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lige biler fra en kritisk tid

Der var tradition for kongeligt besøg, når der var biludstilling i
Forum: Her er det fra 1931, hvor Kronprins Frederik ses i midten
ved Renaulten til venstre. Til venstre for Kronprinsen (uden hat)
ses Robert Svendsen fra importfirmaet H.C. Christiansen A/S.
Trods mere end to årtiers samarbejde var det ved at være slut og
Renault-agenturet skiftede hænder senere på året. (DVK’s arkiv).

”I over tredive Aar har Renault været blandt de førende 
Automobilfabriker. Med sine nyeste Modeller har Fabriken
vist, at dette ogsaa skal gælde i Fremtiden, og at man altid vil
kunne finde Fabriken i forreste Linie.” 

Citat fra Auto, 1931 s. 131.
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Vækst og uro 
Krisen på Wall Street i 1929 bredte sig hurtigt til resten af ver-
den. Renault var dog godt rustet finansielt, suppleret med en
bred og moderne produktpalette. Nye modeller som Celta-
quatre betød, at Renault tog konkurrencen op med Citroën,
der havde opnået en stærk position. På lastbil-området gik 
Renault også frem, til trods for tilbagegang for denne sektor 
og Citroëns indtræden på markedet.1

På biludstillingerne i London og Paris i efteråret 1929
kunne Renault blandt andet
præsentere en ny diesel-lastbil.
Dagbladet Politiken mente, at

dieselmotoren kunne betyde en revolution i bilfabrikationen
og spekulerede i, om Renaults nye diesellastbil kom med på
biludstillingen i Forum i 1930. Det blev dog ikke tilfældet.2

Det var på det tidspunkt et nyt ultramoderne fabriks-
anlæg blev indviet på Séguin-øen, hvor der var etableret to
fuldt mekaniserede 220 meter lange samlebånd. Den stadig
større samlebåndsproduktion øgede produktionen med en
tredjedel og medførte tillige prisreduktion på bilerne, hvilket
betød at Renault kunne tage konkurrencen op med de ameri-
kanske bilmærker.3 De følgende år var ellers en tid, hvor den
franske bilindustri gik tilbage. Fra en andenplads og ned til
femtepladsen i den globale produktion. Der fandtes 90 franske
bilfabrikker i 1929 mod blot 28 i 1935. 
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Erik Baron Bille-Brahe (1883-1944),  fra 1928 personlig adjudant for Kong Christian 10., kørte i 1930’erne i denne Renault Primaquatre.
(DVK’s arkiv). 

Renault-fabrikken på Séguin-øen fotograferet i 1934.
(Renault Corporate Communications / All Rights Reserved).



Det lykkedes for Louis Renault at overvinde den 
økonomiske krise ved at benytte sig af en midlertidig ind-
skrænkning af produktionen og en nedsættelse af lønningerne
- uanset at Renaults lønninger var højere end i branchen som
helhed. Alligevel var Renault præget af strejker, der ofte blev
udløst af forskellige fagforeninger med hver deres dagsorden
for tidens sociale kampe. Arbejdsmiljø kom også på agendaen.
I 1928 blev der - efter Louis Renaults udtrykkelige krav - op-
rettet en arbejdsmedicinsk afdeling, som nedbragte hyppig-
heden og omfanget af arbejdsskader de følgende år.

Tilflugt i arbejdet
Mådehold var et af Louis Renaults væsentligste karaktertræk,
hvilket ikke forhindrede ham i at udvise stolthed, når man
nævnte hans opfindelser. Tilbagetrukket søgte han først og
fremmest en følelsesbetonet anerkendelse gennem arbejdets
krinkelkroge. Ud over de personlige præstationer var det ar-
bejdet som betød noget, og set med Louis Renaults øjne var
det altid i et fællesskab. Når han modtog en hædersbevisning,
bestræbte han sig på at knytte dette til samtlige samarbejds-

partnere og arbejdere. 
Louis Renault var tavs, blufærdig og tilbageholdende,

men han var også autoritær, magtfuld og lidenskabelig. Hans
vredesudbrud var legendariske, og alle skælvede, når han nær-
mede sig i gangene på fabrikken. Louis Renault var somme-
tider uretfærdig og kejtet i sit ordvalg - men ikke i handling.
Efter sine hyppige skideballer faldt han ned og vendte hen-
synsfuldt tilbage til sin beslutning. 

Ægteskabet var præget af store forskelligheder, hvor
Christiane Renault fandt sig en elsker og Louis Renault en 
elskerinde. Midt i dette spil stod sønnen, Jean-Louis (født i
1920). 

Jean-Louis følte en større ensomhed end faderen selv
havde følt, til trods for den store omsorg, som Louis Renault
udviste overfor sin søn. Som husfader, stadig tynget af tabet af
sine nærmeste, overbeskyttede han sønnen og isolerede ham
således fra omverdenen. 

Arbejdet var Louis Renaults virkelige tilflugtssted. På
sine sjældne fridage dyrkede han sport og helligede han sig sin
evige lidenskab for mekanikken. På sine ejendomme i Chausey
og Herqueville følte han sig godt tilpas sammen med alminde-
lige arbejdere som hans håndværkere og hans matros, Le Mut.
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Det karakteristiske frontparti 
Der var mere forskel på bilerne de første årtier i
forrige århundrede, hvor mange bilmærker havde
deres eget særpræg. Renault var måske det mærke,
der gennem længst tid havde opbygget sin egen 
karakter gennem kølerpartiets form som en om-
vendt kulskovl. Køleren var da anbragt bag moto-
ren, men omkring 1930 skiftede bilfabrikken til 
en mere konventionel konstruktion med køleren
forrest. 

Ved biludstillingen i Forum 1930 var 
Robert Svendsen ganske tilfreds med publikums
reaktion på bilernes nye udseende: ”Vi har kun
Grund til Tilfredshed. Det er pæne modeller, vi
har i Aar. Den nye Facon paa Køleren har utvivl-
somt stimuleret Købelysten, der gaar i Retning 
af Vogne i en lidt højere Prisklasse” og direktøren
tilføjede som yderligere begrundelse: ”Navnlig 
Damerne kunde ikke lide den gamle Køler, og det
har meget at sige!”4Kvindernes indflydelse ved bil-
køb er således ikke kun af nyere dato… 

Magasinet Auto skrev i en kommentar i 1931, at Renault trods ændringerne stadig havde sit egen stil: ”Aar for Aar 
vinder Karosserierne i Skønhed og Ynde. Uanset Størrelse og Pris vil man i en Renault altid finde de for dette Mærke karakte-
ristiske Linier, tilpassede efter Tidens Smag og de herskende Skønhedskrav, men præget af den franske Nations Kunstsans og
Sans for smukke Farver og gedigent Udstyr.”5 Selv om frontpartiets kantede form delvist blev bevaret ved de nye forpartier, var
det et markant særkende, der forsvandt fra det franske bilmærke.

Det lettede adgangen til motoren, at køleren lå bagved motoren, men i 1930’erne for-
svandt dette karakteristika fra nye modeller. (Renault Corporate Communications / All
Rights Reserved).



Politisk kamp
Den 1. maj 1936 nedlagde 120.000 metalarbejdere i Paris-om-
rådet arbejdet. Som en stor bølge udviklede protestbevægelsen
sig hurtigt i hele landet til en fredelig besættelse af fabrikkerne
(herunder Renault den 29. maj 1936). De strejkende krævede
40-timers arbejdsuge, betalt ferie, højere lønninger og anerken-
delse af arbejdernes tillidsmænd. 

Arbejdet blev genoptaget den 2. juni 1936, men borg-
freden var af kort varighed. Besættelse af bilfabrikken skete
igen to dage senere. Den 11. juni 1936 vedtog Deputeretkam-
meret love om kollektive overenskomster, betalt ferie og 40-
timers arbejdsuge. To dage efter blev overenskomsten for me-
talindustrien underskrevet og strejken hos Renault afsluttet.

