
Citroënisterne har fået ny formand. 

Kjeld Paaske er 67 år, pensioneret elektriker og bor i Hillerød med sin hustru, Lotte. 

 

Hvordan startede din interesse for Citroen´er? 

I 70´erne var det almindeligt at man selv lagde bil til som elektriker. Jeg startede med Morris Mascot, og i 

73 købte jeg min første GS Service.  Det var et fantastisk køretøj, også dengang, med sin komfortable 

affjedring og gode plads. Jeg ville gerne have fortsat med Citroën, men priserne på reservedele gjorde, at 

jeg var ”utro” i nogle år. 

 

Har du haft andre Citroën´er gennem tiden? 

Ja, i 12 år havde vi en C5 weekend, som jeg virkelig savner. Nu har jeg en ”otiumbil”, en C3 Aircross, uden 

fjedre og plads. Jeg har også en Xsara Picasso, for at spare GS´en, mens der er risiko for salt på vejene. 

 

Og så har du en bil, som nu er en sjældenhed at finde på vejene?   

Ja, min gule GS Service er godt nok meget på vejene, den var bl.a. til 100 års jubilæum i Frankrig. Jeg flytter 

gerne den nye, for at køre i GS´en.  Men det er rigtigt, der er vist kun 14 GS/GSA´ere indregistreret i 

Danmark. Den er fra 1980 og med 1300 ccm motor og den eneste som van på gule plader. 

 

Den står jo flot, hvad har du gjort ved den? 

Jeg reparerer selv det mekaniske, og prøver at fjerne det rust der titter frem.  Når al rusten er væk håber 

jeg at få den oplakeret. 

 

Hvornår blev du egentlig medlem af Citroënisterne? 

Det gjorde jeg i 2010, da jeg købte GS´en for 8.000 kr. Det var en betingelse fra forsikringen, at man var 

medlem af en bilklub. 

 

Og bestyrelsen? 

Der kom jeg med et par år senere og har udfyldt sekretærrollen i en årrække, inden jeg nu blev valgt til 

formand i september i år. 

  

Medlemmerne har alle mulige Citroënmodeller, gamle som nye. Hvordan fungerer det? 

Det er kun en god ting, det kan nemt blive nørdet hvis alle har samme model. Og så danner det jo et dejligt 

bredt billede af Citroën, som mærke. Og vores medlemmer kan komme til alle vores arrangementer, uanset 

om de har interesse for de gamle modeller, eller de nye. 

 

Citroënisterne er jo en klub med mange medlemmer. Hvad kan de se frem til af aktiviteter? 

Den nye bestyrelse er topengageret, så vi vil bruge vinteren til at arbejde på et spændende program, for 

året, og det vil vi lave nyhedsbreve om, lægge det på Citroënisternes facebookside og hjemmeside, og vi vil 

være synlige ved træf og arrangementer, som forhåbentligt kan ramme bredt. Vi vil jo gerne se rigtig 

mange af vores medlemmer til arrangementerne. 

  

Det lyder lovende. Tillykke med valget – og god arbejdslyst. 

Interview ved Jan Stevnsborg. 


