Willys jeep
Historien bag:
Ø 12581
Jeepen fra Willys-Overland blev indkøbt af min far Herluf Thoustrup, Nørskov, Venø den 14. januar 1948 for den formidable
sum af kr. 10.390,-. Det var virkelig en investering, som mine forældre havde store spekulationer over.
Far havde købt gården ”Nørskov” nogle år tidligere — efter først
at have været ansat som bestyrer på gården. Den tidligere ejer
Ove Bendix var en af Struers store matadorer og god ven med
mine forældre. Han sagde, at hvis min far mente, at det var en
god idé at købe jeepen, så skulle han gøre det – og gav det økonomiske problemer, tilbød han sin hjælp. Ø 12581 blev Venøs
første bil.
I 1948 var der ingen færgeforbindelse til øen, så bilen blev fragtet
fra fastlandet stående på planker anbragt på tværs af en fiskekutters dæk.
Bilen er firehjulstrukket og med kraftoverføringsudtag. Den gjorde tjeneste både i landbruget og som persontransport. Den brugtes som trækkræft for tærskeværk, gødningsspreder og meget andet.
Der blev hentet nyfødte kalve ved Vigen, kartofler kørt til postbåden, dronning Ingrid og Frederik den 9. fik ø-rundvisning ikke
mindre end ved to besøg. Jeepen blev endvidere brugt til ambulancekørsel, når syge og kvæstede skulle køres til postbåden for at
færges til behandling på fastlandet.
Min mor, Hanna Thoustrup, var hjemmesygeplejerske og brugte
den i sit daglige arbejde rundt på øen.
Først i 1970 blev den parkeret — helt nedslidt, men den beholdt
sin status som min fars ”øjesten”.

Da vi i sommeren 2007 gravede den frem fra gemmerne, var den
et sørgeligt syn. Der var i sandhed gået ”karies i tidens tand”, men
Skafti Halldórsson – islænding og en af husets gode venner –
mente, at den kunne blive til bil igen.
I oktober 2009 er jeepen i drift. Takket være Skaftis indsats.
Bilen nyder sit forbedrede otium, men er dog fritaget for at tage
del i den landbrugsmæssige drift.
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