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2014 JAGUAR F-TYPE 3,0 COUPE. 345 HK
34.000 km. 20” sport hjul med performance bremser med røde kalibre.

Xenon/LED/ Kurvelys

El sæder med varme.

Keyless start-entry

Panoramatag

Flexleasing tilbud :
1. gangs ydelse kr.  90.000 plus moms. 

Pr. måned kr. 3.995 plus moms ved helårskørsel.

2012 JAGUAR XK 5,0 CABRIOLET. 385 HK
66.000 km. Multimediecenter med farve touchscreen, navigation, 

bak kamera og bluetooth.

Premium Sound system, xenon/LED lys. Keyless start og entry. 

12 vejs el sæder med varme og memory.

Flex leasing tilbud ved helårskørsel
1. gangs ydelse 80.000,- + moms. Pr mdr. 3,495.,- + moms.

.

Jaguar House serviceværkstedet tilbyder komplet pleje af alle Jaguarmodeller, hvad enten det drejer sig 
om kosmetisk pleje, serviceeftersyn, reparationer eller forsikringsskader. Hent og bringe-service eller lånebil.

Established 1971

Since 1971

Since 1971

Km 35.000. Kun produceret i 200 stk. Alle fuldstændig ens. 420

HK. Tophastighed 280 km/t .16 vejs el.sæder med Memory og varme/

kulde.El.opvarmet rat. S Alcon braking. 20” Vortex Forged alu hjul. 

Læderinteriør med Ivory piping. Pianosort træpaneler. 440 watt Bowers 

& Wilkens lydanlæg. Flex leasing tilbud 150.000 i enghangsydelse inkl.

moms. pr.mdr. 6.000,- inkl.moms. 8.500,- pr. mdr. inkl moms).

12/2007 Jaguar 
S-type 3,0 De Luxe 
83.000 km med en ejer. Alt.Aut. 
Ægte Læderinteriør.Farve sand. 1o 
vejs el.sæder med stor memory 
pack og varme. Multiratfunktion 
med fartpilot. Bakcensor. D.S.C. 
Jaguar Soudsystem men CD.
El.justerbarratstamme m.m. Ligner 

en helt ny bil. Kr. 298.000,-

2003 Jaguar S-type 4,2 
Ltr. exeCutIVe. 300 HK 
Aut. Multimediecenter med 
farve-touchscreen. Navigation. 
Tlf. El.sæder med varme og stor 
memory pack. Parkeringssensor. 
El.skyde/vippetag. Multiratfunk-
tion. 17 tommer sportsfælge.
Vinterpakke. Zenonlys. Spejlpakke. 
Regnsensor DSC. Jaguar Sound-
system med CD. Fartpilot.mm. Alle 
service overholdt. Helt usædvanlig 

velholdt. Kr. 198.000,-

Jaguar xF 3,0 D-S prI-
mIum Luxury. Forbr. Ca. 
16 Km/Ltr.. MY 2010 model. 

275 HK. 600 nt/m. Kun 52.000 

km. Botanical green metal m. lyst 

læderinteriør. El-sæder med stor 

memorypack og varme. Multime-

diacenter med farve-touchscreen 

og navigation. Parkeringshjælp 

med bak-kamera. Xenon/kurvelys. 

Keyless entry og motorstart. El-

skydevippetag. F1 gearskift. 320 

Watt lydanlæg. 19” sportshjul. m.m. 

Flex leasing eks: 65.000,- inkl. 

moms i engangs ydelse. 6.000,- pr. 

mdr. inkl moms. Kr. 745.000,-.

2009 Jaguar xJ6 2,7 Ltr. 
twIn turbo D 17,5 Km/
Ltr. IFøLge topgear.Kun 

kørt 56.000 km. Sort metal med 

Lyst læderinteriør. El.sæder med 

stor memorypack og varme. Multi-

ratfunktion. Multimediacenter med 

farve touchscreen. Navigation. 

Bluetooch tlf.system. Alpine 380 

Watt. Soundsystem med CD-

veksler. Luftafjedring. Cat,s 

suspention. Park censor for og 

bag. Xenonlys. Flexleasingtilbud: 

84.000,- i første gangsydelse og 

6.000,- pr mdr. Kr. 688.000,-. 

Jaguar House serviceværksteder tilbyder komplet pleje af alle Jaguar modeller, hvad enten det drejer sig 
om kosmetisk pleje, serviceeftersyn, reparationer eller forsikringsskader. Hent og bringe service eller lånebil.
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2009 JAGUAR XKR-S. SpeciAl edition

SolGt! netop AnKommet: XKR-S 16.000 Km

Established 1971

Since 1971

Since 1971

Km 35.000. Kun produceret i 200 stk. Alle fuldstændig ens. 420

HK. Tophastighed 280 km/t .16 vejs el.sæder med Memory og varme/

kulde.El.opvarmet rat. S Alcon braking. 20” Vortex Forged alu hjul. 

Læderinteriør med Ivory piping. Pianosort træpaneler. 440 watt Bowers 

& Wilkens lydanlæg. Flex leasing tilbud 150.000 i enghangsydelse inkl.

moms. pr.mdr. 6.000,- inkl.moms. 8.500,- pr. mdr. inkl moms).

12/2007 Jaguar 
S-type 3,0 De Luxe 
83.000 km med en ejer. Alt.Aut. 
Ægte Læderinteriør.Farve sand. 1o 
vejs el.sæder med stor memory 
pack og varme. Multiratfunktion 
med fartpilot. Bakcensor. D.S.C. 
Jaguar Soudsystem men CD.
El.justerbarratstamme m.m. Ligner 

en helt ny bil. Kr. 298.000,-

2003 Jaguar S-type 4,2 
Ltr. exeCutIVe. 300 HK 
Aut. Multimediecenter med 
farve-touchscreen. Navigation. 
Tlf. El.sæder med varme og stor 
memory pack. Parkeringssensor. 
El.skyde/vippetag. Multiratfunk-
tion. 17 tommer sportsfælge.
Vinterpakke. Zenonlys. Spejlpakke. 
Regnsensor DSC. Jaguar Sound-
system med CD. Fartpilot.mm. Alle 
service overholdt. Helt usædvanlig 

velholdt. Kr. 198.000,-

Jaguar xF 3,0 D-S prI-
mIum Luxury. Forbr. Ca. 
16 Km/Ltr.. MY 2010 model. 

275 HK. 600 nt/m. Kun 52.000 

km. Botanical green metal m. lyst 

læderinteriør. El-sæder med stor 

memorypack og varme. Multime-

diacenter med farve-touchscreen 

og navigation. Parkeringshjælp 

med bak-kamera. Xenon/kurvelys. 

Keyless entry og motorstart. El-

skydevippetag. F1 gearskift. 320 

Watt lydanlæg. 19” sportshjul. m.m. 

Flex leasing eks: 65.000,- inkl. 

moms i engangs ydelse. 6.000,- pr. 

mdr. inkl moms. Kr. 745.000,-.

2009 Jaguar xJ6 2,7 Ltr. 
twIn turbo D 17,5 Km/
Ltr. IFøLge topgear.Kun 

kørt 56.000 km. Sort metal med 

Lyst læderinteriør. El.sæder med 

stor memorypack og varme. Multi-

ratfunktion. Multimediacenter med 

farve touchscreen. Navigation. 

Bluetooch tlf.system. Alpine 380 

Watt. Soundsystem med CD-

veksler. Luftafjedring. Cat,s 

suspention. Park censor for og 

bag. Xenonlys. Flexleasingtilbud: 

84.000,- i første gangsydelse og 

6.000,- pr mdr. Kr. 688.000,-. 

Jaguar House serviceværksteder tilbyder komplet pleje af alle Jaguar modeller, hvad enten det drejer sig 
om kosmetisk pleje, serviceeftersyn, reparationer eller forsikringsskader. Hent og bringe service eller lånebil.

St. RøRbækvej 20 • 3600 FRedeRikSSund • tlF. 47314160 • jaguaRhouSe.dk

2009 JAGUAR XKR-S. SpeciAl edition

SolGt! netop AnKommet: XKR-S 16.000 Km
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2009 JAGUAR XJ6 2,7 LTR. TWIN TURBO D 17,5 KM/LTR. IFØLGE 
 TOPGEAR. Kun kørt 56.000 km. Sort metal med lyst læderinteriør. El-sæ-
der med stor memorypack og varme. Multi-ratfunktion. Multimediacenter 
med farve touchscreen. Navigation. Bluetooth tlf.-system. Alpine 380 Watt. 
Soundsystem med CD-veksler. Luftafjedring. Cat,s suspention. Park  censor 
for og bag. Xenonlys. Flexleasingtilbud: 84.000,- i førstegangsydelse og 
6.000,- pr mdr. Kr. 688.000,-. 

JAGUAR XF 3,0 D-S PRIMIUM LUXURY. FORBR. CA. 16 KM/LTR. MY 
2010 model. 275 HK. 600 nt/m. Kun 52.000 km. Botanical green metal m. lyst 
læder interiør. El-sæder med stor memorypack og varme. Multimediacenter 
med farve-touchscreen og navigation. Parkeringshjælp med bak-kamera. 
Xenon/kurvelys. Keyless entry og motorstart. El-skydevippetag. F1 gearskift. 
320 Watt lydanlæg. 19” sportshjul. m.m. Flex leasing eks: 65.000,- inkl. moms 
i engangs ydelse. 6.000,- pr. mdr. inkl moms. Kr. 668.000,-.

2009 JAGUAR XKR-S. SPECIAL EDITION
Km 54.000. Kun produceret i 200 stk. Alle fuldstændig ens. 420 HK. Top-
hastighed 280 km/t .16 vejs el.sæder med Memory og varme/kulde. 
El.opvarmet rat. S Alcon braking. 20” Vortex Forged alu hjul. Læderinteriør 

med Ivory piping. Pianosort træpaneler. 440 watt Bowers & Wilkens lyd-
anlæg. Flex leasing tilbud 130.000 i enghangsydelse inkl.moms. pr.mdr. 
6.000,- inkl.moms.

Established 1971

Since 1971

Since 1971

Km 35.000. Kun produceret i 200 stk. Alle fuldstændig ens. 420

HK. Tophastighed 280 km/t .16 vejs el.sæder med Memory og varme/

kulde.El.opvarmet rat. S Alcon braking. 20” Vortex Forged alu hjul. 

Læderinteriør med Ivory piping. Pianosort træpaneler. 440 watt Bowers 

& Wilkens lydanlæg. Flex leasing tilbud 150.000 i enghangsydelse inkl.

moms. pr.mdr. 6.000,- inkl.moms. 8.500,- pr. mdr. inkl moms).

12/2007 Jaguar 
S-type 3,0 De Luxe 
83.000 km med en ejer. Alt.Aut. 
Ægte Læderinteriør.Farve sand. 1o 
vejs el.sæder med stor memory 
pack og varme. Multiratfunktion 
med fartpilot. Bakcensor. D.S.C. 
Jaguar Soudsystem men CD.
El.justerbarratstamme m.m. Ligner 

en helt ny bil. Kr. 298.000,-

2003 Jaguar S-type 4,2 
Ltr. exeCutIVe. 300 HK 
Aut. Multimediecenter med 
farve-touchscreen. Navigation. 
Tlf. El.sæder med varme og stor 
memory pack. Parkeringssensor. 
El.skyde/vippetag. Multiratfunk-
tion. 17 tommer sportsfælge.
Vinterpakke. Zenonlys. Spejlpakke. 
Regnsensor DSC. Jaguar Sound-
system med CD. Fartpilot.mm. Alle 
service overholdt. Helt usædvanlig 

velholdt. Kr. 198.000,-

Jaguar xF 3,0 D-S prI-
mIum Luxury. Forbr. Ca. 
16 Km/Ltr.. MY 2010 model. 

275 HK. 600 nt/m. Kun 52.000 

km. Botanical green metal m. lyst 

læderinteriør. El-sæder med stor 

memorypack og varme. Multime-

diacenter med farve-touchscreen 

og navigation. Parkeringshjælp 

med bak-kamera. Xenon/kurvelys. 

Keyless entry og motorstart. El-

skydevippetag. F1 gearskift. 320 

Watt lydanlæg. 19” sportshjul. m.m. 

Flex leasing eks: 65.000,- inkl. 

moms i engangs ydelse. 6.000,- pr. 

mdr. inkl moms. Kr. 745.000,-.

2009 Jaguar xJ6 2,7 Ltr. 
twIn turbo D 17,5 Km/
Ltr. IFøLge topgear.Kun 

kørt 56.000 km. Sort metal med 

Lyst læderinteriør. El.sæder med 

stor memorypack og varme. Multi-

ratfunktion. Multimediacenter med 

farve touchscreen. Navigation. 

Bluetooch tlf.system. Alpine 380 

Watt. Soundsystem med CD-

veksler. Luftafjedring. Cat,s 

suspention. Park censor for og 

bag. Xenonlys. Flexleasingtilbud: 

84.000,- i første gangsydelse og 

6.000,- pr mdr. Kr. 688.000,-. 

Jaguar House serviceværksteder tilbyder komplet pleje af alle Jaguar modeller, hvad enten det drejer sig 
om kosmetisk pleje, serviceeftersyn, reparationer eller forsikringsskader. Hent og bringe service eller lånebil.
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2009 JAGUAR XKR-S. SpeciAl edition

SolGt! netop AnKommet: XKR-S 16.000 Km

Established 1971

Since 1971

Since 1971

Km 35.000. Kun produceret i 200 stk. Alle fuldstændig ens. 420

HK. Tophastighed 280 km/t .16 vejs el.sæder med Memory og varme/

kulde.El.opvarmet rat. S Alcon braking. 20” Vortex Forged alu hjul. 

Læderinteriør med Ivory piping. Pianosort træpaneler. 440 watt Bowers 

& Wilkens lydanlæg. Flex leasing tilbud 150.000 i enghangsydelse inkl.

moms. pr.mdr. 6.000,- inkl.moms. 8.500,- pr. mdr. inkl moms).

12/2007 Jaguar 
S-type 3,0 De Luxe 
83.000 km med en ejer. Alt.Aut. 
Ægte Læderinteriør.Farve sand. 1o 
vejs el.sæder med stor memory 
pack og varme. Multiratfunktion 
med fartpilot. Bakcensor. D.S.C. 
Jaguar Soudsystem men CD.
El.justerbarratstamme m.m. Ligner 

en helt ny bil. Kr. 298.000,-

2003 Jaguar S-type 4,2 
Ltr. exeCutIVe. 300 HK 
Aut. Multimediecenter med 
farve-touchscreen. Navigation. 
Tlf. El.sæder med varme og stor 
memory pack. Parkeringssensor. 
El.skyde/vippetag. Multiratfunk-
tion. 17 tommer sportsfælge.
Vinterpakke. Zenonlys. Spejlpakke. 
Regnsensor DSC. Jaguar Sound-
system med CD. Fartpilot.mm. Alle 
service overholdt. Helt usædvanlig 

velholdt. Kr. 198.000,-

Jaguar xF 3,0 D-S prI-
mIum Luxury. Forbr. Ca. 
16 Km/Ltr.. MY 2010 model. 

275 HK. 600 nt/m. Kun 52.000 

km. Botanical green metal m. lyst 

læderinteriør. El-sæder med stor 

memorypack og varme. Multime-

diacenter med farve-touchscreen 

og navigation. Parkeringshjælp 

med bak-kamera. Xenon/kurvelys. 

Keyless entry og motorstart. El-

skydevippetag. F1 gearskift. 320 

Watt lydanlæg. 19” sportshjul. m.m. 

Flex leasing eks: 65.000,- inkl. 

moms i engangs ydelse. 6.000,- pr. 

mdr. inkl moms. Kr. 745.000,-.

2009 Jaguar xJ6 2,7 Ltr. 
twIn turbo D 17,5 Km/
Ltr. IFøLge topgear.Kun 

kørt 56.000 km. Sort metal med 

Lyst læderinteriør. El.sæder med 

stor memorypack og varme. Multi-

ratfunktion. Multimediacenter med 

farve touchscreen. Navigation. 

Bluetooch tlf.system. Alpine 380 

Watt. Soundsystem med CD-

veksler. Luftafjedring. Cat,s 

suspention. Park censor for og 

bag. Xenonlys. Flexleasingtilbud: 

84.000,- i første gangsydelse og 

6.000,- pr mdr. Kr. 688.000,-. 

Jaguar House serviceværksteder tilbyder komplet pleje af alle Jaguar modeller, hvad enten det drejer sig 
om kosmetisk pleje, serviceeftersyn, reparationer eller forsikringsskader. Hent og bringe service eller lånebil.
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2009 JAGUAR XKR-S. SpeciAl edition

SolGt! netop AnKommet: XKR-S 16.000 Km

Established 1971

Since 1971

Since 1971

Km 35.000. Kun produceret i 200 stk. Alle fuldstændig ens. 420

HK. Tophastighed 280 km/t .16 vejs el.sæder med Memory og varme/

kulde.El.opvarmet rat. S Alcon braking. 20” Vortex Forged alu hjul. 

Læderinteriør med Ivory piping. Pianosort træpaneler. 440 watt Bowers 

& Wilkens lydanlæg. Flex leasing tilbud 150.000 i enghangsydelse inkl.

moms. pr.mdr. 6.000,- inkl.moms. 8.500,- pr. mdr. inkl moms).

12/2007 Jaguar 
S-type 3,0 De Luxe 
83.000 km med en ejer. Alt.Aut. 
Ægte Læderinteriør.Farve sand. 1o 
vejs el.sæder med stor memory 
pack og varme. Multiratfunktion 
med fartpilot. Bakcensor. D.S.C. 
Jaguar Soudsystem men CD.
El.justerbarratstamme m.m. Ligner 

en helt ny bil. Kr. 298.000,-

2003 Jaguar S-type 4,2 
Ltr. exeCutIVe. 300 HK 
Aut. Multimediecenter med 
farve-touchscreen. Navigation. 
Tlf. El.sæder med varme og stor 
memory pack. Parkeringssensor. 
El.skyde/vippetag. Multiratfunk-
tion. 17 tommer sportsfælge.
Vinterpakke. Zenonlys. Spejlpakke. 
Regnsensor DSC. Jaguar Sound-
system med CD. Fartpilot.mm. Alle 
service overholdt. Helt usædvanlig 

velholdt. Kr. 198.000,-

Jaguar xF 3,0 D-S prI-
mIum Luxury. Forbr. Ca. 
16 Km/Ltr.. MY 2010 model. 

275 HK. 600 nt/m. Kun 52.000 

km. Botanical green metal m. lyst 

læderinteriør. El-sæder med stor 

memorypack og varme. Multime-

diacenter med farve-touchscreen 

og navigation. Parkeringshjælp 

med bak-kamera. Xenon/kurvelys. 

Keyless entry og motorstart. El-

skydevippetag. F1 gearskift. 320 

Watt lydanlæg. 19” sportshjul. m.m. 

Flex leasing eks: 65.000,- inkl. 

moms i engangs ydelse. 6.000,- pr. 

mdr. inkl moms. Kr. 745.000,-.

2009 Jaguar xJ6 2,7 Ltr. 
twIn turbo D 17,5 Km/
Ltr. IFøLge topgear.Kun 

kørt 56.000 km. Sort metal med 

Lyst læderinteriør. El.sæder med 

stor memorypack og varme. Multi-

ratfunktion. Multimediacenter med 

farve touchscreen. Navigation. 

Bluetooch tlf.system. Alpine 380 

Watt. Soundsystem med CD-

veksler. Luftafjedring. Cat,s 

suspention. Park censor for og 

bag. Xenonlys. Flexleasingtilbud: 

84.000,- i første gangsydelse og 

6.000,- pr mdr. Kr. 688.000,-. 

Jaguar House serviceværksteder tilbyder komplet pleje af alle Jaguar modeller, hvad enten det drejer sig 
om kosmetisk pleje, serviceeftersyn, reparationer eller forsikringsskader. Hent og bringe service eller lånebil.

St. RøRbækvej 20 • 3600 FRedeRikSSund • tlF. 47314160 • jaguaRhouSe.dk

2009 JAGUAR XKR-S. SpeciAl edition

SolGt! netop AnKommet: XKR-S 16.000 Km

Established 1971

Since 1971

Since 1971

Km 35.000. Kun produceret i 200 stk. Alle fuldstændig ens. 420

HK. Tophastighed 280 km/t .16 vejs el.sæder med Memory og varme/

kulde.El.opvarmet rat. S Alcon braking. 20” Vortex Forged alu hjul. 

Læderinteriør med Ivory piping. Pianosort træpaneler. 440 watt Bowers 

& Wilkens lydanlæg. Flex leasing tilbud 150.000 i enghangsydelse inkl.

moms. pr.mdr. 6.000,- inkl.moms. 8.500,- pr. mdr. inkl moms).

12/2007 Jaguar 
S-type 3,0 De Luxe 
83.000 km med en ejer. Alt.Aut. 
Ægte Læderinteriør.Farve sand. 1o 
vejs el.sæder med stor memory 
pack og varme. Multiratfunktion 
med fartpilot. Bakcensor. D.S.C. 
Jaguar Soudsystem men CD.
El.justerbarratstamme m.m. Ligner 

en helt ny bil. Kr. 298.000,-

2003 Jaguar S-type 4,2 
Ltr. exeCutIVe. 300 HK 
Aut. Multimediecenter med 
farve-touchscreen. Navigation. 
Tlf. El.sæder med varme og stor 
memory pack. Parkeringssensor. 
El.skyde/vippetag. Multiratfunk-
tion. 17 tommer sportsfælge.
Vinterpakke. Zenonlys. Spejlpakke. 
Regnsensor DSC. Jaguar Sound-
system med CD. Fartpilot.mm. Alle 
service overholdt. Helt usædvanlig 

velholdt. Kr. 198.000,-

Jaguar xF 3,0 D-S prI-
mIum Luxury. Forbr. Ca. 
16 Km/Ltr.. MY 2010 model. 

275 HK. 600 nt/m. Kun 52.000 

km. Botanical green metal m. lyst 

læderinteriør. El-sæder med stor 

memorypack og varme. Multime-

diacenter med farve-touchscreen 

og navigation. Parkeringshjælp 

med bak-kamera. Xenon/kurvelys. 

Keyless entry og motorstart. El-

skydevippetag. F1 gearskift. 320 

Watt lydanlæg. 19” sportshjul. m.m. 

