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Since 1971

JAGUAR’s UltimAtive FlAGskibe

2012 XJ 3,0 D-S Super sport 275 HK
54.000 km. Lunar Grey. Multimedie center 
med farve touchscreen, navigation og 
bak kamera. 1200 Watt Boxers & Wilkens 
Soundsystem. 2 panoramatag.  20 vejs 
el.sæder med memory, varme/kulde og 
massage i både for og bagsæder. Adaptive 
speedpilot. Entertainment System med to 
8” skærme til bagsæder med trådløs hoved 
telefoner. 4 zone klima. Aut.nedblænding 
af fjernlys. Blind spot monitor. Xenon/
kurve lys. 

Flexleasing forslag: 
1. Gangsydelse 93.000,- + moms. 
Pr. mdr. 3.390,- + moms.

2013 Jaguar XJ Portfolio 3,0 D-S 
69.000 km., 8 trins aut. 16,4 km/l. Trykker med 
600 Nm. Sort med London Tan interiør. Mul-
timedie center med 8” farve touchscreen, 
navigation og bakkamera. 600 W Meridian 
Soundsystem. 2 panoramatag. El-sæder 
med memory pack og varme/kulde i for- og 
bagsæder. 4-zone klima. Adaptive Xenon/
LED lys. Blind spot monitor. Keyless start and 
entry.

Flexleasing forslag: 
1. Gangsydelse 95.000,- + moms. 
Pr. mdr. 3.390,- + moms.

2014. Jaguar F-type. Cabriolet. 3.0. s/C. 340 Hk. 33.000 km. 8 trins aut. Lunar Grey Metallic med sorte super performance sæder. 14 vejs el-
justerbar multimediacenter med farve touch screen, navigation, bak kamera og Bluetooth m.m. Activ regulerbar sportsudstødning. Xenon 
lygter med LED/kurvelys. Flexleasingtilbud ved 6 mdr. sommerkørsel: 1. Gangsydelse 87.000 plus moms. Pr måned 1.990 plus moms.

2015 Jaguar F-type Coupe, 34.000 km, Sortmetal, Panorama, 20” Tornado fælge, Flexleasing 2.990 pr. md. + moms
2012 Jaguar XK 5,0 Cabriolet, 66.000 km, Sort, Sort læder, 20” Sportfælge, Flexleasing 2.290 pr. md. + moms
2008 Jaguar XKR Cabriolet, 62.000 km, Sort, Sort læder, 20” XKR-S fælge, Flexleasing 1.850 pr. md. + moms

2012 Jaguar XkR, Coupe. 5.0 v8 510 Hk. Bemærk kun 48.000 km. Sort 
med Ivory Læderinteriør. Multimediacenter med farvetouchscreen og 
navigation. 400 W Bowers & Wilkons soundsystem. 16 vejs el justerbare 
forsæder med memory og varme/kulde. Bluetooth. Parksensor for og 
bag. Bak camera. Super performance bremser. Xenon/ LED lys. Bemærk 
sidste XKR model. Flexleasingtilbud ved helårskørsel: 1. Gangsydelse 
117.000 plus moms. Pr måned 3.395 plus moms.

2011 Jaguar XkR Cabriolet. 5.0 v8. 510 Hk. Lunar Grey. 59.000 km. 
multimediecenter med farvetouchscreen og dansk tale. naviga-
tion. parkcensor for og bag. 16 vejs el justerbare forsæder med 
memory /varme/ kulde. Performance bremser med røde kalibre. 
Xenon /kurvelys. Blind Spot monitor.  Keyless start/entre. Blueto-
oth. Flexleasingtilbud ved 6 mdr. sommerkørsel: 1. Gangsydelse 
107.000 plus moms. Pr. måned 1.750 plus moms.

Performance

Danmarks bedste leasingtilbud  
Kør sommeren i møde i en Jaguar fra kun 1.750 om måneden

2013 Jaguar XJ 3,0 D-S Portfolio 275 HK
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2014 Jaguar XF 3,0 D-S 275 HK.  

Sort med beige læder. Kørt 37.000 km. 8 trins Aut. Multimedie, Navigation, Bluetooth, 
bakkamera via farve touchscreen. Elsæder. Elopvarmet forrude. Xenon/LED. Blind spot 
monitor. 19” Alufælge. 

Flexleasing: 1.gangs ydelse 79.500 + moms, pr. md. 2.990 + moms.   

2010 Jaguar XF 3,0 D-S Premium Luxury Aut. 
275 HK.
Mørkegrøn metal med lyst læder. Kørt 134.000 km. 
Trykker med 600 Nm. Multimedie, farvetouchs-
creen, Navigation, bluetooth, glas-soltag, keyless 
start, parkeringssensor, Xenonlygter, synsfri træk, 
320 W soundsystem, el-sæder med memory og 
varme, træpaneler i Burr walnut. ......Kr. 369.000,-

2009 Jaguar XF 2,7 D Premium Luxury Aut. 207 
HK twin turbo.
Mørkegrøn metal med lyst læder. Kørt 104.000 
km. Trykker med 435 NM, 17,5 km/l, multime-
die, farve touchscreen, el-sæder med memory 
og varme, keyless start, Xenon lygter med kur-
velys, bluetooth, træpaneler i Burr walnut,  en 
ejers bil ............................................. Kr. 298.000,-

XF

Benyt vor special værksted for Jaguar 

45 års erfaring fra de klassiske til sidste 
nye modeller. 

Timepris 695,- + moms. 

Lånebil hente/bringe ordning.

JAGUAR’S ULtimAtive FLAGSKibe
2012 XJ 3,0 D-S Super sport 275 HK
54.000 km. Lunar Grey. Multimedie center 
med farve touchscreen, navigation og 
bak kamera. 1200 Watt Boxers & Wilkens 
Soundsystem. 2 panoramatag.  20 vejs 
el.sæder med memory, varme/kulde og 
massage i både for og bagsæder. Adaptive 
speedpilot. Entertainment System med to 
8” skærme til bagsæder med trådløs hoved 
telefoner. 4 zone klima. Aut.nedblænding af 
fjernlys. Blind spot monitor. Xenon/kurve lys.

Flexleasing forslag: 
1. Gangsydelse 89.000,- + moms. 
Pr. mdr. 2.990,- + moms.

2012 Jaguar XJ Portfolio 3,0 D-S 
44.000 km., Trykker med 600 Nm. Sort med 
beige interiør, Multimedie, navigation, 
Bluetooth og bakkamera via 8” farve touchs-
creen. Panoramatag, Elsæder med memory, 
varme/kulde i for- og bagsæder, 4 zone 
klima, Xenon/LED, blind spot monitor, key-
less start/entry.

Flexleasing forslag: 
1. Gangsydelse 79.000,- + moms. 
Pr. mdr. 2.990,- + moms.

2012 XJ 3,0 D-S Super sport 275 HK  

2012 Jaguar XJ Portfolio 3,0 D-S
44.000 km. Trykker med 600 Nm. Sort 
med beige interiør, multimedie, navigati-
on, Bluetooth og bakkamera via 8” farve 
touchscreen. Panoramatag, elsæder med 
memory, varme/kulde i for- og bagsæder, 
4 zone klima, Xenon/LED, blind spot mo-
nitor, keyless start/entry.

Flexleasing forslag: 
1.gangsydelse 79.000 + moms, 
pr. mdr. 2.990 + moms.



Forside:
Jaguar XJ6 x300 på stranden
Foto: Jørgen Findsen

  www.jaguarclub.dk   I   JAGUARIA 3

 JAGUARIA
udgives af
Jaguar Club of Denmark
www.jaguarclub.dk
ISBN: 1603-8657

Oplag: 1335 stk.

Udkommer seks gange årligt: 
1. februar, 1. april, 1. juni, 

1. august, 1. oktober og 1. december.

Deadline for artikler og annoncer er en 
måned før udgivelsesdato.

Ansvarshavende redaktør
Anton Schulz

Allégade 19
6240 Løgumkloster
Tlf: 29 99 37 89
Mail: redaktoeren@jaguarclub.dk

Korrektur:
Torben Rügge
Mail: tor@tormail.eu

Tekst og foto i dette nummer:
Anton Schulz
Asger Geppel
Bent J. Clausen
Carsten Rojh
Claus Frausing
Hans Aarup
Jørgen Findsen
Jørgen Bjerregaard
Jaguar Land Rover
Kim Andersen
Lau Larsen
Leo Hjort
Leo Jensen
Leo Staun Christensen
Mads Seyer-Hansen
Michael Mottlau
Ole Sommer
Poul Erik Christensen
Steen Normann
Stefan Kirkeby Johansen
Søren Post

Æresformand: 
Ole Sommer

Magasin for medlemmer af JAGUAR CLUB OF DENMARK  April/maj 2017. 42. årgang. Nr. 311

Sommers Klumme   �   Nyt fra regionerne   �   Bremen Classic Motorshow   � 
Prototyper og konceptbiler  �   Jaguar Danmark 4   �   Drivers Diary

Jaguar Journal   �   Teknisk Hjørne � Nyt fra medlemmerne

Hvad der var et koncept i virtual reality i 
efteråret er nu en fysisk el-dreven pro-
totype  fra Jaguar. I-PACE, er navnet på 
denne nyskabelse fra Jaguar, og mon ikke 
vi får mere at se fra Jaguar på det felt? Vi 
vil spændte følge udviklingen, og samtidigt 
som klub holde liv i de mange generationer 
af Jaguarmodeller, som gik forud for nutidens 
Jaguarer. Jaguar er et af de bilmærker, som i 
sin historie har skabt flest klassikere inden-
for  både saloons, sportsvogne og racerbiler. 
Det fantastiske er, at Jaguar stadig er en 
levende og konkurrencedygtig producent 

på alle tre felter, og nu har de formået også 
at kæmpe sig ind på SUV området. Netop 
på grund af de ikonsike forgængeres store 
succes, er det måske særligt svært for Jaguar 
at kæmpe sig ind på nye områder. Man vil så 
gerne hænge fast i det, som var så godt. Men 
Jaguar formår at tage os nye steder hen, som 
de gjorde med F-Pace. Først næserynken, 
dernæst accept, og så til sidst sætter F-Pace 
rekord ved at være den mest solgte Jaguar-
model nogensinde. Hvem havde så forestil-
let sig, at netop SUV konceptet skulle føres 
med over i I-PACE? Jaguar, selvfølgelig.
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BESTYRELSEN

1/9-3/9 Årsmøde på Sørup Herregård

Landsdækkende arrangementer

Jylland Nord

Jylland Midt

Fyn

Sjælland

April/ Spring Rally i Midtjylland
maj

6. maj Biltræf hos JP Group, Viborg

5. juni JCD på Wedelslund

KALENDER

23/4 Havnemøde - Karolinelund

7/5 Køretur og Hindsgavl Slot

28/5 Havnemøde - Lundeborg

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 Christensen

21/10 - Fredericia Bilmesse
22/10 

19/11 Julefrokost

  
26/4 Rundvisning, Kastellet

10/5 Havnemøde i Køge Marina

31/5: Klubaften hos Jaguar House

3-5/6 Timewinder Veterantræf
 Grønnessegård Gods
 (Tidligere Græsted Veterantræf)

8/6 Aftenmøde med Volvo P1800

11/6 Jaguar på Gavnø Slot

28/6 Havnebesøg i Dragør

19/7 Besøg hos familien Remark

5-6/8 CHGP på Bellahøj

19/8 Bon bon Land

Deadline for arrangementer: 1. maj 2017

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

HUSK:  Tjek jaguarclub.dk for sidste nyt

Jaguar Club of Denmark

Jylland Syd

9/5 Besøg hos Jørgen Balle

27/5 Gråsten Oldtimer Løb
 (Eksternt arr.)

7/6 Virksomhedsbesøg 
 Flyvestation Skrydstrup 
 (Syd/Fyn)

9-10/6 Englændertræf i Løgumkloster

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

Arrangementer i Jylland Nord er ikke 
endeligt fastlagte. 

Følg med på hjemmesiden for informa-
tion om arrangementer i Jylland Nord



Egentlig skulle denne leder handle om, at vi nu står på tærsklen til 
en ny forhåbentlig lang og oplevelsesrig sæson i vores Jaguarer på vej 
gennem det smukke danske landskab i godt vejr. Men så sneg den 
tanke sig ind, at for mange af klubbens medlemmer er dette ikke et 
tema. Ej heller en forudsætning for at eje eller køre Jaguar. Mange 
af klubbens medlemmer kører Jaguar som hverdagsbil, og for dem 
er deres Jaguar en brugsgenstand på samme måde, som mange af de 
gamle Jaguarer var det i begyndelsen af deres levetid. Nogle af dem 
er nu kommet op i årene – næste år er det 50 år siden, at XJ’eren 
blev lanceret – så de har ændret status fra brugsbil over brugtbil og 
youngtimer til veteranbil. Det samme vil selvfølgelig også komme til 
at gælde for den strøm af nye modeller – XF, XE, F-pace – Ipace – 
som lanceres i disse år. Om de alle, om nogen, vil få samme appel til 
det kommende veteranfolk, som de nuværende har, får vi se.

Når det er værd at beskæftige sig med skelnen mellem modeller og 
årgange, er det fordi, klubbens eksistensberettigelse står og falder 
med et afgørende forhold: Kan passionen for Jaguar holdes i live?
 
De, der i dag vælger at køre Jaguar i dagligdagen, har ikke nødven-
digvis passionen som drivkraft og motivering for at køre Jaguar. Valg 
af brugsbil handler i højere grad om absolut og relativ pris i forhold 
til præstationer i konkurrence med andre gode mærker. Når jeg 
skriver at køre Jaguar, og ikke købe Jaguar, er det fordi, at de fleste bi-
ler i prisklassen i dag leases/privatleases/flexleases i kortere tid med 
deraf hurtigere udskiftning – og måske også skift til andre mærker. 
På det marked er det ikke, som nævnt, nødvendigvis passionen, der 
afgør valget. Jeg selv har igennem tiden kørt BMW, AUDI, VOLVO, 
ALFA ROMEO, CADILLAC, BUICK, CITROEN mv. uden et se-
kund at overveje et medlemskab af en af disse mærkers bilklubber. 
Da jeg købte min XJ-SC 1986, var en indmeldelse i JCD det første jeg 
foretog mig - efter have tegnet et abonnement hos Falck. 

Uden passion ingen klub!

Der, hvor passionen oftest kommer til udtryk i det daglige klubar-
bejde, er i mødet med medlemmer, som har rettet al deres kærlighed 
og interesse mod de ældre Jaguarer. Måske er det fordi, de selv kan 
skrue og banke og reparere, måske er det fordi ungdommens våde 
drømme kan realiseres, måske er det unikheden i tidligere model-
lers design, måske er det fordi man kan sætte navn og portrætter 
på skaberne William Lyons og hans håndgangne folk omkring ham 
– Wally Hassan, William Heynes, Norman Dewis, Lofty England 
(tidligere æresformand i vores klub), Malcolm Sayer, Claude Bailey 
m.fl., og måske tilmed har en anglofil tilgang til tilværelsen. Det er 

passion. Det er følelser. Det er en god fortælling. De rationelle valg-
kriterier hører brugsbiler til.

