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I sidste nummer (311) af Jaguaria fremkom 
formanden i sin leder med betragtninger om, 
hvordan klubben bedst kan give værdi for 
medlemmerne, bl.a. ved at stille spørgsmål 
ved, om klubben skulle fokusere bredt på 
alle Jaguarmodeller elle indsnævre fokus 
til i højere grad kun at være rettet imod 
Jaguarer af ældre model. Det er set i lyset 
aff et vigende medlemstal en væsentlig og 
nødvendig debat, og temaet har da også 
medført et par reaktioner. Således bliver 
temaet også berørt af Michael Mottlau i hans 
leder i dette nummer af Jaguaria. Ligeså har 

medlem Ole Toft Hansen fra Fyn reageret 
ved at fremsende synspunkter om temaet. 
Nogle af disse vedrører også Jaguarias fok-
usering, hvilket har medført, at jeg dels med 
Oles godkendelse har forkortet hans indlæg, 
og dels har svaret på hans synspunkter i en 
replik til ham. Begge dele kan ses på side 36. 
Teknisk Hjørne holde fri i dette nummer, 
men vender tilbage i næste nummer. Nu 
kalder imidlertid landevejene og de mange 
gode arrangementer i JCD regi. 

Vi ses derude.
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JCD - hvordan rummer vi det hele?

Forside:
British Car Import A/S 
udstillede bl.a. F-Type på 
JCD standen ved forårets 
Frecericia Bil og Veteran-
messe. Drømmebil for både 
unge og ældre

2012 Jaguar XKR 5,0 510 HK
Kun kørt 48.000 km. Sortmetal med ivory inte-
riør og kontrast stikninger. 16 vejs el-sæder med 
memory og varme/kulde. 440 Watt Bowers & 
Vilkons soundsystem.
Luxsus Sport Packet. Multimediacenter med 
farve toushcsreen og bakkamera. Xenon/LED/ 
kurve lys. Super performance bremser.
 
Flexleasing forslag ved helårskørsel:
1. gangs ydelse. 98.000,- + moms. 
Pr. mdr. 2.990.-+ 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.

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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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.
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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

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

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

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.
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2014 Jaguar F-Type 3,0 S/C 340 HK 
Cabriolet
Bemærk kun 19.000 km. Sortmetal med sort 
læderinteriør.
Xenon/LED lys. Multimediacenter med bak ka-
mera. Aktive Sports udstødning.  14 vejs el-sæ-
der med memory.
Jaguar Soudsystem. 19” sportshjul. Jaguar Per-
formance bremsesystem.
19.000 km fornægter sig ikke. Her har du virke-
lig nyvognsfornemmelse.
 
Flexleasing forslag til sommer kørsel. 
1. gangsydelse.  95.000,- + moms  
Pr. mdr. 2.600,- + moms

2015 Jaguar F-Type 3,0 S/C 
340 HK.  34.000 km.

20” Tornado fælge med superperformance 
bremser med røde calibre.
Multimediacenter med farve touchscreen og 
bakkamera. Xenon/ LED-lys. Panoramatag. Blind 
spot monitor. Aktiv regulerbar udstødning.  
Regnes for en af de smukkeste coupe`er der er 
bygget.
 
Flexleasing forslag ved helårskørsel: 
1. gangs ydelse 116.000,- + moms. 
Pr. mdr. 2.990.-



Bestyrelsen har i de sidste par ledere her i Jaguaria ikke lagt skjul på, 
at de er på udkig efter ungt blod. Jeg er blevet prikket på skulderen 
og spurgt, om jeg var frisk på at blive medlem af bestyrelsen, selv-
følgelig forudsat at jeg bliver valgt ind på landsmødet, og det har jeg 
sagt ja tak til. Jeg blev tilbudt at bruge denne leder til at præsentere 
mig selv, da jeg ikke kan være til stede på landsmødet i september.
Jeg er som sagt ung. Alt er som bekendt relativt, og som 53-årig 
tænkte jeg ikke, at jeg tilhørte denne kategori, men det viser sig, at 
jeg er en af dem der trækker gennemsnitsalderen ned i både besty-
relse og blandt medlemmerne som helhed.

De fleste med bare en smule fornemmelse for biler og design kan 
se, at en Jaguar er en fascinerende bil. Hvad man ikke kan se, men 
hvad mange alligevel ved, er Jaguar er også en avanceret og dermed 
kompliceret bil. Det har de altid været, hvis man sammenligner dem 
med andre biler fra samme periode. Det betyder, at der er masser af 
småting, som med tiden kan gå i stykker, men det meste kan repare-
res med lidt tålmodighed og snilde.
 
Jeg synes det er lækkert at eje en 40 år gammel bil med et elektro-
nisk system op bygget i passive komponenter, som fejlmelder mit 
bremselys, hvis der springer en pære. Jeg har det også fint med at 
skulle finde fejlmeldingsenheden, åbne den  og genlodde de gamle 
lodninger for at slippe for at mit bremselys ikke fungerer på grund 
af en fejl i fejlmeldingsenheden. Det er i min verden en del af det at 
eje en gammel Jaguar. Langt de fleste betydeligt nyere biler af andre 
mærker er langt simplere, og det kan nok forklare noget af Jaguars 
lidt blakkede ry med hensyn til driftsikkerhed. Der er ganske enkelt 
mere, der kan gå i stykker, men det er til gengæld lækkert, når alt 
fungerer.

Via klubben har du adgang til gode råd fra hjælpekorpset, som ef-
ter bedste evne guider medlemmerne gennem udfordringerne, hvis 
man har mod på at skrue selv. Jeg har været i hjælpekorpset for XJ40 
og X300 gennem en årrække og ved derfor, at det bliver benyttet, 
men der er bestemt plads til større aktivitet, og det giver altså stor 
ejerglæde at kunne ordne lidt ved sin bil selv.

Som relativt nybagt ejer af en XJ-S V12 er jeg i øjeblikket ved at op-
bygge min viden om denne model. Det går som forventet hurtigt, da 
den indeholder masser af gammel mekanik. Jeg hygger mig med op-
gaverne og det er småting jeg roder med. Den er trods alt kørende, 
i hvert fald det meste af tiden, og det er en fascinerende bil, som gi-
ver masser af thumbs up fra andre bilister. Netop dette med at blive 
mødt med smil og positive spørgsmål fra vildtfremmede mennesker 
på ferien, på den lokale tankstation eller på Kvicklys parkeringsplads 

synes jeg er en dejlig side af det at køre Jaguar. De fleste nysgerrige 
starter med standardspørgsmålet om, hvor langt den går på literen. 
Relativt hurtigt forstår folk dog, at det faktisk ikke er så slemt, og slet 
ikke når man kører relativt få kilometer, og herefter får man ofte en 
god snak med folk. Det er min oplevelse at ganske almindelig XJ40 
er lige så god til at åbne samtalen som XJ-S’en, og jeg forestiller mig 
at vores andre modeller også fungerer på samme måde.

Klubbens fremtid afhænger af om den bliver ved med at være re-
levant for vores medlemmer. Jeg mener derfor at det er vigtigt for 
bestyrelsen at blive klogere på hvad det er medlemmerne gerne vil 
have. Lad os høre, hvilken vej I ønsker klubben skal bevæge sig, 
hvordan vi skal dyrke vores passion. Er det vigtigste at bladet er flot 
og læseværdigt, eller skal vi have flere små sammenkomster ?  Skal vi 
måske prøve arrangere nogle teknikaftener for de lidt nyere biler og 
få lidt indblik de mange følere, der bruges til at styre indsprøjtning 
og tænding ? 

Mens du tænker lidt over det, så prøv at lægge mærke til, at du efter 
al sandsynlighed kigger en gang mere over skulderen, når du har 
parkeret din Jaguar. Det er et tegn på passion, og vores klub er et 
sted hvor vi kan være fælles om at dyrke denne passion, både i bla-
det, på hjemmesiden og ude til alle de dejlige arrangementer, klub-
ben står for.

Jeg håber at vi har en dejlig sensommer med masser af flotte solned-
gange at køre imod, når dette blad kommer på gaden. Vi ses derude !

Leo Jensen
Bestyrelsesmedlem 
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Kassérer:
Tage Andersen
Tlf: 40 46 48 88
kasserer@jaguarclub.dk

Ansvarsområde:
Økonomi og regnskab. 

Jørgen Findsen
Tlf.: 20 41 95 89
findsen@nal-net.dk

Ansvarsområde:
Klubbens hjemmeside og
salg af klubtilbehør.

Michael Mottlau
Tlf.: 22 799 007
medlems.register@
jaguarclub.dk 

Ansvarsområde:
Medlemsregistret.

Sekretær
Søren Post
Tlf.: 21 51 81 78
soren_post@hotmail.com

Ansvarsområde:
Mødeindkaldelse, referat, 
generalforsamling.

Bent J. Clausen
Tlf: 40 46 53 82
bentc123@hotmail.com

Ansvarsområde:
Coaching af regionernes 
ansvarlige styrelser, 
herunder to årlige 
regionsmøder. 

Poul Erik Christensen
Tlf.: 22 25 52 85
pec@autodan.dk

Ansvarsområde:
Teknisk brevkasse i 
Jaguaria, kursusaktivitet/
workshops, hjælpekorpset. 

Formand: 
Carsten Rojh
Tlf.: 40 45 88 37
carstenrojh@privat.dk

Ansvarsområde:
Jaguaria, pressekontakt, 
årsmøde og markeds-
føring.

BESTYRELSEN

1/9-3/9 Årsmøde på Sørup Herregård

Landsdækkende arrangementer

Jylland Nord

Jylland Midt

Fyn

Sjælland

5/6 JCD på Wedelslund

20/8 Rally Djursland

KALENDER

7/6 Virksomhedsbesøg 
 Flyvestation Skrydstrup

25/6 Havnemøde - Fynshoved

1/7 Biler og Fisk

9/8 Køretur med udsatte børn 
 & havnemøde ved Skovsøen

17/9 Køretur og oplevelse

4/10 Benzinens vej - v/Poul Erik 

21/10 - Fredericia Bilmesse
22/10 

19/11 Julefrokost

  

3-5/6 Timewinder Veterantræf  
 Grønnessegård Gods
 (Tidl. Græsted Veterantræf) 
 
8/6 Aftenmøde med Volvo P1800

11/6 Jaguar på Gavnø Slot

28/6 Havnebesøg i Dragør
19.30

12/7 Picnic i Dyrehaven

19/7 Besøg hos Remark
 
5-6/8 CHGP på Bellahøj

19/8 Bon bon Land

Deadline for arrangementer: 1. juli 2017

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

HUSK:  Tjek jaguarclub.dk for sidste nyt
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Jylland Syd

7/6 Virksomhedsbesøg 
 Flyvestation Skrydstrup 

9-10/6 Englændertræf i Løgumkloster

5/7 Køretur - Vestsønderjylland

23/8 Køretur, Aabenraa og 
 Restaurant Knapp

21/10 - Fredericia Bilmesse
22/10 

16-18/6 Vadehavstræf på Rømø
 (Eksternt arr.)

8-10/9 Rømø Motorfestival
 (Eksternt arr.)

19/8 Køretur Thy Nationalpark

Følg med på hjemmesiden for suppleren-
de information om arrangementer. 

Hvor skal vi hen, du?

Leo Jensen

Leo Jensen
Tlf: 60 70 55 00
leo.5500@gmail.com

Ansvarsområde:
Events
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 DYNAMISK. 
 SELV NÅR DEN  
 HOLDER STILLE

JAGUAR XF

Blot et blik på Jaguar XF så er du ikke i tvivl om, at her er tale om en 
rendyrket performance bil. De selvsikre kurver får i sandhed XF til at 
skille sig ud fra mængden. Samtidigt sikrer innovative teknologiske 
løsninger en sublim køreoplevelse. Kabinens moderne materialer og 
stramme design giver, i kombination med fremragende håndværk, en 
enestående komfort.  Jaguar XF er dramatisk skønhed og høj perfor-
mance. Selv når den holder stille, tiltrækker XF opmærksomhed. 

jaguar.dk

A+ Pris fra kr. 599.900,- inkl. moms. Erhvervsbeskatning fra kr. 459.306,-. Priser er eksl. leveringsomkostninger på kr. 3.880,-.  
Forbrug 11,6-25,0 km/l ved blandet kørsel. CO2-udslip fra 104-204 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.F

Sir William Lyons

William Lyons var en unik person, som skabte JAGUAR Fabrikken 
uden hjælp udefra, og han var en meget nærværende chef for sin 
virksomhed. 

Når han ikke var på rejse, gik han næsten hver dag en tur gennem 
virksomheden. 
Da jeg i 1949/50 var lærling på fabrikken, så jeg derfor hyppigt ”Mr. 
Lyons”, hvor han ofte stoppede og vekslede ord med diverse med-
arbejdere.

Det var hyggeligt!

Mr. Lyons deltog også i møder med medarbejdere, hvor aggressi-
ve fagforeningsfolk kom på scenen. Mr. Lyons sænkede som oftest 
stemmen, så alle var nødt til at koncentrere sig om at lytte, og det 
gav oftest effektivt resultat.

Starten var i Blackpool, hvor hans forældre havde en forretning, 
med faderen som specialist i at vedligeholde musikinstrumenter, og 
en genbo, som var et par år ældre end William Lyons, havde bygget 
nogle smarte sidevogne til motorcykler. De to unge mennesker slut-
tede sig sammen om at skabe en motorcykel sidevogns produktion 
på basis af finansiering fra begge fædre. 