Flex leasing eks: 65.000,- inkl. 

moms i engangs ydelse. 6.000,- pr. 

mdr. inkl moms. Kr. 745.000,-.

2009 Jaguar xJ6 2,7 Ltr. 
twIn turbo D 17,5 Km/
Ltr. IFøLge topgear.Kun 

kørt 56.000 km. Sort metal med 

Lyst læderinteriør. El.sæder med 

stor memorypack og varme. Multi-

ratfunktion. Multimediacenter med 

farve touchscreen. Navigation. 

Bluetooch tlf.system. Alpine 380 

Watt. Soundsystem med CD-

veksler. Luftafjedring. Cat,s 

suspention. Park censor for og 

bag. Xenonlys. Flexleasingtilbud: 

84.000,- i første gangsydelse og 

6.000,- pr mdr. Kr. 688.000,-. 

Jaguar House serviceværksteder tilbyder komplet pleje af alle Jaguar modeller, hvad enten det drejer sig 
om kosmetisk pleje, serviceeftersyn, reparationer eller forsikringsskader. Hent og bringe service eller lånebil.
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2009 JAGUAR XKR-S. SpeciAl edition

SolGt! netop AnKommet: XKR-S 16.000 Km

Established 1971

Since 1971

Since 1971

Km 35.000. Kun produceret i 200 stk. Alle fuldstændig ens. 420

HK. Tophastighed 280 km/t .16 vejs el.sæder med Memory og varme/

kulde.El.opvarmet rat. S Alcon braking. 20” Vortex Forged alu hjul. 

Læderinteriør med Ivory piping. Pianosort træpaneler. 440 watt Bowers 

& Wilkens lydanlæg. Flex leasing tilbud 150.000 i enghangsydelse inkl.

moms. pr.mdr. 6.000,- inkl.moms. 8.500,- pr. mdr. inkl moms).

12/2007 Jaguar 
S-type 3,0 De Luxe 
83.000 km med en ejer. Alt.Aut. 
Ægte Læderinteriør.Farve sand. 1o 
vejs el.sæder med stor memory 
pack og varme. Multiratfunktion 
med fartpilot. Bakcensor. D.S.C. 
Jaguar Soudsystem men CD.
El.justerbarratstamme m.m. Ligner 

en helt ny bil. Kr. 298.000,-

2003 Jaguar S-type 4,2 
Ltr. exeCutIVe. 300 HK 
Aut. Multimediecenter med 
farve-touchscreen. Navigation. 
Tlf. El.sæder med varme og stor 
memory pack. Parkeringssensor. 
El.skyde/vippetag. Multiratfunk-
tion. 17 tommer sportsfælge.
Vinterpakke. Zenonlys. Spejlpakke. 
Regnsensor DSC. Jaguar Sound-
system med CD. Fartpilot.mm. Alle 
service overholdt. Helt usædvanlig 

velholdt. Kr. 198.000,-

Jaguar xF 3,0 D-S prI-
mIum Luxury. Forbr. Ca. 
16 Km/Ltr.. MY 2010 model. 

275 HK. 600 nt/m. Kun 52.000 

km. Botanical green metal m. lyst 

læderinteriør. El-sæder med stor 

memorypack og varme. Multime-

diacenter med farve-touchscreen 

og navigation. Parkeringshjælp 

med bak-kamera. Xenon/kurvelys. 

Keyless entry og motorstart. El-

skydevippetag. F1 gearskift. 320 

Watt lydanlæg. 19” sportshjul. m.m. 

Flex leasing eks: 65.000,- inkl. 

moms i engangs ydelse. 6.000,- pr. 

mdr. inkl moms. Kr. 745.000,-.

2009 Jaguar xJ6 2,7 Ltr. 
twIn turbo D 17,5 Km/
Ltr. IFøLge topgear.Kun 

kørt 56.000 km. Sort metal med 

Lyst læderinteriør. El.sæder med 

stor memorypack og varme. Multi-

ratfunktion. Multimediacenter med 

farve touchscreen. Navigation. 

Bluetooch tlf.system. Alpine 380 

Watt. Soundsystem med CD-

veksler. Luftafjedring. Cat,s 

suspention. Park censor for og 

bag. Xenonlys. Flexleasingtilbud: 

84.000,- i første gangsydelse og 

6.000,- pr mdr. Kr. 688.000,-. 

Jaguar House serviceværksteder tilbyder komplet pleje af alle Jaguar modeller, hvad enten det drejer sig 
om kosmetisk pleje, serviceeftersyn, reparationer eller forsikringsskader. Hent og bringe service eller lånebil.

St. RøRbækvej 20 • 3600 FRedeRikSSund • tlF. 47314160 • jaguaRhouSe.dk

2009 JAGUAR XKR-S. SpeciAl edition

SolGt! netop AnKommet: XKR-S 16.000 Km

Established 1971

Since 1971

Since 1971

Km 35.000. Kun produceret i 200 stk. Alle fuldstændig ens. 420

HK. Tophastighed 280 km/t .16 vejs el.sæder med Memory og varme/

kulde.El.opvarmet rat. S Alcon braking. 20” Vortex Forged alu hjul. 

Læderinteriør med Ivory piping. Pianosort træpaneler. 440 watt Bowers 

& Wilkens lydanlæg. Flex leasing tilbud 150.000 i enghangsydelse inkl.

moms. pr.mdr. 6.000,- inkl.moms. 8.500,- pr. mdr. inkl moms).

12/2007 Jaguar 
S-type 3,0 De Luxe 
83.000 km med en ejer. Alt.Aut. 
Ægte Læderinteriør.Farve sand. 1o 
vejs el.sæder med stor memory 
pack og varme. Multiratfunktion 
med fartpilot. Bakcensor. D.S.C. 
Jaguar Soudsystem men CD.
El.justerbarratstamme m.m. Ligner 

en helt ny bil. Kr. 298.000,-

2003 Jaguar S-type 4,2 
Ltr. exeCutIVe. 300 HK 
Aut. Multimediecenter med 
farve-touchscreen. Navigation. 
Tlf. El.sæder med varme og stor 
memory pack. Parkeringssensor. 
El.skyde/vippetag. Multiratfunk-
tion. 17 tommer sportsfælge.
Vinterpakke. Zenonlys. Spejlpakke. 
Regnsensor DSC. Jaguar Sound-
system med CD. Fartpilot.mm. Alle 
service overholdt. Helt usædvanlig 

velholdt. Kr. 198.000,-

Jaguar xF 3,0 D-S prI-
mIum Luxury. Forbr. Ca. 
16 Km/Ltr.. MY 2010 model. 

275 HK. 600 nt/m. Kun 52.000 

km. Botanical green metal m. lyst 

læderinteriør. El-sæder med stor 

memorypack og varme. Multime-

diacenter med farve-touchscreen 

og navigation. Parkeringshjælp 

med bak-kamera. Xenon/kurvelys. 

Keyless entry og motorstart. El-

skydevippetag. F1 gearskift. 320 

Watt lydanlæg. 19” sportshjul. m.m. 

Flex leasing eks: 65.000,- inkl. 

moms i engangs ydelse. 6.000,- pr. 

mdr. inkl moms. Kr. 745.000,-.

2009 Jaguar xJ6 2,7 Ltr. 
twIn turbo D 17,5 Km/
Ltr. IFøLge topgear.Kun 

kørt 56.000 km. Sort metal med 

Lyst læderinteriør. El.sæder med 

stor memorypack og varme. Multi-

ratfunktion. Multimediacenter med 

farve touchscreen. Navigation. 

Bluetooch tlf.system. Alpine 380 

Watt. Soundsystem med CD-

veksler. Luftafjedring. Cat,s 

suspention. Park censor for og 

bag. Xenonlys. Flexleasingtilbud: 

84.000,- i første gangsydelse og 

6.000,- pr mdr. Kr. 688.000,-. 

Jaguar House serviceværksteder tilbyder komplet pleje af alle Jaguar modeller, hvad enten det drejer sig 
om kosmetisk pleje, serviceeftersyn, reparationer eller forsikringsskader. Hent og bringe service eller lånebil.
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2009 JAGUAR XKR-S. SpeciAl edition

SolGt! netop AnKommet: XKR-S 16.000 Km
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Established 1971

Since 1971

Since 1971

Km 35.000. Kun produceret i 200 stk. Alle fuldstændig ens. 420

HK. Tophastighed 280 km/t .16 vejs el.sæder med Memory og varme/

kulde.El.opvarmet rat. S Alcon braking. 20” Vortex Forged alu hjul. 

Læderinteriør med Ivory piping. Pianosort træpaneler. 440 watt Bowers 

& Wilkens lydanlæg. Flex leasing tilbud 150.000 i enghangsydelse inkl.

moms. pr.mdr. 6.000,- inkl.moms. 8.500,- pr. mdr. inkl moms).

12/2007 Jaguar 
S-type 3,0 De Luxe 
83.000 km med en ejer. Alt.Aut. 
Ægte Læderinteriør.Farve sand. 1o 
vejs el.sæder med stor memory 
pack og varme. Multiratfunktion 
med fartpilot. Bakcensor. D.S.C. 
Jaguar Soudsystem men CD.
El.justerbarratstamme m.m. Ligner 

en helt ny bil. Kr. 298.000,-

2003 Jaguar S-type 4,2 
Ltr. exeCutIVe. 300 HK 
Aut. Multimediecenter med 
farve-touchscreen. Navigation. 
Tlf. El.sæder med varme og stor 
memory pack. Parkeringssensor. 
El.skyde/vippetag. Multiratfunk-
tion. 17 tommer sportsfælge.
Vinterpakke. Zenonlys. Spejlpakke. 
Regnsensor DSC. Jaguar Sound-
system med CD. Fartpilot.mm. Alle 
service overholdt. Helt usædvanlig 

velholdt. Kr. 198.000,-

Jaguar xF 3,0 D-S prI-
mIum Luxury. Forbr. Ca. 
16 Km/Ltr.. MY 2010 model. 

275 HK. 600 nt/m. Kun 52.000 

km. Botanical green metal m. lyst 

læderinteriør. El-sæder med stor 

memorypack og varme. Multime-

diacenter med farve-touchscreen 

og navigation. Parkeringshjælp 

med bak-kamera. Xenon/kurvelys. 

Keyless entry og motorstart. El-

skydevippetag. F1 gearskift. 320 

Watt lydanlæg. 19” sportshjul. m.m. 

Flex leasing eks: 65.000,- inkl. 

moms i engangs ydelse. 6.000,- pr. 

mdr. inkl moms. Kr. 745.000,-.

2009 Jaguar xJ6 2,7 Ltr. 
twIn turbo D 17,5 Km/
Ltr. IFøLge topgear.Kun 

kørt 56.000 km. Sort metal med 

Lyst læderinteriør. El.sæder med 

stor memorypack og varme. Multi-

ratfunktion. Multimediacenter med 

farve touchscreen. Navigation. 

Bluetooch tlf.system. Alpine 380 

Watt. Soundsystem med CD-

veksler. Luftafjedring. Cat,s 

suspention. Park censor for og 

bag. Xenonlys. Flexleasingtilbud: 

84.000,- i første gangsydelse og 

6.000,- pr mdr. Kr. 688.000,-. 

Jaguar House serviceværksteder tilbyder komplet pleje af alle Jaguar modeller, hvad enten det drejer sig 
om kosmetisk pleje, serviceeftersyn, reparationer eller forsikringsskader. Hent og bringe service eller lånebil.

St. RøRbækvej 20 • 3600 FRedeRikSSund • tlF. 47314160 • jaguaRhouSe.dk

2009 JAGUAR XKR-S. SpeciAl edition

SolGt! netop AnKommet: XKR-S 16.000 Km

Established 1971

Since 1971

Since 1971

Km 35.000. Kun produceret i 200 stk. Alle fuldstændig ens. 420

HK. Tophastighed 280 km/t .16 vejs el.sæder med Memory og varme/

kulde.El.opvarmet rat. S Alcon braking. 20” Vortex Forged alu hjul. 

Læderinteriør med Ivory piping. Pianosort træpaneler. 440 watt Bowers 

& Wilkens lydanlæg. Flex leasing tilbud 150.000 i enghangsydelse inkl.

moms. pr.mdr. 6.000,- inkl.moms. 8.500,- pr. mdr. inkl moms).

12/2007 Jaguar 
S-type 3,0 De Luxe 
83.000 km med en ejer. Alt.Aut. 
Ægte Læderinteriør.Farve sand. 1o 
vejs el.sæder med stor memory 
pack og varme. Multiratfunktion 
med fartpilot. Bakcensor. D.S.C. 
Jaguar Soudsystem men CD.
El.justerbarratstamme m.m. Ligner 

en helt ny bil. Kr. 298.000,-

2003 Jaguar S-type 4,2 
Ltr. exeCutIVe. 300 HK 
Aut. Multimediecenter med 
farve-touchscreen. Navigation. 
Tlf. El.sæder med varme og stor 
memory pack. Parkeringssensor. 
El.skyde/vippetag. Multiratfunk-
tion. 17 tommer sportsfælge.
Vinterpakke. Zenonlys. Spejlpakke. 
Regnsensor DSC. Jaguar Sound-
system med CD. Fartpilot.mm. Alle 
service overholdt. Helt usædvanlig 

velholdt. Kr. 198.000,-

Jaguar xF 3,0 D-S prI-
mIum Luxury. Forbr. Ca. 
16 Km/Ltr.. MY 2010 model. 

275 HK. 600 nt/m. Kun 52.000 

km. Botanical green metal m. lyst 

læderinteriør. El-sæder med stor 

memorypack og varme. Multime-

diacenter med farve-touchscreen 

og navigation. Parkeringshjælp 

med bak-kamera. Xenon/kurvelys. 

Keyless entry og motorstart. El-

skydevippetag. F1 gearskift. 320 

Watt lydanlæg. 19” sportshjul. m.m. 

Flex leasing eks: 65.000,- inkl. 

moms i engangs ydelse. 6.000,- pr. 

mdr. inkl moms. Kr. 745.000,-.

2009 Jaguar xJ6 2,7 Ltr. 
twIn turbo D 17,5 Km/
Ltr. IFøLge topgear.Kun 

kørt 56.000 km. Sort metal med 

Lyst læderinteriør. El.sæder med 

stor memorypack og varme. Multi-

ratfunktion. Multimediacenter med 

farve touchscreen. Navigation. 

Bluetooch tlf.system. Alpine 380 

Watt. Soundsystem med CD-

veksler. Luftafjedring. Cat,s 

suspention. Park censor for og 

bag. Xenonlys. Flexleasingtilbud: 

84.000,- i første gangsydelse og 

6.000,- pr mdr. Kr. 688.000,-. 

Jaguar House serviceværksteder tilbyder komplet pleje af alle Jaguar modeller, hvad enten det drejer sig 
om kosmetisk pleje, serviceeftersyn, reparationer eller forsikringsskader. Hent og bringe service eller lånebil.
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2009 JAGUAR XKR-S. SpeciAl edition

SolGt! netop AnKommet: XKR-S 16.000 Km

Established 1971

Since 1971

Since 1971

Km 35.000. Kun produceret i 200 stk. Alle fuldstændig ens. 420

HK. Tophastighed 280 km/t .16 vejs el.sæder med Memory og varme/

kulde.El.opvarmet rat. S Alcon braking. 20” Vortex Forged alu hjul. 

Læderinteriør med Ivory piping. Pianosort træpaneler. 440 watt Bowers 

& Wilkens lydanlæg. Flex leasing tilbud 150.000 i enghangsydelse inkl.

moms. pr.mdr. 6.000,- inkl.moms. 8.500,- pr. mdr. inkl moms).

12/2007 Jaguar 
S-type 3,0 De Luxe 
83.000 km med en ejer. Alt.Aut. 
Ægte Læderinteriør.Farve sand. 1o 
vejs el.sæder med stor memory 
pack og varme. Multiratfunktion 
med fartpilot. Bakcensor. D.S.C. 
Jaguar Soudsystem men CD.
El.justerbarratstamme m.m. Ligner 

en helt ny bil. Kr. 298.000,-

2003 Jaguar S-type 4,2 
Ltr. exeCutIVe. 300 HK 
Aut. Multimediecenter med 
farve-touchscreen. Navigation. 
Tlf. El.sæder med varme og stor 
memory pack. Parkeringssensor. 
El.skyde/vippetag. Multiratfunk-
tion. 17 tommer sportsfælge.
Vinterpakke. Zenonlys. Spejlpakke. 
Regnsensor DSC. Jaguar Sound-
system med CD. Fartpilot.mm. Alle 
service overholdt. Helt usædvanlig 

velholdt. Kr. 198.000,-

Jaguar xF 3,0 D-S prI-
mIum Luxury. Forbr. Ca. 
16 Km/Ltr.. MY 2010 model. 

275 HK. 600 nt/m. Kun 52.000 

km. Botanical green metal m. lyst 

læderinteriør. El-sæder med stor 

memorypack og varme. Multime-

diacenter med farve-touchscreen 

og navigation. Parkeringshjælp 

med bak-kamera. Xenon/kurvelys. 

Keyless entry og motorstart. El-

skydevippetag. F1 gearskift. 320 

Watt lydanlæg. 19” sportshjul. m.m. 

Flex leasing eks: 65.000,- inkl. 

moms i engangs ydelse. 6.000,- pr. 

mdr. inkl moms. Kr. 745.000,-.

2009 Jaguar xJ6 2,7 Ltr. 
twIn turbo D 17,5 Km/
Ltr. IFøLge topgear.Kun 

kørt 56.000 km. Sort metal med 

Lyst læderinteriør. El.sæder med 

stor memorypack og varme. Multi-

ratfunktion. Multimediacenter med 

farve touchscreen. Navigation. 

Bluetooch tlf.system. Alpine 380 

Watt. Soundsystem med CD-

veksler. Luftafjedring. Cat,s 

suspention. Park censor for og 

bag. Xenonlys. Flexleasingtilbud: 

84.000,- i første gangsydelse og 

6.000,- pr mdr. Kr. 688.000,-. 

Jaguar House serviceværksteder tilbyder komplet pleje af alle Jaguar modeller, hvad enten det drejer sig 
om kosmetisk pleje, serviceeftersyn, reparationer eller forsikringsskader. Hent og bringe service eller lånebil.
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2009 JAGUAR XKR-S. SpeciAl edition

SolGt! netop AnKommet: XKR-S 16.000 Km

Established 1971

Since 1971

Since 1971

Km 35.000. Kun produceret i 200 stk. Alle fuldstændig ens. 420

HK. Tophastighed 280 km/t .16 vejs el.sæder med Memory og varme/

kulde.El.opvarmet rat. S Alcon braking. 20” Vortex Forged alu hjul. 

Læderinteriør med Ivory piping. Pianosort træpaneler. 440 watt Bowers 

& Wilkens lydanlæg. Flex leasing tilbud 150.000 i enghangsydelse inkl.

moms. pr.mdr. 6.000,- inkl.moms. 8.500,- pr. mdr. inkl moms).

12/2007 Jaguar 
S-type 3,0 De Luxe 
83.000 km med en ejer. Alt.Aut. 
Ægte Læderinteriør.Farve sand. 1o 
vejs el.sæder med stor memory 
pack og varme. Multiratfunktion 
med fartpilot. Bakcensor. D.S.C. 
Jaguar Soudsystem men CD.
El.justerbarratstamme m.m. Ligner 

en helt ny bil. Kr. 298.000,-

2003 Jaguar S-type 4,2 
Ltr. exeCutIVe. 300 HK 
Aut. Multimediecenter med 
farve-touchscreen. Navigation. 
Tlf. El.sæder med varme og stor 
memory pack. Parkeringssensor. 
El.skyde/vippetag. Multiratfunk-
tion. 17 tommer sportsfælge.
Vinterpakke. Zenonlys. Spejlpakke. 
Regnsensor DSC. Jaguar Sound-
system med CD. Fartpilot.mm. Alle 
service overholdt. Helt usædvanlig 

velholdt. Kr. 198.000,-

Jaguar xF 3,0 D-S prI-
mIum Luxury. Forbr. Ca. 
16 Km/Ltr.. MY 2010 model. 

275 HK. 600 nt/m. Kun 52.000 

km. Botanical green metal m. lyst 

læderinteriør. El-sæder med stor 

memorypack og varme. Multime-

diacenter med farve-touchscreen 

og navigation. Parkeringshjælp 

med bak-kamera. Xenon/kurvelys. 

Keyless entry og motorstart. El-

skydevippetag. F1 gearskift. 320 

Watt lydanlæg. 19” sportshjul. m.m. 

Flex leasing eks: 65.000,- inkl. 

moms i engangs ydelse. 6.000,- pr. 

mdr. inkl moms. Kr. 745.000,-.

2009 Jaguar xJ6 2,7 Ltr. 
twIn turbo D 17,5 Km/
Ltr. IFøLge topgear.Kun 

kørt 56.000 km. Sort metal med 

Lyst læderinteriør. El.sæder med 

stor memorypack og varme. Multi-

ratfunktion. Multimediacenter med 

farve touchscreen. Navigation. 

Bluetooch tlf.system. Alpine 380 

Watt. Soundsystem med CD-

veksler. Luftafjedring. Cat,s 

suspention. Park censor for og 

bag. Xenonlys. Flexleasingtilbud: 

84.000,- i første gangsydelse og 

6.000,- pr mdr. Kr. 688.000,-. 

Jaguar House serviceværksteder tilbyder komplet pleje af alle Jaguar modeller, hvad enten det drejer sig 
om kosmetisk pleje, serviceeftersyn, reparationer eller forsikringsskader. Hent og bringe service eller lånebil.
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2009 JAGUAR XKR-S. SpeciAl edition

SolGt! netop AnKommet: XKR-S 16.000 Km

1998 JAGUAR XK 8 4,0 CABRIOLET.  285 HK. ALT AUT.  Kørt 145.000 
km. Alle service ifølge org. servicebog. Saphireblue med lyst læderinteriør. 
El. regulering af sæder med varme. Multiratfunktion. Speedpilot. Soundsys-
tem med CD-veksler. En helt perfekt bil.  Kr. 288.000,-

2007 JAGUAR XKR 420 HK Sortmetal med Camel-interiør. 59.000 km. 20” 
sportshjul. El-sæder med memorypakke. Multimediacenter med farvetouch-
screen og navigation. Multirat. Alpine Soundsystem og CD-veksler. Xenon 
med kurvelys. Flexleasing 1. gangsydelse 90.000,- pr. mdr. 4.900,- inkl. moms.

