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Tretton år hade förflutit sedan Finland blivit självständigt från Ryssland och 
landet var fortfarande mentalt kluvet efter det förödande röda upproret, även 
kallat inbördeskriget eller brödrakriget. Förbudslagen, som instiftades år 1919, 
var ännu i kraft och den Stora Depressionen, efter Wall Street-kraschen i USA 
1929, hade spritt sig till Europa och även till Finland. Under dessa förhållan-
den var försäljningen av nya personbilar tämligen liten och andelen lyxbilar 
minimal. Packards generalagent, Autola, sålde år 1930 tio Packardbilar. Åtta 
var av typen Standard Eight fördelade på följande karosser: tre Sedaner, tre 
Limousiner, en Club Sedan och en Touring. Två stycken var av modell Custom 
Eight en fem-sitsig (typ 413) och en sju-sitsig (typ 414). Vi skall ägna denna 
Bulletin åt att följa deras öden under de gångna 88 åren.
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Dag Söderblom i                    tankar

Tvillingparet Hulda och Hilda är inte identiska 
men ändå rätt lika. Hilda är 100 kg tyngre och 
har plats för sju personer mot fem för Hulda. 
Båda har täckta karosser. Tekniken är identisk, 
bilarna har samma svarta färg och båda är utrus-
tade med trådekerhjul. I baksätet har har Hilda 
en klocka till höger medan Hulda utrustats med 
ett anteckningsblock och en penna snyggt dolda 
i armstödet. Båda har elektrisk cigarrtändare 
för eventuella rökare. Hulda och Hilda är inte 
födda på samma dag; de har nästan tre månaders 
åldersskillnad. De såldes till kvalitetsmedvetna 
kunder under besvärliga ekonomiska förhållan-
den. Importören har antagligen beställt dem på 
spekulation. Det är osannolikt att köparna själva 
gett order om beställning under de förhållandena 
som var rådande på våren 1930. 

I  Detroit hade Packard introducerat den sjunde 
serien den 20 augusti 1929. Förväntningarna var 
höga och leveranserna de högsta någonsin under 
en månad. Dagsproduktionen var 160 bilar och 
framtiden såg ljus ut. Men den allmänna ekono-
miska utvecklingen höll inte ihop. Någon tid efter 
börskraschen i oktober föll botten ur marknaden. 
Packards dagsproduktion minskade till 30-40 
bilar och till slut till 20 bilar. Återförsäljarnas 
lager steg trots att kunderna ännu inte led av brist 
på medel. Största delen av köpen gjordes med 
kontanter. Men det skulle snart visa sig oklokt att 
demonstrera sin rikedom genom att åka omkring 
i lyxbilar när arbetslösheten ökade okontrollerat.  

Vi har förstahandsinformation om situa-
tionen i Detroit år 1930. Klubben hade en 
medlem vid namn Wilhelm Guérillot på tidigt 
1980-tal. Han hade som nyutexaminerad diplo-
mingenjör fått anställning som försäljningschef 
hos Packardimportören Autola i Helsingfors 
och sändes på arbetsresa sensommaren 1929 
till fabriken i Detroit. Staden var en idealisk 
omgivning för en vetgirig och teknikintresserad 
yngling och Wilhelm stortrivdes både med job-
bet hos Packard och med livet i staden i övrigt. 
Bostadsområdena kring fabriken var nybyggda 
och trivsamma och framtiden lovade mycket. För 
att lära sig sälja Packard måste man ha gedigen 
produktkännedom. Wilhelm jobbade på många 
av fabrikens avdelningar och en kort tid t.o.m. 
på sammansättningsbandet. Han provkörde även 

bilar på testbanan i Utica. En dag meddelade 
man Wilhelm att han som färsk anställd inte 
skulle få behålla jobbet. Han förstod att börskra-
schen skulle få allvarliga konsekvenser även för 
Packard, men att att bli av med sin studieplats 
hade inte Wilhelm förberett sig på. Han försökte 
få ny anställning vid fabriken och det lyckades 
på omvägar. Packard började använda underle-
verantörer av arbete och Wilhelm fick fortsätta 
men på betydligt sämre villkor. Han kunde betala  
hyra och mat men inte just mycket mer. Det var 
kärvt och stämningen inte den bästa. Krisen blev 
långvarig.

Wilhelm deltog alltså i produktionen av både 
den sjätte och den sjunde seriens Packardbilar. 
Utvecklingen gick inte med stormsteg. Det 
fanns inga orsaker till förändring för föränd-
ringens skull. Produkten var allmänt accepterad 
och beundrad. Vi skall ändå nämna några av 
nyheterna. Den lättast skönjbara skillnaden är 
att parkeringsljusen flyttats ned till framskär-
marna. Sjunde serien fick nya strålkastare och 
parkeringslampa med Packards kylarmotiv. 
Bensintanken försågs med en täckplåt. Laminerat 
säkerhetsglas infördes som standard. Den treväx-
lade växellådan utrustades med en krypväxel som 
sällan användes. Dubbla fläktremmar introduce-
rades på alla modeller. En ny förgasare, Detroit 
Lubricator S-51,  i två storlekar ersatte tidigare 
förgasare. Framsätets golv täcktes helt av en 
matta i stället för pedalgolvet i aluminiumgjut-
gods som hade lämnats synligt på sjätte seriens 
bilar. Broms och kopplingspedalerna fick ny form 
och försågs med rektangelformade pedalgum-
min. Instrumentpanelen fick dubbla handskfack. 
Centralsmörjningen som sköttes med ett handtag 
fick texten ”Pull Daily”. Förarsätet och solskyd-
den blev justerbara. 

När Wilhelm återkom till Finland efter 
fullgjord tjänstgöring i Detroit var både Hulda 
och Hilda sålda och levererade till sina kunder. 
Han fick kämpa under dåliga tider ända fram till 
1935 då helt andra bilar började strömma ut från 
Packards fabriker. Om vi kunde fråga honom om 
vilka tider var de bästa i Packards historia tror 
jag att hans svar skulle vara: ”När jag var där”.



