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Nummer 153
Hösten 2017

Höstens Bulletin bjuder på en tillbakablick över vårens och sommarens aktivite-
ter. Vi får läsa om äventyrliga turer till det olika träffarna samt om renoveringen 
av styrenheten till en automatväxellåda. Att det gått 50 år sedan en historisk 
händelse i den svenska trafiken uppmärksammas också. Vilken händelse  kan 
det vara?  Bilden ovan är från Haraldleken där Björn Fahlén deltog med sin 
1955 Four Hundred.
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Olle Schenberg i                    tankar

Packard...Bilen som tar plats!

Året var 1975. Jag skulle just köra mitt första 
veteranrally, i en Ford Taunus 17 M 1958 i fint 
originalskick. Jag var 25 år.

Vi stod och pratade lite, som man gör, med 
besättningarna. Mitt i allt tystnade alla och tit-
tade upp. Det kom en 1920-tals Packard! Täckt 
1929 och den var danskregistrerad. Det var ju 
nära från Danmark till Höör. Alla i vår grupp 
slutade prata och så gick vi gemensamt bort mot 
Packarden. Snart kom nästan alla bort till bilen 
och ägaren, det visade sig (som så många gånger) 
att bilen ägts av familjen sedan ny och det var 
dottern som ägde den nu. Så kom historierna om 
Packard igång.

När jag åkte hem hade jag fått en ny favorit-
bil. Hur skulle jag få tag på en sådan. Jag kollade 
runt men hittade ingen. Jo bilar fanns men det var 
oftast ”tingade” så jag förstod att det var mycket 
svårt att hitta någon.

1977 köpte jag resterna av Assar Gabrielsson 
bilskrot på Lundavägen 127 i Malmö. Det var en 
skrot som varit igång sedan 1925 så det fanns gre-
jor. Jag kommer speciellt ihåg en stor kylarsarg 
som jag trodde hörde till en lastbil. Den lånade 
jag ut till en kille i Lund som skulle ha den i en 
julsoaré. Det var ju till en lastbil, precis som de 
sökte. Den fick jag aldrig tillbaks, och den var 
till en Packard har jag förstått senare, av de större 
modellerna, kanske 12:an.

Den fanns en hel del Packard som Assar 
skrotat och på den tiden var det veteranmarknader 
som gällde. Det visade sig att det fanns inget som 
var så lättsålt som just dessa delar och jag kom 
i kontakt med många Packardägare. Men inga 
20-tals bilar till salu.

1979 flyttade jag med min dåvarande fru från 
Trelleborg till Kymbo, utanför Falköping. Det 
blev många resor i Transiten och till slut hade 
jag allt på plats, delar och bilar. Denna jul fick 
jag ett vykort av en man jag lärt känna, Malte 
Hammarin i Kumla.

Han skickade ett julkort på sin Packard 633 
1929 som han fått klar, och detta har jag kvar. 
Jag blev väldigt glad över detta kort.

Åren gick och det kom en del andra bilar 
och  motorcyklar i vägen. Ford, Chevrolet, Buick, 
Jaguar, Bentley m.m. Men jag sökte alltid och 
när jag var i USA några gånger 1987-1990 sa 
en man till mig något jag har kvar i minnet: Den 

lokala järnhandlarn köpte ofta en Cadillac för att 
visa sin framgång. De som inte behövde visa det 
köpte Packard.

1987 blev jag erbjuden ett renoverings-
objekt. En 2-sitsig högerstyrd cabriolet 1934. 
Denna erbjöds i klump med fyra andra bilar. Det 
begärda priset var 1 miljon. 

Jag bjöd men inte tillräckligt och just denna 
bil finns nu i Portugal där den renoveras av en 
norrman och är snart klar.

Det blev en Packard under en av mina resor 
till USA, en 2 dörrars 1950 Custom 8. Den var 
billig. 20-30-talsbilarna var för dyra.

När jag fick hem den körde jag en hel del 
med den. En underbar bil. Den gick som en dröm 
och var klart före sin tid.

Efter 6 år fick den en ny ägare och finns nu 
i Hudiksvallstrakten. Sist jag såg den på en träff 
var den grön. Annat än den knallgula jag köpte.

Var på en bilträff i somras där man visade nya 
Ford. En pickup och en Mustang. Bilförsäljarna 
i strax under 30 år stod där med sina iPhones 
och pratade med någon när de fick tid, en man 
här en kvinna där. Jag pratade med dem och de 
frågade vad min favorit var om jag fick välja. 
300 SL och Packard svarade jag. Då blev det fart 
på telefonerna. Man visste inte vad det var eller 
hur de såg ut.

Jag är bekymrad. Intresset har svalnat för 
äldre bilar och idag kan man få en 1920-30 
talare till drömpris. En Packard har allt men på 
ett diskret sätt. Inte påträngande men den väcker 
stort intresse, tar stor plats när de visas upp och 
det förtjänar dom.

Har en Packard 633 1929 till salu, min dröm-
bil, här på klubbsidorna. Tiden är inte rätt för mig. 
Hoppas att hon får ett bra hem som gör henne 
rättvisa, ja det hoppas jag att alla Packardbilar 
får. Någon som älskar dem lite diskret...

Olle Schenberg försäljare av äldre bilar och 
motorcyklar.
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Sæt kryds i kalenderen til 

Packard møde 2018 på Bornholm

Packard mødet afholdes på Solskinsøen Bornholm fra

torsdag den 28. juni til søndag den 1. juli.

Vi skal bo på Griffen Spa Hotel i Rønne som ligger ud til kysten.

Vi glæder os til at vise jer skønne Bornholm med dens fantastiske natur, smukke 

byer og masser af andet.

I vil modtage indbydelsen i februar måned 2018.

Velkommen til Bornholm og på glædelig gensyn.

Packard hilsen 

Arbejdsgruppen Danmark
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Siden sist
Sen sist
Sitten viime kerran

Siden sidst

Norge
Tone W Grønlund från Halden är ny medlem. 
Tone har en 1954 Packard 5431 Convertible 
5479.

Frode Langeland från Frekhaug är också ny 
medlem med en 1939 Packard 120 1701 Sedan.

Bjørn Cato Skilnand är ny medlem. Bjørn har  
en 1936 Packard 120B Club Sedan. Bilen ägdes 
tidigare av Svein Thorvaldsen.

Roar Torgersen har lämnat klubben. Roar hade 
en 1928 Packard 526 Sedan.

Sverige
Bo Eklund från Värmdö är ny medlem. Bo kör 
en  1937 Packard 120C Touring Sedan.

Jan Forsberg från Altersbruk är ny medlem med 
en 1939 Packard 1700 Touring Sedan.

Joakim Kolbert från Västerfärnebo är också han 
ny medlem med en 1955 Packard 5562 Clipper 
Custom Sedan. 

Finland
Pekka Kiiski från Kotka har importerat en 1941 
Packard 120 Convertible Coupe i orenoverat 
orginalskick och blivit medlem i NPOC.

Danmark
Kim Gram Olsen er blevet arbejdsgruppemed-
lem. Vi byder Kim velkommen og vi glæder os 
til samarbejdet.

Wasim de Neergaard har fået indregistreret sin 
1949 Packard 2332 Super Eight Convertible 
Victoria.

USA
David Frear i Post Falls, Idaho, USA är ny 
medlem. David är mannen bakom <packard-
carbs.com> som nytillverkar Detroit Lubricator-
förgasare 1929-32.

Vi önskar alla nya medlemmar varmt välkomna 
i NPOC.

EFTERLYSNING

Jag vet att jag lånat ut verktyget Front Load 
Arm Holding Tool J-6065 till flera medlemmar 
i NPOC, men jag kommer inte ihåg vem som har 
det nu. Om det är någon som känner sig skyldig 
vore jag tacksam för besked. En av våra medlem-
mar behöver verktyget för att byta bussningar i 
framvagnen på sin 1956 Caribbean Convertible.

Ole Böök

Wasims 1949 Packard 2332 Super Eight Con-
vertible Victoria.
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Kære Packard venner

Jeg håber, det går godt med jer og jeres familier, 
og I har haft en god sommer med masser af hygge 
også med jeres Packard. Det varer ikke længe, 
før sæsonen er slut, og vores Packarder skal have 
vinterklæder på og måske et eftersyn. Vi må da 
også håbe, at vejret i Norden bliver mere som-
meragtigt næste år, så der kan blive mere kørsel i 
solskindsvejr og gerne over 20 grader, vi krydser 
fingrene.