Hvad har det med klubben at skaffe? Jo, det er relevant, fordi Ja-
guarejere/kørere, som vælger klubmedlemskabet, med rimelighed 
kan forvente et udbytte af deres medlemskab. Da de fleste klubmed-
lemmers eneste kontakt med klublivet består i modtagelse af Jagu-
aria 6 gange årligt, skal de kunne se deres forventninger afspejlet 
i Jaguarias indhold. Ikke kun i referaterne af afholdte klubmøder, 
for dem deltager de ikke nødvendigvis i, men i historiske artikler, 
anmeldelser af nye Jaguarer, generelt nyt fra Jaguars verden, råd og 
vejledning i forhold til renovering, reparationer, almindelig vedlige-
holdelse osv..

På den måde er Jaguaria livsnerven til klubbens medlemmer – i de 
senere år suppleret med vores hjemmeside. Og alle ovennævnte for-
ventninger skal i et eller andet omfang tilgodeses.

Derfor pågår i disse år løbende drøftelser i klubbens bestyrelse om, i 
hvilket omfang vi vil – og evner at kunne honorere forventningerne 
fra nye og kommende modellers ejere/leasere. Skal vi være lidt for 
de mange, noget for nogle, eller meget for de færre? For vi kan ikke 
være det hele for alle.

Andre mærkeklubber har etableret oldtimer/youngtimersektioner 
- f.eks. Porsche og Mercedes. I Frankrig har en klub en øvre græn-
se for antal medlemmer og beskæftiger sig ikke med Jaguarer efter 
E-Type Serie 3. I Italien er en klub for Historiske Jaguarer. Kan man 
forestille sig, at vores klub som sit primære formål skal beskæftige 
sig med Jaguarer/Daimlers, som har mindst 25 år på bagen (altså i 
år være fra før 1992) og at grænsen flytter sig ved hvert årsskifte?

Bestyrelsen vil være synlig hele sæsonen og vi vil gerne have input 
fra Jer, når vi mødes derude i garagerne, på messer, rallys mv.. Alt 
hvad vi samler op af kommentarer og indspark vil komme til at ind-
gå i bestyrelsens arbejde i forbindelse med næste revidering af klub-
bens formålsparagraf.

Jeg vil ønske alle medlemmer en rigtig god sæson på landevejene og 
vel mødt til vores arrangementer.

Carsten Rojh
Bestyrelsesformand
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LEDER

Formandens fornemmelse 
for forår

Carsten Rojh
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 SOMMERS KLUMME

Ole Sommer skriver i forbindelse med fremsendel-
sen af listen:

Ud over disse Jaguarer og Daimlere fik vi lov at leve-
re en lang stribe Volvoer til Hofmarskallatets medar-
bejdere. Det var i alle henseender en fin tid.

Jeg har sidenhen oplevet biler, der af ejeren påstås 
at have kørt for Dronning Ingrid, men har hurtigt 
kunnet afvise dem, fordi de var med automatgear. 
Dronning Ingrid insisterede på manuelt gear i alle 
årene. Bortset fra de store Daimlere, der ikke kunne 
leveres med manuelt gear.
 

Dette billede er lidt forstyrret af, at en dejlig Ja-
guar, som er blevet gennemrenoveret i Danmark, 
og desværre i denne forbindelse er blevet udstyret 
med automatgear, hvilket Dronningen absolut ikke 
havde.

Med Venlig Hilsen
 
Sommer’s Automobile Museum
Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum
 
OLE SOMMER

Leverancer til hofmarskallatet

Ole Sommer har i forbindelse med Claus Frausings 
artikel ”Leverandør til dronning, adel og det bedre 
borgerskab 1” i sidste nummer af Jaguaria noteret 
sig, at gengivelsen af leverancer til Hofmarskallatet 

ikke er helt fyldestgørende. Ole Sommer har været i 
arkivet og suppleret med nedenstående liste /red.



 SOMMERS KLUMME
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Jaguar XE. Uovertrufne køreegenskaber, kombineret med et bredt udvalg af 
motorer, sikrer en unik køreoplevelse. Den potente XE S fås med 3.0l V6 
Supercharged benzin motor, der yder 380HK og et moment op til 450 NM. 
Søger du effektivitet, så tilbyder vores Ingenium 2.0l 4 cylinders turboladede 
diesel motor en CO2 udledning fra kun 99g/km og brændstofforbrug på 26,3 
km/l*. Sammen med et avanceret letvægts aluminium karrosseri, dynamisk 
undervogn og en række sofistikerede sikkerhedssystemer bidrager det til en 
fantastisk køreglæde. Det er Jaguar XE.

jaguar.dk

NOGLE HJERTER SLÅR 
MERE PASSIONERET 
END ANDRE

JAGUAR XE

Pris fra kr. 511.900,- inkl. moms. Erhvervsbeskatning fra kr. 400.834,-. Priser er eksl. leveringsomkostninger på kr. 3.880,-. 
Forbrug 12,3-26,3 km/l ved blandet kørsel. CO2-udslip fra 99-194 g/km. Miljøklasse EU6.  JAGUAR CARE: 3 års garanti og  
3 års fri service, (ubegrænset kilometer). Gælder ikke taxi. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.

A+
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Regionsnyt SJÆLLAND

Tag med på en spændende rundvisning på Kastellet i København.
Hvis du har været med til Forårsmønstring på Kastellet så kender 
du det udefra. Nu kan du se det indefra og samtidigt få en god for-
tælling.

En dygtig guide fra Kastellets Venner vil levende fortælle om ste-
dets historie. Hvordan det blev bygget, samt under hvilke forhold 
soldaterne levede i midten af 1700 tallet. Vi kommer forbi cellerne 
og fængslet, hvor Struense sad fra 17. januar 1772 til 28. april sam-
me år, hvorefter han fik hugget hovedet af. Sådan var det den gang. 
Kastellet har heldigvis valgt en mindre barbarisk levevis. Kastellets 
historiske kirke fra 1704 indgår i rundvisningen.

Det tilrådes at medbringe solidt fodtøj da rundvisningen indbefatter 
en tur på voldene. Hvis nogen skulle blive tørstig efter ”strabadser-
ne” besøger vi en cafe i nærheden.
 
Hvornår: d. 26 April 2017. kl. 19.30
Hvor: Parkering i Kastellet vest for Norgesporten dvs. den port der 
vender ud mod Langelinie. Vi mødes ved flagstangen.
Pris: kr. 50,- pr. person som 
Tilmelding og betaling via hjemmesiden senest: d. 19. April
Obs: begrænset plads. Først til mølle.
Rundvisningen slutter kl. ca. 21.00

Besøg på Kastellet 26. april

Havnemøde ved Køge Marina 10. maj
Havnebesøgende starter sæsonen i Køge Havn. 

Denne enorme industrihavn har en dejlig Marina placeret i den 
nordlige ende. Der er ishus og alt andet nødvendigt til en hyggelig 
aftenstund. 
Køge Havn er en af landets ældste havne. Den har ganske vist ligget 
lidt længere inde i landet i gamle dage, men der har været maritime 
aktiviteter i Køge i over tusind år. Nutidens havn i Køge er en ak-
tiv og dynamisk havn med masser af trafik og en fremtid præget af 
yderligere udvikling.

I løbet af de kommende år udvides havnen for omkring 950 mio. 
kr. med 2300 kajmeter, 475.000 m2 areal og en multiterminal på 
225.000 m2. En samlet udvidelse på 700.000 m2. Dermed bliver 
Køge Havn en endnu stærkere samarbejdspartner for de lokale virk-
somheder og det meget store opland, som betjenes af havnen og 
virksomhederne på havnen.

Svimlende tal – kom til Køge og brug 20,- på en is. Vi sparker lidt 
dæk og udveksler sandfærdige røverhistorier.

Hvornår: Onsdag d.10/5 kl.19:00
Hvor: Køge Marina – kør efter skiltene og find Jaguarflaget
Tilmelding: Du kommer bare.

Vinen blev i flaskerne.
Der var lagt op til en hyggelig aften med gode vine og medriven-
de fortællinger om vinens oprindelse, lagring, iltning, til hvad og 
hvornår den er bedst.

Vinhuset Erik Sørensens udsendte Bjarne Sundby kan fortælle, så 
man næsten kan mærke den varme sol, der har modnet druerne, 
den lerede jord og vindens raslen i bladene på vinstokkene.
På grund af en lidt mager tilmelding lod vi vinen blive i flaskerne 

og pusler med ideen om at lave en vinsmagning på sommerens 
hvid- og rosévine. Mere om dette senere.

Søren Post



Tekst og fotos: Søren Post

Jaguarklubbens medlemmer må tilgive mig dette forsøg på en mor-
som overskrift – kunne ikke lade den ligge…

På en kold og blæsende aften i februar fik 20 af jaguarklubbens hård-
prøvede medlemmer en forrygende tur i og omkring Politigården i 
København.

Kriminalbetjent Bent, med rigtig mange års erfaring i politietaten, 
viste os rundt. Først en tur uden om denne bemærkelsesværdige 
bygning, lidt historie om den omkringliggende bys udvikling gen-
nem årene og senere inden for i buede gange, et væld af kontorer 
og etager som ligner hinanden så meget at alle fuldstændigt tabte 
orienteringen.

Det er ikke muligt at beskrive vores besøg i sin helhed. Hertil var 
oplevelsen simpelthen for stor. Vil du vide mere kan du klikke ind 
her: www.politimuseum.dk

Efter en længere vandretur i de buede gang og sågar et kig ind på 
politidirektørens kontor med tilstødende fantastisk mødelokale, 
begyndte længslen efter en kop kaffe at mase sig frem. Vores med-
lemmer, Morten og Christina som begge er indenfor ordensmagten, 
havde sørget for varm kaffe og – citronmåne naturligvis – til alle.

En kæmpe tak til Morten og Christina, som havde stablet alt dette 
på benene og til Bent, som guidede os sikkert rundt.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

26/4 Rundvisning, Kastellet
19.30

3-5/6 Timewinder Veterantræf  
 Grønnessegård Gods
 (Tidl. Græsted Veterantræf)

10/5 Havnemøde i Køge Marina
19.00

31/5: Klubaften hos Jaguar House
19.30  

8/6 Aftenmøde med Volvo P1800

11/6 Jaguar på Gavnø Slot

28/6 Havnebesøg i Dragør
19.30

19/7 Besøg hos familien Remark
19.00 

5-6/8 CHGP på Bellahøj

19/8 Bon bon Land

Fængslende besøg på Politigår-
den i København. 
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Fra græsmark i Græsted til smukke enge 
omkring Grønnessegård Gods 3. - 5. juni

Om vi får lov til at slå lejr her på plænen er nok tvivlsomt. Men det 
ville passe fint til vores smukke biler.

Er man til mageløs mekanik og nostalgi i smukke omgivelser, så er 
det her det sker. Kernen fra de tidligere træf, de store imponerende 
dampmaskiner, biler, motorcykler, knallerter fra da du var dreng, 
og meget mere er her. Og alting virker, kører, snurrer, sprutter og 
hvæser.

Har du en Jaguar der er fra 1975 eller før som 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. Du har fri adgang til hele træffet. 

Husk også at Jaguarklubben kører for sklerose foreningen igen i år. 
Det sker d. 5/6.

Udstillere kommer gratis ind – bil plus fører. Passagerer skal købe 
en billet.

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 den 3 til den 5 juni

Hvor: Amtsvejen 280, 3390 Halsnæs

Pris: Udstillere kommer gratis ind. 
Ellers er det 100,- /dag eller 200,- for alle 3 dage.

grønnæssegård ligger i smukke omgivelser tæt på indsejlingen til Roskilde 
Fjord

Nostalgi Festival i Danmark
Til lands, til vands og i luften

Det er erfarne folk, der står bag, idet ægteparret Søren og Dorthe 
Lindkilde, der sammen med mange venner står bag festivalen, har 
været hovedmænd bag veterantræffet i Græsted de sidste 20 år.

Er man til gammel funktionsduelig mekanik, vil man straks føle sig 
hjemme på TimeWinder, idet det er tiden for industrialiseringen 
i Skandinavien fra 1875 til 1975 der er festivalens fokus. Sloganet 
”Nostalgi til vands – til lands og i luften” skal tages helt bogstaveligt, 
idet man snart ser de startende og landende veteranfly ved festiva-
lens egen flyveplads, og ude på Roskilde fjord ser man dampskibet 
S/S Skjelskør glide forbi. Ja man vil endda kunne køre med veteran-
bus fra festivalen til havnen i Frederiksværk og selv sejle med. Biler 

og MC fra perioden er også velkomne, og i 2017 hædrer vi hver-
dagsbilerne ved et særligt udstillingstema, ligesom vi prøver at få så 
mange messingbiler til at komme, så vi kan lave en ”Gaslys parade” 
søndag aften for biler og MC med acetylen eller petroleumslygter.

Et helt særlig område er reenactment af både første og anden ver-
denskrig. Der er reenactmentsgrupper, der repræsenterer begge si-
der og tilsat lidt special effects giver det publikum et godt indtryk af 
hvor hektisk nogle af de slag, der blev kæmpet har været.

Bliver benene trætte vil man kunne sidde ned og nyde en kop kaffe 
med gærkringle i ”Kaffedamernes Salon”, hvor alle aktører er ud-
klædt i højeste mode årgang 1910. Sulten vil kunne stilles i et bredt 
udvalg af madboder, og helt specielt er ”Food Hall”, hvor der faldby-
des kvalitetsfødevarer både til at tage med og til at fortære på stedet.
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Efterlysning af Jaguarer til JCD standen ved 
CHGP 5. - 6. august 2017
Vi vil prøve at skaffe så mange og så forskellige modeller som muligt 
til dette års udgave af CHGP.

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 gra-
tis 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.

31. maj Jaguarhouse, 
St. Rørbæk
Johan Bendixen vil den 31/5 åbner Jaguarhouse for Jaguarklubben. 
Vi får mulighed for komme tæt på de mange udstillingsbiler - Ja-
guarere, Rolls’er mm. - alt for enhvers drømme. Johan Bendixen vil 
desuden fortælle os, hvordan disse drømme kan erhverves uden et 
par millioner på lommen - 

Johan har forskellige leasing muligheder, som han vil fortælle om, 
så også du kan blive flot kørende hjem. I værkstedet vil der bagefter 
være mulighed for et eller andet til ganen. 

Mødested: Jaguarhouse, Store Rørbækvej 18, 3600 Frederikssund 
Tidspunkt: 31. maj, kl. 19.30 
Tilmelding: På klubbens hjemmeside eller på msh@dk.ibm.com

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

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

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.
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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

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.

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.