16 stk. Jaguar XK solgt i 2012.
Heraf 10 af den berømte XJR-S. 
1 mere lige ankommet.

Bemærk! Kun kørt 16.000 km. Kun produceret i 200 stk. Alle fuldstændig ens. 
420 HK. Tophastighed 280 km/t .16-vejs el. sæder med memory og varme/
kulde. El. opvarmet rat. S Alcon braking. 20” Vortex Forged alu hjul. Læder-

interiør med Ivory piping. Pianosort træpaneler. 440 watt Bowers & Wilkens 
lydanlæg. Flex leasing tilbud: Førstegangsydelse kr. 130.000 inkl. og 8.400,- 
inkl. moms pr. mdr.

2009 JAGUAR XKR-S. SPECIAL EDITION
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2007 JAGUAR XKR CABRIOLET 4,2. 410 HK
Bemærk kun 75.000 km. 420 Watt sound system.

Brembo bremser med logo. 12 vejs el-sæder med memory og varme. 

Multifunktionsrat. Multimediecenter med farve touchscreen og navigation.

Xenonlygter. Fart pilot. mm.

Pris på fuld afgift kr. 619.000.-

2013 JAGUAR XKR 5,0. 510 HK 
Kun kørt 57.000 km. Den allersidste model af den legendariske XKR med en masse 

flotte optiske detaljer.

Multimediecenter med navigation. Bak kamera og bluetooth. Xenon/LED lys. 

Performance sæder. Piano sorte paneler.

Super performance bremser. 16 vejs el-sæder med memory.

Flex leasing tilbud ved helårs kørsel
1. gangs ydelse 100.000,- + moms.  Pr. mdr. 3.795,- + moms

 

Se vor flotte Bentley Continental Convertible 1991 68.000 km med fuld dansk historie.

2015 Jaguar F-type Coupe 3,0 Supercharged  
34.000 km. Sort metal med sort læderinteriør og panorama tag. Multimediacenter med navigation, bakkamera og bluetooth, xenon, kurve - LED lys. 
20” sportshjul. Super Performance bremser med røde calibre. Blind spot monitor. Aktiv regulerbar sportsudstødning.
Flex leasing tilbud ved helårskørsel. 1. gangsydelse 116.000,- + moms. pr. mdr. 3.995,- + moms

2013 Jaguar F-Type 3,0  Supercharged Cabriolet 
Kun 26.000 km . Multimediacenter med farve touchscreen, navigation og bak kamera. Bluetooth. Xenon med LED/kurvelys. 19” sportshjul. Mutifunk-
tionsrat med speedpilot. 540 Watt Meridian soundsystem.
Flex leasing tilbud. Ved Helårskørsel. 1.gangsydelse 117.000,- + moms pr. mdr. 3.100,- + moms. Fuld Kaskoforsikring kun 800,- pr mdr.

2014 Jaguar XKR 5,0 Cabriolet 510 HK Special Edition 
Kun kørt 24.000 km. Ultimate Black. Performance interiør med piano sorte træpaneler. 20” LM Fælge med Super Performance bremser.  Bowers 
&Wilkins Premium soundsystem. Farve toushscreen med navigation og bakkamera. Xenon LED/kurvelys. 16 vejs el.sæder med memory og 
varme/kulde. Bluetooth. 
Flex leasing tilbud ved helårskørsel. 1 gangsydelse 140.000,- + moms. 
pr mdr. 6.500,- + moms.
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2012 Jaguar XK 5,0 Cabriolet
61.000 km. Multimediacenter med farve touchscreen, 
navigation og bluetooth. Park censor for og bag. 12 
vejs el.sæder med memory og varme. Xenon/LED lys. 
Premium soundsystem. Keyles start og entry. 
2012 er den nyeste model af denne klassiske Jaguar 
XK med en række optiske optimeringer og detaljer.

Flex leasing tilbud ved helårskørsel.  
1. gangsydelse 90.000,- + moms  
pr. mdr. 2.990,- + moms.

2012 Jaguar XJ 6  3,0. D-S Luxury. 275 HK.
Kun 28.000 km. Stratusgrey. Multimediacenter med 
8” farve touch screen og bak kamera. 10 vejs el.sæder 
med memory. Premium sound system. Bluetooth. Bi 
Zenon Ledlys. 2 Panorama tag. Træ paneler piano-
sort. USB Audio Interface Ipod. Keyless start og entry. 
Multiratfunktion med speed pilot og F1 gear.

Flex leasing tilbud. 1. gangsydelse 90.000,- + moms  
pr. mdr. 2.995,- + moms. 
Fuld Kasko forsikring  800,- pr. mdr.

2013 Jaguar XF 2,2 200 HK. 19 km/ltr. Luxury
Kun kørt 22.500 km. Stratus Grey med Bondgrain læ-
derinteriør og ædeltræspaneler. Multimediacenter 
med farve touchscreen, navigation og bak kamera. 18” 
Sportshjul. Jaguar soundsystem. Intelligent stop/start.

Flex leasing tilbud. 
1. gangsydelse 67.000,- + moms  
pr. mdr. 3.350,- + moms. 

Since 1971

DANMARKS BEDSTE LEASING TILBUD 

Benyt vor special værksted for Jaguar 

med 45 års erfaring fra de klassiske til sidste 
nye modeller. 

Timepris 695,- + moms. 

Lånebil hente/bringe ordning.
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Vi er gået ind i efterårsmånederne, og de 
sidste udendørs arrangementer finder sted i 
oktober måned. Det har været en sæson med 
rigtigt mange og spændende arrangementer 
fordelt over hele landet, og som medlem af 
JCD er der således rig mulighed for at få 
et indholdsrigt mål for en køretur en aften, 
en dag, eller en hel weekend. På Sjælland 
er hensigten at udvide buketten af arrange-
menter i samarbejde med vore venner i 
Svenska Jaguarklubben. Som redaktør kan 
man næsten blive helt stakåndet, og det er 
svært at prioritere, hvilke arrangementer 

man skal dække selv, for et garagemøde kan 
vise sig at være ligeså indholdsrigt og in-
teressant for Jaguarias læsere som det store 
forkromede arrangement over flere dage. Set 
i det lys er det på sin plads, at jeg her ved 
udendørssæsonens afslutning sender en stor 
tak til alle dem, som har ulejliget sig med 
lige at skrive et par linjer og sende et par 
billeder fra arrangementer over hele landet. 
Det er dels en stor støtte og dels en nødven-
dighed, hvis vi skal lykkes med at lave et 
blad, som viser hele klubbens liv. Tak!
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Jylland Midt

Fyn

Sjælland1/10 Besøg hos Strøjer samlingen

13/10 Garagemøde i Silkeborg

2/11 Garagemøde hos Jacob og   
 Elsebeth Kjeldsen

11/12 Julefrokost, Svostrup Kro

2017

Januar Garagemøde

Februar	 Stegt	flæsk	på	Sabro	Kro

Marts Besøg hos J.P. Automotive i   
 Viborg

April/Maj Spring Rally i Midtjylland
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1/10 Besøg hos Strøjer samlingen

20/11 Julefrokost

26/10 Brandvæsenets Museum,   
kl. 19 Gentofte, Hellerupvej 5B,
 2900 Hellerup
 
27/11 Julefrokost, Jægerhuset
kl. 13 Dronninggårds Allé 126,
 2840 Holte

3/12 Fra kongehusets gemmer
kl. 14 Besøg i Chr. d. VIII Palæ

2017

1/2 Vinsmagning

22/2 Spændende besøg på Polti-
 gården i København

29/3 Rundvisning på museet Arken

Deadline for arrangementer: 1. november 2016

Indlæg sendes til redaktøren på mail:
redaktoeren@jaguarclub.dk  /  schulz@asconbs.com (store filer)

HUSK:  Tjek jaguarclub.dk for sidste nyt

Jaguar Club of Denmark

Jylland Syd

1/10 Besøg hos Strøjer samlingen

22/10- Bilmesse Fredericia
23/10

Nov. Foredrag 
 v. Poul Erik Christensen

Efterlysning
Frivillige til JCD standen på Fredericiamessen

Hjælp til at etablere standen fredag  d. 21. oktober
Hjælp til at bemande standen d. 22. og 23. oktober

Klubstandens tema denne gang er: "projekter og restaurering"
Kontakt Bent J. Clausen på tlf.: 4046 5382 eller bentc123@hotmail for at melde til 

Sæt kryds i kalenderen

Årsmødet	2017	finder	sted	1.-2.-3.	september	på
Sørup Herregård
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LEDER

Jeg blev medlem i 1998 og har medlemsnummer 2662. Min 
første Jaguar XJ6 fra 1971 blev købt tilbage i 1985. Den blev 
solgt i 1986 da vi fik vores første søn Simon. Den blev erstat-
tet af en Opel Ascona Touring. 

I starten deltog jeg i forskellige hjemmemøder og har også 
deltaget i concour’en i 1999 i Rebild Bakke med min blå 
E-type Roadster fra 1973. Jeg havde læst at der kun var 2 
deltagere i E-type afdelingen året i forvejen. Men i 1999 var 
der konkurrence. 7 stk. Jeg fik en flot 7. plads. Tak til Ernest 
Kristensen som var dommer. Johan Rohdemejer var suveræn 
vinder hvert år i sin flotte røde E-type Roadster serie 3.

Er også glad for dengang Hans Aarup lige kunne klare en 
plads mere hos Kaffe Kaj i Viborg. Og i 2003 tog jeg til møde 
i Hellevad ved Rødekro, hvor daværende formand Svend 
Aage Tholstrup og Knud Torp Madsen havde inviteret til 
møde for at lancere ideen om at opdele landet i regioner.
Og mærkelig nok blev jeg regionsformand/regionsansvarlig 
og har været det lige siden.

Bilmessen i Fredericia har været en dejlig årlig tilbageven-
dende begivenhed. Da E-typen havde 50 års jubilæum havde 
vi ”hæderspladsen” lige inden for døren. Vi har nu en god 
plads blandt mærkeklubberne. Har du en bil der fortjener at 
blive beset og beundret af ca. 7-9000 personer, så kontakt 
mig. Stefan Johansen og Carsten Craul gør et stort arbejde 
med messen hver gang.

I 2008 blev jeg valgt ind i bestyrelsen hvor jeg har med re-
gionerne at gøre. Og via mit bestyrelsesarbejde og mit visitkort 
med foto har der været mange døre/porte som har åbnet sig 
for mig i Jaguarverdenen. I oktober måned i år tager vi til 
England igen med vinderen af Member Get Member konkur-
rencen ,Knud Knudsen, hvor vi skal ind og se produktionen af 
de manglende 9 stk. XKSS.  Sidste år var Anton Schulz og jeg 
på Jaguarfabrikken og så deres produktion af de manglende 
6 stk. Ligtweigt E-type Recreation.(se evt. Jaguaria nr. 302). 
Via min tur med redaktør Anton sidste år, var jeg så heldig 
at få en køretur i en original XKSS. Dog kun som passager. 
Firmaet CMC mente nok de selv kunne køre deres 70-80 
millioners XKSS ind i traileren. (Jaguaria nr. 302)

Hvis du tænker at tiden er kommet til et skifte på regionsp-
ladsen i Jylland Syd, så er denne mulighed også åben. Hvis 
Du har lyst til at få den samme fornøjelse af at fotografere, 
skrive en tekst til hjemmesiden og i Jaguaria, arrangere 
garagemøder, virksomhedsbesøg, køreture m.m., hvilket alt 
sammen sker i et fornøjeligt samarbejde med de øvrige re-
gionsmedlemmer, så send en mail til bentc123@hotmail.com
Opfordringen til at træde nærmere ind i klublivet og give en 
ekstra hånd med skal gælde for hele landet. Kom bare frit 
frem hvor end du bor i landet. Lige pludselig er det dig der 
er med til at sætte dit præg på klubbens arrangementer. Du 
bestemmer selv farten. Spørg bare Region Jylland Nord. om 
det ikke har været en oplevelse af arrangere årsmøde i 2016.n

”Fornøjelse af klubarbejde” Bent J. Clausen
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Regnar Christensen, Ålborg

En lille klumme om gamle tider med JAGUAR i Danmark.

Vi solgte de fleste nye Jaguarer fra København, men havde 
dog en forhandler i Odense, en i Kolding og en i Aarhus.

I Aalborg havde vi Regnar Christensen, som aldrig solgte 
nogen biler, men var et af verdens bedste bilværksteder. Han 
var showmand også, og når han havde en bil på værkstedet, 
lagde han små ægte tæpper på gulvet på begge sider af bilen, 
og tog selv hvide handsker på. Han var så fremragende, at der 
kom Jaguar-ejere fra Tyskland og Sverige for at få service hos 
ham, og så boede de normalt på hotel PHØNIX, der ikke lå 
langt fra baneterrænet, hvor han havde sit lille værksted.

Regnar byggede i øvrigt en Jaguar, som burde have fået 
betegnelsen Jaguar Mark VI. Det var nemlig en Mark V med 
XK motor. William Lyons byggede 2 af disse, men satte ikke 
modellen i produktion og undgik Mark VI-navnet fordi det 
var betegnelsen for datidens Bentley. Regnar flyttede køleren 
40 mm frem og forlængede kølerhjelmen, og motorrummets 
lodrette sidepaneler. Det blev en formidabel bil, fordi chas-
siset er det samme som i XK-serien og Mark VII VIII og IX. 
Desværre tror jeg ikke, bilen eksisterer mere.

Et godt eksempel på Regnars ry var en opringning, jeg fik en 
dag fra en Aalborg-borger, der havde virksomheden Hygæa, 
som var en succesrig producent af maling. Han fortalte mig 
i tlf., hvem han var, og at han kørte Mercedes, og jeg svare-
de, det var jeg allerede klar over. Han fortsatte med, at han 
ikke kunne få tilfredsstillende service på sin Mercedes, fordi 
datidens Mercedes-forretning koncentrerede sig om lastvogne 

plus lejlighedsvis lidt taxaer.

Han havde erfaret fra lokale venner, at Jaguarerne krævede 
vedligeholdelse, og at Regnar Christensen var det ideelle sted, 
så han ville gerne have et tilbud på en Jaguar. Det lykkedes, 
og han var tilfreds kunde i mange år.

Et andet eksempel var den Aalborgensiske slæbebådsvirksom-
hed, Goliath. Han bestilte en Jaguar E-Type og bad os sende 
vores salgsmand op. Det var vores Anderberg, der fik den op-
gave, og han traf skibsrederen i arbejdstøj uden for kontoret, 
hvor han selv fejede, og han bad sin kontordame om at ringe 
til forsikringen, for nu havde han fået besøg af en tyvagtig 
bilsælger. Goliath fik vores direktør, Halvor Schmidt til at 
købe noget ”vovet” dameundertøj i København, som Schmidt 
kunne tage med op, når han afleverede bilen, så Goliath kunne 
give en trøstpræmie til sin hustru.

Goliath blev berømt, fordi han personligt reddede forskellige 
mennesker, når de om vinteren faldt i vandet ved Limfjorden, 
og engang hvor Kongeskibet var på besøg i Aalborg, gik Goli-
ath med sin slæbebåd op på siden og rakte en stor buket til 
kaptajnen, og bad ham aflevere den til Dronningen med hilsen 
fra Goliath.

Regnars mekaniker arvede senere virksomheden og fortsatte 
det fine ry i mange år.

OLE SOMMER – 10. AUGUST 2016. n



 SOMMERS KLUMME
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Pris fra kr. 658.900,- inkl. moms. Erhvervsbeskatning fra kr. 513.651,-. Priser er eksl. leveringsomkostninger på kr. 3.880,-. Forbrug 
11,2-20,4 km/l ved blandet kørsel. CO2-udslip fra 129-209 g/km. Miljøklasse Euro 6.  JAGUAR CARE: 3 års garanti og 3 års fri 
service, (ubegrænset kilometer). Gælder ikke taxi. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.

 ABOVE ALL, 
 IT’S A JAGUAR.

G

ALL-NEW JAGUAR F-PACE
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Besøg på Gentofte Brandmuseum
Jaguarklubben skal besøge Gentofte Brandmuseum i Hellerup. Mu-
seets samling viser Brandvæsenets udvikling fra midten af 1800-tal-
let frem til i dag. 

Man kan se håndkraftsprøjter fra de gamle sprøjtehuse og motor-
drevne brandbiler – bl.a. Nordeuropas ældste, danskbyggede auto-
mobilsprøjte fra 1919, Triangel-sprøjter fra 1930-erne og en officer-
svogn fra 1946.

Udstillingen indeholder derudover utallige genstande fra brand-
spande og slanger af læder over brandhager, brandhaner, strålerør, 
uniformer, røgmasker til beskyttelsesdragter.

Museet er placeret i et helt unikt miljø på Gentofte Kommunes 
gamle brandstation fra 1909 i Hellerup.

Hvornår: Onsdag, den 26.10.2016. kl. 19.00
Hvor: Gentofte Brandmuseum, Hellerupvej 5B, 2900 Hellerup,
Parkering: Kan med fordel ske på Svanemøllevej, såfremt der ikke er 
ledige pladser på Hellerupvej. 

Parkering i museumsgården er normalt ikke tilladt. Kun klassiske 
og veteran-Jaguarer må parkere i gården – dette bedes respekteret.

Tilmelding: På hjemmesiden senest den 21.10.2016 – og der kan 
maksimalt deltage 20 personer.

Julefrokost i region Sjælland
Jægerhuset ved Furesøen lægger endnu en gang hus til Region Sjæl-
lands julefrokost.

I over hundrede år har man i hyggelige lokaler kunnet læske ganen 
og fylde maven med udsøgte lækkerier fra køkkenets hemmelige in-
dre.

November måned er til indendørs hygge. Kom med ind i varmen 
og nyd den lækre mad og det gode samvær med andre medlemmer. 

Vi arbejder hårdt på at få H.C. Andersen til at komme for at læse 
et par eventyr for os – men Hr. Andersen er vanskelig at få i tale. 
Lykkes det ikke, bliver det endnu en spændende omgang af den van-
vittigt morsomme spørgequiz: Gæt 13 Rigtige. Der vil være kæmpe 
præmier til den, som den strenge og næsten ubestikkelige dommer 
finder værdig.

Jægerhuset har strikket en juleplatte sammen til os, som vi desværre 
ikke kender prisen på endnu. Men mon ikke den kommer til at ligge 
omkring 200,- / person.
Hertil kommer drikkevare.

Tilmeldinger via hjemmesiden.

Hvornår: kl. 13 d. 27 november – Bemærk at datoen er ændret i 
forhold til tidligere annoncering.
Hvor: Dronninggårds Alle 126, 2840 Holte
Påklædning: Festligt julehumør. Har du nissehue på, er du med i 
lodtrækningen om den store pakke.

Kom glad.
Søren Post

Her ses et mindre udvalg af sidste års fremmødte, smukke køretøjer.



H.M. Dronningen har sammen med Kongehusets kurator Elisabeth 
von Buchwald udvalgt mere end 2000 genstande, der indgår i ud-
stillingen ”Fra Kongehusets gemmer”. Udstillingen genskaber otte af 
Kongehusets depoter, herunder porcelænskammeret, smykkebok-
sen, sølvkammeret, klædeskabet, møbelmagasinet, kunstdepotet, 
loftet og kælderen.

Udstillingen, som er på Christian VIII’s palæ på Amalienborg, rund-
vises for Jaguarklubben den 3. december 2016 kl. 14. Jaguarklubben 
sponsorere rundvisningen, mens man selv skal betale for entréen. 
Bindende tilmelding og betaling sker på Jaguarklubbens hjemme-
side.

Hvor: Christian VIII’s palæ på Amalienborg (mellem Frederiksgade 
og Amaliegade (nord-øst))
Tidspunkt: Den 3. december 2016 kl. 14

Tilmelding: Senest den 25. november 
2016 på klubben hjemmeside (kun). 
Tilmeldingen er bindende og ikke re-
funderbar. Der er max. 50 pladser – 
så først til mølle ...

Pris: Gruppeentré per person: kr. 75,-
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
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kl. 14 Besøg i Chr. d. VIII Palæ
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1/2 Vinsmagning

22/2 Spændende besøg på Polti-
 gården i København

29/3 Rundvisning på museet Arken

Tom fortæller om C-Typen og de mange skønne ting under hjelmen Regnvejr er ikke nogen hindring for hygge

En aften på Søbredden
Aftensolen havde lunet Søbredden dej-
ligt, men det blev en stille og stemnings-
fuld sommerregn, som af og til lyttede 
med på dette års virkelig hyggelige besøg 
hos Marianne & Tom.

40 til 50 forventningsfulde medlemmer 
mødte op i smukke biler, og snart sum-
mede Søbredden 38 af medlemmer som 
hyggede sig i godt selskab og tog for sig af 
køkkenets lækre frembringelser.

Al snak forstummede, da Tom begyndte 
at fortælle om en hårrejsende spændende 
køretur ud i sommerlandet. Med sin dra-
gende fortællekunst formåede Tom at få 
sit publikum til skiftevis at holde vejret i 
urimelig spænding og more sig forløsen-
de.

Et rigtigt herresæde

Fra kongehusets gemmer
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Klokken var lidt over 8 lørdag den 
30/8. En let taske var pakket med 
det mest nødvendige, morgenma-
den indtaget i fred og ro med fruen, 
og nu trillede jeg ned ad Allégade. 
Destination: Bellahøj. Jeg startede 
turen i regnvejr, og hele turen til Kø-
benhavn blev faktisk ganske regn-
fuld, men i radioen hævdede de, at 
det ville klare op i løbet af eftermid-
dagen. Fremme på Bellahøj fandt 
jeg hurtigt en p-plads i den fjerneste 
ende af Næsbyholmvej ved det store 
vandtårn. Tørvejr! Går ned  imod 
Hulgårdsvej for at hente pressema-
teriale. Op med paraplyen igen. 

Fremme ved standen sad hele klub-
standens team og fik lidt frokost. 
Hyggeligt så det ud, og en invitation 
til at få en bid brød med kom mig i 
møde, endnu inden jeg var fremme 
ved teltet. Den i radioen annoncere-
de opklaring lod faktisk vente på sig 
til et godt stykke ud på eftermidda-
gen, men der var dog ophold ind i 
mellem. Intet er imidlertid så skidt, 

Du danske sommer . . .