Lidt Info:

Vi har afholdt Packardmøde den 30. juni til den 
2. juli i Finland, og der var stor tilmelding. Det 
var et dejligt Packardmøde med gode oplevelser, 
tid til snak og hygge. Den finske arbejdsgruppe 
havde gjort et stort og flot arbejde for at gøre det 
interessant og spændende, det må siges, det lykkes. 
Godt arrangement Finland og tak for nogle gode 
dage sammen med Packard venner. 

I kan læse mere om turen i Bulletinen og se 
masser af billeder på hjemmesiden.

Næste år er det Danmarks tur til at afholde 
Packardmøde, og det bliver på Bornholm fra 
torsdag den 28. juni til søndag den 1. juli 2018.

Vi har fået en del nye medlemmer, og det er 
jeg rigtig glade for. Det svinger lidt hvert år, men 
vi holder et godt medlemstal 348 medlemmer 
med 404 Packards (som i 2012), så det ser fint ud 
i den nærmeste fremtid. Vi prøver stadigvæk at få 
medlemmer i alle aldre, men de helt unge er svære 
at få ind i klubben.  Vi ser, hvad tiden bringer og 
håber på det bedste.

Årsmødet blev afholdt, og alt gik godt. 
Regnskabet er flot, og hvis I ønsker at modtage 
det, kan I kontakte Lars Löwgren, som så vil sende 
det til jer på mail eller med post.

Husk, at I altid er velkomne til at kontakte mig 
eller arbejdsgrupperne, hvis I har noget på hjertet.

Tak for en god sæson.

Du og din familie ønskes en 
Glædelig Jul samt et Godt Nytår

Packard hilsen

Allan Kim Møller

Säljes

1930 Packard 726

Helt komplett renoveringsobjekt med intressant 
svensk historia (Ex Sigge Wennberg, mångårig 
medlem i klubben i dess tidiga skede). Dubbla 
reserver. Tallrikshjul. Mycket fin inredning. 
Mörkt blå med svarta skärmar och orginalrand-
ning. Motorn gick runt med startmotorn för 
cirka 10 år sedan och är nu demonterad delvis. 
Modernare vevstakar och lager från en något 
senare årsmodell anskaffade. 6 st helt nya ännu 
icke monterade däck med slangar samt div 
delar medföljer bl a grill, flaggstångshållare, 
sökarlykta, 4-5 speciellt för bilen tillverkade 
innerlådor till yttre koffert (vilken dock måste 
tillverkas efter innermåtten). 

Auburn 851 Phaeton 1935

Totalrenoverad till absolut toppskick i orginalku-
lör Nevada Silver. Känns som en ny bil. Columbia 
bakaxel(= 6 växlar). 115 hk, 8 cyl, snabb, tyst, 
bekväm. Vid 100 km/tim ligger motorn på under 
2 000 varv och då är endast cirka 2/3 av kraften 
utnyttjad. Orenoverade plåtfodral till de dubbla 
reservhjulen medföljer liksom litteratur och 
dokumentation. Svensk historia sedan importen 
i dec 1934. Pris cirka EUR 100 000. 

Svar till Carl-Einar ”cem@businesslaw.se” eller 
telefon +46 708 975153.
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Så var det dags, min första STORA bilträff som nybliven medlem i NPOC och ägare till en 
1930 Packard Convertible Coupe, av mig och säljaren kallad ”The Lady”. När jag påpe-
kade för säljaren i Montreal, Kanada, att bilen är STOR, blev jag genast tillrättavisad…
We never say ”big” for such an old lady, we say ”tall”. Och det hade han rätt i. Därefter 
kallade vi henne ”The Lady”!

Förutom de lokala träffarna jag varit på i och kring 
Jönköping, så skulle detta bli den första större bil-
träff jag deltar i. Förväntan var på topp. Jag hade 
fått information om att NPOC skulle vara där med 
ett tält och andra glada NPOC-medlemmar, så ett 
samtal med Kent Carlson i Varberg gjorde att jag 
kände mig väl omhändertagen när jag anlände till 
Tjolöholm. 

Veckan innan avfärd började jag plocka ihop 
diverse saker jag tänkte jag måste ha med mig ifall 
jag skulle bli ståendes med ”The Lady”. Det får ju 
bara inte hända! Och tror ni något ”hände”! Stora 
domkraften lades in i kofferten bak. Punktering 
skulle ju ställa till det, och det är högt till ramen för 
att lyfta bilen och skifta hjul, bäst att ta med största 
domkraften. Bogserlina lades med, samt två liter 
extra kylvatten, bara ifall….! Verktygskitet med 
diverse hylsnycklar, skruvmejslar och tänger…bara 
ifall ! Arbetshandskar samt några handdukar ifall 
jag skulle bli liggandes på marken, och kräla under 
bilen. Till sist ställde jag även in ett reservbatteri i 
golf-luckan. Laddat bilbatteri, fyllde på bensin med 
en liten skvätt 2-taktsolja och blyersättning (enligt 
instruktion från säljaren). Så, nu kände jag och ”The 
Lady” oss redo och förväntansfulla inför avresan.

Kvällen innan kom kompisen med stor dragbil 
och ett ännu större bilsläp. Vi hjälptes åt att köra 
på ”The Lady”, spännband drogs fast, kofferten 
skruvades loss från hållaren bak på ”The Lady” och 
ställdes in i bagageutrymme på dragbilen (den fick 
inte plats då ”The Lady” fyllde hela släpet på läng-
den) och vi var klara för avfärd morgonen därpå. 
Jag hade tidigt tagit beslutet att köra ”The Lady” på 
släp, då det skulle bli alltför jobbigt att köra henne 
till Tjolöholm. ”Jobbigt” säger kanske en del nu. 
-Vad är du för en mes? Ja, jag kände mig som en 
stor mes, då jag anser att bilarna ska användas och 
inte vara ”trailer queens”. Men jag har upptäckt 
att körning på kring 60-90 min är lagom vad min 
rygg klarar med den upprätta körställning man har 
i denna bil. Sedan är ju inte bromsarna av moder-

naste snitt, och planering av körning måste ske ca 
100m framför bilen. Och att köra 7 timmar på en 
dag, förvisso trivsamma timmar med ”The Lady”, 
skulle nog ta knäcken på mig. Så släp fick det bli, 
i alla fall denna gång. Det hör till saken att jag inte 
(ännu) har tagit BE-körkort som krävs för att köra 
”The Lady” (1 910 kg) på släp, men jag hade sett 
till att dragbilen fick dra ”The Lady” med godkänt 
bilsläp. Om jag skulle bli stoppad, så hade jag i 
alla fall godkänd bil och godkänt släp! Jag hade 
också veckan innan sett ut en färdväg som skulle 
ta mig på förhållandevis små vägar till Fjärås, där 
jag funnit ett bra ställe att lasta av ”The Lady” och 
ställa dragekipaget för att sedan köra ”The Lady” 
de sista 7-8 km till Tjolöholm. Allt för att minimera 
risken för att bli stoppad. 

