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Nummer 140
Vintern 2012

En bil från Packards sista årsmodell får denna gång representera deltagarna
i 2011 års Packardmöte i Varberg, Sverige, som också var klubbens fyrtioårsjubileum. Till ett välarrangerat möte kom cirka 120 deltagare med 41
Packardbilar från åren 1922 - 1958. Utflykterna var intressanta och innehöll
både teknik och kulturhistoria, hotellet var bra och maten god. Vad kan man
mer begära? Mötesreportaget fyller denna gång hela Bulletinen. I nästa
nummer kommer ett par artiklar från mötet som inte fick plats i denna Bulletin.
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Allan Kim Møller i

tankar

Kære Packard venner
2011, vores 40 års jubilæums år har været godt
for NPOC. Vi har fået en del nye medlemmer og
det er glædeligt vi stadigvæk får nye medlemmer
der syntes vi er en attraktiv Packard klub.
Vores hjemmeside er altid opdateret og det
kan ses på besøgstallet der for tiden er rigtig
højt. Vores Bulletin er igen kåret som det flotteste Packard blad af PAC (Packard Automobile
Classics) / USA. Det er vi selvfølgelig meget
stolte af.
Der har også været en del aktiviteter i alle
landene, hvor tilslutningen har været god og jeg
håber inderligt det forsætter i fremtiden.
Vi havde et fantastisk 40 års jubilæums træf
i Varberg, som gik utroligt flot. Vi var mange
og det var dejligt at se så mange kom og fejret
NPOC.
Et stor tak til arrangørerne for et rigtig flot
jubilæums træf. Godt gået.
Vi har på Årsmødet i Varberg vedtaget at
kontingentet skulle stige med 50,- i Danmark,
Sverige og Norge fra 300,- til 350,-. I de andre

EU lande stiger den med 5 Euro fra 35 til 40 og
ikke EU lande fra 40 til 45 Euro. Det skyldtes,
at porto og trykningsudgifterne af Bulletinen er
steget. I tilfælde af udgiftsstigninger i fremtiden,
er vi nu også sikret ved at have lidt ekstra på kistebunden og det er særdeles godt i disse krisetider.
På vegne af arbejdsgrupperne, vil jeg gerne
opfordre jer til at betale kontingentet til tiden. Vi
bruger alt for meget tid på medlemmer der ikke
betaler rettidigt og det er trist for tiden kunne
bruges på andre ting for NPOC. Håber, der er
forståelse for dette.
Vi har fået nye klubartikler som kan ses
på hjemmesiden til gode priser. Torben Møller
har skaffet flotte Polo og T-shirts med Packard
og NPOC logo på. Når der købes artikler skal
der indbetales i eget land, så man spare gebyr
for udlandsoverførelser, men portoen betales
fra Danmark. Alt sammen aftales med Torben
Møller.
Til sidst håber jeg, at vi ses til Packardmødet
i Norge.
Packard hilsen

Allan Kim Møller

Packardmøte 28. juni - 1. juli 2012
Velkommen til årets Packardmøte i Norge på
Hunderfossen Hotell & Resort 14 km. nord for
Lillehammer.
Program
Torsdag 28. juni
I løpet av ettermiddagen treffes vi på Hunderfossen
Hotell & Resort. Litt senere samles vi for et lite
velkomsttreff i nærområdet. Etter hvert blir det
middag på Lysaker Gjestgiveri.
Fredag den 29. juni
Etter en bedre frokost på hotellet starter vi op vore
biler for en rundtur i området. Vi kjører nedover
Gudbrandsdalen i Gausdal. Det vil bli en stopp
med kaffe og kake på Aulestad hvor Bjørnstierne
Bjørnson hadde sittt hjem. Vi fortsetter og kommer
igjen ned i Gudbrandsdalen..
Vi kjører så videre til Norsk Vegmuseum hvor
det først blir lunch i Lysaker Gjestgiveri. Vi får en

