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Norrvikens gräsmatta fylldes    av rullande rariteter
■ Bilar i form av Rolls-Royce och Bentleys 
samlades på Norrvikens gräsmatta igår. 
En utställning som lär vara den största  
i Norden.

När det är tal om klas-
siska bilar i toppskiktet 
är det svårt att inte tänka 
på Rolls-Royce. Ett myt-
omspunnet bilmärke som 
1931 köpte just Bentley och 
även började tillverka bilar 
av det märket.

I år är det 100 år  sedan 
Walter Owen Bentley star-
tade sitt eget bilmärke 
i London. Rolls- Royce är 
äldre än så. Året var 1904 
när Charles Rolls och 
 Henry Royce träffades och 
beslöt sig för att tillverka 
världens bästa bil.

Totalt 45 bilar av båda 
märkena från olika tids-

perioder fanns på plats un-
der fredagen. Bakom ut-
ställningen stod den svens-
ka sektionen av Rolls-Royce 
enthusiasts club.

– Det här är ett konst-
verk. Jag har en granne 
som fixat min ac-kompres-
sor men annars är allt i ori-
ginalskick. Bilen är aldrig 
omlackerad, säger Mi-
roslav Simic som stolt vi-
sade upp sin Rolls-Royce 
av modellen Silver Shadow 
från 1970.

Organisatör Göran Berg 
var väldigt nöjd med Norr-
viken som plats för ut-
ställningen.

– Vi hävdar att så här 
många Rolls-Royce och 
Bentleybilar har aldrig ti-
digare förekommit under 
en träff i Norden, säger Gö-
ran Berg.

Under några dagar träf-
fas klubbens entusiaster 
för att umgås, prata och 
köra bil. Göran Berg ser 
Rolls-Royce som världens 
bästa bil. En bil som även 
är känd för sin ibland höga 
prislapp. Men enligt Göran 
Berg behöver det inte alltid 
vara så.

– En begagnad lite äldre 
Rolls-Royce kan du få för 
150 000 kronor, säger han.

Bland  utställningsbilarna 
fanns även Anders Sundins 
Bentley med 3,5 liters mo-
tor från 1935.

– Jag har alltid gillat eng-

elska bilar. Tidigare hade 
jag en Jaguar men jag  ville 
ha en 30-tals bil, säger 
 Anders Sundin som bor 
i Västra Karup.

Han tillhör den grup-
pen av bilentusiaster som 
anser att de gamla kleno-
derna ska rulla och inte 
bara ställas ut till allmän 
beundran.

– Jag tycker man ska an-
vända sin gamla bil. Nu har 
jag haft bilen i 24 år och 
gjort mycket jobb själv på 
den, säger Anders Sundin.

Lars Magnus Trozelli  sit-
ter i sin Rolls-Royce Flying 
Spur från 1965. Här finns 
den klassiska valnötsinred-
ningen.

– Det går som en modern 
bil men den har dubbelt så 
hög bränsleförbrukning. 

Den drar mellan 1,5-2 liter, 
säger han.

Bilen köptes i England 
och Lars Magnus Trozel-
li har haft den i sin ägo i sex 
år. Allting började med en 
Bentley för cirka 20 år se-
dan.

– Sedan sprang jag på 
den här. Bilarna ska gå, de 
ska inte stå, säger han.

Den äldsta bilen  på plats 
var en Rolls-Royce Silver 
Ghost från 1922. Den yngs-
ta bilen var en Rolls-Royce 
Wraith från 2015.

TEXT: MICHAEL 
LUNDBLAD
michael.lundblad 
@sydsvenskan.se

BÅSTAD · BILUTSTÄLLNING

FAKTA

Rolls-Royce  
enthusiasts club
■ Klubben har i dag cirka 8 000 
medlemmar världen över.
■ Den ursprungliga klubben 
grundades i England 1957.
■ Den svenska sektionen har 
330 medlemmar.

En gentleman kör Rolls-Royce och Bentley. Här Anders Sundin från Västra Karup med sin Bentley från 1935.

FOTO: NIKLAS 
GUSTAVSSON 
niklas.gustavsson 
@sydsvenskan.se
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Dags för en hyllningssång till Rolls-Roycen. Miroslav och 
Oddveig Simic visade sin Rolls-Royce Silver Shadow från 
1970 på Norrviken. 