– 4 –

Kære Packard venner
Så er sæsonen godt i gang og der har være flere 
arrangementer i landene. Det har været et flot 
forår og jeg håber I har haft tid til at få luftet 
jeres Packarder. Efter signes skulle sommeren 
også blive fin, så det bliver dejligt at komme ud 
og nyde det.

Det går godt med NPOC og efter hvad jeg 
kan se, er medlemstallet næsten som sidste år 
(348) i dag 343 medlemmer og (404) i dag 396 
Packarder. Der er nogle nye på vej ind i klubben, 
så det er super.

Det glæder mig, at der er interesse for klub-
ben og håber inderligt at vi få flere medlemmer 
i fremtiden. Vi gør alt for at folkene ude i vete-
ranbilsverden ved, at der også findes Packard og 
at NPOC er en rigtig god Packard klub i Norden.

Dette års Packardmøde foregår i Danmark 
på Bornholm og der er rigtig god tilmelding. Det 
glæder os og vi er klar til at vise den smukke ø 
med masser af oplevelser over 3 dage. 

Tak for jeres interesse og skriv til os, hvis der 
er noget I gerne vil have vi skal gøre anderledes, 
så kigger vi på det også.

Hav en god sommer alle sammen og håber 
vi mødes på landevejen.

Med venlig Packard hilsen
Allan Kim Møller

Wihelm Guérillot poserar mellan två 633:or framför servicebyggnaderna vid testbanan i Utica.
Wihelm Guérillot poseeraa kahden 633:n välissä Utican testiradan huoltorakennuksen edessä.

Redaktören har ordet
Att göra bulletinen är ett tidskrävande jobb och 
kvällarna blir både många och långa. Vid flera 
tillfällen har det varit tal om att grunda s.k. 
redaktionskommittéer i respektive land för att 
säkerställa tillgången på material. Dessa förslag 
har dock inte utmynnat i något konkret. 

Detta temanummer av Bulletinen är pro-
dukten av ett samarbete inom den finska 
arbetsgruppen. Under arbetets gång har vi haft 
redaktionsmöten och delat på arbetsuppgifterna 
samtidigt som vi bollat med idéer inom gruppen. 
Arbetsmodellen var framgångsrik och jag kan 
rekommendera den till de övriga länderna. Låt 
gärna höra av er om ni har idéer så sätter vi hjulen 
i rörelse.  Redaktören står självklart till tjänst vad 
gäller det redaktionella arbetet.
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Siden sist
Sen sist
Sitten viime kerran

Siden sidst

USA

Relaterat till Allison-Packards Torsion-Level-
system som presenterades i förra numret av 
Bulletinen meddelar Roger Luksik från Packard 
Motor Car Foundation att ett utställningschassi 
för Torsions-Level-systemet donerats till Packard  
Proving Grounds i fyndskick från 1956. Chassit 
har ställts ut på bilutställningar för att visa poten-
tiella kunder hur det unika fjädringssystemet 
fungerade. 

Packard Motor Car Foundation har för avsikt 
att renovera chassit till ursprungligt skick för att 
kunna ställa ut det på Packard Proving Ground. 
Ole Böök har åtagit sig att renovera det så att det 
kan ställas ut tillsammans med cykelbilschassiet  
på Packard Proving Grounds.

Norge

Inge Mølsæter har sålt sin 1941 Packard 1900 
Convertible Coupe och lämnat klubben.

Terje Nordahl från Nøtterby har gått bort.

Finland

Jarmo Kytömäki, som redan har två fantom-
renoveringar under bältet, står i beråd med 
att inleda renoveringen av sitt senaste objekt, 
en 1938 Packard 1601 Convertible Coupe, 
komplett men i ruskigt skick. Denna gång för-
bereder Jarmo sig genom att bygga ett helt nytt 
renoveringsgarage, naturligtvis helt på egen 
hand. Vi kommer att följa med hur renoveringen 
framskrider i Bulletinen.

Jarmo Kytömäkis nya garage med plats för två 
bilar.
Jarmo Kytömäen uusi kahden auton talli jossa 
riittää nosto korkeutta.
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Hulda leverades den 18 april 1930 av Autola som 
hade generalagenturen för Packard i Finland. 

Valdemar var fabrikör, eller mera specifikt 
bagarmästare på Helsingfors ångbageri. Bilen, 
även om den är ståtlig och representativ, använ-
des främst som bruksbil inom familjen.  Bilen 
användes året om. På somrarna flyttade familjen 
till landet utanför Helsingfors.  För att Hulda 
skulle få plats i garaget på landet måste bakväg-
gen flyttas bakåt en halv meter. Bageriet hade 
chaufför men han användes inte privat. Som bruk-
ligt var på den tiden var bilägarna medlemmar 
i Automobilklubben, föregångaren till dagens 
automobilförbund. Istället för klistermärken 
som idag fick medlemmarna ett märke i metall 
med instansat medlemsnummer.  Valdemar hade 
nummer 67.

Valdemar lämnade jordelivet 1936 och 
efterlämnade Hulda till sina två söner Kurt och 
Ernst, min morfar. Bilen förblev i min morfars 
bruk och användes av både morfar och mormor.

Kriget
I november 1939 anföll Sovjet Finland och vin-
terkriget var ett faktum. Försvaret var illa utrustat 
och armén konfiskerade bilar och annan materiel 
som behövdes för att få logistiken att fungera. 
Packarden ansågs dock inte lämplig på grund 
av sin ålder och skonades.  I krig blir det brist 
på allting. Bensin, olja reservdelar, ja precis allt, 
livsmedel inte att förglömma. Det mesta regle-
ras och det skapar grogrund för svarta börsen. 
Ångbageriet fick också känna av det och en dag 
blev bageriets lastbils däck stulna. För att få nya 
däck måste man anhålla om köptillstånd från 
försörjningsministeriets bilreservdelsavdelning. 

50-talet
Efter kriget normaliseras tillgång på varor och 
material. Hulda är igen i dagligt bruk men får 
problem med bränsletillförseln. För att råda bot 
på problemet installeras en elektrisk bensinpump 
på Stockmanns bilverkstad på 50-talet. Hulda har 
elektrisk bensinpump ännu idag.

