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CITROËN MÉHARI MOD RENAULT RODÉO 5 // TEKST OG FOTO PETER CLAUSEN

Citroën Méhari og  
Renault Rodéo 5 oser af sol,  

sommer og sydfransk livsglæde.  
Men de to franske strandløver i miniformat  

formår også at charmere omgivelserne uden for  
badesæsonen og med tøjet på – det beviste de, da  

vi slap dem løs på forårskolde sjællandske landeveje

FRA SYDFRANKRIG 
TIL SJÆLLAND

EN SOLBESKINNET 
SYDFRANSK SAND-
STRAND var måske mere 
passende omgivelser for 
Renault Rodéo og Citroën 
Méhari. Men charmen 
holder nu også ved Tadre 
Mølle uden for Tølløse 
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LUFTIG KULTBIL
Citroën Méhari har altid haft kultsta-
tus og er prismæssigt fulgt med sø-
ster 2CV. Det betyder, at fine eksem-
plarer er blevet ret dyre, til gengæld 
er en Méhari billig at vedligeholde, og 
reservedele er intet problem. Og du vil 
more dig kosteligt bag rattet.

KARROSSERI
Karrosseriet af ABS-plast ruster 
ikke, men rammen ruster lige så 
lystigt som på udgangspunktet 

2CV, især hvis bilen har været en tur i salt-
vand ved stranden – montér en galvaniseret 
ramme, hvis den skal skiftes. Kalechen er så 
utæt, at det ikke gør den store forskel at 
montere den eller ej, og mange Méhari’er 
er temmelig hærgede. 

TEKNIK
Enkelt, robust og overskueligt: Den 
lille, luftkølede motor skal arbejde 
hårdt, men er forbavsende hårdfør, 

hvis den får sin service; sjusk med olieskif-
tene medfører en tilstoppet oliekøler. Gear-
kassen holder også længe, hvis du er flink 
ved den, men den bryder sig ikke om hur-
tige skift eller høj fart, når du bakker. Ellers 
skal bilen bare tjekkes for slid – især hjulop-
hængene, som skal smøres regelmæssigt.

RESERVEDELE
Ingen problemer her: Alt kan skaf-
fes via de talrige specialister og 
klubber i ind- og udland – også 

komplette rammer og karrosser.

SPECIALISTER
2CV-Experten, Vroldvej 166, 8660 
Skanderborg. Tlf. 86 52 57 30. 
www.2cv-experten.dk

Dansk 2CV Center, Horsensvej 28 C, 
Gl. Rye, 8680 Ry. Tlf. 23 34 01 05. 
www.2cvcenter.dk
MCDA Méhari Cote d’Azur, 831 Avenue des 
Bousquets, Z.A.C. des Bousquets , F-83990 
Cuers, Frankrig. www.mcda.com
2CVMéhari Club Cassis, ZA le Bregadan, 
CS 80019, F-13714 Cassis Cedex, Frankrig. 
www.mehariclub.com

PRISER
Méhari er steget gevaldigt i pris i 
de senere år, og i Frankrig udbydes 
topeksemplarer for op til 150.000 

kr. 80-100.000 rækker dog stadig langt.

KLUBBER
Méharigruppen – interessegruppe 
i Dansk Citroën Klub,   
citroenmehari.dk  

Citroënisterne i Danmark, citroenist.dk

kke et ondt ord om Tølløse – men den 
fredsommelige sjællandske stationsby er 
altså ikke Toulouse. Og skulle vi være 
det mindste i tvivl om dén sag, sætter 
det lunefulde danske forårsvejr tingene 

grundigt på plads, da vi ruller ud i omegnen 
i selskab med en grøn Citroën Méhari og 
dens herhjemme ganske ukendte, men lige 
så grønne rival Renault Rodéo 5.