Lørdag formiddag med truende sorte skyer over JCD standen.

Johan Solman (bag rattet) gav os alle straight-six lyd for alle pengene.

Lars Rolner interviewes af TV-2 Sports 

Jacob Hammerholdt

Christina Engstrøm har besluttet sig...
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at det ikke er godt for noget, og Marianne Tønnesen kunne melde 
om fabelagtigt salg af klubparaplyer på standen.

Temaet for JCDs udstilling i år var coupé modeller, og på standen sås 
Martin Graulunds XK R, Leo Jensen og Claus Wagenblast-Franck 
med XJ-S 6-cyl og XJ-S V12, Leif Christensen med E-type 2+2, Gun-
nar Hansen med E-Type Serie 1, Jan Helweg-Møller med E-Type 
serie 2, samt Tom Ruhrskov med Daimer Coupe’en.

Copenhagen Historic Grand Prix omfattede i år flere racerbiler og 
flere deltagere end nogensinde før. Det var 16. gang Copenhagen 
Historic Grand Prix blev afholdt i København, og fjerde år Bellahøj 
Park. Set med Jaguarøjne var det igen i år svenskeren, Johan Solman, 
som i sin Jaguar E-Type Lightweight gav os smæk for skillingen og 
ægte straight six lyd. Klubmedlem, Lars Rolner og medkører Hans 
Leerdam, sikrede sig en tredjeplads i Royal Pro/Am i Porsche 911.

Søndagen varslede med strålende solskin allerede fra morgenstun-
den rent vejrmæssigt en bedre dag, og det blev en dag med sol, som-
mer og mere ræs. Anerkendende velkomsthilse-
ner kom mig i møde fra et fyld morgenbord i 
det fri foran klubteltet, idet jeg annoncerede, 
at posen under armen rummede wienerbrød til 
morgenkaffen. 

Søndagen bød på rigtig mange interesserede 
gæster på standen, og værdien af klubbens til-
stedeværelse på disse store arrangementer med 

masser af tilskuere er stor. 
Dels får JCD vist flaget for 
potentielle medlemmer, og 
dels danner det et hyggeligt 
fællesskab for klubbens del-
tagere på standen.

Vi er der sikkert igen næ-
ste år.

. . . jeg elsker dig på Bellahøj
Johan Solman (bag rattet) gav os alle straight-six lyd for alle pengene.
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Det gode vejr, og hvem ved - måske lidt Rio 2016 
OL udmattelse eller bare lysten til en havneis og 
godt selskab, lokkede en lille snes klassiske og 
smukke Jags ned på Vedbæk havn. Nye som gam-
le blandede Jaguarerne sig præcis, som vi kan lide 
det. Som det ses på billederne er modellerne fra 
Jaguar dækket ganske bredt.

Sommerens tildragelser blev udvekslet. Man op-
lever altid noget spændene med en Jaguar. Dæk 
blev sparket. Og is blev spist. Solen dalede lang-
somt ned over master og Jaguarer på en dejlig 
sensommeraften.

I mens aftensolen malerisk lagde sig til ro mellem masterne, sprang isman-
den rundt bag disken og opfyldte medlemmernes drøm om iskager – stør-
relse så vel som præferencer udi is i alle afskygninger. Undertegnede valgte 
en ”Nordmolen” og måtte kæmpe noget for at komme igennem ”måltidet”.

Da man aldrig kan vide sig sikker på den danske lunefulde sommer, blev der 
overrasket med skoldhed kaffe på bagsmækken fra en XJ.

Alting har en ende. Selv en hyggelig aften på Vedbæk Havn må slutte. Mens 
de smukke biler brummende forsvandt leverede aftensolen en flot kulisse. 
Tak til alle som bakkede ind og bakkede op om sæsonens næstsidste hav-
nebesøg.

Søren Post

Sommeraften på Vedbæk Havn

Om man har en ny eller en klassisk Jaguar betyder mindre. Har man passion for Jaguar 
så er man velkommen. Man kan få den vildfarelse at folk står og skutter 
sig, men det var en helt igennem fin aften på Vedbæk havn.

 To vildbasser fra hver deres tid. En E-type og en XKR. Vi fik fornøjelsen at 
hører motoren spinde på XKR’n. Stærkt vanedannende. Det var meget svært 
at stige ud af den igen.

Så er der bagklap-kaffe. Den betænksomme arrangør overraskede med 
friskbrygget pulverkaffe på bagklappen af en XJ - 12 cyl. naturligvis. En 
Jaguar er i sandhed en praktisk bil. Da billedet blev taget var adskillige 
krus ude i cirkulation.



Regionsnyt SJÆLLAND

Med en fortrop på 5 smukke Jaguarer og 9 
personer er ”Connecting people”, som er tit-
len på et tættere samarbejde med den Sven-
ske Jaguarklub, kommet fint fra start. 

Fortroppen blev modtaget med den vanlige 
svenske åbenhed, varme og stråhat af Chri-
ster Pålsson, som er ansvarlig for region Syd-
sverige.

Vejret var helt perfekt til et Mölla besök. Høj 
sol og en frisk vind. 

Et medlem af Mölla foreningen fortalte på 
syngende skååånsk hvordan møllens liv og 
levned havde været indtil dato. Jeg tror ikke 
vi fik fat i alle detaljerne.

Turen går til Sverige 
- Kragholms Mölla förstås!
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Fotos: Carsten Kraul

Jane og Flemming Nielsen havde lavet en fin køretur i den dejlige, 
fynske natur på Nordfyn. 9 Jaguarer af forskellig type var mødt op 
til start i Odense. 4 x E-type, 1 XJ8, 1 XJ 6, 1 XJ6 serie 2, 1 x XKR 
og en S-type 1963. I øsende regnvejr gik turen forbi Dallund Slot og 
videre til Glavendrup Lunden, hvor vi holdt en kort pause, besigti-
gede området og gik en tur i Lunden som indeholder fortidsminder 
og monumenter fra de sidste 3000 år. Der blev også tid til et godt 
glas champagne som Camilla og Thomas Bjerre fandt frem fra deres 
XKR og serverede i højstilkede glas! 

Da glassene var tømt, fortsatte turen mod Kunstgården, som ligger 
i Skovsby ved Bogense. Her blev der serveret kaffe og kage. Efter-
følgende var alle en tur rundt i galleriet og se på kunst, mens det 
regnede udenfor.

Aftenstemning, med smuk solnedgang over de smukke bilerVed Næsbylund Kro var der igen ophold i vejret,

Jaguarer giver glade 
børn og voksne
Tekst: Anton Schulz
Foto: Jørgen Findsen

Omkring 30 biler af forskelligt mærke var igen i år samlet for at give 
udsatte børn en oplevelse og lidt adspredelse. Det skete d. 4. august, 
hvor man havde sat hinanden stævne ved Åløkkestedet for at line 
op og fordele både voksne og børn på de forskellige biler. Vejret var 
ganske udmærket til formålet. En enkelt byge ramte nogle af bilerne, 

men de åbne, som var kørt lidt før, gik lige nøjagtig fri af den. Turen 
havde endepunkt ved banegårdscentret midt i Odense. Her sluttede 
turen, og alle kunne tage en oplevelse rigere hjem igen.

Fra JCD sås bl.a. også Jaguarmekaniker, Poul Erik Christensen, som 
var kørende i fruens Morris Minor, idet E-Typen var på liften efter 
en lang tur i Skotland. Jørgen Findsen er ankermand på projektet og 
står i den forbindelse for kontakten til de mange klubber og indivi-
duelle, som år efter år bakker op om arrangementet. Jørgen Findsen 
oplyser, at man næste år påtænker at udvide arrangementet med et 
socialt arrangement for kørerne umiddelbart efter køreturens gen-
nemførelse.

Fotos: Carsten Kraul

Mange var d. 7. september mødt op til havnemødet i Assens. Regi-
on Fyn indkaldte til havnemøde med lidt kort varsel, men vejret var 
fint, så der blev et flot fremøde. Regionen bød på kaffe og hjemme-
bragt brød, og dækkene fik de sædvanlige hyggelige spark, samtidig 
med at solen gik ned.

Havnemøde i AssensKøretur og kunst
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

1/10 Besøg hos Strøjer samlingen

20/11 Julefrokost

Tekst: Carsten Rojh
Fotos: Carsten Kraul

Classic Days på Egeskov Slot i den forgang-
ne weekend var et forfriskende og ambitiøst 
anlagt initiativ, som Jaguarklubben havde 
besluttet sig for at støtte. Vi stillede med 
telt og bannere og 10 flotte Jaguarer - XJ6, 
XK140, Mark 2, E-Type Serie 1, 1 1/2, 2 og 
3, 420G og XJ-SC. Vi fik mange besøgende, 
herunder også præsidenten fra den Tyske 
Jaguarclub JAG. 2 nye medlemmer blev det 
også til. 

Ca. 200 køretøjer af forskellig herkomst hav-
de fundet vej, og vejret viste sig fra den gode 
side, ligesom der var forskellige underhold-
ningsindslag, modeopvisning som i gamle 
dage, dans som i gamle dage, musik som i 
gamle dage, samt løb over scenen i løbet af 
weekenden. 

Det hele var garneret med spisesteder og tel-
te, hvorfra der solgtes tøj, bøger med videre. 

Arrangørerne var efter sigende tilfredse med 
debuten og vil gentage arrangementet igen 
næste år, og klubben vil også deltage næste 
år. 

På vores 'ønskeseddel' vil der stå, at flere 
klubber gerne må vise flaget - der var faktisk 
kun én synlig klub ud over Jaguarklubben 
- for arrangementets ambitioner fortjener 
det. Derudover kunne man ønske sig, at de 
udstillede køretøjer forbliver på pladsen i 
hele perioden og ikke, som i år, hvor 80 % 
både lørdag og søndag deltog i 3 - 4 timers 
køreture og hill climb, hvilket efterlod hele 
området i en meget sølle tilstand, hvilket 
skabte en del frustration blandt de betalen-
de gæster - og os udstillere.

JCD stærkt repræsenteret på 
Classic Days Egeskov

Egeskov Slot

Egeskov Slotrummer en permanent udstillet 
stor og interessant bil- og flysamling
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Sommeraften langs Flensborg Fjord
Red. tekst og Foto: Siegfried Riege

Jeg ved ikke, hvordan han gør det, 
ham Frede. Igen, igen kom vi – tirs-
dag d. 23/08 - ud på snørklede veje, 
hvor ingen JAG før har kørt, og fik 
vist deltagerne Danmark fra den 
kønneste side.  Nej ikke nok med 
det, han havde da også sørget for, 
at solen skinnede, så man kunne 
køre åben. 

11 Jaguarer, en Ferrari og en Chevrolet med i alt 23 personer, heraf 
”besøg” af en JAG-mekaniker i en XK150 fra Flensborg (ham be-
søger vi næste år), mødtes hos ”Honda Frede” - alle ved hvem det 
er - kl. 18 for at få en dejlig tur gennem mark og skov, hvor der un-
dervejs var 2 korte ”kulturfortællinger”. Hvem vidste - bortset fra 
fortælleren - at der havde ligget en kirke på størrelse med Haderslev 
Domkirke midt ude i ”nowhere”, et par kilometer syd for Aabenraa.? 
Ingen ved hvornår kirken blev bygget, ingen ved hvornår den blevi-

revet ned, ingen ved hvem der har bygget den. Men den har været 
der. Kun nævnt 1523 i Slesvigbispens afgiftsbog. En udgravning har 
påvist rester af fundamentet, og at det bebyggede areal havde været 
600 kvadratmeter. Nu er det hele dækket til, og kun en lille tavle 
fortæller, at her havde ”Årup Kapel” ligget. 

Videre gik det gennem det smukke landskab ned til Flensborg fjord, 
Her gjorde vi holdt på en lille P-plads, hvor der var en ”forfriskning” 
til at skylle den næste lille ”kulturfortælling” ned med. Det var lidt 
om ”Okseøerne” i Flensborg fjord og ”dronning Margrete den før-
ste´s” tilknytning hertil.

Næste stop var Bovrup, hvor vi skulle besøge en ”samler” og se, hvad 
han havde slæbt sammen gennem 16 år. Martin Her var Biler, ny-
ere og gamle motorcykler. legetøj, omkring 4000 modeller af biler, 
traktorer, landbrugsmaskiner og motorcykler. Derudover skilte, 
benzinstandere, et hjørne med cowboyudstyr, og og og. Men han 
har en kone der ”bakker” ham 100% op, samt en datter på 16 år, som 
slægter sin far på med hensyn til samlermani, og i øvrigt kan arbejde 
med skruenøgle på lige fod med ”knægtene”. Han underholdt os i 
samtlige de 2 timer, vi var der – vi fik selvfølgelig kaffe og brød. Alt i 
alt et yderst vellykket arrangement. Ja, og så skulle jeg sige, at alle er 
velkommne til at ”kikke ind”, evt. for at få god køb/salg/bytte. 

Tak til Frede for turen, som blev afviklet nøjagtig på klokkeslæt.

Klar til afgang på en skøn aftentur i området nord for Flensborg Fjord.

Aftenstemning ved Flensborg Fjord

Der sluttes op i rækkerne. Jaguarernes øjne begynder at lyse i aftenen

Det er tid til en lille forfriskning inden turen går videre til Martin.



Garagemøde hos
redaktøren
Tekst: Anton Schulz
Fotos: Bent J. Clausen

Vi skriver 14. september 2016, og vi oplever en gedigen varmebølge 
rent vejrmæssigt. 23 interesserede havde meldt deres deltagelse i det 
planlagte garagemøde hos redaktøren, og de dukkede planmæssigt 
op ved 19-tiden, og naboerne kunne ved samme lejlighed konstatere, 

at Jaguarer fyldte gaden op både foran og bagved huset. I garagen 
stod det bilprojekt, som havde vakt interessen hos aftenens delta-
gere. Måske fordi de lige skulle se, om særlingen var kommet videre 
siden sidste garagemøde over samme tema for 3-4 år siden. Uanset 
motiv var alle lutter øren, da redaktøren berettede om idéerne bag 
konceptbilen, som kort fortalt skal være en LMP-inspireret sports-
vogn i aluminium - alt sammen baseret på drivlinje, styretøj, bagtøj 
og transmission fra en Jaguar XJ-S.

Ud over projektet i garagen, kunne man også benytte lejligheden til 
at få smagt en rigtig ringriderpølse, en øl eller vand, og sidst en lille 
kop kaffe at køre hjem på igen.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

1/10 Besøg hos Strøjer samlingen

15/10- Bilmesse Fredericia
16/10

Nov. Foredrag 
 v. Poul Erik Christensen

Allégade var godt fyldt op af Jaguarer. Der indløb ingen klager fra naboen... ....eller fra bagboen, hvor disse to skønheder havde et lille stævnemøde

Indenfor samlede interessen sig om aluminiumschassiset.

En skøn aften, hvor kaffen kunne indtages i det fri "Sigge" kunne ikke dy sig. Fandt en ølkasse og satte sig ind i kørestilling.



Vs:

18 www.jaguaria.dk   I   JAGUARIA

Regionsnyt SYD/MIDT

Tre af klubbens medlem-
mer deltog i år i det tra-
ditionsrige Munkebjerg 
Sprint og Munkebjerg Hill 
Climb

Søren Wichmann deltog i sin Jaguar E-Type fra 
1967 både Munkebjerg historisk sprint / HMS3 
og i  Munkebjerg Historisk Hill Climb / HMS 4. 
Wichmann kørte i gruppe 3, hvor også Ole Wich-
mann kørte med i sin MGB GT årgang 1971. Hill 
Climb resultaterne for de to kan ses i den øverste, 
blå resultatliste. Sprintresultaterne fremgår af den 
nederste grå oversigt. Her fik Ole en 3. plads.

Også Arne Jacobsen fra Ørting deltog i sin Jaguar 
XK 140 FHC fra 1957. Han kørte ligeledes 3 heat 
men i gruppe 2, og som det fremgår af den ne-
derste, blå resultatliste havde han i samtlige heat 
de bedste tider i sin gruppe. Arne figurerer ikke i 
sprintresultaterne.

Jaguarer på 
Munkebjerg

Agerskov byfest
Foto: Bent J. Clausen

Regionsansvarlig Bent J. Clausen havde igen i år 
inviteret til at deltage i veteranudstillingen i for-
bindelse med den årlige byfest i hjembyen, Ager-
skov. Trods regnvejret tog en del lokale imod in-
vitationen og linede op foran de karakteristiske 
galger, som anvendes til den sønderjyske specia-
litet ringridning.

Ernest Kristensens SS100 var også på Munkebjerg

Søren Wichmanns E-Type Ole og Søren Wichmanns biler linet op ved siden af hinanden ved arrangementet i Vejle

Medl. Siegfried Riege ved sin smukke E-Type Medl. Henning Madsen i regnvejrspassiar

Arne Jacobsens XK 140 DHC
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

1/10 Besøg hos Strøjer samlingen

13/10 Garagemøde i Silkeborg

2/11 Garagemøde hos Jacob og   
 Elsebeth Kjeldsen

11/12 Julefrokost, Svostrup Kro

2017

Januar Garagemøde

Februar	 Stegt	flæsk	på	Sabro	Kro

Marts Besøg hos J.P. Automotive i   
 Viborg

April/Maj Spring Rally i Midtjylland

Garagemøde i
Silkeborg
Torsdag d. 13. oktober kl. 19:00  er der
garagemøde hos Kurt Søgaard, Silkeborg
 
Som forholdsmæssigt nyt medlem i JCD inviterer Kurt Søgaard os hermed til garagemøde 
hos ham. Kurt har et værksted, hvor han holder alskens engelske køretøjer kørende, både 
egne og andres. For nærværende er det en Series III E-type, der får den store tur, men ellers 
er det lige fra Morris Minor, over Morgan, MG og til AC Cobra, som bliver behandlet for 
skavanker. Kurt har rejst meget i den engelske verden og har bygget og restaureret biler 
siden han var ganske ung. Og da ”Erfaren mand er god at gæste”, så må dette være det helt 
rigtige for os i JCD.

Adressen er Karlskronavej 31, 8600 Silkeborg, 
og der parkeres på det grønne areal bag ejendom-
men. 

Tilmelding:
senest d. 8. oktober til: steen.normann@c.dk

Kort om de kommende 
arrangementer i Region 
Jylland Midt
Den 2. november kl 19:30 mødes vi hos Jacob og Elsebeth Kjeldsen, 
Langagervej 5, 8400 Ebeltoft. Her er der 1 stk XK 150, 1 stk E-type, 
1 XJS og 1 stk XK8 Silverstone at se plus det løse. Jacob har mange 
dele til diverse Jaguarer. Så står man lige og mangler noget til Jag'en, 
ja så er det muligt, at det findes her. Det bliver en rigtig Jaguaraften. 

Den 11. december kl. 12:30 prøver vi igen at lave en julefrokost. Vi 
har valgt Svostrup Kro nær Silkeborg. Stedet har i fordums tid lagt 
krostue til adskillige Jaguar julefrokoster. Vi skal have den store jule-
buffet, og vi skal have pakkeleg plus alt det vi ellers finder på. 
Tilmelding til Hans på 40752553  senest d 20. november.
 
I det nye år lægger vi ud med et garagemøde i januar 2017.

I februar planlægger vi at gennemføre det traditionsrige stegt flæsk  
med persillesovs arrangement på Sabro Kro. Temaet denne gang bli-
ver enten om Taga Florio eller Pan American Rally.

I marts besøger vi J.P. Automotive i Viborg. Virksomheden, som 
handler med autodele i snart sagt alle genrer, har ud over de inte-
ressante effekter til biler også en meget stor bilsamling, som vi skal 
se på.

April eller maj bliver der Spring Rally. Planen er, at det gennemføres 
et skønt sted i midt Jylland, ligesom vi vil indlægge et museumsbe-
søg i programmet

Steen Normann og Hans Aarup

Svostrup Kro

Sabro Kro



Årsmøde 2016

Det var lidt som at køre spidsrod imellem truende byger, da turen gik 
nordpå fredag d. 2. september. Målet var Tannishus helt oppe i Tver-
sted ved Tannis Bugt. Kalechen var nede indtil Ribes nordlige ende, 
hvor en byge alligevel blev så intens, at vi slog den op igen, og der 
blev den, indtil vi nåede nordenfjords, hvor solen under et rast plud-
selig stak igennem. Trods nogle mørke skyer rundt omkring,holdt 
det tørt indtil vi ankom til Tannishus hen på eftermiddagen. 

Næsten fremme ved Tversted kørte en helt ny F-Type ind i rund-
kørslen lige foran os. Første indskydelse: "OK! her kører to Jaguarer 
lige efter hinanden, og der er nøjagtigt 60 år imellem de to biler. Da 
vi fremme ved den smukke indkørsel til Tannishus drejede ind i den 
store gård, var det første vi mødte en veloplagt official, som med 

et stort smil bød os velkommen og anviste os plads på den grønne 
plæne midt imellem Tannishus' indbydende bygninger. Tidsspændet 
imellem F-Typen og XK 140eren samt den smilende velkomst skulle 
blive betegnende for to af dette årsmødes særkender nemlig stor di-
versitet i fremmødet af Jaguarmodeller og et særdeles veltilrettelagt 
og humørfyldt årsmøde.

Ved check-in i receptionen var der styr på tingene med værelsesan-
visning og generøse goodie bags fra sponsorerne. Man anede en vis 
kvindelig indflydelse på planlægningen, og Mads Skaarup Willadsen 
havde gjort en stor indsats i forhold til sponsorer, hvilket skulle vise 
sig senere samme aften, hvor der under den hyggelige 2 retters mid-
dag  med tillhørende vine blev uddelt sponsorgaver til de heldige, 

Årsmøde ved Tannis Bugt
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Tekst: Anton Schulz
Fotos: Anton Schulz & Bent J. Clausen

Mads Skaarup Willadsen bød 

velkommen og var i sponsor-

gavehumør fra første færd.
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som under deres kuvert kunne fremtrylle et lod. Her var alt lige fra 
topnøglesæt til motorolie, og igen dagen efter skulle det vise sig, at 
der var flere gaver og præmier i spil.