Louis Renault så i sin helhed positivt på ændringerne:

”Alt dette repræsenterer og bør føre til en generel bedring, som
skal gøre det muligt at løse alle konflikter på en venskabelig
måde på betingelse af, at der fra begge sider ikke findes hverken
had eller lidenskaber (---). Jeg har altid levet uden politiske 
lidenskaber, jeg har tjent mit land med samme styrke uanset
dets regering og offentlige mening. Jeg har gjort alt for at ind-
stille landet på arbejdet.” 

For de nye yderliggående bevægelser, Kommunistpar-
tiet og dets fagforening, handlede det først og fremmest om
politik og ideologi. Så trods de nye sociale love fulgte et system
af slow-down-strejker, der forstyrrede produktionen på et tids-
punkt, hvor der stadig var økonomisk krise. Fra sommeren
1936 og to år frem var arbejdsnedlæggelser hos Renault næsten
uophørlige - Billancourt blev en politisk arena, hvor de yder-
ligtgående stod overfor hinanden. 
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Renault Nerva Grand Sport, 1937. Fotograferet i Renaults showroom på Avenue des Champs Elysées 53, Paris.
(Renault Corporate Communications / All Rights Reserved).



Konflikterne spidser til 
Louis Renault forblev tro mod sin neutralitetspolitik. Da bil-
fabrikanten i 1938 arbejdede på at oprette en komité til under-
søgelse, udbredelse og gennemførelse af sociale forhold, præ-
ciserer han i indledningen: ”Det er indlysende, at intet politisk,
religiøst eller partisk spørgsmål må være på programmet.”
Louis Renault blev i øvrigt af den ekstreme højrefløj beskyldt
for at støtte et hjemsted for revolutionær agitation ved Paris’
porte - en beskyldning som opstod, fordi Louis Renault næg-
tede at decentralisere sine fabrikker. 

Den nationale og internationale situation blev dog
mere og mere anspændt. Den 5. april 1938 besatte arbejderne
flyfabrikken Caudron-Renaults lokaler, tilskyndet af Metal-
arbejderforbundet. Næste dag var strejken altomfattende, og
urolighederne bredte sig gradvist til Billancourt. Uforsonligt
opsagde fagforbundet den kollektive overenskomst. Men bevæ-
gelsen var først og fremmest politisk. Ingen af de resolutioner,
der blev vedtaget af de strejkende, havde nogen som helst sam-
menhæng med arbejdet på Renault-fabrikkerne. 

Situationen forværredes i de følgende måneder, blandt
andet et resultat af lovmæssige bekendtgørelser, som medførte
en forøgelse af arbejdstiden inden for krigsindustrien. 4.000 
arbejdere besatte fabrikken, hvilket regeringen ikke ville accep-
tere i en periode med ekstrem international spænding. Mellem
den 21. og den 24. november 1938 rømmede politiet 11 be-
satte virksomheder i Paris-området. Der blev ikke gjort nogen
undtagelse for Renault i Billancourt. 

Konfrontationen mellem politi og de strejkende var
særdeles voldelig. Der blev kastet med sten og bolte, der an-
vendtes politistave og tåregas. Da fabrikken endelig var ryddet,
lignede den en slagmark. 

Alligevel var den største fare i 1938 ikke indenlandsk,
men kom fra Berlin og de tiltagende trusler, som det nazistiske
Tyskland rettede mod Europa og den øvrige verden. Louis 
Renault vurderede, at han kunne medvirke til at undgå en ny
krig med Das Reich. Som millioner af franskmænd bevarede
han et frygteligt minde om første verdenskrig. 

Louis Renault var overbevist om, at et forenet Europa
ville kunne undgå en ny eksplosion. Følelserne var storsindede
og udtalelserne oprigtige. Den kendsgerning, at Louis Renault
mente fredeligt at kunne forene Hitlers Tyskland og Stalins
Sovjetunion viste klart, at hans tanker lå fjernt fra de geostrate-
giske realiteter. Som mange andre indså Louis Renault ikke i
tide Adolf Hitlers ekstreme perversitet. Louis Renault rejste 
således den 1. februar 1939 til automobiludstillingen i Berlin
for at studere Ferdinand Porsches KdF-Wagen. 

Samtidig spidsede Europas konflikter til. Her foretrak
Louis Renault at arbejde frem for at spilde sin tid med pole-
mik. Hans beskæftigede sig personligt med minedrift og ter-
rængående køretøjet til infanteriet, kampvognen R35 og nye
lastbiltyper. I begyndelsen af april 1939 fløj fabrikanterne

Louis Renault og Henry Potez til London sammen med luft-
fartsminister, Guy La Chambre, og flere officerer fra general-
staben for at forberede den militære produktion og en fælles
fransk-engelsk luftkommando-enhed og senere, i 1940 rejste
han med sin hustru og søn til USA, hvor han overleverede op-
lysninger om sin Tank-B til en amerikansk regeringskommis-
sion. 

Mens Louis Renault stadig var på rejse rullede tyskerne
ind i Frankrig. 
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Fætter og kusine
På Berlin Automobil ud-
stillingen i februar 1935
præsenterede Opel - der i
1929 var blevet en del af 
General Motors koncernen
- Opel Olympia. En mere 
folkelig bil med selvbæren-
de stålkarosseri.  En af dem,
der meget nøje studerede
bilen på udstillingen i Berlin
var Louis Renault, der havde
mærket konkurrencen fra
Citroën, som netop havde
succes med mindre bilmo-
deller. 

To år senere, på
Paris biludstillingen i 1937
var det Renaults tur til at
lancere  Juvaquatre, en bil-
model der designmæssigt
var meget tæt på Opel
Olympia. Til gengæld valg-
te Opel i 1938 at skifte til en 
ny kølergrill, der umiskendeligt lignede fronten på Renault Juvaquatre.

Renault Celtaquatra på samlebånd i 1938. 
(Renault Corporate Communications / All Rights Reserved).

Louis Renault under pilen på biludstillingen i Berlin
1937. (Marc Sliwowski).
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Biludstilling og -karavane 
Blandt de store begivenheder de første årtier af 1900-tallet var
de årlige biludstillinger, der dengang havde et meget stort pub-
likum. Konkurrencen fra internet, tv og andre af vor tids me-
dier var der ikke til at udbrede kendskab om tidens køretøjer,
hvilket udstillingerne i stedet formidlede. Biludstillinger var
også en god anledning til presseomtale. 

Fra 6. til 15. februar 1931 fandt årets personbiludstil-
ling sted i Forum, hvor H.C. Christiansen A/S havde hjørne-

standen ved hovedtrappen. Motor omtalte standen i positive
vendinger, det hed blandt andet: ”Det polerede Nervastella-
Chassis beundres selvfølgelig meget og studeres meget, idet
man her har Lejlighed til en nærmere Betragtning af de mange
interessante Enkeltheder; men de fleste fortaber sig dog i Be-
undring over de udstilledes Vognes Skønhed og Elegance,
nyder de rene Linier og det luksuøse Udstyr. Og man har
Vogne for enhver Pung, lige fra den lille Monasix over Model
10 CV, Primaquatre, Vivasix, Vivastella og Nervastella til den
udprægede Luksusvogn Reinastella, Aristokratiets Vogn, me-
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Forum - bilbranchens udstillingssted
De første biludstillinger i København blev afholdt i 1902 i Schimmelmanns Palæ (i dag Odd Fellow 
Palæet) og i den daværende Industriforening. Senere rykkede biludstillingerne til Tivoli, men efterhån-
den som der kom flere bilmærker - og en stadig voksende interesse, blev pladsen for trang. Automobil-
og Cykel Grosserer Foreningen begyndte efter første verdenskrig at rejse midler til en egentlig udstil-
lingshal. Foreningen gik sammen med Dansk Købestævne, der rejste hovedparten af kapitalen til en hal,
der blev tegnet af arkitekt Oscar Gundlach-Petersen og bygget ved Julius Thomsens Plads på Frederiks-
berg, på en boldbane ejet af Københavns Kommune.6

I februar 1926 åbnede den første store biludstilling i Kæmpehallen - dengang det officielle navn
for Forum. Senere rykkede andre aktiviteter ind, blandt andet Seksdagesløb fra 1934. Under besættelsen
ønskede tyskerne at anvende Forum som kaserne, men det blev forpurret af frihedskæmpere fra Holger

Danske, der i august 1943 sprængte bygningen i luften. Efter besættelsen blev Forum genopbygget og udvidet.