Packard träff – Tjolöholm 2017
Text och foto: Rolf Denesfay

Morgonen kom, uppstigning kl 05.00. På 
med kaffebryggaren och kylväskan packades med 
mackor, kaffe och dagen till ära ett 4-pack maza-
riner och ett paket Göteborg kex, Ballerina såklart. 
De är ju bara så goda. Om ni delar kexet, vilken del 
äter ni först? Den med nötkrämen på, eller den utan. 
Jag tar alltid den utan först. Och mazariner äter jag 
inte ofta, då jag lever med en ”träningsfreak” till fru. 
Vilken fest vi skulle ha! Såklart hade jag inte berät-

Tjolöholmträffarna är populära och många 
klubbar deltar. Närmast Mustangklubben, NPOC 
med klubbtält och flagga till vänster.
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tat om 4-packen Mazariner för henne. Det behövde 
hon ju inte känna till. Jag hade avtalat med min 
bror att han skulle komma ned från Alingsås och 
möta mig för en härlig dag med bilar, Packarder, 
och fika i gröngräset. 05.55 gav jag mig iväg med 
”The Lady” där bak. Fint väder, dock tror jag ”The 
Lady”  frös lite där bak på släpet för det var bara 12 
grader så tidigt på morgonen, men i alla fall inget 
regn. Färden gick på hyfsade vägar från Jönköping 
till Tranemo, Svenljunga, Skene, i 70-80 km/t, men 
sedan blev det jobbigt! Från Skene till Fjärås var 
det ca 5 mil på väldigt SMAL väg…..”suck”. Precis 
så att släpet fick plats i körbanan. Koncentrationen 
var 100% och jag var tvungen att titta lika mycket 
i sidobackspeglarna som jag blickade framåt för 
att se att jag låg rätt i vägbanan. Det var jobbigt. 
Men lite trafik så tidigt på morgonen gjorde att det 
ändå gick bra. 2 tim och 40 min senare nådde jag 
Fjärås och hittade direkt platsen jag valt ut för att 
lasta av. Spännbanden lossades, lämmarna släpptes 
ned, hissade upp släpet i framkant och rullade så 
sakta av ”The Lady” från släpet. Perfekt. Hämtade 
kofferten från dragbilen och skruvade fast den. Det 
var ju i kofferten jag skulle ha med alla nödhjälp-
sattiraljer….”ifall att”. Dragbilen låstes, öppnade 
höger motorhuv, öppnade bensinkranen, satte 
strömbrytaren på ”on”, stängde huven. Sträckte 
lite på mig, kikade upp mot solens värmande strå-
lar, gäspade (hade ju trots allt varit igång sedan kl 
05.00, och hade inte sovit så mycket natten innan 
avfärd, och kände att detta skulle bli en underbar 
dag. Hoppade in i ”The Lady”….mmmm, vad gott 
det luktar i den nya svarta skinninredningen. -Ska 
jag kanske cabba ned, tänkte jag lite snabbt i mitt 
glada morgonhumör. -Näää, det blir för kallt. Jag 
väntar med det…! Slog på tändningen, kände att jag 
hade växel i neutral, drog ut full choke, satte foten 
på startknappen på golvet och tryckte till…DÖD 
! Inget hände. -Vad i he….te är det nu då?? Solen 
gick i moln, och det blev mörker. Jag befann mig 
plötsligt i Mordor, mörkrets rike. Slog på parke-
ringsljuset för att se om det fanns kräm i batteriet….
inget lyste. Hur i he…te kunde batteriet, som var 
fullladdat, vara tomt från dagen innan till nu….med 
huvudströmbrytaren i Off ?? Ja, nu ger jag er en 
stund att själva fundera vad det kunde vara…hur 
går det ?.. några idéer?...mmmmm ??? Hoppade ur, 
tog fram verktygskitet från kofferten (ja, se där…
tur jag tog med det), skruvade bort luckan på bat-
terilådan, och för att komma åt batteriet, började jag 
att skruva bort reservhjulet. -Nu får jag användning 
för reservbatteriet jag så påpassligt ställde in i golf 
luckan, tänkte jag. Kände på minus-kontakten, ja 

den satt fast ordentligt. Kände på plus-kontakten, 
och den fick jag i handen ! ! Glasögon på för att 
syna kabelskon, och se där, den hade gått itu och 
låg inte an mot polen tillräckligt bra för att ge 
kontakt. OK, två nya batterikontakter sattes upp 
på inköpslistan. Nöp till runt bulten och kontakten, 
tryckte sedan på den på pluspolen. Jag kände lite 
försiktigt att den satt fast hyfsat och hoppade in 
i bilen igen. Jag slöt ögonen sakta i en stund av 
andakt (ja, jag bor ju i Sveriges Jerusalem, är dock 
ej religös) innan jag satte foten på startknappen i 
golvet och tryckte till…..startmotorn gick igång och 
efter 4 varv på motorn hoppade hon igång så snällt. 
Vilken lycka….! Då reste jag snabbt från Mordor 
till Solens Rike igen. Färden påbörjades mot 
Tjolöholm för att sluta upp med NPOC-kompisarna 
och min bror. Väl framme där visste jag inte vart 
jag skulle hitta mina NPOC-bröder och systrar, så 
ett snabbt telefonsamtal med Kent gav vid handen 
att sektion A1 var rätt plats. När jag spanade efter 
NPOC-tältet ser jag långt där borta en man som 
viftar frenetiskt med armarna, vilket signalerade 
”Här är det”. Ratten dikt an mot vänster och ner i 
gräset for jag och ”The Lady” mot NPOC-tältet och 
vännerna där. Väl där blev vi anvisade en plats och 
parkerade där så stilla och slog av motorn. Klev ur, 
öppnade huven, stängde bensinkranen och vred om 
strömbrytaren till Off. Framme! Kent och övriga 
NPOC-medlemmar hälsade mig varmt välkommen. 
Och det måste jag säga, vilket trevligt gäng. Jag 
kände mig verkligen välkommen. Min bror slöt 
upp och en trevlig dag tog sin början med mycket 
bilsnack och tittande under huven på alla andra fina 
Packardbilar. Strosade runt på området och insöp 
atmosfären. Mycket trevligt.

Vid slutet av dagen var det så dags att packa 

”The Lady” väl framme i Tjolöholm.
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ÅTERIGEN EN PACKARD I VÄNSTER-
TRAFIK I STOCKHOLM!

Sverige hade vänstertrafik fram till 1967. Trots 
att folkviljan efter en folkomröstning 1955 ville 
behålla vänstertrafiken infördes högertrafik den 
3 september 1967. Det var en stor och kostsam 
omläggning. För att fira att det var 50 år sedan 
Sverige införde högertrafik repeterades den 
kritiska manövern att flytta bilarna från vänster-
körbana till högerkörbana samma datum och 
klockslag nu 2017. Mellan klockan 04.00 och 
05.00 kördes det därför återigen vänstertrafik 
på Kungsgatan såtillvida att ett antal bilar till-
verkade före 1967 slussades in på gatan och 
parkerades på vänster sida, för att klockan 05.00 
försiktigt ta sig över till höger sida. Precis som 
för 50 år sedan. Det är säkert många medlem-
mar i NPOC och inte bara jag som minns den 
dagen mycket väl. Detta historiska ögonblick 
då Sverige fick högertrafik uppmärksammades 
på detta sätt av Automobilhistoriska Klubben, 
AHK. En tidstypisk Amazon polisbil var med 
och höll ordning. Liksom Packardägaren Anders 
Läck från AHK som dock körde hovstallets fd 
Cadillac. Själv deltog jag i detta mycket trevliga 
och lyckade arrangemang med min Packard 
Clipper, en bil som började sina dagar vid den 
svenska ambassaden i London och alltså var 
byggd för vänstertrafik från fabrik, med ratten 

till höger. Jag har sedemera anpassat mig helt 
till högertrafiken och därmed byggt om bilen till 
en vänsterstyrd sådan. Därmed extra lämpligt att 
återigen låta bilen pröva på att åka till vänster.

Håkan Sjöholm.

Packard i vänstertrafik.

Åter på ‘rätt’ sida.

ihop NPOC-tältet, lägga in Brassestolarna i 
svärmorsluckan på ”The Lady”, gruppfoto togs 
och börja tänka på hemfärden. Öppna huven, 
öppna bensinkranen, vrida strömbrytaren till ON. 

Hoppade in i ”The Lady”, satte foten på startknap-
pen i golvet, tryckte till och hon hoppade igång 
så snällt. Körde tillbaka till uppställningsplatsen 
för dragbil och släp och omvänd procedur för att 
påbörja hemfärden. Den avlöpte väl, men som sagt, 
jobbigt att vara så koncentrerad på smala vägar. 
Anlände hem till Jönköping efter nästan 3 timmar, 
rullade av ”The Lady” och körde in henne i gara-
get igen. Summerade dagen med att den trots allt 
avlöpte väl och att jag gärna gör detta igen. 