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

2009 JAGUAR XKR-S. SpeciAl edition

SolGt! netop AnKommet: XKR-S 16.000 Km

Established 1971

Since 1971

Since 1971

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

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

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

Læderinteriør med Ivory piping. Pianosort træpaneler. 440 watt Bowers 

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

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

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

en helt ny bil. Kr. 298.000,-

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

velholdt. Kr. 198.000,-

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

275 HK. 600 nt/m. Kun 52.000 

km. Botanical green metal m. lyst 

læderinteriør. El-sæder med stor 

memorypack og varme. Multime-

diacenter med farve-touchscreen 

og navigation. Parkeringshjælp 

med bak-kamera. Xenon/kurvelys. 

Keyless entry og motorstart. El-

skydevippetag. F1 gearskift. 320 

Watt lydanlæg. 19” sportshjul. m.m. 

Flex leasing eks: 65.000,- inkl. 

moms i engangs ydelse. 6.000,- pr. 

mdr. inkl moms. Kr. 745.000,-.

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

kørt 56.000 km. Sort metal med 

Lyst læderinteriør. El.sæder med 

stor memorypack og varme. Multi-

ratfunktion. Multimediacenter med 

farve touchscreen. Navigation. 

Bluetooch tlf.system. Alpine 380 

Watt. Soundsystem med CD-

veksler. Luftafjedring. Cat,s 

suspention. Park censor for og 

bag. Xenonlys. Flexleasingtilbud: 

84.000,- i første gangsydelse og 

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

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

SolGt! netop AnKommet: XKR-S 16.000 Km

Established 1971

Since 1971

Since 1971

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

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

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

Læderinteriør med Ivory piping. Pianosort træpaneler. 440 watt Bowers 

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

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

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

en helt ny bil. Kr. 298.000,-

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

velholdt. Kr. 198.000,-

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

275 HK. 600 nt/m. Kun 52.000 

km. Botanical green metal m. lyst 

læderinteriør. El-sæder med stor 

memorypack og varme. Multime-

diacenter med farve-touchscreen 

og navigation. Parkeringshjælp 

med bak-kamera. Xenon/kurvelys. 

Keyless entry og motorstart. El-

skydevippetag. F1 gearskift. 320 

Watt lydanlæg. 19” sportshjul. m.m. 

Flex leasing eks: 65.000,- inkl. 

moms i engangs ydelse. 6.000,- pr. 

mdr. inkl moms. Kr. 745.000,-.

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

kørt 56.000 km. Sort metal med 

Lyst læderinteriør. El.sæder med 

stor memorypack og varme. Multi-

ratfunktion. Multimediacenter med 

farve touchscreen. Navigation. 

Bluetooch tlf.system. Alpine 380 

Watt. Soundsystem med CD-

veksler. Luftafjedring. Cat,s 

suspention. Park censor for og 

bag. Xenonlys. Flexleasingtilbud: 

84.000,- i første gangsydelse og 

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

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

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

2009 JAGUAR XKR-S. SpeciAl edition

SolGt! netop AnKommet: XKR-S 16.000 Km

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

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

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

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

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

2009 JAGUAR XKR-S. SPECIAL EDITION

0000077847-01.indd   1 16-03-2013   21:04:14

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

Efter mere end ti års succesfulde møder mellem Jaguarklubben og 
Volvo 1800 klubben planlægger vi et nyt  fælles aftenmøde, hvor 
vi ud over at hilse på hinanden også får mulighed for at sparke på 
hinandens dæk og kigge vore respektive biler efter. 

I år vil også Austin Healey klubben blive inviteret. Hvis vejret er 
godt, kører vi en fælles tur og køber en is i Vedbæk havn.    
Tilmelding ikke nødvendig.
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Regionsnyt FYN

Hindsgavl Slot
Hindsgavl Slot er en herregård og tidligere kongsgård og stamhus på 
en halvø i Vends Herred vest for Middelfart. Oprindelsestidspunk-
tet fortaber sig lidt i fortiden, men Hindsgavl har fra 1745 været i 
Basse Føns slægten indtil 1924, hvor foreningen Norden overtog 
Hindsgavl for en periode. I dag ejes Hindsgavl af Realdania Byg. 

Den nuværende bygning blev opført i 1784 efter tegninger af Hans 
Næss. Slottet ligger tæt ved Hindsgavl Voldsted

Hindsgavl Voldsted er navnet på de fredede ruinrester af en 1200-
tals middelalderborg på Fyn tæt ved Middelfart. Hindsgavl Vold-
sted er beliggende helt ned til Lillebælt, nedenfor Hindsgavl Slot, 
over for Kolding Fjord. Det er en cirka 15 meter høj borgbanke med 
en diameter på ca. 75 meter. Udgravninger tyder på at borgen har 
været ødelagt og genopført flere gange. Den blev endeligt forlagt i 
1660. Borgen blev formentlig ophørt af kong Erik Klipping omkring 
1260. Først i 1295 bliver borgen nævnt i skriftlige kilder. Dette skete 
i forbindelse med, at Norges kong Erik Præstehader og danske Erik 
Menved afsluttede en fred her.

Program for dagen
Vi mødes hos Skallebølle Autoværksted, Odensevej 147, 5492 Vis-
senbjerg

Ca. kl. 12.00 vil vi være fremme ved Hindsgavl Slot, hvor vi parkerer 
i indergården.

Kl. 13.00 bliver der serveret frokost m. 1 enkelt genstand. 
Efter frokost bliver der en guided rundvisning. 

Efter rundvisningen slutter dagen med en kop kaffe/te.
Hele arrangementet koster kr. 100.- pr. person.

Tilmelding senest søndag d. 30. april til Jørgen Findsen på 
mail findsen@nal-net.dk eller på hjemmesiden.

7. maj kl. 10.00
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Regionsnyt FYN

”Havnemøde” ved 
Karolinelund d. 23. april
Søndag d. 23. april kl. 15.00 holder Region Fyn ”havnemøde” på parkeringspladsen
 v. Karolinelund, Brovej 386, 5500 Middelfart.

Er der stemning for det, kan vi køre en tur i samlet flok, 
efter vi har sparket dæk, købt en is, drukket en kop kaffe/te, (som regionen er vært ved).
Ingen tilmelding, bare mød op.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

23/4 Havnemøde - Karolinelund

7/5 Køretur og Hindsgavl Slot

28/5 Havnemøde - Lundeborg

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

Havnemøde ved Lundeborg lystbådehavn
søndag 28. maj 

Søndag den 28. maj kl. 15.00 er der havne-
møde ved Lundeborg lystbådehavn.

Vi parkerer, så vi har udsigt til lystbådene. 
Her vil regionen så være vært med kaffe/te 
og kage.

Ingen tilmelding – bare mød op
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Regionsnyt JYLLAND MIDT

Poul Erik Christensen 
besøgte Hinnerup
Fra benzindampe til bulder og frem-
drift var overskriften for en klubaf-
ten, hvor Poul Erik Christensen 
fortalte om temaet.

Tekst og foto: Steen Normann

Onsdag aften, den 1. marts, var det forår ifølge kalenderen. Lidt over 
tyve medlemmer var ikke i haven af den grund. Nej, de var  var i 
Medborgerhuset i Grundfør ved Hinnerup, som var rammen om et 
besøg af vor Tekniske Redaktør, Poul Erik Christensen.

Det blev en aften, hvor deltagerne fik indblik i benzin og forbræn-
ding, benzinmålerens forunderlige  verden i de gamle Jaguarer,  
knastaksler i V12 magien blandt meget andet. Flere havde mailet 
deres tekniske problemer til Poul Erik, så han var forberedt og kom 
langt omkring. Vi kom også ind på flydende pakning kontra benzin, 
nu der var gang i benzinpumper og -målere. Det er nemlig ikke alle 
flydende og faste pakninger der tåler benzinen. Niels Krüger kunne 
anbefale Permatex Form-a-gasket 2 , en oplysning jeg lovede at brin-
ge i denne artikel. Det er hermed gjort!

Tak til Poul Erik for at tage turen, og tak til deltagerne for en hygge-
lig aften med gode spørgsmål og konstruktiv debat.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

April/maj Spring Rally i Midtjylland

19-21/5 Classic Race Aarhus

6/5 Biltræf hos JP Group, Viborg

5/6 JCD på Wedelslund
kl. 9-17

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.

Sæt X i kalenderen ved d. 5. juni kl. 9-17, og kom til træf i Sjelle.

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

Måske fremtidig veteranra-
cerbane ved Wedelslund

I februar måned kunne man læse i bl.a. MidJyllands Avis, at ejeren 
af Wedelslund gods, Jesper Ungstrup Nielsen, nu har ansøgt Skan-
derborg kommune om tilladelse til at anlægge en racerbane for ve-
teranbiler ved godset. 

Der er ansøgt om at anlægge en 2,3 kilomer lang motorsportsbane 
på markerne sydvest for godset - ned mod Lyngbygårds Ådal og det 
nordligste Galten.

Ud over anlægget af banen søges der om to årlige løbsweekender 
med ”Gentleman Race for klassiske Sportsvogne” med et forventet 
tilskuerantal på imellem 15.000 og 25.000. Derudover søges om til-
ladelse til mindre løbsarrangementer to gange om året plus løbende 
brug af banen en gang om ugen året rundt for medlemmerne af We-
delslund Automobiil Club, som har til huse på godset.

Forslaget er ifølge en artikel i sjelle.dk udarbejdet i et samarbejde 
med Realdania, som tilbage i 2013 afsat i alt 62 mio. kroner til at 
udvikle og realisere nye aktiviteter ved landets gamle herregårde.

i 2014 bevilligede Realdania 4 mio. kroner til udvikling af godset 
som samlingssted for klassiske biler og fly.

Efterlysning til CRAA 19-21 maj!
Vi vil gerne forsøge at være med på Classic Race Aarhus i 2017. Fri-
villige og udstillere efterlyses derfor. 

Er du interesseret kan du henvende dig til Steen Normann på 
26 29 82 05 eller mail steen.normann@c.dk

CRAA er race for klassikere, men det er også en folkefest med bilud-
stillinger, DTC race og klubstande.

I Mindeparken er der en tur down memory lane i Good Looking 
Street, hvor mange tidslommer er etableret. 

Kæmpe biltræf hos JP Group, Viborg - 6. maj
Lørdag den 6 Maj 10-16 er der kæmpe bil træf hos JP Group Viborg. JP Group har en stor samling af vintage biler - ingen Jaguar, men 
ellers skulle alle de andre mærker være der. JP Group er underleverandør til flere Tyske bilfabrikker. Denne lørdag er der mulighed for at 
se fabrikken.

Der er parkering og indkørsel fra Hjulmagervej 14, 8800 Viborg. Vi ses til en dag med mange oplevelser og mange biler.
Ingen tilmelding, men kom i god tid. 
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Regionsnyt JYLLAND SYD

Klubaften hos Ernest og Birgit Kristensen

Tekst: Anton Schulz 
Fotos: Bent J. Clausen, Conny Bæk Hansen, Anton Schulz

Ernest & Birgit Kristensen  fik d. 15. marts stort rykind i deres smuk-
ke hjem, som ligger i Bredballe på Vejlefjordens nordside. Ikke min-
dre end 29 medlemmer havde meldt sig til klubaftenen, og en del har 
måttet erkende, at de kom for sent med at tilmelde sig arrangemen-
tet, som havde begrænset deltagerkapacitet.

Det blev en rigtig fin aften, hvor medlemmerne blev inviteret ind i 
det allerhelligste, hvor man først møder Ernest Kristensens smukke 
SS100, som han igennem de sidste tyve år har kørt mange ture, løb 
og hillclimbs i. En fantastisk bil, som ikke bliver skånet men brugt 
flittigt. Lidt dybere i skatkammeret stod så et helt nyrestaureret 
pragteksemplar af en gudesmuk SS1, som Ernest for et par år 

siden havde held til at købe hos en bekendt i England. Sammen med 
bilen fulgte i handelen ydermere en del specialværktøjer til nyfrem-
stilling af dele til netop SS1’eren, som i dette tilfælde er en årgang 
1934. Som en markering af, at Ernest i de seneste 20 år har deltaget 
i Munkebjerg Hillclimp, planlægger han at deltage i næste års Mun-
kebjerg Hillclimb i den smukke SS1.

Ud over SS1 og SS100 kunne klubmedlemmerne også tage en Mark 
II, en Mark V og en XK 150’er i øjesyn. 

Det blev på alle måder en rigtig hyggelig aften i dejlige omgivelser 
hos Ernest og Birgit. Tusind tak til dem for at åbne deres hjem for 
klubbens medlemmer.

Se mange flere dejlige billeder fra denne aften på side 43
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Englændertræf i 
Løgumkloster

9 & 10 juni 2016 

Info og tilmelding på 
www.englaendertraef.dk

Tlf. 29 99 37 89
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.

Tilmelding via hjemmesiden www.englaendertraef.dk eller på 
tlf. 29 99 37 89

KOMMENDE ARRANGEMENTER

9/5 Besøg hos Jørgen Balle

7/6 Virksomhedsbesøg 
 Flyvestation Skrydstrup 
 (Syd/Fyn)

9-10/6 Englændertræf i Løgumkloster

--

Eksterne arrangementer:

27/5 Gråsten Oldtimer Løb
 (eksternt arr.)

16-18/6 Vadehavstræf på Rømø

Klubmøde ved JB Specialbiler 
i Ødis - 9. maj
Onsdag d. 9. maj kl. 19.00
Ødis Enghave 3, Ødis 6580 Vamdrup
Tilmelding senest 7. maj til Jørgen Balle tlf 4032 3507 eller e-mail: jbspecialbiler@mail.dk 

Vi skal se på MG’er,  XK 120 OTS, E-Type Coupé 1966 4,2L, E-Type OTS 1963 3,8L 

JB Står for Jørgen Balle, som til daglig er leder og indehaver af EL- Installationsfirmaet 
Lauritz Balle A/S i Kolding.

Ret tidligt i sit liv fattede han interesse for gamle, klassiske sportsvogne og blev medlem 
af MG-klubben samtidigt med, at han restaurerede et par ældre MG’er og havde stor glæ-
de af at køre dem samt mødes med andre lidelsesfæller til forskellige træf for klassiske 
sportsvogne.

Det største problem var ofte at få fat på et rimeligt velholdt eksemplar af en af de ædle 
sportsvogne, hvorfor han besluttede at starte firmaet JB Specialbiler, hvor han gennem 
forskellige kontakter hovedsageligt i USA nu fremskaffer velholdte eksemplarer af de 
gamle klassikere, så andre på en nem måde kan få del i glæden ved at restaurere og eje en 
af disse. Det er en glæde, som han vanskeligt kan beskrive, men noget som bør opleves 
på egen krop.



18 www.jaguarclub.dk   I   JAGUARIA

Jaguar F-PACE vs. BMW X3EKSTERNE ARRANGEMENTER

VADEHAVSTRÆF
Tag turen til Rømø over den 9 km lange dæmning og

 kom til veterantræf d. 16. - 17.-  og 18. juni 2017. 
Træffet er for alle bil- og mc-mærker fra før 1981.