Fra biludstillingen i Forum 1931. ”Hjørnestanden ved Hovedtrappen omfatter en Serie pragtfulde Renault” skrev Motor som billedtekst. (DVK’s arkiv).



dens Cylinderantallet varierer fra 4 til 8 paa Linie. Den stærke
Tilstrømning til Standen turde være et Bevis for, at Publikum
støtter Fabrikens Bestræbelser med Hensyn til Originalitet, 
og at Originaliteten i dette Tilfælde er ensbetydende med
Skønhed, ser man øjeblikkelig.”7

Det var omtale bedre end reklame og den store pub-
likumsinteresse, som artiklen gav udtryk for, var antagelig
medvirkende til at H.C. Christiansen A/S sendte udvalgte 
Renault- og REO-personbiler (importeret af datterselskabet
Auto-Importen A/S) på en rullende karavane ud i landet, så 
de bilinteresserede i provinsen også kunne opleve bilerne. I 
dagene fra 22. februar til 1. marts 1931 kom bilerne gennem
Danmark med ophold i Odense, Kolding, Vejle, Horsens, 
Aarhus, Randers og Aalborg. Der var tre Renaulter med i 
karavanen: En Primaquatre, en Nervastella og en Reinastella
syvpersoners sedan til ca. 33.000 kr. Et beløb der i 2013-priser
modsvarede ca. 1,3 million kr., og det var da også én af de 
dyreste biler fra Forum udstillingen. 

Motorbladet kunne i sin omtale desuden fortælle, at
der var store ændringer på vej: ”For Renaultfabrikernes Ved-
kommende vil Aaret 1931 betyde et meget stærkt Fremstød
ikke alene paa det danske, men paa hele det europæiske Mar-
ked. Fabrikerne har nemlig gennemført en fuldkommen Om-

organisation af hele
Virksomheden, med
Indførelse af moderne,
amerikanske Serie-
fabrikationsmetoder,
saaledes at hele Produk-
tionen med Undtagelse
af de allerdyreste Typer
nu fremstilles på Samle-
fabrik. Dette har sam-
tidig med Indførelse af
en Række tekniske For-
bedringer, f. Eks. auto-
matisk chassissmøring,
gjort det muligt at
nedsætte Priserne med
ca. 25 pct. Og den nye Primaquatre er netop beregnet som
Konkurrencevogn i den billige Klasse.”8

Med de positive ord om Renault fra både biludstil-
lingen og karavane, så skulle man tro, at alt tegnede lyst for 
H.C. Christiansen A/S. 

Det viste sig ikke at blive tilfældet. 
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Tidens Renault-annoncer indeholdt ofte budskab om prisnedsættelser.
Her en annonce fra Motor 1931.

Tre Renault og to REO ( forrest) foran H.C. Christiansen A/S’
forretning på Østerbro inden starten på karavanen, der 

bragte bilerne rundt i landet i februar-marts 1931. 
(DVK’s arkiv).



Linje 11
Blandt dem der erhvervede Renault var Københavns Sporveje.
Omkring 1930 anskaffede det københavnske sporvejsselskab
seks Renault-omnibusser. På samme tidspunkt blev en serie
busser fra danske Triangel erhvervet. Karrosserierne til de to
bustyper var de samme - med undtagelse af frontpartiet, hvor
Renault havde en mere karakteristisk skrå snude, mens Trian-
gel-busserne havde et fladt kølergitter. De tre første Renaulter
havde karrosseri fra Scandia i Randers, mens Københavns
Sporveje selv stod for de tre sidste. Busserne blev indsat på linje
11, der i 1929 kørte mellem Frederiksberg Runddel og Øster-
port (dengang Østerbro) Station. En bustur på ca. 20 minutter. 

Busserne havde det største antal rejsende omkring
1931, hvor omkring seks millioner passagerer årligt kørte med
linje 11. Året efter kunne det mærkes på passagerantallet, at 
billetprisen i februar 1932 steg med 5 øre til 25 øre (ca. 9,60 kr.
i 2013-priser) for en enkeltrejse - inklusiv ”Bus-femøren” som
kompenserede for, at det var dyrere at køre i omnibus end spor-
vogn. 

I 1934 udarbejdede Københavns Sporveje en brochure
for at få borgerne på Frederiksberg til at tage til Langelinie,
mens beboerne på Østerbro blev opfordret til en gang imellem
at tage en bustur den anden vej: ”En Rejse med Omnibussen
gennem Byens livligste og ved Dag som ved Aften smukkeste
Færdselsaare med en paafølgende Tur i Frederiksberg Have
eller paa Langelinie vil altid være en Fornøjelse og rekreation;
endvidere er der fra begge Ruters Endepunkter let adgang til
Zoologisk Have og Sportspladserne ved Pileallé, til Østre
Anlæg og Muséerne derude.”9

Linje 11 blev indstillet i maj 1940 som følge af besæt-
telsen, der også medvirkede til, at Renault-busserne kom til at
stå stille. Renault-busserne blev endeligt udrangeret i 1946.
Først sidst i november 1947 blev busdriften genoptaget mel-
lem Kgs. Nytorv og Frederiksberg Runddel, men som linje 28.
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Renault-bussen var især forfra yderst karakteristisk. (KS fotosamling, Jens Birch). 

Mærkat fra 
bogen Københavns
Sporveje før og nu.
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Renault-bussen var mindre karakteristsk bag fra. (KS fotosamling, Jens Birch).

Her ses Renault-chassiet med frontparti og drivlinen - før buskarrosseriet blev påsat. (KS fotosamling, Jens Birch).



Motorbranchens Napoleon
Christian Bohnstedt-Petersen havde godt gang i forretningen
med sin import af motorcykler og biler, men han havde større
planer: Bohnstedt ville etablere en samlefabrik og derved få
toldlempelser, således som også Ford og General Motors havde
opnået ved at samle bilerne her i landet. Bohnstedt havde gjort
sig en række erfaringer med samling af et mindre antal person-
og lastbiler fra Durant, men han så større afsætningsmulighe-
der med biler fra Chrysler og Plymouth. Forslaget blev dog
mødt med skepsis hos Chrysler, men da Bohnstedt i begyndel-

sen af 1930 afgav en ordre på en samlet levering af dele til 200
biler, faldt en aftale på plads. 

Tilbage var udfordringen at få skaffet et sted til at
samle bilerne. Løsningen fandt Bohnstedt i Sundkrogsgade 
på Østerbro, hvor han af Københavns Havnevæsen fra 1. april
1930 lejede 4.000 kvadratmeter i form af bygninger, der havde
været anvendt af et maskinsnedkeri. Dermed kunne Bohnstedt-
Petersen samle sine aktiviteter og tillige oprette ”Dansk Chrys-
ler Samlefabrik” der havde kapacitet til at producere ca. 2.500
biler om året. Samtidigt ændrede Bohnstedt sin virksomhed til
et aktieselskab med en kapital på 500.000 kr. (ca. 18 millioner
kr. omregnet til 2013-priser). 