Førstedagens middag fik i den grad rystet deltagerne i årsmødet 
sammen i fælles latter, da vores gennemgående og hyggelig toast-
master, Peter Risgård Hansen, pludseligt under sin introduktion til 
årsmødet og aftenen blev afbrudt af den lækreste pizzamand, som 
enhver kvinde ville kunne drømme op. Selvtilliden hos ham fejlede 
i hvert fald ingenting, og hans slet skjulte fornærmelser af danske 
mænds manglende manerer og evner udi flirtens kunst blev modta-
get med latter fra salen. 
Anelsen om kvindelig indflydelse på forberedelserne til årsmødet 

blev bekræftet om aftenen, da planlægningsgruppen hyldede kvin-
derne med blomster for dels deres aktive medvirken og dels de af-
savn, de havde båret ved mændenes heftige mødeaktivet forud for 
årsmødet. 

Via den nordjyske gæstfrihed og lune blev den gode stemning for 
resten af dette årsmøde således godt og grundigt lagt fra starten. 

Tilbage i den dejlige ferielejlighed kunne man efter en begivenheds-
rig dag med en lang tur i Jaguarer og en varm velkomst blandt ven-
ner med forventning se frem til lørdagens program.
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Gardinet fra. Septembers himmel er så blå, og solen har fundet vej 
imellem et par dramatisk sorte skyer. Ude på terrassen var luften 
klar, frisk og kølig, men solen varmede allerede godt, og vejrmeldin-
gen stod på opklaring og sol, så der var grund til optimisme. 

Efter morgenmaden var det tid til en veltilrettelagt køretur, som 
skulle bringe os igennem en virkeligt varieret natur. Dagens program 
var spændende og informativt. Efter første etape gjorde vi holdt ved 
Tornbjerg Bakke godt 88 meter over nul. Fantastisk udsigt over hele 
egnen ud til Tannis Bugt. Udsigten var ikke mindre fascinerende, 
da vi ved næste stop kunne bevæge os helt ud på kanten af Rubjerg 

Knude og se hele kystlinjen langs bugten nede i dybet. Den helt ube-
voksede knude med det ikoniske fyr er bestemt et besøg værd. Et 
lille kuriosum er en glasinstallation inde i fyret . Denne danner et 
helt kaleidoskopisk lysspil af lysindfaldet i fyrets top. 

Børglum Kloster
Den store smedejernsport åbnede sig foran Jaguaren, som var den 
fjernstyret. Der var eksklusiv parkering for Jaguarerne i gården imel-
lem Børglum Klosters ophøjede hvide hovedbygning og den nyre-
staurerede sidefløj. Her stod Klostrets frue, Anne Rottbøll, klar med 

Årsmøde ved Tannis Bugt

 Et kig direkte op imod fyret afslører 
denne smukke reflektion i spejlinstalla-
tionen i fyrets indre.

 Øverst: En byge fik på nul komma fem adskillige kalecher slået op. Nederst: Første 
stop på lørdagens køretur var Tornby Bjerg med en udsigt over hele egnen.    

Der gøres klar til dagens køretur i gården foran Tannishus' karakteristiske facader.

En morgenvåd F-Typesnude helt klar til dagens strabadser
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guidemikrofon, mange informationer og skønne anekdoter, som 
flød til os alle i en skøn humørfyldt fortælling. 
Den gamle hestestald ved siden af selve klostret var igennem en 
meget bekostelig renovering blevet forsynet med en ekstra meter i 
højden, og på det nye loft var der dels dækket op med en rigtig dejlig 
frokost til os alle, og dels kunne vi tage en smuk kjoleudstilling i øje-
syn, ligesom vi kunne besigtige en 70 meter lang håndbroderet kopi 
af det historiske Bayeuxtapet. Senere var der så dækket op til kaffe i 
de tidligere hestestalde nedenunder, hvor man i øvrigt kunne se en 
kunstudstilling. I selve klostret blev vi guidet med fortællinger om 
Klostret, Stygge Krumpen, og slægtens hvad har vi alt.

En nyere avlsbygning rummede en dukkeudstilling, en særudstilling 
med Annemarie Helgers overdådige kjoler, og sidst men ikke mindst 
kunne vi se Julemandens Værksted kendt fra TV-serien "Ludvig og 
Julemanden". Det var en virkeligt vellykket tur i det skønneste vejr, 
man kunne forestille sig. 

Tilbage på Tannishus blev deltagerne mødt af Poul Erik Christen-
sen, som bedømte vore Jaguarer efter kriterier såsom smukkeste 
lakering, flotteste interiør og bedste motorlyd. En fin og uhøjtidelig 
bedømmelse, så alle kunne være med....og så var det ellers tid til at 
blive frisket op og finde den formelle dresscode frem til aftenen.

 Øverst: En byge fik på nul komma fem adskillige kalecher slået op. Nederst: Første 
stop på lørdagens køretur var Tornby Bjerg med en udsigt over hele egnen.    
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Veloplagte og festklædte årsmødedeltagere gør klar til en hyggelig 
festaften med middag, underholding og efterfølgende musik og dans.

Lørdag afsluttedes med en dejlig 3-retters festmiddag krydret med 
underholdning, og efter en god kop kaffe med en lille skarp til var 
der musik og dans til den velspillende gruppe Dansuensa.

Det gode vejr tillod, at alle festklædte før middagen kunne mødes 
i det udendørs caféområde foran hotellets hovedindgang til vel-
komstdrinks og en hyggelig passiar med venner og nye bekendte fra 
dagens oplevelsesrige køretur.

Under middagen var der særdeles morsom og vedkommende 
stand-up monologer serveret på professionel vis af Hanne Laursen 
fra Vendsyssel Teater.

I aftenens løb blev det også lagt i Poul Erik Christensens lod at afslø-
re resultaterne af dagens Concours de Charme. Det gav anledning 
til, at sponsoransvarlig, Mads Skaarup Willadsen, kunne overrække 
en række præmier til de heldige vindere. Den samlede vinder blev 
dog Allan Derry for sin flotte XK120, som i øvrigt var træffets æld-
ste model.

Stor tak for et fantastisk årsmøde til arrangementsgruppen: Per 
M. Pedersen, Svend Mousten Hansen, Mads Skaarup Willadsen, 
Peter Risgaard Hansen, Hanne Hansen, Vibeke Risbjerg Jensen, 
Jann R. Jensen Allan Derry og Lisbeth Derry.

Arrangørgruppen nederst fv. Allan Derry, Lisbeth Derry, Per M. Pedersen, Vibeke 
Risbjerg Jensen, Jan R. Jensen - øverst fv. Peter Risgård Hansen, Hanne Hansen, 
Mads Skaarup Willadsen. Svend Mousten Hansen var ikke til stede.

Årsmøde ved Tannis Bugt

Frederikshavn
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Regionsnyt HELE LANDET

Regionsansvarlig for Region Nord, Per M. Pedersen lagde ved 
årsmødet 2015 billet ind på at afholde årsmøde i Region Nord
Det var en god ide. Det blev et rigtigt dejligt årsmøde. Tak for det.

Peter Risgård Hansen Poul Erik Christensen Carsten Rojh

Skuespiller, Hanne Laursen

Øvrige sponsorer:
Fru Hansen's
Skagenfood

Peter Larsen Kaffe
Blokus Salt
Hotel Tannishus
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Årsmøde 2016
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Årsmøde 2016

Årsmøde på Tannishus, Tversted
2. - 4. september 2016 
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Generalforsamling 2016
Referat af den or-
dinære generalfor-
samling i Jaguar Club 
of Denmark afholdt 
søndag d.4 september 
2016 kl.10 på badeho-
tel Tannishus Tannis-
bugtvej 123, 9881 Bind-
slev.
 
 
GENERALFORSAMLING
 
Agenda:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne 
regnskabsår.
3) Godkendelse af det reviderede regnskab.
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og supple-
anter.
5) Valg af revisor og revisorsuppleanter.
6) Fastsættelse af kontingent for kalender-
året 2017. 
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Eventuelt.

Ad. 4:
I Henhold til vedtægternes §12 stk. 3, skal 
det oplyses, at Carsten Rojh, Michael Mot-
tlau, Poul Erik Christensen, Søren Post og 
Win Åndahl er på valg.
Alle, på nær Win Åndahl, genopstiller.
I stedet for Win Åndahl indstilles Tage An-
dersen til valg til bestyrelsen.
Der gøres opmærksom på, at navne på even-
tuelle andre kandidater til bestyrelsen skrift-
ligt skal være formanden i hænde senest 7 
dage før generalforsamlingens afholdelse, jr. 

Vedtægternes §12 stk. 5.
For fuldstændighedens skyld skal det oply-
ses, at Bent Clausen, Jørgen Findsen og Bo 
Arnkjær ikke er på valg i 2016.
Som suppleanter indstiller bestyrelsen Car-
sten Bograd jf. vedtægternes §6 stk. 2.

Ad.6: 
Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent 
for kalenderåret 2017.

 
Ad.7:
Der gøres opmærksom på, at forslag der 
ønskes drøftet under dagsordenens pkt. 7, 
skriftligt skal være formanden i hænde se-
nest 7 dage før generalforsamlingens afhol-
delse jf. vedtægternes §12 stk. 6.

Fra bestyrelsen deltog:
Carsten Rojh (CR), Bent Clausen (BC), Poul 
Erik Christensen (PEC), Jørgen Findsen (JF), 
Michael Mottlau (MM), Bo Arnkjær (BA) 
og Søren Post (SP)
Fraværende: Win Åndahl
Kl.10:00 indledte CR generalforsamlingen 
med at byde velkommen og foreslå Jan Es-
bensen som dirigent. Generalforsamlingen 
valgte herefter Jan Esbensen som dirigent 
uden modkandidater.

Ad.1
Jan Esbensen kunne konstatere, at gene-
ralforsamlingen var lovlig mht., hvordan 
og hvornår indkaldelsen var offentliggjort, 
samt at den afholdtes inden udgangen af 
september, som fastsat i vedtægterne. 
Dirigenten kunne konstatere, at der i salen 
var stemmesedler med ”JA”, og ”NEJ” så-
fremt en afstemning skulle finde sted.
Generalforsamlingen konstateredes fuldt 
lovlig og beslutningsdygtig.

Der var ikke indkommet fuldmagter.
Salen kunne stemme.
Herefter gennemgik dirigenten dagsorde-
nen, og gav ordet til formanden.

Ad.2
Bestyrelsens beretning for det forløbne 
regnskabsår.

Formand Carsten Rojhs beretning:
Sidste år fejrede vi klubbens 40 års jubilæ-
um. Vi kunne ved den lejlighed konstatere, 
at selvom antallet af medlemmer i de senere 
år havde vist en vigende tendens, er der fort-
sat masser af livskraft og entusiasme. 
I det forgangne år har Klubben været stærkt 
tilstede på Fredericia Messerne, i We-
delslund, Copenhagen Historic Grand Prix, 
Gavnø Classic Auto Jumble, Oldtimerløbet 
i Gråsten, hvor Jaguarklubben var udpeget 
til at være årets klubtema, Græsted Veteran-
træf og for fjorten dage siden ved den nye 
event Egeskov Classic Days. Alle steder med 
fin repræsentation af flotte Jaguarer og fri-
ske ambassadører for klubbens virke. Det er 
ved disse publikumstunge arrangementer, vi 
møder kommende entusiaster og medlem-
mer. Det er - bogstavelig talt - her ’gummiet 
rammer asfalten’. 
Ud over disse store profileringsaktiviteter 
har der – som altid – været et fornemt stort 
antal garagemøder, foredrag, virksomheds-
besøg, havnemøder og køreture. Det er 

Jan Esbensen blev valgt som ordstyrer

Bestyrelsen samlet ved starten på generalforsamlingen 2016 for Jaguar Club of Denmark
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disse arrangementer, der skaber grundlaget 
for at fastholde medlemmernes interesse og 
klubbens relevans. Bestyrelsens regionsan-
svarlige Bent Clausen vil om lidt redegøre 
for dette område.
Det var også i det forgangne år, at Jaguaria 
fik ny redaktør. En af vore egne kan man vel 
sige – Anton Schulz - som uden de store be-
gyndervanskeligheder (bortset fra et enkelt 
forsidefotokiks) har ført magasinet videre 
med nye redaktionelle tiltag. Selve layoutet 
er under forandring og vil fra og med næ-
ste udgave have fundet sin endelige form i 
et samarbejde mellem redaktøren og besty-
relsesmedlem Win Åndahl. Ud over de seks 
Jaguaria-udgivelser blev der i slutningen af 
året udsendt et jubilæumsskrift, som blev til 
i tæt samarbejde med Tom Ruhrskov.
Markedsføringsmæssigt kommer vi ikke 
uden om internettet og de sociale medier. På 
den front sker der også nyt. Hjemmesiden 
har fået en makeover i form af et tiltrængt 
nyt design, som vil blive lanceret i løbet af 
efteråret. Vores indsats på Facebook har på 
det seneste fået større opmærksomhed. En 
opmærksomhed, som vil blive udbygget i 
det kommende år. Den bestyrelsesansvar-
lige for dette område – Jørgen Findsen vil 
komme ind på dette område i sin beretning.
Medlemstallet ligger fortsat på ca. 1150. 
Det giver grundlag for en økonomi, som 
betyder, at klubben fortsat kan eksistere på 
et ordentligt niveau med klubmagasin og 
aktiviteter. Som det vil fremgå af Kasserer 
Bo Arnkjærs gennemgang af det udsendte 
regnskab er klubbens økonomi stærk. For-
skellige initiativer har medført og vil med-
føre en reduktion i omkostningerne. Men 
medlemstallet er som tidligere nævnt siven-
de. Medlemsregistrator Michael Mottlau vil 
komme ind på dette om lidt.
For at stimulere interessen for klubben og i 
et forsøg på at tilføre flere medlemmer be-
sluttede bestyrelsen at gennemføre en mem-
ber-get-member-kampagne, hvor de enkelte 
medlemmer kunne hjælpe med at skaffe nye 
medlemmer mod en passende honorering 
og chancen for at komme en tur til England. 

Resultatet var ikke prangende – en halv snes 
nye medlemmer blev det til og vores mange-
årige medlem Knud Knudsen blev den hel-
dige vinder af præmieturen og skal sammen 
med Anton Schulz, Bent Clausen og under-
tegnede en tur til Jaguarland i oktober.
Foruden member-get-member-konkurren-
cen gennemførte vi en såkaldt bannerkam-
pagne på Bilbasens hjemmesider. De, der 
søgte en ny Jaguar, blev i en periode eks-
poneret for klubbens banner med det gode 
budskab om at søge medlemskab i Jaguar-
klubben. Effekten i forhold nye medlemmer 
lader sig ikke måle, men vi ved da hvor man-
ge, der har set vores annoncebanner. Men 
man kan jo håbe, at vores budskab har lagret 
sig i bevidstheden hos nogle kommende Ja-
guarejere. 
Jeg vil slutte med at sige tak til alle de med-
lemmer, som gennem en aktiv indsats gør 
klubben levende og relevant for de over tu-
sinde medlemmer.

Regionsdirektør 
Bent Clausens be-
retning:
Region Midt – Re-
gionsansvarlig er 
Steen Normann An-

dersen.
Startede i august med Munkebjerg Hill-
Climb, Vejle. (Eksternt arrangement). Besøg 
på Forbrændingen i Lisbjerg ved Århus. Be-
søg på Autogalleriet, Århus. De har afholdt 
orienteringsløb på Djursland med fint frem-
møde. Garagemøde hos Niels Krüger. Køre-
tøjsdag på Wedelslund Gods.
Igen et godt år for Jylland Midt med Steen 
og Hans Aarup og Tage Andersen 
Skal jeg lige nævne en enkelt ting som de 
gerne må finde plads til, er det foredrag med 
stegt flæsk og persillesovs på Sabro Kro. 
Region Fyn: Regionsansvarlig er Carsten 
Craul, Jørgen Findsen hjælper godt til her.
I region Fyn sker der stadig en masse. I den-
ne sæson har de dog valgt ikke at holde ga-
ragemøder i vores område – som de gjorde 
sidste sæson. I august havde de kørsel med 
udsatte børn, Virksomhedsbesøg hos DK 
Classic Car, Langeskov, Havnemøder, Værk-
stedsbesøg hos Poul Erik, Julefrokost, Virk-
somhedsbesøg hos ITW Middelbart, Besøg 
på bilmuseum i Strib, Køretur på Nordøst-
fyn. Besøg ved Pianobar. Og årsmødet/klub-
bens 40 års jubilæum fik de afholdt i fin stil 
på Hotel Christiansminde, Svendborg.
Region Sjælland/København: Her er Søren 
Post regionsansvarlig. Regionen har et sær-

deles højt aktivitetsniveau. Her får medlem-
merne virkelig noget for kontingentet.
De startede med Vinsmagning, besøg på 
Roskilde Kloster, Copenhagen Historic 
Grand Prix, Græsted Veterantræf, køretur 
med E-type/Volvo P 1800, Gavnø, Udflugt, 
virksomhedsbesøg hos Ivar Jensen Auto-
gummi, udflugt til Joes Garage i Sverige 
samt diverse havnemøder.
Søren Post har Mads Seyer–Hansen, Flem-
ming Bo, Thomas Olsgaard og Ole Riis på 
holdet. 
Region – Jylland Nord.
Garagemøde hos Mads S. Willadsen, Besøg 
ved Jesperhus Blomsterparks åbning, Besøg 
på Kalumgård Museum, Besøg på cafe Ma-
rinaen.
Og så har I påtaget jer opgaven med afhol-
delse af årsmødet. Tak til hele den store 
gruppe af frivillige, som påtog sig dette ar-
bejde. Flot arrangement – flotte omgivelser. 
Regionsformand Per – kom bl.a. i foråret 
til Ribe for at reklamere for arrangementet. 
Godt klaret – Jylland Nord. I kan være stolte 
af arrangementet.
Region - Jylland Syd: 
Vi startede ud med Jaguar Cheap Race – 
Svenskere på besøg i Agerskov. Så heldag-
stur til Sylt i august, Byfesttræf i Agerskov, 
Besøg på Flyvestation Skrydstrup. Koncert 
på Søgårdlejren, Bilmesse i Fredericia i ok-
tober og marts i fint samarbejde med Fyn. 
Garagemøde hos Gert Allan Bloch, Brørup.  
Besøg hos Allan Kosegarten, Ribe – hvor af-
tenen sluttede af med lirekassemusik. Åbent 
arrangement --Vadehavstræf på Rømø – ar-
rangeret af Bent Jessen. Englændertræf i Lø-
gumkloster – med ca. 110 deltagende biler, 
hvor redaktør Anton S. er tovholder. Oldti-
merløb i Gråsten, hvor vi var årets mærke-
klub og blev placeret midt på pladsen. Ca. 
850 køretøjer –hvoraf ca. 20-25 var Jaguarer.
Og så kommer der lige en reklame.
I onsdags fik vi lige pludseligt et arrange-
ment på plads – da FOF Tønder vil afholde 
foredrag med Lars Rolner i Tinglev.
Så de, der ikke har hørt om turen Peking - 
Paris - skal være velkommne den 2.2.17. 
Klubmedlemmer får rabat. Sådan kan man 
også være heldig at få planlagt et møde.
Rundt omkring prøver vi at få afholdt alle 
de planlagte møder. Det kan forekomme, at 
der kun kommer et lille fremmøde i en af de 
mindre regioner på 8-10 mand – men disse 
ville ikke have haft fornøjelsen af at deltage i 
klubmøde – inden for en afstand af max. 30-
40 km, hvis regionerne ikke var etableret. 
Så forhåbentlig kan vi holde gang i regioner-
ne en rum tid endnu. Og hvis en af jer sidder 

Formand, Carsten Rojh afgiver beretning

Bent J. Clausen
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og tænker – bare det var mig, der kunne få 
lov at arrangere en køretur – eller afholde et 
garagemøde – eller give en hånd med i det 
område, hvor I holder til – så ring til mig 
på 40 46 53 82 – eller skriv på bentc123@
hotmail.com 
Til sidst – vil jeg gerne takke alle de regions-
ansvarlige og deres lokale ”teams” af regi-
onsmedlemmer for at holde gang i klubben 
i hele landet. 
Uden jeres engagement havde vi ikke det 
store udbud af aktiviteter – og det herlige 
”klubliv” vi ser overalt. Tak for det. 
Også en tak til formanden for ivrig delta-
gelse og opbakning i mange arrangementer 
rundt omkring i landet. Forsiden af Jaguaria 
307 viser hvor energisk formanden ser ud 

her i Gråsten – hvor der monteres løbsskilt.

Hjemmesideansvarlig Jørgen Findsens 
beretning:
Hjemmesiden har i år forløbet uden de store 
problemer, så vidt jeg ved, har der kun væ-
ret problemer hen over en nat, hvor forsi-
den havde en fejl. Der er i løbet af året lagt 
arrangementer og nyheder ud, og så har jeg 
som sædvanligt måttet formindske billeder 
som medlemmerne desværre for det meste 
lægger ud i for høj opløsning. Der bliver 
gjort opmærksom på, at billederne højest 
må fylde 100 kb. De fleste, der bliver lagt ud 
i salgsannoncerne fylder mellem 3 og 5 MB.
Det bliver forhåbentlig et mindre problem, 
når vi får vores nye hjemmeside. Klubben 
får ny hjemmeside, som forhåbentligt går i 
luften omkring 1. okt. Vores bladredaktør, 
Anton Schulz er ved at være klar med vo-
res nye hjemmeside. Det er muligt, der bli-
ver nogle dage først i okt., hvor vi ikke har 
nogen hjemmeside, da der kan være lidt 
startvaskeligheder i overgangsfasen, men vi 
håber vi fremadrettet får glæde af den nye 
side, som er tilpasset tablets og mobiltelefo-
ner, og det bedste for klubben er, at omkost-
ningerne fremover bliver mindre end 1/3 af 
det, det koster i dag.
Med hensyn til klubbens tilbehør er alt teks-
til nu overgået til mig, så nu har klubben kun 
rudemærker, nogle bøger og nøgleringe. Jeg 
vil fremover forenkle udvalget af tilbehør og 
lægge det ud på hjemmesiden, så man kan 
bestille og betale via nettet. Er der specielle 
ønsker kan jeg altid kontaktes og så hjælper 
jeg gerne.
Der er til tider nogle som ønsker T-shirt/
sweatshirts med leaping jag eller growler, 
men det lader sig ikke gøre, da vi ikke har 
lov til at bruge disse logoer. Vi kan kun lave 

T-shirts med vores klublogo, så det er be-
grænset, hvor kreative vi kan være. Men alle 
er velkommne til at komme med forslag. 

