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Nummer 139
Hösten 2011

Omslaget pryds denna gång av Torben Møllers Clipper deLuxe Sedan från
1946. Den är fotograferad under den danska Forårstouren, vilken refereras i
detta nummer tillsammans med flera andra lokala träffar. Även det europeiska
Packardmötet som i år avhölls i Frankrike refereras av Håkan Sjöholm, som
var den ende nordiska deltagaren. Han körde dit via England, där han under
två dagar fick en modern överväxel monterad i sin 1947 Clipper. En artikel om
tillvägagångssättet att framställa Bulletinen under 40 år avslutar detta nummer.
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Eftertryck tillåtet med angivande av källan.

–3–

Bertil Dimander i

tankar

Bilindustrin är, minst sagt, svajig i dessa dagar
och har väl varit så i några år. Men kanske har
den alltid varit det. Enligt ”Stora Billexikonet”
från 1982 har det funnits omkring 4 000 bilmärken i världen. Ett stort antal av dessa har
bara producerats i ett fåtal exemplar andra har
kanske levt i ett eller ett par år men om vi tar
bilmärken som har haft en marknad och lämnat
något avtryck i bilhistorien kan man undra, hur
många av dessa finns kvar idag? Det har säkert
svajat en hel del för begåvade tekniker som i
bilens barndom konstruerade en självgående
vagn och efter kort tid fick se sitt företag gå
i konkurs, kanske på grund av bristande kunskaper i marknadsföring och affärssinne. Var
man riktigt duktig och tillverkade en lönsam
produkt blev firman kanske uppköpt av någon
etablerad tillverkare som var intresserad av
de tekniska lösningarna. Och originalmärket
försvann.
I början av 1900-talet befann sig bilindustrin
i ett expansivt skede, bilar hade tillverkats några
år och de värsta barnsjukdomarna var övervunna.
Man hade passerat stadiet med encylindriga
hästlösa vagnar och två år efter att Packard
lanserat en sexcylindrig bil med ett flertal olika
karosstyper bröt första världskriget ut. Torsdagen
den 24 oktober 1929 inträffade vad som kom att
kallas ”den svarta torsdagen”, börskraschen på
Wall Street i New York, som kom att påverka
hela världen under en följd av år. Tio år senare
startade Hitler det andra världskriget genom att
den första september marschera in i Polen.
Dessa tre stora händelser påverkade givetvis
bilindustrin i högsta grad och ett flertal bilmärken
försvann. Många överlevde tack vare koncernbidrag men under en tioårsperiod har nu även de
tre stora amerikanska bilkoncernerna skrotat flera
märken. Någon engelsk tillverkare av volymbilar
finns väl knappast kvar även om det byggs bilar i
England. Jaguar ägs av Tata i Indien, Rolls Royce
av BMW och Bentley av Volkswagen för att nu
nämna några lyxmärken. I Sverige har det också
varit turbulent ett antal år och Volvo personvagnar
ägs nu av kineser. När detta skrivs är det osäkert
vem som kommer att äga SAAB eller ens om
företaget kommer att överleva.

Exemplen kan givetvis mångfaldigas men
ovanstående var några av de tankar (Dock inte
Packardtankar!) som for genom mitt huvud när
jag läste en artikel av Patrick Foster som är en
av kolumnisterna i Hemmings Classic Car. Han
skriver inledningsvis i sin kolumn – här i förkortad version – ”Tillåt mig ställa en hypotetisk
fråga: Antag att du plötsligt skulle få möjlighet
att rädda en av de stora amerikanska fristående
biltillverkarna från förr. Vilken skulle du välja?”
Foster räknar upp ett flertal av de bilmärken från, i huvudsak, tiden före andra världskriget, som gett avtryck på ett eller annat sätt i
bilhistorien. Han sorterar bort några märken
som han inte tycker är spännande eller unika,
även om de tillverkat bra bilar och landar sedan
på Peerless och Pierce-Arrow. Men hur många
vid sidan av oss hobbybilister har idag hört talas
om dessa märken? Det är svårt att föreställa sig
hur de skulle klara sig på dagens marknad, när
betydelsen av kända varumärken är så viktig.
Detsamma gäller för Hupmobile, Graham-Paige
och Hudson.
Duesenberg, anser Foster, vara den förnämsta bil som byggts i USA men den kan kanske
en gång komma tillbaka av egen kraft, liksom
Bugatti, Maybach och Avanti gjort. Skulle han
bara kunna rädda ett företag, så väljer han därför
inte Duesenberg. Nash är Fosters favorit bland
försvunna bilmärken, bl.a. för att företaget hade
en framsynt och kapabel ledning. Studebaker
är också en favorit men där anser Foster att
ledningen tvärtemot var dålig och att företagets
konkurrenskraft försämrades av strejker och en
hänsynslös fackförening.
Med all rätt anser Foster att det inte är lätt att
”rädda” bara ett bilmärke bland allt spännande
som producerats. Men måste man inskränka sig
till ett fabrikat, skulle det bli Packard. Detta stolta
gamla företag, skriver Foster, byggde några av de
mest enastående bilar som någonsin byggts, bilar
med en oöverträffad kvalité och teknik förpackad
i en storartad, elegant formgivning. Packard
exemplifierar storheten hos amerikanska bilar.
Tycker alltså Patrick Foster – också!
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Forårstur i Danmark
den 7. maj 2011

Text og foto: Allan Møller & Michael Nancke
Vi mødes hos Michael & Jeanet Bohnsen i Hvidovre kl. 9.00 for at spise morgenmad og drikke
en kop kaffe sammen, inden vi skulle køre på tur. Vi var 12 Packarder og 32 personer, både fra
Jylland og Fyn som skulle på en fantastisk tur til Roskilde og omegn, som Michael Bohnsen
og Jens Nielsen havde arrangeret.
Vejret var smukt og varmt, så de Packarder der
var cabriolet kørte selvfølgelig åben. Vi kørte
fra Hvidovre til Roskilde af motorvejen, forbi
Vikingemuseet og derefter ad flotte små landeveje til en parkeringsplads med udsigt over
Roskilde fjord. Der var utrolig lækkert.

Kim Gram Olsens 1953 års Caribbean.

Bjarne Hansens 1951 300 Sedan foran Jørgen
Petersens 1949 Super Eight Conv. Victoria.

Vi holdte ”pit stop” i en times tid, og vi
fik snakket og hygget. Vi kørte fra stedet mod
Lindenborg Kro, for vi skulle jo også spise frokost. Vi fik det kolde bord med alverdens retter,
så til sidst var der kun plads til kaffe og kage,
som vi nød udendørs i solen.

Jonni Sprangs 1956 Caribbean Convertible.

I traditionens tro for vores Forårstur var der
også arrangeret aftensmad for dem der kunne og
havde lyst til at deltage. Vi havde medlemmer fra
Fyn og Jylland som gerne ville hjemad, så inden
vi kørte fra Lindenborg Kro mod Hvidovre blev
der aftalt, vi et sted på vejen skulle stoppe op,
for at ønske dem god tur hjem. Det blev hermed
gjort og vi andre kørte til Hvidovre, for der
skulle forberedes aftensmad hos Allan & Kirsten
Møller. (Nogle kom lidt senere, for bilerne skulle

Samvær og hygge i det smukke og varme vær.

lige køres hjem først). Der blev grillet og hygget
som Packard venner nu gør på bedste vis, så alt i
alt var det igen en fantastisk god dag.
Vi siger tak til Michael og Jens for et godt
arrangement.
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Finland

Siden sist
Sen sist
erran
Sitten viime k
Siden sidst

Danmark
Efter många år som klubbmedarbetare, både som
Internordisk kontaktman/President och arbetsgruppsmedlem, har Michael Bohnsen efterträtts
i arbetsgruppen av Tommy Madsen. Vi tackar
Michael för de år han ägnat åt klubben och välkomnar samtidigt Tommy. (Tommy kör en 1952
års 2506 400 Patrician.)
Per Jørgensen er nyt medlem. Han ejer en 1953
300 Cavalier som kører, men er under renovering.
Vi byder ham velkommen.
Hans Henrik Tollesen har fået renoveret og
synet sin 1937 120CD Touring Coupe.
Kasper Danum Møller i Glostrup är också en
ny medlem, ännu utan Packard. Kasper var med
på Packardmötet i Varberg och släktskapet är
enkelt att gissa.