Tack för ordet! //Rolf Denesfay
rolf.denesfay@maklarhuset.se

Glada deltagare i Tjolöholmträffen. Tredje från 
vänster är Rolf. 
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Næsten overalt i det meste af verden fylder den nationale historie langt mere i disse uforudsi-
gelige tider end før, og man behøver absolut ikke at rejse særlig langt her i Skandinavien for 
at studere, erkende og måske også beundre resultaterne af tidligere tiders politisk dikterede 
beslutninger, og de investeringer det førte med sig. Ofte var det sådan, at de danske monarker 
under enevælden ikke forstod realiteten af, at området Danmark siden sen middelalderen på 
Margrethe I tid omkring år 1400 var skrumpet ind til kun at være en lilleput nation på ca. 
50.000 km2 med under en halv million indbyggere to hundrede år senere.

En guidet rundtur på Kastellet i København.
Kastellet blev oprindelig grundlagt af Christian IV 
i 1624 hvor den tidligere Skt. Annæ Skanse lå og 
blev en del af Københavns volde som en femstjer-
net konstruktion med fem bastioner til kanoner 
m.m., og hed oprindeligt Citadel Frederichshavn. 
Lige udenfor borg anlægget var der en dyb vold-
grav, endnu en smal vold med fire raveliner og tre 
kontrecardere (lave fremskudte kanonstillinger) 
også kaldes Smedelinjen, da der oprindelig var 
placeret smedeværksteder her og endnu en voldgrav 
ind mod Københavns centrum. Mod syd findes 
hovedindgangen Kongeporten nær den Engelske 
Kirke og mod nord Norgesporten. Byggeriet blev 
først færdigt i 1664 under Frederik III og blev i 
de følgende tre århundreder forstærket og ændret 
undervejs. Der skulle oprindeligt også være opført 
et kongeslot, men det var der ikke penge til. Der 
blev installeret en kasserne og nogle fængsceller 
på området, hvor bl.a. magtfulde politiske personer 
som  P.S. Griffenfelt, J.F. Struensee, og høvding 
Adum fra den dengang danske Vestafrikanske 
Guinea koloni Gyldkysten har haft deres tilholds-
sted som fængslede. Ligeledes måtte den tyske 
rigsbefuldmægtigede i Danmark fra 1942-45 
Werner Best i en periode efter krigsafslutningen 
opleve at sidde i en fængsels celle på sit eget tid-
ligere militære tjenestested, før han blev flyttet til 
Nürnberg under Nürnbergprocessen. Fængslerne 
her fik undervejs ry for at være blandt Danmarks 
værste og mest modbydelige.

Under rundturen fik vi af guiden fra Kastellets 
Venner en præcis orientering om de historiske 
kendsgerninger og fik ligeledes en rundtur i 
Kastel Kirken, i et par af fængsels rummene og 
et vue ind i en af vagtstuerne, hvor man dengang 
sov tre personer i hver seng. 

Den ældste af bygningerne der hedder 
Svanestokken er fra 1664 og grundigt restaure-
ret i 1959 af Forsvarets Bygningetablissements 
Tjeneste mens Kommandantgården hvor 
forsvarschefen tidligere har haft sin bolig er fra 
1724, Kastel Kirken fra 1704 og den hollandske 
vindmølle til formaling af kornprodukter fra 1847 
først blev restaureret senere. Kirken som i dag 
tilhører det lokale pastorat, er sammenbygget 
med et af fængslerne, hvor der er skrå kikhuller 
fra fængselsrummet ind til kirkeskibet, så de 
fængslede i fordums tid kunne følge med i de kir-
kelige handlinger, og måske derved angre deres 
handlinger. Bygningerne og det militære etablis-
sement er et af de mest velbevarede i Nordeuropa 
der findes, særlig takket være kraftige donationer 
fra A.P. Møller fonden fra ca. 1980-2001, som 
har medført en komplet restaurering. 

Forårstur i Danmark
den 12. maj 2017

Text og foto: Jens Jørgen Pedersen

Fem Packard-ekipage deltog i Forårsturen.

På flagdagen d. 5. 9. 2011 blev det historiske 
mindesmærke for faldne danske soldater siden 
1948 designet af kunstneren Finn Reinbothe, 
indviet. Det består af to granit beklædte murvær-
ker med en levende flamme, vandfyldte granit 
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kar, lyssøjler og et rundt ceremoni rum med 
inskriptionen ” En tid - Et sted - Et menneske ”, 
og hvor de faldne soldaters navne er noteret med 
messing bogstaver på den indvendige væg struk-
tur. Hele området overvåges af den Kongelige 
Livgarde, som har vagter placeret ved indgangen 
til Kongeporten, og som går vagtrunder på stien 
rundt til de fem indre bastioner.

Kastellet er fortsat et af Forsvarets etablisse-
menter, hvor der har været opbevaret forskellige 
mindre samlinger af militær oprindelse, militær 
historiske bøger, et bibliotek m.m., og Forsvarets 
Efterretningstjeneste har for år tilbage også haft 
arkiver og gennemført uddannelse og træning her.

Selvom jeg har haft min gang på Kastellet i 
en kortere periode i 1971-72 som menig soldat, 
og er kommet her ca. 30 gange årligt i perioden 
2010 -15 fik jeg så sandelig nye kendsgerninger 
med hjem fra den guidede rundtur herfra. Jeg 
vidste f.eks. ikke, at der florerede en kolera 
epidemi på stedet i 1853 og at de sidste tyske 
soldater først forlod Kastellet i 1946 efter at alle 
deres landsmænd var sendt hjem, og der var ryd-
det op efter dem. 

På trods af at stedet her har overværet en 
masse krige mod vore naboer gennem tiden, et 
bombardement med brandbomber fra den engel-
ske flåde d. 2. september 1807 og en statsbanke-
rot i 1813, er det en utroligt flot og gennem res-
taureret seværdig perle i den danske hovedstad, 
hvor man får en dyb fornemmelse af mental ro. 

Heldigvis er der også de sidste hundrede år 
sket en fantastisk forbedring på forholdet til vore 
svenske, norske, engelske og tyske naboer, som 
de nuværende danske generationer nyder utrolig 
stor glæde af, trods de tidligere mange krige og 
historiske stridigheder.

Kommendantgården från år 1725 används idag 
bland annat som informationscenter.

Amager.
Jeg er også kommet en hel del på Aflandshage 
og i Kongelunden på øen Amager, og noget 
af det første jeg bed mærke i var, at der er en 
ret stor forskel på en ærke københavner og en 
amagergenser. Sidstnævnte vil absolut ikke sam-
menlignes med en københavner, men er ofte i 
humor, kultur og livssyn helt sin egen. Amager 
blev under Kong Christian II:s tid fra 1588-1648 
ændret til en regulær Københavnsk køkkenhave 
for fødevarer som grøntsager, rodfrugter, korn, 
kvæg, fjerkræ og svin m.m., takket være bl.a. 
hollændere der gjorde tjeneste for den danske 
konge. Områder på Amager blev dengang brugt 
som Københavns losseplads og nogle af de 
københavnske skarprettere, der skulle eksekvere 
dødsstraf udførte også deres forehavende her. 
Mange af os kender sikkert handlingen når man 
siger ”Amager” når man vil understrege sand-
heden i ens eget udsagn og samtidig holder en 
vandret fladstrakt hånd mod sin strube. Denne 
manifestation skal netop symbolisere den tidli-
gere henrettelse, som fandt sted her.   

Udover Sundbyerne, Tårnby, Ørestad og 
Kastrup med Nord Europas største lufthavn er 
der også byområder som Søvang, Store Magleby 
og Dragør, hvor vi skulle kigge lidt på bygnings-
arkitekturen i Dragør.

Først indtog vi en udmærket frokost på 
den restaurant Lille Kongelunden med nogle 
udsædvanligt friske og vel tilberedte fiskefile-
ter. Selvom der kun var ca. 10 km i luftlinje til 
Københavns centrum, føltes det som om man 
stod midt i den landlige idyl, med åbne marker 
og arealer med husdyr o.s.v. Selv støjen fra de 
lettende fly i lufthavnsområdet skulle man lytte 
efter for at bemærke den.  

Efter en lille byvandring i udkanten af 
Dragør tog vi til Hvidovre hos Charlotte og Kim 
Olsen, hvor vi fik serveret aftensmad og fik en 
god snak om dagens oplevelser mens aften hyg-
gen sænkede sig. 