Samlefabrikken kom først i gang hen under efteråret,
så blot ca. 500 biler blev samlet i 1930. Året efter kom der for
alvor gang i produktionen, hvor der ved udgangen af 1931 var
samlet mere end 2.000 Chrysler-biler. Op til 25-30 biler løb
dagligt af samlebåndet. En stor del var håndarbejde, hvilket
betød beskæftigelse til 200-250 mand. 

To gange Christian
Christian Bohnstedt var om sig for at sikre yderligere aktivitet
på samlefabrikken. Da Studebakers eksportdirektør Howard
Welch i foråret 1931 besøgte Danmark, blev der indgået aftale
mellem importøren C. Friis-Hansen & Co. og Bohnstedt-
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C. Friis-Hansen og Co.’s forretning på Søtorvet i forbindelse med udstillingen af Plymouth i september 1931. Begrebet ”Flydende Kraft” udsprang af,
at bilens motorophæng var af gummi. (Erich Karsholt). 

Ved udgangen af 1931 var mere end 2.000 amerikanske biler blevet
samlet på Bohnstedt-Petersens fabrik i Sundkrogsgade. (Erich Karsholt).



Petersen A/S om, at Studebaker-bilerne skulle samles på fabrik-
ken i Sundkrogsgade, mens forhandlingen på Sjælland fremad-
rettet skulle varetages af C. Friis-Hansen & Co.10 Hvorvidt
samlingen af biler blev realiseret er uklart, men de to bilimpor-
tører havde således stærke forretningsrelationer. 

I efteråret 1931 lancerede Bohnstedt-Petersen årets nye
Plymouth ”Flydende Kraft” modeller med en stor kampagne. 
I København gik alle forhandlerne sammen om én stor fælles-
udstilling, der blev afholdt hos én af forhandlerne: C. Friis-
Hansen & Co. på Søtorvet. 

Bohnstedt-Petersen udgav sin egen avis, der begejstret
omtalte succesen: ”I Friis-Hansen & Co.s smukke Udstillings-
lokaler paa Søtorvet aabnedes Tirsdag den 8. September de 
københavnske Plymouth-Forhandleres kollektive Udstilling.
Det var naturligvis ventet, at den skulde trække, men at det blev
under saa stormende Former overgik enhver Forventning. Fra
Morgenstunden stod Folk i tætte Stimer og ventede paa at faa
Lejlighed til at se de forskellige Modeller. 

Den velkendte Chrysler-Talefilm, der om Aftenen 
blev vist fra et af de store Vinduer, samlede saa mange Til-
skuere, at Politiet maatte træde i Virksomhed for at hjælpe 
Trafikken frem.”11

Christian Adolf Friis-Hansen var blevet 60 år gammel,
men var tydeligvis ikke en mand der havde planer om at gå på
pension, så han slog til da Bohnstedt-Petersen tilbød ham for-
handlingen af de dansksamlede Plymouth. Det
var ikke sidste gang, at de to gange Christian
- Friis-Hansen og Bohnstedt-
Petersen - forretnings-
mæssigt kom tæt
på hinanden. 

Bohnstedt overtager Renault-
agenturet
Da der i efteråret 1931 blev afholdt motorcykel-, bus- og last-
biludstilling i Forum, vakte Renault minder tilbage fra 1907,
for på linje med dengang, var der ingen biler på standen, da 
udstillingen åbnede. Tre chassiser på henholdsvis 1½, 2½ og 
3½ tons biler kom dog efterfølgende frem.12 Endnu større op-
mærksomhed skabte det, at det ikke var H.C. Christiansen A/S,
der udstillede Renault, med derimod Autoropa A/S - et selskab
Christian Bohnstedt-Petersen stod bag. 

Trods succesen med de amerikanske biler, havde Bohn-
stedt mange aktiviteter. Motor anførte, at Bohnstedt-Petersen
måtte være den største udstiller i Forum og skrev i den forbin-
delse: ”Bohnstedt-Petersen udvikler sig til at blive en interessant
Personlighed i Motorverdenen. Hans Maal er aabenbart at ende
som dansk Motorhandels Napoleon.”13

Ingen tvivl om at Bohnstedt-Petersen med dygtighed
havde haft succes med at overbevise bil- og motorcykelfabri-
kanter gennem årene, og hans succes med salg af Chrysler og
Plymouth samlet i Danmark var sikkert blevet bemærket i
Frankrig. Sønnen Henry Bohnstedt-Petersen fortalte siden 
om sin fader, at han hurtigt lærte sig fremmedsprog, herunder
fransk, hvilket antagelig også hjalp ham på vej i dialogen med
Renault.14

Men hvorfor valgte Renault at udskifte H.C. Christian-
sen A/S, der havde været bilfabrikkens samarbejdspartner gen-
nem næsten 25 år?  Anledningen kunne meget vel være Bohn-
stedts overtalelsesevner kombineret med, at salget af Renault i
Danmark var faldende. 
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Fra præsentation af den nye Plymouth på Bellevue
Strandhotel. Fra venstre ses Herbert Wellendorf, 
Christian Adolf Friis-Hansen, Mr. Grue ( fra Chrysler
Corporation), Henry Erlind, Otto Bruun og Christian
Bohnstedt-Petersen. (Erich Karsholt).

Bohnstedt-Petersens samlefabrik.



H.C. Christiansen A/S afvikles 
Eftervirkningerne af depressionen i USA og ustabile politiske
forhold i Europa bød på protektionisme og valutauro. I januar
1932 blev den såkaldte Valutacentral til regulering af den dan-
ske import oprettet. Gennem tildeling af valutabevillinger ind-
førtes begrænsninger af import fra lande, som ikke i samme
omfang modtog eksport fra Danmark - USA var et af de lande,
der blev underlagt væsentlige restriktioner. Det påvirkede H.C.
Christiansen A/S betydeligt, da selskabet med afviklingen af
Renault-agenturet kun stod tilbage med de amerikanske REO-
biler. 

Den 1. august 1932 blev der indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling i H.C. Christiansen A/S med det formål at
lade selskabet træde i likvidation. Motorpressen kunne fortælle,
at Valutacentralen havde afvist at give selskabet valuta til rådig-
hed for køb af biler og reservedele. Samtidig havde den negative
udvikling i kronekursen betydet tab på indgåede leverancer fra
USA. 

I forbindelse med afviklingen skrev Motor: ”H.C.
Christiansen har som Danmarks ældste Automobilforretning i
meget høj Grad været med til at skrive Automobilismens Hi-
storie her i Landet. Gennem mange Aar importerede Selskabet

de franske Renault-vogne, som opnaaede et overordentligt
stort Salg her i Landet.” Bladet sluttede sin omtale: ”Mange
Automobilister vil med Vemod tænke tilbage paa dette gamle
Firma, som efter et langt og daadrigt Liv nu er bukket under.”15

Selskabet kunne trods alt likvidere med dividende til aktionæ-
rerne gennem salg af selskabets store ejendom på Østerbro, der
efter nogle år blev afviklet for at give plads til Nordisk Kolle-
gium.

Robert Svendsen
Robert Svendsen stiftede efter afviklingen af H.C. Christiansen
A/S sin egen virksomhed, ”Dansk Automobil Fabrik” - et sel-
skab der fortsatte i dele af lokalerne på Strandboulevarden, og
stadig med salg af REO personbiler, lastvogne og busser, nu
samlet her i landet. 

Svendsen var en beskeden mand, der i hele sit liv blev
forbundet med sundflyvningen i 1910. En stor begivenhed 
var tyveårsjubilæet 17. juli 1930, hvor Svendsen om morgenen
ankom til Kløvermarken i sin Renault sammen med kollegaen
Søren Severinsen. Her mødte han militærflyvere og kolleger 
fra tidligere årgange, blandt andet salgschef Friis fra Citroën
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Mens det stadig tegnede lyst: Medarbejderstaben hos H.C. Christiansen A/S i 1931. 
I anden række fra venstre ses først to ukendte kontordamer, herefter: Prokurist Ellen Larsen,
direktør Riegels, Robert Svendsen, Renault-inspektør for Skandinavien Jean Huau, 
inspektør Søren Severinsen og salgschef Albert Carlsen. (DVK’s arkiv).



