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Nummer 142
Vintern 2012/2013

Denna fina 1929 års 633 Sedan Limousine är tillhörig Stein Morten Eng, en 
av arrangörerna av senaste Packardmötet i Hunderfossen i Norge. Den sågs 
då för första gången av de flesta mötesdeltagarna. Packardmötet refereras 
denna gång av vår nya redaktör, som kommer att tillträda den tjänsten från 
och med nästa nummer. I detta färgstarka nummer kan du också läsa om Rally 
Packard Väst, som denna gången gick av stapeln på Orust. En träff i Stockholm 
en vacker sommarkväll med temat Packard och Cadillac avhandlas också.



– 2 –

INTERNORDISK ARBETSGRUPP

President/Kontaktman
Allan Kim Møller
Ketilstorp Alle 77
DK-2650 Hvidovre, Danmark
Tlf. 36 77 80 03
moller@packard.dk

Bulletin
Hans Schmidtz
Vetevägen 19
SE-746 34 Bålsta, Sverige
Tel. 0171-542 90
hans.schmidtz@telia.com

Klubbartiklar
Torben Møller
Tistrupvej 23
DK-2650 Hvidovre, Danmark
Tlf. 61 26 78 09
torben@packard.dk

Reservdelar, tekniska frågor
Lars Löwgren
Marka Skyberg 6
SE-521 92 Falköping, Sverige
Tel. 0515-72 60 68  Fax. 0515-72 60 68
lars.lowgren@telia.com

Kassa, Matrikel
Ingrid Löwgren
Marka Skyberg 6
SE-521 92 Falköping, Sverige
Tel. 0515-72 60 68  Fax. 0515-72 60 68
ingrid.lowgren@telia.com

Webb-master
Michael Nancke
Agertoften 1, Jersie Strand 
DK-2680 Solrød Strand, Danmark
Tlf. 56 14 65 45
nancke@packard.dk

Allan Kim Møller
Ketilstorp Alle 77
2650 Hvidovre
Tlf. 36 77 80 03
moller@packard.dk

Michael Nancke
Agertoften 1, Jersie Strand 
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 14 65 45
nancke@packard.dk

Tommy Madsen
Valdemarsvej 4
2990 Nivå
Tlf. 49 14 54 57
anntommy@post.tele.dk

Peter Ginman
Marsalavägen 8
02380 Esbo
Tel. 09-888 44 60
peter.ginman@mcy.fi

Stein Østby
Box 84
2851 Lena
Tlf. 61 16 04 24
stein@packard.no

KONTAKTMAN USA
Ole Böök
7519 Boulevard East
North Bergen, NJ 07047
Tel. 201-868-2190  Fax. 201-430-9998
ole@packard.nu

NORDIC PACKARD OWNERS CLUB

Ask the man who owns one

******************************************************************************************

ARBETSGRUPP NORGE   Kontaktman: John Wallentin

ARBETSGRUPP FINLAND  Kontaktman: Peter Ginman

ARBETSGRUPP SVERIGE   Kontaktman: Kent Carlsson

ARBETSGRUPP DANMARK   Kontaktman: Allan Kim Møller

Robin Berg
Barnhemsgatan 7 A 22
00180 Helsingfors
Tel. 040-826 19 86
robin@packard.fi

Dag Söderblom
Rievägen 3 A 26
00330 Helsingfors
Tel. 0500-406 316
dag.soderblom@veho.fi

John Wallentin
Øvre Torggate 3
3256 Larvik
Tlf. 45 00 18 09  Fax. 33 06 20 51
john_wallentin@hotmail.com

Kent Carlsson
Tunnbindaregränd 6
432 45 Varberg
Tel. 0340-102 49  Fax. 0340-67 56 05
kent@rchiss.se

Bjørn Henrik Eng
Rute 512
2848 Skreia
Tlf. 61 16 49 15
engb@bluezone.no

Stein Morten Eng
Koreavegen
2847 Kolbu
Tlf. 61 16 72 01
stmo-en@online.no

Raoul af Forselles
Torlunda
647 91  Mariefred
Tel. 0159-201 55
raouls@bredband.net

Jerry Grandin
Stjärna 26
150 50  Enhörna 
Tel. 08-554 300 50
jerry.grandin@telia.com

KONTAKTMAN TYSKLAND
Wilfried Hüttmann
Kleiner Sand 61 C
DE-25436 Uetersen
Tel. 4122-3950
wilfriedhuettmann@alice-dsl.net

HEMSIDA INTERNET
www.packard.dk

E-MAIL NPOC

npoc@packard.dk

KONTON
Danmark: Arbejdernes Landsbank  
5301 0000519565

Norge: Postbanken 0530 5823653

Sverige: Plusgirot 81 44 39-6

NORDIC PACKARD OWNERS CLUB bildades år 1971. Klubbens syfte är att främja återställande och bevarande av bilar av märket Packard, liksom 

tillbehör och övriga artiklar tillverkade eller använda av Packard Motor Car Company eller dess återförsäljare och liknande. Ägare och delägare av 

Packardbilar, liksom personer intresserade av märket är välkomna som medlemmar i klubben.

Klubben skall drivas informellt av arbetsgrupper i de nordiska medlemsländerna.                                      Eftertryck tillåtet med angivande av källan.

******************************************************************************************

Jarmo Kytömäki
Mustakorventie 15
01900 Nurmijärvi
Puh. 0400-77 23 90
jarmo@packard.fi



– 3 –

Bulletinred. i                    tankar

Det har nu gått tolv och ett halvt år sen jag efter-
trädde Bertil Dimander som Bulletinredaktör. 
Bertil producerade 75 Bulletiner under sina 20 
redaktörsår och under  min tid har 42 Bulletiner 
producerats, 41 av mig och 1 av Artur Sallinen 
i Finland. Hela Bulletinen Artur gjorde hand-
lade om Autola Oy, Packards generalagent i 
Finland. Det är nu dags för mig att överlämna 
Bulletinjobbet till en ny redaktör. 

När jag övertog redaktörsjobbet från Bertil 
var han 67 år, 5 månader och 15 dagar gammal. 
Av en märklig slump är det på dagen min ålder 
i skrivande stund nu på nyårsafton. Kan det vara 
så att det är en lämplig pensionsålder för  klubb-
arbetare i NPOC?   

Mycket har hänt under årens lopp med hur 
Bulletinen har producerats. När Bertil övergav 
skrivmaskinen gjorde han sidorna i programmet 
Microsoft Word. Text och bildtexter skrevs på 
sidan med den önskade layouten och plats läm-
nades för bilder och illustrationer. Dokumentet 
skrevs ut och skickades tillsammans med bild-
materialet till tryckeriet som scannade in text och 
bilder och sammansatte det. 

När jag lämnade materialet till min första 
Bulletin till tryckeriet så ville man ej längre sam-
mansätta materialet på det vis som Bertil gjort. 
Detta var nu plötsligt för mycket manuellt arbete. 
Man krävde nu ha en fil gjord i ett program för 
publicering av trycksaker, färdig för framställ-
ning av tryckplåtar. Detta var helt nytt för mig. 
Jag hade aldrig gjort något liknande. Min första 
Bulletin  gjordes dock på det gamla viset.

Nu inköptes programmet Adobe Pagemaker 
och en flatbäddscanner för att läsa in bilder och 
illustrationer. Efter en del självstudier och ett 
antal kontakter med tryckeriet blev jag ganska 
bekant med programmet och hur tryckeriet ville 
ha materialet. Det fungerade bra fram till 2008 
då tryckeriet gick i konkurs efter över 100 års 
verksamhet.  

Nu hade vi inte längre hade något tryckeri till 
Bulletinen. Konkursförvaltaren drev AWJ-tryck 
vidare en tid och därmed kunde Bulletin nr. 130 
tryckas där. Nu gällde det att snabbt finna ett litet 
tryckeri som var villiga att hantera våra små upp-
lagor. Det visade sig att Lasse Löwgrens granne 
i Falköping har ett tryckeri som passade oss bra. 
Enda kruxet var att de var tvungna att konvertera 

våra Pagemaker-filer (som av dem betraktades
 som förhistoriska) och manuellt byta ut typ-   
snitten. Överensstämmelsen med det tänkta resul-
tatet var dåligt i ett par Bulletiner. Enda sättet att 
få ordning på detta var att byta datorprogram,      
nu till  Adobe Indesign CS4. 