Min mor erinrar sig en vinter utflykt med 
familjen till Automobilklubbens residens i 
Leppilampi.  Det fanns ju ingen värmefläkt i bilen 
så rutorna immade naturligtvis igen. Min mormor 
som hade sina huskurer och knep försökte lösa 
problemet genom att gnida rutorna med rå lök. 
Så kom det åkande i Hulda, tårögda men med 
imfria rutor.

Packard-ägare i generationer
Jag är fjärde generationen som kör med 740:an. 
Det har varit nära att det inte skulle ha blivit så.
Hulda började bli gammal och otymplig. 

Fabrikör-Packarden

Min morfars far Valdemar Schumacher var Packardägare redan i slutet av 20-talet. 1927 
köpte han en Packard Six. När min morfar på våren 1928 blev hemförlovad från armén och 
återvände hem stod den nya bilen på gården och blänkte i solen. Tiden med Packard Six blev 
dock inte lång. Antagligen lockades Valdemar av komforten i en täckt bil och 1930 bytte han till 
en Packard 740 Sedan. Packard Six kom att hamna hos familjen Palmberg och konverterades 
till gasdrift. Bilen som blev Finlands första gasdrivna bil står idag på Woikoski bilmuseum. 
740:an fick inom familjen smeknamnet ”Hulda” och här är hennes berättelse.

Text och foto: Robin Berg, Peter Ginman

Äldsta bevarade bilden på Hulda. Tyvärr är både 
plats och årtal okänt. 
Vanhin säilynyt valokuva Huldasta. Valitetta-
vasti sekä ajankohta että paikka on tuntematon.
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Cellulosalacken hade blivit matt och de vita 
ränderna runt fönstren hade slitits bort genom 
åren. Modernare bilar införskaffades och Hulda 
behövdes inte längre som förr. Man beslöt sig 
för att hon skulle säljas. En bekant köpte bilen.  
Lyckligtvis åkte han till USA och lät bli att betala 
bilen.  Då reservnycklarna fanns kvar togs bilen 
kort och gott tillbaka av min mors kusin Stig.

Krocken
I  apr i l  1961 s tod Hulda parkerad på 
Armfeldtsvägen i Helsingfors. En överförfriskad 
konstmålare kom körande längs vägen men hade 
svårt att kontrollera bilen. Han gled över i fel fil, 
stötte till trottoarkanten, bytte riktning och åkte 
över till andra sidan och träffade Hulda i vänstra 
bakre stänkskärmen. Konstmålarens bil fortsatte 
i tangentens riktning genom en häck, knäckte ett 
träd och stannade efter 30 meter.  En förbipasse-
rande agerade snabbt och tog nycklarna från bilen 
men konstmålaren försvann från platsen. Hans 
medpassagerare stannade lugnt kvar. Även han 
var överförfriskad. Huldas bakre stänkskärm fick 
skador, baklyktan lossnade. Skadorna blev trots 
allt små med tanke på vilken fart konstmålaren 
måste ha haft. Inga människor kom till skada.

60-talet och framåt
Min far som redan på 60-talet var aktiv inom 
veteranbilsverksamheten kände Stig och dessa 
två herrar deltog i veteranbilsrallyn tillsammans 
med Hulda och andra bilar. Herrarna körde också 
motorcyklar.  

1971 var sista året Hulda var i trafik. Hon 
pallades upp på Håkansböle gård i Vanda utanför 
Helsingfors och där blev hon stående.

Stig fick för sig att bilen skulle säljas igen. 
Som spekulant hade han Peter Ginman och priset 
var överenskommet till 60 000 mk. Nu fanns 
det bara ett litet problem och det var ju det att 
Stig inte ägde bilen. Den var hans fars och min 
morfars.  Så han gick in till min morfar Ernst och 
framförde affären. Morfar frågade vad han tänkte 
begära för bilen, tog fram plånboken och betalade 
hälften och bad Stig försvinna. Så hade Hulda en 
enda ägare igen. Bilen stod kvar på Håkansböle 
gård. Garaget var kallt och Hulda mådde inte bra. 
Det dröjde ännu många år men i slutet av 80-talet 
beslutade morfar att bilen skulle renoveras.

Renoveringen
Renoveringen utfördes av Arne Åvall i 
Luhtabacka som Packardklubben besökte under 
Packardmötet 2017. Bilen plockades isär, ramen 
blästrades, karossens trädelar reparerades och 
motorn renoverades. Ett antal reservdelar inför-
skaffades från USA med Ole Bööks hjälp. 

Våren 1995 stod bilen färdigrenoverad.
Snart visade det sig dock att topplocket läckte. 
Det hade antagligen frusit och spruckit. Hur det 
reparerades kommer jag inte ihåg. Antingen byt-
tes locket ut eller så svetsades det. 

1997 var första året jag deltog med Hulda i 
ett Packardmöte. Det var i Nådendal. Efter det har 
vi deltagit i ett antal möten med Hulda. Längsta 
resan har varit till Lillehammer i Norge.

Överlag har bilen fungerat bra med undantag 
för några små äventyr. Solexförgasaren har blivit 
utbytt till en Detroit Lubricator S-51-förgasare 
som bilen egentligen skall ha. Några packningar 
har bytts och kylarens jalusitermostat har reno-
verats. 

Det blir inte många turer per år med bilen 
nuförtiden. Men då man väl kör henne känns det 
kul. I skrivande stund känner jag längtan att få 
köra Packarden igen.

Bilden på första sidan: Hulda så som hon ser ut 
idag.

Femte generationen övar inför det kommande 
uppdraget. Än är det några år kvar.
Viidennen sukupolven edustaja harjoittelee 
tulevaa tehtäväänsä varten. Vielä on odotettava 
monta vuotta.
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Artillery Wheeled Packard Custom Eight 1930
Denna 7-personers Sedan är identisk med Hilda så när som på färgen och träekerhjulen. De ger bilen 
ett ålderdomligt utseende trots att de gick att få ytterligare sex år.  Bilen är registrerad i New York så 
bilden är förmodligen tagen där år 1930. De tidstypiskt klädda damerna sitter rätt i bilden och verkar 
vara imponerade av bilens framtoning. Vi kan spekulera fritt beträffande dess färg. Den är möjligen 
målad i två matchande ljusgröna nyanser.

