
JØRGEN STRØJER  
EJER AF STRØJER SAMLINGEN

Er dine leveregler ligeså simple som Jørgen 
Strøjers - ingen rygning og alkohol og udskyde 
det at kigge efter piger? Så burde du have en 
god forudsætning for at udleve din drøm om 
en bilsamling. 

Allerede som 14 årig begyndte Jørgens in-
teresse og passion for biler. Han drømte om 
en mangfoldig samling af nye og ældre biler. 
I dag er Jørgens bilsamling vokset fra købet 
af hans første Fiat i 1962 til over 100 unikke 
biler - samlet med hjertet. For Jørgen elsker 
biler. Han er bilentusiast, han er en drengerøv 
og han er ejer af en af Danmarks største og 
bredeste private bilsamlinger. 

SÅDAN HAR DU ALDRIG 
OPLEVET BILER FØR… 

Når du skal fascineres, inspireres og udleve 
dine bildrømme, læg da vejen forbi Strøjer 
Samlingen. 

Du har mange muligheder for at komme helt 
tæt på de mere end 100 unikke biler i sam-
lingen. Du kan booke en rundvisning, hol-
de dit næste møde, firmaarrangement eller  
kursus i Strøjer Samlingen omgivet af smukke 
og sjældne biler. 

Du kan ligeledes købe billet til en af vores 
mange åbne events på udvalgte dage. 

Se mere på www.strøjersamlingen.dk

Strøjer Samlingen
Bogyden 12
DK - 5610 Assens
Tlf. +45 64 79 11 99
info@strojersamlingen.dk

Strøjer Samlingen



KOM TÆT PÅ PORSCHE 911R

I Jørgen Strøjers private garage har du mu-
ligheden. Jørgens Porsche 911R er en unik 
bil med en spændende historie. Da Porsche 
før 2016 besluttede, at 911R skulle være den 
sidste 4 liters sugemotor, ønskede de at gøre 
bilen til en ikonisk samler bil. Vi har hørt, at 
Porsche besluttede, at der kun skulle produce-
res 911 eksemplarer, men da ordrene ”vælte-
de ind” kunne Porsche ikke modstå køberpres-
set og øgede antallet til 991 stk. Måske var det 
den store efterspørgsel, der fristede Jørgen?

Hvad frister dig, når du står og nyder 
Strøjer Samlingens Porsche 911R?

KOM TÆT PÅ MERCEDES 300 SL

Første vilde bildrøm mindes af mange. Inden 
Jørgen selv kunne overtage rattet i bilen, var 
hans plads på passagersædet. Ofte kørte han 
rundt på Fyn med hans far Thorvald. Når de 
spottede den Mercedes 300 SL, som en urma-
ger fra Odense havde, råbte de i munden på 
hinanden: ”DER ER DEN, DER ER DEN”. De var 
lige betagede af den smukt designede og utro-
lig hurtige Mercedes, hvis tophastighed var 
260 km/t. Nu ejer Jørgen en Mercedes 300 SL 
og en drøm er opfyldt.   

Husker du din første drømmebil 
og de vilde tanker omkring den?

KOM TÆT PÅ LAMBORGHINI

Drømmer du om at eje den eneste Lamborg-
hini Avantador Miura i Skandinavien? Vores 
erfaring er, at det ikke nemt at få fingrene i 
netop denne Lamborghini. Inden du kommer 
på køberlisten, skal du opfylde en række krav 
som Lamborghini stiller til dig. Kig forbi Strøjer 
Samlingen og få fortællingen om dem. Jørgen 
var heldig og blev den eneste i Skandinavien, 
der blev tilbudt 1 af de 50 producerede Lam-
borghini Avantador Miura. Næste udfordring 
for Jørgen var at vælge farve og indtræk. Val-
get stod mellem guld eller sølv i bunden af bi-
len, og Jørgen valgte guld.

Havde du valgt guld eller sølv til din 
Lamborghini Avantador Miura ?   
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