Sagt och gjort. Detta programmet är avsevärt 
mycket bättre än det tidigare, med många fler 
funktioner och bättre precision. Med program-
bytet var alla problem borta. Om man ger sig 
tid att läsa hela manualen till programmet, om-
fattande 700 A4-sidor, blir man troligtvis fullärd.

Under 2000-talets tidiga år gjordes stora 
framsteg inom digital fotografi. Plötsligt blev det 
möjligt att köpa en skaplig digitalkamera för ett 
någorlunda överkomligt pris. Klubben satsade år 
2002 8 000 kronor på inköp av en sådan. Bilderna 
från klubbträffar m.m. blev nu fantastiskt mycket 
bättre än tidigare, då flera kvalitetsförsämrande 
steg eliminerades. Jag vill minnas att kameran 
av märket Olympus hade ett 3× zoomobjektiv 
med måttlig vidvinkel och en bildsensor på 4,3 
megapixlar. Som en parentes kan nämnas att man 
nu under mellandagsrean kunde köpa en enkel 
Nikonkamera med 6× zoom och en bra vidvin-
kel, 16 megapixlars bildsensor och en väsenligt    
större bildskärm, allt detta för 495 kronor. Att 
man dessutom kan filma med HD-upplösning 
ses som en bonus. Olympuskameran gjorde 
god tjänst till 2007 då jag själv köpte en digital 
systemkamera.

När jag nu överlämnar redaktörsjobbet till 
Robin Berg i Helsingfors så är det med en viss 
saknad och även lättnad. Arbetet är tidskrävande 
men ger också en tillfredsställelse av utfört 
arbete. Jag önskar honom lycka till med arbetet.  

När denna Bulletin är avslutad ska jag 
påbörja en motorrenovering av min Packard. 
Den har stått i garaget i några år och längtar 
ut på vägarna. Vårt hus är  behov av underhåll.            
Jag håller även på att avveckla mitt företag, så det 
kommer att bli tid till både det ena och det andra. 

Kanske också tid till 
att koppla av med  en  
liten Cognac ibland.

Hej då!
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Rally Packard Väst
Text: Göran Ericson   Foto: Hans Schmidtz
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Packarden var som vanligt på gott starthumör, 
och snart var vi på motorvägen norrut i det strå-
lande sensommarvädret.

Vi anlände så småningom till Henåns hamn, 
där sex Packard och en Studebaker pick-up med 
besättningar väntade. Lyckligtvis väntade även 
mackor, kaffe och kakor, som ordnats av årets 
arrangörer Örjan Häggbom med sambo Camilla 
Carlsson. Det smakade bra efter den minimala 
hotellfrukosten.

När kaffet var avklarat, satte sig vår lilla 
karavan i rörelse. Efter ca 10 km kom vi fram till 
Vindön och en stor utställningshall tillhörande 
Nord West & Najad varvet, där vi med intresse 
tittade på de ”flytande lyxvillor” som fanns 
utställda. Personligen studerade jag nog mest 
båtarnas detaljarbete i mahogny, mässing och 
rostfritt. Mycket imponerande. 

Jag kan dock inte avstå ifrån att göra en liten 
reflektion i dessa miljöaspektstider. Man har på 
senare tid hört åsikter om att våra gamla veteraner, 
med en bränsleförbrukning på ca tre gånger en 
modern bil, egentligen inte borde användas med 
tanke på utsläpp och detta t.o.m. utan katalysator. 
Med hopp om att jag räknat något sånär rätt, kom-
mer jag som jämförelse fram till att dessa båtar, 
beroende på storlek, förbrukar 20-40 l/mil vid 
40 km/tim. Full tank i en av värstingarna skulle 
räcka 5-15 år till en av våra bilar. Detta på tal om 
att värna miljön!

Åter till vår lilla utflykt. Vi körde över 
Vindöbron och sedan söderut på tidvis mycket 
smala men verkligt vackra vägar. Färden fortsatte 
på Bokenäshalvön och vi kom så småningom 
fram till linfärjan över till Flatö. I södra änden 
av ön passerade vi Handelsman Flinks affär och 
vidare över till Malö. Snart anlände vi till nästa 
linfärja, som tog oss över Malö strömmar till 
Orust. Nu var det bara några kilometer kvar till 
den hägrande lunchen i Ellös. 

På morgonen den 15 september vaknade jag upp efter en hotellnatt i Göteborg. Tittade på 
klockan och konstaterade att min dotter Karin skulle dyka upp efter ca 15 min. Jag borde då 
stå färdig för avfärd efter diverse morgonbestyr inklusive frukost. Måste ha missat något med 
väckningsfunktionen i mobilen. Snabb påklädning, dotter anländer, snabb utcheckning och en 
smörgås i farten på väg ner till hotellgaraget.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Samling vid hamnen vid Henån.
Kent Carlson går igenom dagens program i 
båtklubbhuset.
Camilla och Örjan arrangerade träffen och 
bjöd på kaffe och smörgåsar.
Lyxbåtar med för många siffror på prislappen.
Ingen tvekan om vilket bilmärke Örjan gillar.
Bilkaravanen i väntan på färjan.
Parkering vid båtutställningen.
Denna lilla fina roddbåt på utställningen 
kunde möjligen passa vår budget.
När Evert Taube skrev ”Maj på Malö” tog han 
sig friheten att skämta med sin vän Gustav 
Johansson och kalla honom för handelsman 
Flink. Namnet fick han behålla i senare visor. 
Numera heter restaurangen och butiken på 
Flatön ”Handelsman Flink”.

En dryg timme senare var alla mätta och 
belåtna efter den utmärkta buffén på restaurant 
Sjögården och det blev dags för avsked på 
parkeringsplatsen. När det var avklarat, sking-
rades församlingen. Min dotter fick åka med 
Kent Carlson till Göteborg och själv lät jag min 
Goddess of Speed peka åt nordost och hemtrak-
ten. En hemresa som i Sköllerstatrakten  avbröts 
av en punktering. I övrigt gick allt väl. 

Tack Örjan och Camilla för en trevlig utflykt 
i en verkligt naturskön skärgård.

Artikelförfattarens 1938 års 1601 Convertible 
Coupe.

En presumtiv medlem kom i  den här bilen, en 
1955 års Clipper Custom Sedan. 
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Danmark
 

Pia Østergaard i Nibe er nyt medlem. Pia er 
datter af Marianne Østergaard (forhenværende 
medlem) og ejer en 1930 733 Club Sedan, R1.
 

Michael Christiansen er også nyt medlem.
Michael har ikke nogen Packard endnu, men 
arbejder på sagen.
 
Finland

Juha Toivonen anmäler sina söner som nya med-
lemmar. Bilar har de ju så det räcker till många. 
Mikko Toivonen i Espoo och
Jukka Toivonen i Shanghai.

Norge

Nytt norsk medlem, Robert Olsen i Lindesnes. 
Han eier en 1956 års 5680 Four Hundred Hard 
Top.

John Wallentin i den norska arbetsgruppen  har 
ny adress. Se sidan 2.

Sverige

Från Kilafors i Hälsingland kom följande trevliga 
brev:
Hej,
Vi heter Åke och Birgitta Larskog och har tagit 
över ägandet av en Packard Eight DeLuxe 
Sedan 1950 med Ultramatic Drive. Bilen ägdes 
förut av Björn Dahl i Kinnarumma. Tidigare har 
vi bara haft små ”veteraner” men nu tyckte vi att 
det var dags för en större bil med bättre komfort.

Varför det blev en Packard var en slump.        
Vi tog en semestertripp i vår husbil, och efter 
vägen hittades ett nostalgicafé där det blev 

Siden sist
Sen sist
Sitten viime kerran

Siden sidst

ett stopp. Där inne låg några månadsgamla 
”Nostalgia” som vi bläddrade i, och där fanns 
den till salu. Så det var bara att ringa och åka 
och titta. Efter två veckors funderande blev det 
köp. En härlig bil!