I stedet for søndenvind og tocifrede var-
megrader bider en isnende sibirisk vind fra 
sig, termometeret sniger sig kun lige op over 
nulpunktet, og der er slud i luften og sne-
skyer i horisonten. Vinterfrakker og kale-
cher må derfor blive på, men det gør ikke 
den store forskel – charmen kan man ikke 
tage fra de to franske sandlopper, men tætte 
er de ikke. Heller ikke i påklædt tilstand, og 
tænderklaprende må vi drømme os til de 
lune, sydfranske himmelstrøg, hvor Méhari 
og Rodéo 5 er mere på hjemmebane.

Til krig og kærlighed
Méhari’en kender du sikkert; i sine velmagts-
dage var den offroad-klædte Citroën 2CV 
ikke et ukendt syn i Danmark. Og selvom 

den udstråler muntert strandliv og frisindet, 
fodformet 60’er-tankegang, blev den til på en 
ganske militaristisk baggrund. Roland de la 
Poype, der fik ideen, var nemlig en fransk 
kamppilot, der nedskød mindst 16 fjendt-
lige fly under 2. Verdenskrig og efter krigen 
blev militærattaché i Belgien og Jugoslavien.

Senere kastede de la Poype sig over den 
spirende plastindustri, og da han i 1966 så en 
Mini Moke på en engelsk strand, tænkte han, 
at sådan en kunne hans plaststøberi, SEAB, 
da også lave – bare bedre. Karrosseriet skulle 
være af ABS-plast på et rørskelet, og bilen var 
tiltænkt alt fra bønder over løsslupne hip-
pier til politi og militær. de la Poypes første 
tanke var at bygge bilen på Renault 4-basis, 
men køleren var simpelthen i vejen. I stedet 
kastede SEAB-ingeniørerne Jean-Louis Bar-
rault og Jean Darpin sig over varevognsud-
gaven af den luftkølede 2CV, og her var det 
nok at forkorte og forstærke platformen lidt.

Efter lidt overtalelse gik Citroën med på 
ideen, og sådan blev de la Poypes planlagte 
Renault 4 „Donkey“ til Citroën Méhari. Den 
var opkaldt efter en særlig hurtig og udhol-
dende dromedar, der blev benyttet til trans-

port, ridesport og af de ridende franske trop-
per („méharistes“) i kolonierne i Afrika, og 
den gik i produktion i sommeren 1968 med 
den 28,5 hk stærke 602 cm3-motor fra luk-
sus-2CV’en Citroën Dyane 6.

Trods prisen – herhjemme døbtes Méhari 
til „verdens dyreste dromedar“ af magasinet 
Bilen og Båden – slog den an hos både pri-
vate og myndigheder, og det kunne konkur-
renten Renault naturligvis ikke bare lade ske. 
Stort set samtidig lancerede statskoncernen 
derfor en „strand-udgave“ af Renault 4 med 
tilnavnet Plein Air (frisk luft), som var om-
bygget af karrosserifirmaet Sinpar. Men det 
rigtige Méhari-modsvar var først klar i okto-
ber 1970 i form af Renault Rodéo 4. 

Fra funktion til fritid
Den blev både udviklet af og produceret ude 
i byen hos Ateliers de Construction du Livra-
dois (ACL), der i forvejen var underleveran-
dør til koncernen og senere skiftede navn 
til Teilhol efter stifteren Raoul Teilhol. Ba-
sis var varevognsudgaven af Renault 4, og 
karrosseriet var af glasfiberarmeret plast. I 
1972 fulgte Renault Rodéo 6 på samme chas-

I 

RESERVEHJULET SKAL JO VÆRE ET STED, så det er 
såmænd anbragt ved bagsædet …

MED FYRSTELIGE 28,5 HK beviser den lille boxer, 
at køreglæde ikke kun handler om kubik og rå kraft 

PANELGEARSTANGEN OG HÅNDBREMSEGREBET 
i Méhari vil få en 2CV-fan til at smile genkendende

HERHJEMME KØRTE DE FLESTE MÉHARI’ER på 
gule plader, så personvognsudgaven er sjælden

CITROËN MÉHARI HED DYANE 6 MÉ-
HARI I STARTEN, fordi den debuterede 
kort efter luksus-2CV’en Dyane 6. Udven-
digt har de dog kun forlygterne tilfælles  

KØBSGUIDE

MINIMALISME ER NÆSTEN FOR 
STORT ET ORD at bruge om den 
meget enkle Méhari-kabine, og det 
næsten vandrette rat giver en tem-
melig pudsig kørestilling
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at han købte den for en ramme øl fra Tysk-
land til den fyrstelige værdi af 55 kroner. Det 
tog halvandet år at renovere den, og i dag 
er den registreret som personbil. Den dan-
ske varevognsombygning i 12 mm krydsfi-
nér har dog overlevet og ligger hjemme i ga-
ragen i Tølløse.