(flyver-årgang 1915). Svendsen blev på Kløvermarken udstyret
med pilotuniform, redningsvest og flyvebriller. Han skulle dog
blot være passager i en æresflyvning over Øresund - i en de Ha-
villand Gipsy Moth ført af officeren Carl Christian Larsen.
Flyet blev eskorteret af først danske og siden svenske militær-
fly til Bulltofta-lufthavnen ved Malmø, samtidig ankom fra 
Kastrup Lufthavn et passagerfly med officielle gæster. I Sverige
var tusinder af mennesker samlet og general Linder, der tyve år
tidligere havde udsat præmien på 5.000 kr. til den første, der
fløj over Øresund, var blandt de mange talere, der hyldede
Svendsen. Ved tilbagekomsten i Kastrup blev Sundflyveren
også fejret og gjort til æresmedlem af Danske Flyvere. 

Også femogtyveårsdagen blev fejret, Svendsen holdt
ferie på Samsø. Her sørgede foreningen Danske Flyvere for, at
der blev kastet en buket blomster ud fra et fly, så buketten lan-
dede i god behold ved ferieboligen. Tre år senere holdt Svend-
sen igen ferie på Samsø. Her kom hans gode ven, REO-for-
handler Schiebye fra Aarhus på besøg. Tidligt om morgenen
den 17. juli 1938 besluttede de to venner at tage på sæljagt i

Svendsens nye motorbåd, som de skulle ro til og fra i en lille
jolle. På en sejltur i jollen ind mod land mistede Svendsen
taget i åren og faldt bagover, jollen vendte rundt og de røg
begge i vandet. Ingen af dem kunne svømme. Schiebye fik
klamret sig til et hyttefad, mens Robert Svendsen druknede 
på to meter vand. 

Robert Svendsens tragiske død blev omtalt i de store
aviser, der benyttede lejligheden til at fortælle om den store be-
drift nøjagtig 28 år tidligere. Også i årene der fulgte mindedes
man Svendsen, når sundflyvningen kom på tale. En tur der i
øvrigt blev gentaget med en Hawker Hunter jetjager på 50 års
dagen i 1960. Flyvetiden fra kyst til kyst var da reduceret til 1½
minut. Samme år døbte det danske charterflyselskab Flying
Enterprise sin første passagermaskine Robert Svendsen. 

Efterfølgende er Robert Svendsens pionerindsats for
dansk flyvning stort set gået i glemmebogen. I byen Vadum i
Nordjylland findes en lille vej opkaldt efter den danske flyve-
helt. Respekt for det, men en større vej i København eller 
Aarhus havde nu ikke været at foragte.   
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Her ses Robert Svendsen (tv) den 17. juli 1930
sammen med kollegaen Søren Severinsen.  
Robert Svendsen er i flyveruniform, redningsvest 
og flyvebriller i forbindelse med en æresflyvning
over Øresund på tyveårsdagen for den berømte
sundflyvning. (Polfoto).  



Intermezzo med Friis-Hansen 
1932 var det værste år for bilbranchen i mands minde, bestan-
den faldt med fire procent, så antallet af nye biler kunne ikke
opveje dem der blev skrottet. Ud af den samlede bestand på ca.
117.000 biler var der ca. 75.000 almindelige personbiler, der
var således 43 danskere pr. personbil, hvorfor mange danskere
måtte nøjes med at drømme om en bil - og se på dem, når der
var biludstilling. Da dørene til Forum blev åbnet i 1933 hå-
bede motorbranchen på at de nye modeller kunne få gang i bil-
salget trods tidernes ugunst. Blandt årets tendenser var strøm-
linjeformen, som havde sine tilhængere og modstandere. 

Magasinet Auto skrev om Renault-bilerne på udstil-
lingen: ”Hele Forpartiet er radikalt ændret saaledes, at en

1933-Renault fortil ser ud som andre Vogne. Medens andre
Fabriker - om end kun gradvis - nærmer sig de kendte Renault
linier, har Renault selv fjernet sig fra disse. Firmaet udstiller i
øvrigt et fyldigt Udvalg af Modeller paa 4-, 6- og 8-cylindret
Chassis. Bemærkelsesværdig er den hyperelegante Nervasport
Sports Coupé holdt i skinnende røde og sorte Farver; end-
videre ses en mere beskeden Monaquatre Sedan, en rød 
Primaquatre Town Coupe de Luxe, en Vivastella Sedan og 
en Reinastella Cabriolet.”16

Biludstillingen i 1933 bød tillige på en ny repræsen-
tant for Renault: Christian Adolf Friis-Hansen, der netop var
gået i kompagniskab med en anden kendt person i motorbran-
chen, Richard Laybourn. De havde begge i begyndelsen af
1920’erne drevet forretninger i Chr. D. IX Gade i København.
Dengang var Laybourn direktør for Nordisk Motor Depot A/S,
der frem til 1924 havde adresse i Chr. D. IX Gade 1, med agen-
tur og eneforhandling af franske Mathis og tyske Benz. Det var
således et par erfarne bilimportører, der fik Renault-agenturet. 

Friis-Hansen & Laybourn A/S etablerede sig i Nan-
sensgade 23, København, hvor der foruden udstilling var værk-
sted og reservedelslager. Men hvorledes kom Christian Adolf
Friis-Hansen på banen som ny Renault-importør? Det er ikke
utænkeligt, at Bohnstedt-Petersen fik Renault ”parkeret” hos
Friis-Hansen & Laybourn A/S, mens han forhandlede om
andre europæiske bilagenturer. Da biludstillingen i Forum
1933 lakkede mod enden, blev én af Bohnstedt-Petersen med-
arbejdere, hr. Isaak, af dagbladet Politiken spurgt hvorledes 
afsætningen havde været og han nævnte her de forskellige for-
handlere, der var tilknyttet Bohnstedt-Petersen, blandt dem
var Friis-Hansen & Laybourn, der havde solgt fem Renault.17

Der bekræfter, at der var en forretningsmæssig relation 
mellem selskaberne.
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Annonce fra Politiken, 1933.

I 1935 fyldte især Nimbus godt op i gården ved Omøgade 5, blandt medar-
bejderne kaldet Omø Street Five. (Henrik Stenholt).



Samtidig hos sønnerne…
Brdr. Friis-Hansen oplevede på linje med Bohnstedt-Petersen
en god afsætning af motorcykler, hvor der i både 1929 og 1930
skete en tilvækst herhjemme på ca. 10 procent, svarede til en
stigning i bestanden på over 2.000 årligt. En god anledning til
at Brdr. Friis-Hansen i 1929 etablerede en filial på Kystvejen
27 i Aarhus. I 1931 blev repræsentationen af Harley-Davidson
for København overladt til grosserer Hans Fjeldsted, der til
gengæld overlod Brdr. Friis-Hansen at varetage repræsenta-
tionen Vest for Storebælt for den belgiske Gillet-motorcykel. 

Året efter betød de restriktioner Valutacentralen fra
1932 lagde på import fra USA, at det gik det den gale vej med
salget af Harley-Davidson-motorcykler. Brdr. Friis-Hansen
søgte i stedet med nye agenturer at holde gang i forretningen.
På bil- og motorcykeludstillingen i Forum 1933 udstillede
Brdr. Friis-Hansen New Hudson og Triumph, senere fulgte
også agenturet på tyske Zündapp. 

