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At han hadde en så omfattende tjeneste 
bak seg under krigen, og i tillegg vokste 
opp i et spennende spritsmugler miljø i 
forbudstiden, var ukjent for meg. Begge 
disse kapitler i hans liv var spennende 
lesning for meg. Litt mer visste jeg 
om etterkrigstiden og hans befatning 
med de store bilene som tilhørte det 
tredje rikets ledelse i Norge. Han var 
en tid eier av bilen som var brukt av 
generaloberst von Falkenhorst, han som 
var øverstkommanderende for de tyske 
styrker i Norge. Det var en Mercedes-
Benz 770K. Den ble en kort periode 
etter krigen benyttet av kongehuset, og 
etter noen år i Rolfs eie havnet den på 
museum i USA.

I tillegg til å beskrive det spennende 
og ikke minst lange livet som Rolf 
Pettersen har fått leve, beskriver boken 
også samtiden på en lærerik måte. Denne 
boken føyer seg inn i rekken av det vi 
må kalle annen generasjon krigshistorie, 
nye forskere finner stadig nye vinkler 
og personer å beskrive, mye var for 
hemmelig til å bli beskrevet like etter 
krigens slutt. For egen del kan jeg føye til 
at Falkenhorst hadde sitt hovedkvarter i 
bygningen til Oslo Handelsgymnasium. 
Her gikk jeg 3 år på skole bare 10 år 
etter krigen, men vi var på den tiden helt 
ukjente med bygningens krigshistorie. 
Senere har en kjempebunkers under 
skoleplassen blitt museum. Her kan 

utstyr og inventar fra krigen beskues, 
det står slik von Falkenhorst forlot det.

Dette er en beretning fra et langt liv 
i både krig og fred. Det står lite om den 
Rolf Pettersen som vi kjenner, nemlig 
bilsamleren. På Nesøya i Asker har han 
en betydelig samling gamle biler, en 
samling vi bør beskrive nærmere i dette 
blad.

Boken er å anbefale for de historisk 
interesserte, og som i tillegg kjenner 
Rolf Pettersen. Hans opplevelser, og 
ikke minst flaks, grenser til det utrolige. 
Vår klubb har kjøpt et antall bøker for 
salg og utlodding på klubbmøtene i 
vinter.

Sven Erik Bjornrud

I begynnelsen av juni neste år går det 19. Store Alperally. Dette 
er for biler før 1940, og ikke mindre enn 5 norske kjøretøyer har 
meldt seg på. Løpet varer i 8 dager med start i et lite sted som heter 
Bad Häring i Østerrike. Derfra inntar deltakerne Kaisergebirge som 
første etappe. Andre etappe blir krevende med 50 hårnålsvinger. 
Videre går løypa gjennom kjente pass. Det er avsatt en hviledag i 
Graz før deltakerne skal opp nye alpehøyder og pass for å komme 
igjennom Salzburg-området og tilbake til startstedet som er mål. 
Dagsetappen vil ligge på 180-250 km. Det er DAVCs avdeling 
i Oberbayern som står for arrangementet. Deltakerantallet er 
begrenset til 60 kjøretøyer.


