop den dag de ha vde f åe t den på 
pl ader . Et sand t prag t eksemplar e r den . 

Der var ti l træffe t , som var meget vel
or ganiser e t - bort set fra en enkelt 
mi ss ' e r med r uteangivel se (- eller snare
r e ud en - ) samle t on~ring 400 autos , her
af ca 150 15 ' er e . St ør stedel en var natur
ligvis frans k indregis t re r ede, dernæst 
hollands k og engel sk for ud en enkelte fra 
Tyskl and og Schwe i z . Det danske "equipe " 
va r de som havd e tilbage l ag t den l ængs t e 
distance f or a t del t age; derfor fik J ens 
H. N. som "presi dent " da også overrakt en 
pokal af byen Le Touquet ' s borgmes ter ved 



En meget smuk og enkeL Sport , antageLig 
fra 1946 . Det er sjæLdent man ser biLer 
af de første årgange efter krigen i Fran
krig - Langt de fLeste gik tiL eksport . 

den reception, der l Ørdag aften inden 
fe s tmiddage n blev afholdt i det s mukke 
råd hus . 

Søndag middag blev samtlige deltagende 
dyt' e r opstillet i smukt mØns t er på den 
s tore væddelØbsbane/stadion i Le Touquet. 
Fra tilskuerpladserne kunne man således 
beundre og - skue forsamlingen, imens for
mændende for de klubber, der var repræ
sent er et, udvalgte "træffets 15' er " (det 
var jo e t træf til fejring af l S' erens 50 
års dag). Va l get faldt på en fransk ind
r egis trer et 15/ 6- H i original stand . 

Og så s luttede træffet, der fuldt ud 
ha'vde vær et r ejsen værd (måske bortset 
fra udstrålingen fra de væd emættede 
skyer) : Væddel~beren III måt t e sæt t e kur
sen nordpå, hj embringende del
tagerpakkens flotte træfplad e 
og n øglev edhæn~" mens de Øvri
ge deltager e i det danske "e
quipe" , nemlig Henrik, J ens & 
Kim kunne se frem til e t par 
ugers solbeskinnet ferie i det 
fra nske . HNiaH . 

Fransk 815 brandbiL på hoLLandske nummer
pLader . Fundet på en skrotpLads , restau
reret tiL op1•indeLig stand og naturLigvis 
knaLdrød ! 

Trods god reklame, ikke mind st i nærvæ
r ende Citro~n-organ, blev vi kun en lille 
delegation til at repræsentere Skandina
vien. Kim, Henrik, Peder og Mia samt un
der t egnede. 

Undervejs til det frans ke, gi k turen i 
f~rste omga ng til Ho lland, hvor vi endnu 
engang besøgte vore venner (se sidste 
nummer) for at fØlges med den holl andske 
g ruppe det sidste stykke vej derned . Ef
ter en hyggelig aften mØdtes vi om morge
nen den 10/ 6 med de ~vrige hollands ke 
træfdeltagere på sta tionen i Nijmegen. 
Herfra gik turen rask igennem Bel gi en og 
vi ankom til Le Touquet først på af t enen. 

Le Touque t e r en rigtig badeby for pa
ri sPrne; den ligger ud til den engelske 
kanal og mind er i øvrigt ikke så lidt om 
de tilsvarend e badebyer på den modsatte 
side . 

Efter en rum tid s sØgen fandt vi omsi
der den campingpl ads hvor vi skulle bo. 
Som det sig vel hør og bØr når de t gæl de1 
fl·anske træf, var der na turligvis i kke 
sat et eneste skilt op til at vise vej -
vi har nok ikke været de eneste v.ildfarnP 
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tractioni s ter i byen den dag! 
Aftenen forl Øb med almen campinghygge 

og en middag i byen. 
Næste morgen skulle alle ifØlge pro

gralnr.let samle s ho s Ci troenforhandleren i 
6erck , en by ca. 15 km. længer e nede ad 
kys ten. Også i dette tilfælde måtte vi 
bruge en del tid på at finde stedet - til 
gengæld var vi ikke i tvivl om det da vi 
endelig var der. Nogen havde fundet det 
fØr os! 

Her fandt også indskrivningen til træf
fet s ted , og da vi havde betalt det hel e 
hjemmefra var de t blot at henvende sig. 5 
kuv erter med vores navne lå klar, inde
holdende e t detaljeret program for week
enden, diverse oplysninger om omegnen og 
s pise/drikke-kupen' er samt diverse gaver: 
en nØgl ering af form som et BIS-kØlergit
ter og en s muk rallyplade . Vi begyndte at 
fornemme, at der var tale om e t særdele s 
velorganiseret træf! 

Udenfor va r saml et et s t or t antal trac
tioner, af for skellig slags, me n med den 
f or ventede overvægt af den 6-cylindcede 
fød selar. Herligt kaoti sk (læs : fran sk) , 
med vogne der ankom, holdt i vejen for 
hinanden eller kØrte i~en . 

Inden næs t e programpunkt, de r var sat 
til kl. 14 , fik vi set lidt på Aerc k, vi 
nåede både en caf~ og e n lille s nackbar. 