Lars Magnus Trozelii fanns bland utställarna i samband med 
Rolls-Royce och Bentley-utställningen på Norrviken.

Framför Villa 
 Abelin på Norr-
viken stod bilarna 
tätt när det på 
 fredagen var dags 
för Rolls-Roy-
ce och Bentley- 
utställning. En 
utställning som 
enligt arrangören 
var den största av 
sitt slag i Norden.

Igår återfanns 45 Rolls-Royce & Bentleys på Norr viken.

ÄNGELHOLM · SUMMER RACE

Över 160 deltagare i 
första BMX-tävlingen
■ Idag och i morgon blir 
det full fart på Sibirien 
BMX Arena i Ängelholm 
då Summer race avgörs, 
den första tävlingen för sä
songen..

Det är en två dagars cup 
så att deltagarna tar med 
sig poängen från lördagens 
lopp när tävlingen fort
sätter på söndagen.

– Vi har 166 anmälda i tio 
olika klasser. Det kommer 
cyklister från många klub
bar i Sverige, men även från 
Danmark och Norge, säger 
Therese Björklund, som är 
tävlingsledare för evene
manget.

I de tre yngsta klasserna, 
för barn upp till tio år, så 
räknar man inte resultat 
utan man bara cyklar.

Från 11 år och uppåt är 
det tävlingsklasser. Den 
äldsta är för de som är 17 år 
och äldre.

Ungefär 40  av deltagarna 
kommer från Engelholms 
BMXklubb. Detta är en 
viktig tävling för hemma
föreningen.

– Första veckoslutet i au
gusti ska vi arrangera Nord
iska mästerskapet. Den här 
helgen har vi möjlighet att 
se så allt fungerar, säger 
Therese Björklund.

Dagens tävling  börjar 
klockan 13 och beräknas 
vara klar mellan klockan 17 
och 18. Medan morgonda
gens lopp pågår från klock
an 10.30 och cirka fem tim
mar framåt.

TEXT: JAN 
ANDERSSON
jan.andersson 
@sydsvenskan.se

Cyklister från Sverige, 
 Danmark och Norge kom-
mer till Sibirien BMX Arena.
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Hundskyltar 
stjäls från 
stränderna
■ De röda skyltar som 
talar om att hundar inte 
är välkomna på stränder 
i Helsingborg stjäls upp-
repade gånger. Varför 
och av vilka är okänt.

Från 1 maj  får hundar inte 
bada på vanliga stränder 
och i Helsingborg har man 
valt att sätta upp både för
budsskyltar och sådana 
som visar var hundar är 
välkomna.

– Vi är faktiskt bäst i lan
det när det gäller hundbad, 
vi har inte mindre än sex 
sådana i kommunen, säger 
Elisabet Lindberg som är 
ansvarig för Helsingborgs 
samtliga stränder.

De första röda förbuds
skyltarna stals ifjol.

– Men i år har det varit 
fler som försvunnit. Kanske 
tycker man att de är snyg
ga,  säger Elisabet Lind
berg.

 De sex stränder i Hel
singborgs kommun som 
välkomnar hundar ligger 
i Domsten, Laröd, Vikings
strand, Råå vallar, Örby 
ängar och Rydebäck. Och 

där finns också välkomna
de skyltar.

Dessa bad räcker dock 
inte riktigt alltid för alla.

– Det finns tyvärr en del 
som inte sköter sig utan har 
med sina hundar på vanli
ga stränder. Framförallt på 
Fria bad och Järnvägsmän
nens, säger Elisabet Lind
berg.
■ Datum och regler som hund
ägare ska känna till:
■ 1/3  20/8 gäller i praktiken 
koppeltvång i naturen.
■ 15/3  31/10 gäller koppel
tvång i Helsingborgs parker och 
allmänna platser.
■ 1/5  30/9 får hundar inte 
bada på vanliga stränder.

ULF KRISTIANSSON
ulf.kristiansson@sydsvenskan.se

HELSINGBORG · STRANDLIV

Så här ser de stöldbegärliga 
röda förbudsskyltarna ut.