Dette lykkedes, og førte til at markedsføre produktet under navnet 
”Swallow”, men Blackpool var for lille, så man flyttede produktio-
nen til Coventry, hvor den daværende engelske motorindustri kon-
centrerede sig. I Coventry begyndte Lyons at bygge karrosserier på 
forskellige engelske chassiser, hvilket førte til en stærk udvidelse af 
virksomheden, og den oprindelige partner, William Walmsley, trak 
sig og fortsatte selv med motorcykelsidevognsproduktion i nogle år. 
William Lyons blev alene-indehaver af den voksende virksomhed og 
adopterede navnet ”Jaguar” til sine produkter og virksomheden hav-
de fremdrift indtil 2. Verdenskrig begyndte, hvor man måtte lukke 
bilproduktionen, og i stedet bygge og reparere fly.

Under krigen fik William Lyons en række medarbejdere, der var 
ideelle for hans planer efter krigen – heriblandt den unge ingeni-
ør William Heynes, der blev teknisk chef, og Wally Hassan, der var 
stærkt medvirkende til udvikling af den berømte XK motor med 2 
overliggende knastaksler, der var elegant at se på, og ydede flotte 
hestekræfter, så Jaguar blev i stand til at vinde væddeløb, bl.a. på 
den klassiske, franske væddeløbsbane ved Le Mans. Det førte til sej-
re på Le Mans-banen i 1951 og 1953 med en C-Type sportsvogn, 
som William Lyons fik udviklet, og yderligere vandt man derefter 
i D-typen 3 gange. Det gav genlyd i hele bil-verdenen og dannede 
baggrund for stor eksport af Jaguarer til især USA.

William Lyons beholdt aktiemajoriteten i sin virksomhed i utroligt 

mange år og traf mange afgørende beslutninger helt på egen hånd, 
herunder køb af hæderværdige virksomheder som Daimler og Guy 
samt Coventry Climax, hvor man skabte Grand Prix væddeløbsmo-
torer som dominerede verden i en lang årrække. Blandt de fremra-
gende medarbejdere, som William Lyons fik knyttet til sin virksom-
hed,var også ”Lofty” England, der var servicechef for hele verden 
og samtidigt var chef for de væddeløb, som fabrikken selv deltog i.

Sir William havde 2 døtre og 1 søn. Sønnen, der var blevet oplært 
hos Leyland, blev dræbt under kørsel i Frankrig, så Sir William hav-
de ingen naturlig efterfølger, og han solgte derfor til sidst sin virk-
somhed til British Leyland, som endte med at overtage næsten alle 
virksomheder med bilproduktion i England og kørte det hele fallit – 
ikke mindst på grund af alvorlige stridigheder med fagforeningerne.

Sir William kunne ikke tegne, men skabte alligevel nogle ufatteligt 
smukke og vellykkede biler. Han havde en lille flok medarbejdere, 
som ved hans private bolig kunne stable ting op, som kunne ligne 
en færdig bil, uden at være det. På den måde skabte han en række 
succeser på verdensplan, og hans navn vil aldrig blive glemt.

”Sir William”, som han til sidst fik titel af, var særdeles effektiv.
Når jeg opsøgte ham under mine besøg, da jeg var blevet ansvarlig 
chef for import i Danmark, var han altid venlig, og jeg erindrer al-
drig problemer.

Virksomheden blev skilt ud fra British Leyland, og blev derefter 
overtaget af det amerikanske selskab Ford. I en kort årrække blev 
Jaguar på ny selvstændig, men blev så overtaget af den indiske TA-
TA-familie, som har en lang række store indiske virksomheder, også 
med bilproduktion, og Jaguar-navnet har under Tata på ny fået re-
spekt på Verdensplan.

Ole Sommer
28. marts 2017/ 03.04.2017



Jaguarer til JCD-stan-
den ved CHGP 5. - 6. august 
2017

Vi vil prøve at skaffe så mange og så forskellige modeller som mu-
ligt til dette års udgave af CHGP. Vi har allerede en del udstillere, 
men mangler stadigt at få repræsenteret MK2, E-Type, XJ, X-Type 
og XK. 

Har du lyst til at udstille din bil og måske også være til stede og 
hjælpe på standen i løbet af dagene, kan du henvende dig direkte til 
formand, Carsten Rojh, på mail: carstenrojh@privat.dk

Man udstiller for egen regning og risiko. Som udstiller får man 
gratis adgang til CHGP hele weekenden. Biler afleveres på standen 
om fredagen i tidsrummet 18.00 - 20.00 og kan først afhentes om 
søndagen efter sidste løb ved 17-tiden. Der vil være vagt på pladsen 
hele natten.

Tekst og fotos: Søren Post

Man skulle ikke tro, at Ringsted ligger næsten midt på Sjælland. Min 
GPS måtte arbejde hårdt for at finde frem til Charlotte og Jens. Men 
det var det hele værd. En garage proppet til randen med utroligt 
flotte biler. Har man selv puslet med at sætte biler, med år på bagen i 
stand, ved man at der ikke lægges fingre i mellem når der restaureres 
og istandsættes hos Charlotte og Jens. Bilerne er misundelsesvær-
digt flotte.

Rigtigt mange medlemmer var mødt op for at få et glimt af herlighe-
der, nogle gode historier, en sandwich og sparke lidt dæk, mens man 
forgæves forsøger at beherske begejstringen over alle disse fantasti-
ske biler i en mindst lige så fantastisk garage.

Selv om Jens fortalte hele aftenen, var det umuligt at komme alle 
bilerne igennem. Uden at forsøge at gengive alle historierne, så bør 

det nævnes, at en E-type, som Jens havde erhvervet sig en gang i 
firserne, og som de begge havde kørt rigtigt mange kilometer i efter 
en renovering, nu fik den helt store tur. Sir Lyons ville helt sikkert 
have nikket anerkendende - den strålede med al sin nye mekanik.

Det var tydeligt for enhver, at der laves fine biler hos Charlotte og 
Jens, og at der ligger mange års erfaring bag deres arbejde. Der bliver 
gået professionelt til værks. Alt er lavet rigtigt. Billederne fortæller 
alt.

En stor, stor tak til Charlotte og Jens for en underholdende, spæn-
dende og imponerende aften. Alle fik en masse inspiration til, hvor-
dan den hjemlige garage kunne se ud. Drømme kan man da. Også en 
tak til kantinen for lækre sandwiches.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

3-5/6 Timewinder Veterantræf  
 Grønnessegård Gods
 (Tidl. Græsted Veterantræf) 
 
8/6 Aftenmøde med Volvo P1800

11/6 Jaguar på Gavnø Slot

28/6 Havnebesøg i Dragør
19.30

12/7 Picnic i Dyrehaven

19/7 Besøg hos Remark
19.00
 
5-6/8 CHGP på Bellahøj

19/8 Bon bon Land

IMPONERENDE GARAGEAFTEN 
HOS CHARLOTTE OG JENS. 

Jens, som står i baggrunden i ternet skjorte, fortæller om en E-type som er blevet renset for årtiers 
tektyl og væmmelig rust.

En E-type får den helt store tur. Den bliver flottere end da den forlod 
fabrikken i Coventry.

Et blik ind over de mange smukke biler, hvoraf nogle også bruges til ræs.

HUSK - 8. juni 
aftentræf med 
Volvo P1800 
klubben
Torsdag den 8. juni, kl. 19:00 på 
parkeringspladsen ved Tvendehus 
Traktørsted, Springforbi, mellem 
Skodsborg og Tårbæk.
Tilmelding ikke nødvendig. 

Gavnø Classic Autojumble & 
Concours de Charme – 
søndag den 11. juni 2017

Den 11. Juni blænder Gavnø Slot igen op for et stort anlagt Gavnø 
Classic Autojumble & Conours de Charme. Jaguarklubben er til-
stede og sætter Jaguarflaget op så vi kan parkere så samlet, som det 
nu er muligt. Programmet for dagen bliver tilsendt sammen med 
dit individuelle adgangskort ca. 8 dage før.
Meld dig til på nedenstående link, og nyd en fantastisk dag i det 
smukke Sydsjælland ved Næstved. 

Priser: Indgangen på dagen koster kr. 115,00 pr. voksen og kr. 55 pr. 
barn. Se mere om priser på Gavnøs hjemmeside.
Hvis du vil vide mere: www.gavnoe.dk
Tilmelding: http://www.gavnoe.dk/autojumble.html

Søren Post

19. juli - Garagemøde hos 
Nina og Michael Remark
Vi skal igen besøge familien Remark i den 
smukke have med udsigt til Sverige og gara-
gen med bl.a. den sjældne og smukke Jaguar 
SS 100. Arrangementet tiltrækker som altid 
mange medlemmer hvor der er mulighed for 
at nyde både  god mad og drikke og smukke 
biler linet op.
 
Sted: Rungsted Strandvej 316, 2970 Hørsholm
Bemærk dag og tid: Onsdag d. 19. juli kl. 19.00. 
Tilmelding på hjemmesiden senest d. 16 juli 

Tag med på picnic i Dyrehaven
Sted: Eremitage Slottet i Dyrehaven
Tid: onsdag d.12 juli kl.18
Tilmelding: Kom glad

En hel landsby blev fjernet og et smukt slot blev bygget i god tid så 
Jaguarklubbens medlemmer nu kan indtage deres medbragte mad 
og vin i passende omgivelser. Med udsigt til slot, kronvildt og ikke 
mindst de smukke biler skal vi nyde aftensolen og det gode selskab 
med os selv og andre bilklubber med hang til at nyde livet. Fyld din 
smukke Jaguar op med familie, mad og drikke (der må ikke drives 
jagt på kronvildtet) og find vej gennem porten ved Slettehus for en-
den af Lundtoftevej, Lyngby.

Turen på vej op til slottet er en oplevelse i sig selv. Kronvildtet på den 
ene side og vandhullet, hvor forventningsfulde tilskuere håber at se 
en rytter falde i vandet under efterårets Hubertusjagt.

Picnic i Dyrehaven er hygge og afslapning i dejlige omgivelser...
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Tidligere var vi på Græsted Veterantræf
Nu skal vi til...

Nostalgifestival i Danmark til lands, til vands og i luften 
ved Grønnæssegård.

Har du en Jaguar der er fra 1975 eller før, så kom og vær med til at 
forme Jaguarstanden på det nye veterantræf: TimeWinder. 

Kom om formiddagen i din bil, sæt den på standen og lad hvilen 
falde på, mens du hyggesludrer med andre medlemmer 
og interesserede besøgende.

Kontakt Søren Post på soren_post@hotmail.com for yderligere in-
formation og tilmelding af bil, eller klik ind på: www.timewinder.dk

Hvornår: Fra d.3 til d.5 juni
Hvor: Amtsvejen 280, 3390 Halsnæs
Pris: Udstillere kommer gratis ind. Ellers er det 100,- /dag eller 200,- 
for alle 3 dage.

Regionsnyt SJÆLLAND
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Historisk rundvisning på Kastellet i Køben-
havn
Tekst og foto: Søren Post

På en kølig aften sidst i april besøgte Jaguar Club of Denmark Ka-
stellet i København. Nu havde Kastellet også ligget der i 352 år. Jagu-
arklubben hopper ikke med på alskens modeluner…
Egentligt skulle der have været to guider til at vise os rundt, men af 
uransagelige årsager fik vi kun én. En lun og knastør moden herre 
viste rundt og fortalte om stedet. Han startede i øvrigt sin karriere 
på Kastellet i 1961. Joo, han kendte stedet.

Vi fik en grundig gennemgang af stedets historie, strategiske betyd-
ning, om bygningerne, om de evigt fugtige boliger, om livet for en 
soldat, det lokale bageri, krudtbeholdning og flere parraller til hvor 
tids storpolitik. Rundviseren var af den klare 

opfattelse, at vi ikke har lært ret meget af historien. Om det passer, 
må den enkelte læser selv vurdere.

Vi kom også en tur i fængsel. Nogle huller i kirkens væg var lytte-
kanaler til fængselscellerne lige bag kirkens tykke mure. Her kun-
ne almindelige soldater afsone deres bod for uværdig optræden og 
samtidigt lytte til opbyggelige prædikener – på tysk. Men også pro-
minente ”gæster” som Struense havde et kortere ophold her, inden 
han tabte sit hoved og derved forlod denne jord for stedse.

At Kastellet ikke er et museum, men en fuldt fungerende kasserne 
blev bekræftet, da vi blev anråbt af en soldat som patruljerede på 
voldanlægget. Vi bedyrede, at vi var her i fuldt lovligt ærinde, og at 
vi blev ledsaget af en sagkyndig person som i dette øjeblik var ved 
at låse arresten af. Så pyt da, men vi måtte ikke betræde græsset. 
Irettesættes skulle vi. 

En stor tak til Kastellets Venner i almindelighed og en tak til vores 
rundviser i særdeleshed for en spændende og sjældent indkig i en 
lang historisk tidslinje.

Læs mere spændende historie på: https://kastelletsvenner.dk

En udvalgt skare lytter andægtigt til instrukserne inden rundvisningen for 
alvor går i gang.

Vores rundviser er den modne mand med emblemet på jakken..

En ny Jaguarmenighed lytter andægtigt i Kastellskirken, som er bygget i 
1704 og ejes af forsvaret. Kirken er dog en del af folkekirken og har siden 
1902 fungeret som en helt almindelig sognekirke.

Jaguar Club of Denmark kører for Scleroseforeningen
Alle Jaguarer uanset model, årgang og stand invite-
res til ”Jaguar Club of Denmark kører for Sclerose-
foreningen” Pinsemandag d. 5. juni 2017 

Sclerosepatienter samt evt. pårørende afhentes på deres privatadres-
ser rundt omkring i Københavnsområdet og Nordsjælland kl. 9:30. 
Herefter køres til veterantræf på det historiske gods, Grønnesse-
gaard, i Nordsjælland (imellem Hundested og Frederiksværk), hvor 
klubbens stand er centrum for dagen. (Læs mere www.timewinder.
dk) 

Entréen er gratis for de deltagende biler. Ud over afhentningen er 
der ingen fast plan for dagen. Når bilejerne og deres passagerer bli-
ver enige om det, går turen atter hjemad. 