Kl 14 samled es en s tor del af de delta-

gende biler på en stor parkeringsplads 
ved strandpromenaden. (En typisk "badeby
s trandpromenade " - gad vide hvorfor det 
altid blæser koldt på sådanne s teder). 
Der var vel omkring en 3-400 biler, hvor
af ca en tredjedel var 15' ere. Udover 
Trac tionerne kunne ma n se en del andre 
(især) fran ske biler, heriblandt to Bu
gatti' er samt et repræsentativt udval g af 
baghjulstrukne Gitroen ' er i forskellige 
størrelser, fra SCV til en bus fra begyn
del sen af tyverne med hØje smalle hjul og 
et besynderlig t karros seri der var et 
godt stykke over to meter bredt. 

Efter denne seanc e blev der tid til en 
afslappende s i esta på campingpladsen, in
den næs te progr ampunkt kl . 18 . 30 . Recep
tion på rådhuset . Jeg må nok vær e ærlig 
og indrømme, at den s lags arrangementer 
ikke lige er mi n kop the - i sær ikke nå r 
de r holder flere hundrede tractioner lige 
ud enfor . Så jeg gik rundt en tid alene og 
kiggede og fotograferede de me s t s pænden
de af bilerne . Da mine r e j sef æller på e t 
tid s punkt kom ud og sagde at borgmes t e ren 
stod derinde og spurg t e efter mig, gik 
j eg naturligvi s ud fra at de t var der es 
behagelige s pØg . Så j eg tog det roligt og 
gik og fotograferede ca. lO minutter til , 
inden jeg s lentrede ind for at se hvad 
der foregik . Nå, borgme s teren havde opgi
vet. I s tedet kom en af træffe t arcang~-

815 CabrioLet restaureret som "opt ·imaL bastard"- bL.a . med skivebremser og hydrault:sk 
styretøj a La DS ! Jaja . .. 
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rer og overrakte mig diskret en 34 cm hØj 
pokal i imiteret blik og forchromet plas
tic. Årsagen til at vi skulle have dette 
storslåede vidunder var, at vi var dem 
som havde tilbagelagt den længste vej til 
træffet. Jaja, sådan kan det gå, når ens 
rejsefæller altid skal lave gas! 

Festmiddagen (og sikken'en) blev indta
get på noget der vist var en forlystel
sespark/kursuscenter, i nærheden af Le 
Touquet. Bl.a. på grund af en overvælden
de tilstrØmning af ikke anmeldte deltage
re blev middagen desværre noget forsin
ket. Ventetiden var hård kost for en fØl
som turistmave - vi sad i over 2! time 
fØr der kom en krumme på bordet. Vi for
drev tiden med at kigge på vort trofæ 
samt grundlæggelsen af "Societe Danoise 
des Voyageurs de Tractions" - et rejse
selskab der til enhver tid vil være åbent 
for enhver god tractionist! 

Efter at have fyldt alt muligt godt i 
vore organismer, landede vi sent på cam
pingpladsen, efter en begivenhedsrig fØr
ste træfdag. 

Næste morgen var det med at komme tid
ligt op! (Ikke nogen nem opgave!) . Stum
pemarkedet begyndte allerede kl. 8.30 og 
fandt sted i byens gamle markedshaller. 
Udbuddet var overvældende. Især var det 
godt, fordi der var utroligt mange brugte 
dele . Prisniveauet var tilmed forbavsende 
lavt. Konkurrence er nu ingen skade til. 
Flere steder solgtes f.eks. pilotehjul 
til 350 francs pr . stk . , flere af dem var 
i absolut ny stand - uden en rustplet! Og 
skulle man hØre til de få, der ejer et 
eksemplar af La Reine fra fØr krigen (el
ler for den sags skyld en famlliale), så 
kunne man sågar finde pilotefælge i str . 
t8Sx400! Blot nævnt for eksemplets skyld; 
der var mange sjældne ting . 

Vort budget for de kommende ugers ferie 
i Frankrig fik noget af et hak under det
te stumpemarked . 

Ved middagstid var der igen opstilling 
af bilerne på den store parkeringsplads 
ved stranden - der var også arrangeret en 
rundtur i omegnen, som vi dog ikke fik 
taget os sanunen til at deltage i . Om ef
termiddagen blev alle bilerne opstillet 
på ~rønsværen ved byens hestevæddelØbsba
ne og man kunne sidde på tribunen med den 
udleverede madpakke og nyde synet af de 
ca . 200 11'ere og l S' ere . Her var der og
så arrangeret en præsentation af de sær
ligt sjæld ne typer vogne - ikke blot Clt
ro~n'erne, men også andre vogne som f.eks 
Hotchkiss Gregoire, Hereectes og Aston 
Martin. Ejerne fik også mulighed for selv 
at fortælle publikum lidt om bilerne, de 
fik nemlig stukket en mikrofon ind l vog
nen. En fiks detalje, der bidrog til at 

En ?C Coupe fra 1934 i utroLig fLot res
taureret stand. Indvendigt var den forsy 
net med to små kLapsæder bagtiL Dermed 
var den reeLt en 6- personers biL ! 

gØre dette indslag underholdende . 
Tilbage ved strandpromenaden afholdtes 

kl. 16 en lille reception, hvor træffet 
blev afsluttet . 

