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Alle kørere inden for historisk motorsport drømmer om at finde den unikke bil med
den sjældne historie. En sådan fandt Erik Jensby, da han i Sverige støvede en Matra
Djet op. Den franske skønhed er intet mindre end verdens første serieproducerede bil
med centermotor og har blandt andet kørt løb på Le Mans 
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HISTORISK MOTORSPORT MATRA DJET

DER FINDES MANGE danskere i historisk
motorsport på hobbyplan. Erik Jensby kørte i
flere år i en Fiat 850 Special, men til denne
sæson ønskede han noget mere eksotisk.
Jagten førte Jensby til Sverige, hvor han fandt
en sjælden Matra Djet-5S.

Matra Djet er faktisk intet mindre end ver-
dens første serieproducerede bil med center-
motor. Den blev bygget fra 1962 til 1967, og
produktionen stoppede altså, netop som Lam-
borghini Miura blev annonceret. Lige siden er
Miura generelt blevet udråbt af verdenspres-
sen som verdens første serieproducerede bil

med centermotor – nu ved i hvert fald Nyt Om
Bilers læsere bedre!

Matra Djet var designet af franskmanden
Rene Bonnet, der sammen med Charles Deutz
stod bag det nu glemte bilmærke DB. Djet var
meget forud for sin tid, ikke kun på grund af
centermotoren, men også sit uafhængige hjul-
ophæng, krængningsstabilisatorer, dobbelte
skruefjedre over støddæmpere bagtil samt ski-
vebremser på alle fire hjul. 

Denne anvendelse af topmoderne teknologi
var med til at give bilen navnet Djet efter den
helt nye jet-motor, der netop havde fået sit gen-

nembrud inden for flyindustrien. Franskmænd
ville dog udtale “Jet” med blødt ‘j’, hvorfor Rene
Bonnet resolut satte et ‘D’ foran.

Bilen vejede blot 600kg, så selv den lille,
Gordini-tunede 1.100 ccm-motor med impone-
rende 90 heste gjorde den ganske kvik - så kvik,
at den flere år deltog i 24H Le Mans og vandt
“Index du Performance”. 

På Mulsanne-langsiden blev nogle af Djet-
bilerne målt til en tophastighed på over 200
kilometer i timen, hvilket midt i 60’erne var ret
fantastisk for en 1.1100 ccm-motor. De speci-
elt aerodynamisk modificerede AeroDjet

Willie Green efter ulyk-
ken: Under The
Goodwood Trophy fik
Green forfærdelige læsio-
ner, da han blev kastet
ud af sin Mase-rati og
kørt over af den to
gange.

modeller nåede endda 225 km/t med samme
motor.

Rene Bonnet var imidlertid en del bedre til at
lave biler, end han var til økonomi, så hans firma
gik konkurs i 1963. Den største kreditor, Matra
(der producerede glasfiberkarrosseriet), valgte
at overtage og videreføre firmaet, i stedet for
at trække Bonnet i retten for at få tilgodeha-
vendet.

Dette blev faktisk startskuddet på Matra
Automobile og firmaets motorsports-sektion
“Matra Sports” - en historie, der kulminerede
med tre Le Mans-sejre i begyndelsen af

1970’erne med en vis Henri Pescarolo som den
ene af kørerne. Bonnet Djet skiftede navn til
Matra Djet og blev produceret i omkring 1.700
eksemplarer op til 1967. 

Erik Jensbys Matra Djet-5S har fået et bur
monteret, men er blevet vægtbegrænset andre
steder, så den vejer omkring de 650 kg. Det skal
derfor blive meget interessant at se Erik og
hans franske perle i motorhistorisk sammen-
hæng i 65-klassen i 2006-sæsonen, hvor han
kommer til at kæmpe mod biler som Ginetta
G4, MG Midget, Triumph Spitfire og Porsche
356.
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Her kan du se 
Matra Djet i 2006
22. april
KTI Roskilde              
12. maj
Ring Knutstorp            
27.-28. maj
Ring Djursland            
17.-18. juni
Padborg Park              
24.-25. juni
Ring Djursland
5.-6. august
Copenhagen GP    
19.-20. august
Sturup            
9.-10. sept.
KTI,  Roskilde
14.-15. okt. 
Jyllandsringen
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