
OBS! Ny pris for deltagelse d. 3 september på museet. 
Og en lille slåfejl angående dato for udstillingen. 

100 års udstilling af Jaguarer på Sommers Museum 
I fælleskab med DVK og Sommers Museum fejrer vi Jaguars 100 års jubilæum 

 
Noget godt er på vej… 

                   

Vi har arbejdet hårdt på at få at få prisen ned for dette arrangement. 

For besøget på museet er prisen nu 495,- / person plus drikkevare, som kan købes på museet. 

For denne ufattelige lave pris kan du høre Tom Rurskov levende fortælle om hvem Sir Lyons var, 

han liv og levned, du kan deltage i en guided tur rundt om de udstillede Jaguarer, en lækker 

buffet fra Meyers køkken og der vil være lidt underholdning under middagen. 

Og en rettelse:  

I den tidligere udsendte invitation skrev vi at udstillingen kan ses fra d.6 august. Sætternissen 

har været tidligt ude i år og har drillet skribenten. Udstillingen starter søndag d.28 i uge 35 og 

løber til om med uge 36. Tjek for åbningstider på museets hjemmeside. Du er naturligvis altid 

velkommen til at besøge museet. Det er en oplevelse.  

Sommers Museum rummer en af Europas fornemmeste samling af biler. Herunder en stribe af sjældne 

og meget velholdte Jaguarer. Og da DVK (Dansk Veteranbil Klub), som også rummer spændende Jaguar 

biler, og hænger uløseligt sammen med Museet, er det naturligt at vi laver et fællesarrangement. 



Arrangementet vil være 2 delt: Frokost på Mørkenborg Kro og en spændende aften på museet. 

Du vælger selv om du vil slutte dig til det ene, det andet – eller begge dele. 

Spørger man Wikipedia om hvornår Sir Lyons begyndte at producerer biler så er svaret: D.2 september 

1922. Vi har ikke fundet anledning til at betvivle dette. 

Nok var det ikke en Jaguar der trillede ud af hans værksted, men dog den spæde start på en lang og 

fantastisk æra med sidevogne til motorcykler og karosserier til biler under navnet Swallow Sidecar 

Company i 1922. Jaguarnavnet kom til i 1935. Men det er en detalje… 

 
En meget ung Sir Lyons – klædt i datidens mode for motorsikkelkørsel. 

Hvor Sir Lyons lavede mange biler så startede Ole Sommer, med én enkelt bil, sit museum helt tilbage i 

1959. Senere kom der mange flere til og i dag det et kendt og respekteret bilmuseum i mange lande. 

På museet kan man, udover mange andre sjældne seværdigheder, finde en Austin Swallow fra 1931.  

Det er Sir Lyons virksomhed der har lavet karosseriet.   

I forbindelse med 100 års jubilæet kan vi således lave en tidslinje fra 1931 og frem til næsten nutiden. 

”Jaguar 100 år” kan ses allerede fra mandag d.29 august og til søndag d.11 september, på Sommers 

Museum. 

Og da vi gerne vil se mange af vores og DVKs medlemmer er der mulighed for at vi samles til en frokost 

på Mørkenborg Kro på Fyn. Her samler vi alle der vil nyde lidt lækkert og en pragtfuld køretur gennem 

sensommerlandet til museet i Nærum.  

Ved tilmelding skal du angive om du vil have et Stjerneskud eller en Pariserbøf. 

 

Hvis du ikke kommer til Mørkenborg så kan du også blot parkerer din Jaguar på pladsen foran museet 

ved 16 tiden og hoppe med derfra.  

Er du ”in between Jaguar” eller i gang med overvejelserne så er du også velkommen. 

 



 
Mørkenborg Kro – alene navnet rummer sikkert skrækkelige historier fra en glemt tid. Men maden er fortræffelig. 

Bonus info: Mørkenborg kro har 13 værelser. Hvis du vil udvide oplevelsen så book et værelse allerede 

nu til aftenen før frokosten. I forbindelse med dette arrangement får du en favorabel pris. 

Morgenmaden er inkluderet i prisen. Du afregner selv værelset med krofatter. 

Program for d.3 september. 

Køreturen: 

Man samles, så vidt muligt, i regionerne og kører til Mørkenborg Kro med ankomst senest kl.12. 

kl.11:00 - 12:00 ankomst Mørkenborg Kro - bilerne parkeres. Hilserunden indledes.. 
Kl.12:00 - 13:00 Frokost. Drikkevarer er på egen regning 
Kl.13:00 - 16:00 køretur til Nærum 
 
En spændende aften på Sommers Museum: 
 
Kl.16:00 - 17:00 Bilerne parkeres, dækspark, kaffe og hygge mellem bilerne 
Kl.17:00 - 17:45 Foredrag om Jaguars oprindelse ved Tom Rurhskov 
Kl.17:45 - 18:30 Rundvisning mellem bilerne / kustoder og Jaguarfolk fortæller  
Kl.18:30 - 19:00 Velkomstdrink 

Kl. 19:00 - Middag med indlagt underholdning.  

 

Hvornår: Lørdag d.3 september kl.12 på kroen – eller kl.16 på museet 

Hvor: Mørkenborg Kro, Rugaardsvej 831 Stillebæk 5474 Veflinge telefon: 6483 1051 

Eller: Sommers Museum, Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum 



Tilmelding:  

Mørkenborg: Maks 50 personer 

Museet: Maks 100 personer – først til mølle.  

Send en mail til soren_post@hotmail.com 

 

Deadline: Frokost, køretur og middag senest søndag d.14 august  

Husk at angive om du skal have et Stjerneskud eller en Pariserbøf. 

Drikkevarer er på egen regning. 

Pris: 

Mørkenborg: 158,- per person plus drikkevare på egen regning. 

Museet: 495kr pr person plus drikkevare på egen regning – betaling MobilPay til 21518178 

Vi ses derude. 

Søren Post 

mailto:soren_post@hotmail.com