Tilbage på campingpladsen tog vi afsked 
med Hia og Peder (og VæddelØberen); de 
skulle hjem, hvorimod Henrik, Kim og jeg 
kunne se frem til 3 ugers ferie længere 
sydpå- men det er en anden historie ... 

Efter bl . a. at have deltaget i det sto
re træf i Le Bourget/ Paris i 1984 havde 
vi ikke haft de store forventninger til 
den franske måde at organisere træf på. 
Så vi blev naturligvis glædeligt overras
ket over at opJeve et særdeles godt og 
spændende træf hvor tingene fungerede til 
fulde. (Håske lige bortset fra ventetiden 
ved middagen lØrdag - men det er en de
talje!) . Håske hænger det sammen med at 
dette træf var organiseret af en klub, 
nemlig ACA (Amateurs Citroen Anciennes). 

ACA er blot en af Frankrigs (hold fastJ 
over 40 citroen-klubber . Mange af disse 
klubber har svært ved at arbejde samr.Ien 
hvilket må være et problem for den fran
ske gennemsnitstractionist . I hvert fald 
findes der så godt som ingen reservedele 
til salg i klubregi i Frankrig. 

å, alt ialt et spændende træf. Blot 
kunne det undre, at ikke flere deltog fra 
Danmark - heller ingen svenskere var til 
stede! Synd for dem! 

J ens HØller Nicolaisen. 
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Bl5 -historisk oversigt 
1938 : Fprste biS ser dagens lys i juni . 

I alt fremstilles 29 "pre-serie" i 1938 . 
Pilotehjul 18Sx400, svungne kofangere med 
kofangerhorn (de samme som kom på ! l ' erne 
i 1947) . De allerførste vogne uden Robri
plader på skærmene. Halet kølergitter med 
lille hul til start svinget. Hotaren dre
jer venstre om (lS/ 6 G ~ Gauge) . 

1939 : Nu produceres både llerline- og 
Familiale samt Conduite Interieure . L:en 
enkelt Cabriolet fremstilles hos Citroen, 
(andre eksisterende er senere ombygnin
ger) . I alt fremstilles l 83 stk . BI S. 

1940: 2S vogne fremstilles, heriblandt 
de sidste 4 familialer, inden krigen sæt
ter en stopper for festen i februar. 

1946 : 202 Berliner forlader fabrikken . 
Chevr on ' erne nu udvendigt på kØlergi tte
ret . Pilotehjulene erstattes af BH-plade
hjul i november . Et rygte verserer at der 
også i 1946 skal være saml et en Cabriole t 
uden for serie . 
1947 : Store ændringer. Først og fremmest 
motorens omdrejningsretni ng, sa den nu 
d1·ejer hpjre om ( 15/ 6 D ~ Droi te) . Ny 
gea rkasse, hvor udtaget til startsvinget 
sidder hpjere oppe, hvilket også betinger 
en ændring på !l' erne, nemlig det nye kØ
lergitter med det store aflange hul . På 
l S' eren er kølergitteret nu forkromet. 
Prod~<tionstallene er beskedne : kun 44 
lS/ 6 G og 74 15/ 6 D. 

1948: Nye hjulkapsl er fra april . (De 
gamle var de samme som på ll' eren). Pro
duktion: 2730 biler. 

1949: Ingen ændringer, produktion 6100 
biler . 

19SO: Juni : to luftindtag til motorrum
met, placeret på hver sin side af køler
git t ere t. På oktobersalonen vises 195 1-
modellen med de nye, kraftige kofangere . 
Der produceres 11 .000 vogne . 

1951: Produktionen når sit hØjdepunkt 
me~SOO vogne . 

19S2 : Ændringer som på 11 1 eren. (Kuf
f ertbagklap , viskere forneden osv . ). 
Produktion: 8SSO vogne . 

1953 : Familialen kommer på programme t 
igen, derudover ingen ændringer, men der
imod et stærkt faldende p1·oduktions t a l: 
2060 stk . 

19S4: Ny model : 15/ 6 H. Laves sidelØ
bende med den almindelige l S/ 6 D, dog kun 
i Berline-version. H' et står for "Hydro
pneumatique " og hen vise r til bagvognens 
hydrauli ske affjedring - e t forstud i e til 
den nye DS1 9 . Desværre f andt i ngen 15/6 H 
vej til Danmark. Produktion : 1240 lS/ 6 D 
og 1680 15/ 6 H. 

19S5 : Slut på en epoke : Fabrikken ud
spyr 440 15 D' er og 1382 15 H' er . Den nye 
DS1 9 indtræder i Gitroens program som en 
værdig aflØser for den gamle dronning . 

Den totale produktion blev 48 .939 biler 
- rigeligt til at give BI S sin plads i 
hi s torien! Hen det var forbavsende få , 
som endte i Danmark. Det vides at et par 
enkelte stykker kom hertil før krigen. 
Formentlig kom der slet ingen i perioden 
1946-48. I perioden 1949-54 sol gtes ialt 
54 s tk. herhjenune . Jens . 

Fabriksfoto af en 15 six G, sikkert en af de a~~erførste fra 1946. 
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Chauffailles 
Besøg på et musewn, som viste s ·ig at 

VæTe en gigantisk salgsudstilling af ve
teranbiler . 