Når man er lidt historisk interesseret, er en 
klub tur som denne bare alle tiders, der straks 
sætter forskellige tanker i gang.  

Det får mig til at tænke på et ordsprog der 
siger: Kend historien før du vurderer fremtiden.

Jens Jørgen Pedersen
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Finlandstur til Packardmøde 2017

Vores tur starter hjemme i Frederikshavn med færge til Göteborg. Videre til Falköping hvor vi 
samlede os fire Packard. Jens Rønholt fra Sønderjylland med vennen Ulric, Jørgen og Connie 
fra Gilleleje og Kim og Charlotte fra København. Foruden os – Hanne og Thorben

Så gik det ellers derudaf på motorvej mod 
Stokholm. Vi havde en vis frykt for det virvar af 
tuneller osv. der er i Stockholm, indtil vider gik 
det fint med Jørgen som førerhund og Jens næste 
uden navigator.

Ude af et af rørene er Jørgen pludselig væk 
og vi måtte overtage føringen. Vi fandt færgen 
men hvor var Jørgen?

Da vi holder i køen ringer han og fortæller at 
hans kardan er brudt sammen og han var drejet 
ind på en busholdeplads for ikke at stoppe hele 
Stokholms aftentrafik.

Så vi måtte vinke farvel til dem fra færgen. 
De kom så med næste dag dirkte til Helsingfors 
og kørte med os andre de næste dage.

Vores færge gik til Åbo, hvorfra vi kørte 
videre til Hotellet uden for Helsingfors. 

Her besøkte vi flere  interessante steder.
Flymuseet ved den stor lufthavn havde 

mange fly og dele til både nyt og meget gammelt.
Et Bilværksted kom vi også til. De restau-

rerede gamle biler i en meget høj kvalitet. Salg 
af veteraner var der også, et ganske stort lager 
var at se.

Der var også en afdeling hvor de ændrede 
gamle sportsvogne til EL drift !! Det var ikke dyrt 
men MEGA dyrt. Nå så kan man jo altid sætte et 
bånd med fed motorlyd på Musikanlæget. 

Den Finske nationalhelt Carl Gustaf 
Mannerheim stiftede vi også bekendtskab med.  
Dag Söderblom kom standsmæssigt kørende 
i en tolv cylindret Packard med President 
Mannerheim (i kopi). En sådan bil havde 
Presidenten i sin tid. Rundvisning på Museet var 
meget interesant og gav et godt indblik i det kun 
hundrede år gamle Finland.

Søndag morgen forlod vi Hotellet og kørte 
til Åbo, her overnattede vi tre par og Jens tog 
færgen og hjem.

Vi andre tog færge til Mariehamn og blev på 
Åland i to dage. Her så vi et fint Marinemuseum 

og andre småmuser og meget natur.
Derefter Stockholm og i Jönköping skiltes 

vi med vennerne og vi fortsatte til Göteborg. Her 
fik vi for første gang lejlighed til at slå taget ned 
på vores Caribbean.

Hele turen forgik i tørvejr men meget koldt 
til årstiden. Til gengæld undgik vi bekendtskab 
med de firemotorede myg som Finland er så 
berømt for.

Så tak til Finland  for hyggeligt og lærerigt 
Packardmøde. Hvor mange aftalte at mødes igen 
på Bornholm til næste år.

Mvh Hanne og Thorben Damsgaard

Text: Hanne och Thorben Damsgaard   Foto: Stefan Asplund, Dag Söderblom, Kari Pitkänen

Mötet började med samling vid Flygmuséet i 
Vanda intill Helsingfors flygplats.

Stefan ansvarade för utdelningen av program-
materialet. Många kassar blev det.
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Arne Åvall ledde kortegen till Grips Gara-
ge med mötets äldsta bil, 1929 626 Sedan.

Flygmuséet presenterade Finlands flyghistoria från 
1900-talets början till nutid. Flygplanet på bilden, en 
Piper Cherokee från 1969, flögs av flygkapten Fru 
Orvokki Kuortti och deltog i många tävlingar bl a från 
England till Australien och London till Victoria i Kanada. 
Flygplanet är det enda finska privatplanet som flugit på 
fem kontinenter.

Oskari och Arne Åvall berättade om Grips Garages verk-
samhet. Grips Garage är specialiserat på att renovera 
och underhålla engelska bilar men kan också hjälpa 
Packard-bilar vid behov.

Austin A90 Atlantic 1950. Ful eller vack-
er? Avgörandet ligger i betraktarens 
öga. Grips Garage hade ett antal bilar till 
salu. Främst engelska sportbilar.

Grips Garage har ett intressant samarbete med e-Drive 
Retro. Michael M Richardson från e-Drive Retro för-
klarade hur man bygger om bilar till eldrift. Pågående 
projektet är en MGA som får nytt liv. e-Drive Retro står 
för konverteringen till el drift och Grips Garage för reno-
veringen av chassit och interiören. Bilen får en elmotor 
på 120kW och en batterikapacitet som räcker till 150 km 
körning på en laddning. Notera batteri installationerna 
i golvet och  bak där tanken suttit.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

1937 115C Touring Sedan, Ari Saukko
1938 1600 Club Coupe, Peter Ginman
1939 1701 Touring Sedan, Jerry Grandin
1939 1701 Touring Sedan, Tuomo Kivikari
1940 1801 Touring Sedan, Arild Lindqvist
1940 1803 Convertible Sedan Schmidtz
1949 2206 Custom Eight Sedan, Knut-
Samuelsen
1947 2126 Clipper Custom Limousine, 
Ari Saukko
1939 1700 Business Coupe, Jarmo Ky-
tömäki
1936 1401 Coupe Roadster , Jens Røn-
holt
1942 2000 Clipper Sis Special Club Se-
dan, Juhani Lindberg och 1939 1700 Club 
Coupe, Juha Muukka
1939 1700 Touring Sedan, Raoul af For-
selles
1952 2501 200 DeLuxe Sedan, Asko 
Tarpila
1939 1701 Convertible  Coupe, Peter-
Ginman
1955 5680 Caribbean, Hanne Damsgaard
1948 2206 Custom Eight Sedan, Aarni 
Erämaa
1956 5680 The Four Hundred, Olle Bister
1953 2631 Caribbean, Kim Olsen
1954 5431 Caribbean , Peter Ginman
1955 5580 Patrician, Lennart Siljeström
1934 1001 Coupe Roadster, Jyrki Halonen 
och 1930 740 Sedan, Robin Berg

Totalt deltog 30 ekipage i Packardmötet.

21

18

17

19

20
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Vid Mannerheimmuséet anlände Mannerheim, 
(Timo Närhisalo) som också är Packardvän, 
lagom då vi skulle  göra entré. Marshalken höll 
ett kort anförande om läget i riket assisterad 
av sin chaufför, menige soldaten Söderblom. 
Söndagens program bestod av besök på Sine-
brychoffs konstmuséum och lunch på anrika 
hamnkrogen Salve. Ovan Allan och Kirsten 
Møller, Ola och Helena Stuvemark, Elsie af 
Forselles och Ingrid Löwgren.
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Pushbutton Glory
Text: Dag Söderblom   Foto: Hans Schmidtz

James J. Nance, Packards siste VD, anses vara mannen bakom tryckknappssystemet för 
manövrering av automatväxellådan på 56. seriens bilar. Han rekryterades från vitvaru-
företaget Hotpoint där han lärt sig att tryckknappsmanövrerade spisar sålde bra. Man 
skulle göra livet lättare för den amerikanska husmodern. Varför skulle idén inte fungera 
i bilindustrin?

I en tidigare Bulletin filosoferade jag om 
Packards rattväxelsystem ”Handishift” som 
förorsakade så mycket bekymmer bara för att 
man ville ersätta den enkla och idiotsäkra golv-
växelspaken.  Problemen lindrades delvis efter 
införandet av automatväxellådan Ultramatic år 
1949. Ultramatic omarbetades och förbättrades 
och till sist utrustades den med tryckknappsma-
növrering. Före 1956 hade Ultramatic hanterats 
med en rattväxelspak som via leder och spindlar 
överförde rörelsen till en tvärgående axel på 
växellådans vänstra sida.