Sven Melchiorsen blev i 1931 ansat som sælger og
efter et par år udnævnt til salgschef for selskabets forretning,
der i 1935 åbnede i Vognmagergade 2 i centrum af Køben-
havn. Den ny forretning blev københavnsk hovedforhandler af
den nye Nimbus-motorcykel fra Fisker & Nielsen. Svend Friis-
Hansen var i øvrigt formand for Nimbus-forhandlerforenin-
gen fra 1936 til 1938, hvor selskabet stoppede med salget fra
den danske fabrik. Undervejs havde Brødrene (et navn Brdr.
Friis-Hansen var kendt under) solgt ca. 600 stk. ”Humlebier”
- øgenavnet på datidens Nimbus. 

I 1934 voksede bestanden af motorcykler herhjemme
til over 25.000, men der var trods alt allerede fem gange så
mange biler (inkl. vare- og lastbiler). Brdr. Friis-Hansen kunne
derfor godt se perspektiver i at supplere med biler. Først gen-
nem forhandling af  Morris og fra 1938 med agenturet på de
østrigske Steyr-biler. 

Til gengæld kunne de voksende konflikter i Europa
mærkes på afsætningen. Der blev ganske enkelt mindre at lave.
I september 1939 besluttede Svend Friis-Hansen sig for atter at
tage til søs. Svend var forberedt på, at der kunne gå lang tid, før
han kom tilbage og skrev inden sin afrejse en generalfuldmagt
til sin hustru. Han påmønstrede i oktober 1939 som tredje
styrmand på ØK’s nybyggede M/S Korea, der sejlede med
stykgods til Østen. Da var krigen allerede i gang ude i verden. 

Svend gik i land igen herhjemme den 3. april 1940,
seks dage før besættelsen af Danmark. 
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Ejnar Friis-Hansen i en afslappende stund, 1932. (Familien Friis-Hansen). Brdr. Friis-Hansen motorcykeludstilling i Tivoli 22.-29. februar 1939.
(Familien Friis-Hansen).

Salgschef Sven Melchiorsens hustru Inga ved en Steyr foran Vilhelm Laurit-
zens nyopførte lufthavnsbygning i Kastrup, 1939. (Flemming Melchiorsen).



C. Reinhardt som importør
Friis-Hansen & Laybourn A/S fik ikke lang tid med Renault.
I august 1933 overtog motorcykelforhandler Carl Reinhardt 
forhandlingen af Renault. Politiken skrev i den forbindelse:
”Der har i de seneste Aar været stille om Renault’en paa det
danske Marked, men det skulde være mærkeligt, om den utræt-
telige Optimist, Initiativets Apoteose Reinhardt ikke i Løbet
af kort Tid vil have givet den engang saa populære Vogn et
straalende come back.” 

At Reinhardt havde mod på opgaven understreges af,
at han i begyndelsen af 1934 kunne supplere sin forretning på
Lyngbyvej 36 med en ny udstillingsbygning i Sejrøgade 2-4,
København Ø, hvor Renault-programmet blev præsenteret.
Især den firecylindrede Monaquatre var der store forventnin-
ger til. Foruden synkromesh-gear og gummiophængt motor,
var karosseriet udstyret med indbygget kuffert, hvilket de fleste
biler i samme prisklasse ikke kunne matche.18

Reinhardt stod blot som importør i en kort periode.
Allerede i 1934 var Bohnstedt-Petersen igen på banen…

Friis-Hansen & Laybourn A/S fortsatte med at sælge biler.
Christian Adolf Friis-Hansen døde dog 29. juni 1938 af en
lungesygdom. C. Reinhardt vedblev med at være Renault-
forhandler, men koncentrerede sig senere om motorcykler.
Selskabet eksisterer endnu og importerer blandt andet 
Suzuki motorcykler.
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Svend Friis-Hansen var i en periode formand for Nimbus-forhandler-
foreningen. Han ses her (tv) sammen med Anders Fisker fra Fisker &
Nielsen. (Poul Jørss).

En af 1930’ernes forhandlere:
Poul Christian Herls forret-
ning på Vesterbrogade 196 
i København. I vinduet til
højre for indgangen skimtes 
en Renault. ( Jørgen Lind).



Samlefabrik for Skandinavien 
Da biludstillingen i Forum åbnede i marts 1934, var det igen
Bohnstedt-Petersens datterselskab Autoropa, som udstillede
Renault. Eksportchef Mr. Escudier fra den franske bilfabrik 
var i byen. De danske forhandlere fik fortalt, at et stort skandi-
navisk fremstød for Renault var under opsejling, med afsæt i
en dansk samlefabrik for Renault - vel at mærke den første af
sin art uden for Frankrig!19 Nu skulle der til at ske noget for
Renault-afsætningen ved at samle bilerne i Sundkrogsgade, så
der kunne opnås gunstige toldrabatter. Bohnstedt-Petersen
havde endda overbevist Renault-fabrikkerne om, at der i 
København med fordel kunne samles biler til Sverige, Norge
og Finland, således som det også skete fra General Motors 
og Fords danske samlefabrikker.  

Det var ikke de eneste planer Bohnstedt havde. På bil-
udstillingen blev der tillige præsenteret et dansk lastbilchassis
og en model til et personbilskarrosseri. Alt foruden motorer
skulle være dansk arbejde. Publikum kunne på udstillingen
komme med forslag til navn på personbilen, mere hørte man

dog ikke til den.20

Selv om ikke alle
initiativer blev realiseret,
blev Christian Bohnstedt-
Petersen beundret fra
mange sider. I Berlingske
Aftenavis i marts 1934
blev han beskrevet som 
”dansk Automobilhandels
Aladdin, selv om det ikke
er med en Turban, men
med sit gode Hoved, han
har fanget alle Appelsi-
nerne.”21 I portrætomta-
len blev Bohnstedt sam-
menlignet med den dan-
ske direktør for General
Motors, William S. Knudsen. For uanset at Bohnstedt trods
alt ikke var nået lige så langt, var begge begyndt med deres bare
næver og havde på kort tid arbejdet sig til tops. 
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Christian Bohnstedt-Petersen.

Skandinavisk Motor Compagni repræsenterede i sin Odense-filial Bohnstedt-Petersens mærker. Da SMC afholdt en stor udstilling i Fyens Forum
i januar 1939 var Renault blandt de mange mærker, der blev udstillet. (Semler arkiv).



Stadig flere
agenturer
Christian Bohnstedt var
således tilbage som im-
portør af Renault. Det
var blot et af de mange
jern, han havde i ilden på
den tid. Samme år over-
tog Bohnstedts selskaber
agenturerne på engelske
Standard og SS Cars
(det senere Jaguar) samt
tyske  Mercedes-Benz 
og Auto Union. Til 
gengæld gik det ikke
kun fremad. I 1934 
begyndte politiet at se
nærmere på Bohnstedt-
Petersen A/S, hvor der
var mistanke om forfal-

skede fakturaer ved indsmugling samt unddragelse af told. En
sag, der kom til at strække sig over de følgende år, med stor
presseomtale til følge. 

Selv om det var virksomhedens driftsleder, Henry 
Erlind, der fik syv måneders fængsel, måtte Christian Bohn-
stedt i 1937 op med ca. 300.000 kr. i manglende told og bøde
(et beløb svarende til ca. 10 millioner kr. omregnet til 2013-
priser.) Det var ikke de eneste penge, Bohnstedt måtte ryste op
med. I forbindelse med retssagen havde Bohnstedt solgt sin
virksomhed til bankier Christian Guldager for omkring to mil-
lioner kr. Bohnstedt havde efterfølgende fortrudt handelen,
for som det fremgik af Berlingske Tidende havde den fundet
sted ”… i de Dage, da det var værst for Fabrikant Bohnstedt-
Petersen. Direktør Erlind var blevet fængslet, og
Bohnstedt-Petersen var meget nedtrykt og ked af
det hele.”22 Bankier Guldager (som Bohnstedt var
stødt på, da han - sammen med N. T. Beier - skulle
skaffe kapital til at over-tage Ejnar Friis-Hansens
forretning i 1920) krævede handelen gennemført,
hvorfor en retssag måtte føres. Sagen endte med 
et forlig, hvor Bohnstedt måtte betalte Guldager
300.000 kr. for at få salget ophævet. 