Af Jørn JØrgensen, journalist. 

Du kan få een , - eller tre - eller syv 
kØr edygtige , velrenoverede Traction Avant 
med dig hj em fra Frankrig med kun nogle 
timer s papirarbejde fra l and s byen Chauf
failles, som ligger ca 80 km nordves t for 
Lyon, eller ca 40 km sydvest for Haco n, 
el t eft er temperament . 

I Chauffailles og pi det nærliggend e 
slot La Clayette fra 14-hundrede t alle t 
har gr ev J Ølive t (gad vide hvor ha n ha r 
sit dan ske Ø fra - i Frankrig ) indre tt e t 
et bilmuseum , som han selv betegner s om 
unkit i Europa. Pi slottet er der tale om 
en egentlig his toris k udstilling a la 
Ålholm Slot. 

Hen i Cha uffa illes består ud s tillingen 
af i kke færre end godt 300 s tk velrenov e
rede ve t eranbiler som alle er til salg . 
Der er e t åbent sal gs katalog, som særlig t 
interesserede mod en be s keden "kaution". 
For en da ns ker var det tilstrækkeligt at 
deponer e sin bilnØgle . "Hed de bilafgif
ter du ha r i Da nmark, skal du jo nok have 
din bil med dig hjem" , sagde damen ved 
skranken. Og det har hun jo si e vigt r et 
i. 

Du kan vælge mellem en velkonserveret 
Delage fra Pari s 1934 til 169 .000 FF el
ler en Holls-Royce til godt 300 . 000 FF , 
men du kan også gå hen i den billige ende 
og finde en tre-hjulet Hesser sc hmidt til 
1500 I'F . 

Grev J Ølivet gØr me s t i engel ske s port s 
biler og amerikans ke flydere. For tiden 
har han som s pecialtilbud den amerikanske 
præsident Franklin D. Roo sevelts s kud sik
re bil fra 1934. Den holdt til slutni ngen 
af 2. verdenskrig og har bl.a. befordret 
Win ston Churchill . 

Der e r en s nes gode HG- sportsvogne til 
sal g og nogl e f å Triumph' er . Hu seet/ sal gs
Ud Stillingen besØges af mange englænd ere, 
sli. det er vel i kke så sært . 

Sal gshallens mange Traction Avant' e r 
find es i e t hjØrne . En bil, som du ka n 
mØde pi vej ene hver dag har vel ikke den 
sa mm e inte r esse som de mere eksotiske 
engel s ke s port s vogne . Hen tyskere og hol
lændere har eft erhånden fund et vej til 
gr ev J Ølivc t s garage og ikke mind st lage
r e t af reservedele som selv eft er f ra nske 
for hold er interessant . 

Og priserne. Ja , alt er jo som bekendt 
re la ti v t. Hen bilerne kan med garanti 

selv kØre fra hallen og de er alle reno
veret i en eller anden g rad . Det vil sige 
a t ingen af dem i hvert fald bryder sam
men af rus t på de t nærmeste hj Ørne . 

Der s tod en række på syv Traction Avan
ter i hall en , da vi besØgte Chauffail les 

~t kig ned igennem salgshallez . Flere end 
tre hundrede veteranbiler kan beses . De 
er alle til salg. 

I VæTkstedets gård stod denne T. A. Så 
vidt jeg har forstand til , er det en 118. 
Den skal på VæTksted efter ferien . Skin
det bedrager, f or den var trods sit meget 
pæne ydre ret rusten . Estimeret pris ef
ter vø>ksted ca 20. 000 FF. 
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I salgshallen var denne T. A. 15/6 angiveligt dagens bedste tilbud til 33 . 000 FF. Alt 
på den virkede velholdt og tilforldeligt . 

i juli . Den ælds te fra 1939, den yngste 
fra 1953 . Dertil kom et par Commerciale
modeller, som ikke var uds tille t. Priser
ne varierede fra 23.000 FF til 50.000 FF 
med en 15/ 6 i mellemlejet t i l 33 .000 FF 
som dagens beds t e tilbud . En meget inte
t'esser e t fransk kØber sværmede omkring 
denne sids tnævnte (15/ 6), men kunne for
mentlig ikke be s temme sig . Så den s tår 
der nok endnu . 

Grev J Ølive t e j er ikke alle disse biler 
men har taget de fleste af dem i kommi
sion . Han garanterer imidlertid for bi
lens standard , da han forlanger, a t alle 
de udstillede biler ge tmemgår et check på 
hans ege t værksted . Derfor beregner grev 
J Ølivet sig et gebyr, som skal l ægges o
venpå bilens pris. Han hjælper gerne med 
de n~dvendige toldpapirer, og det ber eg
ne s også til et gebyr . Så regn med ca lO% 
på bilens pris i handelsomkost ninger . 

Foruden salg af biler lever greven af 
at sæl ge r eservedele til utallige vete
ranbiler, hans værksted udfØrer r epara
tioner og man kan aftale en tota l-renove
ring med ham efter bindende tilbud . 
Skrankedamen får procenter af sal g af 
bØger, som j eg ikke har set herhj emme, 
bl. a . "Traction Avant 7 - 11 - 15- 22" 
til 130 FF, "Les Fabuleuses Traction" til 
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55 FF og "50 An s de Traction Avant - Git
roen", som ikke bar pri s . 