Hälsningar
Åke och Birgitta

Från Anders Værnéus kom följande mail:

Hej Raoul,
Fick Ditt namn från vår gemensamme bekant 
Peter Ginman, eftersom jag numera är ägare 
till en 1937 års Packard 115C i ett mycket fint 
orört originalskick. Bilen har tidigare funnits i 
klubben genom Mats Thorssons ägande, men 
han har nu, efter tre års stillestånd, låtit bilen gå 
vidare till mig. 

Jag vill självklart bli medlem i klubben med 
allt positivt som detta för med sig, och vill också 
passa på att gratulera till det fina arbete som ni 
gör för märket och ägarna till de bilar som bär det.

Med vänlig hälsning
Anders Værnéus

Föregående ägare, Björn Dahl, tittar på när 
nuvarande ägare inspekterar bilen innan köpet.

Ett bra kännetecken på 23:e seriens bilar är de 
ovala bakljusen.
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Meddelande från Presidenten:

Kære Packard venner
 

Først vil jeg ønske et Godt og Lykkebrinegnde 
Nytår til dig og din familie og håber at alt går vel. 

2012 har været et godt år for NPOC. Vi har 
fået nye medlemmer og det er dejligt at se at 
Packardejer er interesseret i NPOC.

Selv i Tyskland er der også begyndt at 
komme flere medlemmer og det er positivt. Der 
er en del Packardejere i Nord Tyskland og jeg 
ved at Wilfried, Wolfgang og Peter gør alt for at 
overtale dem til at blive medlem. Takker. 

Vi har også fået ny redaktør i stedet for Hans 
Schmidtz og det bliver spændende at følge Robin 
Berg med Bulletinen.

Tak Hans, for dit arbejde med Bulletinen og 
al held og lykke til dig Robin. 

Et stort tak til alle i arbejdsgrupperne for den 
store indsats i 2012. De gør rigtigt meget for at 
NPOC er en fantastisk Packardklub, ”den bedste 
i verden” efter min mening, og ved de gør alt for 
at forsætte i samme ånd fremover. Tusinde tak.

 Til sidst vil jeg takke jer alle for jeres 
interesse og medlemsskab i NPOC og vi ses på 
landevejen.
 

GODT NYTÅR!
 

Packard hilsen 
Allan Kim Møller

Så här skriver Robin om sig själv:
Jag är 39 år och i grunden flygingenjör 
och arbetar inom flyget. Jag har alltid 
varit teknikintresserad även om jag 
nuförtiden jobbar med kommersiella 
frågor. Men det är via teknikintresset 
som också intresset för Packardklubben 
uppstått. I klubbens aktiviteter har jag 
deltagit sedan 1998 om jag inte minns 
fel. Jag är också medlem i den nationella 
veteranbilsklubben i Finland. Jag är gift 

Tyskland

Nu har vi också fått tre nya medlemmar i 
Tyskland:

Wolfgang Eisert i Hannover är ägare av en 1930 
års 726 Sedan i kondition G3.

Även Jutta Häntzschel i Berlin har en 1930 års 
726 Sedan.

Heiko Sierk i Hamburg har en 1953 års  Clipper 
i kondtition G2. Han deltog i klubbens tyska träff 
i Kiel med sin bil.

Vi hälsar alla nya medlemmar och deras bilar 
välkomna till NPOC och ser fram emot att träffa 
er på våra arrangemang.

Anders Værnéus 1937 års 115C Touring Sedan.

Robin Berg – NPOC:s nya Bulletinredaktör 
Från och med nästa nummer av Bulle-
tinen tar Robin Berg i Helsingfors över 
posten som redaktör. Han har ingått i den 
finska arbetsgruppen sedan 2010 och var 
också medarrangör av Packardmötet i  
Hyvinge samma år. 

Robin har levt med flera veteran-
bilar, vilka funnits i familjen under lång 
tid. Särskilt kan nämnas att den 1930 års 
Packard 740 Sedan som han och hans 
far Ronald äger, har varit i familjens ägo 
sedan den var ny.

Jag vill nu ta tillfället i akt att uppmana läsarna 
att dela med sig av händelser i Packardvärlden. Jag 
tror att alla har något att berätta, stort som smått. 
Tänk efter, och skicka edra bidrag till Robin. Ge 
honom en rivstart som redaktör.                     Hz

och har en dotter på 1,5 år och familjelivet            
tar givetvis en stor del av min lediga tid. Mina 
hobbyer är närmast veteranbilarna. Sommartid 
tillbringar vi en del tid på landet där det alltid 
finns saker att göra, och det kan man ju också se 
som en hobby.
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Text: Robin Berg   Foto: Hans Schmidtz, Bertil Dimander och Allan Møller

Packardmötet 2012 i Hunderfossen, Norge

Så var det dags för avfärd. Ronald packade 
bilen med verktyg oljor och reservbensin 
hemma i Esbo och plockade upp Jonnie och 
mig i Helsingfors på väg till Stockholmsfärjan. 
Överresan gick bra och det var inte så stökigt på 
båten. Bilen väcker alltid mycket uppmärksam-
het och speciellt om man står i kö eller parkerad 
är det många nyfikna som kommer fram för att 
titta.

Väl framme i Stockholm bar det iväg 
väster ut. Vi körde södra länken och ut på E4. 
Vi hade beslutat att köra norr om Mälaren och 
göra ett fikastopp i Bålsta och hälsa på Jonnies 
far. Efter kaffe och rabarberpaj fortsatte vi gamla 
vägen mot Enköping och så ut på E18 mot 
Karlstad och vidare mot Arvika där vi beslutat 
att övernatta. Då skulle vi ha 3/5 bakom oss och 
ha en lite kortare sträcka att köra på torsdagen. 
Det blev tankstopp med ca 250 km mellanrum. 
Bensinmätaren fungerade inte så man måste 
köra på känsla. Vi vet ju snittförbrukningen på 
ett ungefär så det är inget problem.

Jag hade bokat rum på Bristol Hotell i 
Arvika. Kommer inte ihåg varför jag valde just 
det hotellet, men det måste ha verkat prisvärt och 
så hade de låst parkering som man kunde boka. 
Det är något man uppskattar när man reser med 
Packard. Hotellet hittade vi lätt. Arvika är inte så 
stort. Parkeringen låg på gården bakom en rejäl 
stålport. Det kändes bra. Jag kanske parkerade 
lite dumt och tog mera plats än vad som varit 
nödvändigt men Hulda är ingen bil man vill 
tränga in i någon liten spilta så hon fick ta den 
plats hon tog.

Beslutet att delta i Packardmötet 2012 fattades ganska tidigt efter att vi fått inbjudan till mötet 
i Hunderfossen. Förra årets möte i Varberg var lyckat och efter att bilen fått förgasaren och 
tändningen justerad under sensommaren 2011 var utsikterna för ett nytt lyckat möte goda. 
Jag hörde mig för om min vän Jonnie Lund ville följa med, och det ville han, så vi skulle bli 
tre personer på resan. Precis som året innan.  Körsträckorna på NPOC mötena blir lätt långa, 
och för att försäkra oss att bilen går som den ska gjordes några längre turer inför starten till 
årets möte. Vindrutetorkarna fungerade dåligt. Felet lokaliserades till ett läckage i vakuum-
systemet någonstans mellan brandväggen och torkarmotorerna. För att komma till rätta med 
problemet utan att behöva plocka isär inredningen kring framrutan drogs en plastslang från 
brandväggen till torkarmotorerna som en temporär lösning. Torkarna fungerade bra och 
ingreppet blev ganska osynligt.

Hunderfossens hotell i alpin stil.

Väl uppe på rummet var det dags för en öl 
och ett järn efter dagens etapp. Vi hade inte hunnit 
sitta många minuter innan det knackade på dör-
ren. Jag tänkte att det är väl någon som kommer 
och gnäller över mitt sätt att parkera och gick 
och öppnade. Men det var paren Dimander och 
Schmidtz som stod bakom dörren! De hade tittat 
ut och sett bilen och tagit reda på i vilket rum 
vi bodde. Vad förvånade vi alla blev! Tänk att vi 
valt samma hotell av alla möjliga alternativ som 
funnits. Det var ett trevligt återseende.