Tilmeld dig allerede i dag 
Tilmelding: Win Åndahl, win@kaperen.dk, mobil 40 85 10 06
Oplys: navn, by, mobil, e-mail og biltype (antal passagerpladser evt. 
m/u sikkerhedsseler). Det er naturligvis muligt for Jaguarerne at 
medbringe evt. egne sclerosepassagerer, men oplys venligst herom. 

Vi får muligvis brug for flere biler, end klubben selv kan stille, så tilmeld 
gerne andre bilmærker. Disse skal dog være ældre klassiske biler, men der 
er intet krav om medlemskab af nogen bestemt bilklub eller lignende.

Her er stemningsbilleder fra sidste års kørsel for Scleroseforenin-
gen – mange mennesker med en svær hverdag fik en fantastisk 
dag takke være Jaguar klubben.  Alles hjælp gør nytte, så tilmeld dig 
uanset din Jaguar model og stand.
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Vestfyn og Hindsgavl 
i strålende sol
Tekst og fotos:  Jørgen Findsen og Anton Schulz

Efter ugers sukken efter bare et par grader mere på termome-
teret, magede det sig sådan, at netop på dagen for Region Fyns 
planlagte arrangement med køretur og efterfølgende frokost og 
rundvisning på Hindsgavl Slot, ja så bragede solen ned fra en 
nærmest skyfri himmel og temperaturen sneg sig rundt omkring 
de 20 grader. 

Køreturen tog sit udgangspunkt ved Skallebølle Autoværksted. 
Praktisk og nemt at finde for de mange, som kom via E20 motor-
vejen. Carsten Pedersen havde lagt ruten, som gik ad små snirk-
lede veje i det smukke og nyudsprungne Vestfynske landskab. 
Turen førte os afslutningsvis forbi Føns Vig, Gamborg Fjord og 
igennem Middelfart for at slutte med opstilling af alle deltagende 
biler på plænen overfor Hindsgavls hovedbygning. Jørgen Findsen 
havde ved en tidligere lejlighed mødt direktør på Hindsgavl, Uffe 
Høegh Johansen, som viste sig selv at være medlem af JCD, så da-
gens arrangement blev aftalt ved den lejlighed. Kl. 13 blev der ved 
runde borde i stilfulde, marmordekorerede lokaler serveret dejlig 
frokostbøf med behørig garnering. Stemningen var afslappet, og 
konversationen gik let med både kendte og nye ansigter. 

Herefter var det tid til en interessant rundvisning på Hindsgavl, 
som blev guidet af den tidligere skovfoged på stedet. 38 år som 
slottets skovfoged gjorde, at han kunne formidle meget om Hin-
dsgavls historie og ikke mindst fortælle om Danmarks største 
selvejede ø Fænø, som ligger lige ud for slotshaven. Rundvis-
ningen sluttede med et besøg i dyreparken, hvor der er en stor 
bestand af hjorte, og her kunne man rigtigt fornemme, at skov-
fogeden var i sit es! Det dejlige arrangement afsluttedes med en 
kop kaffe, inden man med en rigtigt dejlig oplevelse i rygsækken 
kunne sætte kursen hjemad igen.

Regionsnyt FYN
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Regionsnyt MIDT

KOMMENDE ARRANGEMENTER

5/6 JCD på Wedelslund

20/8 Rally Djursland

KOMMENDE ARRANGEMENTER

7/6 Virksomhedsbesøg 
 Flyvestation Skrydstrup

25/6 Havnemøde - Fynshoved

1/7 Biler og Fisk

9/8 Køretur med udsatte børn 
 & havnemøde ved Skovsøen

17/9 Køretur og oplevelse

4/10 Benzinens vej - v/Poul Erik 

21/10 - Fredericia Bilmesse
22/10 

19/11 Julefrokost

19. august
Classic Days på Egeskov
JCD er også i år med på Egeskov Classic Days. d. 19. og 20. august. 

Vi stiller klubbens telt op, så gør opmærksom på at du holder på Jaguarklubbens stand, når 
du tilmelder dig på Egeskov www.egeskov.dk 

Hvis du har spørgsmål om arrangementet kan du kontakte Jørgen Findsen på 20419589 
eller mail findsen@nal-net.dk

Fra Lørdag, 19 August 2017 -  09:00
Til Søndag, 20 August 2017 - 17:00

Sted Egeskov slot
Egeskov Gade 18 
5772 Kværndrup
Danmark

Efterårsløb på Fyn - 17/9
I skrivende stund arbejder Region Fyn på efterårsløbet, som afvikles 
d. 17. sept. 

Vi finder en køn rute i området omkring Fåborg og håber på vi kan 
besøge Fåborg Museum og Helios Teateret. 

Nærmere om denne spændende tur kan læses i kommende nummer 
af Jaguaria og på hjemmesiden, men afsæt allerede nu datoen.

Lige om lidt !
JCD er igen på Wedelslund 
5. juni

Igen i år får vi vort hjørne af parken. Altså samme sted som sidste år 
med de store træer og udsigt over vandet.

Vi håber, at endnu flere medlemmer end sidst vil deltage i vort sam-
menrend og være med til at skabe noget herregårdsstemning. Plad-
sen er der til det, og lidt adelig har man vel lov til at være.

Altså; fat madkurven, tæppet, beklædningen med det klassiske snit, 
sommerhatten, Jaguaren og ikke mindst det gode sommerhumør, og 
kom til det årlige træf på Wedelslund.

Er man til fly, gerne vil klappe en Spitfire, se og høre hvad den kan, 

ja, så er dette også dagen. Klubben sørger for telt - mod solen - og 
borde og stole, så basis for hygge og socialisering er til stede.

Tid og sted:  d. 5. juni kl. 9-17, Wedelslund Gods, Wedelslundvej 2, 
8464 Galten. Belært af sidste års rykind med mere end 2000 køre-
tøjer, vil det være en god ide at komme i god tid, hvilket vil sige ikke 
ret meget senere end kl 08:00. Se hjemmesiden for bedre vejledning 
om tilkørselsforholdene. 

Vel mødt til en rigtig hyggelig dag, sammen med 7.000 andre entu-
siaster. Ingen tilmelding.

Spændende dag hos JP-Group
Af: Hans Aarup og Ulrich Sjelberg

På gammelbilmessen i Essen 2016 fik jeg kontakt med direktør Mar-
tin Pedersen JP Group, i Viborg, som jeg havde hørt havde en stor 
bilsamling. JP group Martin Pedersen forslog at jeg kontaktede hans 
kone Lone, som syntes at vi kunne deltage i deres årlige træf.

HaudiAudi! Ulrich (Sjelberg) og jeg satte hinanden stævne i Viborg 
på JP Groups adresse. Spændt på at se, hvor mange der kom. Der 
kom vildt mange, bare ingen i en Jaguar. Vi holdt Jaguarfanen højt i 
det fantastiske sommer vejr. Vi fik en kæmpe oplevelse med mange 
folkevogne i alle aldre og modeller. Vi kom helt tilbage til både barn- 
og  ungdommen. Det var sjovt. 

Martin Pedersen har en stor samling Porsche. Der er vel 30-40 styk-
ker i topstand lige fra 356 og til den nyeste 911. Der var rundvisning i 
fabrikshallerne hvor man laver pladedele og udstødninger med mere 
til Folkevogn og Porsche. Der er der et par hundrede mand, som får 
arbejdsugen til at gå med. Der er også en del folk, som laver en EL-Biler 
i et meget lækker design. De laves i udgaver som Golf vogn, person 
vogn eller ladvogn.

Vi havde en oplevelsesrig dag i høj sol.

Husk: Havnemøde - Fynshoved
Der er havnemøde på Fynshoved søndag d. 25. juni. 
Vi mødes kl. 15.00 på Fynshovedvej, som går til stranden. Ingen tilmelding.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

7/6 Virksomhedsbesøg 
 Flyvestation Skrydstrup 

9-10/6 Englændertræf i Løgumkloster

5/7 Køretur - Vestsønderjylland

23/8 Køretur, Aabenraa og 
 Restaurant Knapp

21/10 - Fredericia Bilmesse
22/10 

Eksterne arrangementer:
16-18/6 Vadehavstræf på Rømø

Lige om lidt !

Englændertræf i 

Løgumkloster

9 & 10 juni 2016 
Info og tilmelding på 

www.englaendertraef.dk
Tlf. 29 99 37 89 eller

info@englaendertraef.dk

Lørdag den 10. juni 2017 er alle velkomne til træf på byens smukke 
markedsplads.

Lørdag d. 10. juni kl. 08:00 åbner pladsen og kl. 09:00 serveres gra-
tis kaffe og rundstykker. I dagens løb vil der være musik og under-
holdning på pladsen. Det er gratis at deltage træffet lørdag.

Fredag aften den 9. juni er der en lækker Englænder Buffet kl 17:30 
Efter spisningen tager vi på en lille køretur i det sønderjyske. Vi for-
venter at afslutte køreturen kl. ca. 21.30 med en god kop aftenkaffe. 
Pris pr. deltager i fredagsarrangementet er 160 kr.

Rally Djurs Søndag d 23.4. måtte vi aflyse, der kom 4 tilmeldinger, 
og det var lige i underkanten, syntes vi. Men vi har ikke tabt modet, 
for vi har lavet et super Rally, som tager dig rundt i det smukke Nord 
Djurs og den nordlige kyststrækning ved Kattegat, hvor landskabet 
veksler mellem store skovområder og bølgende bakker. 

Du kan få frisk fisk med hjem til priser, så du tror du er i 60èrne. 
Kort sagt, vi skal køre, vi skal spise, vi skal drikke kaffe, og så skal vi 
sparke på hinandens bildæk.

Vi er i et område med lav befolkningstæthed, 51 indbyggere pr. km2, 
hvilket er ca. halvdelen af landsgennemsnittet, så vi får god plads til 
vores mange jaguarer. 

Vi skal finde vej ved hjælp af ”tulipaner” og kort, og vi skal løse van-
skelige opgaver og svare på relevante spørgsmål som: ”hvornår døde 
Maren Jensdatter, som ligger på Nørager kirkegård?” – eller ”Bor der 
nonner på Maria Hjerte Kloster?”  

Turen omfatter en rigtig lækker økologisk brunch på det nedlagte 
Kloster, samt et besøg i en usædvanlig middelalderkirke. Du vil ven-
de beriget hjem i din Jaguar efter denne tur. 

Prisen for det hele inkl. morgenkaffe og brunch er, fordi din 
klub giver et tilskud til turen, KUN 140,- kr. pr. person, som be-
tales ved ankomsten til arrangementet.

Rallyet starter d 20. august kl. 10 fra Jernbanemuset Museumsvej 2, 
8550 Ryomgård, hvor vi mødes til  morgenkaffe fra kl. 9,30. 

Tilmelding senest d 17. august. 2017 til:
Hans Aarup – 40752553 - hans@aarups.com
Ulrich Sjelberg – 25722413 - sjelberg@gmail.com

Mange Jaguar hilsner
Ulrich og Hans

Køretur omkring 
Aabenraa - 23/8
Medlem af JCD, Frede Nielsen, planlægger en inspirerende køretur i 
området omkring Aabenraa. Området har et skønt varieret og kup-
peret landskab med smukke blikke til Aabenraa Fjord.

Vi mødes ved Frede Nielsens Hondaforretning på Sønderport 66 i 
Aabenraa d. 23. august kl. 18.00, hvorfra turen tager sit udgangs-
punkt.

Turen bringer os afslutningsvis til Restaurant Knapp, hvor der vil 
være lejlighed til fotosessions med smukke Jaguarer foran den idyl-
lisk beliggende Restaurant Knapp. Tilmelding på hjemmesiden 
senest 22. august.

Rally Djursland - nu skal det være!

5/7 - Køretur i 
Vestsønderjyland
Den 5. juli kl. 18.30arrangerer medlem af JCD, Bent Jessen, en dej-
lig køretur i det Vestsønderjyske landskab. Turen tager sit udgangs-
punkt på Markedspladsen i Løgumkloster og bringer os til Trøjborg, 
Højer, Møgeltønder, Tønder og Draved Skov med afslutning i Lø-
gumkloster, hvor vi får kaffe og brødtorte på Centralhotellet.

Tilmelding på hjemmsiden senest 4. juli.
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En aften hos JB Specialbiler er som en aften 
i Aladdins Hule.
Tekst: Anton Schulz
Fotos: Anton Schulz & Bent J. Clausen

Mange med hang til klassi-
ske engelske biler har igen-
nem tiderne stiftet bekendt-
skab med Jørgen Balle og 
hans firma JB Specialbiler. 
Han har importeret rigtig 
mange fine biler fra især 
Californien. Ofte har det 
været restaureringsprojek-
ter hjemtaget med direkte 
videresalg for øje.

Det er 11 år siden JCD sidst 
besøgte Jørgen Balle, og 
derfor var det med spændt 
forventning om, hvilke biler 
der nu var på bedding hos 
JB Specialbiler, at kursen 
blev sat mod Ødis lidt syd 
for Kolding.

De spændte forventninger 
blev til fulde indfriet, for i 
det store, rummelige og op-
varmede værksted åbenba-

rede sig en samling på ikke mindre end 14 biler, hvoraf de fleste var 
under restaurering.

Der var dækket op på lang-
bordet midt i værkstedet. Det 
er i øvrigt en tidligere møbelfa-
brik, som Jørgen Balle har købt 
og indrettet værksted i. Jørgen 
Balle selv var i fin form og for-
talte levende om JB Specialbi-
lers historie, men også et par 
små anekdoter om et par biler, 
for hvilke han havde en gan-
ske særlig veneration. Jørgen 
Balles interesse for klassikerne 
begyndte allerede da han var 
18 år, og naboens knægt havde 

købt sig en MGA. Så var Jørgen Balle solgt. Han fandt også en MG, 
men en lærling i faderens virksomhed havde også en gammel MG. 
Det var omkring 1961. På et tidspunkt kørte Jørgen Balle sammen 
med lærlingen en tur, hvor de bl.a. lige skulle tanke. Det kostede 20 

kr., og lærlingen tjente kun 37 kr. om ugen, så det fik hurtigt ende, 
og lærlingen måtte  sælge bilen. For nogle år siden fik Jørgen via lær-
lingens forældre opklaret, at bilen stadig befandt sig hos den davæ-
rende køber Det var en person på Sjælland, som dog ikke mere hav-

Jørgen Balles kone, Susanne, hilste bl.a. 
på Bent J. Clausen, Henning Madsen og 
redaktøren før mødet startede. Susanne 
udfærdigede faktisk importpapirerne på 
redaktørens XK140 helt tilbage i 1996, 
da den blev hjemtaget fra Illinois, USA, da 
hun på daværende tidspunkt var speditør.