Tryckknappsmanövreringen gjorde precis 
samma sak, men på ett alldeles otroligt mycket 
mer komplicerat sätt. Tryckknapparna aktiverar 
önskat växelläge via en strömkrets som sätter 
igång en elmotor. Via  en snäckväxel med mycket 
låg utväxling överförs elmotorns rotation till 
ovan beskrivna tvärgående axel. Då positionen 
för det önskade växelläget nås, bryts strömmen 
och motorn stannar upp. Som nytt fungerade 
härligheten säkert hur fint som helst, men slitage, 
smuts och fukt var inte bra för de relativt utsatta 
komponenterna och kablaget. Packard använde 
sig av underleverantören Auto-Lite som snart 
bestämde sig för att skrota produktionsverkty-
gen för växelmotorn. Reservdelsföresörjningen 
upphörde.  

För 10 år sedan skaffade vi en modern 
Packard. Det blev en Executive med typbeteck-
ningen 5672.  Det har varit en trevlig åkbil, per-
fekt för möten och avstressad sommarkörning.  
Under 10 körsäsonger har den med uppvisande  
av yttersta precision tappat backväxeln mitt i 
säsongen. Det har lett till att man alltid parkerar 
så att man kommer iväg framåt eller i ett motlut 
så att man kan rulla bakåt. Backen har fungerat 
på nytt efter vinteruppställning som har fördröjt 
beslutet att göra nånting åt saken. Men på hösten 
år 2016 fick vi nog. Felet måste hittas! Men jag 

hade inte stor lust att riva ut motor och växel-
låda för att hitta det. Ole Böök levererade delar 
och en teknisk beskrivning av demontering av 
växlingsmotorn som sitter mycket illa till mellan 
växellåda och rambalkarna.  Hasse Schmidtz med 
bakgrund i rätt bransch lovade ta hand om väx-
lingsmotorpaketet så fort det var demonterat. Så 
jag fick tag i en lämplig ryggsäck, stoppade ned 
grejorna och hoppade på färjan till Stockholm 
och tåget till Falköping. I Lasse Löwgrens spa-
tiösa och välförsedda garage öppnades locket och 
innannmätet synades. Vi var nog inte de första 
som varit där. Det är ett under  att man överhu-
vudtaget kunde växla, så illa såg det ut. Dessutom 
var kabelhärvan skarvad litet här och där och 
genomföringarna tätade med gucka. Inte bra.

Efter årsskiftet ringde Hasse och berättade 
att jobbet var klart. Jag hade bett honom doku-
mentera allting och efter att ha sett bilder och 
videofilm beslöts att detta måste in i Bulletinen. 
I början av april 2017 är det tänkt att provköra. 
Inget är som att leva i väntans tider.

Väntan blev inte lång. På onsdagen den 5 
april 2017 kvitterade jag ut Packarden efter mon-
tering av växlingsmotor och relä. Premiärturen 
gick till Kulturaftonen på Villa Brevik den 8 
april. Bilen och växlingsmotorn fungerade som 
de skulle.

1956 5670 Executive Sedan med fungerande 
backväxel.
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Mindre snygga lödningar.

Nya kontaktbleck passar inte så bra. Gummibit för att åstadkomma kontakttryck.

Kontaktbrygga. Nytvättat.

Ihopsatt. Prov av växellägen.

Kabelhärva med problem.
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På Kristi himmelsfärdsdag fick jag följa med min vän Lasse Henriksson och Hans Carlborg 
som arrangerat en träff och Packardtur till till Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna i Köping.

Traditionsenligt inom Nordic Packard Owners 
Club arrangeras en träff på Kristi himmelsfärds-
dag, den så kallade ”Haraldleken” till minne av 
Harald Jonsson som var en av dem som startade 
klubben 1971. De som ordnat med träffen var 
Lars Henriksson, som hemma i garaget har en 
Packard Clipper Super Panama 1955, snart kör-
klar, och Hans Carlborg, som tidigare ägt den 
Packard Clipper Custom 1955 som var med på 
träffen denna gång.

Först skulle vi mötas i Enköping, för de 
som ville. Därifrån blev det en gemensam färd 
till det intressanta och fina museet Bil- och 
Teknikhistoriska Samlingarna i Köping. Det hade 
ordnats med en samlingslokal för deltagarna, så 
fika och medhavd lunch kunde avnjutas tillsam-
mans.

Haraldleken 2017:
Med Nordic Packard Owners Club till Köping

Text: Lars Widman   Foto: Lars Widman, Hans Schmidtz

I väntan på avfärd funderade Raoul på att göra 
en lackförsegling.

Där träffade vi Bengt Magnusson från 
museet som var vår guide. Han började med att 
berätta om byggnaderna och lite historik kring 
själva museet samt hur det började. Sedan gick 
vi in i utställningshallarna där Bengt berättade 
om fordonen och människorna som ägt dem. 
Samlingen visar först och främst bilarna och 
motorcyklarna som Bertil Lindblad och Curt 
Borgenstam hade. Men det lånas även in bilar, så 
utställningen varierar hela tiden. Allt var intres-
sant att höra från Bengt som var mycket kunnig 
om alla föremål. Vi fick dessutom bra svar på 
många frågor som vi hade.

Jag fick också chansen att provsitta en Bugatti 
typ 57 som hade tillhört Curt Borgenstam, bara 
en sån sak! Klart att jag tog den...

Vi tackade Bengt Magnusson för en trevlig 
runda i muséet. Alla verkade nöjda med dagens 
utflykt – och museet är mycket väl värt ett besök.

Fotnot: Lars Widman ingår i redaktions-
gruppen för MHS publikation ”Motorhistoriskt 
Magasin”.

Samling i Enköping innan avfärd till Köping.

Guiden Bengt berättar om en Harley Davidsson.
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Bugatti Typ 35B 1925.

Mycket dyrbar Mercedes Benz.

Delage med centrummonterat dörrhandtag.

Bugatti typ 44 1928.

Tändstickskungens bror Torsten Kreugers Bentley.

Maddi, Yuphin och Ingalill vilar benen.

W-18 motor från Isotta Fraschini. Se vevstaken på hyllan.
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Kansi

Syksyn Bulletin tarjoaa katsauksen kevään ja kesän tapahtu-

miin. Saamme myös lukea automaattilaatikon ohjausyksikön 

korjauksesta ja siitä kuinka Tukholmassa muisteltiin liikenteen 

siirtymistä vasemmalta oikealle 50 vuotta sitten. Kuvassa Björn 

Fahlenin 1955 Clipper Custom. 

Sivu 3. Olle Shenbergin Packard-ajatuksia.  

Vuosi oli 1975 ja olin 25 vuotias. Osallistuin ensimmäisiin harras-

teautojen kokoontumis-ajoihin, ajokkina alkuperäiskuntoinen 

Taunus 12 M vuodelta 1958. Muistan kuinka kaikki ryhmässämme 

yht´äkkiä hiljenivät. Paikalle saapui 1920-luvun Packard. Kohta 

olimme kokoontuneet Packardin ympärille ja tutustuimme sen 

omistajaan, joka osoittautui olevan alkuperäisen omistajan tytär. 

Näin tarinani liittyen Packardiin, sai alkunsa. Olin saanut uuden 

suosikkiauton ja pohdin miten löytäisin tällaisen itselleni. 

Vuonna 1977 ostin vanhan autohajottamon Malmösta ja tutustuin 

moneen Packard-omistajaan mutta en löytänyt myytävänä olevaa 

1920-luvun Packardia. Vuodet kuluivat ja monta muuta auto-

merkkiä sattuivat kohdalle kuten Ford, Buick, Jaguar ja Bentley. 

Etsin aina U.S.A.:n matkojeni aikana Packardia, mutta tuloksetta. 

Muistan erään episodin kun minulle kerrottiin, että kun paikallinen 

rautakauppias vaurastuu, hän näyttää sen hankkimalla Cadillacin. 

Ne joilla ei ollut tarvetta näyttää vaurauttaan, ostivat Packardin.

Hankin kuitenkin U.S.A.:sta 2-ovisen Customin vuodelta 1950. 

Vuosien 1920-30-lukuiset olivat liian kalliita. 