En dan sker vil typisk nærme sig s tedet 
nordfra ad A6 fra Bea une mod Lyon . KØr 
fra motorve jen i Bel leville og kØr via 
Beauj eu ( smuk by) og Les Escarmeaux til 
Chauffaill es . Musee t hævd es a t være åbent 
syv dage om ugen året rundt fra 9 til 19. 
Afd el i ngen på s lottet La Claye tte er l uk
ket mellem 12 og 14. Greven vil have sin 
mad i fred. 

Da den ny be s tyrel se vælges mens dette 
blad er i trykken, gØres opmærksom på at 
klubben kan kontaktes ho s : 
Kasser er J ens Sanning, tlf: 06-524570 . 
Materiale til bladet kan indtil d. 1/ 10 
i nd send es til J en s MØl l er Nicolaisen, 
Ravnsbor ggade 5A, 4.th. , 2200 Kbh. 1 



På dette biLLede ses Cabrio- seclan 'en med sin sidste nummerpLade, LK 20 . 554. BiLLedet 
er f ormenttig taget i 1963. Den ene af de to herrer er eLektrikeren, Hans EiLif NieL 
sen . Det er ham der har givet vognen tiL AaLhoLm AutomobiL Museum. 

Cabrio-coach- igen ... 
I Attrac tion 152/ Trac tionSpecial 26 la

vede j eg en artikel om Herline Decapotab
le, eller mere dans k: Cabrio-coach model
lerne. Her var der nogl e billeder af vog
nen f ra Aalholm Automobil Mu seum. Det 
blev i artiklen fastslået, at man med en 
vis rimelighed kan formode, at bilen er 
ombygget til cabrio-coach her i Danmark , 
nærmer e bes temt hos Brdr . Glad i KØben
havn . 

Der er nu kommet nyt i "sagen" , ikke så 
mege t om hvor ombygningen er foretaget, 
men nu ved vi i hvert fald hvornår. 

Blandt andre t a kket være Ole Riisager 
fra Dansk Veteranbil Klub , er det lykke
des at fremskaffe en kopi af vognens pa
pirer. Den s lags gamle papirer giver som 
bekendt svar på en del spØrgsmål . 

Bilens stelnummer er 132 . 935, hvilket 
tyder på at den har forladt fabrikken hen 
på sommeren i 1938 . Men altså med f ast 
tag, idet Gitroen ikke selv har for etaget 
ombygningen. Af toldatte s t en, der er 
s templet d. 3 februar 1939 , beskrives 
karrosseriet som "5 Personers Cabrio-Se
dan , 4 DØrs ". På dette tidspunkt er bilen 
altså ombygget (og de t kan stadig meget 
vel tænke s at være hos Brdr. Glad). Bilen 
er klar til syn og indregistrering for en 
Professor Kaj Gottlob på Østerbro. Af r e-

gistreringsattes t en fremgår det dog, at 
fØrste registrering sker l / 8- 1945 . Som 
bekendt kom der en krig i ve j en. Nummeret 
bliver K 477 5. 

Af papirerne fremgår det at næste r egi
strering finder s t ed d . 31/ 3-1952. Den ny 
ejer er Slagtermes t er J Ør gen Balling i 
SØborg og nummer er A 8745 . Vognen afmel
des igen den 12/ 2- 1962. 

Og nu kommer j eg til at æde nogl e af 
min e ord fra artiklen i nr . 26. Rent fak
tisk l ykkes det for det der omtalte håbe
fuld e menneske a t få vognen synet og god
kendt. Den heldige er Elektriker Hans Ei
lif Nielsen fra Nysted, der den 24/ 8-1962 
får vognen indregistreret under nummer 
LK 20.554 . Do~ bliver det ikke længe; den 
3/ 1-1964 bliver den afmeldt igen og på et 
tid spunkt bli ver den af elektriker en for
æret til museet. 

Vognen er således et særdele s i ntere s
sant s tykke af Trac eionernes historie i 
Danmark . 

Som et notabene kan det tilfØjes, at 
tru~tionen fØrst på e t mege t sent t i ds
punkt har vundet generel anseelse i vete
ranbilkredse . Det er nemlig ikke så mange 
år siden, at museet for sØgte at sælge bi
l en på en veteranauktion. Der var bare 
ingen som havde lyst til a t kØbe den' 

JMN. 
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COMMANDES TR. AV. 

PEDALlER ET MAITRE -CYLINDRE 
PL.112A 

PedaLarrangement og kobLingskabeL på vogne efter 1952 . 

Koblingen, 2. del 
Af Kim CJasen. 