Mikko Peltonen i Viiala är en ny medlem med en
1956 års 5640 Clipper Super Sedan i kondition
G3, hyggligt bruksskick.
Norge
Ivar Bråthen i Hamar har kjøpt Rune Aschims
1923 års 133 Phaeton. Kondition P1
Rolf Barry-Berg i Oslo har kjøpt avdøde Nils
Christian Bratlands 1946 års 2106 Clipper
Custom Sedan som nå har regnummer A-2626.
Har stått som 1947, men det er en 1946.
Sverige
Hans Wiking Dahlgren i Sinnansjö är en ny
medlem utan Packard. Honom känner vi sen
tidigare som resesällskap till Anders Karlsson i
Smedjebacken.
Kjell Larsson i Bredäng i södra Stockholm har
köpt en 1948 års 2202 Super Eight Sedan.
Konditionen är G2.
Stig Högsäter i Charlottenberg är också ny
medlem i NPOC. Han har övertagit Sigge Jezyks
1937 års 120C Touring Sedan. Vi kan nu gissa
att den avstannade renoveringen tar fart igen.
Jan Sandberg i Nässjö har köp en 1956 års Four
Hundred Hard Top. Bilen som kommer hem till
Jan i vår är ett bra renoveringsojekt.
Rolf Röber i Hässelby är en ny medlem med
en 1956 års 5680 Four Hundred Hard Top.
Konditionen är okänd.
Patrik Andersson och Therese Löfgren i
Grästorp är också nya medlemmar med en 1956
års Clipper Custom Constellation. Bilen är i
kondition G2, slitet originalskick.
Johan Måhlgren i Färjestaden har också
en 1956:a, en 5640 Clipper Deluxe Sedan.
Konditionen är G2.

Kurt Daell i Charlottenlund er nyt medlem og
ejer en renoveret 1937 års 1501 Super Eight
Convertible Coupe.

Vi hälsar alla nya medlemmar och Packardbilar
välkomna till NPOC.
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Haraldleken 2011
Text: Magnus Kraft och Victoria af Forselles Foto: Bertil Dimander och Hans Schmidtz
Så var det dags igen. Vi hade stigit upp tidigt denna härliga försommarmorgon, det skulle
packas matsäck. Inget fick glömmas, smörgåsar och kaffe, kakor, kaffebröd, socker och mjölk
och så honung förstås och muggar. Ja, ni förstår, full fart i köket tidigt på Kristi himmelsfärds
morgon. Det var dags för Haraldlek igen. Inte vilken som helst heller, nu var det jubileum.
Haraldleken firade 20 år. Solen sken, det var redan varmt och det verkade bli en ljuvlig dag.
En dag som gjord för vila och rekreation, men vi sprang runt som yra höns i huset för att inget
skulle glömmas kvar.
Varmt vatten, te, teskedar, välling, blöjor.
Snart skulle vi nog vara färdigpackade, men det
var mer att tänka på än tidigare. Vår tvååriga
dotter Isabelle hade redan varit med på två
Haraldlekar, men nu hade vi ytterligare en liten,
Alexander sex månader, som skulle få följa med
för första gången. Till slut var vi klara, med bilen
full av barn, filtar, kläder och mat. Så bar det iväg,
lite sena kanske men ändå på väg.
Från Mariefred gick resan i rask takt till
mötesplatsen i Södertälje, en bensinstation i den
lite mer internationella delen i staden. Inte den
vackraste plats man kan tänka sig, men bättre än
den nedlagda, halvt raserade, bensinstationen vi
samlats vid föregående år. Väl framme så hade
flera deltagare redan kommit. Idel kända ansikten
från tidigare omgångar, men även några nya som
deltog för första gången.
Samtalen kom snart igång, barn, väder, hundar, allt diskuterades men mest bilar förstås. En
handfull Packardbilar stod uppradade till allmän
beundran och ytterligare en handfull bruksbilar
fick stå och skämmas en liten bit bort. Efter en
stunds förgasarkontroller och kylarinspektioner
var det dags att åka. Till Strängnäs skulle vi.
Victoria som körde vår bil fick ta täten, och
så rullade vi iväg. Samma väg som vi kommit,
men nu kunde vi ta det lite lugnare. Vi gled
fram genom det vackra landskapet med Packard
-39:an. Gled och gled förresten, det kanske
mer var som att vi gungade fram, 70-åriga stötdämpare har ofta den egenskapen. En svart bil är
inte heller någon höjdare i strålande junisol, inte
när ventilationen i bilen också är 70 år.
Det tyckte inte Isabelle i alla fall så efter
någon mil så bestämde hon sig för att den välling
hon druckit tidigare på morgonen inte skulle vara
där den var utan snarare i hennes knä… och på
hennes mage… och på hennes pappas mage…

Efter ett oplanerat stopp åkte vi vidare.
Isabelle i sina nya kläder som vi kommit ihåg
att ta med och pappa med bara byxor på sig.
Någon extratröja till pappa hade inte funnits
med på komihåglistan. Färden gick vidare, men
solen sken som tidigare och stötdämparna var
samma gamla. Snart fick vi stanna igen och denna
gång fick pappa och Isabelle vara både byx- och
tröjlösa. Som tur var så kunde vi stanna till i
Mariefred där vi startat, för klädproviantering,
och så kunde vi fortsätta utan vidare problem.
Nja, inga problem för oss men det fanns fler
bilar på vägen. Vi hade knappt passerat Strängnäs
när vi kom i fatt vårt resesällskap som stod
parkerat efter vägkanten. Efter en kontroll av vad
som hänt fortsatte vi medan några i sällskapet
förbarmade sig över den törstiga och uttorkade
bilen genom att åka tillbaka några kilometer
efter bensin.

Svensk stridsvagn från mitten av 1930-talet.

Vårt mål för dagen var ett nyöppnat museum.
Nyöppnat var kanske inte rätta ordet för det var
faktiskt inte invigt ännu. Dagens datum var andra
juni och invigningen där kungen skulle medverka
skulle ligga några dagar längre fram. Ändå hade
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vår arrangör av haraldleken, Raoul af Forselles
lyckats ordna en guidad visning. Vi försökte få
honom att tala om hur, men han var väldigt tystlåten angående den detaljen…

En annan svensk stridsvagn från mitten av
1930-talet som är försedd med både larvband
och gummihjul.

Det här måste vara jultomtens kanon. Den
skriver HO HO HO i snön där den kört.

Detta är ingen stridsvagn, utan en prototyp av
Bandkanon 1 från 1960. Denna automatkanon
har den största kalibern vi haft i Sverige, hela
15,5 cm. Den kan skjuta 15 skott på 45 sekunder
och skottradien är 25 km. Vikt 51 ton.