Fredag er der ankomst på Rømø. Vi mødes ved Havneby Butikscenter kl. 18.00. 
Vi har reserveret borde på Holm´s Restaurant. 

Her vil der blive serveret en stor buffet bestående af 
forskellige fiske- og kødretter samt dessertbord.

Prisen pr. person er 200,- kr. + drikkevarer.
Efter spisningen vil vi køre en tur rundt på Rømø.

Lørdag kl. 10 mødes vi ved Lakolk Butikscenter, hvor alle er velkommen.

Kl. 13.00 samles vi ved bilerne for at køre til Danmark’s ældste by.

Søndag mødes vi igen ved Lakolk Butikscenter kl. 9.30. 
Herefter kører vi til fastlandet.

Turen går gennem Nationalpark Vadehav med stop undervejs. 
Vi besøger bl. a. Højer Mølle og sluse. 

Vi kører videre til Rudbøl og Schackenborg.

Sidste frist for tilmelding d.11. juni.

Vi har reserveret et antal værelser på Hotel Lakolk. 
Prisen for 2 overnatninger i dobbeltværelse med morgenmad er 995,- kr.

Booking sker til: mail@hotel-lakolk.dk under mærket ”Vadehavstræf” tlf. 74755145

Deltagelse er først til mølleprincip. Maks. antal detagere er 45 .

Tilmelding og info til Bent Jessen tlf. 51892758
 eller mail: englaender@outlook.dk

For deltagelse fredag aften til buffeten bedes indbetalt 200,- pr. person   
9824-4170008591på kto.nr. 

Ret til ændringer forbeholdes.
Husk pas.

Opholdet i byen vil vare til ca. kl. 16.00.
Her efter kører vi tilbage til Rømø.

Derefter dækspark, socialt samvær, butik- og cafe besøg eller 
en tur på “gåben” til danmarks bredeste badestrand.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag den 7. september til mandag den 11. september 2017 
Pris kr. 7.200,- pr. pers.  (ekskl. fly) 
Enkeltværelsestillæg kr. 2.000,- (begrænset antal) 

 
Turen indbefatter blandt andet:   
4 overnatninger på Hotel Chatsworth (4*), som ligger i den hyggelige indkøbsby 
Worthing, der ligger ned til den engelske kanal. Inkl. morgenmad i hotellets 
restaurant OG aftensmad på flere forskellige hyggelige restauranter, bl.a. den 
populære ”Food”. 
Bustransport hver dag lige til døren, i klassisk dobbeltdækker. 
Bussen holder hele dagen ved banen, og kan bruges som opholdssted. 
Bus- og bagagetransport til og fra Gatwick Airport, der tilpasses  
nedenstående fly. 
  kl. 15.00 torsdag mod Worthing 
  Mandag formiddag mod Gatwick  - så fly kan nås ca. kl. 15. 
Entrébillet fredag, lørdag og søndag til Goodwood Revival Meeting. 
Og selvfølgelig er der et par overraskelser lagt ind undervejs 
  

Du/I søger selv for transport til og fra England. 
Undertegnede flyver med nedenstående fly, men du kan selv tilrettelægge anden 

afgang, hvis det passer dig bedre, f.eks. Billund eller Easy Jet. 
 

 
Forslag til fly torsdag d. 7. sep. med Norwegian mod Gatwick kl. 12.05             

Forslag til fly mandag d. 11. sep. med Norwegian kl. 15.25             
ved bestilling tur/retur kan returbillet købes for ca. kr.1.100,- incl. bagage  (januar pris) 

 
TILMELDING til Dorte Stadil:    e-mail: dorte@stadil.net 

 
Depositum ved tilmelding Kr. 1.000,- p.p. til konto: reg.nr. 2230 Konto 8967 977 951 

 
Yderligere oplysninger hos turarrangørerne!  
         

Dorte Stadil, tlf. 4015 8008 & Niels Nørgaard, tlf. 4052 0021   

Et sjovt orienteringsløb med opgaver hvor chauffør og co-driver får et par hyggelige og udfordrende timer sammen

Der findes mange flere engelske bilmærker end de viste logo og de er naturligvis alle velkomne

Velkommen til 2G OPGAVELØB
De fleste klassiske biler ejes og køres af ældre mænd, 
derfor slår arrangementet ”2G OPGAVELØB” et slag for 
at hive yngre generationer med i bilerne. Så inviter en god 
yngre kollega eller nabo med, lok din datter/søn med eller 
måske er det bare en perfekt anledning til at kigge efter 
en yngre kone.

Løbet starter og slutter fra Skovshoved Havn’s sydlige 
del ved Nordbjærgs Bådværft, hvor der er masser af 
P-pladser. Der er 8 poster med opgaver til både bil-
nørderne og til dem som er stærkere i almenviden.

Distancen er knap 100 km, så ruten kan gennemføres i 
hyggetempo, forudsat bilen ikke går i stå og man finder 
den rette vej og posterne. 

Ved start udleveres en liste med de 8 poster og så må 
bilerne selv tilrettelægge deres rute og hvilken rækkefølge 
de besøger posterne. 

Det er tilladt at anvende KRAK-vejviser, GPS, smart-
phone og lignende, både til at finde vej og til at søge svar 
på spørgsmålene.

Betingelser for deltagelse
Aldersforskellen imellem chaufføren og co-driver skal 
være mindst 20 år.

Bilen skal være fra før 2000 og et engelsk bilmærke.

Der er intet krav om medlemsskab af nogen bilklub, så til-
meld dig også, selvom du ikke er medlem af nogen bilklub. 

Tilmelding og betaling
Pris pr. bil: kr. 100,- + Billetto-gebyr 7,35  
(Dækker chauffør + co-driver. Evt. flere passagerer betaler kr. 
20,- på dagen)

Tilmelding og betaling: Billetto.dk: ”2G OPGAVELØB”

Tilmeldingsgebyret refunderes kun i tilfælde af aflysning 
af hele arrangementet, men ikke ved afbud grundet fx 
tekniske problemer med bilen, dårligt vejr, sygdom eller 
lignende.

Tilmeldingsfrist:  Tirsdag d. 25. april 2017

Tidsplan for dagen
 9:00  Ankomst og hygge med lidt morgenbrød + 
  kaffe/juice.

 9:30  Bilerne sendes afsted (husk kuglepen el. lign.)

 12:30  Tidsfrist for at komme i mål *1

13:00  Præmieoverrækkelse *2

*1)  Der uddeles straffepoint for hvert minut efter 12:30 man kommer 
 i mål, så i nogle tilfælde kan det måske bedre svare sig, at springe 
 en eller flere poster over og komme i mål indenfor tidsgrænsen.

*2)  Der er mulighed for at spise frokost på havne efter løbet sammen 
 med de øvrige deltagere.

 Tjek også Facebook gruppen ”2G Opgaveløb” 
 og upload evt. dine billeder fra dagen.

Bag arrangementet står 
Netværket af engelske bilklubber i DK
Evt. spørgsmål:  Win Åndahl, Jaguar klubben:
Mail: win@kaperen.dk / Mobil: 40 85 10 06

Et sjovt orienteringsløb med 
opgaver for 2 generationer 
- aldersforskellen imellem chauffør og 
co-driver skal være mimimum 20 år .

Der er intet krav om medlem-
skab af nogen mærkeklub, blot skal 

bilen være et engelske mærke 
og fra før år 2000.
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Nyt fra medlemmerne

Nyt i indbakken fra medlemmerne
I de seneste par måneder er der dukket forskellige 
informationer, billeder og småhistorier op i redaktø-
rens indbakke. Tiden må være inde til at bringe dem 
i en klumme for sig selv, så på den baggrund er ”Nyt 
fra medlemmerne” hermed etableret. Klummen 
vil kun være at finde i Jaguaria i det omfang, der er 
indkommet relevant stof til det. Skriv din historie til 
redaktoeren@jaguarclub.dk

Lau Larsen skrev:
Hej,
Jeg fangede lige dette julebillede (th.) fra min nylige tur til München. 
Måske det kan bruges i bladet eller lignende.

Leo Hjort om dronning Ingrids XJ40:

Medlem af JCD (5920) Leo Hjort skrev til mig under henvisning 
til Claus Frausings historie med titlen ” Leverandør til dronning, 
adel og det bedre borgerskab 1” i Jaguaria nr. 310. Leo kunne 
supplere med følgende: ” Jeg ejer pt. Dronning Ingrids XJ40 fra 
1992”, og sendte efterfølgende dokumentation i form af registre-
ringsattesten.

Tak til Leo for informationen. Jeg ved, at medlem Bent J. Clausen 
er indehaver af endnu en Dronning Ingrid Jaguar, nemlig en XJ6 
Serie III. Der er sikkert flere derude. Måske vi skulle lave en over-
sigt. Her kommer først Leo Hjorts dokumentation. /red.

Leo Jensen købte Allan Greves XJ-S:

Hej Anton og Jørgen!
Ros herfra for den nye side. Det var rart med en opfriskning.

”Jeg har som bekendt købt Allan Greves XJ-S og har dermed også 
overtaget den hjemmeside han havde lavet. Jeg er i gang med at op-
datere og oversætte til engelsk. Kig på siden og overvej, om I vil lave 
et link til den fra klubbens side. MVH Leo”.  Det vil vi gerne. Andre 
kunne jo være interesserede i at følge projektet. Linket kommer her: 
www.xj-s.dk. Vi bringer også lige et flot billede fra Leos side.

Der er altid plads til en lækker F-Type i Jaguaria. Tak til Lau Larsen

...Og så sendte Steen Normann lige nogle tal for forårets antal af 
registrerede Jaguarer. 



Kim Andersen fandt det 
rigtige læderplejemiddel
Medlem Kim Andersen har skrevet til Jaguaria om et emne, som 
kunne have bredere interesse. Emnet er aktuelt for mange medlem-
mer. I perioder hvor det enten ikke er vejr eller tid til kørsel, kan 
man foretage diverse forbedringer, samt reparationer.

Kim skrev:

For mit eget vedkommende skal læderet friskes op, og det er lige 
præcis, her mit indspark kommer. Har søgt med lys og lygte og af-
prøvet (alt) til gængeligt på det Danske marked og var langt fra til-
freds med resultatet. (Det skal jo fremstå originalt, og som da min 
Jaguar Daimler forlod fabrikken :-)). Efter søgen højt og lavt i ud-
landet fandt jeg et firma i England, som hedder FunitureClinic der 
havde – ”ifølge dem selv løsningen”.

https://www.furnitureclinic.co.uk/

Ikke nok med det kunne de uden problemer levere den korrekte farve .

https://www.furnitureclinic.co.uk/Jaguar_Leather_Colour_Chart.php

Efter grundig gennemgang af deres produkter valgte jeg nedenstå-
ende produkt.

https://www.furnitureclinic.co.uk/Leather_Colourant_Kit.php
(Se div. video klip – how to do it – der er flere klip)

Man skal være varsom med vælge graden af finish, og da mine sæder
ikke skulle skinne som en ny lak valgte jeg satin, hvilket var perfekt. 
Med lidt rystende hånd lod jeg vores Range Rover fra 2007 med lyse 
sæder være prøvekanin, og jeg må sige, at resultatet var 100% per-
fekt. (Se foto). Det skal lige nævnes at sædet inden denne behandling 
var begyndt af se slidt ud. Læderet kunne ses igennem farven. Jeg er 
ikke i tvivl om, at mange medlemmer sukker efter muligheden for 
at få kabinen bragt i topstand, og derfor kunne det måske være en 
god ide med en artikel i klubbladet. (Evt. hvor man viser før og efter 
resultat – samt step by step). For at være dig lidt behjælpelig spurgte 
jeg firmaet, om de evt. kunne være interesseret i at blive kontaktet af 
Jaguar Club of Denmark og fik nedenstående feedback.

Hi Kim.
I am very pleased to read that you have had success using our pro-
ducts. If you want to write a review about the products and service 
you received, you can do so on the link below. It may just help a pro-
spective customer make a right decision in the future.
http://www.reviews.co.uk/company-reviews/store/furniture-clinic
I do not think that there is a problem with your proposal regarding 
the Jaguar Club of Denmark, as we work closely with the Jaguar Ent-
husiasts Club in the UK too. I have copied my colleague, Jessica Bar-
ron, who is our marketing guru. She will be happy to assist further 
with any enquiries regarding that.
jessica.barron@furnitureclinic.co.uk
 
Kind Regards
Duncan Ashurst
Senior Sales Advisor
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Nyt fra medlemmerne

Vil du lægge sæder til en 
fotoartikel om emnet?

Hvis du har en bil  med lidt trætte lædersæder, og du kunne 
tænke dig at få dem frisket op, kunne du måske få det gjort ved 
at stille dem til rådighed for en fotoserie, hvor vi demonstrerer 
produktet og måden at anvende det på. 

Er du interesseret, kan du blot skrive til redaktoeren@jaguar-
club.dk og fortælle lidt omdin bil, dens læderindtræk og standen 
på dette. Du kan evt. medsende et par fotos, så kontakter vi dig. 
/red.
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Nyt fra medlemmerne

Leo Staun Christensson 
finder spændende bog om 
Jaguar på Rigsarkivet

Kære Redaktør,
Jeg var i Rigsarkivet i embeds medfør og ser tilfældigt, at en medar-
bejder har en interessant bil på skærmen.

Da jeg spørger ind til hans interesse for biler, viser det sig, at han er 
en stor Jaguar Fan. 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.

Værket er fyldt med fotos i fin kvalitet og masser af tekniske detaljer 
for alle modeller krydret med div. detaljer.
Interesserede kan selv kontakte:

Elo Lundin Christensen
31 18 57 57
ewle@sa.dk
elolundin@live.dk   
Prisen er kr. 200,-
 
Bogen kunne måske være en god gaveide. Bogen kunne også være 
en god præmie ved div. lejligheder. Redaktøren kan måske også fin-
de stof til et interview her. Jeg vedlægger et par sider, så du kan få 
et lille indtryk, (der er en side mere om MK IX) men som sagt, der 
er 220 sider.
 
Leo Staun Christensson
Medlem af  JCD siden ca. 1979

Kommende interview og 
præsentation af Elos bog

Din redaktør har på baggrund af Leo Staun Christensens bidrag 
til Jaguaria efterfølgende kontaktet Elo Lundin Christensen for 
at høre nærmere om bogen. Det har resulteret i, at vi laver et 
egentlig interview med Elo til et af de førstkommende blade. Så 
vil vi gå lidt mere i dybden med en præsentation af Elos bog.

Elo har endvidere en meget stor samling af modelbiler, hvoraf 
ikke mindre en 22 er Jaguarmodeller. Også dem vil vi se på og 
gennemfotografere, så de måske kan blive præsenteret for klub-
bens medlemmer.

/red.



Årsmøde 2017
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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 åbnes allerede nu for forhåndstilmeldinger.

Deltagerpris for alle tre dage er 4.500 kr. for par i dobbeltværelse 
(enkeltværelse 2.600 kr.).Det 4-stjernede hotel, Sørup Herregård, 
ligger lige syd for Ringsted i dejlige omgivelser med masser af 
skønne faciliteter til rådighed - en perfekt ramme om Jaguar Club 
of Denmarks årsmøde.