Utdrag från Automobilklubbens årsbok 1931. AK:s årsbok var ett hjälpmedel för dåtidens bilister 
med vägbeskrivningar, lands information, tidtabeller etc. Idag är detta ersatt av navigatorer och 
Google. 
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Hulda fotograferad utanför Autolas verkstad i början av 60-talet. Sökarlyktan och AK-märket är 
avmonterade. I något skede blev också stötfångarna målade med silverfärg.
Hulda Autolan korjaamon edessä 60-luvun alussa. Lisävalo ja AK-merkki on poistettu.   Pieni mu-
istiinpanolehtiö, kynällä ja almanakalla varustettuna, on ollut autossa uudesta asti. Kalenterista 
voi päätellä, että auto toimitettiin perjantaina.

Ett litet anteckningsblock med penna och kalender har funnits i bilen sedan ny. Av kalendern fram-
går det att bilen levererats på en fredag.
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Hulda deltog i Finska Automobilklubbens 7:de rally 1966. Vid renoveringen hittades deltagarlistan 
under baksätet varav det framgår att bilen kördes av min mors kusin Stig. Min far deltog i rallyt 
med sin SS1 från 1935.  Hulda ställdes upp 1971. Nedan Hulda på Håkansböle gård dammig och 
angripen av ytrost.
Hulda osallistui Suomen Automobiiliklubin retkeilyajoon vuonna 1966. Entisöinnin yhteydessä 
takapenkiltä löytyi osanottajaluettelo, mistä ilmenee, että autoa ajoi äitini serkku Stig. Isäni osal-
listui omistamallaan SS1:llä vuodelta 1935. Alla Hulda varastoituna, pölyisenä ja pintaruosteisena.



– 11 –

Trots bilens ålder och tiden i kallt garage har inred-
ningen hållit sig väl. Bilden till vänster är tagen före 
renoveringen men inredningen ser praktiskt taget 
likadan ut idag. Ett problem har dock dykt upp. 
Golvmattan har under senare år blivit angripen av  
mal. Förhoppningen är att giftbehandlingen förra 
året satte stopp för eländet. Ovan original spegeln 
och etuiet som bor under luckan i baksätets högra 
armstöd. I vänstra armstödet sitter en cigarrtändare 
och askkopp.

Hulda transporteras till renoveringen i början av 1990-talet. Renoveringen utfördes av Arne Åvall 
och Timo Idman. För att kunna flytta bilen renoverades hjulen först. De målades i naturvitt men 
målades senare om till svart som de är idag.
Hulda lastataan kuljetettavaksi entisöintipajalle. Entisöinnin suoritti Arne Åvall ja Timo Idman. 
Jotta autoa voitiin siirtää, entisöitiin pyörät ensin. Vanteiden valkoinen väri on sittemmin muut-
tunut mustaksi.

Auton iästä ja kylmäsäilytyksestä huolimatta, verhoilu on säilynyt hyvin. Kuva on otettu ennen 
entisöintiä mutta verhoilu on yhtä hyvässä kunnossa tänä päivänä.
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Packard annonser från Theatre Magazine juli 1930 och The Literary Digest november 1929. 
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Godsägar-Packarden
Den 10 juli 1930 levererade Autola en 7-sitsig Packard av typen 740 till godsägare Karl Walter 
Perklén (f. 1879). Godset var Finnå Gård beläget i Esbo, en timmes köravstånd från Helsingfors 
centrum på den tidens vägar. Numera är godset rivet och på platsen finns en blomsterhandel. 
Körtiden till Helsingfors har krympt till 10 minuter. K.W. Perklén, som tjänstgjorde som 
bankdirektör i Helsingfors, hade även en stadsadress på Johannesbrinken 1, i närheten av sin 
arbetsplats. Som kuriosum kan nämnas, att den nuvarande ägaren, i sin tidiga barndom, 1-6 
år, bodde i huset mittemot på Johannesbrinken 2 och har sett bilen parkerad utanför sitt hem, 
dock ovetande om att vägarna skulle mötas ett halvt sekel senare.

Text och foto: Peter Ginman

Packarden användes sparsamt och var vid vinter-
krigets utbrott 1939 fortfarande i ett otroligt fint 
orginalskick. Till Vinter- och Fortsättningskriget 
(II Världskriget) uttogs fordon allmänt till krigs-
tjänst. De flesta gick ett dystert öde till mötes vid 
fronten och få returnerades till sina ursprungliga 
ägare.  Packarden skonades på grund av sin ålder 
från detta öde men förblev stående under krigsti-
den och ända till slutet av 1940-talet då det blev 
möjligt för allmänheten att köpa bensin och däck.

 K.W. Perklén hade då uppnått en hög ålder 
och Packarden togs i bruk av sonen i familjen, 
Jarl-Walter Perklén (f.1909) som även han var 
bankanställd. Bilen användes fortfarande spar-
samt. Man hade nu på godset i Finnå byggt ett 
nytt garage där Packarden för det mesta stod i 
förvar då man nu hade skaffat sig modernare 
bruksfordon. Den sista besiktningen utfördes 
18 juni 1956.

Vid Jarl-Walters frånfälle övertogs skötseln 
av herrgården och dess egendom av en för ända-
målet grundad stiftelse vars uppgift var att under-
stöda bl.a. medellösa medborgare och medicinsk 
forskning. Styrelsen bestod av tre personer med 
insikt i medicin och ekonomi. Tyvärr hade grup-
pen uppenbarligen ingen kunskap om skötseln 
eller bevarandet av äldre kvalitetsfordon. Man 
gjorde nämligen det olyckliga beslutet att lämna 
in Packarden för ”renovering” till en yrkesskola 
för blivande bilmontörer. Detta skedde sannolikt 
under 1960-talets senare hälft. Packarden var 
som nämnts fortfarande i ett mycket gott orgi-
nalskick och var absolut inte i behov av någon 
renovering. Det mest ödesdigra man åstadkom 
på yrkesskolan var att sandblästra bilen som 
den gick och stod, inklusive vissa glasytor som 

därmed förstördes. Sandblästringen påföljdes 
av en usel lackering. Sand hade även trängt in 
överallt vilket medförde en hel del extra arbete. 
Lyckligtvis hade den felfria inredningen skonats 
från destruktiva ingrepp.