En rysk och en tysk och en Bellman, nej förlåt,
en Sherman.
Även andra länders stridsvagnar fanns representerade. Här några av andra världskrigets
stridsvagnar: Den stora sovjetiska vagnen är
en T-34-85, den tyska har klen bestyckning och
Shermanvagnen är amerikansk. Välkänd från
världskrigskomedin ”Kellys hjältar”

Arsenalen som är museets namn är väl valt.
Efter att försvarsmakten, som det heter idag,
organiserats om så är avsikten att försvaret
ska skydda landet. Däremot inte driva museer
som varit brukligt tidigare. Nu hade en stiftelse
skapats och arméfordon från hela Sverige hade
hamnat här, ett stenkast från Strängnäs.
Efter att alla samlats på parkeringen för
den obligatoriska bilfotograferingen så kom vår
guide och släppte in oss. Innanför portarna fanns
allahanda fordon. För att skapa stämning och
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för att få miljöerna att passa in fanns kulisser och
tidstypiska fotografier i full storlek. Här fanns de
första stapplande försöken till pansarvagnar från
första världskriget. Från andra världskriget fanns
stridsvagnar från flera parter, såväl amerikanska
som tyska och ryska. Svenska stridsfordon kunde
man också se, men även en gammal BM-traktor
som använts för tolkning. Vår guide Stefan
Karlsson, som var både kunnig och underhållande,
lade också vikt vid de pansarfordon som använts i
fredsbevarande styrkor under åtskilliga konflikter.

När vår visning var över var det dags för mat.
I museets foajé dukades det upp de smörgåsar,
sallader och annat som var och en tagit med.
Alla var nöjda med dagen och hade uppskattat
den guidade visningen. Kanske inte alla ändå.
Isabelle somnade halvvägs, någon gång under
andra världskriget, och lånade lillebrors barnvagn
för en tupplur.
Så småningom var alla mätta och belåtna
och lämnade dagens äventyr med löfte om att
återses nästa år.

Den klassiska uppställningen av Packardbilar: 2111 DeLuxe Eight Sedan 1949, 1700 Touring Sedan
1939, 1701 Touring Sedan 1939, 1703 Club Coupe 1939 och 1807 Formal Sedan 1940.

”The Dominant Six”. Nikolaj II, den siste tsaren av Ryssland i sin vinterutrustade Packard 5-48
från 1915. Under Februarirevolutionen 1917 avskaffades tsardömet och tsaren mördades 1918.
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Sommaren är kort, alldeles för kort.
Vi har inte åkt så mycket med Packarden i sommar,
men när vi plockat fram den gick det bra.
Vi var med i AHK’s arrangemang Cruising Runt
Mälaren, där tjejerna (Karin och Anette) åkte Packard
och tog hem segern i damrallyklassen (dock var det
inte så många deltagande i detta annars väldigt stora
arrangemang). Herrarna svidade upp sig à la 40-tal och
gled fram i en god väns Chrysler New Yorker Business
Coupe från -47 och ja, vi vann herrklassen!

Jag var i somras i Stockholm på tjänsteresa och fick
några timmar över. Min kvinnliga kompis upptäckte
då att vi skulle kunna besöka Prins Bertil Memorial,
stor gammelbilträff på Gärdet i Stockholm. Där hade
jag glädjen att se polisens Packardpiket ”Svarta Maja”.
Intressant att se en ”mobiltelefon” från 1939.

John Hempel

Tjejerna har dessutom ställt upp på tre andra
damrallyn:
Classic Damrally i Västerås i Chrysler -47: Seger
Best in show.
Classic Lady i Rättvik, samma bil: Seger Best
in show 40-talsklassen.
Tjejernas Veteranrunda i Västerås i vår Mercury
-56: Seger Best in show.
Ja, det har varit en rolig sommar!

Tony Persson
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Styrkeprøven 2010
Tekst og foto: Thorben Damsgaard

Styrkeprøven er et veteranbil og MC
løb der laves af de Nordiske veteranbil
klubber på skift. Det er kun for køretøjer
fra før 1926.
I 2010 var det Norges tur. Nogle af
de der lavede løbet var medlemmer af
NPOC.
Vores 1922 Coupe var eneste Packard.
Ældste bil var en Rover fra 1908, og der
deltog ca. 50 køretøjer.
Løbet blev afholde syd for Lillehammer i Gjøvik. Det vare 2 dage med ca.
100 km kørsel om dagen. Det var ganske
utroligt som de meget gamle biler klarede
de stor bakker. Der er et vist ellement
”styrkeprøve” i løbet.
Vores Packard klarede turen fint, og
vi måtte tage gassen af på ad bakkerne
når vi var bag en T-Ford eller lignende.
Det var en anderledes oplevelse at være
en af de nyeste biler i løbet. Til forskel
fra når vi deltager i Packard løb hvor alle
andre må vente på os.
Fin natur og fint løb. En virkelig god
oplevelse. I 2012 bliver løbet kørt ved
Billund i Danmark i august.
Stein Östby deltog som funktionär
i rallyt med sin ”moderna” Packard
från 1929, 645 Convertible Victoria by
Dietrich.

Dette er Packard 1922 126 Doctors Coupe i selskab med
Buick fra 1908 ved en pause ved søen Mjøsa, hvor vi
var ude at sejle med hjuldamper.
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Græstedtræf Pinsesøndag
med 12 flotte Packarder

Text: Belinda og Niklas Møller Foto: Lars Löwgren
I Traditionens tro, drog vi af sted mod Græsted
for at deltage i Græsted Veterantræf. Pinsesolen
dansede højt på himlen og folk var i godt humør,
da vi ankom. Selvom tilrettelæggeren nøje havde
målt op til os, kom det alligevel bag på dem, hvor
stor en Packard i virkeligheden var. Derfor kunne
vi desværre ikke holde samlet. Men alt dette
gjorde ingen forskel på stemningen og vi nød
alle en kop kaffe sammen inden festlighederne
begyndte. Flere af os havde familien med og det
var derfor oplagt at gå en tur over på kræmmer-

marked og se på boderne. De andre besøgende
var meget interesseret i vore Packarder og flere
kom over og fik en god sludder omkring bilerne.
Kameraerne blev også rødglødende ved samme
lejlighed.
Vi havde vejret med os og det er altid en sand
fornøjelse at være sammen med vores Packardvenner. Vi vil gerne anbefale at vores svenske
Packardvenner som bor tæt på, at komme forbi
Pinse søndag næste år. Det ville glæde os. Håber
vi ses igen næste år.

Det kom krav på tillgång av TV Vi är många deltagare
på Packardmötet 1976 hos Alice och Harald
Jonsson, annars skulle damerna inte komma. Det
var nämligen samma veckohelg som Sveriges
kung gifte sig med fröken Silvia Sommerlath.
Är det något du saknat på dagens Packardmöten?
Skriv till Bulletinred och motivera dina önskemål. Bra kanske kan bli bättre.

på klubbens Packardmöten och alla kan inte vara
med överallt och uppleva allt som händer. Har
du något speciellt minne från ett Packardmöte,
skriv ner det med penna eller på dator och sänd
till Bulletinredaktören så kan du glädja flera.

