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Orkanen BODIL rasede hen over Danmark i december 2013, og gjorde betydelig skade. 

I det lille samfund Fussingø rasede orkanen ekstra voldsomt, da byen ligger lidt højt. Det gik hårdt ud over 

en landejendom, der fik revet det meste af taget ned. 

Det var jo naturligvis et sørgeligt syn, men dog ikke helt så galt som det kunne lyde. Ejendommens 

udbygninger blev ikke benyttet mere – kun til lidt landbrugsmaskiner m.v. 

Men midt i alt det dystre glimtede der en ”stjerne” i en fjern krog af bygningen, nemlig en ”forladt” Ford V8 

automobil fra de gode gamle dage, nærmere betegnet en bil helt tilbage fra 1932. Bilen blev købt af en 

gårdejer i 1932 hos Ford-forhandleren i Viborg – A. Philipsen. Den blev kun brugt meget, meget lidt, og da 

besættelsen kom i 1940 blev bilen som de fleste andre afmeldt i de følgende ca. 5-6 år. Selv efter besættelsen 

blev bilen ikke brugt særlig meget. Den gamle gårdejer afgår ved døden, og en søn arver bilen. Heller ikke 

sønnen brugte bilen meget, for det meste stod den blot i laden. I midten af 1960’erne blev den gamle Ford 

afmeldt, og den har således ikke kørt de seneste ca. 50 år. På grund af bilens ringe benyttelse har den kun 

kørt 20.500 km fra ny. Bilen er komplet og uden gennemtæringer, dog er der rigtig meget overfladerust på 

den. I forhold til mange andre bilprojekter er den trods det triste udseende nogenlunde let at renovere. 

Den gamle Ford V8 med fire døre udstilles som ladefund på Bilmesse & Brugtmarked i Fredericia den 5. 

og 6. april 2014. Bilen udstilles fuldstændig som den blev fundet på Veteran Posten’s stand, og vil man læse 

den komplette og spændende historie, så kan den læses i april udgaven af Veteran Posten. 
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