År 1995 fick en grupp Packard-entusiaster 
audiens på godset för inspektion av den gamla 
damen. Det visade sig att Packarden var till salu. 
Ett bud lades och bilen bytte ägare.  Till en bör-

Hilda år 1954, två år före uppställnngen. Kvin-
norna på bilden är inte kända.
Hilda kuvattu vuonna 1954, kaksi vuotta ennen 
kuin se jäi pois liikenteestä. Kuvassa olevat 
naiset ovat tuntemattomia.
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jan ägdes Packarden av tre personer men Peter 
Ginman löste sedermara ut de övriga delägarna 
och fortsatte renoveringen på egen hand.

Under åren som gått har Packarden genom-
gått en omfattande renovering. Ramen har 
blästrats och lackats och alla komponenter har 
monterats efter nödvändiga åtgärder. Motorn 
renoverades redan i ett tidigt skede men har 
ännu inte startats. Karossen var hel och slät och 
fordrade endast lackning efter avlägsnande av 
den gamla lacken. Lackeringen av den renslipade 
karossen och övriga plåtdetaljer utfördes så sent 
som på våren 2017. 

Tyvärr har husbygge och företagarverksam-
het fördröjt renoveringen. I skrivande stund åter-
står endast slutmontering av vissa komponenter 
såsom bl.a. fönster och dörrsidor.

Det är emellertid osäkert om Packarden hin-
ner bli klar till inkommande säsong men vi ser 
fram emot det.

Hilda år 1962 på Finnå gård bland bråte och 
skrot före den ödesdigra ”renoveringen” .Par-
keringslamporna är inte original. Bilen har klarat 
sig trots allt välbehållen och utan rostangrepp. 
Fälgarna ser ut att vara vita. Kanske var det 
denna bild som inspirerade till att måla Huldas 
fälgar vita.
Kuva vuodelta 1962 jossa Packard on varastoi-
tuna Finnån kattanolla roinan keskellä. Kaikesta 
huolimatta auto on selviytynyt hyväkuntoisena 
ja ilman ruostevaurioita.

Wilhelm Guérillot framför Hilda i garaget på Finnå gård.
Autolan entinen työntekijä, Wilhelm Guérillot poseeraa Finnån kartanon autotallissa.
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1.

2.

3.

4.

Hilda startar sin färd mot renove-
ringen.
Hilda lastattuna Finnon kartanolla.
Peter i julstämning i den renskrapade 
karossen. Bilen hade inga rostskador 
och har ej krävt plåtarbete.
Peter joulutunnelmissa puhtaaksihio-
tussa korissa. Autossa ei ollut ruoste-
vaurioita eikä peltitöitä tarvittu.
Den renslipade karossen, på väg till 
måleriet, inspekteras här av en bli-
vande förare. 
Kori lastattuna kuljetusta varten maa-
laamoon. Tuleva käyttäjä tarkistaa 
kuljetuksen asiallisuutta.
Nuläge. Alla stora installationsarbeten 
är utförda .
Nykytila. Kaikki suurimmat asennus-
työt on tehty.

1

2 3

4



– 17 –

Utdrag ur ägarhandboken ”Packards åttor” visar smörjningsschemat för sjunde serien. Chas-
sismörjningssystemet fanns på tidigare modeller också men på 740:an fick handtaget till smörj-
pumpen ny design. 
Voitelukaava omistajan käsikirjasta. 
Seuraavilla sivuilla: Uusia ilmiöitä seitsemännen sarjan Packardeissa. Uudelleenmuotoiltu kes-
kusvoitelun kahva. Lyhdyn takaosaan tuli vihreä hiottu lasi, joka indikoi pitkien valojen käytön. 
Tuulettajan hihnoja oli nyt kaksi kappaletta. Etu- ja takalyhdyt saivat Packardin jäähdyttäjän tun-
nusomaisen muodon.
Autolan mainos Suomen Automobiiliklubin vuosikirjassa. Teksti: Packard on ensi hetkestä kaik-
kien ihastus. Sehän on aivan luonnollista - sehän on luotu sitä varten.
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Pumphandtaget med ny formgivning.

Packard introducerade dubbla fläktremmar på  
sjunde serien.

740:ans lyktor fick helljusindikatorer i grönt slipat 
glas på baksidan av lyktan.

Både strålkastarna, parkeringslamporna och 
baklyktan på 740:an fick ny formgivning med 
inspiration av kylarens övredel. Andra detaljer 
som introducerades med 740:an var justerbara 
solskydd och handskfack i vardera hörnen av 
instrumentbredan. 
Annonsen på sidan 19 är från Automobilklub-
bens årsbok från år 1930.
Autola använde boktryckaren K.F. Puromies 
som reklambyrå från slutet av 20-talet och 
framåt. Det var inga komplicerade uppdrag 
utan man utnyttjade färdiga schabloner från 
fabriken eller förlagor från nordiska importö-
rer. Reklambyrån var även en god kund och 
köpte ett flertal Packardbilar under trettiotalet 
och gjorde t.ex. utställningsmaterialet till bil-
utställningarna under förkrigsåren.
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Packard Custom Eight av den sjunde serien dvs. modell 740 tillverkades i ca. 6 200 exemplar. En stor del 
av produktionen skedde på 1929 års sida. Hulda leverades till kund i april 1930 och Hilda i juli 1930. Enligt 
den löpande tillverkningsnummerserien för modell 740 skiljer 1 238 bilar dem åt. Enligt motornumren 
är de sannolikt producerade på 1930 års sida. Hulda har motornummer 185485 och Hilda 186822 medan 
det högsta motornumret för modell 740 är 187999. Exakt produktionsdatum kan inte fastslås men det 
är mycket sannolikt att de stått länge i lager i väntan på transport. Av skyltarna på torpedplåten (Vehicle 
Plate) kan man se att de stämplats av olika personer. Året har lämnats bort på Huldas skylt och adressen 
är stämplad två gånger på Hildas skylt. Skyltarna är försedda med mångsidig information om Packards 
patent- och varumärkesrättigheter. Vid granskning av skrotbilar på 1960-talet togs dessa skyltar ofta som 
troféer av unga entusiaster. 