Nästa uppslag:
Från Martin Ekman i Finland kommer den trevliga sidan ur veckotidningen Allers Familj-journal.
Den var avsedd att monteras på en pappskiva tillsammans med bilens bakdel som fanns på en annan
sida. Från slutet av 1920-talet kommer den trevliga leksaken. Bulletinred. gissar att Packarden är en
443 Convertible Sedan by Dietrich (1928).
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På väg – med nymonterad överväxel
– mot 2011 års europeiska Packardmöte i Frankrike
Text: Håkan Sjöholm Foto: Håkan Sjöholm, John Bath
Med en äldre bil är det ofta svårt att hänga med i dagens hetsiga trafik. Särskilt på motorvägar
vill man åtminstone hålla långtradarfart utan att överanstränga motorn. Med min Packard
Clipper med standardutväxlingen har detta inte varit möjligt. Bilen kunde visserligen levereras
med överväxel från fabrik, men den utrustningen har saknats på min bil. Då jag använder
bilen för längre utflykter har jag kommit att alltmer sakna en överväxel. Detta är nu sedan en
tid åtgärdat genom ett eftermontage.
Det fanns två alternativ. Att leta upp en original
överväxel på en skrot i USA, renovera densamma och då samtidigt byta växellåda eftersom
Packards överväxel inte passar mot den vanliga
lådan. Eller att sätta på en nytillverkad elektrisk
överväxel. Ett tänkbart tredje alternativ hade
varit att ändra utväxlingen, men då blir körning
i lägre fart på kurviga och kuperade vägar inte
särskilt behaglig.
Efter mycket funderande, inklusive svårigheten att hitta en lämplig överväxel/växellåda
(en enhet som väger över 50 kg), valde jag alternativet nytillverkat. Det känns bättre att satsa
på modern teknik än att renovera en gammal
begagnad enhet med de tveksamheter som trots
allt är förknippat med det.
Monteringen skedde i England hos F.J.
Payne & Sons Ltd. i Eynsham utanför Oxford
(www.overdrives.co.uk). Det tog drygt två dagar

Överväxeln på plats bakom ramkrysset. Snyggt
och diskret montage tycker Bulletinred.

för Tim Payne, tredje generationen, att sätta dit
och trimma in överväxeln. Företaget har tidigare
monterat överväxlar på ett flertal äldre bilar,
främst Rolls Royce och Bentley från 20-talet,
men även ett flertal Packardbilar. Själva överväxeln monterades i ramen, bakom X-et. Där
den gamla kardanaxeln satt sitter nu två kortare
axlar med överväxeln i mitten på en tvärbalk.
Detta är ett mindre ingrepp i bilen, som enkelt
kan återställas.
Jag är helt nöjd med detta arrangemang.
Överväxeln reducerar motorvarvet med 22% vid
en viss fart, eller omvänt så ökar farten med 28%
vid ett givet varvtal. Nu håller jag utan vidare
110 km/tim med en bränsleförbrukning på under
1,5 liter/mil.
Jag kombinerade monteringen av överväxeln i England med att deltaga i 2011 års
Europeiska Packardmöte, det åttonde, som
ägde rum i Frankrike. Resan gick till en början samma väg som 2005 då jag deltog i det
Europeiska Packardmötet i England, alltså ner
genom Sverige, över Öresundsbron till Esbjerg
och sedan färja till Harwich. Därifrån till Oxford.
Medan monteringen skedde övervakade jag
arbetet från en närbelägen och trevlig pub.
Med överväxeln väl på plats, åkte jag
till Portsmouth och färjan över Kanalen till
Cherbourg i Normandie, och sedan vidare ner
till Saint-Lo där mötesdeltagarna samlades på
en gammal traditionsfylld anläggning för uppfödning och avel av främst tävlingshästar, Haras
de Saint-Lo.
Ett intressant besök under mötet var slottet
Bourbansais som varit i familjen Berbezats ägo
ända sedan 1583. Företaget Berbezat Packard
representerade Packard i Frankrike ända till det
bittra slutet 1958. Försäljningslokalen i Paris
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låg som sig bör på självaste Champs-Elysées.
I ett rum i det ståtliga slottet finns en liten
Packardutställning, huvudsakligen bestående
av gamla dokument, fotografier m.m. från den
tid det begav sig. Stort intresse tilldrog sig den
liggare, där varje Packard som levererades blev
nedtecknad, med leveransdatum, bilmodell,
ramnummer, färg mm. Dagboken löper från 1937
och fram till den dag sista bilen levererades. Ett
helt unikt dokument som sammanfattar Packards
historia i Frankrike. Christian Ackerman, som
kom till mötet från Schweiz i sin 48:a, blev
naturligtvis mycket glad över att i denna liggare
hitta sin 55:a Caribbean, som han nyligen köpt i
Marocko och som ursprungligen levererades av
Berbezat Packard till hovet i Marocko.
Ett besök i Normandie måste inkludera ett
besök på det berömda Mont Saint Michel, ett
magnifikt kloster byggt på en bergsklippa på
en halvö i Atlanten. Andra välbesökta platser
är stränderna där de allierade landsteg i krigets
slutskede 1944. De amerikanska deltagarna i
mötet lade ner en krans på krigskyrkogården
vid Ohama Beach, med alla dess långa rader av
vita kors.
Till mötet kom flera bekanta ansikten
och bilar från de tidigare mötena i England
och Danmark. Packard Automobile Classics,
vanligen kallad The Packard club, representerades som vanligt av George Hamlin. Mark
Burnside, sekreterare i Packard International,
hade skeppat över sin fina 49:a limousine
från Kalifornien. Det är en bil som tillhört
skådespelerskan Mae West. Bilen är 19 fot
lång och går precis in i en standard 20 fots

container. Presidenterna från flera Europeiska
Packardklubbar fanns naturligtvis på plats.
Äldsta bil var en 1920 års Twin Six, en bil
som Dick Bac även deltog med i både England
och Danmark. I jämförelse med 20-talets bilar,
alltså T-fordar och liknande, måste denna kraftfulla bil varit helt i en klass för sig. Fartresurserna
står dock inte alls i relation till bromsförmågan,
bara små trummor på bakhjulen.
Till mötet kom tre stycken 40-tals Clippers,
förutom min den belgiska Super Clipper som
även den deltagit i tidigare möten samt en
1942 års Super Clipper, nyligen importerad till
Frankrike från USA.
Naturligtvis intogs samtliga måltider på
bättre näringsställen, kompletterade med fina
viner och förtryckta menyer. Normandie ger ett
mycket välmående intryck med sina små byar,
och med ett vägsystem som hålls ihop av ett
oändligt antal små rondeller. Sammantaget ett
väl arrangerat möte av den franska klubben under
ledning av Jerome Hardy.
Resan hem till Stockholm tog tre dagar.
Norrut genom Frankrike, Belgien, Tyskland
och färja från Kiel till Göteborg, sedan till
Stockholm. Sammanlagt 200 mil. Det enda
störande momentet var att generatorn slutade
ladda nånstans i norra Frankrike. Jag tvingades
köra på Autobahn genom Tyskland utan både ljus
och vindrutetorkare i ett av de värsta åskväder
och skyfall jag varit med om.
Nästa Europeiska Packard möte äger rum i
Belgien år 2013 då det förhoppningsvis kan bli
ett större nordiskt deltagande. Det är ju bara 100
mil från Köpenhamn till Bryssel…
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Uppställning! En gul Touring från 1929 och en
röd 160 Convertible Coupe från 1941 i täten.

1930 års ”Shovel Nose” Light Eight Roadster
och fullvuxen 1932 års Sedan eller Limousine.

Två öppna vagnar ur sjunde serien (1930).

Besök på klostret Mont Saint Michel.

