Gæsterne kan allerede nu begynde at glæde sig til den kommende Bilmesse & Brugtmarked i MESSE C,
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia den 19. og 20. oktober 2013.
Vi præsenterer hele to TEMA’er, dels Ford Motor Company i USA, der blev etableret den 16. juni 1903, og
således kan fejre 110 års jubilæum. Henry Ford blev født for præcis 150 år siden. Da Henry Ford jo på en
måde satte hele jorden på hjul skal dette naturligvis markeres. Vi udstiller 15 stk. FORD-biler, der kan
fortælle FORD-bilernes dynamiske udvikling fra 1908 og op til ca. 1975. Det bliver nogle af de mere
sjældne, f.eks. en messing Ford T fra 1915 og den ældste Ford A bil i Danmark, samlet i USA og kommet til
Danmark i januar måned 1928, altså før Ford samlefabrikken i Sydhavnen i København begyndte at samle
Ford A biler i juli måned 1928. Vi kan også præsentere en ultra sjælden Ford V8 Deutsch årgang 1932, der
har stået i en lade i mere end 40 år. Et fantastisk fund, der blev gjort for ganske få år siden. Se den i den
stand den blev fundet.
Ligeledes udgiver vi i samarbejde med Veteran Posten, Dansk Veteranbil Klub og HP-bilnostalgi et TEMAhæfte i format A4 om netop Ford Motor Company, det bliver et hæfte på ca. 65 sider med masser af sjældne
og unikke annoncer og brochurer, noget man ikke lige ser hver dag. Hertil også historien om Ford i
Sydhavnen i København fra 1919 – 1944. Hæfterne bliver nummereret, og de første 1000 gæster om
lørdagen får hæftet gratis, og de første 500 gæster om søndagen får ligeledes et hæfte.
Hæftet kan hentes på Veteran Posten’s og Dansk Veteranbil Klub’s stand – efter ”først til mølle
princippet”! Gæsterne skal blot aflevere deres adgangsbillet for at få hæftet.
Tema nr. 2 er Hot Rods og Street Rods, vi udstiller 8 – 10 stk. der også vil kunne ses hele week-end’en.
Helt ekstraordinært har vi lånt Robert Nellemann’s Ford V8 Special, der i dag ejes af Janne Ryden i Sverige.
Den er renoveret for et seks-cifret beløb, og står i dag som dengang Robert Nellemann kørte væddeløb i den
fra 1946 – 1950.
En helt unik bil med en helt utrolig historie, som gæsterne kan få fortalt i Fredericia. Robert Nellemann kørte
også væddeløb på en BSA-motorcykel, den udstiller vi også.
Der er godt fyldt op med ca. 300 salgsbiler, motorcykler, knallerter, stumper, og meget andet. Der er også
4.000 m2 antik- samler- og kræmmermarked.
Som tidligere vil der være en del mærkeklubber, og naturligvis vil Dansk Veteranbil Klub og Dansk
Vintage Motor Club også være til stede.
Det førende magasin for ældre køretøjer – Veteran Posten – er naturligvis også på plads og her vil gæsterne
kunne se en sjælden dansk fremstillet Formel Vee racerbil fra 1965, en bil der blev fremstillet i 20
eksemplarer. Formel Vee historien vil kunne læses i Veteran Posten’s oktober udgave.
Jo, det bliver igen et brag af en udstilling – så på herligt gensyn den 19. og 20. oktober til BilMesse &
Brugtmarked i Fredericia, se mere på www.bilmesse-brugtmarked.dk og følg med i de nyeste informationer
der løbende opdateres.