Vehicle Plates 
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Efter den starka uppbyggnaden av Finlands nationalekonomi under 20-talet blev 1930 ett år av 
ekonomisk och politisk oro. Ultrahögern som gjort sig bred mångenstädes i Europa smittade av 
sig även till det politiskt relativt outvecklade Finland. Rubrikerna i Huvfudstadsbladet av den 2 
juli 1930 beskriver de icke-parlamentariska elementen som kallades Lappomännen och deras 
planerade inmarsch i Helsingfors den 7 juli 1930. Regeringen med Kyösti Kallio som statsminister 
hade avgått och den lagliga ordningen i landet såg ut att vara hotad. I denna politiska atmosfär 
inledde Hilda och Hulda sina uppgifter som bekväma familjefordon.
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Kansi
Kolmetoista vuotta oli kulunut Suomen itsenäistyttyä 
Venäjän vallasta ja maa oli henkisesti kahtiajakautunut 
tuhoisan punaisen kapinan jälkeen. Vuonna 1919 
säädetty kieltolaki oli vielä voimassa ja Wall Streetin 
pörssiromahduksen vaikutukset olivat levinneet myös 
Suomeen. Näissä olosuhteissa uusien autojen myynti 
oli verrattain pieni ja loistoautojen myynti minimaalinen. 
Packardin maahantuoja Autola toi vuonna 1930 maahan 
vain kymmenen Packardia, joista suurin osa oli tyyppiä 
Standard Eight. Vain kaksi oli tyyppiä Super Eight, 
joista yksi oli viiden hengen ja yksi seitsemän hengen. 
Molemmat autot ovat säilyneet tähän päivään asti ja 
seuraamme niiden vaiheita kuluneiden 88 vuoden aikana.

Sivu 3
Dag Söderblomin Packard-ajatuksia
Kaksoispari, tässä Huldaksi ja Hildaksi kutsutut, eivät ole 
identtisiä mutta muuten varsin samanlaisia. Toinen on 
viiden ja toinen seitsemän hengen. Tekniikka on ident-
tinen kuten myöskin alusta, musta väritys ja teräspinna-
vanteet. Ikäeroa Packardeilla on noin kolme kuukautta.
 Detroitissa Packard oli syyskuussa 1929 tuonut 
markkinoille uuden, seitsemännen sarjan malliston.   
Odotukset olivat korkealla päivätuotannon ollessa 
160 autoa. Lokakuussa tapahtunut pörssiromahdus 
muutti kaiken. Päivätuotanto laski laskemistaan ja 
oli lopuksi vain 20 autoa päivässä. Jälleenmyy-
jien varastot kasvoivat vaikkakin asiakkaat eivät 
kärsineet varojen puutteesta. Ei vain ollut viisasta 
näyttää varallisuuttaan ajelemalla luksusautoilla tilan-
teessa, jossa työttömyys kasvoi hallitsemattomasti. 
Ke rhomme a l kuvuos ina  j äsenenämme o l i 
Wi lhelm Guer i l lo t  n iminen henki lö. Hän ol i
nuorena diploomi-insinöörinä vuonna 1929 saanut 
harjoittelupaikan Packard tehtaalta, Detroitissa, jossa 
hän saattoi seurata sekä kuudennen että setsemännen 
sarjan Packardien tuotantoa. Hänellä oli tilaisuus 
työskennellä monella eri osastolla, jonkin aikaa jopa 
kokoonpanohihnalla. Kahta sarjaa verrattaessa, näky-
vimmät erot olivat parkkilamppujen siirtyminen lokasuo-
jiin ja Packard-jäähdyttimen tunnusomaisen muodon 
siirtyminen myös etu- ja takalyhtyihin. Vuoden 1930 
mallista tuli myös 4-vaihteinen, jossa ykkönen oli ryöm-
intävaihde. Kun Wilhelm palasi Suomeen olivat sekä 
Hulda että Hilda jo toimitettu asiakkailleen. Wilhelm 
sinnitteli Autolan palveluksessa huonoista ajoista 
kärsien aina vuoteen 1935,jolloin aivan uudentyyp-
pisiä autoja alkoi tulla Packardin tehtaalta. Hän palveli 
Autolaa aina eläköitymiseensä asti. Jos häneltä voitaisi 
kysyä mikä oli Packardin historian paras aika luulen, 
että hänen vastauksensa olisi; ”Kun minä olin siellä”.

Sivu 4
Kerhomme puheenjohtaja, Allan Möller, toteaa, että on 
ollut kaunis kevät (ainakin Tanskassa k.h.) ja toivoo, 
että myös kesästä tulisi kaunis. Hän toteaa myös, että 
sekä jäsen- että kalustomäärä on pysynyt jokseenkin 
ennallaan ja että Bornholmin Packardkokoukseen on 

tullut runsaasti ilmoittautuneita.  Allan toivottaa kaikille 
hyvää kesää.

Sivu 5
Sitten viime kerran

USA
Liittyen Bulletinin edellisen lehden artikkeliin Allison-
Packard Torsion-Level jousitusjärjestelmästä, Packard 
Motor Car Foundationia edustava Roger Luksik ilmoitti 
että Packard Proving Ground on saanut lahjoituksena 
konealustan joka on varustettuna Torsion –Level järjes-
telmällä. Alustaa on tarkoitus entisöidä jotta se voidaan 
asettaa näytteille. 