Årsmøde 2017
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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.
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Kan en Volvo trække et E-Type projekt i gang?

Tekst og fotos: Gert Allan Bloch

Der sker ikke meget hos mig om vinteren, selvom der burde gøre 
det med E’eren, men så kan der reflekteres lidt på sæson 2016. Jeg 
må blank indrømme, at min køre-forårssæson var markant bedre 
end min efterårssæson, som kun er blevet til meget korte ture. Jeg 
havde en kort sommerferie grundet arbejde. Der har i hvert fald ikke 
manglet arrangementer at køre til, hverken i Jaguarklubben eller i 
andre sammenhænge. Jeg har været i Ribe på engen et par gange 
og i Tørskindgrusgrav ved Egtved på de dage, hvor det var rigtigt 
fint vejr. Dertil har jeg dog taget BSA B40 motorcyklen, for så er det 
nemmere at finde en parkeringsplads. 

I foråret var jeg, som dyrker meget motion, spiser rimeligt sundt og 
hverken bruger briller, høreapparat eller tager medicin dagligt i en 
alder over 52, så uheldig at blive ramt af en mindre hjertesygdom, 
som krævede indlæggelse og et reset, så skal jeg love for der plud-
selig er noget at tænke over. Jeg har ikke fået tilbagefald og er ude af 
medicin igen. Det giver dog en reminder om, at man skal huske at 
nyde glæderne man har omkring sig, jeg er overbevist om, at jeg ikke 
er alene med den tanke. Så meget desto større er glæden blevet ved 
at sætte sig bag rattet og nyde lyden af en XK (eller en anden Jaguar 
motor), der springer i gang, nyde lyden ved at automatgearkassen,  
der skifter, fart vindens susen rundt om listerne. Og ikke mindst sy-
net af bilens instrumenter, der bevæger sig stille, alt efter hvor på 
turen man er.

Nok om sentimentalitet, emne skift. Har du kørt markræs i din Ja-
guar ? Jeg har, lidt, meget lidt, det var faktisk kun for at kunne tage 
billedet. Mange drenge på landet fik ofte en gammel bil og fræsede 
afsted på stubmarker, så længde den kunne holde, og det var nor-
malt ikke ret længe, for en gammel bil med speederen i bund i tung 
jord er den visse død for køler, ophæng og kobling. Jeg kommer fra 
landet, uden dog at være landmandssøn, min kammerats far var 
landmand, og kammeraten kunne bygge gokarts med Vespa scoter 
motorer. Jeg er flere gange kommet hjem med 1 cm mudder i håret 
og på skuldrene efter en dejlig efterårsregndag i stubbene. Men er 
der nogen, der kører eller har kørt markræs i Jaguarer? Jeg har aldrig 
set det. 

Hvorfor nu den tanke? Der er stubmarker over det hele i september , 
og snart er de væk og jeg husker det var enormt morsomt. Hvem har 
ikke lyst til give slip og bare give fuldgas ud over steppen med jord 
og halm hvirvlende rundt om bilen. 

Mageligheden vinder, jeg gør det ikke i min Jaguar ved tanken om 
arbejdet med rengøringen af hele undervognen. Det er ikke er no-
gen nem opgave, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, og hvad nu 
hvis der er en sten eller et stort hul eller...

Kan en Volvo trække et jaguar projekt i gang, jeg ved det tidligere  
er lykkedes :-) 

Gert Allan Bloch. 
Instrument- og kontrolsystemingeniør i offshore-
branchen.
Medlemsnummer 5691

Jaguar XJ6 4.2 Serie 3

DRIVER DIARY  
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Starten gik på Rally Monte-Carlo Historique

Tekst og fotos: Asger Geppel

Heldigvis startede årets Rally Monte-Carlo Historique fra Som-
mers  Automobile Museum i Nærum. Det er ikke langt fra Birke-
rød så jeg var både til besigtigelse af bilerne dagen før afgang mod 
Frankrig og også til selve starten. Sjovt at se bilerne og tale med de 
forventningsfulde deltagere. Det gik vist ikke helt som alle havde 
håbet på – bedste placering blev en 11.plads. Derudover var der en 
fin udstilling om Citroën som jeg også fik fornøjelsen af at se.

Nu lysner det heldigvis derude. Der er nu kun et par uger til den 
15.marts, men indtil videre er vejret  alligevel ikke rigtigt til Jag-kør-
sel. Så der er stadig tid til at pusle med bilen i garagen. Jeg skal i hvert 
fald have skiftet olie og bremsevæske. 

I øvrigt har Jag har været hos maleren og fået frisket lakken op. Der 
var kommet lidt for mange ridser og småbuler som irriterede mig. 
Men nu står den helt frisk og klar til sol og sommer. Jeg glæder mig 
til snart at komme ud at køre i det gode danske sommervejr og håber 
også at få tid til at deltage i nogle af klubbens arrangementer.

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

DRIVER DIARY  

Kenneth Simonsen og Otto Kristensen kører mod Monte Carlo i deres 
Lancia Fulvia. De sluttede som nr.74.

Verden spejler sig smukt i Jag’s motorhjelm.

Omfattende 
forårsklargøring
Tekst og fotos: Jørgen Bjerregaard

Forårsklargøringen til sæsonens veteranbilskørsel 
er denne gang blevet ”lidt” mere omfattende end 
ellers; den gamle Jag’ får sig nemlig et tiltrængt 
kosmetisk løft.

I skrivende stund står MK 2’eren hos en saddelma-
ger, der er i fuld gang med at bringe de godt slidte 
sæder i en stand, som for 55 år siden - i samme 
farve og kvalitet.

Årets første tryk på startknappen startede med 
vanlig stor overbevisning Jaguaren, som en kold 
februardag blev kørt til saddelmageren. Jag’en 
var forinden blevet tømt for blandt andet sæder, 
hvorfor en sædefarve-matchende sodavandskas-
se i stedet måtte agere sidde-aggregat. Det bliver 
unægtelig spændende at få samlet det hele, når alt 
læderarbejdet er færdiggjort og så ellers komme 
ud på landevejene og nyde denne sæsons mulig-
heder for herlige køreoplevelser.

Jørgen Lund Bjerregaard er konsulent i SKAT 
og har været med i klubben i mange år. Tidligere
bestyrelsesmedlem, tilbehørsbestyrer og i Region 
Fyn

Jaguar Mark 2, 1962, 3.4
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Bremen Classic Motorshow

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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Bremen Classic Motorshow



Prototyper og konceptbiler

Jaguar XK 180 
skulle løfte arven
Tekst: Anton Schulz
Fotos: Anton Schulz, Bent J. Clausen, JePe Specials BV og Jaguar Classics

På vinderrejsen fra medlemskonkurrencen ”Member Get Member”, 
besøgte vi Jaguar Heritage Museum i Gaydon, og her findes stort set 

alle de prototyper og conceptbiler, som Jaguar har produceret igen-
nem tiderne. I blandt de mange biler i udstillingen står side om side 
en XK180 og F-type konceptbil. Dette smukke syn gav din redaktør 
den tanke, at det kunne være interessant at beskrive lidt om disse 
unikke biler og deres tilblivelseshistorie.
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Prototyper og konceptbiler

Ved Paris Motor Show i oktober 1998 afslørede Jaguar sit bud på en 
nyfortolkning af den klassiske åbne sportsvogn. Den var et resultat 
af en udviklingsperiode på kun 10 måneder. 

50 år efter at Jaguar lancerede XK motoren og XK120 sportsvognen, 
blev XK180 udviklet som en demonstration af de færdigheder og 
talenter, som Jaguars designere, håndværkere og ingeniører besad. 
Selv om XK180 ikke var tænkt som en produktionsbil, var den dog 
baseret på en forkortet (5 tommer) version af den på det tidspunkt 
helt nye superchargede XKR convertible. Den var udstyret med AJ-
V8 motoren, som i denne XK180 modificerede version ydede 450 hk. 
Hjul, affjedring, ophæng og bremser var på XK180’eren opgraderet 
til at kunne matche motorens ydeevne.

Denne smukke nyfortolkning forsøgte i høj grad at demonstrere, 
hvordan man kunne være nytænkende i sit design, men stadigt for-
søge at hente elementer ind i designet fra fortidens store design-
mæssige successer såsom 50ernes XK modeller samt C-, D- og E-ty-
perne. 

Til venstre: 
I forbindelse med British Motor Museum i Gaydon ligger Jaguars “Collec-
tion Building”, som rummer en stor samling af ca. 60 historiske Jaguarer. 
Rigtig mange af dem er enten prototyper eller konceptbiler. Bilerne står 
meget tæt i denne samling, idet der ikke er tale om en egentlig udstilling.

Samlingen, som står på selve BMM, er særligt udvalgt, opstillet med sup-
plerende dokumentationsmateriale og forholdsvis statisk. Jaguarsamlingen 
i Collection Building derimod er stedet, hvorfra man udlåner biler til særud-
stillinger over hele verden. Collection Building svarer altså til magasinet i et 
kunstmuseum. Samlingen rummer biler helt fra Daimler TP35 fra 1907 og  
frem til den sidstproducerede XF (X250) - altså en periode på 80 år. Der 
findes således her biler, som aldrig tidligere har været vist i en offentligt 
tilgængelig samling. 

Til højre: 
Som det ses på det store billede herunder, er XK 
180’eren parkeret dør om dør med en interes-
sant F-type konceptbil. Det er påfaldende så tæt 
bagenden på dette koncept ligger på XK 180. 

Denne F-type konceptbil blev i 2000 lanceret på 
2000 North American International Auto Show 
og vandt der flere betydelige priser bl.a. prisen 
Auto Week Editor’s Award for Best in Show. 
Ved samme show blev S-type også tildelt flere 
udmærkelser.

F-type konceptbilen var og forblev konceptbil. Den 
blev bygget i Ford-perioden. Prototypen for F-type 
produktionsbilen blev lavet under Tata ejerskabet.



30 www.jaguarclub.dk   I   JAGUARIA

Ideen til XK180 opstod imellem et par Jaguar-medarbejdere, som 
over en drink sad og talte om, hvordan man kunne markere 50 
års jubilæet for XK motoren. Denne var blevet lanceret ved mo-
torshowet i London i efteråret 1948, hvor den blev præsenteret i 
XK120’eren, som var designet med det særlige formål at præsente-
re motoren. Hvorfor ikke lave en anden 2-sædet sportsvogn for at 
understrege afslutningen på en æra igennem fremvisningen af XK 
motorens efterfølger, AJ-V8 serien.

Det skønne ved at arbejde for Jaguar er, at det rent faktisk er mu-

ligt at forfølge den slags idéer, 
og på daværende tidspunkt stod 
Ford bag Jaguar, så man fik fak-

tisk grønt lys til at forme et team, 
som skulle løfte opgaven. Budget-

tet var noget skrabet, men der blev 
dedikeret en hel del medarbejdere til 

projektet. Målet var at få den færdig til Paris 
udstillingen i efteråret 1998, og der var på det tids-

punkt kun 42 uger at løbe på. Jaguars designafdeling under 
Geoff Lawson var i virkeligheden hårdt spændt for på det tids-

punkt, idet de var i fuld sving med S-Typen og X400, som skulle 
være klar i 2001, men jubilæumsprojektet vakte alligevel deres in-
teresse. Kieth Helfet, som også havde været dybt involveret i XJ220 
projektet, blev imidlertid dedikeret til designopgaven. 

Opgaven med at fremstille bilen blev lagt i et team ledet af Gary 
Albrighton, som var ledende ingeniør i det team, som senere kom 
til at gå under betegnelsen Special Vehicle Operations. Afdelingen 
havde indtil iværksættelsen af XK180 projektet beskæftiget sig med  
fremstilling af special-limousiner til kongelige og diplomater, og der 
var ikke ret meget, som disse håndværkere ikke ville kunne udføre, 
når temaet er håndbyggede biler.

Man havde besluttet, at den optimale basis for projektet ville være 
en forkortet udgave af XKR convertible. Kieth Helfet gik i gang. Han 
ville gerne undgå, at den bare kom til at ligne en XKR, hvor der var 
taget 5”(12 cm.) ud på midten, så ud over at foretage denne ændring 
valgte han også at forkorte udhænget over både for- og baghjulene, 
så bilen blev ialt lige godt 34 cm kortere end basisudgangspunktet. 
Beslutningen om at fremstille bilen i aluminium skabte en direkte 
reference til den originale XK-120, hvoraf den første lille serie blev 
produceret i aluminium. En anden reference til fortiden var, at ka-
rossen skulle fremstilles af Abbey Panels. Dette Coventry-baserede 
firma lavede også de første karosserier til XK120. Fremgangsmåden 
var iøvrigt identisk, idet alle karosseridele til XK180 blev håndfor-
met under anvendelse af det mest nøjagtige måleredskab, nemlig 
øjemålet.

Imens medarbejdere hos SVO og hos Abbey Panels arbejdede igen-
nem forår og sommer, arbejdede Jaguars ingeniører for at give bi-
len den ydelse, som det endelige udseende skulle signalere. En XKR 

blev forkortet for at skabe en såkaldt ”mule”, som er betegnelsen på 
en eksisterende model, som er kraftigt modificerer med dele af et 
helt nyt design. En prototype derimod er en testmodel for en helt 
ny bil, som skal i masseproduktion. Hovedkomponenterne blev 
bygget ind og V8’eren blev modificeret til at yde de nævnte 450 hk 
i stedet for standardversionens 370 hk. Ophæng, affjedring og 
bremser blev optimeret for at give den nødvendige forbedring 
af bilens køreegenskaber. Både af hensyn til køreegenskaber og 
udseende overvejede man at montere 20” hjul, som i givet fald 
ville blive de største hjul set på en Jaguar hidtil. Man valgte den 
5-trins automatiske gearkasse fra Mercedes-Benz, som sad i 
XKR’en, men dog modificeret til at kunne betjenes fra knapper 
på rattet.

Da testprogrammet var ved at blive afsluttet, blev XK180’eren, 
som i øvrigt først fik sin betegnelse helt til slut i forløbet, gjort 
klar og bragt til Paris nøjagtigt til tiden. I Coventry arbejde 

Prototyper og konceptbiler
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SVO på nummer to XK180, som var venstrestyret og tiltænkt en 
præsentation i Detroit, USA. Nu blev bilen testet til sit yderste, og 
efter nogle mindre justeringer blev den endeligt frigivet til banetests 
i bl.a. Le Mans.

Når XK180’eren står der på Jaguars hjemmebane med sit rombefor-

mede jaguar logo på motorhjelmen, træder historien tydeligt frem 
og slægtskabet til D-Typens frontparti bliver tydeligt. XK180 blev 
bl.a. testet af den erfarne kører Win Percy, som med sine mange tit-
ler og store erfaring magtede at teste den til grænserne af dens for-
måen. Han udtalte efter testen, at han nok havde bedt 180’eren om 
at gøre ting, som han normalt kun ville bede egentlige racerbiler om.

