
 

Pressemeddelelse 

Fra Dansk Vintage Motor Club – www.dvmc.dk 

 

Dansk Vintage Motor Club har 50 års jubilæum 

i 2013, og det skal naturligvis markeres 

 
Alle klubbens medlemmer vil få tilsendt en 

meget flot bog på ca. 200 sider i marts måned 2013. 

Mange gode artikler og fotos om danske biler, 

motorcykler og knallerter vil være at finde i 

denne spændende bog. Køretøjerne vil først og fremmest 

være fra perioden 1940 – 2013, omfattende bl.a.: 

 

El-bilen Whisper I og II fra Hadsund. 

El-bilen Kewet, såvel person- som varevogn, 

også fra Hadsund. 

El-bilen Mini-El, bedre kendt som Ellerten fra Randers. 

El-bilen M-Car fra Merrild Maskinfabrik ved Herning. 

El-bilen Jensen Elektrovogn fra 1942-43 

Postbilen Danbilen fra Varde. 

SEKURA-bilen fra Randers fra 1983. 

Logicar fra J. P. Group i Viborg. 

JOKER fremstillet af Ole Sommer. 

S1 årgang 1950 fra Ole Sommer 

SVJ Coupe årg. 1967, selvbyggerbil 

VW Safari, baseret på VW-undervogn. 

Jensen One, baseret på Citroën XM. 

ASRA glasfiber selvbygger-bil, baseret på Citroën 2 CV 

(25 stk. blev fremstillet) 

 

Vi nøjes ikke blot med at skrive om disse herlige 

køretøjer, vi udstiller dem også på BilMesse 

& Brugtmarked i Fredericia i week-end’en 9. og 10. 

marts 2013, dog med undtagelse af 

 Jensen Elektrovogn, som der ikke findes eksemplarer af. 

 Alle de øvrige vil for første 

og eneste gang være udstillet på samme sted og 

på samme tid på DVMC-standen i Fredericia. 

EN ENSTÅENDE CHANCE FOR AT SE ALLE DE 

DANSKE KØRETØJER 

 

http://www.dvmc.dk/


Knud Erik Westergaard, der fremstillede Kewet, 

og Thure Barsøe-Carnfeldt, der stod bag Whisper vil 

være til stede på vores stand lørdag den 9. marts 2013. 

Også folkene bag DANBILEN vil være til stede. 

 

Yderligere information: Hans Pedersen, tlf. 87 79 22 66,  

mobil 29 84 82 82, mail: hans.pedersen@bilnostalgi.dk 

Klubbens hjemmeside: www.dvmc.dk 

Følg også med på www.bilmesse-brugtmarked.dk 

og på www.veteranposten.dk 
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