omvisning i norsk veghistorie og kan rusle rundt på
egenhånd frem til stengetid. Middag på Fossekroa.
Lørdag den 30. juni
Dagen inledes med årsmøte. Etterpå kjører vi samlet i retning Lillehammer. Det legges så opp til en
stopp i byen hvor deltakerne kan gjøre seg litt kjent.
Vi kjører så opp til Telemarkstunet, der vi får lunch.
Etter mat kjører vi til Norges største innsjø
Mjøsa. Der går vi om bord i Skibladner, verdens
eldste hjuldamper i drift. Vi samles så ved hotellet
for festmiddag. Middagen avholdes i Trollsalen
restaurant i Hundefossens familiepark
Søndag den 1. juli
Etter frukost avslutter vi og vender hjemover.
Ved spørsmål ring +4799513306,
+4790766301 eller +4799544443
e-mail: stein@packard.no
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och den ursprungliga Lorraine-sökarlyktan har
bytts ut mot en mer pålitlig modell.

Siden sist
Sen sist
erran
Sitten viime k
Siden sidst

Finland
Timo Pauniranta jobbar för fullt med sin mors,
Tuulas, Packard 5580 som han importerade för
hennes räkning i fjol. Trots att han bedömde
bilens skick som G1 har det funnits en hel del
att ta itu med. V 8:an är urmonterad och demonterad. Av slitaget att döma får Timo göra en total
motorrenovering. Även bromsarna skall ses över.
Jarmo Kytömäki har kört hårt med färdigställandet av sin 1700 Business Coupe.
Den är nu lackerad i samma Packard Maroon
som den fina 1600 Touring Sedan som deltagarna
i Finlandsmötet fick beundra år 2010.
Jarmo äger tillsammans med Peter Ginman
en 1701 Touring Sedan i den ovanliga färgen N,
dvs. Mountain Brown Metallic. Bilen har stått
uppallad ett par år men kompanjonerna har inte
beslutat vem skall ta över reservprojektet.
Matti Voronkoff, som är en av de segaste renovatörer vi har, jobbar nu på startmotorn till sin
1700 Touring Sedan som inte har kunnat delta
i möten och träffar på grund av opålitlighet. En
stark förbättring är även monteringen av ett centralt stötfångarhorn framtill. Det täcker påpassligt
det hål som en tidigare ägare borrat i kofångaren
för att få in en startvev i maskineriet. Hålet har
Matti givetvis lagat, men förkromningen släpper
över lagningen trots att den gjorts om två gånger
undet de senaste decennierna.
Tuomo Kivikari har ägnat några vintrar åt att
grundförbättra den fina 1701 Touring Sedan som
funnits i familjen Kotsalos ägo sedan ny. Tuomo är
dotterson till förste ägaren. Framvagn och bromsar har setts över, elsystemet har fått ny kabelhärva

Jyrki Halonen, som till vardags ägnar sig åt att
klä om och inreda bilar, importerade en 1101
Business Coupe efter att ha besökt Hershey på
hösten 2011. Bilen är i ett sagolikt fint originalskick och levererades ursprungligen till the
Canal Zone, dvs. Panama. Den är svart med röd
randning och röda trådekerhjul. Originallacken
är något krackelerad, kromet har fått både patina
och blivit sönderpolerat, inredningen i mörkgrönt
skinn är delvis förnyad men helhetsintrycket
är att bilen är orörd. Här har den gode Jyrki ett
dilemma, han tvekar mellan att snygga upp bilen
eller att hålla den som den är. Vissa detaljer som
blivit åtgärdade av tidigare ägare skall han dock
se över, t.ex. trådekerhjulen som skall målas om.
Mekaniskt verkar bilen lika osliten, motorn går
fint, bromsarna tar mjukt och jämnt, styrningen
är lätt och utan glapp och fjäderpaketen har kvar
sina plåtfodral intakta.
Norge
Ny medlem Steinar M Pedersen i Bergen:
Kjøpte høsten 2011 en 2206 Custom Eight
Club Sedan 1948 fra Connecticut, USA. Bilen
er en original Californiabil og har hatt to eiere i
Connecticut.
Bilen har meget pent interiør, bra krom og
litt sliten lakk. Har vært omlakket i original farge.
Bilen vil få litt tender love and care men får ellers
være urørt. Kondition G1
Her følger nytt medlem i Vaksdal:
Nils Jonny Nilsen äger en 2100 Clipper Six
Sedan1947 i kondition R1.
Anders Wallentin i Tjodalyng är också ny medlem. Honom känner vi sen tidigare, son till John
Wallentin. Han äger en 1929 års 640 Phaeton,
ett restaureringsobjekt.
Sverige
Joacim Björk i Alunda är en ny medlem. Han
har en 1949 års 2301 DeLuxe Eight Sedan.
Vi hälsar alla nya medlemmar och Packardbilar
välkomna till NPOC.
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NPOC 40-års jubileum