Den rette tro
Med en fødselsattest fra 1973 er Henrik Møl-
ler Kastrups velbevarede grønne Méhari 10 
år ældre. Men bortset fra diverse kosmetiske 
detaljer gør det ikke den store forskel, for de 
tekniske ændringer i modellens 19-årige le-
vetid var få og små. Og har du kørt en 2CV 
bare én gang i dit liv, genkender du straks kø-
restillingen med det flade rat og ikke mindst 
den luftkølede tocylindrede boxers muntre 
lyd, der for de sande, rettroende citroënistes 
er lige så vanedannende, som fuldblodssan-
gen fra en Ferrari-V12, bulderet fra en ame-
rikansk V8 eller skriget fra en luftkølet Por-
sche er for andre. Mindst.

Instrumenteringen er mildest talt enkel 
med blot speedometer, benzinmåler og en 
håndfuld kontrollamper, og at kalde indret-

sis, men med 1,1-liters Renault 6-motor og 
et lidt mere markeret design; fra 1979, hvor 
Rodéo 6 fik et lille facelift, var motoren en 
1,3-liters sag fra Renault 5 GTL.

Både Rodéo 4 og 6 blev i sommeren 1981 
afløst af den nydesignede Rodéo 5. Den var 
stadig en yderst funktionel sag, men mar-
kedsføringen lagde ikke skjul på, at Renault 
og Teilhol nu i højere grad sigtede efter 80’er-
nes voksende marked for mere modepræ-
gede livsstilsbiler. Trods navnet havde den 
ikke meget med den almindelige Renault 5 
at gøre, men var baseret på Renault 4 GTL. 
Motoren i Jan Gerlachs Rodéo 5 fra 1983 er 
derfor en 1,1-liters og ganske lavtbelastet fi-
recylindret sag med blot 34 hk.

Og selvom vi aldrig for alvor fik Renaults 
Rodéo-modeller at se i Danmark, tyder me-
get på, at Rodéo 5 var inde i overvejelserne, 
da Volvo først i 80’erne overtog Renault-im-
porten i Skandinavien. Ganske vist blev så 
godt som hele modelprogrammet dengang 
pillet af markedet med Renault 5 og nogle 
varevogne som de få undtagelser. Men Jan 
Gerlachs grønne Rodéo 5 har altid kørt her 
i landet og er taget hjem af Volvo Danmark. 

I 1983 investerede Volvo tilmed i en dansk 
typegodkendelse af Rodéo 5 som varebil på 
gule plader. Det var ikke nogen billig proces, 
men måske spillede det ind, at Jans Rodéo 
ifølge en tidligere ejer har tilhørt selveste 
Harry „Motor“ Jensen – Volvo Danmarks 
mangeårige direktør, der i over 30 år også 
redigerede den tekniske brevkasse i FDMs 
medlemsblad Motor.

På et tidspunkt skulle nu afdøde Harry 
„Motor“ have fået bilen som gave, men det 
har vi ikke kunnet få endeligt bekræftet – 
måske en læser ved mere? Trods typegod-
kendelsen kom en decideret import aldrig i 
gang, og Jans bil er sandsynligvis den ene-
ste, der kom hertil som ny. I netop 1983 blev 
Rodéo 5 ellers behørigt omtalt i årbogen Bil-
Revyen som „en lille barsk bil af den ru-
stikke eller „fodformede“ type. Noget i ret-
ning af et svar på Fiats Panda, men Rodéo 
5 er en 2-personers roadster med en masse 
bagageplads“.