Denne venstrestyrede XK 180 residerer i Californien, Den er ikke helt identisk med XK 180’eren, som står i Gaydon. Den er i princippet en videreud-
vikling af den første XK 180, og den er modificeret for bedre at møde amerikanske forhold bl.a. med et andet hjuldesign med superlave Pirelli P Zero dæk.

Her er XK 180 teamet samlet til fotografering. Ifølge Tony O’Keeffe var alle en del af SVO, og herren med overskæg, blå skjorte, slips lige ved højre 
bagskærm er Kieth Helfet. I midten i hvid skjorte m. lange ærmer og slips har vi, daværende chef for SVO Mike Massey. Ved hans højre side er det i blå 
kortærmet skjorte og slips, værkstedsleder Gary Albrighton.
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So ein ding muss ich 
auch haben
...er en tysk talemåde, men desværre blev XK 180 aldrig produceret i 
mere end to eksemplarer, som oven i købet ikke var ens. Som omtalt 
påbegyndte SVO produktionen af en bil nr. 2, som skulle til Detroit 
USA. Den blev produceret færdig som venstrestyret og har også an-
dre afvigelser fra den, som findes i Gaydon.

Mange begræd, at den aldrig kom i produktion, men Jaguar sat-
te i stedet alt ind på at få solgt - eller rettere - fastholde salget af 
XJ220’ere, som i et vist omfang blev søgt afbestilt af købere, som var 
utilfredse med, at XJ220 var modificeret i en sådan grad, at de ikke 
fandt bilen identisk med den, de havde bestilt.

Konceptbiler har imidlertid ofte en sådan appel til publikum, at der 
opstår et marked for håndbyggede kopier. Det gælder både C- og 
D-typer, som jo er fremstillet i meget begrænset antal, men også 
Jaguar XJ13 bliver fremstillet i enkelte eksemplarer til entusiastiske 
købere.

Denne ære er også overgået XK 180. Flere små firmaer fremstiller 
plastforstærkede fiberkarosserier af 180’eren, men ofte er de ikke 
særligt tro imod originalen hverken i forhold til præstationer eller design.

JePe Specials BV 
bygger en til dig
I Appeldorn ligger et lille firma, hvis 3 indehavere, Stephan Boot, 
Eric Fintleman og Paul van Oostenbrugge med hjælp fra medarbej-
dere fra det oprindelige SVO XK 180 team har formået at lave en 
præcis kopi af XK 180.

Salgsansvarlig, Eric Fintleman, fortæller, at de har haft adgang til 
originalen hos Jaguar for at kunne gennemfotografere og ikke 
mindst gennemmåle hele bilen. De fik også igennem en kontakt i 
USA adgang til den XK 180, som stod i USA, og under opmålingen 
af denne, kunne de konstatere flere forskelle. Bl.a. er afstandsmålene 
bag dørene på USA bilen forskellige fra dem på UK bilen. 

De før nævnte tidligere Jaguar-medarbejdere har også hjulpet dem 
med tekniske specifikationer på de modifikationer, som skulle fore-
tages. Den hollandskbyggede XK 180 bygger som originalen på en 
forkortet XKR, og ifølge Eric Fintleman var det ikke bare et spørgs-
mål om at forkorte bilen. Der opstod en del udfordringer i partiet 
omkring A-posten for at kunne få instrumentpanelet på plads. De 
unikke vippekontakter i instrumentpanelet er fremstillet i hånden, 
og lige nu arbejder de på at få dem 3D tegnet for at kunne producere 
dem helt ensartede. 
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JePe gjorde første forsøg på at bygge en XK 180 allerede i 2009. Det 
tog et par år, idet alle i teamet havde fuldtidsarbejde. Denne før-
ste model var som andre baseret på en XJ-S, og den blev bygget i 
en plastforstærket fiberkonstruktion, men ligesom så mange andre 
forsøg med denne kombination af donorbil og materiale, var de ved 
afslutning af projektet ikke selv tilfredse med resultatet. 

I 2012 åbnede sig en ny mulighed, og teamet blev enige om at lave 
en mere.

Den hollandske XK 180 er nu lavet i aluminium ligesom originalen. 
Også materialet giver visse udfordringer, men resultatet er til gen-
gæld særdeles tro imod sit forbillede.
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Tekst og billeder: Anton Schulz

Fyn er fin. Rigtig fin endda. Især sådan en marts dag, hvor de små 
erantis og vintergækker lige stikker deres gule og hvide hoveder 
frem og minder os om, at vi ikke skal vente på bedre tider, før vi gør 
det, vi går og drømmer om. Gør det nu, for tiden er nu.

Jeg er på vej til Kerteminde. Alene navnet Kerteminde giver en as-
sociationer i retning af, noget man gerne vil besøge for at få et godt 
minde, og det bliver egentlig opfyldt til fulde denne marts dag 2017. 
Jeg er nemlig på vej til et nyt klubmedlem, som i kraft at sit erhverv 
altid har haft sans for det æstetiske. Nu har han så valgt også at sæt-
te æstetikken i højsædet på bilfronten ved at erhverve sig en smuk 
Jaguar XK8 årgang 1998.

Navnet er Jannik Nyrop. Hans navn dukkede op hos mig i forbindel-
se med, at han meldte sig ind i klubben, og jeg tog mig den frihed at 
ringe til ham, for at byde ham velkommen i klubben, men også for at 
høre lidt om baggrunden for hans indmeldelse. Det blev en hyggelig 
snak, og en aftale om at lave en portrætartikel af et nyt medlem og 
hans bil kom på plads. 

Jeg ankrede bilen op i Havnegade i Kerteminde. Skønne, gamle huse 
præger bybilledet i Kerteminde, og Jannik Nyrops hus holder tra-
ditionen i hævd. Det er et lille rækkehus med mørk facade og hvi-
de sprossevinduer. Bag ved huset findes en lille have og en hyggelig 
solkrog. Hvis man måtte kaste med sten, ville man sikkert kunne få 

den til at havne i strandkanten. Så kort afstand er der til marinaen, 
hvor Jannik har sin båd liggende. Det er bestemt her livet kan leves.

Jannik åbner to kolde ”Fynsk Forår” fra Ørbæk Bryggeri og byder 
så i øvrigt på sild, laks, postej, blåskimmelost med rå æggeblomme 
og noget aldeles dejligt rugbrød. Så går snakken ellers. Vi afdækker 
hurtigt en del fælles referencer blandt andet at vi begge er amatør-
musikere. Under samtalen afslører Jannik, at han faktisk også har et 
blødt punkt for italienske, klassiske biler, og at han på et tidspunkt 
har haft Alfa Romeo som daglig brugsbil, men et besøg hos hans 
svigerfars fætter så han XK8’eren på tæt hold og var dermed solgt.

Jannik, som oprindeligt er vesterbrodreng fra København, er ud-
dannet arkitekt fra Københavns Kunstakademi i 1976, og har siden 
boet og virket som byplanarkitekt forskellige steder i landet. Først 
på Frederiksberg og senere i Nordjylland for til sidst at havne i Ker-
teminde, hvor han nu bor med sin familie. Han har, indtil han sidste 
år gik på pension som 67 årig, været dybt involveret i planlægningen 
de store forandringer, som netop i disse år sker i Odenses centrum. 
Sidste år besluttede han sig imidlertid for at gå på pension og der-
med få lidt mere tid til at nyde livet, men han kunne alligevel ikke 
helt slippe arbejdslivet. Nu arbejder han som selvstændig konsulent 
og har netop afleveret en plan for fornyelse af Kertemindes områder 
ud til vandet.

Herunder: Jannik Nyrop m. briller og værkfører, Tommy Pedersen

Jannik har øje for det smukke



34 www.jaguaria.dk   I   JAGUARIA
  www.jaguarclub.dk   I   JAGUARIA 35

Nyt medlem

Chefmekaniker – Revninge Auto

Med en veloverstået frokost var det nu tid til at se på Jaguaren. Da 
Jannik ikke ønsker at anvende de sidst kvadratmeter af den lille hyg-
gelig have til garage, har han set sig nødsaget til at have bilen stående 
et andet sted, og hvad er mere naturligt end at have den stående hos 
chefmekanikeren, som Jannik kalder Revninge Auto. Her ventede 
en lille overraskelse, idet man hos Revninge Auto  har et svagt punkt 
for klassikere, så i udstillingslokalet stod en lille, fin samling af vidt 
forskellige klassikere. På en hems over indgangsdøren fra kontoret 
stod en Lotus, og på gulvet i hallen stod bl.a. et par af de gamle fol-
kevogne, hvor den ene var en cabriolet. Ved siden af den stod en 
Porsche, og dernæst en Alfa Junior. Sidste bil i rækken var en aldeles 
skøn E-type roadster, som ejes af et andet klubmedlem, Helge Mad-
sen, som også bor i Kerteminde. Midt i lokalet stod XK8’eren og så 
mere end almindeligt indbydende ud med sin mørkegrønne metal-
lak og det lyse læderindtræk. Bilen har tidligere kørt i Tyskland, og 
den har også været en tur rundt om Johan Bendixen i Jaguar House. 
Det er en virkelig pæn og velholdt XK8’er.  ”Vi skal da ud at køre 
en tur,” sagde Jannik og gav mig nøglen. Snart spandt V8’eren, og vi 
var på vej ad de små veje imod Kølstrup og Ulriksholm. Det er veje, 
som har de helt rigtige sving og kurver for sådan XK8’er. Den kører 
virkelig godt, er utrolig nem at håndtere, og så sparker den godt og 
grundigt til en hvis legemsdel. Vi gjorde holdt ved Kølstrup Kirke og 
Ulriksholm for at lave en lille fotosession, og minsandten om ikke 
solen brød igennem netop der. 

Under køreturen kom vi ind på det forhold, at XK 8eren stadig er 
en moderne bil med stor kørekomfort, og netop derfor er det en bil, 
hvor man også kan vække sin partners bløde punkt for smukke biler. 
Janniks hustru, Jette, ville normalt ikke kunne se sig selv i en ældre 
klassiker på bilferie i Frankrig, men i XK8’eren har begge glæde og 
fornøjelse af ferien - også af køreturen. Her er afsløres så en af de 3 
væsentligste grunde, som Jannik har haft til at købe netop en Jaguar 
XK8 – det smukke æstetiske design, kørekomforten og den kraftful-
de 4.0 liters V8 motor.

Hvorfor ind i JCD?

Janniks primære grunde til at melde sig ind i klubben er ønsket om 
at møde ligesindede, deltage i det sociale liv samt at få gode råd om-
kring køb af reservedele og vedligeholdelse af Jaguaren. Om alt går 
vel, vil man kunne se Janniks XK8’er og møde ham selv ved Copen-
hagen Historic Grand Prix.

Din redaktør har længe næret et personligt ønske om at erhverve 
enten en XJ-S eller en XK8, og dagens tildragelser har nok lagt en del 
lodder i XK8 vægtskålen.

Tak til Jannik for at lukke os ind i sit univers og endnu en påmindelse 
om, at vi ikke skal vente på bedre tider. Tiden er nu.

Jaguar XK 8
Jaguar XK - XK8 - XKR blev produceret fra 1996 til 2015, og blev 
lanceret som afløseren for XJ-S. Den blev produceret både som 
coupé og convertible. Det var den første Jaguar, som fik den nye 
AJ-V8 motor. Janniks er en 4.0 liters, som kører helt forrygende 
godt trods og med et enormt kraftoverskud.
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Procedure for nulstilling af password. 

1. Gå til www.jagaurclub.dk og find login formularen øverst til højre på forsiden
2. Klik på "Glemt dit brugernavn"
3. Nu får du et felt, hvor du skal skrive din e-mailadresse og  klikke på send.
4. Nu får du en mail med dit brugernavn
5. Gå nu til login igen og klik på "Glemt min adgangskode?"
6. Nu får du en mail med en verifikationskode og et link, som du skal klikke på for at nulstille  
 din adgangskode.
7. Når du klikker på linket kommer du ind på siden, hvor du skal angive dit brugernavn.   
 Verifikationskoden er allerede sat ind i feltet til angivelse af koden. Klik nu "Send"
8. Nu får du et vindue, hvor du kan angive et nyt password. Gør det og klik på "Send"
9. Nu får du et login vindue, hvor du kan logge på med dit nye brugernavn og password.

Når du er logget ind på hjemmesiden, kan du til enhver tid ændre dine kontoindstillinger ved at klikke 
på "REDIGER PROFIL"

Hvis du på nogen måde oplever problemer med enten at blive registreret eller logget på hjemmesiden, må du endelig kontakte 
webmaster@jaguarclub.dk eller ringe til webmaster på +45 29 99 37 89 og få den nødvendige hjælp.

Hjemmeside - info

Menu på tablets og smartphones
Den ny hjemmeside tilpasser sig det medie, du ser siden på, hvad 
enten der er tale om en smartphone, tablet eller PC/MAC. På smart-
phonen skal du være opmærksom på det lille menu ikon, som sidder 
i øverste venstre hjørne af siden. Når du trykker på det, får du hele 
menuen udfoldet. 

Tilpasningen til tablets og smartphones betyder også, at du kan op-
leve, at sidens moduler er placeret skævt i forhold til hinanden, når 
du åbner din browser på PC eller MAC. Sidens skabelon ombryder 

siden ved nogle bestemte vinduesstørrelser, og hvis du oplever, at 
tingene står forkert i forhold til hinanden, skal du blot gøre dit vin-
due en smule bredere og genindlæse siden, så rykker tingene på 
plads.

menuikonet

Dette kan være det sidste Jaguaria du får

Husk at betale dit JCD kontingent 
for at undgå den situation

Der blev i oktober udsendt opkrævninger for fornyelse af dit medlemskab 
af Jaguar Club of Denmark, og der er netop udsendt påmindelser til med-
lemmer, som af en eller anden årsag ikke har fået betalt inden betalings-
fristne, som var d. 31. december 2016

Hvis du har meldt dig ud umiddelbart før betalingsfristens udløb, er det 
muligt, at vi ikke har fået registreret din udmeldelse inden betalingspåmin-
delser er blevet udsendt. I så fald skal kan du se bort fra påmindelsen. Lige-
ledes kan du se bort fra påmindelsen, såfremt påmindelsen og indbetalingen 
har krydset hinanden.

Har du spørgsmål til kontingentopkrævning for 2017 kan du kontakte
medlems.register@jaguarclub.dk

Magasin for medlemmer af JAGUAR CLUB OF DENMARK  April/maj 2017. 42. årgang. Nr. 311
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Leverandør til dronning, adel og det bedre 
borgerskab II
Leverandør til dronning, adel og det bedre borgerskab 2

Af Claus Frausing

Dette er anden del om, hvordan Ole Sommer gennem sine dygtige 
medarbejdere opbyggede en helt speciel organisation til en ganske 
krævende kundegruppe og således skabte en aura om mærket, 
der gjorde E. Sommer i lille Danmark til verdens forholdsmæssigt 
største Jaguarimportør. 