Olen huolestunut. Kiinnostus vanhempia autoja kohtaan on hiipunut 

ja tänä päivänä voi saada 1920-30-lukuisen Packardin unelmahi-

ntaan. Packard on täydellinen mutta hienovaraisella tavalla. Ne 

herättävät suurta mielenkiintoa ja ottaa suuren tilan kun ovat esillä. 

Sen ne ovat ansainneet. 

Sivu 4. Varaa aika kalenterista,  

Packard-kokous Bornholmissa 28.6-1.7.2018.

Asumme Griffen Spa Hotellissa, Rönnessä. Olemme iloisia 

voidessamme esitellä teille Bornholmin kauniita kyliä sekä kaunista 

luontoa. Lähetämme kutsun helmikuussa.

Tervetuloa Bornholmiin

Tanskan työryhmä. 

Sitten viime kerran

Uuusia jäseniä:

Norja

Tone Grönland, 1954 Packard 5431 Caribbean,

Froden Langeland, 1939 Packard 1701 Sedan,

Björn Skilnand, 1936 Packard 120B Club Sedan.

Ruotsi

Bo Eklund, 1937 Packard Sedan,

Jan Forsberg, 1939 Packard 1700 Touring Sedan,

Joakim Kolbert, 1955 Packard 5562 Clipper Custom Sedan.

Suomi

Pekka Kiiski on tuonut maahan alkuperäiskuntoisen 1941 Packard 

120 Convertible Coupen ja liittynyt kerhomme jäseneksi.

Uusia jäseniä ovat myös Jyrki ja Mia Lehto jotka ovat hankkineet 

vuoden 1928 Ruaboutin. Auto on tällä hetkellä Marseillessä.

U.S.A.

David Frear on liittynyt jäseneksi. David valmistaa Detroit Lubricator 

kaasuttimia 1929-32. <packardcarbs.com>

Toivotamme kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi.

Tanska

Kim Gram Olsen on liittynyt Tanskan työryhmän jäseneksi.

Puheenjohtajan palsta, Allan Möller

Allan Möller toivoo, että kaikki jäsenemme perheineen voivat 

hyvin ja että he ovat voineet nauttia Packardeistaan. Hän toivoo 

myös, että Pohjolan säät ovat paremmat ensi kesänä kuin olivat 

tänä kesänä. Hän myös kiittää Suomen työryhmää viime kesän 

Packard-kokouksen järjestelyistä ja mielenkiintoisesta ja onnistu-

neesta kokouksesta.

Ensi vuonna on tanskalaisten vuoro järjestää kokous. Se pidetään 

Bornholmin saarella 28.6-1.7.2018. Allan on iloinen siitä, että 

olemme saaneet joukon uusia jäseniä mutta toteaa, ett nuorten 

saaminen muukaan on vaikeaa.

Packard-terveisin

Allan Möller

Myytävänä

Carl-Einar Mellander myy 726 Packardin vuodelta 1929.  Auto on 

hyväkuntoinen ja täydellinen mutta entisöintikohde. Muun muuassa 

sisustus on alkuperäinen ja hienossa kunnossa. Varapyörät sivulla 

ja matka-arkku kuuluvat Packardin varustukseen. Carl-Einar myy 

myös vuoden 1935 Aubyrnin.

Sivu 7.Packard-tapaaminen Tjolöholmissa 2017. Rolf Denesfay.  

Rolf kirjoittaa: Olin ostanut vuoden 1930 Packard Convertible 

Coupen Montrealista, Kanadasta ja oli aika, uutena Packard-kerhon 

jäsenenä, osallistua ensimmäiseen suureen autotapaamiseeni.

Olin kuullut, että NPOC olisi läsnä Tjolöholmissa ja odotukseni 

olivat korkealla.  Lähtöä edeltävävällä viikolla kokosin kaiken 

varalta mukaan tavaraa, kuten tunkin, vara-akun, työkaluja jne. 

Olin jo aiemmin, huonon selkäni takia, päättänyt siirtää Packardin 

kokouspaikalle trailerilla ja ajaa vain viimeiset 7-8 km Tjolöholmiin. 

Matka meni ilman kommelluksia mutta kun Packard piti käynnistää 

viimeistä etappia varten, ei tapahtunut mitään. Osoittautui, että 

akun toinen kaapelikenkä oli mennyt poikki. Vika tuli korjattua 

ja Packard käynnystyi ongelmitta. Perille saavuttuani sain Kent 

Carlssonilta ja muilta Packard-kerhon jäseniltä erittäin lämpimän 

vastaanoton. Päivä kului autojuttujen parissa ja tutustuessa muihin 

paikalla olleisiin,hienoihin autoihin. Päivän päätteeksi oli aika 

suuntautua takaisin kotiin miellyttävää kokomusta rikkaampana. 

Teen sen mielelläni uudestaan.

Packard jälleen vasemmanpuoleisessa liikenteessä Tukhol-

massa

Ruotsissa oli vasemmanpuolinen liikenne 3.91967 asti, minkä 

jälkeen siirryttiin oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Tämän 

KIERTOKIRJE 153 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO PETER GINMAN
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ajokautta. Tämä johti siihen, että aina autoa pysäköitäessä oli 

suunniteltava miten pääsee jatkamaan matkaa, kun peruu-

tusvaihde ei toiminut. Syksyllä 2016 mittani tuli täyteen. Vika oli 

löydettävä! Hasse Schmidtz, jolla on alan kokemusta, oli luvannut 

hoitaa korjauksen kunhan vaihteensiirttäjämoottori oli irroitettu. 

Toimitin moottorin Hasselle. Kun se yhdessä avattiin, ihmeteltiin 

kuinka se oli ollenkaan toiminut. Niin huonossa kunnossa se 

oli. Vuodenvaihteen jälkeen Hasse soitti ja kertoi että työ oli 

tehty. Vaihteistomoottori asennettiin paikalle ja huhtikuussa 

suoritetussa koeajossa auto ja vaihteisto toimivat kuten pitikin.

Sivu 20. Haraldleken 2017

NPOC:n matkassa Köpingiin. Lars Widman. 

Lars kirjoittaa: Helatorstaina sain liittyä Lasse Henrikssonin ja Hans 

Carlborgin seuraan Packard-retkelle tutustumaan Auto- ja Tekniik-

kahistoriallisiin kokoelmiin Köpingiin. Haraldleken (Harald-leikki) on 

vuosittain Helatorstaina järjestettävä retki kerhomme perustajan, 

Harald Jonssonin muistolle. Museolla tapasimme oppaamme 

Bengt Mgnussonin joka aloitti kertomalla museo-rakennuksesta ja 

siitä kuinka kaikki alkoi. Tämän jälkeen siirryimme museoon jossa 

Bengt kertoi autoista ja moottoripyöristä sekä näiden omistajista, 

lähinnä Bertil LIndbladista ja Curt Borgenstamista. Sain tilaisuuden 

koeistua Curt Borgenstamin Bugatti Typ 57:ssä. Tietenkin käytin 

tilaisuutta hyväkseni. Bengt oli hyvin asiantunteva opas ja sai myös 

vastata moniin kysymyksiimme. Kiitämme Bengtiä mielenkiintoi-

sesta museokierroksesta.

Takakansi

ZIS 110 Limousine vm 1948 on kuulunut Vehoniemen Automuseon 

kokoelmiin jo vuodesta 1983 alkaen, jolloin isäni osti sen Packard-

piireissäkin tunnetulta autoharrastaja Martin W. Ekmanilta. Isäni 

jatkoi auton entisöintiä, joka valmistui vuonna 1985. Suomalaisit-

tain auto on kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Suomen tasavallan 

presidentti Juho Kusti Paasikivi on saanut auton vuonna 1955 

henkilökohtaisena lahjana Neuvostoliiton valtiolta tilaisuudessa, 

jossa on neuvoteltu YYA-sopimuksen jatkoasiakirjojen allekirjoit-

tamisesta. Samassa tilaisuudessa silloinen ministeri Kekkonen 

sai samanlaisen auton. Kekkosen auto on Sotamuseon kokoel-

miin kuuluva. Presidentin ja ministerin autot olivat annettaessa 

peruskorjattuja autoja. ZIS 110 autoja ei saanut rahalla ostaa, ne 

annettiin aina Neuvostoliiton valtion lahjana. Saajina oli Neuvosto-

liiton korkein puoluejohto, diplomaatit ja muiden maiden valtioiden 

päämiehet.  Aluksi isäni, myöhemmin Vehoniemen Automuseo, 

on kuulunut pohjoismaiseen Packard-klubiin 1980-luvulta alkaen. 