Jan fandt sin Rodéo på en mark ved Es-
rum i Nordsjælland, hvor den i fem år havde 
stået under åben himmel uden kaleche, og 
det giver måske et fingerpeg om standen, 

UNDERKENDT  
OG OVERKOMMELIG
Renault Rodéo 5 har aldrig opnået 
samme kultstatus som Méhari. Pri-
serne er derefter, og mange reserve-
dele er sværere at skaffe. Mekanikken 
er til gengæld velkendt, og den fire-
cylindrede Rodéo har lettere ved at 
hænge på i moderne trafik end rivalen. 

KARROSSERI
Som på Renault 4 er chassiset med 
tilhørende hjælperammer Rodéos 
største svaghed, og alt i strukturen, 

der består af metal, vil ruste lystigt, hvis det 
får chancen – gerne indefra. Karrosseride-
lene i polyurethan og polyester er skruet på 
og nemme at afmontere med hjulnøglen; 
den forreste sektion med kølergrillen kan 
være deformeret på grund af motorvarmen.

TEKNIK
1,1-litersmotoren med fem hoved-
lejer er lavt belastet, holder længe 
og er takket være de løse cylinder-

foringer nem og billig at renovere. Resten 
af mekanikken inklusive gearkassen er også 
enkel og robust, men synkroniseringen, 
især til 2. gear, kan være slidt. Tjek også for 
oliespild fra motor og transmission, og om 
drivakselmanchetterne er hele.

RESERVEDELE
Mekanik og bærende dele er fra 
Renault 4 GTL, så stumper er 
nemme at skaffe. Alt til karrosse og 

kaleche må du derimod forsøge at finde 
brugt i Frankrig, medmindre du laver det 
selv – det har ejeren af bilen i denne artikel 
i vid udstrækning gjort.

SPECIALISTER
Stony Renault, Industrivej 3, 6070 
Christiansfeld. Tlf. 74 56 06 62. 
www.renaultdele.dk

Renault Service, Banegårdsgade 9, 8000 
Aarhus C. Tlf. 86 13 70 77. 
Ichard, Moulin d’Enfour, F-09600 Laroque 
d’Olmes, Frankrig. www.ichard.fr
Der Franzose, Osloer Str. 9-11, D-49377 
Vechta, Tyskland. Tlf.0049 4441 9161910. 
www.franzose.de

PRISER
Der er ikke så mange Rodéo 5 til 
salg, og du må formentlig til 
Frankrig efter én. Priserne er til at 

have med at gøre – regn med fra 30-50.000 
kr. plus dansk afgift for en sund bil.

KLUBBER
Renault Veteranerne,   
renaultveteranerne.dk
Club Renault Danois,   

renault-alpine-club.dk/club-renault-danois

OGSÅ RODÉO HAR PANELGEAR, men gearkassen 
er fuldsynkroniseret og skiftemønsteret „normalt“

I BROCHURERNE blev Rodéo ofte vist med ørken-
støvler og tropehjelm – så det er der også her

SKARPE LINJER OG BRUNT PLAST 
giver en ganske tidstypisk atmosfære 
i den rustikke Rodéo-kabine. Og du 
sidder bedre end i Méhari

DEN ROLIGE R4 GTL-MOTOR er ikke sprudlende, 
men giver et solidt bundtræk og støjer kun moderat

INSTRUMENTERINGEN kender vi fra sene R4-
årgange af R4 – og der er ikke meget at overse her

DENNE RODÉO 5 ER EN „QUATRE 
SAISONS“ med rigtige, aftagelige 
døre. En endnu mere luftig „Plein 
Air“-version med nedskårne sider var 
også på programmet

