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Høytorp Fort i Mysen
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Det var fint vær, men noe labert oppmøte denne gangen. Traction manglet i sin helhet, og kun noen
få 2CV’er var tilstede. Renault hadde noen spennende nyere modeller, og Peugeot hadde noen
perler. Simca var godt representert.
Av Citroën-modeller var det relativt sett godt oppmøte, og vi fikk se biler som ikke er blitt vist
tidligere. Bildene taler for seg:

Her kommer bl.a. Henrik Schibsteds nye CX 2400 Pallas fra 1979 i en svært sjelden farge, nemlig
Vert Dryade (AC538). Så vidt vites, finnes det bare to biler med denne farven i Norge i dag.
- Dryader var skognymfer som efter gresk mytologi bodde i eketrær eller andre trær. Ordet dryade kommer av det greske
ordet dryas som viser til drys, 'ek' eller 'tre'.
- Dryadene ble ved fødselen bundet til et bestemt tre, og døde dersom dette treet døde. Av den grunnen straffet dryadene
og gudene mennesker som skadet trærne. Dryader som levde i treet sitt ble kalt hamadryader. Dryadene var vakre kvinner,
ofte kledd i grønt eller brunt. I håret bar de blomster, planter, løv og kvister, alt etter hva slags skog de kom fra.

1982 CX Préstige i Gris Squale

1979 CX 2400 Pallas i Vert Dryade

Det var tilstede flere nydelige GS’er

En tilsynelatende ordinær 1990-modell Peugeot 405 … men neida, denne er ikke mye ordinær..
En stolt eier forteller at denne bilen har ikke bare 4x4, men er også utstyrt med hydraulisk fjæringssystem. Peugeot lanserte dette i 1990 på sin M16 4x4 modell av 405.

LHM-systemet er montert i bagasjerommets venstre side

Det var mange fine biler tilstede, her vises et lite utvalg:

1966 Peugeot 404 Coupé 1,6

1977 Peugeot 504 TI automatique

Peugeot 403 med reg.no. K 403 fra 1962 motor 1468 cm3

1973 Renault 15 TS 1,6

1997 Renault Spider 2,0 liter 147 hk

Renault 6 TL, 1,1 liter