Det er et dejligt syn man mødes af, når man træder ind i værkstedet 
hos JB Specialbiler i Ødis. I baggrunden er det Henning Madsen, Bent 
Jessen og Allan Kosegarten, som får en snak.

Det var ikke kun inden døre, der var Jaguarer linet op. Også pladsen foran 
værkstedet bar præg af, at det var JCD, som var på besøg denne tirsdag.

Jørgen Balle har gang i mange projekter på samme tid. Han fortalte levende om sin køretur med den MG TA, hvis chassis, karosseri og øvrige mekaniske 
dele nu er samlet og under restaurering. Nederst: MG TA’en fra 1937 med det kuriosum, at den har stelnummer TA1937 og altid har kørt i Danmark.

Jørgen Balle
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de karosseriet og skærmene i sin besiddelse. Jørgen Balle var med i 
MG-klubben, og ved en lejlighed havde den navnkundige Henning 
Thomsen fortalt Jørgen, at han havde købt nogle MG TA karosseri-
dele. Jørgen Balle fik købt de mekaniske dele, og da han henvendte 
sig til Henning Thomsen for at erhverve karosseridelene var denne 
også villig til at sælge, der var bare lige det, at delene lå i Irland. Det 

korte af det lange er, at Jørgen Balle faktisk er lykkedes med at finde 
langt hovedparten af bilens dele, og er nu ved at restaurere bilen. 
Han håber indenfor et par år at kunne komme ud og køre en tur i 
den igen, og så vil ringen være sluttet.

Selvom Jørgen Balle har præference for MG, har han dog tre Jaguarer 

stående. Der er tale om en E-type coupé, en E-Type OTS og en 
XK120OTS. Sidstnævnte står meget original og fin med spats og 
det hele.

Jørgen Balles interesse for Aston Martin er imidlertid nu også ble-
vet vakt. Det skete via en bekendt - Thomas Petersen, Bolderslev, 
som til Englændertræffet i Løgumkloster i 2008 var kørende i en 
fint restaureret Aston Martin.  Thomas havde haft besvær med at få 
den solgt, og Jørgen Balle tilbød at købe den i en byttehandel med 
nogle Jaguarer, som han til gengæld havde lidt besvær med at kom-
me af med. Aston Martinen blev imidlertid videresolgt, men inte-
ressen var vakt. Nu står der så to Aston Martiner i værkstedet. Det 
er begge to DB2/4 Mark3’ere. En hvid fra 1959 og en douchegrøn 
fra 1958. De er utroligt flot restaurerede, og man kan ikke andet en 
beundre disse biler. En sjov lille detalje er forskærmene, som deles 
på en meget karakteristisk måde, for halvdelen af skærmen følger 
med, når man åbner motorhjelmen, og den anden halvdel bliver 
siddende på karossen.

Det blev på alle måder en hyggelig aften hos JB Specialbiler, og 
klubben siger tak fordi vi måtte kigge ind.

Aston Martin hjørnet
hos JB Specialbiler

Jaguar hjørnet
hos JB Specialbiler

Regionsnyt SYD
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Nyheder på Fredericia Bilmesse og 
Brugtmarked 2017

Tekst: Jørgen Findsen / Anton Schulz

Så fik vi endnu en gang opbygget en stand på Fredericiamessen. 

I år havde klubben, i samarbejde med British Car Import A/S i 
Kolding, udstillet 3 nye Jaguarer. For at lave et modspil til de helt 
nye biler, havde vi lånt Carsten Petersen´s E-type, som på alle må-
der satte tingene i et flot tidsperspektiv.

British Car Import A/S i Kolding havde valgt at udstille en F-pa-
ce, en F-type og en XE. Flotte biler som tiltrak publikum, men in-
gen var vel på standen uden at kaste et anerkende blik på Carsten 
Petersens flotte E-type fra 1969. Motorklappen var selvfølgelig 

åbnet så alle kunne se den dejlige række 6-er. Sådan ser et motor-
rum ud når det bliver passet og plejet efter alle kunstens regler.

Standen var som sædvanlig godt besøgt, og igen var det lørdag, 
hvor der var flest besøgende. Begge dage var der mange klub-
medlemmer, som lagde vejen forbi og fik en hyggelig snak. Vores 
stand virker næsten som et klublokale, hvor man mødes og får 
vendt dagens nyheder, måske drøftet et teknisk spørgsmål eller 
bare en snak om Jaguar som helhed. I år gik snakken om de nye 
modeller, der var udstillet, og alle blev prøvesiddet og tjekket for 
alle finesser.

Tak for endnu en god messe! Tak til British Car Import A/S for 
samarbejdet, og tak til alle som gjorde det muligt at få standen 
opbygget og passet.

Michael Lund fra British Car Import A/S med 

næste generation Jagdriver på armen, fik en snak 

på standen med Bent J. Clausen fra JCD.
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Portræt Johan BendixenRegion NORD

Et stilfuldt kontor danner rammen 
om Johan Bendixens og salgschef, 
Jens Falks, daglige virke med Jaguar-
handel.

Johan Bendixen i sofahjørnet, hvor kunder i ro og mag kan sidde og 
betragte de smukke biler i Jaguar House fine showroom

Solen brager ind igennem de store vinduer hos Jaguar House og sætter 
fokus på Bentleyer og Jaguarer det lyse showroom.

19/8 - Køretur i 
Thy Nationalpark
o Isbjerget
o Testcenter Østerild 
o Nors sø & Vandet sø
o Klitmøller og Cold Hawaii
o Café Conrad

Nu sker der noget i Region Nord igen. Glæd dig til en fantastisk køretur 
i Thy. Vi skal nemlig ud at køre i Thy Nationalpark.

Lørdag d. 19. august mødes vi kl. 9 - 9.30 til morgenkaffe og en god 
Jaguarsnak på Bjålumvej 14 i Glæde lidt nordvest for Frøstrup. Der 
vil også her være mulighed for at smøre en madpakke til senere på 
dagen.

11-11.30 kører vi til Isbjerget ved Nors sø og vil på vejen komme 
forbi testcentret i Østerild. Henrik Bak fortæller om området og na-
tionalparken når vi kommer til Isbjerget. 

Herefter kører vi mod Klitmøller – forbi Nors sø & Vandet sø og 
parkerer ved vandet og oplever Cold Hawaii.

Afslutningsvis kan de, som har lyst og mulighed, mødes ved Cafe 
Conrad til en anretning.

Tilmelding til: 
Per M Pedersen 20206251 eller prmpedersen@gmail.com

Johan Bendixen - 
Selfmade i ordets bedste forstand

Af: Anton Schulz

Hvem er han egentlig manden bag annoncerne på side 2 i hvert ene-
ste nummer af Jaguaria? Mange medlemmer vil kende Johan Ben-
dixen, men andre har måske aldrig stiftet bekendtskab med ham.

Jeg besøgte Johan Bendixen en solrig dag i begyndelsen af april må-
ned. Smilet var af de helt store, da jeg bankede på døren ind til hans 
stilfulde kontor hos Jaguar House. Man fornemmede, at der var en 
særlig årsag.

”Goddag Anton Schulz! Har du 
set det billede, jeg sendte til dig 
i går?” var åbningsreplikken fra 
ham. Jeg måtte indrømme, at 
det havde jeg ikke.

”Så kom lige herover og se,” sag-
de han og drejede sin skærm 
rundt, så jeg bedre kunne se 
den. Nu var årsagen til hans 
gode humør og energi åbenlys. 
Billedet viste 6 Jaguar XKere og 
4 Bentleyer linet op foran Jagu-
ar House. 

”Vi leverede i går bilerne på 
billedet her plus fire mere, som 
ikke kunne være på billedet.” Jo, 
Johan Bendixens gode humør 
gav megen mening.

Jaguar House havde i ugerne 
op til leverancen ydet det mak-

simale for at kunne imødekomme den store ordre og have bilerne 
klar til den aftalte levering. Præstationen vidner om, hvad der står 
Johan Bendixens hjerte nærmest, nemlig at sælge og levere varen 
som aftalt, men grundlaget for et godt salg er jo indkøbet, og for 
tiden er den største udfordring faktisk at finde egnede biler til den 
rette pris i klassen.

Jaguar House har i mange år været ledende indenfor salg af Jaguar 
mærket, og i de senere år er leasing blevet ”det nye sort”, som mulig-
gør fastholdelsen af et godt salg igennem en udvidelse af målgrup-
pen.

Johan Bendixen er ikke gået den slagne vej til successen. Han er 
opvokset på Nordfalster og arbejdede i sine unge år i landbruget, 
men som 20 årig drog han til København og fik arbejde på General 
Motors samlefabrikker i Aldersrogade. Salgsgenet førte imidlertid 
til, at han også fik et fritidsjob som støvsugersælger, hvor det som 
regel endte med, at kunderne købte en Hoover - den gav nemlig den 
største provision til sælgeren. Senere arbejdede han også med at 
opbygge salget af forlæggere hos Fix Linnedudlejning i København.

På et tidspunkt valgte han at byde på Jaguar MK2, som var  sat på 
auktion, og han fik den for næsten den pris, han havde aftalt med 

sig selv som maksimumprisen. Han solgte den imidlertid på ganske 
kort tid med en rigtig god fortjeneste. Det gav blod på tanden, og de 
næste 4 Jaguarkøb blev solgt med samme gode resultat, så nu var 
paradokset, at han faktisk ikke havde råd til at gå på arbejde mere, 
når man nu kunne tjene betydeligt bedre ved at handle med Jaguar-
bilerne, og så var skæbnen sådan set beseglet.

Han købte oprindeligt et værksted - kaldet ”Firmaets Vugge” på 
Vinkelvej i Frederikssund, men i 1986 byggede han forretningen på 
adressen i St. Rørbæk, hvor Jaguar House ligger den dag i dag. I ’86 
kom Schlüter regeringens kartoffelkur, så det var ikke just ideelle 
forretningsbetingelser på det tidspunkt, og vi kommer tilbage til det 
forretningsmæssige i en følgende artikel. I dag er beliggenheden så-
dan set det eneste, som ærgrer Johan Bendixen en smule. Han havde 
for år tilbage faktisk muligheden for at købe en egnet ejendom nord 
for København, men undlod at købe dengang. Men i dag er tiden 
ikke til ærgrelser hos Johan Bendixen. Den er til smil på baggrund af 
gårsdagens succesfulde leverance.
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Bremen Kvartetten er 
til Bremen Classics
Tekst: Anton Schulz
Fotos: Bent J. Clausen

Bremen Kvartetten er en slags strygerkvartet udi det klassiske, men 
der er hverken tale om violin, bratch, cello eller kontrabas, og det 
klassiske handler ikke om klassisk musik men om klassiske biler. Det 
med Bremen og strygere passer så til gengæld, for der er nærmest 
opstået en tradition for at kvartetten, som består af Carsten Rojh, 
Bent J. Clausen, Ulrich Sjelberg og Poul Erik Christensen en gang 
om året stryger til Bremen for at måle temperaturen på markedet 
for klassiske biler på den årlige messe, Bremen Classic Motorshow.

Turen til Bremen har tradition for at ske på økonomiklassen med 
medbragte picnickurv fra Agerskov Kro samt overnatning på øko-
nomiklassehoteller.  Der blev igen i år tid til en snak med både CT 
Cars og Læborg Auto, som vanen tro repræsenterer de danske far-
ver på messen. 

Vi har samlet en lille billedcollage fra turen.
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Årsmøde 2017 Årsmøde 2017

Årsmødet 2017
1.-2.-3. september på

Sørup Herregård

Forhåndstilmelding på mail: soren_post@hotmail.com eller tlf. 21 51 81 78

Årsmøde 2017 på
Sørup Herregård

Vi har reserveret 50 værelser med ankomst fredag eftermiddag og 
hjemrejse søndag. Der er åbent for tilmeldinger via hjemmesiden 
eller til Søren Post på soren_post@hotmail.com eller tlf. 21 51 81 78

Deltagerpris for alle tre dage er 4.500 kr. for par i dobbeltværelse 
(enkeltværelse 2.600 kr.). Det 4-stjernede herregårdshotel ligger 
lige syd for Ringsted i dejlige omgivelser, og er en perfekt ramme 
om Jaguar Club of Denmarks årsmøde.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Priser og program

Priser:

1 person /enkeltværelse 2600,-
2 personer / dobbeltværelse 4500,-
Bindende tilmelding på hjemmesiden og betaling 
senest d.7 juni på konto 8125 0005522668

Program (ret til ændringer forbeholdes)

Fredag:
Fra Kl.14:00 Ankomst og check ind på hotellet
Kl.18:00 Middag og get together

Lørdag:
Kl. 9:00 - 14:00 Køretur i det smukke landskab med 
indlagte overraskelser
Kl.15:00 - 17:00 Five O’clock tea
18:30 Velkomstdrink
19:00 Middag med efterfølgende musik og dans

Søndag:
Kl. 10:00 - 12:00 Generalforsamling

Sørup Herregård
Sørup er en gammel hovedgård, som omtales første gang 
i 1348. Gården ligger i Vetterslev Sogn, Ringsted Kom-
mune. 

