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Minulla on Dauphine Gordini vm. -65, 
jonka olemassa olo perustuu siihen, 
että 18 v. nuorukaisena, kun sain ajo-

kortin ostin itselleni ensimmäisen auton, joka oli 
samanlainen. Keski-iän lähestyessä aloin haaveile-
maan josko laittaisin uudestaan sellaisen.

Niinpä aloin jäljittämään silloista Renuani mutta 
sen jäljet päättyivät jonnekkin pellonlaitaan, josta 
ei pitemmälle tietoa löytynyt. Joten katselin alan 
lehtiä ja sieltä löysin sopivan, josta kohtuullisella 
kunnostamisella sain kulkukelpoisen ”mielialan ko-
hentajan”. Nyt tämä Renu on ollut meillä 6 vuotta 
kesäisin käytössä, ajellaan satunnaisia kauppareis-
suja tai muuten vain omaksi iloksi ”kruisaillaan” 
kylillä ja kyllä omat pojatkin sillä joskus ajelee. Eipä 
juuri sellaista reissua ole tehnyt etteikö joku jossain  
parkkipaikalla olisi tullut ihastelemaan Renua ja ai-
na saa osakseen hymyileviä katseita.

Sattuipa kerran huoltoasemalla tankatessa tilan-
ne, että viereinen Lada-kuski tuli vähän nokkavana 
kysymään, että mikäs auto se tuo on mihin minä 
bensaa oikein laitan? Kerroin, että tietysti tankkiin 
ja samalla näytin, että on tässä esim. sisäilman läm-
mittimessä suodatin, kun se oli sopivasti käden  vie-
ressä ja levyjarrut kaikissa pyörissä, onkos Ladassa 
vastaavia varusteita? Ei virkannut Lada-kuski enää 
mitään, vaan hiukan hymähtäen poistui paikalta.

No nämä oheiset kuvat liittyy siihen, kun olin jo 

jonkun aikaa etsiskellyt tahoa, josta saisin hankittua 
Renun pienoismallin, että olisi talvella mitä hypis-
tellä, kun auton säilytyspaikkaan ei talvella oikein 
vähällä vaivalla voi mennä. Vaan eipä niitä ole löy-
tynyt, joten kun tänä kesänä teimme lomareissun 
Ranskaan, päätin sieltä etsiskellä ostettavaa.

Sellaiset löytyikin aivan yllättävästä paikasta, 
josta en niitä oikeastaan osannut etsiäkkään, sat-
tui vain erään pikkupuodin ulkopuolella telineessä 
olemaan pari pientä sitikkaa ja päätin poiketa si-
sään. Siellähän olikin todella laaja valikoima pie-
noismalleja. Renujakin monia eri tyyppejä ja niistä 
eri versioita ja kokoja. Ostamani Dauphinet ovat, 
iso 1:18 ja pieni 1:43, maksoivat yhteensä 50 euroa. 
Olisin ostanut useampiakin kokoja ja versioita mut-
ta, koska olimme reissussa moottoripyörällä, niin 
tavaratilat olivat muutenkin vähissä. Paikka oli Les 
Baux, pieni linnoituskylä korkealla vuorella noin 50 
km Avignonista itään. Sinällään ehdottomasti käy-
misen arvoinen tutustumiskohde, jos joku Ranskan 
Provencessa lomailee. Iso malli on tosi laadukkaasti 
tehty, metalli kori, luukut aukeaa, renkaat pyörii, 
ratti liikkuu,  kun eturenkaita kääntää, kauttaaltaan 
maalattu ja jopa moottorin eri osia maalattu erivä-
reillä, kuin oikeassa konsanaan. Pakettikin kunnon 
säilytys/näyttelypakkaus, taustapahvissa on valmis-
tajan nettiosoite www.norev.com, sieltä löytyykin 
melkoinen lajikirjo pienoismalliaiheesta.

 
 
 

Terveisiä Roista!
Veikko Tuomikoski
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