Håkan Sjöholm glider fram i sin 2111 Clipper DeLuxe Sedan på en byväg i ett disigt Normandie.
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Einar Hanson
– svensk skådespelare

Text: Hans Schmidtz Bildanskaffning: John Hempel
Einar Hansson föddes den 16 juni 1899 i
Västerås, och dog den 3 juni 1927 i Santa Monica,
Kalifornien. Han började läsa till ingenjör, men
slutade när han fick en filmroll i Hemsöborna.
Han var sedan verksam i Finland och återvände
till Stockholm 1922. Upptäcktes på Dramatiska
Teatern i Stockholm av regissören Mauritz Stiller.
Slog igenom i Stillers Gunnar Hedes saga (1923)
och uppmärksammades internationellt. Kom till
Hollywood 1925 tillsammans med Greta Garbo
och Mauritz Stiller. Där spelade han mot några
av tidens ledande skådespelerskor, inklusive Pola
Negri och Corinne Griffith.
Einar Hanson var nu ämnad för större och
bättre roller på Paramount Pictures, som hade
köpt hans ursprungliga femåriga kontrakt från
Universal Studios. Han visade stor talang mot
Clara Bow och Esther Ralston i Children of
Divorce, The Woman on Trial och Barbed Wire
med Pola Negri, och Fashions for Women (alla

från 1927), regisserad av Dorothy Arzner. Nu var
han i en perfekt position för att ta över rollen som
Hollywoods förste älskare efter den framlidne
Rudolph Valentino.
Innan resan till USA hade han medverkat i
den tyska filmen Die Freudlose Gasse av Georg
Wilhelm Pabst. I filmen medverkade även Greta
Garbo och Asta Nielsen.
Den uppåtgående karriären fick dock ett tvärt
slut. Einar Hansson var på väg hem efter att ha ätit
middag med Mauritz Stiller och Greta Garbo när
hans bil troligtvis sladdade av vägen på Pacific
Coast Highway, nära Topanga Canyon. Han dog
på väg till sjukhuset. Barry Paris skriver 1995 i
sin biografi Garbo att Hansson träffade Garbo
och Stiller på en fest där Hanson blev berusad och
körde iväg själv, vilket ledde till dödsolyckan.
Packarden med Einar är från 1925-26. Kan
det ha varit med den han sladdade av vägen?
Källa: Wikipedia
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Bulletinen under fyrtio år
Från skrivmaskin och textade rubriker till avancerad datateknik
Text: Bertil Dimander, *se även fotnot efter artikeln
Harald Jonsson, som bildade Nordic Packard Owners Club våren 1971, var en skicklig affärsman och visste vikten av bra marknadsföring. Han började med att förankra klubbidén hos
några märkeskamrater i Norden och samarbetade med reklammannen och Packardägaren Ove
Haak. Den första Bulletinen distribuerades i maj 1971 till kända Packardägare i de nordiska
länderna. Den var egentligen ett upprop till dessa att gå med i NPOC, men innehöll också en
del redaktionellt material och amerikanska annonser om bl.a. Packarddelar.
Harald Jonsson var en av pionjärerna inom
veteranbilshobbyn i Sverige och var med om
bildandet av Automobilhistoriska Klubben
(AHK) redan 1950. Ett antal år senare fick han
syn på den Packard 1934 1101 Convertible Sedan
by Dietrich, som då gick som direktionsvagn i
Stockholm. Efter många krokiga turer blev han
ägare till bilen, som då var ett helrenoveringsobjekt. Vartefter renoveringen framskred blev
Harald allt mer övertygad om att det borde finnas
en Packardklubb och så småningom att denna
klubb också behövde en medlemstidning.
Bulletin nr. 1 daterad maj 1971 inleds
med: ”Packard-broder, Du som äger ett så fint
bilmärke, tycker inte du att det är på tiden att
vi bildar en nordisk Packard-klubb? Det tycker
i alla fall vi, och efter att ha diskuterat detta
med några av våra märkeskamrater i Danmark,
Finland, Norge och Sverige så har vi beslutat att
gå till handling. NORDIC PACKARD OWNERS
CLUB kan alltså betraktas som grundad från och
med nu våren 1971”. Undertecknat Ove Haak
och Harald Jonsson.
Harald skötte medlemskontakter, ekonomi
och övriga sysslor och Ove blev redaktör för
Bulletinen. Det blev dock inte så många nummer
av Oves hand, eftersom han 1972 sålde sin 1930
års 740 Roadster till USA. Enligt de regler som då
tillämpades, måste man vara ägare eller delägare
av en Packard för att få vara medlem, så Oves
tid i NPOC blev kort. Harald tog då även över
redaktörssysslan fr.o.m. nr. 4, vilket i praktiken
innebar att han ensam skötte allt förekommande
klubbarbete assisterad av sin fru Alice. För våra
icke svensktalande medlemmar i Finland gjorde
dock Leena Söderblom i Helsingfors redan från
början en komplett översättning till finska av
varje nummer.

Någon plan på periodisering av utgivningen
fanns inte ännu, men målsättningen var tre till
fyra nummer per år. Att nå detta antal var inte
så svårt då, eftersom de första Bulletinerna
var på fyra, och någon gång på åtta sidor.
Medlemstillströmningen var god och då liksom nu presenterades alla nya medlemmar i
Bulletinen, flera av dessa sände också in bilder
på sina bilar för publicering. Innehållet i Bulletin
nr. 3 från mars 1972 bestod t.ex. av en sida med
inbjudan till det första Packardmötet och tre sidor
med bilder på medlemsbilar. Packardmötet ägde
rum på Alice och Haralds gård Torlunda utanför
Mariefred pingsthelgen 20-21 maj 1972.

Bulletin nr. 1
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I Bulletin nr. 5 daterad oktober 1972 kunde
man läsa ett referat från det första Packardmötet,
skrivet av den finländske kontaktmannen Dag
Söderblom. Detta var hans första bidrag till vår
medlemstidning och skulle följas av många fler
under årens lopp. Dag har skrivit många tekniska
artiklar, förklarat systemet med Packards något
tillkrånglade chassibeteckningar samt skrivit
otaliga artiklar och referat från bl.a. möten och
garagebesök. Han kräver väl ingen närmare
presentation, han var ju internordisk kontaktman/president åren 2007 till 2009 och återfinns
fortfarande i den finländska arbetsgruppen. Men
Dag var inte den ende skribenten. Genom sin
frekventa telefonkontakt med de flesta medlemmarna, fick Harald många av dem att skriva och
berätta om sina bilar, renoveringar och utflykter.

Bulletin nr. 17

Bulletin nr. 8 från augusti 1973 var den tjockaste dittills och hade 16 sidor. Den inleddes med
en välformulerad och tänkvärd betraktelse av
Harald om att ha en Packard och de olika skälen
till att intressera sig för veteranbilar. Denna är för
övrigt återgiven i nummer 137 under rubriken ”I
Packardtankar”. Bulletinerna från de första åren
innehöll också många annonser från medlemmarna om reservdelar, eftersom man nu fått ett
forum som riktade sig till Packardägare i hela

Norden. Med Bulletin nr. 10, januari 1974 följde
en bilaga som var en redogörelse för verksamheten inom NPOC från maj 1971 till och med
utgången av 1973. Där redovisas att klubbens
första medlemsregister upptog 80 Packardbilar
som ägdes av 67 personer. I slutet av 1971 hade
NPOC 83 medlemmar med 94 Packardbilar, en
snabb ökning.
Den första Bulletinen med 24 sidor kom ut
i september 1974. Därefter varierade sidantalet
i de Bulletiner Harald gjorde mellan 16 och 32
sidor med undantag av nr. 21 som innehöll 48
sidor. Men då ingick PMCC:s hela Annual Report
från 1948 i faksimil. Haralds sista Bulletin blev
nr. 25. Den innehöll ett referat från Packardmötet
i Danmark, ett möte som han själv inte kunde
delta i på grund av sin alltmer svåra cancer. På
sin födelsedag juldagen 1979, som han firade
i sängen, frågade han mig om jag kunde göra
påföljande nummer. Han hade på grund av sin
sjukdom inte orkat göra mer än två nummer per
år under 1978 och 1979. Svaret blev givetvis ”ja”,
dock med viss tvekan.
Min första Bulletin blev nr. 26 daterad
januari 1980 och innehöll 20 sidor, nummer 27
var endast på fyra. Den hade en bild på Harald
på första sidan och en text på sidan tre som berättade att han avlidit den 14 februari 1980 och vad
han gjort för NPOC och vår hobby. Det var den
svåraste Bulletin jag gjort. Därefter har samtliga
Bulletiner haft 24 sidor, ett tungt vägande [sic!]
skäl till detta är portokostnaderna, 24 sidor och
ett kuvert väger precis under portogränsen 100
gram.
Hur gick det då till att göra en Bulletin på
tiden före datorn? Harald, liksom jag till att
börja med, skrev manuskript för hand. Därefter
skrev vi ut tryckoriginal på skrivmaskin, med
tiden lärde man sig hur mycket en handskriven
A4-sida blev med maskinskrift. Men det var
inte bara att skriva en sida, den skulle kanske
innehålla en eller annan bild också. Först måste
man då göra en ungefärlig layout och vid behov
maskera sådant på bilden som inte skulle med i
tryck. Oftast var det oväsentliga saker vid sidan
av själva motivet, som en stor grusplan, en massa
himmel, lyktstolpar och okända människor.
Ibland var den publicerade bilden bara en liten
del av det som fanns på det ursprungliga fotot.
Och så hoppades man att pappret och texten
skulle ta slut samtidigt!
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Sedan skulle man planera i vilken ordning
sidorna skulle komma så att det blev logiskt och
balans i ett uppslag t.ex. Man ville dessutom ha
det mest angelägna först och t.ex. annonser, som
förekom ganska frekvent på den tiden, i slutet av
Bulletinen. I mitt fall fick ett stort slagbord ockupera arbetsrummet, på vilket man lade ut denna
tjugofyrasidiga patiens. Sedan skulle sidorna
pagineras och bilderna numreras samt hustru
Maddi korrekturläsa det hela innan materialet
lämnades till tryckeriet. Därefter återstod bara
en syssla, som idag går till nästan på samma sätt
som 1971. Stoppa tidningen i kuvert, adressera
och klistra på frimärken samt gå till brevlådan.
Skillnaden är att nu används datautskrivna
adressetiketter.