Efter oljekontroll och påfyllning av kylar-
vatten följande morgon var det dags att fortsätta 
mot Kongsvinger.  Vi gav oss iväg ganska tidigt. 
Vi tankade i Charlottenberg och så åkte vi över 
gränsen till Norge. Vägarna hade blivit smalare 
och det var betydligt mer kuperat än tidigare med 
långa upp och nedförsbackar. Efter Kongsvinger 
valde vi att ta väg 24 som såg ut att vara en mindre 
väg. Det brukar vara trevligare att köra på dem. 
Spåren i vägen gjorde att det tidvis blev väldigt 
”aktiv” körning. Hulda är ganska känslig för spår 
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Hotellets parkering var reserverad för våra Packardbilar och fylldes snabbt på eftermiddagen.

Odd Moens 633 Touring är ett fint exempel på 
en öppen bil från 1929. 

Två top-of-the-line bilar med 19 års åldersskillnad: 
Harald Nissen-Lies 1937 års 1508 Convertible
Sedan och Jonni Sprangs 1956 års 5688 
Caribbean Convertible.
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i vägen med sina stora diagonaldäck. Det fanns 
några större vägarbeten på vägen med trafikljus 
som styrde trafiken turvis åt endera hållet längs 
en temporär rutt. Hastighetsbegränsningen var 
50 km/h men vi tyckte det knappt gick att köra 
fortare än att rulla på tomgång genom vägarbe-
tena. Efter väg 24 blev det E6 mot Lillehammer.  
Efter bron över Mjösa såg vi några Packards på 
en rastplats men vi såg dem så sent så vi inte hann 
stanna. Vi fortsatte vidare norrut och planerade 
att stanna senare, men alla rastplatser var inne 
i skogsdungar utan utsikt över sjön och det var 
den vi ville se. Det blev inget stopp. Så passerade 
vi Lillehammer och kom fram till Hunderfossen 
vid halvtvåtiden. Det var ganska tidigt, och jag 
tror vi var bland de första gästerna som anlände.  

Vegmuseets Bamsebuss från år 1957 tog oss 
till Fjällsprängningsmuseet.

Hotellet bestod av en huvudbyggnad i alpin 
stil och kringliggande stugor likaså i alpin stil. 
Eller kanske jag borde säga norsk stil. Vi packade 
upp vårt bagage och la oss till rätta på hotellet. 
Efterhand började fler gäster anlända och vi 
blev tilldelade materialet inför Packardmötet 
med deltagarlistor och program. På kvällen 

var det dags för samling och värdarna bjöd på 
välkomstdrink vid sin stuga. Därefter blev vi 
skjutsade till fjällsprängningsmuseet med en 
Volvo Bamse buss årsmodell 1957. Bussen hade 
tidigare gått i linjetrafik på Aakvågruten och var 
nu stilfullt renoverad med original inredning. 
Chauffören berättade under resan om bussens 
historia och hur stor betydelse den haft som för-
bindelselänk mellan de svårtillgängliga byarna. 

Museet bestod av en tunnel med olika maskiner 
för bergarbeten. Till höger syns en jättelik borr.

Guiden berättade om bergspängningsteknikens 
utveckling från eldningsteknik till dagens auto-
matiserade hydrauliska borrning.

Fjällsprängningsmuseets tungviktare och den 
lille Bulletinredaktören vid framhjulet.

Fjällsprängningsmuseet drivs av en stiftelse och 
består av en maskinpark och en tunnel på 240 
meter. Tänk att spränga en tunnel enkom för 
museiändamål. Ute på gården stod olika dumpers 
varav den massivaste var på 300 ton med 110 m³ 
flak och en V16 motor på 60 liter. Inne i tunneln 
blev vi guidade genom bergsprängningens his-
toria allt ifrån eldningsteknik och handborrning 
till modernare tryckluftsborrning och dagens 
automatiserade hydrauliska borrning. Efteråt 
blev vi serverade oxgryta på Lysaker gästgiveri 
vid Norsk vegmuseum. Lysaker gästgiveri grun-
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dades 1770 och stod ursprungligen vid i älven 
Lysaker i Baerum nära Oslo. År 1979 stod det då 
förfallna gästgiveriet i vägen för utbyggnaden av 
motorvägen E18 och måste rivas. Riksantikvaren 
tog hand om rivningen och såg till att byggnaden 
restes på nytt vid Norsk vegmuseum där det står 
idag. Efter en välsmakande middag promenerade 
vi tillbaka till hotellet.

”På kjøretøyet ville dikteren kjennes.”

Bjørnstjerne Bjørnsons hem i Aulestad är ett 
av Norges bäst bevarade och mest levande 
konstnärshem.

Efter frukost på fredag morgon åkte vi och 
tanka inför dagens tur. Vädret hade mulnat och 
väderleksutsikterna var inte lovande. Några 
nya deltagare hade dykt upp och jag räknade 
till 17 ekipage inför starten mot dagens första 
utflyktsmål, Bjørnstjerne Bjørnson museum. 
Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) var förfat-
tare, diktare och samhällsdebattör. Han har bland 
annat skrivit texten till Norges nationalsång. 

Bjørnson var en aktiv kämpe som med pennans 
kraft ville göra samhället mer jämlikt, demokra-
tiskt och rättvist. Han tilldelades Nobelpriset i 
litteratur 1903.

På Bjørnsons gård i Aulestad fick vi se hur 
poeten med maka Karoline levde och bodde.  
Bjørnson som alltid ville förbättra livsförhållan-

dena, inte så mycket för sig själv men för andra, 
var bland de första att få elektricitet till sitt hem. 
På gården fanns också vagnstallet med vagnar 
av finaste märket som gick att få på den tiden.

Vägen tillbaka gick längs krokiga landsvä-
gar med väldigt fina vyer över landskapen. Det 
blev också väldigt långa nedförsbackar. Jag har 
aldrig kört Hulda i sådana backar och var lite 
osäker hur jag skulle göra. Skulle jag växla ner 
eller inte? Jag är ju en relativt ung förare av en bil 
från 30-talet och har ju aldrig varit med om den 
tiden då dessa bilar vara i vardaglig trafik. Men 
finns det något bättre ställe än ett Packardmöte 
för att ta reda på vad andra har för erfarenheter? 
Jag frågade John Wallentin och han var entydig 
i sitt svar. Det är bara att växla ner och så får det 
ta den tid det tar. Annars riskerar man överhett-
ning av bromsarna med förlorad bromseffekt som 
följd. Och han poängterade också vikten av att 
växla ned för dem som kör modernare bilar med 
automat. Även de bör växla ned för att inte riskera 
bromseffekten. Något att tänka på.

Tillbaka på Lysaker gästgiveri blev det lunch 
och så var det dags för ett besök på vägmuseet. 
Ett vägmuseum kanske inte skulle vara något 
speciellt i de övriga nordiska länderna men 
i Norge bjuder terrängen på utmaningar för 
vägbyggarna som vi inte är vana vid med våra 
platta landskap. Här är det branta sluttningar, 
djupa dalar och höga berg som måste övervinnas 
överallt. På museet fanns bland annat en norsk 
bil av märket Troll. Det var det första seriösa 
försöket att starta bilproduktion i Norge i stor 
skala men hann produceras endast i fem exem-
plar innan företaget gick i konkurs. Bilen hade 
en glasfiberarmerad kaross och en tvåtaktsmotor 
av den tyska biltillverkaren Gutbrods konstruk-
tion. Ute på museigården fick vi vara med om 
uppstarten av diverse maskiner som använts vid 
vägbyggen. Det var olika mobila stenkrossar 
och generatorer med mera. I smedjan fick vi se 
hur en av förevisarna smidde en krok. Inte så 
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115C Touring Sedan 1937 1701 Touring Sedan 1939 

5688 Caribbean Convertible 1956 2106 Clipper Custom Sedan 1947 

633 Lastebil 1929 

645 Convertible Victoria 1929 

120B Convertible Sedan 1936 

740 Sedan 1930 
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11

1601 DeLuxe Touring Sedan 1938 

1107 Raised Roof Limousine 1934 

740 Sedan 1930 – 1101 Coupe Roadster 1934 

1508 Convertible Sedan 1937 120B Club Sedan 1936 

2401 200 DeLuxe Sedan 1951

5660 Clipper Custom Hard Top 1956 120C Convertible Sedan 1937 
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Troll 700, årsmodell 1956. Bilen tillverkades i 
Lunde i Telemark. Formar och ritningar köptes 
i Frankrike och motorn från ett konkursbo i 
Tyskland.

märkvärdigt kanske men det är väldigt kul att 
se när en hantverkare visar sina talanger. Efter 
uppvisningen hade vi möjlighet att på egen hand 
bekanta oss med maskinparken på gården med 
alla världens väghyvlar, snöslungor och vältar.