Forsikringer og teknik ved Poul Erik 
Christensen:
Mine opgaver i det forløbne år i bestyrel-
sen har været, udover at deltage i besty-
relsesarbejdet, at varetage forsikringsord-
ningen sammen med formanden, at svare 
på spørgsmål i Teknisk brevkasse/ Teknisk 
hjørne, samt at deltage i et par regionsmø-
der, hvor jeg har holdt et par indlæg om tek-
nikken i vore dejlige biler.
I de senere år har forsikringsordningen 

nærmest lig-
get i dvale. 
Af de samme 
grunde, som 
gentager sig 
år efter år. 
Forsikr ings-
selskabernes 
måde at sam-

menskrue for-
sikringselementerne på gør, at det ikke er 
muligt at tegne en fordelagtig bilforsikring, 
uden at man skal overflytte andre forsik-
ringer samtidigt. Jeg har i det seneste år 
kun modtaget én henvendelse. Derfor har 
vi i bestyrelsen besluttet, selvfølgeligt med 
generalforsamlingens godkendelse, at ord-
lyden om forsikringsordningen fjernes fra 
vedtægterne. Jan Espensen foreslog ved se-
neste årsmøde, at jeg måske ud fra diskussi-
onsforum kunne finde opgaver, som kunne 
have interesse for medlemmerne, men efter 
min mening har spørgsmålene været uden 
almen interesse.
Teknisk Brevkasse, som har skiftet navn til 
det mere brede Teknisk Hjørne, modtager 
ikke mange spørgsmål. Derimod får jeg 
mange opringninger om tekniske spørgs-
mål. En statistik fra sidste uge viser, at jeg fik 
8 opringninger om emner, lige fra bilkøb til 
faldende olietryk i en E-type. Jeg tror, som 
nævnt i tidligere års rapporter, at har man et 
spørgsmål, der først skal formuleres og ind-
sendes, og at man efterfølgende skal vente 
til udgivelsen af Jaguaria og derefter vente 
til næste nummer med at få svar, at det ikke 
mere passer helt ind i vores opfattelse af ac-
ceptable ventetider.
Nu prøver vi, redaktøren og jeg i en periode 
at udarbejde en serie med titlen: ”Benzinens 
vej gennem motoren”, hvor de fleste enkelt-
komponenters formål og virkemåde vil blive 
beskrevet, og hvor der krydres med fejlmu-

ligheder og evt. mulig afhjælpning på stedet.  

Medlemsregistrator Michael Mottlaus 
beretning: 

Det har været 
et stille år. Men 
vi har fået 71 
nye medlem-
mer. Desværre 
er der flere der 
er trådt ud af 
klubben, så vi 
nu har 1152 

medlemmer. 
Skulle bladet 

ikke dukke op til tiden, er man altid velkom-
men til at kontakte mig.

Sekretær Søren Post:
Sekretærens opgaver er hurtigt beskrevet. 

D a g s o r d n e r, 
referater og 
arkivering af 
dette. 

Ingen spørgs-
mål eller kom-
mentarer fra 
salen.

Ad.3 Godkendelse af det reviderede regn-
skab.
Dirigenten konstaterede, at regnskabet har 
været offentliggjort i henhold til vedtægter-
ne. 
Kasserer Bo Ankjær fremlægger regnskabet, 
som er forsynet med en blank revisor påteg-
ning, og gør rede for de enkelte poster.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Bo Arnkjær rundede sit indlæg af med at 
vise klubbens første spæde regnskab. 
Selv om det var 41 år siden, bar det bl.a. Bo 
Arnkjærs underskrift. 
Regnskabet kan ses på vores hjemmeside el-
ler tilsendes hvis det ønskes.

Ad.4 Valg af bestyrelsesmedlemmer og sup-
pleanter.
Bestyrelsesmedlemmer:
Carsten Rojh, Michael Mottlau, Poul Erik 
Christensen, Søren Post og Win Åndahl var 
ifølge vedtægterne på valg. Da der ikke var 
kommet forslag til andre kandidater, inden 
for den i vedtægterne fastsatte tidsfrist, blev 
alle genvalgt uden afstemning på nær Win 
Åndahl, som ønskede at træde ud af besty-
relsen.
Tage Andersen indstilles til bestyrelsen i 
stedet for Win Åndahl. 

Poul Erik Christensen

Michael Mottlau

Søren Post
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Motivering for valg af Tage Andersen til be-
styrelsen er, at vi i Tage har fundet en kom-
petent afløser for kasserer Bo Arnkjærs, som 
klubbens kasserer. Tage Andersen henvend-
te sig selv for et par år siden og stillede sig 
til rådighed, når tiden var inde. I første om-

gang indvalgtes 
Tage som sup-
pleant og har 
deltaget i alle 
bestyrelsesmø-
der siden og ar-
bejdet sammen 
med bestyrelsen 
i alle spørgs-
mål, herunder 
bl.a. ændring af 

klubbens vedtægter og planlægning/gen-
nemførelse af klubbens deltagelse på We-
delslund Gods Veterantræf.
Da der ikke er nogen indkomne forslag fra 
salen, vælges Tage Andersen og indtræder 
hermed i bestyrelsen. Bo Arnkjær træder 
ud af bestyrelsen efter mere end 40 år som 
kasserer. 

Suppleanter:
Carsten Bograd er indstillet som supple-
ant. Motivering for valg af Carsten som 

suppleant er, 
at Carsten på 
generalforsam-
lingen sidste år 
viste interesse 
for at medvirke 
til at øge akti-
vitetsniveauet 
over for blandt 
det yngre Ja-
guarsegment 
og havde nogle 

ideer til at fremme klubbens indsats på dette 
område. Som det har været gældende i de 
seneste år 'modnes' suppleanter til indvalg i 
bestyrelsen gennem udvist personligt initi-
ativ og handling. Da der ikke er nogen ind-
komne forslag fra salen er Carsten Bograd er 
valgt som suppleant.

Ad.5 Valg af revisor og revisorsuppleanter.
Finn Testmann genopstiller ikke som revi-
sor. Revisorsuppleant Lars Torp Madsen er 
indstillet til revisor.
Carsten Olver genopstiller som revisorsup-
pleant.
Da der ikke er nogen indkomne forslag el-
ler forslag fra salen, er Lars Torp Madsen og 
Carsten Olver valgt uden afstemning.

Ad.6 Fastsættelse af kontingent for kalende-
råret 2017.
Bestyrelsen havde indstillet til uændret 
kontingent på 595,- for kalenderåret 2017. 
Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens 
forslag.

Ad.7 Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har forslået en justering af ved-
tægterne. Tage Andersen gennemgår ved-
tægtsændringerne som, ud over lidt sproglig 
opdatering, i hovedtræk består af:
At vi skal være synlige på relevante medie-
platforme.
At afsnittet om gunstige forsikringsordnin-
ger udgår.
At bestyrelsen ikke kan afvise et medlem 
pga. for høj skadesfrekvens.
At suppleanter vælges for ét år adgangen.
At indkaldelse til ordinære og ekstra ordi-
nære generalforsamlinger sker i bladet og på 
klubbens hjemmeside.
At kandidater som suppleanter skal være 
formanden skriftligt i hænde senest 7 dage 
før generalforsamlingen.
At Bestyrelsen kan udnævne æresmedlem-
mer og en æresformand. 

Fra salen: Kan en indkaldelse til generalfor-
samlinger foregå via mail?
Svar Jørgen Findsen: Der er for mange for-
kerte mailadresser blandt klubmedlemmer-
ne til at dette kan gøres på betryggende vis. 
Bladet er krumtappen i klubben. Invitatio-
ner gengives på klubbens hjemmeside.
Gennemgang er afsluttet og går til afstem-
ning. Afstemning ved håndsoprækning - 2/3 
majoritet og enstemmigt: Ændringerne er 
vedtaget.

Ad.8 Eventuelt.
Tak til kasserer Bo Arnkjær for mangeårigt, 
loyalt arbejde for klubben i som henholdsvis 
bestyrelsesmedlem og kasserer. Bo var med 
til at stifte klubben i 1975 og har været en 
stærk drivkraft og støtte for skiftende for-
mænd lige siden. Da Tage Andersen er klar 
til at tage over nu, har Bo valgt at udtræde 

af bestyrelsen på generalforsamlingen. På 
førstkommende bestyrelsesmøde vil besty-
relsen jf. de nye vedtægter udnævne Bo til 
æresmedlem med 'æresmedlemsbevis' med 
begrundelse for hæderen og kontingentfrit 
medlemskab. Med afskeden fulgte et gave-
kort til brug hos Bo' lokale vinpusher.

Win Åndahl udtræder af bestyrelsen. 
Win Åndahl har ikke ønsket genvalg, men 
vil fortsætte sin aktive indsats for klubben 

uden for be-
styrelsen. Vi 
vil gerne tak-
ke Win for at 
have været et 
stærkt aktiv i 
sin bestyrelses-
periode. Blandt 
hans opgaver 

har været ud-
arbejdelse af 

klubbens markedsføringsmateriale, her-
under layout for kommende Jaguaria og 
klubbens nye hjemmeside samt klubbens 
grafiske design generelt, initiativtagning til 
og koordinering af kørsel med syge børn på 
Rigshospitalet, med Mødrehjælpen og med 
Skleroseforeningen.

Generalforsamlingen sluttede kl.11:36
 

Tage Andersen, nyvalgt til 
bestyrelsen

Carsten Bograd er nyvalgt 
suppleant til bestyrelsen

Formand, Carsten Rojh takker Bo Arnkjær for 
mangeårigt loyalt arbejde for klubben. Bo Arnkjær 
vil på førstkommende bestyrelsesmøde blive 
udnævnt til æresmedlem.

Den samlede nye bestyrelse samlet efter generalforsamlingen for Jaguar Club of Denmark 2016

Win Åndahl udtræder af 
bestyrelsen for JCD
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Efter en kort konsultation om manglende ladestrøm på 140eren un-
der besøget hos Guy Broad onsdag d. 29. juli 2015 blev der taget 
en generalbeslutning om at forsøge at nå en booket færgeafgang fra 
Dover til Calais dagen efter kl. 22:05. Sådan omtrent lød Cliffhan-
geren i prologen til serien ”I Jaguarens Fodspor”. Dette sidste afsnit 
i serien beretter om en begivenhedsrig hjemtur. Jeg tror, at man kan 
opsummere forløbet med, at der nok var flere bekymringer end reel-
le problemer. Efter beslutningen om at vende snuden hjemad meldte 
sig spørgsmål som: Hvor langt kan man køre på et opladet batteri? 
Kan vi nå til Stratford Upon Avon for natten. Skulle jeg selv søge at 
fejlfinde årsagen til den manglende ladestrøm? Der havde jo været 
røg fra instrumentbrættet lige før besøget hos Guy Broad, så måske 
var noget synligt bag instrumentbrættet. Når vi til Calais i morgen?  

Nå! Don’t worry, be happy! Var det ikke Mark Twain, som sagde: ” 
Jeg har haft masser af bekymringer, - der var dog ikke mange, der 
blev til noget.” 

Vi fandt efter en lille rundtur i Stratford det lille fine ”Lime Hotel”, 
som ligger en god kilometers penge fra bycentrum. Her fandt vi ven-
lige værter, fine værelser, og dejlig full breakfast. Nok så vigtigt hav-
de Lime Hotel en fin rødstensbefæstet parkeringsplads bag hotellet. 

Beslutningen var gjort. Jeg ville prøve at finde fejlen dagen efter, så 
efter en god nats søvn og en solid ”full breakfast” var det ud med 
sæderne, ind med en stor pude og ud med intrumentbrættet. Alt så 
normalt ud. Af med dækslet til spændingsregulatoren og laderelæet. 
Jo, den ene kontakt så lidt slidt ud, men hvad hjælper det, når man 
ikke har en ny. 

Hjem, men hvordan?
I Jaguarens fodspor 7

Tekst: Anton Schulz
Foto: Bent J. Clausen

Instrumentenbrættet er ude, men der var ikke spor efter svedne ledninger

På med kedeldragten, værktøjskassen frem, ud med sæderne og så ellers op i bilen for at afmontere hele instrumentbrættet. Måske kan det fikses.
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På et tidspunkt har den gode Philip Porter udgivet en fortegnelse 
over værksteder med specialer indenfor klassiske biler i hele Euro-
pa. Den havde jeg med, og ifølge fortegnelsen lå der ca. 45. Km. fra 
Stratford en Lucas ekspert. Vi kørte derudaf, og pludselig satte XK’en 
ud. Er det mon allerede slut med strøm, tænkte jeg, men måden den 
gik ud på mindede mere om manglende brændstof. Jeg svingede bi-

len over i en indkørsel ved en af de utallige små landevejskroer og 
fiskede reservedunken frem. På med fem liter, og bilen startede igen. 
Viola! Bent derimod havde behov for at komme af med lidt væske 
og tog diskret opstilling bag et træ i den fjerneste og meget afsides 
ende af p-pladsen. På vej tilbage til bilen kom kroejeren til syne og 
skædte voldsomt ud over Bents aftræden. Nå! Vi slap væk, og et par 
kilometer fremme lå en tankstation ved navn Crossroads Garage. Vi 
fik tanket og spurgte et par mekanikere, som havde taget opstilling 
på første parket for at overvære tankningen af en meget beundret 
XK, hvorvidt de kendte til VBE. De anede ikke hvad vi talte om, men 
snart efter endte vi helt derude i ingenmandsland for enden af en 

meget smal vej ved to forholdsvis store haller. Her residerede VBE 
Restorations i den ene hal, og et andet autoværksted havde til huse i 
den anden hal. En port gik op. Det var som Sesams åbning. Inde bag 
porten åbenbaredes et værksted med adskillige medarbejdere, som 
alle var i gang med restaureringsarbejder på gamle før-krigs Bentley 
biler. Ejeren, en distingveret og lidt reserveret ældre herre tog imod, 

og indvilligede i at lade et par af hans folk kigge på XK’en. 

Hvad jeg først senere under min research har fundet ud af var, at 
han hedder Richard Cresswell. Han er uddannet hos Jaguar, og efter 
endt uddannelse havde han en lang karriere hos Jaguar, som udvik-
ler i XJ6 prototype testprogrammet. Senere blev han af Jaguar sendt 
til USA for at designe, etablere og drifte en teststation for ekstremt 
vejr i Sonara ørkenen, hvorefter han vendte hjem til Jaguar for at 
overtage ledelsen af Jaguar Cars Vehicle Proving Group, som indtil 
da havde haft den legendariske Norman Dewis som leder. Nå, men 
selv med de bedste referencer opgav hans folk at gøre noget. De hav-
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de heller ikke eventuelle reservedele på lager. 
Her trådte imidlertid medhjælper hos nabo-
firmaet – også en Richard - ind og tilbød sin 
hjælp. Han kendte et værksted I Daventry 
nogle få kilometer derfra, og resolut tilbød 

han at køre foran os derind. Vi tog afsked med Richard  og hans folk. 
Jeg kunne  nok skrive en hel artikel om VBE Restorations, men det 
må vente til en anden god gang. Fremme i Daventry var det første 
som mødte os stående på en hævet lift, en XK120OTS som var ra-
cerforberedt. 

I Jaguarens fodspor

Richard Cresswell foran sin egen Bentley. Bag ham er 4 andre førkrigsbentleyer under restaurering eller service. En ladefejl bragte os en helt uventede oplevelse.

Uanset hvilket værksted vi efterhånden besøgte, ventede der Jaguaroplevelser bag hver en værkstedsport. Her i Daventry stod en XK120 racecar på liften
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Trods XK kendskabet viste det sig også her hurtigt, at der ikke var 
noget at gøre, så nu var det tid til en ny beslutning. Samle skidtet og 
så ellers sydpå. Richard var helt fantastisk hjælpsom, og kørte mig 
videre til en anden bekendt, som kunne levere både batteri og lynla-
der. Nu var det bare om at komme til Dover inden mørket faldt på. 

Alt går bemærkelsesværdigt godt, men hvornår stopper alting? Midt 
på M25 rundt om London, eller på broen over Themsen uden vi-

gespor? Mark Twain, jeg satser på, at du har ret. Syd for London 
dukker en ny udfordring op. Grundet øget sikkerhedstjek af lastbi-
ler fra Calais, er de sidste 30 km af motorvejen til Folkestone, idet 
motorvejen simpelthen er blokeret af lastbiler. OK, skal vi så til at 
køre med lys det sidste stykke vej ? Mark Twain fik ret. Bekymringen 
bliver ikke til noget. Snart kan vi efter turen igennem paskontrol og 
ekstra kontrol parkere i opmarchbåsen til færgen. Så er det tid til lidt 
junkfood, og så til Calais. 
Om bord fik jeg af en informationsmedarbejder anbefalet et Ibis ho-
tel i Callais. Ved ankomst Calais var det blevet mørkt, og vi futtede 
lidt rundt i området for at finde hotellet under mindst mulig brug 
af lygter. Behøver jeg at sige, at hotellet var fuldt booket og at alle 

øvrige hoteller var fuldt booket? Receptionisten ringer til Ibis i Don-
kerque. De har et par ledige værelser, men vi skal betale på forhånd. 
Ikke tale om! Vi aner jo ikke, om vi kan klare de 30 km. på motorvej 
med lys på. Receptionisten forbarmer sig, og reserverer værelset. Vi 
får adressen og kører til Donkerque, og cruiser rundt mere end en 
time for at finde hotellet, som vi langt om længer finder efter to hen-
vendelser til en meget utilfreds natportier i et konkurrerende hotel 
for at spørge om vej til Ibis. Ibis logoet har gemt sig bag en kæmpe 

dobbeltdækkerbus, men vi får en seng at sove i ved 2-tiden om nat-
ten. Vi sover fantastisk godt og dagen efter starter XKen uden at kny. 
Spørgsmålet er bare, hvor længe vil det vare?

Alt fungerer jo egentlig, så vi sætter af sted og kører et stykke ind 
i Belgien. Det regner af og til, så vi kan ikke undgå at bruge strøm 
på vinduesviskere. Under et ophold imellem et par byger svinger 
vi ind på en tankstation. Nu skal det friske batteri i bilen, så vi kan 
komme videre. Erfaringen siger jo, at vi i hvert fald har kunnet køre 
fra Stratford Upon Avon og næsten til det navnkundige Jabbeke i 
Belgien til dels under anvendelse af både lys og viskere. Det vækker 
lidt opsigt, da jeg afmonterer forhjulet for at skifte batteri, men snart 

Det er tid til et batteriskift på en belgisk motorvejstankstation Donkraften placeres. Batteriet på en XK140 sidder bag højre forhjul.
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kan vi fortsætte. Vi får kun kørt nogle få hundrede meter før jeg ser, 
at amperemetret slå voldsomt ud. Lader den pludseligt? 
Næ nu går den i nul. Jeg svinger resolut ind til siden. Op med hjel-
men. Pandelygte på. Batteriet er vendt forkert. At vende et batteri 
kan lade sig gøre ovenfra, så snart er vi videre, men lige før Antwer-
pen vælger jeg at køre ind på en servicestation og få ladet batteriet 
igen. Vi får et par timer på liften, og i butikken får jeg købt en ny 
polsko, nogle kabelsko og nogle glassikringer. 

Nu var det tid at komme af sted. Vi havde planlagt, at overnatte end-
nu engang på hjemvejen fra Donkerque, nu gik det så af sted imod 
Holland og Tyskland. Det kører helt perfekt, og vejret bliver stadigt 
bedre. Da vi kommer til Venlo og kører imod Duisburg, bliver det 
ligefremt varmt og solrigt. Det kører, og vi har bare en målsætning 
om at køre så langt som muligt uden at skulle bruge lys på bilen, og 

da vi til passerer Münster finder vi inden Osnabrück et lille fint mo-
torvejshotel for natten. XKen får et boost i løbet af natten og dagen 
efter er det ren rutine at tilbagelægge den sidste strækning, men det 
er altid med en vis uro i maven, man passerer Elbtunnellen. Går man 
i stå der, er det bare krise. 

Mark Twain får igen ret i sin betragtning. Bekymringen bliver aldrig 
til noget. Elbtunnel passeres uden problemer og nu er der så kun et 
par timer til, at vi igen er tilbage i Danmark, og lidt senere på dagen 
kan vi parkere på gårdspladsen hos Bent J. Clausen. En fantastisk 
spændende og begivenhedsrig tur til England er gennemført. Vi fik 
begge en på opleveren, og jeg fik stof til ikke mindre en syv artikler 
om spændende virksomheder med relation til klassiske biler og især 
Jaguar. 

Bent J. Clausen og din redaktør tilbage i Bents indkørsel i Agerskov Tak for turen, Bent. 15 km., og Jaguaren kan få et tiltrængt hvil i garagen.

Bent insisterede på et billede ved Jabbeke, så jeg standsede på motorvejen
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Fra grankogler til JAGUAR
Af: Claus Frausing

William Lyons grundlagde sin virksomhed i Blackpool i 1921. Fra 
en spæd start med sidevogne til motorcykler for lånte penge, over 
specialkarosserier på andre bilfabrikkers biler til præsentationen af 
sit eget mærke, Jaguar i London i 1935. Jaguar skulle blive en im-
ponerende succes, selv i Danmark. Claus Frausing vil blandt andet 
med afsæt i sin bog om Jaguar i en række artikler fortælle historien 
om Jaguar i Danmark. Vi begynder med historien om præstesønnen, 
reserveofficeren og senere handelsmanden fra Jylland, Ole Sommers 
far, Erik, der giftede sig med FORD-forhandlerens datter og hentede 
JAGUAR til Danmark i 1946 og fire år efter omkom under tragiske 
omstændigheder i en alder af 50 år. 

¤¤¤

Jaguars historie i Danmark begynder først rigtigt for alvor i 1946, 
hvor Erik Sommer skaffede agenturet til Danmark. I årene før krigen 
havde firmaet Løppenthin & Feilberg, som havde adresse Frederi-
ciagade 25 i København, ganske vist importeret nogle få SS, ligesom 
firmaet Bohnstedt-Petersen, som havde agenturet for Standard Mo-
tor Co. en kort periode, havde hentet et mindre antal SS til landet. 
Men den egentlige organiserede import under ordnede agentfor-
hold begynder med Erik Sommer. Han lagde ud i imponerende stil 
ved at købe seksogtyve(!) Jaguar 1½ liter i et hug, nu da han alligevel 
var i Coventry. Men hvem var denne mand, hvor kom han fra, og 
hvorfra havde han alle de penge?