Bulletin nr. 67

För att göra utskrifterna av tryckoriginalen
bar Harald hem en skrivmaskin från sitt kontor
medan jag hade tillgång hemma till både en
kontorsskrivmaskin för brödtext och en resemaskin med mindre typsnitt för bildtexter. När
sedan min arbetsgivare begåvade mig med en
elektrisk IBM kulmaskin med olika typsnitt
blev utskrifterna snyggare och jobbet enklare.
Frånsett att nu måste även jag kånka hem en tung
maskin från kontoret. Så småningom kunde jag

genom min arbetsplats billigt köpa en elektronisk
skrivmaskin med typskivor, minne och diverse
andra finesser. Den var väl ett litet steg mot en
hägrande dator.
Jag beslöt att inför nr. 28 göra omslagssidorna enhetliga med en bild med omgivande
text på första sidan och en stor, ofta utfallande,
bild med text på den sista. Detta utseende kom
vår klubbtidning att ha till och med nr. 50 från
juni 1987. Därefter gav jag tryckeriet i uppdrag att ta fram förslag på en ny förstasida. Jag
gjorde en skiss, bifogade en bild på en klassisk
Packardkylare och föreslog att klubbmärket
skulle sitta där vevhålet är på den riktiga kylaren
samt att namnet ”Bulletin” skulle vara i samma
typsnitt som ”Packard” i vårt klubbmärke, d.v.s.
samma utseende förstasidan har än idag.
Åren gick och i mitten av 1990-talet började
vi tala om att skaffa en dator, vilket givetvis
skulle underlätta bulletinskrivandet enormt.
Frågan var uppe några gånger på våra möten, men
ingenting hände, en dator var på den tiden en stor
utgift för en då ganska fattig klubb. På ett arbetsgruppsmöte i Oslo 1997 tog jag åter upp frågan
och efter mötet tog Johan Schmidt från Horten
mig avsides och sade: (fast på norska) ”Gå och
köp dig en dator du, så skall jag betala”. Under
årens lopp tillkom ”klubbsidan” på sid. två med
uppgift på medlemmarna i arbetsgrupperna samt
bl.a. rubrikerna ”Sen sist” och ”I Packardtankar”,
sidor som fortfarande finns med i varje nummer.
Ett par år innan sekelskiftet började jag leta
efter en efterträdare på redaktörsstolen och jag
vill inte precis säga att det var någon kö av intresserade. Efter mycket övertalande fick jag Hans
Schmidtz att fr.o.m. halvårsskiftet 2000 ta över
sysslan som redaktör för vår medlemstidning.
Hans första nummer blev nr. 101 som kom ut i
oktober 2000 Han tog dock över på ett villkor,
att jag skulle stötta honom under det första året.
Det lovade jag göra och så är det fortfarande tio
år senare. Vi träffas regelbundet inför varje nummer och bestämmer efter Hasses förslag innehåll
samt gör bildurval och layout.
Det första Hasse gjorde var att åka till
tryckeriet och diskutera dataprogram, vilket
resulterade i att Bulletinen under Hasses tid
har fått en bättre grafisk utformning. Med mer
avancerade program kan bilderna behandlas och
texten redigeras på ett professionellt sätt och en
färdig Bulletin levereras till tryckeriet på CD,
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vilket också förkortar leveranstiden. Detta får
dock Hasse göra själv, eftersom det överstiger
min fattningsförmåga, utbildad som jag är på
kulpenna. Den som varit på NPOC:s årsmöten
vet att klubben sedan många år har god ekonomi.
Därför har Hasse också mandat att vid behov göra
fler sidor i färg. Exempel på detta är Bulletiner
med referat från de senaste årens Packardmöten.

Bulletin nr. 105

Eftersom NPOC med åren fått ett flertal
utomnordiska medlemmar, de flesta i USA,
beslöts redan på årsmötet 1986 att infoga ett
sammandrag på engelska på sidorna 22 och 23.
Översättningen gjordes till en början av Leif
Maartmann men övertogs senare av Ole Böök.
Fortfarande bedömdes de flesta finländska
medlemmar förstå svenska, men så småningom
ökade antalet medlemmar i Finland som inte
var svensktalande. Därför byttes det engelska
sammandraget ut mot ett på finska med början
i nr. 126 hösten 2007, där Dag Söderblom
och Peter Ginman står för översättningen.
De utomnordiska medlemmarna får i stället ett
engelskt sammandrag bifogat. Som redaktörer
för NPOC:s medlemstidning har vi i många år
fått klubblitteratur från andra Packardklubbar.
Flitigast att sända sådant är amerikanska PAC,
varifrån det även kommer newsletters från klubb-