KØBSGUIDE
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MOTOR: B2, 602 cm3, 4V. Luftkøling. 
Stødstangsaktiverede topventiler, 1 central, 
tandhjulstrukken knastaksel, 1 Solex 34 PICS 
4 faldstrømskarburator. 28,5 hk (DIN) ved 
6.750 o/min, 39 Nm ved 3.500 o/min.
TRANSMISSION: 4-trins manuel gear-
kasse med synkronisering på 2., 3. og 4. gear. 
Panelgearstang.
OPBYGNING: Platformramme med plast-
karrosseri, motor på langs fortil, forhjuls-
træk. Fortil og bagtil langsvingarme, for- og 
baghjulsophæng forbundet med vandrette 
skruefjedre. Tromlebremser for og bag.  
Tandstangsstyring.
MÅL OG VÆGT: Længde 352 cm, bredde 
153 cm, højde 163 cm, vægt 555 kg. 
135-380XS-dæk.
PRÆSTATIONER: 0-1000 m 46,4 sek., 
topfart 100 km/t.
PRODUKTIONSTAL: 144.953  
(alle Méhari 1968-87).
PRIS 1973: 27.452 kr. (gule plader 19.131 kr.).
PRIS I DAG: Til salg for 79.000 kr.

OST OG VELLAGREDE BILER
Til daglig driver Henrik Møller Kastrup 
firmaet „Ostebørsen“ med hovedsæde i 
vestsjællandske Vemmelev, men i fritiden 
handler det om delikate køretøjer. Helst uden 
tag – du husker måske hans åbne Volvo Ama-
zon, som vi omtalte i nr. 47. Méhari’en købte 
Henrik som sølvbryllupsgave til sin kone, 
men da den er blevet lidt overflødig i famili-
ens velfyldte garage og bruges for lidt, er den 
til salg. Interesseret? Så ring på 20 93 00 16.

ET LIV MED RENAULT 4
I sine unge dage var Jan Gerlach fra Tølløse 
på jagt efter en Citroën AK-varevogn, men 
endte med at købe en godt brugt Renault 
4  for nogle få håndører. Den blev han så 
glad for, at han nu har haft mindst 25 stk. af 
den lille franskmand – nogle som brugsbi-
ler, andre som reservedelsbiler og nu som 
samlerbiler. I øjeblikket omfatter samlingen 
fem biler, herunder en sjælden spansk FASA-
Renault-varevogn under restaurering.

ningsstilen minimalistisk er næsten en un-
derdrivelse. Men trods den forsinkede sjæl-
landske vinterkulde får vi masser af muntre 
– eller måske snarere overbærende? – til-
kendegivelser fra omgivelserne, da vi glider 
frem gennem landskabet. I sindig stil, for 
også temperamentet er på vanligt 2CV-ni-
veau. Yderst beskedent, med andre ord.

Den lille boxer skal have omdrejninger 
for at levere blot en smule fremdrift, og der 
skal arbejdes med panelgearstangen, hvor 
andet og tredje gear ligger lige overfor hin-
anden. Til gengæld arbejder tandstangssty-
retøjet direkte og præcist, og affjedringen er 
lige så blød og behagelig som i en normal 
2CV eller Dyane. Lige så 2CV-typisk er pri-
sen for komforten en drabelig krængning 
i sving, selvom de smalle hjul griber for-
bavsende godt fast i asfalten – og ligesom 
2CV beviser Méhari, at køreglæde kan være 

mange forskellige ting. Du keder dig i hvert 
fald ikke bag rattet; tværtimod har du svært 
ved at holde smilet tilbage.

Voksen strandløve
Du keder dig heller ikke i Rodéo’en, men 
kommer du direkte fra en Méhari, virker den 
forbavsende „voksen“ – dog ikke så voksen, 
at man ligefrem får lyst til at lægge Tølløse 
bag sig og styre mod Sydfrankrig. Den ly-
segrønne kulør kaldet „Vert Tilleul 935“ af-
slører i øvrigt, at bilen er fra 1983, for far-
ven skiftede med årgangen; de første Rodéo 
5’ere var (meget!) orange, mens senere biler 
var okkergule og elfenbenshvide. 

Uden at være perfekt er kørestillingen 
mere normal end i Méhari, og selvom instru-
menteringen er næsten lige så minimalistisk 
og materialekvaliteten temmelig rustik, er 
stilen mere moderne. Også her stritter gear-

stangen ud af instrumentpanelet, men som 
på alle sene R4’ere er skiftemønsteret et nor-
malt H, og også første gear er synkroniseret. 
Men den helt store forskel er den firecylin-
drede, vandkølede motor.