Som avslutning på dagen samlades arbets-
grupperna till möte innan det var dags för mid-
dag. Middagen innehöll ett litet överrasknings-
moment. Det blev nämligen allsång! Det var 
faktiskt ganska kul.

Lördag morgon inleddes med årsmöte.  
Sedan var det dags för genomgång av bilen inför 
dagens åktur till OS-backarna i Lillehammer.  Vi 
körde i kortege och parkerade nedanför hopp-
backarna. Vi hade turen att få se några hoppare 
sommarträna. Tänk att åka ned för dessa branta 
backar på skidor och slänga sig ut i luften! 
Vi blev bjudna på lunch på Telemarkstunet 
där vi hade en vidunderlig utsikt över hela 
Lillehammer.

Mobil stenkross med tändkulemotor.

Svindlande höjder i hoppbackarna.

Jag misstänkte att Hulda gick på för fet 
blandning och tänkte att det var tid för en 
liten justering. Igen en sak man gärna gör med 
Packardvänner omkring sig. Med lite hjälp av 
Wallentin och andra gick Hulda igen som en 
klocka. Så körde vi ner genom Lillehammer 
till nästa evenemang, nämligen en åktur med 
hjulångaren Skibladner. På vägen passade vi på 
att fylla på ölförrådet så vi stannade vid en mini-
prisbutik. Lite kul att se andra Packard ekipage 
göra samma sak. Väl nere i hamnen parkerade 
vi bilarna och steg ombord på Skibladner. Vi 
hade haft uppehållsväder  på förmiddagen men 
nu började molnen torna upp sig. Skibladner är 
en hjulångare byggd år 1856. Båten byggdes i 
sektioner i Motala och transporterades med båt 
och järnväg till Minne där hon blev hopmonterad. 
Skibladner är världens äldsta i hjulångare som 
fortfarande är i drift och har alltid kört rutten 
Eidsvoll-Lillehammer.

Hjulångaren Skibladner tar 230 passagerare.
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Belåtna passagerare på övre däck.

Trots de mörka molnen klarade vi oss utan 
regn. Det blev till och med en och annan solglimt 
som värmde skönt i blåsten. Båten gjorde 11 
knop. Uppe på övre däck blev vi underhållna av 
maskinmästaren.  Maskinmästaren var en äldre 
sjöbjörn som hade många historier att berätta. 
Båtturen tog en och en halv timme och vi steg 
av i Moelv varifrån vi fick åka Volvobuss av  
årsmodell 1966 tillbaka till Lillehammer för att 
ta bilarna tillbaka till Hunderfossen. Uppställning 
av bilarna och så var det bara att förbereda sig 
för kvällen.

Vid restaurangen möttes vi av ett jättetroll.

Det blev trolskt så det förslår. Middagen 
bjöds på Hunderfossens familjepark. Men 
innan dess blev det välkomstdrink och åktur 
med spöktåget genom Norska sagolandskap var 
vi fick se Askeladden och bockarna Bruse och 
många andra sagofigurer man känner igen från 
barndomen. 

Sagolandskap sett från spöktåget.

Vi blev serverade hummersoppa till förrätt 
och renfilé till huvudrätt i en sal vars tak hölls 
uppe av jättelika troll. Det var gott och stäm-
ningen var god. Så brukar det ju vara. Några 
frånvarande medlemmars hälsningar lästes upp 
och NPOC-presidenten Allan Møller tackade för 
ett väl arrangerat möte.

Som minne av deltagandet i Packardmötet fick 
deltagarna ett handsnidat troll.

Söndag morgon. Dags att säga tack och hej 
och börja resan hemåt. Vi hade haft ganska god 
tur med vädret så här långt. Endast några skurar 
men nu var det värre. Regnet höll i sig. Det var 
väldigt många mötande och dessutom tung trafik. 
Jag var innerligt glad för de fungerande vind-
rutetorkarna. Som familjefar kände jag trycket 
att skaffa någon present hem och den måste ju 
vara från Norge, så vid gränsen blev det stopp och 
souvenirshopping för att stilla samvetet. 
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det kan ha varit. Men det är när sådant händer 
som det känns bra med tidsmarginaler.

Hemma i Esbo var det tid för en summering. 
Det blev totalt 1498 km och det gick åt 430 liter 
bensin. Jag kan säga att kilometrarna kändes i 
kroppen. Bilen gick fint hela vägen och vi stötte 
inte på några problem så det lovar gott inför 
kommande möten. Mötet i Lillehammer var väl-
organiserat och lyckat. Utflykterna kördes längs 
fina, lagom krokiga landsvägar och för mig som 
aldrig varit i Norge, förutom i Oslo, var det trev-
ligt att se mera av landet. Jag vill avsluta med att 
framföra ett stort tack till de norska arrangörerna 
för ett lyckat Packardmöte.

Måndag morgon och sista etappen. Det skulle 
bli Karlskoga-Arboga-Södertälje-Stockhom. Vi 
startade 8.30 och hade god tidsmarginal. Det 
vill man ju gärna ha när man har en färja man 
ska hinna till. Då vi närmade oss Södertälje och 
hade gott om tid beslöt vi att göra en avstickare 
till Taxinge slott.  Det var kul för då körde vi igen 
på mindre vägar. Framme vid slottet insåg vi att 
bilen kommit till sin rätta miljö. Stallbyggnaden 
i rödtegel var från 1930 så jag bara måste par-
kera bilen framför och ta några bilder. Inne i 
slottet fanns världens kaffeservering. Så många 
olika sorters kakor, tårtor och bakelser har jag 
aldrig sett på en gång. Helt oemotståndligt. Det 
kändes som att vi fick upprättelse för gårdagens 
fikakrångel.

Nu var det inte långt kvar. Vi fortsatte längs 
det mindre vägarna mot Södertälje. Hulda bör-
jade knycka lite oroväckande men vi tog oss trots 
det väl fram till färjeterminalen. Jag vet inte vad 

Nöjda arrangörer efter ett lyckat Packardmöte, 
Bjørn Henrik, Stein Morten, Stein och Mette.   

”Vi är lika gamla båda två.” Sällsynt bra bak-
grund till en Packard  740.

Varning! Ät inte här när ni är på resande fot.

INSÄNDARE
 

I Juli 2011 köpte jag en Packard 120C av Sigge Jezyk 
i Örebro. Han hade lagt ner mycket jobb på bilen, men 
ändå saknades en del detaljer.

Jag visste väldigt lite om reservdelsförsörjningen 
till Packard, men det var en gammal dröm att ha en 
sån bil. Men tack och lov fick jag tips om att det finns 
en kontaktman för NPOC i USA som heter Ole Böök.                    
Jag tog kontakt med honom och det blev min räddning! 
Han har skaffat allt från lägre utväxling i bakaxeln till 
lås på handfacksluckan. Han har fixat allt på ett mycket 
trevligt och korrekt sätt. Det blev min räddning. Nu är 
bilen körklar. TACK OLE.
 

Stig Högsäter, Charlottenberg
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Washington D.C. 1924. Inspektor Albert Headley betraktar en demonstration av ett påkörnings-
skydd. Trafiksäkerhet är som synes ingenting nytt. Packarden är från Baltimore, Maryland, vilket 
framgår av den ovanliga kylartexten. 

Varning för nedfallande lampor!
Plommonstop 10 poäng, Packard 5 poäng.