--oo0oo--

En gennemgang af vognlisterne i E. Sommers arkiver er et vidnes-
byrd om de mange af datidens fremtrædende personer, der valgte 
Jaguar som dagligt befordringsmiddel. Vognlisterne findes i Ole 
Sommers arkiv, men er også affotograferet og gengivet i sin helhed 
på den medfølgende cd i min bog om Jaguar.

I samme arkiv ligger et udateret dokument med ’tilfældige’ navne 
på Jaguarejere især fra 50’erne, som der står. En eller anden har 
muntret sig med at registrere kendisserne blandt firmaets kunder. 
Helt tilfældigt er listen nok ikke sammensat, mon ikke der har 
fundet en egentlig udvælgelse sted til formålet, hvad det så end har 
været. Men adskillige af landets spidser, adelige som borgerlige, 
valgte at køre Jaguar. Vi plukker lidt i listen.

De adelbårne 

Lensgreve Schimmelmann, Lindenborg, lensbaronerne,  Ro-
senørn-Lehn, Oreby og C. Juel-Brockdorff, Valdemar Slot, lens-
baronesse Hanne Rosenørn-Lehn, Oreby, grev Carl A. Moltke og 
baron Reedtz-Thott, Gavnø kørte alle Jaguar gennem mange år og 
ikke nødvendigvis den samme. Notabiliteter og trofaste Jagu-
ar-kunder som godsejer, kammerherre Oluf von Lowzow. Ambas-
sadør Knuth Winterfeldt og Storbritanniens ambassadør, Roderick 
Barkley kan vist også godt medtages her.

Erhvervslivets spidser 

Blandt denne kundegruppe af såkaldt ’tilfældigt’ udvalgte finder vi i 
lige så tilfældig rækkefølge:
 
købmand Erik Emborg, Ålborg, 
direktør Abildskov Pedersen, DAB, Silkeborg, 
direktør Aage Laursen, Alpha Diesel,
bankdirektør Schack-Eyber, Aarhus Privatbank, 
fabrikant Remy-Jensen, Hellerup Is, 
direktør Poul Draminsky, Jysk Telefon, 
grosserer Aage Bang, A.C. Bang (Pelse), 
direktør Jac. Olsen, Jac. Olsen A/S, (Dametøj), 
fabrikant Knud Abildgaard, Løvens Kemiske Fabrik,
speditør N.C. Kloster, 

Kloster Spedition, Haderslev, 
direktør Kaj Neckelmann, Silkeborg, 
direktør Tuxen, Kryolitselskabet,
direktør P. de Neergaard, Filtfabrikken Norden, 
fabrikant Callesen, Aabenraa Motorfabrik, 
fabrikant Ernst Færch, Holstebro, 
direktør Herman Zobel, Codan Forsikring, 
vognmand Holger Salomon, (bustrafik), 
fabrikant Hede Nielsen, Horsens, 
skibsreder Hahn-Petersen, Dansk/Fransk, 
skibsreder Harhoff, 
direktør Jacobsen, Normeat, 
bankdirektør J. Green, København, 
fabrikant Nielsen, Børstefabrikken DAN, 
direktør G. Rosenstand, Danavox, 
grosserer C.E. Wivel, Madsen & Wivel A/S, 
direktør Kay Petersen, Carl F. Petersen (beslag), 
opfinder Karl Krøyer, Aarhus, 
møbelfabrikant C.W.F. France, France & Søn, Hillerød, 
grosserer Ragoczy, (læder), 
direktør Ole Simonsen, Bing & Grøndahl, 
direktør Damgaard, Danisco, 
direktør Th. Pedersen, Novo, 
fru direktør Edith Illum, København, 
Auktionar Arne Bruun Rasmussen, 
direktør Svend Mansted, Atlas, 
grosserer E.T. Grew, 
direktør Poul Cadovius, Royal System, Aarhus, 
direktør Vissing, Kgl. Brand, 
direktør H.M.C. van Oosterzee, Shell, 
fabrikant Peter F. Heering,  
skibsreder, generalkonsul Asger Lindinger, 
fabrikant Henry Jacobsen, 
Brdr. Jacobsens Chokoladefabrik, 
apoteker Bøje Benzon, A/S Alfred Benzon, 
direktør Poul Sundby, Oliekompagniet BP, 
direktør Klæbel, Ceres Bryggerier, 
grosserer Edward Storr, (glarmester), 
direktør Kurt Lissa, Ufesas, 
fabrikant Poul Due Jensen, Grundfos, 
direktør Rosenvinge, Grenaa Dampvæveri, 
direktør J.C. Jensen, Nørre Sundby (byggematerialer), 
redaktør Gunnar Bratvold, Mobilia (designtidsskrift), 
restauratør Svend Hammer, SAS, 
direktør Mogens Pagh, ØK, 
sejlsportsmand, direktør Ole Berntsen, 
direktør J.V. Aller, Allers Etablissement, 
fabrikant Henriksen, Nykøbing Falster Metalstøberi, 
direktør A.N. Neergaard, Toms Fabrikker, 
speditør Joseph Samson, Samson Spedition,
grosserer P.M. Daell, Daells Varehus, 
vingrosserer Peter Karberg, 
direktør Henrik Emborg, Emborg Foods Aalborg A/S,
borgmester P. Fenneberg, Lyngby-Taarbæk Kommune, 
direktør Simon Spies, 
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bankdirektør Alex Brask Thomsen, Finansbanken, 
skibsreder Carl Lorentzen, Goliath, Aalborg, 
møbelfabrikant Mogens Kold, Kerteminde, 
direktør Steen Andersen, Ferrosan, 
Inge M. von Kaufmann, Rungsted 
(Rich’s kaffeerstatning), 
bladejer Alf Schiøttz-Christensen, Aalborg Stiftstidende, 
direktør Poul Dissing, Kgl. Brand, 
direktør W. Lockey, Lockey Reklame, 
murermester Geschwendtner, 
direktør Bent Ohl, Skandinavisk Henkel, 
direktør Viggo J. Rasmussen, 
De forenede Bryggerier A/S, 
fabrikant K.D. Jakobsen,  
Brdr. Jakobsens Chokoladefabrik, Skjødstrup, 
skibsreder Ivar Lauritsen, 
direktør Sommerfeldt, Philips, 
direktør Ljunggaard, Cylindric, Middelfart, 
fabrikant P. Bjørnbak, Bjørnbaks Konvolutfabrik, 
godsejer Frantz Aksel Lassen, Brattingborg, Samsø, 
landsretssagfører Alex Friedmann, København, 
grosserer Knud Olesen, Th. Olesen, 
civilingeniør H.K. Wright, Wright, Thomsen & Kiær. 
fru godsejer Henckel, Tølløse Slot, 
direktør Sebbelov, Metalvarefabrikken Baltic, 
direktør P. Christiani, Christiani & Nielsen, 
grosserer A. Winkelhorn, Winkelhorn & Co. A/S, 
direktør J. Damgaard Nielsen, 
Dronningborg Maskinfabrik, 
grosserer Per Reumert, tekstiler, 
direktør J.D. Flügger (farver), 
skibsværftsejer Nipper, Skagen, 
direktør W.E. Bentsen, Frederikssund Maskinfabrik,
direktør Adam Elsass, Sophus Berendsen A/S, 
direktør C. Seligmann, Carls Jacobsens Vinhandel, 
direktør E. Schulin, DAPA, 
købmand Orbesen, Haderslev,
direktør Ib Junggaard, Cylindric, Middelfart, 

Altså små hundrede fra det bedre borgerskab, men derudover tal-
rige andre knap så kendte ganske almindelige mennesker, som ikke 
var ’spændende’ nok til ’reklamesøjlen’, men som måske bare fore-
trak britisk smag og kvalitet fra en tid før, det blev et skældsord. 
Der kan ikke være tvivl om, at det var et krævende klientel at betje-
ne, men som sagt også et felt, der lå lige for. Virksomheden var så 
at sige gearet dertil. Formålet med frembringelsen af listen over det 
fornemme persongalleri vides som nævnt ikke, men småborgerligt 
snobberi lå bestemt ikke lige for. Hverken firmaet eller Ole Sommer 
personligt var nogensinde medlem af diverse brancheforeninger, 
hvor de fine fornemmelser kunne være dyrket. Vognlisterne inde-
holder pudsigt nok også navne på spændende personligheder, som 
imidlertid ikke er fundet værdige til at blive medtaget blandt ”de 
tilfældige”.

For eksempel den københavnske vekselerer, hvis identitet selvføl-
gelig er forfatteren bekendt, der i slutningen af 1950’erne forgreb 
sig på klientkontoen og måtte ind at bure, og som efter løsladelsen 
ernærede sig som overvejende udendørs antikvitetshandler på det 
gamle Grønttorv på Israels Plads i København iført lettere lurvet 
sort habit og letgenkendelig bowlerhat. Vekselererens Mark VII 

havde chassisnummer 738.139DM i fald den stadig eksisterer.

Eller rutebilejeren i Nordsjælland, der købte Jaguar, fordi hans kone, 
der var lidt ’mærkelig’, som Henry Carlsen engang fortalte. Hun hav-
de for eksempel to hundrede par sko i skabet i hjemmet, ikke at det 
har noget med sagen at skaffe, men hun skulle altid ligge ned under 
kørsel, og bagsædet i Jaguar passede hende bedst. Derfor.

I kunstens verden

Det var kun naturligt at mange fra erhvervslivets top anskaffede 
en Jaguar. Bilen signalerede magt og vælde, men den havde også 
æstetisk dimension, som tiltalte mange kunstnere. Professor ved 
Kunstakademiet, arkitekt Kay Fisker, som bl.a. skabte Hornbækhus, 
Vestersøhus og Dronningegården i København samt Århus Univer-
sitet sammen med C.F. Møller, kørte Mark VII. Møbelarkitekt Gre-
the Jalk kørte Mark VII M og professor, arkitekt Ole Wanscher med 
Rungstedlund-stuen og de lænestole i Kulturministeriet, som Bertel 
Haarder sad så dårligt i, kørte Mark VII og arkitekt Jørn Utzon, som 
vel ikke behøver nærmere præsentation, kørte Mark X. 
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Fra scenekunstens verden kørte skuespiller Max Hansen og teater-
direktør Stig Lommer og skuespiller, instruktør, administrerende 
direktør for ASA Film med bl.a. Morten Korch- filmene, Lau Laurit-
zen, jun. og sidst men ikke mindst komponist Svend Gyldmark med 

alle de folkekære filmmelodier, alle Mark VII. Lau Lauritzen havde 
også en XK 150 en overgang. Teaterdirektør Per Gregaard fra Det 
Ny Teater kørte 2,4 liter og filmproducent Sven Grønlykke, Falsted 
Kro, Kong Hans kørte E-Type 3,8 liter.

Jaguar appellerede klart til samfundet spidser inden for alle grene af kunst, arkitektur og erhverv.  Var man noget ‘ved musikken’ , gik Jaguaren fint i hak 
med ens selvbillede. På fotoet gør skuespiller, filminstruktør og direktør for ASA Studio, Lau Lauritsen sig til ved sin nyanskaffede Mark VII. Således kom 
han også i Billed Bladet den dag, ligesom Simon Spies’ morgenbolledamer i E-Type kom den en anden god gang.

Et rat med fire eger til lovens lange arme
I 1950 købte Færdselspolitiet to Jaguar Mark V med 3½ liter mo-
tor. Det skrev man selvfølgelig om i pressen, og politiets ’spindok-
torer’, de hed noget andet dengang, havde travlt med at opfinde 
fornuftsbestemte begrundelser for etatens fråds. F.eks. at man 
hurtigere kunne lave en u-vending på landevejen i en Jaguar end i 
en ligeså hurtig og meget billigere 6 cylindret Citroën og sætte ef-
ter synderen, og at man havde et bedre overblik over trafikken fra 
i hvert fald den ene af Mark V’erne, som var en Drop Head Coupe, 
altså en åben vogn. 

I 1954 køber politiet én til, man var åbenbart tilfreds med mærket, 
og denne gang er det en Mark VII. Bilen ’med den kraftigste motor 
på de danske veje’ udtaler chefen for Statens Færdselspoliti, og at 

de Buick’er, man plejede at køre i, var blevet alt for luksusbetone-
de, hvad man slet ikke havde brug for. Mange var de krumspring 
politietaten måtte foretage for at retfærdiggøre, at man bare havde 
købt nogle ’fede’ biler eller blankt indrømmet, at personbiler købes 
med følelserne og ikke med forstanden, uanset om man er skoma-
ger eller overpanserbasse. Jaguarens store fire-egerde rat passede 
godt til lovens lange arm.    

Vi bliver ved rattet, for næste gang fortæller vi om en glad pum-
pefabrikant, der, på vej hjem til Bjerringbro i sin helt nye Mark 
X, frisk fra importøren, på mystisk vis knækkede en eger i rattet. 
Og så kom Sir William for resten på besøg, og mange år senere 
optrådte hans store sedaner som en særlig fortælling i DR’s Dan-
markshistorie, KRØNIKEN. 
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Da Volvo forlangte segregering, gjorde man en dyd af en nødvendighed og indrettede et lagerlokale til et specialværksted for Jaguar med 
hvide vægge og skinnende okseblodsfarvet betongulv. Det blev der gjort et stort nummer ud af ved indvielsen med Jaguarbannere og me-
kanikerne i renvaskede kedeldragter, og ... “Billed Bladet Bragte Billederne”. 

Herover:  Ved den officielle åbning. Herunder: Showroom med bannere stilfulde leapere.
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Herover:
Otto Ejby og Ole Sommer

Til venstre:
Reservedelsekspedition

Til venstre og herover: På værksted i Uplandsgade
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Klubmøde hos Ernest Kristensen

Klubaften hos 
Ernest & Birgit Kristensen
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Jaguar V8 i 
Bloodhound SSV

Bloodhound projektet er et globalt 
ingeniørprojekt med en målsætning 
om at bygge et køretøj, som runder de 
1000 miles i timen (1609 k/t). Formålet 
er at inspirere næste generation til at 
interessere sig for teknologi. Jaguar 
bidrager til Bloodhound projektet på 
flere måder. 

Af: Anton Schulz

Hvem ville ikke gerne have en supercharged Jaguar V8 motor under 
motorhjelmen til at producere 550hk til baghjulene. Svaret er, at det 
ville nok fyren, som lige nu har brug for sådan en kværn bare for at 
få brændstofpumpen til at give brændstof nok til motoren. Sådan 
skriver Jaguar Magazine i en artikel om projektets fantastiske mål-
sætning og udvikling.

Men sagen er at Bloodhound SCC, som er udstyret med en EJ200 
turbofan jetmotor magen til dem, som sidder i en Eurofighter Typ-
hoon som hovedmotor, har valgt at bruge en Jaguar V8 motor til at 
drive en såkaldt oxidizer pumpe. Denne skal sende lige knapt 800 
liter peroxid ind i køretøjets andenmotor - en specialdesignet hybrid 
raketmotor - som tømmer tanken på ca. 20 sekunder, hvilket bliver 
til ca. 34 liter i sekundet.