Erik Sommer var provstesøn fra Gudum 
i Nordjylland. Efter endt uddannelse på 
Kunstakademiet i København, fulgt af fem 
år ved Dragonerne, blev han opfordret til 
at prøve opgaven som sælger hos sin svi-
gerfar, fabrikant Jens Simonsen Jensen, 
der, efter en karriere først som fyrbøder 
og senere som kedelfabrikant, havde etab-
leret Ford-forhandlingen, SIMO på Frede-
riksberg.

Forinden havde Erik Sommer gjort sig overvejelser om sin fremtid. 
Han var løjtnant af reserven, men skulle det blive til en egentlig mi-
litærkarriere, var han nødt til at gå på officersskole for at blive officer 
af linjen. Det trak ikke rigtigt. Maleriet gjorde, men det var brødløst, 
så han søgte ind på Statens Politiskole for at blive politirytter, altså 
ridende betjent. Han havde lige mødt sin fremtidige kone, Ellen, hvis 
far altså var denne nyslåede Ford-forhandler på Frederiksberg. De 
nygifte slog sig ned i boligen over værkstedet, og det var her sønnen, 
Ole så dagens lys i 1931.

SIMO blev i 1930’erne Danmarks største Ford-forretning, og Erik 
Sommer havde fundet sin niche: han kunne sælge biler, det var 
der fremtid i, og han kunne selv. I 1940 besluttede den da 38-årige 
Erik at begynde for sig selv fra et lille kontor på Købmagergade ved 
Kultorvet i København. Med sig fra Finsensvej havde han kone og 
barn og lod dermed bolig og jobsikkerhed bag sig.  

Det var dårlig timing. Krigen kom, men han fik kontakt til Civilfor-
svaret, hvor hans ekspertise blev brugt til at købe biler op, især last-
biler, som blev bygget om til brandsprøjter i samarbejde med Meis-
ner-Jensen, eksperter i brandslukningsmateriel, og så var han reelt 
i gang igen. Den ene forretning førte den anden med sig, og en dag 
så han en bilist køre med generator, som blev fyret med grankogler. 

En gasgenerator, som den rettelig hed, var en stor ovn, monteret 
på selve køretøjet, hvori små bøgetræsklodser brænder under høj 
temperatur med lav lufttilførsel. Herved dannedes en brændbar gas, 
som efter filtrering sendes ind i motoren. Koksdannelse, tjæreud-
vikling og anden forurening gjorde gasgeneratordrift til en ildelug-

Erik Sommer 
1902 - 1952

Erik Sommer med sønnen Ole i hans første bil ca. 1933

"Oles nye autom'bil, kør' i timen 8 mil". I baggrunden SIMO Ford-forhan-
dling på Finsensvej på Frederiksberg i København. Familien boede på 
første sal over værkstedet. Ca. 1933
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tende, arbejdskrævende og ganske usikker affære, men det virkede. 

Erik Sommer aflagde prompte besøg i Skovdirektoratet og fortal-
te, at han var køber til grankoglerne fra statsskovene, men kun hvis 
han kunne få dem alle. Skovdirektoratet forlangte et depositum og 
embedsmændene undlod i øvrigt ikke at gøre opmærksom på, at 
andre havde gjort dårlige erfaringer med at få biler til at køre på 
grankogler. 

Disse kendsgerninger forstyrrede åbenbart ikke den driftige han-
delsmand, og grankoglesamleriet forløb da også som lidt af et even-
tyr. Hundredvis af mennesker, især kvinder og børn, samlede kogler 
i statsskovene. I begyndelsen kun i skovkanterne langs veje og stier, 
så det gav en fin akkordbetaling. Det hele var organiseret af Skov-
væsenet, som udbød arbejdet til egnens beboere, som fik to kroner 
pr. hektoliter, som et hundrede liter hed dengang. Teknologisk Insti-
tut havde dokumenteret, at koglerne ingen næringsværdi havde og 
derfor måtte brændes, skovene led heller ikke skade ved aktionen, 
men for resten var koglerne ubrugelige til formålet, påstod institut-
tet. Erik Sommer købte alligevel revl og krat, og fik bilerne ud at 
køre. Alene Københavns Brødfabrikker købte kogler for et hundrede 
tusinde kroner til deres brødvogne. Succesen tog imidlertid en brat 
ende. Myndighederne indførte en så lav maksimalpris på koglerne, 
at indsamling ikke kunne betale sig, og Eriks Sommers forretning 
var ødelagt. 

Grankoglesamleriet gav gode penge, og Erik Sommer søgte i disse 
knappe tider efter varepartier at sætte sine overskudspenge i. Det 
blev til et parti kuglelejer. Han havde også forsøgt sig med overdæk-
kede tohjulede hestedrosker, men kusken sad udenfor og blev våd, 
så det blev en fuser. Hvad derimod gav pote var samarbejdet med 
Civilforsvaret. Fremstilling af civilforsvarskøretøjer skabte grundlag 
for at købe et værksted på Rentemestervej 41-43 på det ydre Nørre-
bro i København. Og atter viste en forretningsmulighed sig. Det var 
umuligt at skaffe lastvognsdæk til erstatning for de udslidte. Løs-

ningen på det problem blev, at staten tvangsudskrev dækkene fra de 
opklodsede personvogne, hvad gav Erik Sommer den ide at udvikle 
en ’boogie’, en slags dobbelt bagakselophæng til tvillingmontering 
af personvognsdæk, otte i alt, hvorved erhvervskøretøjets lasteevne 
forblev intakt. Til formålet skulle bruges kuglelejer, mange kuglele-
jer, og dem var der efterhånden kun én, der havde nogen af herhjem-
me, og det var handelsmanden fra Nordjylland.

 

Kapløb om agenturerne

Efter befrielsen i maj 1945 rejste Erik Sommer ud for at finde agen-
turer til sin forretning. Vel at mærke fabrikker, der var værd at re-
præsentere. Erik Sommer gik glip af nogle, han godt ville have haft, 
Volkswagen for eksempel, der gik til Skandinavisk Motor Co., men 
fik andre, som Guy, engelske lastvogne og busser, Jowett, engelske 
personvogne og Bradford varevogne og Federal, amerikanske last-
vogne. 

Det var ikke let at rejse på den tid og ofte vanskeligt i det hele taget at 
få lov, men som frivillig kolonnefører i Røde Kors med transporter 
af fødevarer til det daværende Tjekkoslovakiet i juni og juli 1945, fik 
han lejlighed til at undersøge mulighederne i Mellemeuropa og gen-
nem sine personlige kontakter i nødhjælpsarbejdet indrejsetilladel-
se til både England og senere også USA, dengang en langsommelig 
sørejse. 

”Et af disse (agenturer) jeg har glædet mig over siden”, sagde Erik 
Sommer i et interview med Eric Boesgaard til Berlingske Tidende 
i 1952, ”var netop, at det var mig, der fik Jaguaren. Ikke alene fordi 
det er en dejlig bil, men fordi jeg derved kom i forbindelse med en af 
automobilindustriens største personligheder, William Lyons, som op-
rindelig i samarbejde med Standard-fabrikkerne lavede en vogn, som 
hed ’Standard-Swallow’, men som fik hele sin nye fabrik fra Amerika 
(ikke korrekt, red.) og nu producerer Jaguarer til Amerika i ameri-
kansk stil og i amerikansk tempo. Hans virksomhed i Coventry er en 
One-Man-Business, en af de interessanteste i Europa.” 

Erik Sommer lod opføre et større importanlæg med plads til fabri-
kation af komplette buskarrosserier i Uplandsgade 70-72 på Ama-

Erik Sommers foretagsomhed var stor, men den hestetrukne taxa blev dog 
ingen succes. 

Firma E. Sommers første værksteder på Rentemestervej på ydre Nørrebro 
i København. 1943.
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ger i København, som blev 
taget i brug allerede i 1946 
(anden kilde siger 10. febru-
ar 1947, red.) En ’karrosseri-
fabrik’, som han selv yndede 
at kalde faciliteterne. Senere 
kom de tyske Magirus Deutz 
lastvogne, som blev samlet i 
Uplandsgade, og de franske 
Million-Guiet-Tubauto bus-
ser med i programmet og i 
løbet af nogle travle tidlige 
efterkrigsår blev der skabt et 
forhandlernet i Danmark.

Perioden 1945-50 var en pe-
riode præget at stærk vækst 
ikke bare i Danmark, men 
overalt i verden. Alene gen-
opbygning af byer, fabrikker 
og anden infrastruktur gav 
voldsom beskæftigelse, og 
hvor bilsalg umiddelbart ef-
ter krigen udelukkende hav-
de været et spørgsmål om at 
skaffe varerne frem, fordi alle 
tørstede efter nye biler af en-
hver art. Gradvist blev bilfabrikkerne omstillet til civilproduktion, 
den tyske industri kom også godt i gang, og der blev hårdere kon-
kurrence.

For firmaet E. Sommer betød det, 
at salget af Guy lastvogne og busser 
langsomt gik i stå, idet fabrikken, som 
så mange andre engelske virksomhe-

der, havde tabt pusten under krigen og ikke magtede at følge med i 
konkurrencen. Det samme gjaldt Jowetts Bradford varevogne, som 
det danske postvæsen ellers havde købt to hundrede og halvtreds af. 
250! Fabrikkens teknisk avancerede Javelin, som havde fremragende 
køreegenskaber efter datidens målestok, kom på markedet med to 
års forsinkelse som følge af tekniske problemer. Ingen havde pen-
ge på kistebunden, og konkurrenternes produkter var tilmed både 
bedre og billigere.

På jagt efter nye agenturer i det sønderbombede Tyskland i 1½ liter Jaguar. Her i Hamburg med fru Ellens hjemmes-
murte madpakke og en ung Henry Carlsen på oplæring. 1947  

Erik Sommer byggede i begyndelsen af 1950'erne et større fabriksanlæg på en af kommunen lejet grund i Uplandsgade. Først uden beboelse og med 
hans 1½ liter Jaguar parkeret ved fortovet, senere med bolig på 2. sal. Luftfotografiet af hele anlægget er fra slutningen af 50'erne.
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Selvom Erik Sommer gav udtryk for optimisme i sit interview med 
Eric Boesgaard den 12. oktober 1952, så situationen anderledes al-
vorlig ud ’bag kulisserne’. Vanskelighederne kan vel bedst beskrives 
ved at citere fra en intern meddelelse til hans to nærmeste medar-
bejdere, Halvor Schmidt og Henry Carlsen den 24. april 1952:

”Vi er nu ude i fri konkurrence, og vi må se på hvilke af vore mærker, 
der herefter er sandsynlighed for, at vi kan sælge. Såfremt der ikke 
er muligheder for at fortsætte salget med de agenturer, vi har, må vi 
opstille de muligheder, der er for at kunne fortsætte firmaet. Det er i 
sidste termin, at vi nu må gøre vor stilling helt klar.”

Herefter følger en gennemgang af hvert eneste agentur med Erik 
Sommers egen vurdering af trusler og muligheder, ligesom han kon-
kret gennemgår de alternativer, han ser og ikke mindst hans egen 
uforbeholdne mening herom, f.eks.: ”… forsøge at opnå et G.M. agen-
tur, hvad jeg helst ikke vil benytte mig af. Og chancerne er måske rin-
ge, da G.M.-forhandlerne i en lang periode har været underforsynet 
med vogne, og da G.M., så vidt jeg forstår let afsætter deres varer. En 
sådan udvej må betragtes som en slags retræte, hvilket dog har været 
benyttet af andre før f.eks. Lystrup og Bülow & Co. Forhandling for 
andre kan i hvert fald ikke komme i betragtning.” Sådan! Man er vel 
jyde og stærk i troen, som søn af en præst.

Han er også i tvivl om markedsmulighederne for Jaguaragenturet i 
Danmark, som han ellers med (forstilt?) glæde fortalte om et halv år 
senere i interviewet til Berlingske Tidende. I sit memorandum fort-
sætter han: ”Under de nuværende forhold er salget lig nul. I tilfælde 
af fri import og uden prisgrænser vil denne evt. kunne give os en 
god forretning, men der er temmelig lange udsigter til, at dette kan 
blive til virkelighed.”  Markedet for luksusvogne var i øvrigt beske-
dent, men målt i forhold til det danske markeds muligheder, og det 
vil sige i forhold til indbyggertallet, blev E. Sommer med tiden den 
mest sælgende af alle Jaguar-importører.

Det gik – stort set - som præstesønnen prædikede, men forudsæt-
ningerne herfor ændredes pludseligt markant og ganske dramatisk.

En skæbnesvanger rejse

En udmattet Erik Sommer havde besluttet at tage en ferie i Spanien. 
Alene og væk fra det hele. Han var kun sig selv, medbringende teg-
nerekvisitter og malergrej i sin Jaguar. På vejen slog han den 25. ok-
tober 1952 et smut ind om Magirus-fabrikkerne i Ulm, hvor Hærens 
Tekniske Korps netop gjorde indkøbssonderinger. Erik Sommer 
blev her passager i en terrængående lastbil på fabrikkens prøvebane. 
Lastbilen væltede, og han blev klemt fast og døde. Det var tretten 
døgn efter interviewet med Boesgaard og et halvt år efter, at han 
havde nedfældet sine strategiske overvejelser om en dyster fremtid 
til sine betroede medarbejdere. Erik Sommer blev 50 år. 

En ulykke kommer som bekendt sjældent alene. Tabet af virksom-
hedens drivende kraft og inspirator efterfulgtes af Jowett-fabrikker-
nes lukning og tekniske problemer, især revnede topstykker med 
Magirus-lastbilernes luftkølede motorer, hvad satte salget i stå. Kun 
Jaguar-forretningen gik hæderligt, og at virksomheden overhovedet 
overlevede skyldtes især, at Erik Sommer havde samlet en dygtig 
stab med Halvor Schmidt og specielt den udadvendte salgsmand, 
Henry Carlsen i andet geled. Den nye topchef-in-spe og enearving 
var en 21-årig stud. polyt. ved navn Ole. 

E. Sommer havde agenturet for Jowett Cars Ltd., hvor i hvert fald Bradford 
varevognen blev en kæmpe salgssucces som følge af effektiv markeds-
føring. Postvæsenet købte 250 ! af den lille driftsikre bil.  Her er en ung 
Ole som 'official' ved et økonomiløb, hvor også bilens lave benzinforbrug 
dokumenteredes

Erik Sommer havde arrangeret, at sønnen skulle på uddannelse hos 
firmaets leverandører i England, hvad firma E. Sommer senere skulle få 
endda rigtig god gavn af, især de gode kontakter, som sønnen fik etableret. 
Privatliv var der også tid til. Her på tur i sin MG PB og til væddeløb på 
Silverstone. 1950. 
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Halvor Schmidt skriver 8. november 1952: 

”Til vore Forretningsforbindelser. 

Det er vor tunge Pligt at meddele, at vor Chef, Herr Erik Sommer, 
er afgaaet ved Døden efter en Kørselsulykke den 25. f.M. i Tyskland. 
Begravelsen har fundet sted i dybeste Stilhed.

Afdødes Enke og Søn, Ole Sommer, vil videreføre Firmaet efter de 
samme Linjer som hidtil og med Bistand af afdødes betroede Medar-
bejdere gennem mange år, Prokurist H. Schmidt som administrativ 
Leder og Prokurist H. Carlsen som Salgsleder. 

Det er vort håb, at den Velvilje og Tillid, der altid har været vist vort 
Firma baade fra vore Kunder og Leverandører, stadig maa bestaa.

Med højagtelse
E. SOMMER”

Nye løsninger var nødvendige. Det eneste nye agentur, det var mu-
ligt at få fat i, var den tyske ’Goggomobil’, en to-takts mini-bil i billig-
ste klasse. Dette engagement blev, trods Erik Sommers ønske, sup-
pleret med en lokal forhandleraftale for Storkøbenhavn med Fiat og 
Simca for dog at have noget at sælge. I 1957, hvor Magirusimporten 
definitivt blev opgivet, blev der skrevet kontrakt med Volvo, først 
alene for lastbiler og busser, men kort efter også for personvognene. 
Det var Henry Carlsens fortjeneste.

Volvo forlangte eksklusivitet, hvilket dels skabtes gennem oprettel-
se af Volvo-forhandlingen i Ole Sommers navn, som året inden var 
dimitteret som civilingeniør i automobilteknik med forbrændings-
motorer som speciale og indtrådt i firmaets ledelse, dels gennem en 
fysisk opdeling af aktiviteterne, især salg og service. 

Volvo-kontrakten kom i alle henseender på det rette tidspunkt. I 

sidste øjeblik vil nogen nok sige. Med et farvel og tak til Fiat og Sim-
ca og Goggomobil afhændet til Nordisk Diesel, 'det var ud fra et 
kommercielt synspunkt et ganske uinteressant køretøj for os', siger 
Ole Sommer i dag, stod kun Jaguar-importen tilbage. Alle kræfter 
– eller næsten alle – blev sat ind på at udnytte mulighederne med 
de svenske produkter fra en fabrik, der endnu i 1957 var lille, men 
allerede havde ry for kvalitet.  

Og således blev det Volvo-forhandler O. Sommer A/S, der kom til 
at skaffe brød på bordet med direktør Henry Carlsen for bordenden, 
så E. Sommer A/S kunne overleve som eksklusiv importør af det 
aristokratiske engelske mærke, Jaguar, og udvikle en kultur og en or-
ganisation specielt rettet mod dette mærkes krævende klientel. Og 
det er den historie, vi nu tager fat på.

Jaguarerne kommer! 

”Den første vogn, der kom til Danmark fra Jaguar, var en 1½ liter 
højrestyret bil i dybsort lakering og med rødt læderindtræk. Den blev 
brugt til udstilling, og da der senere kom flere til landet, blev den 
indregistreret til Erik Sommers brug og til demonstrationsvogn. Pri-
sen var kr. 43.000,-, og det var på det tidspunkt mange penge. Ikke 
desto mindre var der meget stor interesse for at få en sådan bil, og 
der blev hurtigt en lang liste over folk, der var interesserede i at købe 
en Jaguar, når de engang nåede frem fra fabrikken,” fortæller Henry 
Carlsen i erindringsbogen, ’Så heldig kan man også være…’ om sine 
næsten 54 år i bilfirmaet Sommer og fortsætter: ”Jaguar agenturet 
viste sig at blive særdeles værdifuldt for firmaet. Vi havde agenturet 
i 26 år, og der kom efterhånden et utal af modeller – den ene flottere 
end den anden, og i adskillige år havde vi det bedste salg på konti-
nentet i forhold til landets størrelse. En af forklaringerne er nok den, 
at vi ydede en særdeles fin service og havde indrettet et særdeles godt 
specialværksted for Jaguarer i Uplandsgade.” 

En anden grund til mærkets succes i Danmark i hvert fald fra begyn-
delsen kan være tidsånden. Landet var blevet fri af den tyske besæt-
telse, som mange af datidens velbeslåede fabrikanter havde nyt godt 
af og måske også set med sympati på den industrielle effektivitet syd 
for grænsen. Med nazismens nederlag var tiden inde til at vise, at 

Erik Sommer havde store ambitioner om at skabe en dansk folkevogn, S1 
blev den kaldt. Projektet blev dog ved den ene bil, som Ole Sommer her 
står ved, da man ikke kunne få den nødvendige toldbeskyttelse. 

FORUM var den smukke ramme om biludstillingerne i flere efter krigen 
og firma E. Sommer viste flaget. På billedet ses forrest Erik Sommers egen 
konstruktion S1, dernæst to Jowett Javelin, en Jaguar XK 120 og en Jaguar 
Mark V. En forholdsvis stor stand. 



man da havde holdt med englænderne. Den opklodsede Mercedes 
trængte alligevel til udskiftning, så hvorfor ikke vise sit "ægte" sinde-
lag og skifte til en engelsk bil, en Jaguar for eksempel. 

I DR’s føljeton Krøniken fra 2008 skifter radiofabrikant Kaj Holger 
Nielsen (Waage Sandø) til Jaguar efter krigen. Også han nærede en 
diskret sympati for tyskernes tankesæt og tekniske overlegenhed, 
som kom til udtryk i en samtale med fabrikkens "jødiske" udvik-
lingschef (Jesper Christensen), som senere måtte flygte til England.

Men ifølge Henry Carlsen var Jaguarkunderne: ”… generelt nemme 
og venlige at have med at gøre, men jeg husker også, at der var enkel-
te, som tilsyneladende ikke havde andet at beskæftige sig med end at 
skrive side op og side ned om en eller anden bagatel, som de ikke var 
tilfredse med.(…) 

Jaguarkundekredsen bestod jo normalt af fine folk, herunder bl.a. 
grever og baroner, og mange af dem ville helst handle med ledelsen og 
derfor deltog både Erik Sommer og Halvor Schmidt i dette salgsarbej-
de og senere også Ole Sommer.

Vi udstillede i både Gothersgade og i Uplandsgade (Jaguar var dog 
kun udstillet i Gothersgade 14, red.), og her var det normalt salgs-
cheferne Poul Pedersen og senere Viggo Anderberg, der var betroet 
salgsarbejdet. De var begge sirlige og noble indtil det pedantiske og 
matchede derfor fint salgsarbejdet til denne specielle kundekreds. Der 
blev også antaget forhandlere i provinsen, herunder Aarhus, Aalborg, 
Esbjerg og Odense, men da disse normalt ikke havde demonstrations-
vogne til rådighed, måtte vi med visse mellemrum tage en tur rundt i 
provinsen med en demonstrationsvogn og sammen med forhandlerne 
demonstrere for de kunder, der var dukket op. 

Det vakte nogen opmærksomhed, at Færdselspolitiet i september 
1950 købte to Jaguarer. Det var 3½ liter Mark V som Drop Head 
Coupe, man havde valgt, og de to vogne huserede på landevejene i 
fem år, og siden kom de 15 år i privat eje. En af dem findes i dag på 
museet i Nærum.