Hovedbygningen er opført i nybarok stil 1909 ved Got-
fred Tvede efter en brand, og der er i dag et hotel under 
navnet Sørup Herregaard. Sørup Gods er på 350 hektar

Årsmødet er Jaguarer, køreture og ikke mindst samvær 
under hyggelige former. Her fra årsmødet 2016 i Tversted,  
Vendsyssel

Programændring: 

Vi har desværre fået afbud fra Norman Dewis og Tony O’keeffe til årsmødet. Norman Dewis delta-
gelse i et Jaguar C/D-type løbsarrangement i Arizona USA ultimo august gør, at Norman Dewis  (96 
år) ikke kan nå at komme til Danmark som forventet.



I Jaguar Collection Center, som ligger få meter fra British Motor 
Museum i Gaydon, kan man se en stor samling af Jaguars koncept- 
og prototypebiler. I Jaguaria nr. 311 satte vi fokus på Jaguars må-
ske smukkeste og mest spektakulære konceptbil, XK180. Ganske få 
meter fra XK180’eren står en mindre og meget kompakt konceptbil 
med betegnelsen R-D6 stående på nummerpladeholderen.

Den har nok ikke på samme måde som XK180 mejslet sig ind i hu-
kommelsen hos entusiaster, men ikke desto mindre vakte den med 
sin unikke døråbning uden B-post bag fordøren behørig opsigt ved 
lanceringen på Frankfurt Motor Show i 2003. Puritanere med hang 
til E-types og lignende måtte tage til takke med at slægtsskabet til 

forgangne tider alene manifesterede sig i bagklappen, som er side-
hængslet og åbner på samme måde som en E-type bagklap gør.

Ved lanceringen var den udstyret med en 2.7 liters biturbo diesel-
motor og et dengang futuristisk, luksuriøst og sportsagtigt interiør.  
Der er et tydeligt slægtskab med den kendte Jaguar S-Type, som blev 
lanceret allerede i 1996, men ved lanceringen af R-D6 i 2003, hvor 
på det tidspunkt Mike Wright var direktør for Jaguar Cars, og han 
sagde ved lanceringen: ”Med R-D6 har vi forsøgt at lave et koncept, 
som er baseret på R-Coupe, og videreudvikling af Jaguars nye de-
signretning.”  (Jaguar R-Coupe, var en konceptbil lanceret i 2001).
Direktøren for Design, Ian Callum og chefdesigner for avanceret de-
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Jaguar R-D6 står der på nummerpladeholderen på denne conceptbil, som er fotograferet af Bent J. Clausen under et besøg på Jaguar Collection Center 
ved British Motor Museum i Gaydon i efteråret 2016. 

GENERALFORSAMLING
 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Jaguar Club of Denmark 
søndag d. 3. september 2017 kl.10 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 
4100 Ringsted.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3) Godkendelse af det reviderede regnskab.
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5) Valg af revisor og revisorsuppleant.
6) Fastsættelse af kontingent for kalenderåret 2018. 
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Eventuelt.

Ad. 4:
I Henhold til vedtægternes §12 stk. 3, skal det oplyses at Bent Clausen og Jørgen Findsen er på valg, og begge er indstillet på at modtage 
genvalg.

Som nyt medlem af bestyrelsen indstiller bestyrelsen, Leo Jensen (medl. nr. 4660) til valg til bestyrelsen.

Der gøres opmærksom på, at navne på eventuelle andre kandidater til bestyrelsen skriftligt skal være formanden i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingens afholdelse, jr. Vedtægternes §12 stk. 5.

For fuldstændighedens skyld skal det oplyses, at Carsten Rojh, Michael Mottlau, Tage Andersen, Søren Post, og Poul Erik Christensen 
ikke er på valg i 2017.

Ad.6: 
Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent for kalenderåret 2018.
 
Ad.7:
Der gøres opmærksom på, at forslag der ønskes drøftet under dagsordenens pkt. 7, skriftligt skal være formanden i hænde senest 7 dage 
før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægternes §12 stk. 6.

Der vil være en let anretning efter generalforsamlingen.

Jaguar R-D6 i 2003. Her et eksempel på, hvordan den blev lanceret i et 
gråtoner i det officielle pressemateriale fra Jaguar i 2003

Jaguar-R-Coupe Concept 2001
Generalforsamlingen 2016 på Tannishus
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sign, Julian Thomson, ledede et lille hold af innovative designeres 
forfølgelse af muligheden for at realisere deres idéer til Jaguarmær-
kets fremtid, længe før det materialiserer sig i en egentlig produkti-
on. Ian Callum udtrykte det således: ”R-D6 repræsenterer det san-
selige og sportslige design, som vil blive en del af alle nye Jaguarer, 
men i højere grad er det også en vision om fremtidens førsteklasses 
bilkultur: smukt, hurtigt, vævert, effektivt og fornøjeligt. At dette er 
den mest kompakte firesædede Jaguar, som udfordrer alle forsøg på 
kategorisering, gør den blot endnu mere indtagende.”

R-D6 havde fordel af Jaguars Lightweight Structure strategi, som 
blev udviklet i den nye XJ Saloon under anvendelse af aluminium 
og kompositmaterialer i både chassis og karosseri. R-D6 vejer 1.500 
kg, hvilket gjorde det muligt at drage fordel af drejningsmomentet 
fra dens V6 motor.  Denne var en højtydende 2.7-liters bi-turbo die-
selmotor, som S-Typen i 2004 kunne leveres med. Den på det tids-
punkt helt nye Motor var udstyret med to turboladere og højtryks, 
common-rail, direkte indsprøjtning, yder mere end 230 hk. og har 
et drejningsmoment på 500 Nm. Dermed var den på det tidspunkt 
iblandt de mest avancererede og højtydende dieselmotorer i verden. 
Acceleration fra 0 - 60mph (96,5 km/t.) sker på mindre end 6 se-

kunder. Topfarten er elektronisk begrænset til 155 mph (250 km/t.). 
(Bi-Turbo er to turboer, hvor den ene yder ved lave omdrejningstal 
og den anden yder ved høje omdrejningstal. red.). 
Med en længde på 433 cm er R-D6 342mm kortere end Jaguars på 
det tidspunkt korteste bil, X-Type saloon. Den kompakte længde 
hjælpes på vej af meget korte udhæng over både for- og baghjul på 
hhv. 800 mm. og 625 mm, ligesom en hjulafstand på 2.480 mm også 
hjælper til at skabe den plads i bilen, som gør den til en ægte 4-per-
sones

Designet er karakteriseret ved bl.a. ventilationsgæller integreret 
både i motorhjelmen og i skærmene foran dørene. Lygterne er en 
nyfortolkning af dobbelte lygter, som har kendetegnet mange Jagu-
armodeller igennem tiderne. Både for- og baglygter anvender LED 
teknologien, og så kører den på 22 ” hjul med ultralave dæk profiler.

Interiøret præges af en blanding af det klassiske med et nutidig drej-
ning imod det futuristiske. Aluminium er fremherskende sammen 
med to typer læder - en let nopret og tyndt læder og en tung 8 mm. 
tyk sort saddellæder. Sort amerikansk valnød med satinoverflade 
understreger den Pianosorte, blanke overflade introduceret i XJ’en.

Sæder er udført med kanaler, som muliggør både opvarmning og 
køling afhængigt af føreres ønsker. Fødderne hviler på træ, som fly-
der i kanten af det tunge læder.

R-D6 var udstyret med en touch-screen fra Alpine Electronics, som 
havde Schutter LCD teknologi, hvilket igen muliggjorde, at passage-
rerne kunne få en visning af levende billeder - f.eks. en DVD - imens 
chaufføren kun ser de nødvendige visninger relateret til kørslen så-
som navigation, klimakontrol m.v. Kabinen var delvist oplyst af indi-

rekte rødt lys i det øjeblik, man åbner døren. Startknappen sad godt 
gemt under et lille ”sikkerhedslåg” i toppen af gearstangen. 

Bagsæderne kan skubbes helt frem og derved øge bagagerumska-
paciteten, når der ikke er passagerer på bagsædet. Bagklappen som 
sagt  åbner på nøjagtig samme måde som E-Typens og giver derved 
fri adgang til bagagerummet. Det var så nok også det eneste R-D6 
havde til fælles med E-Typen..

red.



Lånte fjer
Tekst og foto: Anton Schulz

Den sorte XK140 skulle synes senest 9. maj, og Region Fyn hav-
de budt ind med en tillokkende køretur på Vestfyn og frokost på 
Hindsgavl Slot d. 7. XK’en har imidlertid haft ladeproblemer, og nu 
skulle det ordnes. Det kneb med tid og knowhow, så der blev taget 
en rask beslutning om at sætte den på værksted hos Agerskov Auto-
værksted. Jeg kørte op med bilen, og den erfarne svend, Gerhard, 
mente nok, at de kunne finde en løsning. Et par timer senere ringede 
indehaveren, Kurt Clausen, (bror til best. medl. Bent J. Clausen), og 
meldte bilen klar. Jeg var spændt på diagnosen og løsningen. 

Diagnosen var klar. Laderelæet var defekt. ”Æhhh!, havde I bare så-
dant et liggende?,” spurgte jeg undrende. 

-Njai, men Bent har en gammel XK150 stående, og den kommer 
ikke ud at køre lige med det samme, så vi lånte lige et laderelæ der-
ovre.” Se det var en historie fra det virkelige liv.
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Ufrivillig vandladning 
og en hullet filler box

Tekst og fotos: Gert Allan Bloch

Lige som jeg gik og troede, at nu skulle Jaguaren ud af hi, blev der 
grovsaltet uden for min hoveddør, men endelig har vinteren slup-
pet sit tag i landet, og saltet er skyllet af vejene. Det var med vanlig 
spænding,  at den skulle ud at køre igen. Jeg tog chancen og ”bare” 
sætte mig ind og dreje nøglen efter6 måneders stilstand. Wupti! Den 
sprang i gang stort set med det samme. Det er nu lækkert med de 
gamle biler, hvor standby-strømforbruget begrænser sig til det lille 
ur, eneste justering var at stille tiden 10 minutter baglæns - den går 
ikke med de moderne biler. 

Jeg har nu allerede rundet de første 1000 km. Pludseligt forsvandt 
servostyringen. Så plejer det at være kølevandsproblemer, og ganske 
rigtigt, glykolvæske i en kilerem, dur ikke. Låget til udluftning på 
motoren var knækket. 2017 står åbenbart i kølevandstegn. Efter en 
motorvejstur i fuld galop kommer vi hjem, fruen brokker sig over, at 
hendes nye sko bliver ødelagt af skærverne i indkørslen. Gentleman 
som man ”er”, kører jeg lidt baglæns, så hun bliver sat af ude på asfal-
ten. I det jeg går rundt om bilen, ser jeg en stor kølevandssø på vejen, 
og jeg kan derefter høre små pift fra kølevand, der rammer den var-
me udstødning. Liden tue vælter stort læs - en flækket kølerslange 
(Billede 3592) Den er nu skiftet, og den er klar igen.

E-projektet kører efter mine forhold derudaf for fuld speed.  Hvis 
det var dækket med web-kamera, ville Søren Ryges haveprogram-
mer opleves som en hardcore action film. 
Lige da jeg troede, jeg var færdig med at svejse, hakkede jeg hul i fil-
ler-boksen, det er den kasse, hvor benzinstudsen i karrossen sidder. 

Jeg troede, den kunne repareres, men efter en tur i sandblæseren 
kan den bruges som ris-si. Bitte små huller overalt, men for 2.500 
kroner kan man købe en ny - endnu en overraskelse. 

Efter gennemgang af hoved- og slavebremsecylindre, som meget 
vanskeligt lader sig adskille pga. rust, var det nødvendigt at købe en 
ny hovedcylinder. Med dybe grubetæringer i cylindergangen, ja så 
er kun indkøbsvejen tilbage. 36 års stilstand har sin pris. 

Forhjulsophæng højre side. Hvor er det dog simpelt 

Tappet Guide, Internetarkæologi og meget mere

Tekst og fotos: Asger Geppel

Så kom jeg da endelig ud at køre i det kølige, men dog solrige forårs-
vejr. Mere til kalechen oppe end nede. Har haft problemer med at få 
den til at slutte helt tæt over forruden efter at jeg skiftede kalechen 
for et par år siden. Det viste sig, at jeg havde vendt gummilisten, som 
ligger ned mod forrudens overkant, forkert. Jeg opdagede det faktisk 
kun, fordi jeg var irriteret over, at clips’ne som fastholder kalechen 
foran kunne ses delvist over pyntelisten, så for at løse det problem 
vendte jeg gummilisten og minsandten, om det hele ikke passede 
meget bedre! Hmmm, så føler man sig jo lidt dum. Burde have prø-
vet det noget tidligere. 

- Og så kører jeg veltilfreds en tur i området og glæder mig over , at 
det hele bare fungerer optimalt. Men efter lidt motorvejskørsel kom 
der en rytmisk metallisk bankelyd fra motoren. Jeg listede hjem i 
garagen, mens lyden kom og gik undervejs. Fik lyttet mig frem til, at 
lyden kom fra ventildækslet i udstødningssiden. Af med ventildæk-
slet og en nøje inspektion viste, at cylinder nummer fires ”tappet 
guide” (kender desværre ikke det danske navn) havde løftet sig et 
par millimeter. Nok til at knasten ramte dens kant, hvilket fremkal-
det den metalliske lyd. 

Efter lidt internet-arkæologi fandt jeg ud af, at denne ”tappet guide” 
kunne bankes forsigtigt tilbage på plads. Lykkelig fik jeg ordnet den 
sag og genmonteret ventildækslet. Men, ak, allerede efter et par 
hundrede meters kørsel kom lyden igen. Mere internet-arkæologi, 
og det viser sig at man kan anskaffe et såkaldt ”Tappet Guide Hold 
Down Kit” hos bl.a. SC Parts og SNG-Barrat. Førstnævnte blev 
valgt, da de havde det på lager. Men jeg venter stadig på det her en 
uge efter.....