På landsbygden av Gary Larson.
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Tre olika transportmedel. Bilden är från järnvägsstationen i Magnolia, Massachusetts och             
Packarden är troligen av Modell N från 1905. Av en denna bild framgår tydligt att inga framsteg gjorts 
inom fotografin på hundra år. En helt perfekt komposition. En exponering är allt som behövs när 
man vet vad man gör. Kameran på stativ, kassetten med glasplåten i format 8×10” på plats, invänta 
rätt tillfälle och sedan exponera. Framkalla plåten och göra en kontaktkopia. Svårslagen kvalitet!   

Skådespelerskan Grace Valentine poserande i en exklusiv specialbyggd Packard Twin Six Roadster 
från omkring 1920. En rejäl bil för en späd flicka. 
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På måndagkvällar under sommaren har Auto-
mobilhistoriska klubben, AHK, anordnat 
temakvällar vid Årstavikens Segelsällskap i 
Stockholm. Det har varit informella tillställ-
ningar där man parkerat sin bil och ägnat sig 
åt däcksparkning. Kaffe och enklare maträt-
ter har man också kunnat få på närbelägna 
restaurang Skrovet. 

Den 25:e juni var temat Packard. Trots regnväder 
kom det sju Packardbilar, men aktiviteten runt 
bilarna och publiktillströmningen var minimal. 
Därför beslutades att ha Packardtemat ytterligare 
en gång, och då hoppas på bättre väder. 

Den 30:e juli var det dags igen. Då var temat 
i stället Packard och Cadillac. Vädret var denna 
gång perfekt och parkeringen blev snabbt över-
fylld med bilar. Temabilarna trängdes utspridda 
på parkeringen med andra veteraner, moderna 
bilar och mycket folk. Uppslutningen bland 
Packardägarna var god. Kvällen samlade nio 
Packards och tre Cadillacs (varav en modern), 
men det var ju ingen tävling. Som en kuriositet 
kan nämnas att Anders Läck, ordförande i AHK, 
deltog med totalt tre bilar, en Packard och två 
Cadillacs. Anspråkslöst och trevligt initiativ med 
dessa träffar tycker bulletinred.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Göran Sjöholms 1954 års  5411 Clipper Super Sedan trängs med de moderna.
Kjell Larssons 1948 års 2202 Super Eight Sedan.
Anders Läck i sin 1934 års 1101 Convertible Sedan, Dietrich.
Bobby Bastamow trivs bra i sin 1939 års 1701 Convertible Coupe.
Anders Läcks fullvuxna 1939 Cadillac Convertible Sedan med kaross från Nordbergs.
Anders Läcks 1931 års V-16 Cadillac Convertible Coupe. Makalöst mäktigt maskineri.
Henry Juntunens 1928 443 Coupe med ett imponerande bakparti.
Olle Bister med en av sina 1956:or, här 5680 Four Hundred Hard Top. 
Maddi och Bertil Dimanders 1940 års 1807 180 Custom Eight Formal Sedan.
Johan Bergs läckra 1937 års 120C Convertible Coupe.  

Packard – Cadillac 9-3
Text  och foto: Hans Schmidtz

Den första temakvällen samlade i stort sett       
endast dessa bilar. Publiktillströmningen var 
som synes minimal.                   Foto: Bertil Dimander

Efter att Packard i och med sjuttonde serien 
upphörde med tillverkningen av Twelve,                  
frigjordes utrymme i fabriken samtidigt som 
den berömda bron över East Grand Boulevard     
byggdes. Tillsammans med övriga omdisposi-
tioner fanns det nu plats för att rationellt till-
verka 1940 års modeller. Dessa bestod av fyra 
grundtyper, två Junior benämnda One Ten och 
One Twenty samt två Senior med beteckning-
arna One Sixty och One Eighty. One Sixty fick 
sitt namn efter den nykonstruerade motorn som 
hade 160 hkr. medan One Eighty egentligen 
inte betydde någonting, annat än att möjligen 
markera att den var lyxigare och därmed ersatte 
Twelve.

För att visa att de nya modellerna höll 
samma höga kvalitet som Packard alltid varit 
känd för, arrangerades en spektakulär demon-
stration på fabrikens testbana i Utica när de 
nya modellerna presenterades i augusti 1939. 
Packards säljorgnisation och återförsäljare, 
tillsammans omkring fyratusen personer, fick 
se de nya bilarna med hög fart köra upp på en 
brant ramp på två hjul och med våldsam kraft 
dunsa ner. Därefter tog men en rejäl sats, körde 
upp på rampen och hoppade cirka 25 meter över 
en lastbil och landade med ett enormt nedslag 
på alla fyra hjulen.

Efter en noggrann genomgång av företagets 
tekniker, som inte kunde hitta några defekter, 
såldes bilarna till anställda vid PMCC, förhopp-
ningsvis till reducerat pris.

Källa: Kimes: Packard a History of the Motor Car 
and the Company.  

Spektakulär test
Text: Bertil Dimander
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Kansi    

Kansikuvan hieno vuoden 1929 633 Sedan Limousine kuuluu 
Stein Morten Engille joka oli vuoden 2012 Packardkokouksen 
järjestäjiä. Useimmat näkivät silloin auton ensimmäistä kertaa. 
Kokouksen tapahtumista kertoo tällä kertaa uusi toimittajamme, 
joka jatkaa tehtäviäni ensi numerosta alkaen. Tämän värikkään 
kiertokirjeen sivuilla kerromme myös Ruotsin länsirannikon 
Rallitapahtumasta, joka vietettiin Orustin mainekkaalla saarella. 
Voit myös tutustua Tukholman alueella järjestetystä Packardin 
ja Cadillacin tapaamisesta.

Sivu 3
Toimittajamme Hans Schmidtzin Packard-ajatuksia   

Nyt on runsaat kaksitoista vuotta siitä kun jatkoin edeltäjäni 
Bertil Dimanderin tehtävää kiertokirjeen toimittajana. Hän toi-
mitti 75 kiertokirjettä 20 vuoden aikana. Minun tililleni tulee 42 
kiertokirjettä. Lisäksi Artur Sallinen toimitti yhden kiertokirjeen 
joka käsitteli Autola Oy.n toimintaa. Nyt on aika jättää tehtävät 
uudelle toimittajalle. 

Tehtäväni kannalta alalla on tapahtunut paljon näiden 
vuosien aikana. Lähes kaikki tekniikka on digitalisoitu tekstien 
kirjoittamisesta ja kuvien ottamisesta aina taittoon ja paina-
tukseen asti.

Olen joutunut oppimaan uusien ohjelmien käyttöä ja uuden 
painotalon käyttöönottoa edellisen kaatumisen johdosta.

Kamerat ovat kehittyneet valtavasti. Joskin kuvamateriaalin 
valitseminen kuuluu luonnollisena osana toimittajan tehtäviin 
olen myös itse ottanut paljon kuvia.

Jätän nyt  toimittajan tehtävät Robin Bergille Helsinkiin sekä 
helpottuneena että kaiholla. Työ vaatii aikaa mutta on myös 
palkitsevaa.Toivotan Robinille onnea tehtävässä!

Kun tämä kiertokirje on valmis aloitan Packardini moottorin 
entisöinnin. Auto on seissyt tallissa pari vuotta ja tarvitsee ulkoi-
luttamista. Talomme vaatii huoltoa. Olen myös lopettamassa 
yritykseni toiminnan, joten meillä tapahtuu paljon. 

Saatan myös rentoutua ja nostaa lasillisen Cognacia 
vaihteeksi.

Hei!

Sivut 4-5
Länsirannikon Ralli  
Teksti: Göran Ericson   
Kuvat: Hans Schmidtz

Heräsin aamulla 15. syyskuuta 2012 hotelliyön jälkeen siihen 
että olin myöhästymässä tyttäreni tapaamisesta. Aamutoimet 
hoidettiin siis nopeasti.

Packardimme oli jo lähtövalmiina ja käynnistyi kuten aina eli 
heti. Osanottajat tapasivat Henån satamassa, kuusi Packardia 
ja yksi Studebaker miehistöineen.

Onneksi saimme myös kahvia ja voileipiä kun hotelliaami-
ainen oli jäänyt lautaselle. Kahvin jälkeen pieni joukkueemme 
pääsi matkaan. Ensimmäinen kohteemme oli Vindön saarella 
sijaitseva upea venetelakka näyttelyhalleineen. Ihailin kelluvia 
loistohuviloita ja niiden hienoa puutyötaidetta messinki- ja 
jaloteräsheloineen. 