Det var trods alt et par store udskrivnin-
ger på kort tid. Berlingske Tidende (31. marts
1937) anslog dog, at Christian Bohnstedt var god

for 3-4 millioner kr. De store udskrivninger ændrede da heller
ikke på, at han i november 1937 kunne købe godset Hegnsholt
ved Fredensborg for 120.000 kr. Der var da også gang i forret-
ningen, så Bohnstedt-Petersen A/S kunne i 1937 notere, at
omsætningen passerede syv millioner kr. (ca. 233 millioner kr.
omregnet til 2013-niveau). 

Og Christian Bohnstedt havde bestemt ingen planer
om at stoppe - tværtimod så han nye muligheder ud over 
grænserne…

Engelske Renault
Trods Bohnstedt-Petersens samlefabrik var importen af Re-
nault fra Frankrig op gennem 1930’erne meget begrænset. I
årene 1935-1936 så det ud til, at importen af det franske bil-
mærke gik helt i stå.23 Et resultat af, at valutarestriktionerne
vanskeliggjorde import fra Frankrig, i højere grad end fra
blandt andet Storbritannien, hvor eksport af landbrugspro-
dukter skabte bedre samhandelsvilkår. 

Det blev der til gengæld set muligheder i, da Renault
havde etableret en fabrik i engelske Acton, som primært frem-
stillede biler til det britiske marked, men altså også skabte 
eksportmuligheder. I 1937 blev Renault Twelve præsenteret
herhjemme med en motor på 1.500 cm3 og udstyret med sol-
skinstag og bøffellæder polstring. Da der efterfølgende blev
løsnet op for import fra Frankrig, kunne de danske Renault-
forhandlere tilbyde både ”Engelsk kvalitet” og ”Fransk 
elegance” - således som det fremgik af datidens annoncer. 

Da en opdateret firecylindret Renault Novaquatre
blev omtalt i Politiken den 30. december 1938 fremgik det, 
at den nye model ”Samles her i landet hos A/S Bohnstedt-
Petersen” - der kom således mere opmærksomhed på de 
franske biler.24

Imens blæste der stadig mørkere skyer op over Europa.  
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Annonce fra Bohnstedt-Petersen, Motor 1934.

I februar 1939 afholder Bohnstedt-Petersen en stor udstilling
i Odd Fellow Palæet. Billedet antyder, at Renault ikke i sam-
me grad var i fokus som de tyske Mercedes-Benz. 



Man klarer sig

Forfatteren Jens Kruuse (1908-
1978) fortalte i novellesamlingen
”Min hat sidder skævt” om, da
han i 1934 med sin hustru tog
turen til Paris i en Renault. Her
bringes et par citater.25

”… Vi skulle til Paris, hvor jeg havde fået en stilling, og da det
var i 1934, købte vi en udmærket driftssikker, lille vogn, en ly-
segul, åben Renault-sportsvogn, der havde tilhørt en meget
kendt væddeløbskører. Pris på gaden, alt iberegnet: 400 kr. 

Så kørte vi til Paris. Det gik storartet. Sportsfolk i
sportsvogn, rigtig sportsvogn, uden døre, man klatrede ud og
ind over de lavt udskårne sider. København-Korsør blev tilba-
gelagt med lethed, efter Nyborg regnede det. Luksusvognen
havde kaleche, den slog vi op. Herligt. Vognen lugtede lidt
varmt, nå, ja, nu var vi jo rigtig muret inde i den. Så lugtede
den brændt. Brændt gummi, alle automobilisters rædsel…

På sådan en lille Renault lå benzintanken lige over 
instrumentbrættet. Derfra stak et rør direkte ned mod karbu-
ratoren. Der var en hane på.

Nu slikkede flammerne op ad de om rattet sammen-
viklede ledninger. Vognen blev bremset. Jeg lukkede for ben-
zinhanen. Jeg har stadig en fornemmelse af, at dette var en
heroisk handling. Sådan kan kun en virkelig helt gøre. At
komme ud af den brændende vogn var nemlig omtrent lige så
svært som at kravle gennem en selvgravet tunnel fra en fange-
lejr. Ud kom vi og stod lidt på afstand og så på røgen.

Det store brag udeblev. Den brave, lille æggeskal brast
ikke denne gang. Ilden var gået ud af mangel på næring. Med
koldsindighed rev jeg nogle små glødende ledninger over og
gemte dem i bagrummet.

Vi rullede videre til Odense, hvor en venlig mekaniker
berøvede os de forskellige stykker stanniol, som den forrige,
nænsomme og forsigtige ejer havde anbragt som sikringer. I
stedet fik vi rigtige små propper i.

Jeg ved stadig ikke, om det var denne luksus, der
gjorde det hele en smule svært. Var den enkle, lille vogn ikke
vant til denne omhu? I hvert fald strejkede det elektriske sy-
stem flere gange. Det ville ikke rigtigt finde sig i at blive redu-
ceret til den rene mekanik, tror jeg.

Det viste sig allerede næste morgen, at der ikke var
mere strøm på vognen, og at der heller ikke kom det. Men da
det ikke generede dens tændingssystem, var løsningen meget

naturlig: Vi løb den i gang. For den, der har prøvet at kæmpe
med at løbe motorcykler i gang, er det rent legeværk at skubbe
sådan en bitte Renault nogle meter hen ad gade eller landevej.
Vi lærte faktisk en fortræffelig teknik. Min kone sad ved rattet,
jeg skubbede. Når vognen kom i fart, svang jeg mig ind over
siden.”

Jens Kruuse fortalte herefter at stadig mere faldt 
af vognen: Lydpotte og en forskærm og et baghjul. Bedre gik
det ikke da ægteparret nåede Paris. Den gule Renault kom i
garage, mens metro og bus blev anvendt under opholdet i
Paris, indtil turen gik hjem igen:

”… Æggeskallen var københavner. Den kunne mærke, at hjem-
landet for alvor nærmede sig. Da vi løb den i gang, gav den sig
til at tude. Elektriciteten var kommet igen. Det må have været
en særlig sjællandsk art, som kun trivedes i den luft. Jeg kan
ikke forklare mysteriet. Tude gjorde den. Hylede som en besat.
Foran kørte en brav nordmand. Han standsede i Korsørs smal-
leste gade. Kunne han hjælpe os med noget? Hvadbehager?
Kunne han hjælpe os med noget? Jeg kan desværre ikke høre!
Nå, det! Ja, det er sådan en gammel dansk skik, når man er
kommet godt i land. 

Nordmanden så forstående på os og lo lidt. Så kørte
han af sted mod København, tudende af fuld kraft…

Vi så fortvivlede på æggeskallen. Jeg åbnede motor-
hjælmen og rodede lidt rundt dernede. Av!

Den gav elektriske stød over det hele.
Aldrig har da vist en lille bil været så glad for at

komme hjem.
Jeg rev resolut en bunke ledninger til mig, sled dem af,

hev dem vredt på jorden – aldrig i bagsmækken. Man risikerer
jo, at de sniger sig tilbage.

Da tav Renaulten såret. Og sluknede. Ingen lygter. Vi
gav os til at vente på dagslyset. Sommer var det og midt om
natten i et hjørne af Korsør. 

I København solgte vi den for 450 kroner.”
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Det antages at Renault’en var ejet af Søren Severinsen og senere Kai L.
Otting, inden Jens Kruuse blev den lykkelige ejer. Også under Ottings
ejerskab skete det, at bilen skulle skubbes i gang… (DVK’s arkiv). 