DRIVERS DIARY

Asger Geppel, E-Type serie 1, 1961
Senior Research Scientist, 
Chr. Hansen A/S,  Hørsholm
Har været medlem siden 2006.

Jaguar E-type, OTS, 4.2 serie 1, 1964

Gert Allan Bloch. 
Instrument- og kontrolsystemingeniør i offshore-
branchen.
Medlemsnummer 5691
Jaguar XJ6 4.2 Serie 3
Jaguar E-Type Serie 2 2+2 1969

DRIVERS DIARY  

Billede af ”Tappet Guide” som er løftet et par millimeter (rød pil). Slid-
mærker efter knastens kollisioner med ”Tappet Guide” (gul pil).

Anton Schulz, Løgumkloster. 
Medlem siden 2007. Dansk repræsentant for 
The international Jaguar XK-club.

Jaguar XK140 DHC årgang 1955. Import fra 
Illinois, USA i 1996 og renoveret af ejeren.
Jaguar XJS-superbilsprojekt under konstruktion.

Gerhard - dagens mand hos redaktøren i Løgumkloster.  Måske er han 
nu i “bad standing” i Agerskov hos Bent J. Clausen.

Liden tue vælter stort læs. Defekt kølerslange. Forhulsophæng til E-Type - Simple midler, men det virker
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Fra medlemmerne / Essen 2017

Synspunkt og replik på sidste nummers leder 

Medlem (5522) Ole Toft Hansen, Havremarken 1, 5260 Odense har 
kommenteret formandens leder i Jaguaria nr 311. Nedenstående er 
forkortet af redaktionen med Ole Toft Hansens samtykke.

Det er dejligt at konstatere, at der i bestyrelsen er så stor fokus på 
klubbens situation, for jeg tror vi står ved en skillevej, hvor opløs-
ning/opsplitning på sigt truer. Jeg vil derfor gerne bidrage med mine 
kommentarer og analyse.

Det er vigtigt, at klubben fremover stadig er for alle og for at rea-
lisere det, må der fokuseres mere på de nyere modeller, altså dem 
der er kommet efter de klassiske modeller. der skal fokuseres mere 
(men ikke kun) på de nyere modeller,  fordi klassiske modeller al-
lerede er meget veletablerede m.h.t. fora, viden og reservedele., og 
for Jaguaria vil det være døden at gentage kendt stof i det uendelige. 
Det er altså noget sjovere også at kunne læse nyheder, f.eks. tests af 
nye modeller, præsentation af nye motorer m.v. Hvis jeg i dag søger 
hjælp via klubben til min nu 13 år gamle XJ8 er svaret:  ”desværre det 
kan jeg ikke hjælpe med”. Det er ikke nogen kritik, men en konsta-
tering, og der ligger en af farerne for, at klubben mister sin relevans 
for ejere af nyere biler, for så vidt angår teknik.

Hvis jeg skal pege på nogle ting, man kunne fokusere på i relation til 
os, der ejer en halvgammel Jaguar eller påtænker at anskaffe sig en, 
vil jeg nævne følgende: 

· Hvad med artikler om at søge teknisk hjælp til nyere biler på nettet ? 
· Hvad med aktivt at slå et slag for de lidt nyere modeller i Jaguaria, 
igennem tests af f.eks. en XJ6 X300 eller XJ8 med beskrivelser af, 
hvordan hverdagen med en sådan bil er i dag ?

Vores redaktør har besøgte S.N.G. Barratt inden for de sidste par 
år. De sælger ifølge deres annoncer i Jaguaria stumper helt op til og 
med XJ8 X350. Kan man få alt? eller hvad kan man få, hvad med pri-
seksempler, men det hører vi intet om i artiklen, der er fokus på de 
gamle biler. Allerede X300 er fyldt med elektronik. Hvad gør man, 
hvis elektronikken svigter? Prøv i Jaguaria at forfølge muligheden 
for at reparere/udskifte forskellige former for elektronik, og hvad 
det koster. Apropos, hvorfor ikke også bringe en artikel om, hvor 
billigt det kan være at eje en sådan bil? Det drejer sig jo om at få 
nye kunder i butikken og få bevaret disse halvgamle biler. I dag tror 
jeg usikkerheden er en blackbox, der afholder folk fra at springe ud 
i det.

Når der i årenes løb er sket for lidt på denne front kan det skyldes, 
at både bestyrelse og redaktør fokuserer mest på de biler, de selv har 
størst interesse for af forskellige årsager.

Man burde også finde tilbage til Concours d’elegance, hvor origina-
litet var i højsædet i stedet de nu meget brugte publikumskåringer. 
Da Niels Due Abrahamsen i sin tid var redaktør, blev der jævnligt 
anmeldt/omtalt ny jaguarlitteratur. Det emne kunne man godt tage 
op igen, ligesom man burde gøre opmærksom på den allerede ek-
sisterende litteratur ved af og til at omtale gamle udgivelser i det 
omfang de stadig kan fås.

ooo000ooo

Redaktørens replik:

Kære Ole Toft Hansen

For det første vil jeg gerne anerkende, at du har gjort dig ulejlighed 
med at fremkomme med både relevant kritik og velunderbyggede 
forslag.

Jeg synes grundlæggende, at du har ret i, at klubben bør rumme 
alle Jaguarer. Jeg er nemlig enig med dig i, at klubbens fornyelse 
må komme fra den gruppe, som i disse år køber lidt nyere Jagu-
arer såsom S-type, X300, XK8 m.fl. Dels er disse modeller blevet 
overkommelige prismæssigt, og dels er det rigtigt dejlige biler at eje 
og køre, og venerationen for modellerne vil automatisk blive større 
med tiden. Sådan har det  nok været lige siden begrebet klassiske 
biler blev til.

I erkendelse af, at jeg ikke har erfaring nok til at bedømme en bil på 
baggrund af en testkørsel - (Det bliver nok lidt som De Nattergales 
vinsmagning: ”Det her, det er en rødvin, og den smager godt.”) - har 
jeg efter bedste evne forsøgt at tilvejebringe relevante testkørsler 
af f.eks. XE, F-Pace, og her har Australske Performance Drive givet 
mig tilladelse til at oversætte og viderebringe både tekst og billeder 
fra deres særdeles kompetente tests. Det vil jeg gerne forsøge at 
intensivere.

Dine øvrige forslag til Jaguaria, vil jeg også forsøge at intensivere 
jagten på, og i sidste nummer var der eksempler på, hvordan det 
kan lykkes, idet jeg bragte noget stof, som læserne rent faktisk hav-
de sendt. Disse indsendelser har faktisk resulteret i nye kontakter, 
som kan kaste mere lys over i hvert fald to emner, nemlig mo-
delbiler samt teknik i nyere Jaguarer, så de spor vil jeg også gerne 
forfølge. Jeg vil samtidigt gerne opfordre medlemmerne til at byde 
ind med stof og viden på nyere Jaguarers teknik. Skriv endelig til 
mig om det.

Dit forslag om mere fokus på litteratur om Jaguar (og måske især 
nyere Jaguarer) vil jeg også gerne forfølge  - og igen, hvis medlem-
mer sidder med viden og kilder, så skriv til mig.

Jeg har endvidere forsøgt at sætte fokus på Jaguars satsning på 
El-biler bl.a. igennem orientering om Panasonic Jaguar Formel-E 
team, men jeg kunne godt gå dybere i teknik på det område også. 
Jeg vil i den forbindelse gerne bringe flere nyheder direkte fra Jagu-
ar og Jaguar Danmark. Selvom det kan tolkes som reklame, mener 
jeg godt at kunne forsvare det, idet Jaguar faktisk bidrager med en 
helsides annoncering, ligesom jeg på samme måde faktisk også vil 
kunne forsvare at bringe lidt nyheder fra deres hylder.

Mit job som redaktør er også en rejse, og jeg vil faktisk glæde mig 
til at gøre spadestikket i nyere bilers teknik lidt dybere.

Tak for dit indlæg. Jeg håber fremtidige Jaguariaer vil være relevan-
te og til fornøjelse også for ejere af nyere Jaguarer.

Venlig hilsen
Anton Schulz, redaktør

Techno Classica Essen 2017
1. XK120 
2. JCD venner mødes i Essen
3. Tony O’Keeffe JLR
4. Til kaffe hos JLR og Tony O’Keeffe
5. Julian Barratt og Bent J. Clausen 
6. SS100

1 2 3

4

5 6

Er det tid til lidt om 
Daimler SP 250?
Til den gæve ”redakteur” af et glimrende medlemsblad.

Hvornår bliver der tid til nogle ord i Jaguaria om den ”grimme æl-
ling” Daimler SP 250. Daimler var et mærke for konger, i dag noget 
overset, men forhåbenlig ikke glemt ?

Venlig hilsen og god week end.
Den grimme gule ælling 1963, med matching numbers og hard top.   

Den stolte ejer og medlem 6055.
John Bagger Simonsen, Allerød.

Redaktørens svar:
Til det er kun at sige: ”God idé! Du hører fra mig”.

2G opgaveløb var en 
succes?
Af: Winn Åndahl (forkortet red.)
Arrangementet blev afholdt på en solrig søndag d. 30. april, og 20 
biler havde tilmeldt sig og på havnen mødte et bredt udvalg af klas-
siske engelske biler frem. De mange forskellige bilmærker og de 
mange unge deltagere gav en god stemning inden starten. De fleste 
fædre havde deres sønner med, men heldigvis var der også 4 døtre 
med som co-drivere.

Christoffer fra Jaguar E-typen fortæller:
Jeg synes, det var en fed og unik mulighed at være co-driver i et hyg-
geligt søndagsrace. Der var fedt endelig at være ude og køre i en af de 
fede biler, som jeg blot har set på gaden. Følelsen af at leve sig ind i 
rollen som en britisk co-driver var mega sjov. Jeg vil med glæde delta-
ge igen, hvis mulighed skulle vise sig.

(Se hele artiklen på jaguarclub.dk)



og O. Sommers nye anlæg i Nærum den 6. 
april 1965. Ole Sommer havde frimodigt 
inviteret William Lyons, som sagde ja tak 
og medbragte sin eksportchef J.P. Morgan, 
som ankom til Københavns Lufthavn i Ka-
strup klokken tolv, hvor de blev hentet af 
Ole Sommer, som først fremviste lokalite-
terne i Uplandsgade, derefter udstillingen i 
Gothersgade for til sidst at ende i Nærum, 
hvor selskabet indtog en let frokost inden 
rundgangen i det nye anlæg.

Klokken to var der pressemøde, hvor mo-
torjournalisterne fik lejlighed til at møde 
både Sir William og eksportchefen. Mødet 
blev en succes, idet både Sir William og John 
Morgan lykkedes med den hårfine balance 
mellem professionel imødekommenhed og 
den personlige distance. Med sin aldrig svig-
tende venlige og imødekommende måde at 
opføre sig på, fortalte Sir William pressen, 
at hans kontakter med Danmark var af gam-
mel dato, idet Ole Sommers far var en af de 
første oversøiske importører. ”Derfor er jeg 
dobbelt glad for at være til stede ved åbnin-
gen af denne forretning. Jeg har kendt Ole 
Sommer siden han var en lille dreng. Jeg var 
en stor beundrer af hans far, og jeg er glad 
over at konstatere den fremgang hans søn 
har haft.”

En time senere på dagen stødte de danske 
Jaguarforhandlere til arrangementet og 
umiddelbart herefter ankom Hans Excellen-
ce, den britiske ambassadør ledsaget af sin 
handelsattache. Klokken halv fire var der 
åbent hus for Jaguarkunderne, som også fik 
rundture af personalet, og de, der tog mod 
til sig, fik hilst på Sir William.

Sir William udtrykte diskret sin bekymring 
over det store anlæg i Nærum, det besked-
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Leverandør til dronning, adel og det bedre 
borgerskab 3

Af Claus Frausing

Dette er historien om en glad pumpefabri-
kant, der, på vej hjem til Bjerringbro i sin 
sprit nye Mark X, frisk fra importøren i Kø-
benhavn, på meget mystisk vis knækkede rat-
kransen på bilens rat. Og om William Lyons, 
der kom på besøg. Også han foretrak ganske 
vist et rat med fire eger, men det var nu ikke 
derfor han kom. Vi får også forklaringen på 
hvorfor det nu lige var, at fabrikant Kaj Hol-
ger kørte Jaguar i Krøniken.
 

¤¤¤

Den 16. oktober 1965 kørte en glad Poul Due 
Jensen hjem til Bjerringbro i sin nye Jaguar 
Mark X, som han selv lige havde hentet hos 
E. Sommer i Uplandsgade på Amager. Hvad 
der egentlig skete på vejen hjem, melder 
historien ikke rigtig noget om, men næste 
morgen ankom han på smedeværkstedet på 
sin fabrik med et smørret grin og skulle have 
hjælp, men helst lidt diskret. Han havde i sin 
glæde og iver, eller også var det noget andet, 
knækket ratkransen i sin nye bil. Opgaven 
blev betroet en ung smed, som limede rat-
tet med den dengang nye (og meget brand-
farlige) epoxylim, Araldit og monterede en 
varmelampe af den slags man udruger æg 
med over rattet, tændte for den og gik hjem 
til fyraften. Fabrikanten skulle nemlig bru-

ge bilen næste dag. Om natten vågner den 
opfindsomme smedesvend med mareridt og 
badet i sved, der var gået ild i fabrikantens 
nye Jaguar. 