Packardmöte i Varberg, Sverige
30 juni - 3 juli 2011

Text: Dag Söderblom
Foto: Anna Carlson, Bertil Dimander, Steinar Ruud, Hans Schmidtz och Dag Söderblom
Klubbens 40-års jubileum firades på bästa tänkbara sätt med mycket stor anslutning av både
deltagare och bilar. Mötesarrangörerna hade satsat starkt på möteslokaliteter, mötesprogram,
utflyktsmål, kost och logi samt utskick och mötesmaterial. Redan inbjudan hade väckt tankar
om att detta 40-års jubileum skulle bli något alldeles extremt.

Det under många år utbyggda kustsanatoriet som grundades 1904 var från början en träbyggnad
med tjugo sängplatser. Numera är det ett modernt komfortabelt konferens- och SPA-hotell.

Det genomgående motivet var hämtat från
en härlig annons från mitten av trettiotalet föreställande två småpojkar vid en smal landsväg
beundrande en annalkande Packard One-Twenty.
Dessutom bjöd arrangörerna på sig själva, hela

fyra generationer av klanen Carlson visade
upp sig under olika skeden av det mångsidiga
programmet. Man kände sig väl omhändertagen
och känslan av jubileum hägrade starkt över
helheten som denna gång omfattade ett förlängt
veckoslut från torsdag till söndag.

Kent och Brita Carlsons döttrar Sofia och Anna
hälsade oss välkomna, fördelade rum och gav
oss informationer om arrangemanget.
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De reserverade parkeringsplatserna fylldes snabbt av de drygt 40 deltagande Packardbilarna.

Förberedelserna.
För oss finländare blir ett Packardmöte oftast
ett logistiskt äventyr omfattande olika kombinationer av bil, färja, tåg eller flyg. Alternativet
Packard kräver färja, vilket i sin tur erbjuder två
extra dygns avkoppling. Min kartläsare Leena,
som godhetsfullt ställt sin Packard Executive
Sedan 1956 till förfogande, tyckte att vi lika väl
kunde lägga till ytterligare några dygn för att
kunna njuta av en fullfjädrad Packardsemester.
Bilen skulle få en extra noggrann översyn för att
klara utmaningen. Dessutom skall bilar i denna
kategori besiktigas med fyra års mellanrum i
Finland och en dylik granskning forelåg denna
sommar, så hon beslöt att lägga litet extra resurser
på pålitlighet och säkerhet vid den årliga servicen
hos vår betrodda mekaniker.

Jan-Åke Peterson i sin nyrenoverade 1956 års
5688 Caribbean Converitible.

Torben Damsgaard kör gärna sin 1922 års 126
Doctors Coupe även på längre sträckor.

Exteriör och interiör av Jens Peter Rønholts
1934 års 1101 Coupe Roadster.
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Kallbadhuset i Varberg. Det första badhuset från 1866 förstördes i en storm. Ett nytt byggdes som
skadades i julstormen 1902. År 1903 byggdes det nuvarande i samma stil som det ursprungliga.

Denna gång genomgicks hela bromssystemet och huvudcylinder, hjulcylindrar,
diverse bromsrör och -slangar samt bromsvätska
förnyades. Bränsletanken demonterades, lutkokades, ytbehandlades och diverse bränslerör och
-slangar byttes. Kylaren demonterades, rensades
på både getingar och avlagringar, ytbehandlades
och trycktestades. För att ge Torsion Levelsystemet mer stadga monterades nya Heavy
Duty stötdämpare runt om. Bakaxeln fixerades
Peter Burtons 1202 Limousine från 1935. Peter
är engelsman och bor i Tyskland.