Nå, vi skulle til den del, der handler 
om samlingen af koblingen. Nu når du har 
den komplette kobling liggende på ar
bejdsbordet foran dig, ser du efter at 
alt er der, og er i god brugbar stand . 
Hvad med den lille fjeder ved udrykkerle
jet- er den hel ? Koblingskablet : er det 
flosset i enderne og arbejder det uden 
st;Ørre modstand? Det er meget ærgerligt 
at skulle stå og mangle en bolt eller en 
fjeder, når man står og skal samle vognen 
i weekenden' 

Nu må vi hellere starte den egentlige 
samling af koblingen. Start med at monte
re svinghjulet . Spænd boltene med 2,5-
2,7 kgm (D-motor: 5 kgm). Husk at montere 
lejet og dets dæksel, smØr lejet med lidt 
fedt - ikke for meget, da fedtet ell ers 
vil blive slynget ud på koblingspladen, 
med ryk og rusk til fØlge! Svinghjulet 
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kan kun sidde i en position, men for at 
være på den sikre side vil det være en 
god ide at afmærke det med kØrnerprikker 
før afmonteringen. (En på svinghjulet, en 
pa-koblingens trykfod og en ved krumtap
pen). Dette er meget vigtigt, da alle 
disse ting er afbalanceret sammen . Hvi s 
de forskydes indbyrdes kan det medføre en 
mere eller mindre urolig motorgang og ik
ke mindst en stØrre belastning af krum
tappens lejer (hovedlejerne). 

Nu monteres trykfoden med koblingspla
den imellem svinghjulet og trykfoden. 
Koblingpladen centreres med en dorn (se 
under tips sidst i denne artikel), kryds
spænd boltene - end med 3 kgm. 

Samlingen af koblingshuset foregår i 
omvendt rækkefØlge som ved afmonteringen. 
Henter kobling shuset på motorblokken -
husk <iækpladen bag svinghjulet. 



EMSRAYAGE TR. AV 

COMMANDE DE DESRAYAGE PL . 46 

Fog 1_ REGLAGE DE LA PEDAL E Fog. 2 _ ENSEMBLE DU CA BLE 
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PedaLarrangement og kobLingskabeL på vogne før> 19.'5:' . 

Smid nu hele molevitten ned i vognen, 
saml den færdig og foretag justeringer 
(se længere fremme i teksten). liusk den 
tværpind som stØtter udstØdningsr øret på 
mo torblokken . 

De to gange 4 mØtrikker som spænder 
drivakslerne ind på flangerne ved diff e
rentialet skal være forsynet med nye fje
derskiver og allerhel st med "selvspænden
de" mØtrikker. Spænd dem godt til, da de 
har det med at lØsne sig . Dette kan re
s ult ere i at hullerne i drivakslernes 
flanger bliver ovale! 

Hæld evt . gearolien på inden du monte
rer kØlergitteret, da det er noget lette
re . 

JUSTERINGER : 

Nu vil det så være på sin plads at næv
ne de forskellige justeringer af de kom
ponenter som indgår i denne artikel. 

Vi starter med udrykkerlejets posi tion 
i forhold til udrykkerfingrene. Lejet 
justeres på skruen på venstre side af 
koblingshuset (set i bilens kØrselsre t-

ning) , således at lejet står 2-3 mm fra 
fingrene . Lås skruen med kontramØtrik . 

Justering af gearlåsen: juster til et 
mellemrum på ca 1,5 mm. Skru skruen godt 
til, helst med en LO mm topnØgle . 

Koblingskablet: Yderkablet s kal spændes 
op, så det nærmes t s t å r som e t stort S, 
det skal nemlig virke som fjeder for in
derkablet. Hvis yderkablet ligger for 
slapt vil koblingen kunne rus ke ! Inder
kablet justeres således at der er en fri
gang på koblingspedalen på 1,5-2 cm . 

TIPS: 

Her er så nogle tip s vedrørende koblin
gen . 

Geal"i-;assen har en uvane med at smide 
olien ind til koblingen. Koblinger hader 
olie. Der sidder skam en olieslynge på 
koblinshuset , der hvor hØjgearsakslen går 
igennem, men den formår ikke altid at 
holde olien på den rette side af kob
lingshuset. Derfor kan det stærkt anbefa
les at foretage fØlgende ændring af olie
slyngen - det kræves at koblinshuset og 
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BOlTE DE V ITESSES TR. AV_ 

REGLAGE DU VERROUILLAGE PL . 42 

Fig . 

Fig 3 

5 

6 

Diverse justeringer: a= 2- 3 mm . b = 1, 5 mm . 5: skrue til justering af udrykker~ejets 
position i forho~d ti~ udrykkerfingrene . 6: kontramøtrik ti~ ~åsning af justeresk:ruen . 

gearkassen skilles ad. Ol ieslyngen afdre
jes således at der kan blive plads til en 
simmering med mål ene 25x35x7 mm. Simme
ringen skal sidde mod gearkassen . 

Udry kkerle j et kan være svært at f å fat 
i nu om dage . Fortvivl ikke! Et udrykk er
leje fra en ganske almindelig Folkevogn, 
nemlig e t leje der måler 35x72x16. De t 
originale leje måler 35x72x17. D~n bette 
millimeters forskel e r uden prakti sk be
tydning. De t eneste du behøver at foreta
ge dig, er at fjerne de to små "Ører" der 
sidde'r på s iderne . Dette gør es med en 
vinkels l iber. Va sk l e j et ned i benzin og 
smør det let. VAG-rese rvd els nummer på 
l e jet er: 111-141-165-A . 

Mont ering af trykfoden og koblingspla
den kræver en dorn - eller en gammel høj 
gear saksel . Denne sæt t es igennem trykfo
den og igennem koblingspladen og ind i 
svinghjulets leje. Herved bliver det mu
ligt at centrere koblingspl aden ind en 
tilspændingen af trykfoden. Hvi s du ikke 
råder over en hØjgear sa ksel kan du måske 
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fremstille en dorn, som har samme mål. 