ens regionala avdelningar, numer elektroniskt.
Därför skickar Hasse Bulletinen som pdf-fil
(med engelsk översättning) till de klubbar och
underavdelningar som vi har kontakt med.
Under 2009 gick tryckeriet som klubben
anlitat sedan starten i konkurs, så nu måste vi
hitta ett nytt. Lars Löwgren kände till ett litet
tryckeri på sin hemort Falköping och i samband
med ett ag-möte hos Lasse och Ingrid besökte
Hasse tryckeriet och ett samarbete etablerades.
Lasse tog då över distributionen, vilket givetvis
avlastar Hasse. I samband med bytet av tryckeri
uppstod problem med att få överensstämmelse
med använda typsnitt. Han har hittills gjort
Bulletinen i programmet Pagemaker, men det är
nu stenålder för tryckerier. Den fil med Bulletinen
som framställts var tvunget att tas in i ett annat
program och där konverteras. Det var osäkert hur
resultatet skulle bli, änkor och horungar duggade
tätt. För att ”tala samma språk” som tryckeriet
anskaffades programmet Adobe Indesign och en
kraftfull dator som klarar av att köra det. Indesign
är ett bra publiceringsprogram med stora möjligheter. Nackdelen är inlärningstiden. Manualen till
programmet omfattar mer än 500 A4-sidor.
Även bildhanteringen i Photoshop kräver
mycket datorkraft, en baksidesbild i EPS-format
är ofta över 100 Megabyte.
Nämnas bör i sammanhanget att Hasse
regelbundet varje år får ett paket från Packard
Automobile Classics i USA innehållande
en utmärkelse för Bulletinen, som enligt PAC
uppfyller alla kriterier för att erhålla The
Snodgrass Award for Overseas Excellence, en
utmärkelse klubben fick första gången 1990.
Efter elva år som redaktör börjar Hasse nu
att söka efter en efterträdare. Jag förstår honom,
det är ett kvalificerat – men roligt – jobb som tar
en stor del av fritiden i anspråk. Samtidigt tycker
jag att det är lite trist om han skulle lägga av, för
det känns väldigt tillfredsställande för mig att
som redaktör emeritus sitta på stolen bredvid
och bidra till att göra vår medlemstidning, NPOC
Bulletin.
*Den del av denna artikel som handlar om
tiden efter sommaren 2000 är kompletterad och
redigerad av Hans Schmidtz.
En änka är en ensam rad i ett stycke som hamnar
längst ner på en spalt eller sida.
En horunge är en ensam rad i ett stycke som hamnar
överst på en spalt eller sida.
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KIERTOKIRJE 139 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO
Kansi
Kuvassa Torben Möllerin 1946 Clipper DeLuxe
Sedan kuvattuna Tanskassa pidetyn Forårstourin
aikana.
Sivu 3
Packard-ajatuksia
Teksti: Bertil Dimander
Bertil toteaa, että vuonna 1982 ilmestyneessä
Suuressa Autotietokirjassa (Stora Billexikonet) on
listattu noin 4000 automerkkiä. Valtaosaa näistä
valmistettiin vain muutamia kappaleita. Kuinka monta
on tallella tänä päivänä? Hyväkin automerkki saattoi
hävitä markkinoilta valmistajan puuttuvan markkinointikyvyn tai liikemiestaidon takia. Suuret valmistajat
ostivat pienempiä kilpailijoita, jotta he pääsisivät
käsikisi teknisiin ratkaisuihin jolloin alkuperäinen
merkki hävisi.
1900-luvun alussa autoteollisuus kehittyi voimakkaasti ja pahimmat lastentaudit olivat takanapäin.
Packard lanseerasi kuusisylinterisen moottorinsa
kaksi vuotta ennen ensimmäisen maailman-sodan
syttymistä. Vuonna 1929 tapahtunut pörssiromahdus
ja Hitlerin aloittama toinen maailmansota vaikuttivat myös merkittävästi autoteollisuuteen. Monta
automerkkiä hävisi. Moni tunnettu vanha merkki on
tänä päivänä jonkun muun autonvalmistajan omistama, esimerkkinä Rolls Royce, Jaguar ja Bentley.
Kiinalaiset omistavat Volvon ja tätä kirjoittaessa on
epäselvää miten Saabin käy.
Hemmings Classic Car -lehden kolumnisti
Patrick Foster esitti hypotettisen kysymyksen: Oleta,
että saisit tilaisuuden pelastaa yksi menneen ajan
suurista autovalmistajista. Minkä valitsisit? Foster
käy läpi lukuisia merkkejä kuten Peerless, Pierce
Arrow, Hupmobile, Graham-Paige, Hudson, Nash ja
Studebaker. Bugatti, Maybach ja Avanti ovat jo tulleet
takaisin omin voimin ja Foster katsoo, että Duesenberg saattaa palata aikanaan. Jos olisi mahdollista
pelastaa vain yksi automerkki, Foster päättyisi Packardiin. Hänen mukaansa Packard valmisti laadultaan
ja tekniikaltaan vertaansa vailla olevia autoja.
Sivu 4
Alkukauden ajot Tanskassa
Teksti ja kuvat: Allan Møller & Michael Nancke
Toukokuun 7. päivänä tanskalaiset jäsenemme tapasivat Roskilden maisemissa. Michael Bohnsenin ja
Jens Nielsenin järjestämiin ajoihin osallistui 12 Packardia ja 32 henkilöä.
Sivu 5
Sitten viimekerran
Tiovotamme kerhomme uudet jäsenet ter vetulleiksil!

PETER GINMAN

Sivut 6-8
Haraldleken 2011
Teksti: Magnus Kraft och Victoria af Forselles
Kuvat: Bertil Dimander och Hans Schmidtz
Perinteiset Haraldleken-ajot ajettiin 20. kerran
kesäkuun alussa Ruotsissa. Mukana olivat viisi Packardia miehistöineen. Rauoul af Forselles oli järjestänyt
tutustumiskäynnin uuteen panssarimuseoon jonka
avajaiset olisivat vasta muutamaa päivää myöhemmin.
Osanottajat yrittivät udella Raoulilta kuinka oli mahdollista päästä museeoon ennen virallisia avajaisia mutta
Raoul oli hyvin vaitonainen tästä yksityiskohdasta.
Museossa oli lukuisia mielenkiintoisia panssariajoneuvoja eri maista.
Sivu 9
Kuvissa Tony Perssonin 1939 1703 Club Coupe ja
Tukholman poliisin Musta Maija vuodelta 1939.
Sivu 10
Styrkeprøven 2010
Teksti ja kuvat: Thorben Damsgaard
Styrkeprøven-ajot on tarkoitettu ajoneuvoille jotka
ovat valmisettuja ennen vuotta 1926. Thorben Damsgaardin Coupe vuodelta 1922 oli ainoa tapahtumaan
osallistunut Packard. Vanhin auto oli Rover vuodelta
1908. Jäsenemme Stein Östby osallistui järjestelyihin
toimitsijana mukanaan ”nyky-Packardinsa” vuodelta
1929.
Sivu 11
Tapaaminen Graestedissä Helluntaisunnuntaina
Teksxi: Belinda og Niklas Møller
Kuva: Lars Löwgren
Otsikoitu tapahtuma on Pohjoismaiden suurin
vanhojen mekaanisten laitteiden katselmus joka
järjestetään vuosittain Grarstedissä, Tanskassa.
Tämän vuoden tapahtumaan osallistui 12 Packardia.
Sivut 12-13
Martin Ekman on lähettänyt kuvan Allers Familj-journal
nimisestä lehdestä. Kuva on tarkoitettu leikattavaksi ja
liimattavaksi pahville yhdessä auton takaosan kanssa
joka oli lehdessä toisella sivulla. Bulletinin toimittaja
arvelee kuvan esittävän vuoden 1928 Packard 443
Convertible Sedania by Dietrich.
Sivut 14-16
Matkalla kohti Euroopan Packard-kokousta
Ranskaan
Teksti: Håkan Sjöholm
Kuvat: Håkan Sjöholm, John Bath
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Håkan Sjöholmia on pitkään häirinnyt se seikka,
että hänen vuoden 1947 Clipperillään ei ole pystynyt
ajamaan edes rekkavauhtia moottoriteillä moottoria
ylirasittamatta. Tämä johtui siitä, että Packard ei ole
varustettu tehdasasennuksena saatavana olleella
ylivaihteella. Håkanilla kypsyi ajatus ylivaihteen
jälkiasennuksesta jolloin vaihtoehtoja oli kaksi; vanhan
löytäminen ja kunnostaminen tai kokonaan uuden
asentaminen. Håkan päätyi jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Englannista löytyi yritys F.J.Payne & Sons
Ltd (www.overdrives.co.uk) joka pystyisi sellaisen
asentamaan. Matkalla Euroopan Packard-kokoukseen
Ranskaan Håkan poikkesi Englannissa ja sai ylivaiheen asennettua autoonsa kahdessa päivässä.
Håkan on tyytyväinen ratkaisuun. Tietyllä nopeudella ylivaihde laskee moottorin kierroksia 22% ja
tietyillä kierroksilla nostaa nopeutta 28%. Packardilla
pystyy nyt kevyesti ajamaan 110 km/h, jolloin polttoaineen kulutus on alle 15 litraa/100km.
Englannista matka jatkui Portsmouthin kautta
Kanaalin yli Cherbourgiin Normandiehin ja sieltä edelleen Saint-Lo nimiselle paikkakunnalle missä kokous
pidettiin. Kokouksen aikana eräs mielenkiintoinen kohde
oli Boubansaisin linna, joka on ollut Berbezatin suvun
omistuksessa aina vuodesta 1583 asti. Suvun omistama yritys edusti Packardia Ranskassa ja sen hallussa
on paljon vanhoja valokuvia ja dokumentteja. Suurta
mielenkiintoa sai osakseen päiväkirja, johon oli kirjattu
yksityiskohtaisesti kaikki Ranskaan toimitetut Packardit
vuodesta 1937 aina katkeraan loppuun asti vuonna 1958.
Kokous, jossa oli runsaasti osanottajia eri maista,
oli hyvin onnistunut ja sisälsi tutustumiskäyntejä mm.
paikoissa kuten Mont Saint Michelin luostari ja Omaha
Beach. Kotimatka Tukholmaan kesti kolme päivää.
Håkanin ainoa ongelma oli, että Packardin laturi lakkasi
toimimasta jossakin Pohjois-Ranskassa ja hänen oli
ajettava ilman valoja ja tuulilasinpyyhkijöitä rankassa
ukkos-myrskyssä Autobahnilla läpi Saksan. Seuraava
Eurooppa-kokous on vuonna 2013 Belgiassa johon
Håkan toivoo runsampaa pohjoismaista osanottoa.
Köpenhaminasta Brysseliin on vain 1000 km…
Sivu 17
Einar Hanson
Teksti: Hans Schmidtz
Kuvanhankinta: John Hempel
Einar Hanson oli vuonna 1899 syntynyt ja 1927 kuollut
ruotsalainen näyttelijä, joka on Ruotsin lisäksi näytellyt
myös Suomessa, mutta varsinaisesti tehnyt kansainvälisen uran Hollywoodissa. Hanson oli suuri näyttelijälahjakkuus ja hänellä oli suuret mahdollisuudet sijoittua
Hollywoodin ensirakastajan rooliin edesmenneen
Rudolf Valentinon jälkeen. Hansonin ura loppui kuitenkin
lyhyeen kun hän Mauritz Stillerin ja Greta Garbon kanssa
vietetyn illalisen jälkeen lähti juopuneena ajamaan ja
luisui tieltä kohtalokkain seurauksin. Onkohan kuvan
1925-1926 Packard onnettomuusauto?
Sivut 18-21
Bulletin 40 vuotta
Teksti: Bertil Dimander