Max Otto Friis Pedersens 1936 års 120B Touring
Sedan.

med ny gummibussning i reaktionsstaget och
avgassytemet förnyades delvis. Strömstyrka och
spänning justerades vid laddningsreläet. För att
säkerställa att det inte skulle bli regn monterades
en nyrenoverad vindrutetorkarmotor med vidhängande vindrutespolare. Alla oljor granskades
och bytes. Inget grums hittades någonstans. En
fullständig rundsmörjning avslutade processen.
Bilen klarade besiktningen med glans, När bilen

Tommy Madsens 1952 års 2506 400 Patrician.

var väl placerad i eget garage fick inredningen
en översyn, lister och diverse paneler av papp
och konstläder fixerades. Clips för handtag och
fönstervevar hade beställts men blev försenade.
Varför denna ingående beskrivning av de
tekniska förberedelserna? Vi kände helt enkelt
att man efter så många möten med i stort sett
problemfria resor måste kunna unna sig lugn och
ro vid ratten för att helt kunna njuta av utflyktens
dimensioner. Vid sidan av tekniken hade vi även
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lagt ned en hel del tankar på hur rutten skulle
dras, vilka sevärdheter som skulle besökas under
resan och framförallt vilken garderob skulle medföras på basen av väderleksutsikter och rykten
om Västkustvädrets nyckfullhet.
Vad ruttvalet beträffar lät jag Astrid sköta
nedresan. Vid färjeterminalen i Helsingfors
frågade hon om vi kunde tänka oss att åka
på oasfalterade vägar och då jag svarade nej,
hänvisade hon oss vägen över Haparanda,
dvs. runt Bottenviken. Alternativet kändes inte
attraktivt så vi accepterade oasfalterade vägar.
Efter detta hänvisade hon oss till färjan Silja
Symphony destinerad till Stockholm. Vi hade
många animerade diskussuoner med Astrid under
resan och hon visade sig stundom både lynnig
och opålitlig, men dock mestadels konstruktiv.
Astrid var alltså den svenskspråkiga rösten i vår
navigator som fick följa med till ett Packardmöte
för första gången.

Tvillingarna Allan Kim Møller och Torben Møller
– eller möjligen tvärtom?

i Vadstena på Vätterns nordöstra strand. Efter
Södertälje började trafiken lätta och vi kunde
ösa på mot Vadstena. Bilen klarade sig utmärkt i
mellersta filen och vi blev inte omkörda i onödan.
Hastighetsmätaren låg på 75-80 miles per timme
och navigatorn konstaterade att den verkliga
hastigheten var 115-120 km/h. Det gick undan,
mödolöst och komfortabelt. Vi tankade en gång
och putsade bort inseketer en gång på vägen,
annars var det raka spåret.

Kim Gram Olsens Caribbean 2631 från 1953.

Nedresan
Det var mycket varmt när vi ankom Värtahamnen
i Stockholm på onsdagsmorgonen den 29.6.2011
Dessutom var staden ett inferno av gatuarbeten
och omdirigerad trafik. Det tog oss närmare en
timme att komma ut på motorvägen söderut.
Vårt första utflyktsmål var Birgittinerklostret

Gunilla Johanssons 1939 1700 Touring Sedan.

Hans Falkenberg kom i sin 1937 års 120C
Convertible Coupe.

Vadstena visade sig vara en charmig idyll
och klostret en sval oas i sommarhettan. Att sitta
vid ett rustikt bord i skuggan av den imponerande
byggnaden och se nunnorna dekorativt sväva
omkring i klosterparken i sina vida kreationer
var en upplevelse av sällan skådad art. Vi undersökte även utbudet längs huvudgatan och på
torget och beslöt att återkomma med bättre tid.
En festklänning i praktiskt linne avprovades och
inhandlades. Sedan bar det iväg mot Jönköping
och Falköping. I ett motlut strax efter att vi rundat Vättern hann vi upp två femtiotalsvagnar av
Chevrolets fabrikat. Det gick litet långsamt så vi
passerade dem med dubbel hastighet,varvid det
tog eld i grabbarna. De beslöt tydligen att återta
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Kent Carlsons 115C Touring Sedan 1937.
Jonas Ternells 120C Touring Sedan 1937.
Anker Hansens 2402 300 Sedan 1951.
Ulf Jonassons 5560 Clipper Custom
Constellation 1955.
5. Michael Nanckes 1900 Touring Sedan 1941.
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4.
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Lunch i det vackra vädret vid Storstugan.
Knut Samuelsens 1941 1903 Convertible Coupe.
Raoul och Elsie af Forselles.
Knut och Ragnhild Samuelsen.