Næsten halvtreds år efter fortæller en nu 
pensioneret smed fra pumpefabrikken 
Grundfos, Vagner Andersen, at bilen skam 
stadig lever i bedste velgående. Den kører 
med chauffør med firmaets 25, 40 og 50 
års jubilarer, når de skal hentes ved privat-
boligen og bringes til reception i firmaet og 
hjem igen. ”… og så kommer dagen, hvor 
man sammen med sin kone går i pænt tøj 
og venter på Jaguaren, der kommer lydløst 
glidende, chaufføren stiger ud, åbner døren 
til bagsædet og inviterer indenfor, kører til 
fabrikken og op foran receptionen, hvor 
kollegaer og venner står med flag, og le-
delse og nærmeste direktør tager imod. Så 
rundt at give hånd og takke alle og så inden-
for til skulderklap og pindemadder og vin. 
Jubilaren får en stor kurv med gode ting og 

en månedsløn, og ens ledsager får en stor 
buket blomster, så lidt hyggesnak og hjem 
igen i Jaguaren. Om aftenen havde jeg fest 
derhjemme med vennerne og glædede mig 
over Dronningens Fortjenstmedalje, for det 
var 50 år for mig denne gang.”

Vagner Andersen arbejdede hos Grundfos i 
55 år, men stiftede bekendtskab med Jagu-
ar allerede som soldat i 1956 i Århus, hvor 
han en dag blaffede hjem til Ans. ”Jeg blev 
taget op i en Jaguar Mark VII ført af fabri-
kant Hede Nielsen, ham fra Horsens med 
cykler, gummi, ilt, gas og Arena Radio. Han 
havde en stor gård tæt ved mit hjem. Jeg var 
meget imponeret over den flotte og velkø-
rende bil”. Unge Vagner glemte herefter alt 
om betagende Jaguarer indtil Mark X’eren 
med den knækkede ratkrans dukkede op på 
smedeværkstedet ti år efter.  

Sir William kommer på besøg

William Lyons var i almindelighed meget 
lidt rejsende i hvert fald på kundebesøg. 
Han besøgte den første Jaguarimportør på 
kontinentet, Emil Frey i Schweiz, Madame 
Joska Bourgeois, som var agent og importør 
i Belgien og USA, både i øst og i vest, der 
havde hver sin importør som jo var livgiven-
de markeder. Og så besøgte han fabrikkens 
største eksportmarked målt pr. capita, altså 
i forhold til indbyggertal, nemlig Danmark. 
Intet sted i verden forstod man at udnytte 
markedspotentialet bedre end netop her. 
Bevares, beskedent i salgstal, men ypperligt 
bearbejdet. Måske derfor udviste William 
Lyons den gestus over for Ole Sommer, og 
måske havde ’Lofty’ England også en finger 
med i spillet, men Sir William kom. 

Anledningen var indvielsen af firmaerne E. Grundlæggeren af Bjerringbro Pumpefabrik A/S (Grundfos) fabrikant Poul Due Jensens Mark X fra 
1965 kører i dag limousineservice til stor glæde for firmaets 25, 40 og 50 års jubilarer.

Indvielse af ny ejendom i Nærum 6. april 1965. Fra venstre eksportchef J.P. Morgan, den britiske 
ambassadør Henniker-Major, Sir William Lyons og Ole Sommer

Annoncerne for Jaguar henviste kun til salgsudstill-
ingen i Gothersgade



40 www.jaguarclub.dk   I   JAGUARIA

Historien om Jaguar i Danmark Historien om Jaguar i Danmark

ne salg af Jaguar taget i betragtning, og Ole 
Sommer måtte da også ud med hele sand-
heden, at om en måneds tid ville også Volvo 
flytte ind. 

Senere samme eftermiddag blev de engelske 
gæster kørt til Hotel d’Angleterre, hvor skul-

le de ellers bo, og om aftenen var der middag 
på Langelinie Pavillonen i Kongelig Dansk 
Yachtklubs lokaler på øverste etage, hvor 
Ole Sommer og direktørerne Halvor Sch-
midt og Henry Carlsen samt salgscheferne 
Poul Petersen og Viggo Anderberg var vær-
ter for de danske forhandlere, som derved 

fik lejlighed til at stifte et nærmere bekendt-
skab med Sir William og vice versa. Sir William 
var dog blevet skriftligt informeret forinden 
om de øvrige gæsters kaliber. Det var Fol-
man & Rasmussen A/S, Aarhus, A.J. Dide-
riksen, Odense, Firma Tranberg, Kolding,  
Autogården, Vejle og sidste men ikke mindst 
Regner Christensen, Aalborg, som Ole 
Sommer for nyligt har omtalt i sin klumme, 
her i bladet, og om hvem, der dengang stod: 
”Et meget lille firma med kun to ansatte og 
eksklusivt tilknyttet Jaguar. Ingen salgsfolk, 
men bedre Jaguarværksted fandtes ikke 
nogetsteds. Passer og plejer 60-70 Jaguarer 
og har et velassorteret reservedelslager og 
de bedst tænkelige specialværktøjer af alle 
slags. Distriktet er dårligt for nye Jaguarer, 
men virkeligt godt for brugte. Salgsarbejdet 
varetages fra E. Sommer i København”, men 
der stod ikke, at Regner Christensen også 
var formidler og emnesøger. Hvad han for 
resten var god til. En historie går om direk-
tøren for farvefabrikken, Hygæa, som gerne 
ville have sin Mercedes serviceret på Regner 
Christensens velrenommerede værksted en-
gang fik at vide, at det kunne desværre ikke 
lade sig gøre, men direktøren kunne købe en 
Jaguar i stedet. Det gjorde han så. Det ville 
sikkert have moret Sir William.

Det nye anlæg set fra luften. Villaerne i baggrunden har for længst måtte lade livet til fordel for bilmuseet.

Trods sin ulyst ved at flyve viste Sir William 
sin respekt for den måde, hvorpå E. Som-
mer, trods det lille marked, seriøst havde 
arbejdet med at sælge og servicere Sir Wil-
liams Jaguarer. Endnu en fornem gestus og 
et anerkendende skulderklap fra en højt 
respekteret topchef - men der var mørke 
skyer i horisonten. Det fortæller vi om næ-
ste gang. Vi skal lige have en historie mere 
med her.

En krønike i KRØNIKEN

Som personer kan også effekter, for eksem-
pel en bil, have en mening i en film. Bilen 
kan få en hovedrolle, hvis den  ’tilhører’ en 
hovedaktør, og kan fortælle eller støtte en 
historie af betydning for handlingen. James 
Bond kørte for eksempel Aston Martin, 
hvad nok mest var et reklamestunt, men 
mange år efter, at Sir William besøgte Dan-
mark, kørte Kaj Holger Nielsen (Waage San-
dø) Jaguar i den historiske fiktion KRØNI-
KEN, og det er måske alligevel et interessant 
stykke historie. 

Formanden for Sokkelund Herreds Køresel-
skab, Svend Dråby, som havde en aftale med 
Danmarks Radio om at skaffe historiske 
biler til filmproduktion, bl.a. Edderkoppen, 
kontaktede mig i 2003, idet DR overvejede 
at udstyre radiofabrikant Kaj Holger Nielsen 
med en dyr bil ’efter krigen’, som det hed sig. 

Englænderne vandt jo Anden verdenskrig. 
Det sagde man i hvert fald, og meget var der 
om det. Men det er uden for diskussion, at 
landet stod ene i en meget kritisk periode 
under ’The Battle of Britain’. Englænderne 
blev umådeligt populære efter krigen og det 
kom også landets bilindustri til gavn. Mange 
værnemagere eller blot svært fristede med 
hang til nazisme blev pludseligt anglofile ef-
ter Tysklands nederlag i 1945. Således også 
vores radiofabrikant, som flirtede lidt med 
de ”dygtige tyskere”, hvad var medvirkende 
til, at hans jødiske udviklingschef (Jesper 
Christensen) måtte flygte til England. Kaj 
Holger skulle derfor også have en engelsk bil 
efter krigen. Det blev en Jaguar.

Ved en reception i forbindelse med lance-
ringen af føljetonen havde jeg lejlighed til et 
kort møde med seriens ene forfatter, Stig 
Thorsboe, som svar på mit spørgsmål for-
talte, at Kaj Holger ville blive økonomisk 
’stinkende rig’, hvad jeg ikke måtte sige til 
udenforstående. Med den viden foreslog jeg 

Svend Dråby og DRs regissør, at Kaj Hol-
ger fulgte med op i modelskiftet på Jaguar 
i modsætning til at modernisere fra Mark 
VII til VIII og senere til IX, hvad flere knap 
så rige eller mere påholdende faktisk gjorde 
dengang, deriblandt den stenrige engelske 
dronningemoder for det ikke skal være løgn. 

Radiofabrikken Bellas ejer ville imidlertid få 
råd til og behov for at købe en ny dyr engelsk 
bil. Derfor kørte Kaj Holger først en Mark 
VII, som i øvrigt tilhører Sommers Fond, 
dernæst en Mark X, som tilhører Svend 
Aage Tholstrup, Gl. Rye og til sidst en rød 
XJ6, som tilhører Finn Testmann, Greve. Eksklusiv Jaguarudstilling i Nærum til ære for Sir William, som bekymret spurgte til det store flotte anlæg, når E. Sommer ‘kun’ solgte 

omkring et hundrede Jaguarer om året. Ole Sommer fortalte så, at søsterfirmaet O. Sommer var Danmarks største Volvo-forhandler, hvad 
beroligede den engelske forretningsmand.

‘Palle’ alias Anders W. Berthelsen kørte Kaj Holgers Mark X på Dronning Louises bro ved søerne i 
København. DR’s regissør gav mig timers varsel til at skaffe en sort Mark X mere. Det kunne jeg 
ikke, men man klarede sig ved at hægte kameraet på uden på bilen. Fotografen sad på bagsædet og 
fulgte den automatiske optagelse på en pc-skærm. Man spærrede for al trafik og for forgængere og 
sendte en stribe 60’er biler og udklædte fodgængere ind i billedet. Tre gange 20 minutter den dag var 
Søerne et tresser miljø
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Krøniken slutter som bekendt i 1973 og 
XJ6 kom i 1968 og var samtidens state-of-
the-art. Som hovedrollebil skulle bilerne 
være originale i det mindste at se på, men 
fortællingen om Jaguar i Krøniken er mere 
end det, idet den også er bilhistorisk korrekt 
i forløbet, når man nu var ’stinkende rig’ og 
havde råd til at følge med og måske gerne 
ville anstille sig som anglofil i efterkrigsti-
den, for det var jo som sagt dem, der vandt. 

På den måde fik Jaguar sin egen historie og 
blev en krønike i KRØNIKEN og en lille brik 
i en motorhistorisk formidling, som vi med 
DR genudsendelsesfrekvens sikkert vil stifte 
bekendtskab med mange gange på skærmen 
i årene fremover. 

William Lyons havde beklageligvis begået 
sit livs største fejltagelse, men havde kun sig 
selv at takke, men det skulle få store konse-
kvenser også for Jaguar i Danmark. 

Fornemme engelske biler Jaguar Mark VII og MGA til hovedrolleindehaverne i KRØNIKEN. Fra ven-
stre Waage Sandø, Majbritt Saerens, Ken Vedsegaard. Sidstnævnte skulle køre MG’en og han havde 
aldrig kørt bil før. Det gav lidt problemer - især for ejeren af den meget fine MGA, som nervøst så til. 

Ved at placere direktionsvognen i gården ved Radiofabrikken Bella signalerede man at direktøren var 
på arbejde. Det var han dog langt fra altid, og slet ikke der - i det gamle industrikvarter i Rådvad, 
nord for København, som bare var fabrikkens ydre. Indmaden lå i Rådmandsgade i København. Finn 
Testmanns funklende XJ6 pynter i billedet og var tilmed så original, at den kunne beholde sine egne 
nummerplader. 
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Jaguar F-PACE er kåret 
som den smukkeste bil i 
verden

Jaguars SUV vandt i New York de 
præstigefyldte titler World Car of the 
Year og World Car Design of the Year

Af: Anton Schulz

Jaguar F-Pace, som er designet i Coventry og bygget i Solihull, er 
samtidigt den hurtigst sælgende model, som Jaguar har produceret, 
ligesom den kun er den anden bil, som har gjort krav på begge titler i 
World Car Awards historie, hvor konkurrenterne bejler til stemmer-
ne fra 75 betydende motorjournalister fra 24 lande.

De to titler er de sidste i en række af mere end 40 priser heriblandt 
titlen som Women’s World Car of the Year og Auto Express ”Car of 
the Year”.

CEO for Jaguar Land Rover, Dr. Ralf Speth, sagde ved den lejlighed: 
” F-PACE er designet og bygget til at være en højtydende SUV med 
ekstraordinære egenskaber, brugervenlighed i dagligdagen med et 
dristigt udseende. 

At vinde denne prise er en anerkendelse af det store talent og ar-
bejde, hvormed vore teams har leveret den mest praktiske og den 
hurtigst sælgende Jaguar nogensinde.”

Prismodtagelsen er den første sejr for Jaguar ved World Car Award. 
XE Sportssaloon var med i finalen i 2016. Denne gang triumferede 
F-PACE over finalisterne Audi Q5 og VW Tiguean og vandt dermed 
World Car of the Year prisen.

Jaguar løfter sløret for 
ny XF-Sportbrake på 
Wimbledon
Jaguar har givet omverdenen det første glimt af den eftertragtede nye 
XF Sportbrake på Wimbledons ikoniske Centre Court. 

Med mindre end 70 dage til opstarten af Wimbledon-mesterska-
berne 2017 har All England Lawn Tennis Clubs berømte, velpleje-
de overflade, lagt græs til en kontur i stor skala af den dynamiske, 
sportslige stationcar. 

Ian Callum, Director of Design hos Jaguar, så til, da banepersonalet 
forvandlede banens berømte hvide linjer under kyndig overvågning 
af Head Groundsman Neil Stubley. 