J eg har med vilje ikke beskrevet juste
rin,;;er af sel ve trykfoden, da jeg mener, 
at nå ma n aligevel ha r hele kobl ingen 
i ndlagt hos koblingsfirmaet for at få 
slebet anlægsfladerne samt at få ny be
l ægning nittet på og måske også skal have 
nye udrykkerfingre monteret i trykfoden, 
er det ret nærliggend e at få firmaet til 
at justere trykfoden. Desuden kan man 
flere steder kØbe færdige trykfØdder som 
er "lige til at montere ". 

Der findes adskillige forskellig typer 
koblinger og svingh jul, stor e og små, 
tunge og lette, alt efter hvilken vognty
pe og årgang det drejer sig om. 

Slut telig vil jeg gerne understrege at 
du altid er mere end velkommen til at 
ringe vedrørende teknisk i nformation. 
I sonunerens lØb har jeg kunne t tælle 17 
opringninger fra Sverige og Norge, men 
kun 3 fra Da nmark. Altså: Ring blot! 

Kim Clasen . 



Dette billede , som er fundet i FDM 's arkiver, har såvidt vides aldrig tidligere været 
offentliggjort ! Det viser en af to prototyper , som ifølge Olivier de Serres blev frem
stillet i 1937. Man ser tydeligt hvordan pilotehjulene er r etoucheret ind på billedet ; 
vognen er i virkeligheden forsynet med de gamle 'STOP '-hjul . To billeder af den samme 
biL kan ses i de Serres ' bog "Le Grand Livre de la 'l'Y'action Avant ". 

110 Commerciale 
1988 er unægt elig noget af e t jubilæ

umsår i Citroen-henseende! 
Foruden B1 5 ' s 50 år og 2CV' ens og HY' s 

40 år, kan vi f e jre 50-år et for superli
mousinen fo r den handel s r e j send e : Citroen 
11 Commer ciale. 

Del s f or at markere dette jubilæum og 
del s for a t indfri e t gammelt l Øf te ( se 
Trac t ionSpec ial nr. 18 ) bringes her en 
kort præsenta tion af 11 Commer ciale . 

Commerc i a l en er en karrosserivariant af 
11 Familia l e , men med s t or bagklap og 
nedfældel igt bagsæde . Tekni sk se t er vog
nene i denti s ke, altså med l avere gearing 
(kron- og spidshjul 8 x 31) og s t Ørre ud
veks ling i s t yr e t Øj et. Rattet er til gen
gæld mindre. Dækdimens i on 18Sx400. Dette 
er a ltså de ting s om Commer ciale har til 
f ælles med Familial e , men som ad skiller 
dem begge fra de øvrige trac tioner. 

Renault 16 blev i sin tid annoncer e t 
som verdens f Ør s t e per sonbil med stor 
bagklap. I vore kredse hØr er man tit de t 
samme om 11 Commer ci a l e . Fakta er, a t man 
a llerede i 1926 kunn e kØbe sig en Ci troen 
814 Co mmer ci a l e - en lukket per sonbil med 
bagklap, hvor man endda kunne t i ldække de 

Førkriga -bagklappens bestanddele . Denne 
udformning (a la DS Break) var den gængse 
før krigen og fandtes også på de i teks
ten nævnte biler. 

bager s t e sideruder med to t i lhØrende pla- · 
der. Lignende karross erier er bl. a. l ave t 
af For d (A ) og i t r eui verne også af Re
naul t( ! ) . 
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ProduKtionen af Gitroen 11 Commerciale 
fandt sted i to perioder: 1 ~3&-41 og 1954 
-57. På f Ørkrigsmodellerne var bagklappen 
todelt, hvor den nederste del var aftage
lig . fra 1954, hvor man jo havde "kuf
ferten" blev det ti l en stor bagklap som 
vat· hængs l e t foroven . 

Commercialen ma ubetinget s i ges at være 
den mes t praktiske af alle tractioner. 
Anvendel sesmulighederne var utallige, 
hvilke t Gitroen heller ikke w1dlod at gØ
re opmærksom på i sal gsbrochurerne . De s u
den kan det nævnes, at Gitroen både fØr 
og efter krigen fremstillede ambulancer 
med Co mmercialen som udgangspunkt. 

fn.len er beskrevet i FIJ~1' s "Motor" i 
l ~j~ . Desuden har jeg et eller andet sted 
(var det i Dan sk Vintage Motor Cl ub' s 
blad?) l æs t en prØvekørsel, hvor en dansk 
motorjournalist i 1938 havde kØrt vognen 
_i Frankrig . På trod s af skribenternes 
ubetingede bege j s tring nåede Commercialen 
desværre aldrig at blive importeret til 
Pc• n mark. for fØrkrigsbilernes vedkommende 

Med Lidt hjæLp fr>a tuschpennen ses her 
bagkLappens f orm, på en noget besynder
Ligt Lakeret efterkrigs- commerciaLe . BiL
Ledet er taget i Sydfrankrig i 1981 . 