5. Helkroppsdusch av unikt slag från tiden kring
förra sekelskiftet.
6. Wilfried Hüttman och Peter Burton.
7. Jan Alvemarks 2211 Club Sedan 1949.

1
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Jerry Grandins 1939 års 1701 Touring Sedan.

Stein Østbys 1940 års 1801 Business Coupe.

Svein Thorvaldsens 1936 års 120B Club Sedan.

Lars Olssons 1937 års 115C Business Coupe.

sina tidigare positioner och gasade på ordentligt,
men det var ingen som helst svårighet att låta
dem förminskas till en liten punkt i backspegeln.
Sedan var det nedförbacke nästan hela vägen till
Falköping och vi rullade på tills vi kunde köra
upp på Lasse och Ingrid Löwgrens gård. Där
hade redan tidigare Raoul och Elsie af Forselles
parkerat sin trivsamma sexa från 1939. Vi hade
en trevlig kväll i de goda vännernas sällskap.

Allan Kim Møllers 1939 års 1701 Touring Sedan.

Torben, Sussanne och Tanja Møller bakom familjens 1946 års 2111 Clipper DeLuxe Sedan.
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Ankomsten
Efter en härlig resa i maklig takt längs av
Lasse Löwgren valda vägar ankom vi Varbergs
Kurortshotell på torsdagseftermiddagen. Vi
välkomnades av representanter för arrangörerna och parkering, incheckning och uppackning av koffertarna gick utan överraskningar.
Mötesmaterialet var digert och smakfullt,
Separata kuvert med klart och redigt upplagt
material för mötesdagarna med program, tidtabeller, deltagarlistor, kartor, identifikationsbrickor av ny större modell, informationsblad
för var deltagande Packard att sättas i fönstret.
Dessutom ingick mångsidig turistinformation
och andra intressanta trycksaker.

Jonni Sprangs 5688 Caribbean Convertibe 1956.

Hotellet var byggt i många skeden och för
olika ändamål så det var trevligt att bekanta sig
med de olika byggnader som hotellet bestod av.
I ett skede hade det fungerat som sanatorium
och huvudbyggnaden fick mig osökt att tänka
på Thomas Manns roman Bergtagen. I sekelskiftesromanen följer en kärnfrisk Hans Castorp
sin kusin till sanatoriet i Alperna, men blir övertalad att det vore bäst med en undersökning för
säkerhets skull. Han blir kvar mycket länge på
sanatoriet, bergtagen tills världskriget bryter ut.
Nåväl, det fans inga berg i trakten så vi vågade
oss på att stanna ett tag.

Kristina Karlsson och Ulf Jonasson i de fina
jubileumströjor fick vi vid ankomsten.

Arrangörerna var lätta att känna igen, de var
utrustade med grannröda skjortor med texten
“CREW” på ryggen. Programmet för torsdagen
innehöll ett möte för arbetsgrupperna och en
grillkväll så det fanns gott om tid till att strosa
omkring på parkeringsplatsen, träffa Packardfolk
och titta på bilarna som uppställts i två rader
mellan hotellet och havet. Det var många trevliga
återseenden beträffande folk och bilar med även
en del nya bekantskaper. Som ett plock ur gårdagen dök Curt Sjöberg upp i sin f.d. 645 Sport
Phaeton by Dietrich, alltid lika glad och en av
våra trognare mötesdeltagare. Kent Carlson hade
valt att komma med nyförvärvet 115C som var
i fantastiskt fint originalskick. Hans Falkenberg
och Lilleba Bredahl kom i en för mig osedd 120C
Convertible Coupe. Arne Ryen-Holmsens 58L
Station Wagon, även den en nyhet för mig i sin
uppseendeväckande framtoning. Stor uppslutning visade även familjerna Ruud och Möller
vilka visade sig nästan omöjliga att få med på
ett familjeporträtt.

Connie och Jørgen Petersen i sin 1949 års 2332
Super Eight Convertible Victoria.