De mange salg til Kongehuset var også god PR for os, ikke mindst 
Dronning Ingrid var trofast kunde i mange år og kørte indtil sin død 
Jaguar, men havde naturligvis de senere år chauffør til sin rådighed. 
(Dronningen havde alle årene to chauffører, men hun foretrak selv at 
være bag rattet og placerede ofte chaufføren på bagsædet, red.) (…)

Da vi i 1957 fik agenturet for Volvo, fik vi lidt problemer, idet Volvo 
principielt var modstander af, at vi havde andre agenturer end netop 
Volvo. Problemet blev i første omgang løst ved, at vi delte firmaet op 
i to selskaber, hvoraf E. Sommer havde Jaguar og O. Sommer Volvo. 
Det gik så godt nogle år, men pr. 1. april 1968 måtte vi acceptere, at 
Jaguar ikke kunne udstilles i Nærum, ligesom Jaguarlysskiltet blev 
taget ned, men vi kunne dog fortsat reparere Jaguar i Nærum an-
lægget.

Der skete imidlertid det, at British Leyland i 1972 (det var i 1966, 
men det får først virkning i oktober 1969, hvor E. Sommer opsiges 
og stopper helt i september 1970. 1972 er derimod året, hvor Wil-
liam Lyons gik på pension, red.) købte Jaguarfabrikken og ændrede 
forhandlerstrukturen i hele Europa, og det blev enden på vort 26-åri-
ge arbejde med Jaguar, hvilket selvfølgelig var trist for os.”

Den historie vender vi også 
tilbage til. Det at passe en Ja-
guarkundekreds var nemlig 
ikke helt ligetil, men den nye 
engelske koncernledelse i Bri-
tish Leyland Motor Corpora-
tion havde en forventning 
om, at Jaguars prestige kunne 
befordre salget af gruppens 
billigere biler, en forventning, 
der skulle vise sig katastrofalt 
forkert, hvad man vel ikke en-
gang behøver bagklogskab for 
at kunne indse. En Allegro så 
om muligt endnu mere sølle 
ud ved siden af en Jaguar end 
blandt jævnbyrdige og minsæl 
om ikke købergrupperne var 
vidt forskellige.

...fortsættes i næste nummer. 

Som et særligt kuriosum blev denne historie om den foretagsomme 
Erik Sommer og hans grankogler, der førte til en import af eksklusive 
engelske biler, nyfortolket og formidlet af Danmarks Radio i et afsnit 
af serien 'Danmark Kort' umiddelbart efter bogens udgivelse i 2011.
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E. Sommer havde en salgsafdeling i city, nok mest for at udstille den eksklusive Jaguar på behørig vis. Gothersgade 14 på hjørnet af Borgergade, tæt på 
Kongens Nytorv og altså kun et smut fra værkstederne i Uplandsgade.

Ole Sommer 22 år, stud. polyt. og 
virksomhedsejer



Lister Jaguar er tilbage

Sir Stirling Moss og det gen-
dannede Lister Motor Company 
er gået sammen for at producere 
en begrænset serie eksotiske og 
meget dyre magnesium racere.

Den ekslusive serie på 10 stk Lister Jaguar Knobbly Stirling Moss 
Editions, som vil koste den nette sum af 1 mio. GBP pr. stk., vil an-
vende moderne meget lette materialer i stedet for den sædvanlige 
aluminium, som de originale biler var fremstillet i. De vil således bli-
ve det 21. århundredes version af de magnesium Lister fabriksracere 
med tilnavnet "Knobbly" - som Moss kørte til sejr på Silverstone i 
1958.

Ingen af de oprindelige racerbiler eksisterer mere, så disse nye mo-
deller vil være verdens eneste fuldstændigt udført i magnesium. De 
vil være bygget med et letvægts stålrørschassis plus magnesium pa-

neler, motorsump samt koblings- og differentialehus.
Materialet har tæthed der er 2/3 af aluminiums, og det bruges meget 
sjældent i almindelig produktion. Det vil tage 10 gange så lang tid 
at producere disse magnesum baserede biler end de 10 aluminiums 
baserede biler, som de allerede har produceret. Det vil i praksis sige, 
at fremstillingstiden vil være 10 - 18 uger.

Motorerne vil være korrekte 3,8 liters D-type motorer, og karosse-
riet vil blive malet i datidens Lister grøn/gule bemaling. Hver bil får 
en sølvplade med Sir Stirlings signatur, og som bonus vil Sir Stirling 
selv levere hver bil personligt til køberen. 

Jaguar tilbage i race

Jaguar er tilbage i race med I-Type, 
Adam Carrroll, Mitch Evans, Ho-Pin 
Tung og Panasonic

Torsdag d. 8. september kunne Jaguar pakke sin nye elektriske 
motorsportsfremtid ud af cellofanen og afsløre det nye Formula E 
teams officielle navn, visioner, hovedsponsor, kørerteam samt E-ra-
cingteamets farver.

Fra oktober i år, vil Panasonic Jaguar Racing konkurrere i den tredje 
FIA Formula E sæson med den første udelukkende eldrevne Jaguar 
racerbil i historien: I TYPE 1

Ved lanceringen i Jaguar Collection Centre, fik den nye I-TYPE 1 
en dramatisk debut kørt af teamets officielle reservekører Ho-Pin 
Tung. Hermed understregedes mærkets ambition om at "Race To 

Innovate" blliver en mission, som går ud på at ændre opfattelsen af 
eldrevne biler, at udvikle ny elteknologi samt, at inspirere fremtidige 
generationer. Herudover præsenteredes et spændende kørerteam 
med Adam Carroll og Mitch Evans, som har bekræftet engagemen-
tet til at køre I-TYPE 1 i teamts første sæson. Disse kørere vil bringe 
Jaguar stærkt tilbage i top-motorsporten
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Et mekaniker 
mareridt:
Jeg har fået tildelt en XJ6-serie 3, som har kørt i Reno i Nevadas 
ørken med det til følge, at den nærmest var blevet sandblæst gratis.
Efter at have boet i Hammel en del år, var den ikke blevet kønnere, 
så jeg forbarmede mig over en nystartet ”mekaniker” på Midtstevns, 
som fik følgende opgaver:
Sæt motorvarmer i. Det magtede han!
Skift diverse bøsninger i fortøj. Det magtede han ikke!
Opgave nummer 3. Du får bilen og sliber al rust ned, og du skal bare 
tage den ind i mellem andre opgaver.

Den blev afleveret i november, og det blev udtrykkeligt oplyst, at 
den ikke på noget tidspunkt måtte stå udendørs grundet forsikring 
og vejret.

Og hvad gør han så? Joeh! Han sliber lidt på bilen, og hver gang lif-
ten skal bruges til andre formål, bliver den gudhjælpemig startet op 
uden brug af den netop installerede motorvarmer og sat ud i snevejr.  
Han havde den i knap 100 dage, og så kan i jo selv gætte daværende 
vejrudsigter.

Han gad ikke så meget som bare at køre en olievædet klud udover 
det netop afslebne, hvorefter han kunne starte forfra; og det gjorde 
han mange gange!.

Bilen lignede nu nærmest en Giraf med store plamager af rust.
Så stoppede festen. Hjem i carporten - og så sidde på en lille bør-
nestol og slibe plet efter plet med en Dremmel sliber for derefter at 
male over med grundmaling + indkøbt matchende maling
Den er absolut ikke i ”concouer” stand, men den er cremehvid på 
afstand.

Den omtalte ”mekaniker” er da heldigvis lukket efterfølgende.

Bilen kom til mig af følgende omveje: En bekendt herfra Rødvig, 
kendte én i Jylland, og begge havde været ovre at besøge deres ame-
rikanerven, som nærmest i spøg havde sagt, ”at den må i da gerne få”, 
hvorefter han  ringer til den ene, blot for at få oplyst adressen, for nu 
står den altså i en container.
Han skulle blot betale transporten + afgifter.

Så nu bor den godt i Rødvig.

Jesper Ricardo Damgaard
XJ6 serie 3, årgang1986

Slangetæmmer hos Slangespecialisten, Rødvig.
Har været medlem en periode i 80'erne og igen
siden 2013

Fotos: fra tidligere ejer
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I Jaguarens fodsporTEKNISK HJØRNE v/Poul Erik Christensen
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Nyt teknisk hjørne
Nu introducerer vi et nyt teknisk 
hjørne, hvor Poul Erik Christensen 
uddyber kendskabet til forskellige 
tekniske temaer.

Tiden er løbet fra tekniske spørgekasser i trykte medier. Hvis man 
har et teknisk problem med sin Jaguar, vil langt de fleste ikke ven-
te på et svar i et par måneder. I tider med hjemmesider og sociale 
medier går man typisk på nettet for at få svar på sine spørgsmål her 
og nu.

Derfor lægger vi nu stilen om, og introducerer "Teknisk Hjørne", 
hvor et tema belyses mere detaljeret. Det første tema vi tager hul på 
er "Benzinens vej gennem motoren". 

Poul Erik har lagt op til at dække dette tema med følgende emner:

1) 
Benzintank, dæksel, benzinpumpe, rør og slanger, trækulsbeholder, 
udluftning og fordampning. Forekommende fejlmuligheder og ved-
ligeholdelse.
2) 
Karburatorer – SU og Zenith Stromberg. Mest forekommende fejl 
i form af utætte membraner, benzinoverløb og afhjælpning af disse.
3) 
Tændingssystemet  –motorudsættere –relateret til mulige fejl i  
tændingssystemet.
4) 
Forbrændingen af benzinen i motoren – kompressionsrummet og 
kompressionsforholdet, ventildiagrammer, tændingsbanken og  ok-
tantal, garneret med fejlmuligheder og evt. afhjælpning.
5) 
Udstødningsgassernes sammensætning og analysering med deraf 
følgende fejlmuligheder.
- Den første artikel bringes i næste nummer af Jaguaria.

Pas godt på din 
gamle kærlighed

Gå ind på nordiskveteran.dk 
eller ring på telefon 3547 7747

VI  H A R
A N L Æ G
F O R  E L !

(24 timer i døgnet)

C .O .  OL V E R
EL -ANLÆG a / s
38  10  34  00

SU benzinpumpe
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Rømø Motor Festival 2016

Tekst og fotos: Anton Schulz

Lakolk Strand på Rømø var lørdag d. 10. sep-
tember rammen om første udgave af Rømø 
Motor Festival, som handler om race på stran-
den med gamle racerbiler. Arrangementet er 
en genoptagelse af de legendariske standraces 
på Fanø i perioden 1919-1924. Disse  slutte-
de brat med en tragisk ulykke, hvor en 15-årig 
dreng mistede livet, da han blev ramt af et løs-
revet hjul fra Sir Malcolm Campbell's Bluebird 
racer.

Nu er traditionen imidlertid genoplivet som 
historisk race i høj sol og med stor publikums-
interesse, og forhåbentlig er der en gentagelse 
næste år. Sjovt og hyggeligt var det i hvert fald.
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NYE MEDLEMMER

Der er mange fordele 
ved et medlemsskab

Som medlem får du mange fordele. 6 gange om året 
modtager	du	Jaguaria	-	et	52	siders	flot	magasin	med	
relevante artikler og nyheder fra klubbens liv og den 
store verden. Du får adgang til klubbens hjemmeside 
med klubinformationer, diskussionsforum, arkiver m.m.. 
Du kan deltage i et varieret udbud af arrangementer: 
Køreture, garagemøder, workshops, virksomhedsbesøg, 
festlige sammenkomster mv.. Du kan trække på 
klubbens hjælpekorps ud i tekniske spørgsmål.

Tilmelding på jaguarclub.dk eller 
klubregistrator Michael Mottlau: 
medlems.register@jaguarclub.dk. 
Du kan også sende et brev: 
Jaguar Club of Denmark, Nørredamsvej 35, 
3480 Fredensborg.

Velkommen til nye medlemmer

Kurt Hansen 3730 Nexø
Adam Grandjean 2920 Charlottenlund
Klaus Nyborg 2920 Charlottenlund
Hans Christian Lund 3100 Hornbæk
Kjeld Finn Hansen 4700 Næstved
David Asmussen 2100 København Ø
Henry Iversen 7100 Vejle
Morten Sørensen 2770 Kastrup
Charlotte Melgaard 8471 Sabro
Peter Laustin 3000 Helsingør
Ulrik Weiss 4070 Kirke Hyllinge
Leif Rohr Hansen 4100 Ringsted
Kasper Welle 9990 Skagen
Carsten Falk 7140 Stouby
Bo Laage Kjeldsen 2980 Kokkedal

Under sommerens ferietur til Skotland parkerede Carsten Rojh og Poul Erik Christensen deres to E-Typer lige ved siden af hinanden. Lidt efter kom 
denne røde kat forbi og satte sig med front mod bilerne. Birgit Rojh var hurtig med kameraet og fangede månedens foto: "Three Cats"

Månedens Foto: Three Cats

Foto: Birgit Rojh
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 ANNONCER

Gamle Jaguaria søges

En af mine Jaguarvenner er i gang med at opbygge en komplet 
samling. Hvis du har numrene 1-4-5-12-55-59-61-65-68-70-76-
82-83-84-85-86-87 liggende i skrivebords skuffen, så ring til mig 
eller skriv til min mail. 

Henvendelse: Bent J. Clausen
6534 Agerskov 
Tlf.: 40 46 53 88
Mail: bentc123@hotmail.com

Det er gratis for medlemmer at annoncere i jag-market. Køb, sælg og byt 
Jaguarer, reservedele, tilbehør, litteratur og andre objekter af interesse 
for klubbens medlemmer. Foto er også gratis. Et billede fanger opmærk-
somheden og gør rubrikkerne seværdige. Vedlæg adresseret og frankeret 
svarkuvert, hvis foto ønskes retur. Brug kuponen eller endnu bedre: send 
en mail. Annoncen skal indeholde navn, tlf. nr. og (salgs)pris. 

Ikke-medlemmer og professionelle er velkomne til at indrykke rubrik-
annoncer mod betaling af kr. 200,- pr. standardannonce samt kr. 100,- 
for foto. Husk at annoncer i bladet ikke automatisk overføres til websiden, 
ligesom annoncer på websiden ikke automatisk bliver bragt her. 

Jaguar E-type serie 2, 4.2 L. 1969.

Sjældent udbudt dansk bil på originale sorte plader, købt hos 
Ole Sommer.  Bilen er derfor med 
europæisk karburering og differentiale. Biler står velholdt og vil 
uden omkostninger 
være klar til landevejen. Ingen rust og omlakeret i original 
farven, interiør uden 
skader, men med lidt patina. 

Rigtig sund bil med fuld historie som helt sikkert vil holde sin 
værdi i fremtiden.

Pris kr: 545.000,-
Gitte og Axel Larsen
5300 Kerteminde
Tlf. 65321886 

mail: git.la@stofanet.dk

Til Jaguar E-Type V12 sælges hardtop

Pris kr: 7.000,-
Steffen Aspoch, Strandvejen 292,  2930 Klampenborg
Tlf.: 21 92 98 42 eller mail: steffen.aspoeck@mail.dk

4 trådhjul med hvælvet nav sælges

4 stk Trådhjul m/ Hvælvet nav, incl. dæk, passer til Mkll og 
E-Type. De trænger til en god gang rengøring og pudsning. Kr

Pris kr: 1.500,- for alle 4 stk.
Henvendelse: Hans T. Aarup 
8400 Ebeltoft
Tlf.: 40752553
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Helsidesannoncer

Side 2:  kr. 4.500

Bagside:  kr. 4.500

Alm. tekstside – helside kr. 3.000

Alm. tekstside – 1/2 kr. 2.000

Alm. tekstside – 1/3 kr. 1.500

Alm. tekstside – 1/4 kr. 1.000

Gentagelsesrabat
3 indrykninger indenfor 12 måneder:   
5% rabat 

6 indrykninger indenfor 12 måneder: 
10% rabat 

Særplaceringer:  + 15%

Gældende pr. 1. december 2012
Alle priser er excl. moms. 

Priser er baseret på reproklart materiale.
4-farve er inkluderet i priserne. 

Specielle ønsker?  Henvendelse til 
annonceansvarlig  Hans T.  Aarup, 
hans@aarups.com, Tlf. 86 12 02 00

Annoncebestilling: Anton Schulz,
schulz@asconbs.com, Tlf 29 99 37 89

ANNONCEPRISER

Hjælpekorpset er en samling eksperter med hver deres 
kompetencer. Har du problemer med en Jaguar, er de behjæl-
pelige med gode råd. Husk også at tjekke web-sidens meget 
aktive forum på www.jaguarclub.dk, hvor diverse problemer og 
løsninger diskuteres.

SSI, SSII, SS Saloon og SS-sportsvogne samt øvrige
 Jaguarmodeller med karburatorer: 
 Ernest Kristensen, Tlf. 76 41 00 51, 
 ernest.kristensen@gmail.com 

MK VII, MK VIII og MK IX, XK120, XK140, XK150
 Erik Hennelund,  Tlf. 20 11 17 47, 
 erik.hennelund@mail.dk 

XK120, XK140, XK150, Mark I og 2, 240, 340 samt 
gamle S-typer, XJ6 Serie I, II og III.  
 Christian Smidt, tlf. 39 64 02 78, Chr.smidt@gmail.com

E-type SI og SII:
 Søren Wichmann, tlf. 30 29 69 19, sowic@hotmail.com 

XJ40 og X300+R, ØST 
 Henrik Wivel, tlf. 20 20 27 72, henrik@wivel.dk

XJ40 og X300 VEST: 
 Leo Jensen, tlf. 60 70 55 00, Leo.5500@gmail.com

Alle modeller: 
 Poul Erik Christensen, tlf.: 22 25 52 85, 
 jaguarvaerkstedet@gmail.com

Rådgivning vedrørende import og shipping:  
 Thomas Vestergaard, tlf. 21 73 37 73, tv@skjulestedet.dk

HJÆLPEKORPSET

REGIONSANSVARLIGE

JYLLAN NORD

Per M. Pedersen
Skolemarken 6
9490 Pandrup
Tlf. 20 20 62 51
prmpedersen@gmail.com

JYLLAND SYD

Bent Clausen
Hovedgaden 35
6534 Agerskov 
Tlf. 40 46 53 82
bentc123@hotmail.com

JYLLAND MIDT

Steen Normann
Røjen 5, Norring
8382 Hinnerup
steen.normann@c.dk

SJÆLLAND

Søren Post
Annasvej 5
3230 Græsted
Tlf. 39 18 24 40 / 21 28 95 46
soren_post@hotmail.com

FYN

Carsten Kraul
Hasselvænget 6
5500 Middelfart
Tlf. 24 59 99 09
carsten.birthe@gmail.com

Tilmelding sker på hjemmesiden 
www.jaguarclub.dk eller til 
klubregistrator Michael Mottlau 
enten på tlf. 22 799 007 eller 
mail: medlems.register@jaguarclub.dk 
Du kan også sende et brev til:
 
Jaguar Club of Denmark
Nørredamsvej 35
3480 Fredensborg

INDMELDELSE I KLUBBEN

HVOR ER JAGUARIA?

Hvis Jaguaria var forsinket eller udeblevet, kan det skyldes 
leveringssvigt fra PostDanmark.

Du kan få eftersendt Jaguaria af klubregistrator
Michael Mottlau, medlems.register@jaguarclub.dk. 
Hvis det sker gentagne gange, kan du kontakte PostDanmarks 
kundeservice på telefon 80 20 70 30 eller tjekke om din 
addresse	er	korrekt	på	din	profil	på	www.jaguarclub.dk

HAR DU FÅET NY ADRESSE?

Husk	at	opdatere	din	profil	på	www.jaguarclub.dk	eller	kontakt	
klubregistrator Michael Mottlau på mail: 
medlems.register@jaguarclub.dk, hvis du skifter adresse. 
Du kan også sende et brev til
Jaguar Club of Denmark, Nørredamsvej 35, 3480 Fredensborg

DEADLINE FOR ARTIKLER

Artikler,	annoncer,	Jag-Market	m.v.	til	JAGUARIA	afleveres	1	
mdr. inden deadline.	Adresser	m.v.	finder	du	i	kolofonen,	side	3.	

Jaguar Club of Denmark   I   Jaguaria
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TINDBJERGVEJ 2 - 8600 SILKEBORG - TLF.: 87 20 64 64 - INFO@JAGUAR-AUTO.DK 

Denne annonceplads i farver kan blive din 
for kun kr. 500 + moms

Kontakt redaktøren
Anton Shulz

Tlf:  29 99 37 89
schulz@bcscb.com

EVERGREEN CARPARTS

Alle reservedele til alle modeller
fra XK120 til X350 

Levering fra dag til dag

EVERGREEN CARPARTS A/S TLF. 86 54 30 95 
EVERGREEN-CARPARTS@MAIL.DK

SALG – PLADEARBEJDE – SERVICE 
RESERVEDELE – FORSIKRINGSSKADER

Toftebakken 2e, 3460 Birkerød Tlf. 45 81 90 15. 
Mail: info@jagsbirkeroed.dk, www.jags-birkeroed.dk

Jags 
Birkerød

Arne Jakobsen - Bjarne Kristensen, Smedegade 38, Ørting, 8300 Odder - 86 55 42 48

Buler, rust og mekanik  
- kør’ trygt til ØRTING AUTO-BLIK

Krejbjergvej 24, DK 7361 Ejstrupholm
tel/sms: 40 20 41 02 · 

mail: nilsjlou@gmail.com

 Alt indenfor reparation og service
Vi har et stort lager i brugte dele - ring

 Directory of Distinction 
Her finder du firmaer med Jaguar-viden, som kan udføre specialopgaver, skaffe dele  

og fremskaffe dokumentation i forbindelse med restaurering og vedligeholdelse af din bil
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PARTS & ACCESSORIES

CLASSIC & MODERN
JAGUARS

FOR

www.sngbarratt.com

FOR YOUR JAGUAR
PARTS MADE IN HOUSE

UPGRADES
SERVICE ESSENTIALS
BIG NAME BRANDS

GENUINE JAGUAR PARTS

Tilmelding sker på hjemmesiden: 

www.jaguarclub.dk eller til klubregistrator 

Michael Mottlau enten på tlf. 22 799 007 

eller mail: medlems.register@jaguarclub.dk 

Du kan også sende et brev til:  

Jaguar Club of Denmark
Nørredamsvej 35
3480 Fredensborg

Bliv nyt medlem


