
1WWW.ODENSEBYFORENING.DK

ARTIKEL

EN ODENSEANER VED NAVN RONALD CARLSEN
ved  Lennart Greig

Hver morgen, når jeg går tur med hun-
den, nikker jeg anerkendende til  mange 
nummerplader på biler, som bærer en 
bestemt persons navn.

Jeg har tidligere nævnt en kreds, hvor  
jeg deltager sammen med bl.a. nogle 
gæve, gamle Bolbrodrenge. Ronald 
Carlsen, hvis navn står  på rigtig mange 
nummerplader, er således en af dem.

Selv om han i bund og grund er en be-
skeden person, gav han alligevel engang 
udtryk for, at alle i Odense vidste hvem 
han var.

Dette udsagn gav idéen til denne arti-
kel. Baggrunden, synes jeg på sin vis, er 
både spændende og eventyrlig. 

”Jeg var ikke just noget lys i skolen, så 
jeg forlod den fra 7. klasse. Det var den-
gang muligt, hvis man kunne bevise, at 
man havde arbejde et sted”, fortæller 
han.

”Det blev til 2 år som arbejdsdreng på 
De forenede Bilfabrikker, hvorefter jeg 
så var i lære som automekaniker sam-
me sted fra 1956 til 1960. 

Det var Triangel lastbiler, som blev frem-
stillet, og jeg var med til at bygge de al-
lersidste, som var en serie på 5 busser 
til Tjæreborg Rejsebureau.

Efter min læretid brugte jeg megen tid 
på at lave små Austin Minier om til ra-
cerbiler - jeg kørte dem ikke selv, men 
de deltog med andre bag rattet f.eks. på 
Roskilderingen.

I 1963 lykkedes det mig at få eget værk-
sted på Egestubben i Næsby. Faciliteter-
ne blev derpå udvidet år efter år.

DAF forhander som blev jeg 1968. Det 
var biler, som skulle laves om til invali-
dekøretøjer på mit værksted. 

En beskeden start  var det, der blev kun 
solgt 3 biler det første år.

Bilhuset Ronald Carlsen finder man på Svendborgvej 247 - her set fra Rolundvej.
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Sønnen Michael Carlsen overtog forret-
ningen i 2003.

I sit otium har Ronald Carlsen stadig 
travlt. Han arbejder med sønnens racer-
biler og har for nylig hjembragt et helt 
nyt Peugeot-eksemplar fra Frankrig. 

Veteranbiler bygger han ligeledes på. 
Det er en stor og langsommelig opgave, 
at bringe et gammelt vrag frem til en af 
udseende helt splinterny bil.

Ellers hygger han sig i sin helt egen hal,
hvor der er store, flotte fotostater på 
væggene med motiver fra Paris. 

I lokalet findes der et flot kontor og en 
rigtig parisisk café.  Ellers domineres 
hallen af de mange biler, som han igen-
nem mange år har restaureret helt fra 
bunden.

Har man ikke kendt Ronald Carlsen i 
forvejen, har jeg hermed gjort mit til, at 
navnet vil virke bekendt.

Egestubben i Næsby var nok ikke den 
rigtige placering at sælge biler fra, så i 
1975 flyttede jeg til Svendborgvej”.

Carlsen fik tilbudt forhandling  af 
Peugeot. Importøren havde selv forsøgt 
sig med at sælge bilerne til kunder, men 
det var ikke gået særlig godt. Peugeot 
var dengang et mindre kendt mærke. 
Det var især dyrlæger og præster der 
købte dem - faktisk blev den betragtet 
som en rigtig nørdbil.

Der blev bygget en større forretning i 
1979-80, og det på trods af at renten til 
sidst sneg sig op på hele 21%.

I 1983 kom Peugeot 205 på gaden, og 
med  denne  model  kom der for alvor 
gang i salget. Faktisk har der været en 
konstant udvikling siden da - fra 3 solgte 
biler i 1963 til 1583 i 2011, hvor 590 
endda var helt nye. Firmaet har hele ve-
jen været selvfinansierende, hvilket må 
betegnes som noget af en bedrift.
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Ronald Carlsen i sin egen hyggelige otiumshule, hvor han også opbevarer  sine restaurerede biler af ældre årgange.