Teamet jagter nemlig en ny hastighedsrekord på landjorden. Den 
aktuelle rekord er på 1228 km/t og blev sat af det samme team helt 
tilbage i 1997. Nu prøver de så at bryde rekorden og samtidigt nå 
1000 miles grænsen, men først forsøger de i oktober 2017 at nå 
”kun” 800 miles.

Af:  Anton Schulz
(Whitley, Coventry - 15. marts 2015)

Jaguar har frigivet sin første el-bil 
nogensinde - Jaguar I-PACE - til 
gaden. Kørende rundt i gaderne 
omkring Londons berømte Olympic 
Park, giver den el-drevne SUV kon-
ceptbil nu en forsmag på Jaguars 
første el-drevne bil, I-PACE, som 
bliver præsenteret sidst i 2017 og til 
salg i andet halvår af 2018

Jaguar I-PACE - fremtidens el-bil er frigivet til gaden
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Jaguar I-PACE - fremtidens el-bil er frigivet til gaden
I-PACE bliver en langdistancesprinter, som accellererer til 60 mph 
på ca. 4 sekunder og med sit 90kWh litium-ion batteri, vil den få en 
aktionsradius på mere end 500 km. Opladningen til 80% af fuld op-
ladning sker på 90 minutter under anvendelse af en 50Kw DC lader.

Kompakte, letvægts el motorer ved for- og bagaksler frembringer 
kombineret en ydelse på 400 PS og et drejningsmoment på hele 
700Nm sammen med fordelene ved det stabile 4-hjulstræk.

I-PACE vil levere en manøvredygtighed, kørekomfort og et raffine-
ment, som vil lægge afstand til alle andre el-drevne køretøjer. Det 
bliver en ægte Jaguar til ægte glæde for føreren. 

”Tilbagemeldingerne på I-PACE konceptbilen 
har været fantastiske. Med I-PACE har vi brudt 
alle regler for at frembringe et køretøj med su-
perbilens æstetik, sportsvognens ydeevne og 
SUVens rummelighed i en og samme pakke. 
Den har overrasket folk, og interessen for vores 
første el-drevne bil har været over alle forvent-
ninger”

”At køre konceptbilen i trafikken er meget vig-
tigt for designteamet. Det er noget helt særligt 
at få bilen ud i den rigtige verden. Du kan se de 
ægte værdier ved I_PACE’s dramatiske silhuet 
og kraftfulde udtryk, når du ser den på gaden 
sammen med andre biler.  I-PACE konceptbilen 
repræsenterer næste generation af det batteri 
drevne el-bildesign.” 

Ian Callum, chefdesigner, Jaguar
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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

I Jaguaria nr. 310 er benzinens vej fra tank gennem si, benzinpumpe, 
rør og slanger frem til benzinfilteret beskrevet, suppleret med små 
muligheder for at løse akutte problemer. Vi fortsætter ind i karbu-
ratoren. 

Når benzinen løber fra benzinfilteret ind i svømmerhuset i karbu-
ratoren, standses fremløbet af nåleventilen, når benzinen i svøm-
merhuset når det indstillede niveau, som kaldes svømmerhøjden. 
Nåleventilen presses op i sit sæde af svømmeren og lukker af for 
benzinen. Så snart der bruges af benzinen, falder benzinniveauet 
i svømmerhuset, svømmeren og nåleventilen synker, og der løber 
igen benzin ind i svømmerhuset. Således åbner og lukker svømmer-
ventilen konstant, når motoren er i gang. På samme måde, som der 
lukkes af for vandet i en toiletcisterne, når den er fyldt op.

I mange værkstedsmanualer findes der en beskrivelse af, hvorledes 
man indstiller svømmerhøjden. Den er besværlig og kræver, at kar-
buratorerne er afmonteret og delvis adskilte. 
Jeg bruger en anderledes metode. I SU- og Zenith-Stromberg karbu-
ratorerne, hvor svømmerhus og strålerør er direkte forbundne kar, 
er det min erfaring, at benzinoverfladen i strålerørene skal stå 3 til 5 
mm under kanten på strålerøret.

Hvordan gøres det? 
Sæt tænding på bilen, indtil benzinpumpen ophører med at pumpe 

hurtigt, så svømmerhusene er fyldte. Afmonter vakuumklokke  og  
–stempel. Her bruger jeg mit lille fif for at måle svømmerhøjden: 
Med en skarp LED lampe eller lignende lyser jeg ned i strålerøret. 
Med et godt øje kan man se, hvor langt nede benzinspejlet står i 
strålerørene, og man kan sammenligne dem, hvis der er flere karbu-
ratorer. Man kan også stikke en tynd genstand ned i strålerørene for 
at se, hvornår den rammer benzinen, og derved måle og sammen-
ligne højderne.

Grunden til, at benzinoverfladen skal stå lidt nede i strålerøret er 
den, at der under acceleration, opbremsning, drejning eller kørsel 
på ujævn vej ikke skal komme ekstra benzin ind i karburatorerne 
på grund af, at benzinen skvulper over i strålerøret. Til sammenlig-
ning - forestil dig, hvad der sker med en gryde med suppe uden låg, 
under en opbremsning i bilen! Svømmerhøjdens betydning er ikke 
afgørende for motorgangen. Det vigtigste er, at benzinen ikke løber 
op af strålerøret på grund af for høj svømmerhøjde.

Mår motoren er startet, suges benzinen op af strålerøret via den 
åbning, der er  mellem strålerøret og nålen. Benzinen overgår fra 
væskeform til dampform, og det skal ske, inden benzin- og luftblan-
dingen kommer ind i cylinderen. Det er jo sådan, at en overflade 
bliver større i forhold til rumfanget, jo mindre en enhed er. For at 
give læseren en forståelse for processen følger lidt teori. 

Eksemplet kan springes over: - 1 kubikcentimeter benzin har sam-
me rumfang som 1000 kubikmillimeter benzin. Arealet af 1 kubik-
centimeter er 6 kvadratcentimeter. Arealet af 1000 kubikmillimeter 
er 6000 kvadratmillimeter, og da der går 100 kvadratmillimeter til 1 
kvadratcentimeter, er arealet af 60 kvadratcentimeter. 

Den samme mængde benzin får altså et areal, der er 60 gange stør-
re, blot ved overgangen fra kubikcentimeter til kubikmillimeter! Og 
fordampningen i karburatoren er endnu bedre end det beskrevne 
eksempel! Denne meget større overflade af den samme mængde 
benzin betyder rigtig meget, både for trækkraft, økonomi og for-

TEKNISK HJØRNE v/Poul Erik Christensen

Benzinens vej gennem motoren 4
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TEKNISK HJØRNE v/Poul Erik Christensen

urening, fordi luftens ilt får meget større adgang til at forbrænde 
benzinen bedre i motoren.
Måske har ejere af Jaguarer med XK motorer lagt mærke til, at der 
i indsugningsmanifolden mellem karburatorerne og topstykket fin-
des et ekstra sæt gasspjæld, der via forbindelsesstænger først åbner, 
nå speederen næsten er trådt helt i bund. Disse spjæld er monteret 
for at sørge for, at fordampningen bliver bedre ved almindelig kør-
sel. Når spjældene er lukket, ledes benzin-  og luftblandingen gen-
nem en labyrint således, at vejen ind i motoren gøres længere, så 
fordampningen af benzinen bliver endnu bedre. Derved forurener 
motoren mindre og giver en bedre økonomi. 
Men den lange vandring af blandingen i denne indsugningskanal 
har også en ulempe. Motorens maksimalydelse nedsættes. Her 

kommer det ekstra sæt gasspjæld i 
indsugningsmanifolden ind i bille-
det. Når speederen trædes i bund, så 
åbnes disse gasspjæld og leder ben-
zin- og luftblandingen, uden omveje, 
direkte ind i cylindrene! Det giver he-
stekræfter, men en større forurening 
og en dårlig økonomi, medens foden hviler tungt på speederen.
I næste nummer af Jaguaria vil jeg prøve at gå lidt ind bagved kemien 
under forbrændingsprocessen for at give lidt forståelse for de opga-
ver, man helt tilbage fra tresserne har tumlet med på bilfabrikkerne.
                                                                                                              

 Poul Erik Christensen

Nyhed fra Burlen ltd. 
- elektronisk indsprøjtning fra din SU

Af: Anton Schulz

Apropos Poul Erik Christensens gennemgang af netop karburator-
funktionerne herover er det måske lidt blasfemisk men dog også 
relevant at berette om en nyhed, som netop nu lanceres fra firmaet 
Burlen ltd. 

De har i de seneste 4 år arbejdet på at udvikle en elektronisk ben-
zinindsprøjtning, som sidder indbygget i en SU karburator på en 
måde, så man sandsynligvis ikke ville kunne se forskellen. Systemet 
vil kunne leveres komplet med ECU og alle de nødvendige kompo-
nenter samt de nye karburatorer.

De første tests har været gennemført på en 4.2 liters E-Type motor 
både i prøvestand og siddende i bilen, og det første sæt, som vil blive 
tilbudt i fri handel vil være til denne motor. Yderligere udviklings-
arbejder målrettet andre motorer vil blive gennemført umiddelbart 
efter lanceringen af dette første sæt. Man kan med systemet forven-
te forbedringer af både ydelse, moment, motorgang samt emissionstal.

 
Systemets enkeltkomponenter er blevet udviklet under hensyntagen 
til de forskellige størrelser af SU karburatorer for at sikre, at et så 
bredt udsnit af biler som muligt vil kunne forsynes med systemet.
 
Udviklingsarbejdet fortsætter lige nu, og det endelige produkt for-
ventes at være klar i løbet af 2017.
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Der er mange fordele 
ved et medlemsskab

Som nyt medlem får du klubmagasinet Jaguaria, et 
ekslusivt medlemskort med købsfordele, adgang til om-
fattende hjemmeside, du kan deltage i de mange fantas-
tiske 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: 
Jaguar Club of Denmark, Nørredamsvej 35, 
3480 Fredensborg.

Velkommen til nye medlemmer

Flemming Rasmussen 8660 Skanderborg

Claus Bjerglund 8000  Aarhus C

Ulrich Peter Møller-Jørgensen 1114 København K.

Matthias Willki Nielsen 2500  Valby

Jan Robert Milani 25234 Helsingborg

Ulrich Krasilnikov 4440 Mørkøv

Jesper Kingo 3460 Birkerød

Claus Esmach 2760  Måløv

Det er muligt at købe merchandise gennem klubbens tilbehørsbestyrer Jør-
gen Findsen. Her listes de ting, som er på lager. Se mere på jaguarclub.dk

Nødvendigt klubtilbehør

SÅDAN BESTILLER DU
Du kan ringe til Jørgen Findsen
Tlf.: 20 41 95 89 eller sende din bestilling 
på mail til findsen@nal-net.dk. 

Bestil også på www.jaguarclub.dk:
Vælg JCD Shop i hovedmenuen

Jaguaria - tidligere numre med et 
væld af spændende artikler,  test-
kørsler samt levende reportager fra 
klubmøder, træf og rallies. Kr. 20,-

Car Badge Klubmærket - er udført 
i forkromet messing. Kan monteres 
på kølergrill m.v. Diameter: 8cm.
Kr. 350,- Ekskl. træklods.

Jaguar. William Lyons og hans 
skaberværk og mærkets historie 
i Danmark. Af Claus Frausing. kr. 
298,-

Vinduesmærke - udført som logo - 
men som transfer til at anbringe på 
front- eller bagrude.Ved indmeldelse 
i klubben får du et mærke gratis.  
Kr. 40,-

Nøglering - med Jaguarklubbens 
gamle logo.  Kr. 35,-

Legenden om Jaguar. Indlevelses-
rigt skrevet af motorjournalisten 
Christian Frost fra Bil Magasinet. 
100,- kroner.
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 Annoncer

4 originale ”pepperpot” fælge til XJ-serien sælges. Kun fælge - 
ingen dæk. - Afhentning

Pris: 1.000 kr.

Henvendelse: 
Per Møller Jørgensen, 
6000 Kolding

Tlf. 20 77 08 18
E-mail: pmj@kulmule.dk

Pepperpot fælge til XI-serien

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

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

E-Type Serie 1 - sælges

E-type S1, OTS, LHD, årg. 1967 sælges
 
Bilen er importeret fra ARIZONA og restaureret i Bergen, Norge 
ca. 1999. Dansk indregistreret og nysynet 2015. Kører godt. 
Nyt interiør tiltrængt. Er monteret med S 1½-lygter, men ellers 
ren S 1

Seriøs henvendelse til
Hans Erik Apelgren
40 17 69 39

Jaguar Daimler LWB Super

Jeg sælger hermed min dejlige Direktionsvogn. En flot og velholdt 
Jaguar Daimler LWB Super V8 fra 1998. Jeg ønsker at den bliver 
solgt til en person der har lyst til at passe på den og kører den med 
respekt. Det er en bil der er blevet vedligeholdt og passet godt 
på. Den runder snart de 400.000 km. Men har dog intet at sige 
hvis i spørg mig. Det er ikke en pyntegenstand der har stået i 
garage halvdelen af dens liv, men en bil der har været på gaden 
og levet godt. Den har det hele, 364 hestekræfter

Pris: 210.000 kr.
Nicolaj Stæhr, 9400 Nørresundby
E-mail: Nicolajrs@icloud.com
tlf: 23870865

4 trådhjul med fladt nav sælges

4 stk. trådhjul 15” med fladt nav. Passende til Mk II og E type. 
Kun kørt få  km. Som nye. Man kan ikke se de har kørt.  Monte-
ret med 215/70 15 Michelin X pris 2.500 pr stk.

Pris kr: 2.500,- pr. stk.

Henvendelse: Johan Bendixen 
tlf. +45 47 31 41 60
Tlf.: 40752553

4 Vinterhjul sælges

4 vinterhjul, Michelin vinterdæk på Alu  fælge, størelse 17” - 
Dækstørelse 215/60 R60, 95 procent mønster. Har været monte-
ret på en Jaguar S-Type 1999 model.

Pris kr: 5.000 kr.
Henvendelse:
medl. nr. 6191- Kjeld Hansen 
tlf. 40445276
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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. 

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

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

Kontakt redaktøren
Anton Shulz

Tlf:  29 99 37 89
schulz@bcscb.com

EVERGREEN CARPARTS

Alle reservedele til alle modeller
fra XK120 til X350 

Levering fra dag til dag

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

SALG – PLADEARBEJDE – SERVICE 
RESERVEDELE – FORSIKRINGSSKADER

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

Jags 
Birkerød

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

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

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

mail: nilsjlou@gmail.com

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

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

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

CLASSIC & MODERN
JAGUARS

FOR

www.sngbarratt.com

FOR YOUR JAGUAR
PARTS MADE IN HOUSE

UPGRADES
SERVICE ESSENTIALS
BIG NAME BRANDS

GENUINE JAGUAR PARTS

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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