Muistaakseni Dag Söderblom kutsui meidät mukaan. Stalin 

tunnettiin Packard-miehenä. Neuvostoliitossa aloitettiin kopioida 

amerikkalaisia autoja, erityisesti Packardin vm 1942 Limousinea 

sekä GM:n malleja, joista valmistui vuonna 1946 ensiesitelty ZIS 

110 , jonka valmistus jatkui vuoteen 1959. Stalinilla itsellään oli 

ulkoisesti 110 mallilta näyttävä panssaroitu ZIS 115 auto.

Muuten ajokuntoinen  Vehoniemen ZIS oli tänä keväänä vielä 

ilman rattia, kun alkuperäinen ”maitomuovinen” ohjauspyörä rapisi 

lattialle. Ohjauspyörä, hallintalaitteiden päät sekä kojelaudan 

rapistuneet osat teetettiin Ukrainassa, kun sieltä löytyi alkuperäiset 

muotit. Ennen Packard-kokoontumista puhdistettiin myös ZISin 

polttoainejärjestelmä. Autolla on painoa 2780 kg ja se on 6,1 

metriä pitkä. Suora kahdeksan sylinterinen moottori (  6 l / 140 hv) 

on ahne polttoaineelle. Auto kulutti Helsingin reissulla 28.5 l /100 

km. Koska olen Vehoniemen Automuseon ”Lady of the House”, 

niin luonnollisesti itse ajoin autolla. Onneksi reitille ei sattunut 

taskuparkkeerausta.

tapahtuman muistoksi oli Ruotsin Autohistoriallinen Kerho, AHK, 

saanut luvan sulkea Kungsgatanin Tukholmassa, jotta voitiin uusia 

50-vuotta sitten tapahtunut liikennemuutos. Paikalla oli vain ennen 

vuotta 1967 valmistettuja ajoneujoja, joukossa jäsenemme Håkan 

Sjöholm Packard Clipperillään. Tämä auto oli alunperin toiminut 

Ruotsin lähetystöautona Lontoossa ja näin ollen varustettu vasem-

manpuolista liikennettä varten. Auto on sittemmin muutettu oike-

napuoliselle liikenteelle sopivaksi, siirtämällä ohjaus vasemmalle 

puolelle. Täsmälleen kello 05.00 siirryttiin suurta varovaisuutta 

noudattaen vasemmalta oikealle aivan kuten 50-vuotta sitten.

Alkuvuoden retki Tanskassa 12.5.2017. Teksti ja kuvat A.Möller 

ja M.Nancke.

Tässä jutussa käsitellään Tanskan historiaa 1600-luvulta viime 

vuosisadan alkupuolelle, eikä liity Packard-harrastustamme lain-

kaan. Tämän johdosta yhteenvedon tekeminen ei ole mielekästä.

Sivu 12. Retki vuosikokoukseen Suomeen 2017. Hanne ja 

Thorben Damsgaard. 

Hanne ja Thorben kirjoittavat: Matkamme alkoi Fredrikshavnissa, 

josta otimme lautan Göteborgiin. Ajoimme Falköpingiin, missä 

tapasimme kolme muuta tanskalaista Packard-autokuntaa. 

Ajoimme yhdessä Tukholmaan. Yht´äkkiä Jörgen Petersen 

puuttui letkasta. Osoittautui, että hänen Packardinsa kardaani oli 

murtunut ja hän oli joutunut jättämään matkan kesken. Packard 

jäi Tukholmaan ja Jörgen vaimoineen saapuivat seuraavana 

päivänä suoraan Helsinkiin. Meidän matkamme jatkui Turun kautta 

kokouspaikalle Espooseen. Packard-kokouksen aikana kävimme 

monessa mielenkiintoisessa paikassa kuten lentokonemuseossa, 

autojen entisöintipajassa sekä Suomen kansallissankarin, Carl 

Gustaf Mannerheimin yksityiskodissa. Saimme kokea Presidentti 

Mannerheim-hahmon saapumisen museolle, Dag Söderblomin 

toimiessa kuskina samantyyppisellä Packard Twelwellä, joka oli 

ollut Mannerheimin käytössä sodan aikana. Museo oli mielenki-

intoinen ja antoi hyvän kuvan 100-vuotiaasta Suomesta. Sunnun-

taiaamuna matkamme suuntautui jälleen Turkuun josta siirryimme 

lautalla Marianhaminaan, missä viivyimme pari päivää tutustuen 

mm. hienoon merimuseoon. Matka jatkui sitten Tukholman kautta 

kotiin. Ilma oli vuodenaikaan nähden kylmä mutta vältytimme 

tutustumasta Suomen kuuluisiin hyttysiin. Kiitämme hyvästä ja 

opettavaisesta vuosikokouksesta ja tovomme tapaavamme ensi 

vuonna Bornholmissa.

Sivu 18. Painonappiloistoa,Dag Söderblom.  

Packardin viimeisen toimitusjohtajan, James Nancen, katsotaan 

tuoneen tuotantoon, painonappisysteemin, jolla ohjattiin automaat-

tilaatikkoa 56 sarjan autoissa. Hänet oli rekrytoitu valkotavara-yhti-

östä nimeltä Hotpoint, joka valmisti painonapeilla ohjattuja helloja. 

Jos järjestelmä toimii helloissa niin miksei myös autoissa, hän pohti.

Aiemmassa Bulletinissä olen käsitellyt Packardin rattivaihdetta, 

joka korvasi idioottivarman lattiavaihteen aiheuttaen paljon 

ongelmia. Ongelmat lieventyivät vuonna 1949 tulleen Ultramaticin 

myötä. Siinä vaihteita ohjattiin myös rattivaihteella mutta selkeillä 

vivustoilla suoraan automaattilaatikon kylkeen. Painonappisys-

teemi teki saman asian sähköisesti mutta uskomattoman paljon 

monimutkaisemmin.

Kymmenen vuotta sitten hankin modernin Packardin, vuoden 

1956 Executiven. Se on ollut mukava kesäauto mutta usko-

mattomalla tavalla se on hävittänyt peruutusvaihteen keskellä 
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*******************************************************************************
Text: Leila Suutarinen. bild: Meelis Niin

R

ZIS 110 Limousine 1948 har tillhört Vehoniemi Bilmuseums samling sedan 1983, då min far köpte den 
av Martin W Ekman, också känd i Packard kretsar. Min far fullbordade renoveringen som blev klar 1985. 
Bilen är kulturhistoriskt värdefull. Republiken Finlands president Juho Kusti Paasikivi fick den 1955 som 
en personlig gåva från Sovjetunionen vid en ceremoni där Vänskaps- Bistånds- och Samarbetspaktens 
tilläggsprotokoll undertecknades. Bilen var renoverad vid överlåtelsen. ZIS 110 gick inte att köpa för 
pengar utan de gavs alltid som gåva av Sovjetiska staten. Mottagarna var högsta statsledningen i Sovjet, 
diplomater och andra staters överhuvud. Man började kopiera amerikanska bilar i Sovjet, framför allt 
Packards 1942 Limousine och GM:s modeller varifrån ZIS 110 härstammar. Bilen tillverkades mellan 
åren 1946-1959. 
Den för övrigt körbara bilen var utan ratt ända till våren då original ratten av ”mjölkplast” vittrat sönder. En 
ny ratt och övriga knappar och paneler tillverkades i Ukraina där formarna fanns. Bilen är stor och törstig. 
Den väger 2780kg och är 6,1m lång. Bensinförbrukningen var 28,5l/100km på resan till Packardmötet. 
Eftersom jag är Vehoniemis ”Lady of the house” körde jag naturligtvis bilen själv. Jag är dock glad att 
jag inte behövde fickparkera på vägen.
Min far och sedermera Vehoniemi Bilmuseum har varit medlemmar i NPOC sedan 80-talet. Det torde ha 
varit Dag Söderblom som bjöd in oss.