Yritin samalla tehdä pientä vertailua. Näiden venejät-
tiläisten polttoaineen kulutus on melkoista luokkaa ja yhdellä 
tankillisella meidän bensarosvot pärjäisivät vuosikausia. Tämä 
ympäristöasioista.

Jatkoimme retkeämme. Lossien ja  siltojen jälkeen 
saavuimme Orustiin jossa lounas jo odotti. Tunnin jälkeen 
porukka hajaantui, minä jatkoin luoteeseen ja tyttäreni etelään. 
Sain kotimatkalla rengasrikon, muuten kaikki meni hyvin. Kiitos 
järjstäjille Örjanille ja Camillalle kauniista saaristoretkestä!

Sivut 6-7
Sitten viime kerran

Sivulla kerrotaan uusista jäsenistä ja autoista. Suomesta ker-
rotaan että Juha Toivosen pojat Mikko ja Jukka ovat liittyneet jä-
seniksi. Asuvat Espoossa ja Shanghaissa. Perheessähän autoja 
riittää. Ruotsalainen Anders Varnéus sai yhteyden kerhoomme 
Peter Ginmanin kautta, molemmat harrastavat mahonkiveneitä. 
Toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi!

Presidentin tiedote
Hyvät Packardystävät. 

Vuosi 2012 onnistui hyvin kerhomme kannalta. Toiminta laa-
jenee. Varsinkin Saksan kehitys on lupaavaa. Pohjoisessa toi-
mivan Wilfried Hüttmannin ympärille on muodostunut aktiivinen 
joukko kannattajia, ja jäsenmäärämme siellä on nousussa. Uusi 
toimittajamme Robin Bergin on astumassa remmiin. Kiitämme 
Hassea hienosta työstään ja toivotamme Robinille onnea! Kii-
tän myös työryhmiä hyvästä panoksesta maailman mielestäni 
parhaimman Packardkerhon eteen.

Lopuksi toivotan jäsenille Hyvää Uutta Vuotta 2013!

Packardterveisin,
Allan Kim Møller 

Robin Berg – NPOC:n uusi kerholehden toimittaja

Robin aloittaa ensi numerosta tehtävänsä kerholehden toimit-
tajana. Hän on ollut työryhmän jäsenenä vuodesta 2010 alkaen 
ja osallistunut Hyvinkään Packardkokouksen järjestämiseen 
samana vuonna. Robin on kasvanut monen harrasteauton 
parissa ja eritysesti perheen v. 1930 Packard 740 on mainit-
semisen arvoinen, onhan se ollut kuvioissa uudesta saakka. 
Pyydän nyt lukijoitamme kertomaan Packardkokemuksistaan. 
Lähettäkää terveisiä Robinille, antakaamme hänelle varaslähtö 
uutena toimittajana.        Hz      

Näin Robin keretoo itsestään:
Olen 39-vuotias lentoinsinööri ja työskentelen lentoalalla. 
Olen aina ollut tekniikasta kiinnostunut vaikka tehtäväni ovat 
kaupallista laatua. Olen osallistunut NPOC-kerhotoimintaan 
uskoakseni vuodesta 1998 alkaen. Olen myös SAHK:in jäsen. 
Olen naimisissa ja puolitoistavuotias tyttäreni vaikuttaa tällä 
hetkellä paljon perheen vapaa-aikaan. Kesäisin vietämme aikaa 
maaseudulla jota myös voi katsoa harrastukseksi. 

Sivut 8-17
Packardkokous Norjan Hunderfossenissa 2012
Teksti: Robin Berg   
Kuvat: Hans Schmidtz, Bertil Dimander ja Allan Møller 

Teimme nopeasti kutsun jälkeen päätöksen osallistua Hunder-
fossenin Packardkokoukseen. Edellisvuoden kokous Varber-
gissa oli onnistunut hyvin ja saaatuamme auton kaasuttimen 
ja sytytyksen säädettyä loppukesästä 2011 näkymät kokous-
matkan onnistumiselle olivat hyvät. Aiemmin kokouksissa ollut 
ystäväni Johnnie Lund kiinostui myös kokouksesta ja näin meitä 
olisi kolme matkassa. Aivan niinkuin edellisenä vuonna. Pitkän 
ajomatkan takia teimme etukäteen pari koeretkeä. Pyyhkijät toi-
mivat heikosti ja vika todettiin jossakin alipaineletkussa tulipellin 
ja pyyhkijöiden välimaastossa. Jotta sisustusta ei tarvitsisi pur-
kaa turhaan, uusi väliaikainen muoviletku asennettiin vuotavan 
tilalle. Tulos oli hyvä ja ratkaisu varsin näkymätön.

Sitten oli lähdön aika. Ronald varusti auton työkaluilla, öljyllä 
ja varabensakanisterilla kotonaan Espoossa, nouti Johnnien 
ja minut Helsingistä matkalla Ruotsinlaivalle. Merimatka meni 
hyvien sääolosuhteiden vuoksi rauhallisesti. Auto herättää aina 
paljon huomiota varsinkin jonoissa tai parkkipaikoilla. Tukhol-
massa valitsimme reitin Mälaren-järven pohjoispuolitse koska 
kävimme Bålstassa tapaamassa Johnnien isää. Jatkoimme 
kahvin ja raparperipiiraan jälkeen vanhaa tietä Enköpingiin 
kohteena Arvika, jossa yövyimme. Matkaa olisi torstaiaamuna 
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Toistaiseksi sääonni oli ollut hyvä mutta nyt tilanne muuttui. 
Liikennettä oli paljon ja sitten oli pakko pysähtyä Norjan rajalla 
matkamuistoja varten. Pitihän perheenisän osoittaa hyvää 
tahtoa kotiin tullessaan.

Maanantaiaamu ja viimeinen etappi edessä. Lähtö 8.30, 
lautalle piti ehtiä ajoissa. Reittimme kulki nyt Mälaren-järven 
eteläpuolitse ja matka taittui niin hyvin että ehdimme käydä 
Taxingen linnassa kahvilla. Mutka kannatti, sieltä löytyi hieno 
punatiilinen tallirakennus vuodelta 1930. Kuvauspaikkana 
mahtava ja Huldankin mieleen. Ehdimme hyvin lautalle vaikka 
Hulda vähan nytkähtelikin. Wallentinia ei näkynyt missään. 

Kotona Espoossa tehtiin yhteenveto. Ajoimme 1498 km 
ja kulutimme 430 litraa bensaa. Voin tunnustaa että kilometrit 
tuntuivat kehossa. Kokous oli hyvin organisoitu ja onnistunut. 
Minulle, ensikertalaiselle Norjankävijälle, uusi kokemus oli 
arvokas. Päätän kiitoksiin kokouksen järjestäjille!

Sivut 18-19
Alkuperäiskuvia

Sivun 18 yläkuvan Packard on varustettu jalankulkijasuojalla. 
Liikenneturvallisuus siis ei ole mitään uutta. Auton kotipaikka, 
Baltimore, ilmenee erikoisesta jäähdyttäjän kilvestä. Alakuvan 
katulamppu on tyypillinen valokuvaajan erehdys, lisäksi se 
näyttää varsin uhkaavalta.

Sivun 19 yläkuvassa kolme kuljetusmuotoa samassa 
kuvassa. Rautaieasema on Magnoliassa, Massachusettsin 
osavaltiossa. Packard on todennäköisesti mallia N vuodelta 
1905. Kuvanlaatu on parhaimmasta päästä, negatiivin mate-
riaalina lasia, koko 8×10”, kamera jalustalla. Ei tarvitse kuin 
odottaa oikeata hetkeä ja laukaista. Kätevää. Alakuvan eriko-
iskorisessa Packard Twin Six Roadsterissa hymyilee näyttelijätär 
Grace Valentine. Kuva noin vuodelta 1920.