På papiret er den med sine 34 hk kun 
marginalt stærkere end Méhari-maskinen, 
men takket være et næsten dobbelt så stort 
volumen har den et markant bedre drej-
ningsmoment. Høje omdrejninger er den 
ikke meget for, til gengæld tager den vil-
ligt fat nede i bunden, og ikke mindst stø-
jer den betydeligt mindre end Méhari-bo-
xeren. Uden på nogen måde at være lydsvag.

I modsætning til en normal R4 GTL har 
Rodéo’en ingen krængningsstabilisator bag-
til, fordi baghjulene skal kunne bevæge sig 
frit i barskt terræn. Ikke at det gør den store 
forskel; det er ethvert R4-baseret køretøjs 
natur at lægge sig kælent på skrå, når ve-

jen svinger, og Rodéo 5 er ingen undtagelse. 
Men også den står solidt fast og føles en hel 
del mere rolig og afslappet end sin rival med 
vinkler i logoet.

Succes og fiasko
Om den så også er helt så charmerende er en 
ganske anden sag, og det var i høj grad Mé-
hari, der løb med købernes gunst – den var 
i produktion til 1987 og blev bygget i næsten 
145.000 eksemplarer. Et produktionstal for 
Renault Rodéo 5 har vi ikke kunnet opstøve, 
men ifølge Jan Gerlach er det højst nogle få 
tusinde, og tilsammen blev det til ca. 60.000 
stk. af alle Rodéo-modeller.

Men det ændrer ikke på, at både Rodéo 5 
og Méhari trods størrelsen er et par store, 
underholdende personligheder, der spreder 
glæde overalt, hvor de kommer frem. Uanset 
om det så er i Tølløse eller Toulouse.

MOTOR: R4, 1.108 cm3, 8V. Vandkøling. 
Stødstangsaktiverede topventiler, 1 sidelig-
gende, kædetrukken knastaksel, 1 Zenith 
28 IF faldstrømskarburator. 34 hk (DIN) ved 
4.000 o/min, 74 Nm ved 2.500 o/min.
TRANSMISSION: 4-trins manuel  
gearkasse med fuldsynkronisering.   
Panelgearstang.
OPBYGNING: Platformchassis med hjæl-
perammer og medbærende plastkarrosseri, 
motor på langs fortil, forhjulstræk. Fortil 
tværsvingarme med reaktionsarme, langslig-
gende torsionsfjedre og krængningsstabi-
lisator, bagtil langsgående svingarme med 
tværstillede torsionsfjedre. Skivebremser 
for, tromlebremser bag, 2 kredse.  
Tandstangsstyring.
MÅL OG VÆGT: Længde 357 cm, bredde 
149 cm, højde 151 cm, vægt 720 kg.  
145SR13 dæk.
PRÆSTATIONER: 0-100 km/t. 22,8 sek., 
topfart 115 km/t.
PRODUKTIONSTAL: Ca. 60.000 
(alle Rodéo 4-5-6 1970-86).
PRIS 1983: Ikke oplyst.
PRIS I DAG: 40.000-75.000 kr.

DET ORIGINALE KÆNGURU-GITTER, der pryder 
denne Citroën Méhari, er i dag en stor sjældenhed 
og meget eftertragtet

NOK ER EN MÉHARI IKKE SÅ TØRSTIG, men ben-
zintanken rummer kun 25 liter, så det skader ikke at 
have lidt ekstra drikkevarer med

TEILHOL, DER BYGGEDE RODÉO 5, forsøgte sidst 
i 80’erne at lave en Citroën Méhari-afløser. Uden 
held – firmaet lukkede i 1990

DØRHÅNDTAGENE ER FRA RENAULT 5 – og de 
bliver ikke mere funktionelle af at blive pakket ind i 
noget brunt plast 

R E N A U LT  R O D É O  5  
Q U A T R E  S A I S O N S  1 9 8 3C I T R O Ë N  M É H A R I  1 9 7 3


