
 

 

Pressemeddelelse 
 

Gæsterne kan allerede nu begynde at glæde sig til den kommende Bilmesse & Brugtmarked som foregår i 

Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia lørdag og søndag den 21. og 22. marts 2015. 

Gæsterne kan her kigge på de mange køretøjer og afslutte en eventuel handel med ejeren direkte på stedet. 

Det er ikke kun biler, motorcykler, knallerter m.v. der er til salg på messecentrets 28.000 m2., de er også 

fyldt til randen med stumper, reservedele, litteratur, modelbiler, retro-beklædning, emaljeskilte og meget, 

meget mere. 

Som tidligere vil der være cirka 40 mærkeklubber til stede, og her kan gæsterne få sig en god snak med 

repræsentanter fra klubberne, der har mange årtiers erfaring. 

Vi præsenterer – og udstiller – en meget, meget sjælden amerikansk bil af mærket EMPIRE årgang 1910 i 

urestaureret stand. Bilen har ikke kørt de sidste ca. 85 år. Bilen er så sjælden, at vi næsten tør hævde, at den 

er den eneste i Europa. I USA skulle der iflg. vore informationer kun være en enkelt på et museum. 

 

Denne skønne EMPIRE vil blive parkeret på Veteran Postens stand i hal A, hvor gæsterne kan studere den 

nærmere.  



 

 

EMPIRE er ikke den eneste helt unikke og sjældne bil på denne forårsmesse i Fredericia. Vi har også fundet 

en lige så sjælden japansk bil – en Mazda R 360 coupe årgang 1960, som en dansk sømand tog med hjem fra 

Japan først i 1960’erne, lang tid før danskerne havde hørt om japanske biler. 

 

I magasinet Veteran Posten præsenterer vi såvel EMPIRE-bilen og den ekstrem sjældne Mazda R 360 den 1. 

marts 2015. Her vil blive bragt to omfattende artikler om disse to fantastiske biler, ligesom bilerne allerede 

nu kan ses på vores hjemmeside og på facebook. 

Vi fylder også 250 m2 op med BMW biler og motorcykler i anledning af BMW Club Danmark’s 50 års 

jubilæum. Kom og se den første BMW bil, en lille BMW Dixi årgang 1929. Vi har også en BMW Z1 

sportsvogn med fra 1990, den model hvor dørene skydes nedad. En BMW-motorcykel R63 årgang 1929 er 

også udstillet, ligesom andre markante BMW-modeller er udstillet, bl.a. BMW Isetta, BMW 600, BMW 700 

coupe m.fl. Også ”kopi” modellerne EMW er repræsenteret. 

  

 

 

 



 

 

Tre andre uhyre interessante biler udstilles også i Fredericia, nemlig en Mercedes Benz 320 Cabriolet B 

årgang 1938, bilen hvori nazi-forbryderen Reinhard Heydrich blev angrebet af en håndgranat den 27. maj 

1942 i Prag i Tjekkiet og fik svære kvæstelser. Han døde af sine kvæstelser den 4. juni 1942. 

 

En Kissel årgang 1930 er også udstillet, det er den eneste kørende i verden, der er to på museum i USA. 

Også en Jensen model 541 S årgang 1962, kun fremstillet i 127 eksemplarer, vil gæsterne kunne nyde synet 

af. 

        

Bilmesse & Brugtmarked omfatter også et stort antik- samler- & kræmmermarked på 4.000 m2, og her kan 

findes mange herlige ting. 

 

 

 

 

 



 

 

Ude foran messecentrets indgangsparti holder Kiesa Events klar med tre superbiler, som interesserede kan 

købe sig en tur i – vel at mærke med sig selv bag rattet. Der køres i 15 minutter. Her er der således mulighed 

for at prøve en Ferrari 360 Spider, en Lamborghini Gallardo og en Nissan R35 (Skyline) GT-R. 

 

Kommer du i en veteranbil, klassisk bil eller specialbil parkerer du gratis på et afspærret område udenfor 

messecentret, gælder naturligvis også for motorcykler, scootere og knallerter. 

 

Jo, igen bliver det et brag af en udstilling, hvor folk mødes og venskaber vedligeholdes, så på herligt gensyn 

i Fredericia den 21. og 22. marts 2015. 

Se meget mere på www.bilmesse-brugtmarked.dk, hvor adgangsbilletter kan købes on-line med rabat, følg 

også med på Facebook: www.facebook.com/Bilmesse 

http://www.bilmesse-brugtmarked.dk/
http://www.facebook.com/Bilmesse