Sivu 20
Eriskummallinen testi
Teksti: Bertil Dimander

Seitsemännentoista sarjan autojen valmistuksen päättymisen 
jälkeen myös maineikkaan Twelven tarina loppui vuonna 1939. 
Tehtaalla vapautui tilaa ja kuuluisa kadun ylittävä silta rakennetti-
in. Vuosimallin 1940 tuotantolinjat voitiin nyt sijoittaa järkevästi. 
Myös mallinimikkeet uudistettiin Junior-linjan mallien mukai-
sesti. Uusien mallien esittelytilaisuudessa Utican koeajoradalla 
elokuussa 1939 järjestettiin erikoinen testiajo. Jälleenmyyjille 
ja myyntikonttoreille tarkoitettuun tapahtumaan osallistui noin 
neljätuhatta henkeä. Tällöin näytettiin kuinka autoilla pystyttiin 
loikkaamaan 25 metriä hyppyrin nokalta kuorma-auton yli ja 
maastoutumaan ilman vaurioita. Autot myytiin senjälkeen hen-
kilökunnalle alennettuihin hintoihin, toivottavasti. 

Packard – Cadillac 9-3
Teksti ja kuva: Hans Schmidtz 

Ruotsin autohistoriallinen kerho AHK on kesän aikana maa-
nantaisin järjestänyt teemailtoja Tukholmassa. Tapahtumat ovat 
olleet epämuodollisia parkkipaikkakokouksia joissa on tarjottu 
kahvia ja kevyttä purtavaa lähikuppilassa.

Kesäkuun 25. päivän tapahtumassa teemana oli Packard. 
Sateesta huolimatta paikalle saapui seitsemän Packardia. 
Muuten tapahtuma jäi torsoksi. Päätettiin että juttu uusitaan ja 
30. kesäkuuta teemana oli Packard ja Cadillac. Tällä kertaa sää 
suosi tapahtumaa ja parkkipaikka täyttyi nopeasti. Teemaillan 
autoja oli joka paikassa muiden autojen seassa. Iltaan otti osaa 
9 Packardia ja 3 Cadillacia. Erikoista oli että illan järjestäjällä, 
Anders Läckillä, oli mukanaan 1 Packard ja 2 Cadillacia. Vaati-
matonta ja mukavaa yhdessäoloa! 

Takakansi
Kuva: Hans Schmidtz

Kuvan kauniilla norjalaisella kylätiellä voi uneksia 30-luvusta. 
Packardien määrä saattaa kuitenkin olla hiukan ylimitoitettu.

takana 3/5 joten jatkomatka jäisi lyhyemmäksi. Tankkasimme 
250 km välein koska bensamittari ei toiminut, mutta koska 
tunnemme kulutuksen, arvio on helppo tehdä eikä ongelmia 
tullut. 

Olin varannut hotelli Bristolin hinnan ja lukitun parkkipaikan 
takia. Tällainen etu on arvossaan ja Huldamme vaatii paljon 
tilaa ja sitä löytyikin. Huoneisiin päästyämme oli oluen paikka, 
mutta ovelle kolkutettiin ja sieltähän tulla tupsahtivat pariskunnat 
Dimander ja Schmidtz. Mikä mukava sattuma!

Seuraavan aamun tarkistuksien jälkeen matka jatkui Norjan 
rajalle ja kohti Kongsvingeria. Sitten valitsimme pienempiä teitä, 
ne ovat Huldan kannalta sopivampia mutta auton uraherk-
kyyden takia myös vaativampia. Sitten saavutimme E 6-tien 
kohti Lillehammeria. Emme löytäneet taukopaikkaa josta olisi 
ollut järvinäkymä, joten matka jatkui.  Saavuimme hotellille jo 
puoli kahden maissa ensimmäisten joukossa. 

Illalla oli tervetuliaismaljan aika joka nautittiin isäntien 
majalla. Sitten matkaan tunturiräjäytysmuseolle (kallionpo-
rausmuseolle?) hienosti entisöidyn Volvo-linjurin kyydissä. 
Museo sijaitsi  240 metriä pitkässä tunnelissa joka oli räjäytetty 
vartavasten museon käyttöön. Kalustoa oli myös ulkopuolella. 
Mahtavin dumpperi painoi 300 tonnia, lavan vetoisuus oli 110 
kuutiota ja moottorina 60 litran V16. Museon jälkeen söimme 
härkäpataa Norjan Tiemuseon yhteydessä olevassa vieras-
majassa. Vuonna 1770 perustettu vierasmaja sijaitsi alunperin 
Lysaker-joen varrella Oslon tienoolla ja jouduttiin siirtämään 
tietöiden alta parempaan paikkaan. Vaikka rakennus oli jo kovin 
rempallaan, museoviranomaiset hoitivat sekä purkamisen että 
pystyttämisen. Herkullisen padan jälkeen kävelimme takaisin 
hotellille. 

Perjantainaamuna kävimme tankaamassa ja laskin sillon 
että 17 Packardia oli saapuvilla. Päivän kohteena oli kirjailija-
aktivisti Björnstjerne Björnsonin museo.

Hän on mm. kirjoittanut Norjan kansallislaulun tekstin. 
Näimme miten hän oli asunut tilalla perheineen, sähköineen 
ja hevosvankkureineen. Paluutie oli jyrkkä ja mutkikas. En ole 
koskaan luotsannut Huldaa vastaavissa olosuhteissa. Minulla 
ei ollut kokemusta joten kysyin ajo-ohjeita John Wallentinilta. 
Neuvo oli selkeä: pienellä vaihteella rauhallisesti, kesti mitä 
kesti, aika ei ollut tilanteessa tärkeää. Jarruja ei saanut käyttää 
liikaa kuumenemisen takia. 

Palasimme Lysakerin vierasmajan kautta jossa söimme 
lounaan ennen käyntiä tiemuseossa. Tällainen museo tuskin 
olisi kiinnostava muissa pohjoismaissa mutta Norjan maasto-
olosuhteet ovat haastelliset. Museossa oli tienrakentamisen 
lisäksi kalustoa. Myös naorjalaisauto Troll, muovikorinen ja 
kaksitahtimoottorilla varustettuna. Kokonaista 5 autoa ehdittiin 
valmistaa ennen konkurssia, tosi harvinaisuus siis.  Näimme 
myös miten seppä takoo koukun käsityönä.  Päivän päätteeksi 
söimme illallisen. Yllätykseksemme osallistuimme yhteislauluun. 
Se oli ihan hauskaa!

Lauantain aamuna oli vuosikokous. Sitten autoille ja tutustu-
maan Lillehammerin mäkihyppymaisemiin. Näimme hypp-
ääjien kesäharjoituksia.  Lounaspaikan ikkunoista oli huikeat 
näkymät Lillehammerin kaupungin yllä. Hulda kävi ilmeisesti 
liian rikkaalla seoksella joten asian korjaaminen on hyvä tehdä 
asiantuntijoiden seurassa. John Wallentin avulla Huldan moot-
tori kävi taas niinkuin pitäisi.  Sitten taas matkaan, rinteitä alas 
ja Lillehammerin satamaan.

Siellä odotti Euroopan vanhin hyöryratasalus Skibladner 
vuodelta 1856. Matka tehtiin mukavissa olosuhteissa, aurin-
koakin näki silloin tällöin. Laivan matkanopeus oli 11 solmua ja 
sen konemestari kertoi meille monta tarinaa puolitoistatuntisen 
matkan aikana. Matka päättyi Moelviin josta pääsimme Volvo 
linja-autolla Lillehammeriin ja Packardeilla takaisin hotelliin.

Juhla-illallinen nautittiin Hunderfossenin perhepuistossa. 
Mutta ennen sitä tervetuliaismalja ja matka kummitusjunalla 
läpi norjalaista peikkometsää. 

Alkuruoaksi saimme hummerikeittoa ja pääruoaksi poronlei-
kettä. Ravintolan kattokannattajina toimivat jättipeikot. Tunnelma 
oli kohdallaan, terveisiä puuttuvilta jäseniltä luettiin ääneen ja 
presidentti Möller kiitti hyvistä järjestelyistä.

Sunnuntai aamu ja lähdön aika. Kiitos ja hei ja kotiinpäin. 
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*******************************************************************************
Foto: Hans Schmidtz

På Norsk Vegmuseums vackra byväg kunde man i somras drömma sig tillbaka till 1930-talet, men 
kanske var Packardbilar en smula överrepresenterade.