Norja
Inge Mølsæter on myynyt Packardinsa ja jättänyt 
kerhon.
Terje Nordahl on kuollut.

Suomi
Jarmo Kytömäki, jolla on jo kaksi super-entisöintiä 
meriittilistalla, on ryhtymässä kelmannen Pack-
ardin entisöintiin. Tällä kertaa kohteena on vuoden 
1938 1601 Convertible Coupe, täydellinen mutta 
kurjassa kunnossa oleva. Jarmo valmistautuu tulevaan 
koitokseen rakentamalla aivan uuden entisöintipajan, 
tietenkin aivan omin käsin. Tulemme näillä palstoilla 
seuraamaan Packardin entisöintiä.

Sivu 6
Tehtailijan Packard
Äitini isoisä Valdemar  Schumacher omisti jo 20-luvun 
lopulla Packardin. Auto oli vuoden 1927 Packard Six 
Touring. Todennäköisesti umpiauton mukavuus houkut-
teli ja Six vaihtui vuonna 1930 umpinaiseen Packard 
7-40 Sedaniin. Six kulkeutui Palmgrenin perheelle ja 
se konvertoitiin kaasukäyttöiseksi. Auto on tällä hetkellä 
näytteillä Woikosken automuseolla. 740 sai perheessä 
lempinimen Hulda ja tässä hänen tarinansa. 
Packardin Suomen maahantuoja, Autola, toimitti 
Huldan 18.4.1930. Valdemar oli tehtailija, tai tarkemmin 
sanottuna Helsingin höyryleipomon leipurimestari. 
Auto oli näyttävä ja leipomolla oli kuljettaja mutta sitä 
käytettiin kuitenkin enimmäkseen perheen käyttöautona 
ympäri vuoden. Kesällä perhe muutti maalle Helsingin 
ulkopuolelle. Jotta Hulda mahtuisi kesäpaikan talliin 
oli takaseinää siirrettävä puoli metriä. Senaikaisilla 
autonomistajilla oli tapana kuulua Automobiiliklubiin. 
Todistuksena tästä jäsenet saivat numeroidun metal-
lisen, autoon kiinnitettävän merkin. Valdemarin jäsen-
numero oli 67. 
Valdemarin kuoltua vuonna 1936 hänen kaksi poikansa, 
Kurt ja Ernst, perivät Huldan. Auto jäi vaarini Ernstin 
käyttöön. 
Marraskuussa 1939 Nevostoliitto hyökkäsi Suomeen 
ja sota oli selviö. Puolustusvoimat oli huonosti varus-
tautunut ja kaikki tarvittava kalusto pakkolunastettiin, 
jotta saatiin logistiikka toimimaan. Packard säästyi 
tältä kohtalolta ikänsä vuoksi. Sodan jälkeen, vuonna 
1945, tarvittiin leipomon kuorma-autoon uusia renkaita 

KIERTOKIRJE 155 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO PETER GINMAN
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käytettiin säästeliäästi ja oli talvisodan puhjettua erino-
maisessa alkuperäiskunnossa. Sotapalveluksesta se 
välttyi ikänsä ansiosta. 
Sodan jälkeen Packard otettiin taas käyttöön. Karl oli 
silloin jo iäkäs, mistä syystä auto siirtyi perheen pojan, 
Jarl Walterin käyttöön. Autoa käytettiin edelleen vähän, 
koska oli hankittu uudenaikaisempia käyttöautoja. 
Viimeinen katsastus suoritettiin 18.6.1956. 
Jarlin kuoltua lapsettomana, kartano ja kertynyt 
omaisuus siirtyi varta vasten perustetun säätiön hallin-
taan. Säätiötä hallinnoi kolmen miehen hallitus, jolta 
valitettavasti puuttui tietotaito miten vanhoja arvoautoja 
hoidetaan.  Tehtiin nimittäin se kohtalokas päätös, että 
Packard vietiin ”entisöitäväksi” ammattikouluun jossa 
koulutettiin tulevia autonasentajia. Tiedossa ei ole 
milloin tämä tapahtui, todennäköisesti 60-luvun lopulla. 
Auto hiekkapuhallettiin sellaisenaan osittain lasipintoja 
tuhoten. Onneksi virheetön verhoilu säästyi. 
Vuonna 1995 ryhmä harrastajia vieraili kartanolla Pack-
ardia  katsomassa. Osoittautui, että auto oli myytävänä. 
Tarjous tehtiin ja Packard vaihtoi omistajaa. Aluksi 
omistajia oli kolme mutta Peter Ginman lunasti muiden 
osuudet jatkaen entisöintiä omin päin. 
Packard purettiin osiin, runko hiekkapuhallettiin ja 
maalattiin ja moottori kunnostettiin jo varhaisessa 
vaiheessa mutta sitä ei ole vielä käynnistetty. Kori ja 
kaikki pellit olivat virheettömät, joten maalaus suori-
tettiin puhtaakisihionnan jälkeen keväällä 2017. Tätä 
kirjoittaessa on enää jäljellä tiettyjen kompponenttien, 
kuten ovien ikkunoiden ja verhoilun asennus.

Sivu 20
Packard Custom Eight, tyyppiä 740, autoja valmistettiin 
yhteensä noin 6200 kpl. Suuri osa tuotannosta tapahtui 
syksyllä 1929. Hulda toimitettiin asiakkaalle huhtikuussa 
1930 ja Hilda heinäkuussa 1930. On todennäköistä, että 
ne myös valmistettiin vuoden 1930 puolella. Tuotan-
nossa 1238 yksilöä erottavat ne toisistaan.

Sivu 21
Ote Hufvudstadsbladetista Hildan luovutuspäivänä  2. 
7.1930. 
 Vahvan taloudellisen kehityksen jälkeen 20-luvulla 
tuli vuodesta 1930 taloudellisesti ja poliittisesti levoton 
vuosi. Lapualaisten marssia Helsinkiin odotettiin 7.7. 
,Kyösti Kallion hallitus oli eronnut ja maan laillinen 
järjestys vaikutti uhatulta. Näissä poliittisissa olosuh-
teissa Hilda ja Hulda alkoivat taipaleensa mukavina 
perheautoina.

