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Chevrolet 210 er en den klassiske og typiske amerikanerbil, som mange drømt om at kunne købe i
starten af 1950`erne. Men det var ikke alle forundt at
købe en så stor amerikanerbil. Efter afslutningen af
anden verdenskrig skulle man have indkøbstilladelse
for at købe en bil. Man skulle kunne dokumentere, at
man havde behov for en bil. I 1952 blev handelen
med motorkøretøjer fri. Man kunne endnu i nogle år
frem søge om indkøbstilladelse, men det var også
muligt at købe uden, hvis man altså betalte en højere afgift. Den afgift blev kaldt dollarpræmiering, den
blev afskaffet i 1957. Måske er John og Inas bil solgt
med dollarpræmiering.
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Marita Fjermestad fra Viborg med egen 1957´er
Studebaker, norske aner og et godt øje for vintagemode har masser af modetøj fra de gode
gamle dage i sin forretning. Hun agerer gerne
selv model for sine varer. Farverne på de mange
kjoler, skjorter, bukser, hatte, sko og tilbehør er
varierende som regnbuens i showroomet.
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Da Søren Sørensen, der af de fleste af VeteranPostens læsere er kendt som manden bag Veteranladen i Vejen og talrige TV-udsendelser som for
eksempel Skattejægerne samt den faste annonce
på bagsiden af VeteranPosten, fulgte i hælene på
sin far til datidens mange markeder, lå det ligesom
i luften, at det var som hestehandler, han skulle ernære sig, når han blev voksen. Men det skulle gå
anderledes.
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klassikere med en dansk historie dukker jævnligt
op. Især når det måske drejer sig om dansk samlede biler fra før anden verdenskrig, kan følelserne
komme i krog. Det skete da også, da Lynge S. Jørgensen, forhandler af klassiske køretøjer annoncerede, at han, nu da grænserne efter coronanedlukningen nu er åbne igen, mangler gode regulære
Ford A til eksport.
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Oplev en Opel Ascona der kun har kørt
1.000 km om året siden 1971.

og meget
mere

Nedlagt ESSO tankstation er blevet
en attraktion midt i Sorø.

Ole Willumsen var med til at denne Dansk Militær Historisk Køretøjsforening for 25 år siden
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