Vuonna 1971 Harald Jonsson teki aloitteen NPOC:n
perustamiseksi ja lähetti kirjeen kaikille tuntemilleen Packard-omistajille Pohjoismaissa. Kirje, joka
samalla oli kerhomme ensimmäinen lehti, oli otsikoitu Bulletin no. 1 ja sen oli allekirjoittanut Harald
Jonsson ja Ove Haak. Harald hoiti jatkossa jäsenkontakteja, taloutta ja muita toimia ja Ovesta tuli
Bulletinin toimittaja. Ove teki kuitenkin vain kolme
Bulletinia, koska hän oli myynyt omistamansa Packardin ja silloisten sääntöjen mukaan kerhon jäsenyys
edellytti Packardin omistamista. Ove erosi kerhosta
ja myös Bulletinin toimittajavastuu siirtyi Haraldille.
Tavoitteena oli julkaista kolme – neljä Bulletinia
vuosittain. Tämä oli helppo tavoite, koska sivumäärä
oli alussa vain joko neljä tai kahdeksan sivua.
Vähitellen sivujen lukumäärä lisääntyi ja vaihteli 16
ja 32 sivun välillä. Kaikkien aikojen suurin Bulletin
oli no. 21 joka sisälsi 48 sivua. Harald hoiti Bulletinin toimittamista aina siihen asti kun hänen yhä
vaikeammaksi kehittynyt syöpä vei hänen voimansa.
Haraldin viimeinen Bulletin oli no. 25 vuodelta 1979.
Bulletinin toimittajavastuu siirtyi nyt Bertil Dimanderille jonka ensimmäinen lehti oli no. 26. Bulletin
no. 27, joka oli vain 4 sivun mittainen, oli Bertilin
vaikea tehdä, sillä siinä kerrottiin Harald Jonssonin
kuolemasta ja siitä, mitä hän oli tehnyt kerhomme
hyväksi. Tämän jälkeen kaikki Bulletinit ovat olleet
24-sivuisia johtuen siitä, että lehti ja kirjekuori
painavat yhteensä alle 100 gr joka tekee postituksen
edullisemmaksi.
Numerosta 51 alkaen Bulletinin ulkonäkö muuttui
sellaiseksi kun se on vielä tänä päivänä. Etusivulle
tuli Packardin klassisen jäähdyttäjän äärivivat ja
kerhomerkki siirtyi käynnistyskammen reijän kohdalle.
Myös nimi Bulletin muutettiin noudattamaan Packardin
logotyyppiä.
Vuonna 2000 oli jälleen aika vaihtaa Bulletinin
päätoimittajaa ja numerosta 101 lähtien vastuu siirtyi
Hans Schmidtzille joka hoitaa tehtävää vielä tänäkin
päivänä. Alussa Bulletinia tehtiin kynällä ja kirjoituskoneella mutta alkaen vuodesta 1997 siirryttiin tietokoneaikaan. Aluksi käytettiin ohjelmaa Pagemaker
mutta nyt ollaan siirrytty käyttämään huomattavasti
nykyaikaisempaa Adobe Designia. Mainittakoon,
että Hasse saa vuosittain amerikkalaiselta Packardkerholta, Packard Automobile Classicilta, The Snoddgrass Award for Overseas Excellance-tunnustuksen
parhaasta ei-amerikkalaisesta Packard-julkaisusta.
Tunnustus myönnettiin kerholle ensimmäisen kerran
jo vuonna 1990.
Takakansi
Teksti: Dag Söderblom
Kuva esittää Autolan kiinteistöä Mäkelänkadulla,
Helsingissä. Lähinnä kameraa on viisi Packard 2362mallia. Muut autot ovat Humber, Hillman ja kuormaautot Commer merkkisiä. Lisäksi taustalla on kaksi
vuoden 1939 Packard 1700:aa. Puupinot autojen
takana olivat yleisiä sen ajan Helsingissä, koska hiiltä
ja öljyä ei vielä käytetty merkittävästi käytetty talojen
lämmitykseen.
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Bilden föreställer bakgården till Autolas fastighet på Backasgatan i Helsingfors en sommardag år
1950. Närmast kameran står fem Packard 2362, av vilka fyra fortfarande är iförda transportvax. Den
främsta är rengjord och har kylarprydnad och kapslar monterade. Bakom dem står tre Humber, den
främsta av modell Super Snipe. Bakom dessa står nio Hillman Minx. Ännu längre bak står två
Commer lastbilar och mellan dem en TB-bensinpump för eget bruk. Trustfri Bensin var ursprungligen
ett tyskt företag med avsikt att konkurrera med ”Trusten” dvs. Esso, Gulf, Shell och övriga bolag i
västvärlden. Vid krigsslutet övertogs bolaget liksom all annan tysk egendom i Finland av ryssarna.
Något till vänster i bakgrunden står två Packard 1700, den främre med registernummer A 10172,
den bakre utan lyktinsatser.
Vedstaplarna fanns överallt på bakgårdarna i Helsingfors utkanter vid denna tidpunkt, olja
användes inte för uppvärmning i någon större grad. I dag är Backasgatan en viktig trafikled som
sammanbinder stadens centrum med flygplatsen i Vanda. Alla bildens trähus är rivna, men kanske
någon av bilarna finns kvar.
*******************************************************************************
Text: Dag Söderblom