Takakansi
Packard Custom Eight 7 passenger Limousine 640.

Markku Peuran pitkäaikainen, vuoden 1929 Packardin 
entisöinti on valmistunut. Auto toimitettiin uutena 
syksyllä 1928 Helsinkiläiselle johtajalle, Yrjö Lindforsille. 
Vuosina 1948 – 1961 auto palveli VR:n rata-autona 
jolloin mm akselistot vaihdettiin ratakäyttöön sopivimpiin 
akseleihin. Kuten kuvasta näkyy Packard on nyt
palautettu alkuperäiseen loistoonsa. Myös moottori 
oli vaihdettu pienempään mutta Markku sai USA sta 
hankittua oikean moottorin. 
Tulemme tulevassa Bulletiinissä palamaan aiheeseen 
Packard raiteella.

ja ostoanomus tehtiin Kansainhuoltoministeriön auto-
huolto-osastolle. Silloin huomattiin, että hakijalla oli 
Packard merkkinen auto, jossa oli takavarikon kohteena 
olevia renkaita mutta joita ei oltu luovutettu. 
Sodan jälkeen olosuhteet normalisoituivat ja Hulda oli 
jälleen perheen jokapäiväisessä käytössä. Äitini muistaa 
erään talviretken, jolloin kaikki ikkunat menivät huuruun. 
Isoäidilläni oli niksejä eri omgelmien ratkaisemiseksi ja 
hän ehdotti, että ikkunoihin hierretään raakaa sipulia. 
Seurue tuli perille kyyneleet silmissä mutta Packardin 
lasit olivat kirkkaat. 
Olen neljännen polven 740 käyttäjä. Oli hilkulla ettei 
näin kävisi. Hulda oli tullut vanhaksi ja sen käyttö oli 
vaivalloista ja päätettiin, että auto myydään. Ostajaksi 
tuli Christer Elmgren joka kuitenkin häipyi USA:han 
jättäen maksun suorittamatta. Äitini serkku, Stig, yksin-
kertaisesti haki auton takaisin sen vara-avaimilla. 
Isäni ja Stig olivat tuttuja ja osallistuivat yhdessä Huldan 
kanssa moneen veteraaniautojen ajoon. Vuosi 1971 oli 
viimeinen kun Hulda oli liikenteessä. Jossain vaiheessa 
Stig sai päähänsä, että auto tulisi myydä. Peter Ginman 
oli kiinnostunut ja hinnastakin oli sovittu. Oli vain pieni 
ongelma, Stig ei ollut auton omistaja. Jotta kauppa 
saataisiin aikaan, Stig joutui hankkimaan setänsä, 
minun isoisäni Ernstin hyväksyntä. Isoisä kysyi mitä oli 
sovittu, maksoi Stigille puolet kauppahinnasta ja käski 
tämän häipymään. Huldalla oli taas vain yksi omistaja. 
80-luvun lopulla isoisäni päätti, että auto entisöidään. 
Entisöinnin suoritti Arne Åvall. 
Auto purettiin, runko hiekkapuhallettiin ja maalattiin, 
korin puu-osat ja moottori korjattiin. Ensimmäiseen 
Packard-kokoukseen osallistuin Naantalissa vuonna 
1997. Sen jälkeen olen osallistunut lukuisiin kokouksiin, 
joista kauimpana Lillehammer Norjassa. Tätä kirjoittaes-
sani kaipaan taas Packardin rattiin. 

Sivu 8
Artillery Wheeled Packard Custom Eight 1930
Tämä 7-hengen Sedan on identtinen Hildan kanssa 
poislukien puupinnavanteet jotka antavat autolle 
vanhahtavan ilmeen. Puupinnavanteet olivat saatavilla 
vielä kuusi vuotta.  Auto on rekisteröity New Yorkissa 
jossa kuva on luultavasti otettu vuonna 1930. Kuvan 
naiset ovat pukeutuneet aikakauden mukaisesti. Auton 
värisävyä voimme vain kuvitella.

Sääntöjä liittyen Suomen Automobiilikerhon vaunume-
rkin käyttöön
Merkkiä saavat käyttää vain kerhon jäsenet ja se 
voidaan asennetaa vain henkilöautoihin siten, että 
merkissä oleva Suomen lippu on suunnattu kuljettajaan 
päin. Sitä ei saa asentaa autoihin jotka ovat ammatti-
käytössä. Jos auto myydään sellaiselle henkilölle, joka 
ei ole kerhon jäsen, merkki pitää poistaa. Jäsenet, jotka 
käyttävät kerhon lakkia, tervehtivät toisiaan sotilaallis-
esti viemällä käden lippaan. Ei myöskään ole kiellettyä 
tervehtiä nostamalla lakkia.

Sivu 14
Kartanonherran Packard
Heinäkuun 10. 1930 Autola toimitti 7-hengen Pack-
ardin kartanonherra Karl Walter Perklénille. Kartano 
oli Finnån kartano Espoossa. Kartano on nyt purettu 
ja paikalla on Plantagenin taimimyymälä.  Packardia 
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Text: Dag Söderblom

R

Packard Custom Eight 7 Pass. Limousine 640
Markku Peura i Äänekoski har efter en lång och mödosam renovering färdigställt bilen. Bilen leverades 
den 6 november 1928 och ägdes ursprungligen av direktör Yrjö Lindfors i Helsingfors. Den har dock 
en senare historia som rälsbil i Statens Järnvägars (VR) tjänst mellan 1948 och 1961. Framaxeln och 
hjulen var utbytta mot för rälsbruk mer passande komponenter men som av bilden kan ses har bilen 
återställts till originalskick. Även motorn var utbytt mot en mindre, dvs. Standard Eight-motorn på 
320 kubiktum. Markku fick dock tag på den rätta motorn från U.S.A. Bilen hade ursprungligen färgen 
Packard Blue med svarta skärmar men Markku Peura har valt en ljusare färgsättning. 

Vi skall i en kommande bulletin återkomma till temat Packard på Spåret.