En fLot , tyskregistreret 11C fra 1956 , i funktion som komfortabeL rejseLimousine , ved 
det store træf i Paris 1984. CommerciaLen har seLvføLgeLig kLapsæder som i en FamiLia
Le . Desuden kan det højre f orsæde kLappes fremefter , hviLket muLiggør t ransport af 
særdeLes Lange genstande inde i vognen. A propos genstande var gLassene i hjemmebaren 
torru-ne ! 
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kan forklaringen muligvis være , at pro
duktionen har været for beskeden til eks
port (hvilket dog tilsyneladende ikke har 
spillet nogen rolle for cabriol et ' erne). 
Hvad angår produktionen fra 1954-57, kan 
vognenes noget udefinerede s t atus som en 
mellemting mellem en person- og varevogn, 
set i sammeru1æng med den dans ke import
og afgiftspolitik, være årsagen. 

Blandt medlemmerne i vor gode f or ening 
findes p.t. en enkelt Commerciale- en 
54 ' er, som importeredes s ids te år . Lad os 
håbe at dette er begyndel sen til den im
port der aldrig blev til noget - dengang . 

Jen s . 

SteLnummerpLade fra en Commerciare årgang 
1955 . Bemærk typebetegneLsen liC. Med en 
egenvægt på 1200 kg . bLiver Lasteevnen 
heLe ?00 kg .! 

Et biLLede fra 1954, der viser vognens 
voLuminøse interiør . ReservehjuLet er af 
J' e.Uamemæssige årsager fjer net . .. 

På den tidLige modeL kunne den nederste 
bagkLaphaLvdeL fæstnes i forskeLLige po
sitioner - bL . a . heLt ned , så man fik et 
Langt Lad. 

CITROEN TYPE 11C COMMERCIALE - PRODUKTIONSTAL: 

År: 

Stk.: 

19 38 

11 89 
19 39 
14 78 

1940 

542 

1941 

350 

1954 

24 37 
1955 

3939 

19 56 

2239 
1957 

680 

I sidste nummer af bLadet vistes et biLLede af ovenstående automobiL, en noget ombygget 
NormaLe - cabrioLet på københavner pLader . Her er et nyt biLLede af den , som måske kan 
kaste nyt Lys over dens historie . Det stammer f r a en artike L om Grete Sønck fra ugebLa
det "Hjemmet ". Lad nu være med at ringe hende ned . . . ! 
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Køb& salg, 
bytte, 
kontakt-
TRAC TION - ANNONCER - s endes e ller indt e l efoneres til: 

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

Sælges: 

Gitroen 11 Normale 1956 , med 11D-motor . Kun kØrt 94.000 km af l ejer. 100% original 
og fejlfri. Motor + gearkasse renoveret . Sælges synet og indregistreret. 

Per Bødker, tlf: 02-364337 . 

Sæl ges: 

Gitroen ?A 1934, komplet og original. Motor renoveret. Ring og hØr nærmere . 

Lisbeth Vest, tlf: 06-983 177. 

Sælges: 

Nye øvre bærearms silentblokk~ i ombytning. Komplet pr. sæt (begge sider) 500,- kr. 
+ evt . forsendelse . 

Peder Grønborg, tlf: 01-114042 ell er Kim Glasen, tlf: 02-443712. 

Sælges: 

Gitroen 11 Sport 1952, god og regulær stand (den med reservehjul i bagklappen) . Bilen 
er delvis adskilt , men komplet (ikke særlig slem hvad rust angår) . Forsynet med pilo
tefælge og det originale ekstraudstyrs-rat . Danske papirer og toldattest haves . 
Priside : 25 .000 ,- kr . eller bud. 

Stig Vestergaard , Fuglsangvej 11, 5464 Brenderup . Tlf: 09-441579. 

Sælges: 

Gitroen 11 Sport 1952, restaureret og kØreklar, sælges billigt. 
Original reparationshåndbog . Baglygtebunde til Harpoon baglygter. Hvide forlygtepærer 
med fransk fatning. Dæk : Michelin 165x400 sæl ges billigt. 
Mærket til indklæbning i handskerumsklappen, med kØrsels- og veligeholdsinstruktion 
sælges . Mærket er som det gamle original e, genoptryk, men ikke nyfremstillet, i v~r

kelig god kvalitet . Kun få stykker . 

J ørgen Kjær, tlf : 06-983 177. 

Tilbrdes : 

Gitroen 1934-57: Alt i karrosseriarbejde udføres. Nye paneler i l mm plade fremstilles. 
Nye tagrender fremstilles. Bundplade i l mm , med riller som den originale . 

Henv . mekanikermester Knud Rytter, tlf : 06-461725 , i arbejdstiden: 06-463611. 

SØges: 

Alt i tekniske cirkulære r (forhandlercirkulærer) vedr. Gitroen T.A. 1934-57. 
Oplysninger om Panhard i Danmark: Biler , gaml e ejere, registreringsnumre, billeder, 
brochurer. Specielt sØges tidl. ejere af min Dyna Z, reg.nr . KA 31.100 , 1959-60 (Git
roen?) og MA 29 . 839, 1960-6 1. (Nej, jeg er ikke gået over til e t andet mærke). 

Jens MØller Nicol aisen, tlf: 01-395320. 
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