Ian Callum sagde: “Med XF Sportbrake har vi skabt en silhuet, som 
nærmest strækker sig uendeligt mod den bageste del af bilen, hvilket 
virkelig tilfører den et udtryk, som signalerer hastighed og sportslig-
hed. Den tilfører modelserien et nyt niveau af anvendelighed uden 
at give køb på det dynamiske design og de smidige køreegenskaber, 
som vores kunder forventer” 

Den prisvindende XF sportssedan vil få selskab af XF Sportbrake i 
Jaguars modelserie, når den afsløres her til sommer.  Jaguar er officiel 
bilpartner ved Wimbledon-mesterskaberne 2017, som afholdes fra 
mandag den 3. juli til søndag den 16. juli. 

Besøg www.media.jaguar.com for yderligere oplysninger

Fine priser hos 
Silverstone Auctions
Et tæt pakket auktionslokae vidnede om en af de mest inten-
se budkrige set i år hos Silverston Auctions’ majsalg, som blev 
afholdt på Silverstone Banen d. 13. maj. Auktionen bød på en 
salgsrate på ikke mindre end 72% og et totalsalg på 3,6 millioner 
GBP

Jaguar var populær, og syv ud af otte E-Typer på auktionen blev 
solgt godt. De opnåede fine priser, og en E-Type OTS S1 fra 
1965 opnåede den højeste pris på 112.500 GBP, hvilket var be-
mærkelsværdige 27.500 GBP over det laveste estimat for bilen. 
En 64’er Serie 1 FHC affødte ivrige bud, som sluttede på 59.625 
GBP - knapt 13.000 GPB over mindste estimat.

En venstrestyret XK140 SE fangede virkeligt købernes interes-
se, hvor en budkrig på telefon brød ud og dermed tvang prisen 
46.000 GBP over dens laveste estimat, og den fik hammerslag 
ved ikke mindre end 121.500 GBP, hvilket da også resulterede i 
spontane klapsalver fra publikum.

Solgt på Silverstone Auctions for 121.500 Engelske Pund

Jaguar udvikler en ny GT racer

Jaguar udvikler den første GT racer 
i mere end 50 år.

Et projekt, som skal gøre F-Type sportsvognen til en egentlig GT ra-
cer, har taget sin begyndelse hos Jaguars Special Vehicle Operations 
(SVO) i Coventry.

Det vil blive den første egentlige GT racer, som udvikles in-house 
af Jaguar, siden E-Type Lightweight i begyndelsen af 60’erne blev 
bygget på selvsamme fabrik på Browns Lane i Coventry, som stod 
bag C- og D-Type sejrene på Le Mans i 1950’erne.

Jaguar, som vendte tilbage til international motorsport sidste år i 
Formula-E, ønsker dog ikke at udtale sig om et projekt, som bliver 
finansieret af private enkeltpersoner. Webbloggen, Autosport, me-

ner imidlertid at vide, at Jaguar har hyret Graham Humphrys, som 
1999 designede den Le Mans vindende BMW V12 LMR, til at fore-
stå GT4 projektet.

Det formodes at finansieringen kommer fra James Holder, som er 
en af grundlæggerne af Superdry tøjmærket. Han begyndte at køre 
ræs i udvalgte løb i det britiske GT4 mesterskab og den europæiske 
GT4 serie i en Aston Martin Vantage GT4. Han har også kørt under 
Generation MR SuperRacings flag i et team ledet af David Appleby 
Engineering, som imidlertid nægter et hvert kendskab til Jaguarpro-
jektet. Det menes, at Holder har bestilt 3 biler fra Jaguar, med en 
forventet debut i de senere løb i GT4 Euroepean Series, som afvikles 
af Stephane Ratel organisationen.

Det er stadig uklart, hvorvidt F-Type GT4 raceren bliver en V6 eller 
V8 version.
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Portræt af en samler

Elo Lundin Christensen - en sand samler
Teskt og billeder: Anton Schulz

”Kære Redaktør,
Jeg var i Rigsarkivet i embedsmedfør og ser tilfældigt, at en medarbej-
der har en interessant bil på skærmen.

Da jeg spørger ind til hans interesse for biler, viser det sig, at han er en 
stor Jaguarfan. Da jeg så fortæller, at jeg har en MKII 3.8 fra 1960, går 
han over i et skab og henter et digert værk på 220 A4 sider om alle de 
klassiske Jaguar modeller fra 1922 til 1969....”

Sådan indledte Leo Staun Christensson i Jaguaria nr. 311 et læser-
bidrag med et interessant hint til Jaguaria. Henvendelse vakte min 
interesse i en sådan grad, at jeg besluttede mig for at opsøge Elo 
Lundin Christensen, som bor i Nr. Alslev på Nordfalster.

Det er ikke ofte, at jeg kommer på de kanter, men turen ned over 
Sydsjælland er fin. Det er koldt, og solen skinner blegt fra sit skjul 
bag tynde slørskyer denne 5. april. Turen indbefatter et møde med   
den smukke natur ved Storstrømmen og Vordingborg, og snart rul-
ler jeg over den gamle Storstrømsbro, med et smukt blik til venstre 
imod Farøbroerne. Sådan en dag er det en lise at være redaktør for 
Jaguaria.

Jeg ankrer op i indkørslen til en gammel firelænget gård. Gården 
er blevet en slags familiekollektiv, ide en datter også bor på gården, lige-
som en anden datter og hendes mand bor et par huse længere nede 
ad gaden. Hjemmet bærer præg af, at både Elo hans hustru, Conny, 
begge er passionerede samlere. Således findes i vitrineskabe en stor 
samling udstoppede danske fugle. Elos første passion var i virkelig-
heden italienske kameraer. 

Passionen for kameraer har med-
ført en stor samling på mere end 
2000 kameraer. Det begyndte med 
interessen for kameramærket Ben-
cini, og da det fabrikat var gen-
nemdokumenteret, kastede han 
sig over mærket Ferrania - og ja, 
hvorfor så ikke lave en fortegnelse 
over samtlige italiensk fremstillede 
kameraer.Elo og Conny Lundin Christensen

Elos interesse for Jaguar begyndte egentlig med en generel interesse 
for modelbiler i størrelsesforholdet 1/18. Han var således med til at 
stifte Dansk Modelbil Klub, og Jaguarmodellerne gav ham en særlig 
veneration for Jaguarer. Derfor har de 22 Jaguarmodeller, som blot 
er et udsnit af en meget større samling på mere en 400 modelbiler, 
fået hæderspladsen i stuen, hvorimod resten er forvist til en skygge-
tilværelse på loftet af en af gårdens fire længer. Her deler de skæbne 
med hovedparten af den store kamerasamling. 

Man kan godt hævde, at det er lidt et tilfælde, at netop Jaguar blev 
temaet for Elos egentlige interesse - nemlig at samle og dokumen-
tere.

Bøgerne er en kronologisk gennemgang af Jaguars modeller, og er 
rigt illustreret med billeder af de forskellige modeller. En af bevæg-
grundene til at skrive fortegnelsen var også, at Elo ikke kunne se, 
at en sådan fandtes på dansk. Bøgerne er imidlertid ikke officielt 
udgivet på et forlag, men de findes i elektronisk form, som muliggør 
en udskrift af bøgerne. 

Foromtalen i sidste nummer af Jaguaira har allerede afstedkommet 
en forespørgsel på bøgerne fra et klubmedlem. Vi drøftede mulig-
hederne for at udgive bogen. Der findes forskellige muligheder for 
at publicere selv via tjenester på nettet. Dette er en mulighed for 
- indenfor en overkommelig økonomisk ramme - at udgive bøger i 
mindre oplag.

Elo er imidlertid åben for at sælge printede eksemplarer af bøgerne, 
og interesserede er velkomne til at tage direkte kontakt til Elo for 
at aftale evt. tryk og leverance af printede eksemplarer af bøgerne.

Under besøget hos Elo ligger bøgerne på bordet i en printet form i 
3 bind. Hertil kommer en bog om modelbiler, som også kunne være 
interessant for passionerede modelsamlere. Jeg har forsøgt at gen-
give smagsprøver på bøgerne igennem fotografierne her i artiklen, 
men det kan naturligvis aldrig blive en egentlig anmeldelse, hvilket 
ville kræve en grundigere gennemgang af bøgerne.

Elo Lundin Christensen kan kontaktes på:
Tlf.: 31 18 57 57
mail: ewle@sa.dk eller elolundin@live.dk   

Loftet på en af udlængerne på den 
gamle gård rummer bl.a. montrer med 
kameraer, og midt på gulvet i mørket 
henstår kasser med kameraer i hun-
dredevis. Mere end 2000 kameraer 
rummer Elo’s samling

Elo Lundin Christensens samling af modelbiler omfatter mere end 400 
modeller i størrelsesforhold 1/18. Lige nu henstår langt hovedparten på 
hylder og samler lidt støv på en af gårdens udlænger.

Jaguar fangede Elo’s interesse, og det udmøntede sig i en kronologisk fortegnelse over Jaguars modeller Her er det begyndelsen “Swallow Sidecar” Jaguar XK120 opslag Modellerne fik deres egen rigt illustrerede bog Dette atelierkamera fra Nordisk 
Kamerafabrik står også på loftet.

Først et italiensk kameramærke, så to, og hvorfor så ikke samtlige?

For uden den samlede fortegnelse, så er hvert enkelt kamera også 
beskrevet i særskilte detailfortegnelser for hvert enkelt mærke.

Jaguarmodeller i størrelsesforholdet 1/18 grundlagde Elo’s Jaguarinteresse
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 Annoncer

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 opmærksomhe-
den og gør rubrikkerne seværdige. 
Send en mail til redaktoeren@jaguarclub.dk 
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. 

Der er mange fordele 
ved et medlemsskab

Som nyt medlem får du klubmagasinet Jaguaria, 
adgang til omfattende hjemmeside. Du kan deltage i 
de mange fantastiske Jaguarbegivenheder, hyggelige 
garagemøder og udfordrende rallies samt gøre brug af 
det kompetente hjælpekorps. 

Tilmelding på jaguarclub.dk eller 
klubregistrator Michael Mottlau: 
medlems.register@jaguarclub.dk. 

Du kan også sende et brev til: 
Jaguar Club of Denmark, Nørredamsvej 35, 
3480 Fredensborg.

Velkommen til nye medlemmer

Hanne Grane Engel 3480 Fredensborg

Jeanette Heckmann 4070 Kirke Hyllinge

Frank Bisgaard Winther 8200 Åhurs N.

Bent Jessen 6240 Løgumkloster

Jan Jacobsen 7500 Holstebro

Lisbeth Boilerhauge 5270 Odensen N.

Henrik Svendsen 8900 Randers

Jannik Nyrop 5300 Svendborg

Kaj Walther 9870 Sindal

Rustfri udstødning - Jaguar XK120

Rustfri twin udstødning af fabrikat Falcon til Jaguar XK120 
sælges. God stand. 1000 kr.r

Henvendelse til
Kim Bager
49 11 14 44

Rustrfri udstødning - Jaguar XK140DHC

Komplet rustfri udstødningssystem til Jaguar XK140DHC sælges

Pris: 2.500 kr.
Kontakt er Jørgen Witting jw@arkitektgruppen.dk

Det er muligt at købe merchandise såsom T-shirts, sweatshirts, badges og 
litteratur m.v. gennem klubbens tilbehørsbestyrer Jørgen Findsen. 

Se mere på www.jaguarclub.dk

Nødvendigt klubtilbehør

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

Eksterne arrangementer
Som redaktør får jeg en del henvendelser om arrangementer, som 
afholdes enten i andre klubbers regi eller i helt andre organisatio-
ners regi. Klubbens medlemmer har haft tradition for at deltage i 
nogle af disse. Derfor har jeg valgt dels at oprette en kategori for 
eksterne arrangementer på hjemmesiden. 

Jeg synes imidlertid også, at vi bør kunne se dem her i bladet i liste-
form. Du kan se mere om arrangementerne på hjemmesiden under 
menupunktet ”Arrangementer/Eksterne arrangementer her:

 

KOMMENDE EKSTERNE ARRANGEMENTER

16-18/6 Vadehavstræf på Rømø

12/8 Munkebjergløbet 2017 
 mere info på jaguaria.dk

12/8 Munkebjerg Hillclimb 2017

26/8 Hestekræfter i Horsens

3/9 Classic Event - My garage

8-10/9 Rømø Motor Festival 2017
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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
Tlf. 26 29 82 05
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

Jørgen Findsen
Vestergade 104 2.
5000 Odense C.
Tlf. 20 41 95 89
findsen@nal-net.dk

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. 
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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

MAN BETROR IKKE SIN JAGUAR
TIL HVEM SOM HELST

Velkommen til Glad Kalundborg. Et bilhus med passion for engelske biler og classic cars.
Vi har repareret Jaguar, Land Rover, Morgan, Rover, MG og andre engelske biler siden 1973,
ligesom vi har stået for restaureringen af flere klassiske biler. Vi samarbejder kun med professionelle 
håndværkere. F.eks. kan sadelmageren lave sæder og interiør, og bådebyggeren kan klare evt. træarbejde.
Mød os på Glad.dk eller ring 59 51 10 64 for personlig rådgivning.

MAN BETROR IKKE SIN JAGUAR 
TIL HVEM SOM HELST

* Passer du dine service hos os henter og bringer vi din bil gratis ved fremtidige 
service. Gælder på Sjælland, Fyn og i Trekantsområdet.

Ekskl. brændstof og broafgift.

VI HENTER OG BRINGER DIN BIL GRATIS VED SERVICE*

Velkommen til Glad Kalundborg, autoriseret Jaguar værksted med speciale i både classic cars 
og nye Jaguar. Vores passion er biler ud over det sædvanlige og en service, der matcher dem.
Overlad trygt din bil til os, så henter vi den, når det passer dig og kører den tilbage, når den er klar.
Mød os på glad.dk eller ring 5951 1064 for personlig rådgivning.

Bilcentret Peer Glad A/S   Slagelsevej 121, 4400 Kalundborg.  Aut. Jaguar Land Rover værksted og skadecenter.Bilcentret Peer Glad A/S  Slagelsevej 121, 4400 Kalundborg. Aut. Jaguar Land Rover værksted og skadecenter.
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