Jens Kruuse.



Bohnstedt-Petersen havde større planer end blot at levere biler
til det danske marked. I april 1934 etableredes Autoropa AB i
Malmø. Bohnstedt-Petersen A/S gik her sammen med sven-
skeren Algot Thulin (1893–1971), der besad 51 procent af 
aktiekapitalen i det nye selskab, da det med en aktiekapital 
på 100.000 kr. blev registreret i juni 1934.26 Autoropa AB fik
kontor på Norra Vallgatan 74 og salgslokaler på Adelsgatan 5 
i Malmø. 

Det var ikke usædvanligt, at Sverige havde flere bil-
importører til det samme mærke gennem en opdeling af landet
i to-tre områder, herunder Sydsverige. Således stod AB Sam
Malmros i Malmø i begyndelsen af 1930’erne bag import af

blandt andet Plymouth og Renault til Sydsve-
rige. Argot Thulin blev i 1919 ansat hos Sam
Malmros og fik i den forbindelse både relation
til den franske bilfabrik og sin danske kollega,
Christian Bohnstedt-Petersen. Blandt andet
delte Thulin og Bohnstedt interessen for flyv-
ning. 

Autoropa AB overtog med Argot
Thulin som adm. direktør agenturet for Re-
nault for Sydsverige op til den 57. breddegrad
(på højde med Jønkøping). Reservedelschefen
fra Bohnstedt-Petersen A/S i Sundkrogsgade,
Axel Ejnar Madsen, flyttede i øvrigt over Sun-
det og blev i Malmø ansat som driftsleder - han
var således Bohnstedts repræsentant i den dag-
lige ledelse.27

Christian Bohnstedts ambitioner
stoppede ikke med importvirksomheden i Sverige. Han øn-
skede også at producere biler og fly, hvilket var medvirkende
til, at Bohnstedt i 1937 ansøgte om svensk statsborgerskab.
Det vakte en del opmærksomhed herhjemme, da det var efter,
at der var afgivet dom i den store bedragerisag, hvor Erlind
blev dømt og Bohnstedt måtte til lommerne med tilbage-
betaling og bøde. 

Den danske iværksætter afviste, at der var en sammen-
hæng, for han kunne ikke som dansker drive flyvemaskine-
fabrik i broderlandet, da det blev anset som krigsmateriel - og
det måtte udlændinge ikke stå bag. Og så var der bilerne, som
Bohnstedt også havde store planer med. Til Ekstra Bladet ud-
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Caudron fly
Autoropa AB beskæftigede sig ikke kun
med biler, men også med fly og fik via
Bohnstedt-Petersen det svenske agentur
på det amerikanske Piber-Cub fly. Alle-
rede i 1934 fik Christian Bohnstedt et 
firepersoners Caudron fly til Danmark i
forbindelse med en stor flyveudstilling,
og i 1937 investerede Autoropa AB også
i et fly (SE-AGN) fra fabrikken Caudron,
grundlagt i 1909 af brødrene Gaston 
og René Caudron. I 1933 overtaget af 
Renault. Flyet kom senere til Danmark
(OY-DIU), hvor Christian Bohnstedt
anvendte det. 

Bohnstedt-Petersen Caudron C410 flyvemaskine på Fanø i 1939 - bilen er en Mercedes 540K.

Autoropas udstilling i Malmø, med både en Renault Juvaquatre i såvel den to dørs varebil
som den sjældne åbne cabriocoach udgave. (Autoropa AB).

Aktiebolaget Autoropa
Svensk søsterselskab:



talte han: ”Jeg vil i Malmø grundlægge,
ikke en Samlefabrik, men en rigtig 
Bilfabrik, hvor hele Bilen laves. Vi har
en amerikansk Konstruktion parat - 
foreløbig vil vi bygge 5.000, hvoraf de
4.000 allerede er i Ordre - og det kan
ikke lade sig gøre i Danmark, hvor vi
hverken kan faa Værktøj eller Materia-
ler ind til saadan noget nyt.”28

Svensk samlefabrik
Christian Bohnstedt forventede, at han i Sverige kunne frem-
stille den amerikanske Bantam (oprindelig en Austin bygget på
licens) og eksportere den til hele Europa. Så han havde store 
visioner og proklamerede: ”Jeg betragter den store Verden 
som mit Arbejdsfelt.” Trods initiativrigdommen fik Bohnstedt
afslag på ansøgning om svensk statsborgerskab med den be-
grundelse, at han ikke havde boet fem år i broderlandet. 

Det var ikke usædvanligt, at Christian Bohnstedt for-
talte pressen om sine planer, også selv om de ikke altid blev 
realiseret. Produktionen af en europæisk Bantam kom nemlig
aldrig i gang. Derimod opnåede Autoropa AB i november 1937
agenturet på de amerikanske Hudson, hvilket muliggjorde at
det svenske selskab kunne etablere en samlefabrik, for også hin-
sidan var der toldlempelser ved at samle bilerne i landet. Bohn-
stedt proklamerede, at han kunne reducere bilernes priser med
20-30 procent.29

Autoropa AB havde til formålet erhvervet en ejendom
på Krangatan i industrihavnen og bygget den om, så der kunne
etableres samlefabrik med eget sadelmageri og malerværksted.
Desuden blev der anlagt jernbanespor, så bildelene, der kom i
store trækasser, kunne leveres direkte til fabrikken. I slutningen
af 1937 udtalte Christian Bohnstedt til Berlingske Tidende
omkring det svenske tiltag: ”Vi er saa langt fremme med Fa-
brikken, at vi om en Maaned begynder at sende de første Auto-
mobiler ud, og vi regner med en stor Produktion af Hudson,
Terraplane og Renault.”30 Det var dog primært de amerikanske
biler, der rullede ud fra samlefabrikken i Malmø. Det anslås at
ca. 2.000 Hudson blev samlet fra  marts 1938 og indtil slutnin-
gen af 1939. 

Autoropa AB nåede i 1939 op på 150 ansatte. I sep-
tember samme år købte Bohnstedt-Petersen A/S Algot Thulins 

aktier i Autoropa AB, der således blev et helejet datterselskab
til det danske moderselskab, dog stadig med Thulin som adm.
direktør. 

Den svenske virksomhed kom gennem krigsårene med
produktion af blandt andet generatorer samt små benzindrevne
børnebiler til brug i landets folkeparker. Efter krigen mistede
selskabet både Hudson- og Renault-agenturerne og klarede sig
et par år ved at sælge ud af lageret på 300 førkrigs-biler, der
havde stået opmagasineret i en hangar på Bulltofta-lufthavn.
Renault-agenturet overgik til Fredlunds Automobil AB, der i
forvejen varetog importen til det øvrige Sverige. 

I 1948 fik Autoropa AB agenturerne for tyske Gut-
brod og Hanomag. I 1961 købte Algot Thulin Autoropa AB
tilbage fra Bohnstedt-Petersen A/S. To år forinden var Auto-
ropa AB igen blevet forhandler af Renault, og selskabet stod i
de følgende to årtier for salget af Renault i Malmø.

Autoropa AB eksisterer endnu og er blandt andet svensk im-
portør af Ferrari, Maserati og Bentley. Selskabet har afdelin-
ger i Arløv (Malmø), Stockholm og Ystad.
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Mesterfotografen
Robert Doisneau (1912-1994) arbejdede fra 1934 som hus-
fotograf hos Renault i Boulogne-Billancourt. Han fortalte 
senere at det var i den periode han lagde ungdommen bag sig
og for alvor begyndte sin karriere som fotograf. I 1939 blev
han opsagt fordi han konstant kom for sent. Efterfølgende
etablerede han sig som en af de førende fotografer indenfor
fotojournalistik.31

Autoropa AB i Malmø samlede 
amerikanske Hudson biler.

Q