Vi fick ett rum i markplanet i en flygel till
huvudbyggnaden med väl tilltagna utrymmen
och trivsam atmosfär. Det första man gör i ett
dylikt rum är att testa sängen. Den höll testet
och visade sig ge gott stöd åt sömnen under de
kommande dygnen. Arbetsgruppernas möte hölls
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i ett konferensrum som hette Käringhålan, döpt
efter en lokal simstrand med detta välklingande
namn. Mötet fungerade fint efter att förfriskningar burits in och bjöd inte på överraskningar, men
inte heller på lösningar till diverse utmaningar vi
haft i klubben redan flera år i rad. Ett sammandrag skulle presenteras vid årsmötet på fredagen.
Grillkvällen, som ursprungligen planerades
utomhus, hölls i matsalen för att måsarna på
Västkusten blivit ytterst skickliga på att utnyttja
utomhusätandet för egna ändamål. Dessutom
hade det dragit ihop sig till en hygglig havsbris.
Köket kompromissade finurligt, maten grillades
utomhus men avåts inomhus, vilket fungerade
fint praktiken. Efter litet välkommet nattsuddande var det härligt att orientera sig till rummet
och ta igen sig före nästa dags utmaningar.

åkte i hyfsad kortege till Tjolöholm, indelades i
tre grupper för att underlätta logistiken. Som ett
trevlig lokalt blickfång hade en röd Volvo 444
med cabrioletkaross ställts upp på parkeringsplatsen vid en av slottets ekonomibyggnader.
Medan två grupper åt lunch i slottsstugan visades
en grupp runt på slottet. Vi hade tur, lunchen
smakade bra som stöd för slottsvisningen och
snart sträcktes benen för den vackra promenaden
till slottsporten och själva slottet.

Christer Angsman äger och har renoverat den
charmiga PV-cabben. Christer, som ansvarade
för utflykten till Tjolöholm, har varit delaktig i ett
flertal Rally Packard Väst arrangemang.

Michael Bohnsens 1703 Touring Sedan 1939.

Harald Nissen-Lies 1508 Conv. Sedan från 1937

Anblicken av den jättelika ”fritidsbostaden” i
Tudorstil var överväldigande. Byggnadsmaterialet
var granit och tegel i alla tänkbara former, grundplanen var fantasirik och inredningen gjord i
ett antal stilarter från hela världen, inköpt från
Liberty i London och mycket välbevarad. Entrén
till herrummet var utrustad med fiskeredskap,
vapen och jakttroféer, både hjorthuvuden och
spretande horn av annat vilt. Själva herrummet
med biljard och stor öppen spis dominerades av
moriska stilelement. På motsvarande sätt hade
damrummet givits en grön framtoning, rummet
verkade att flyta ut över den stora gräsmattan
utanför det enorma fönstret. Biljarden hade
sin motsvarighet i en Bechstein konsertflygel

Fredag
På fredagsmorgonen koncentrerade jag all min
viljestyrka och energi på att slappa ordentligt före
frukosten. Ett lätt regn hade fuktat gräsmattorna
under natten och morgonen kändes fräsch. En
utflykt till Tjolöholms slott stod på programmet.
Vi roade oss åt namnet som lät som om slottet
bebotts av Pippi Långstrump, vilket dock visade
sig oriktigt. Där hade bott ännu finare folk. Vi

Göran Jogéns 1938 års 1600 Touring Sedan.
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1. Sven Karlssons 1946 2100 Clipper Six Sedan.
2. Olle Bisters 5680 Four Hundred Hard Top 1956.
3. Curt Sjöberg körde Sture Anderssons 1929 års 645
Sport Phaeton by Dietrich, tidigare ägd av Curt.
4. Mats Karlssons 1938 års 1601 Touring Sedan i sällan
fotograferad vinkel.
5. Familjen af Forselles 1939 års 1700 Touring Sedan.
6. Peter Ginman kom i sin 1938 års 1600 Club Coupe.
7. Lars och Ingrids Löwgrens 1954 års 5406 Patrician.
8. Anders Karlssons 1601 deLuxe Touring Sedan 1938.
9. Klubbens webbmaster Michael Nancke med fru
Karina.
10. Robin och Ronald Berg med resesällskap Jonnie
Lund.
11. Jan Deijenbergs 5688 Caribbean Convertible 1956.
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över vilken ett mekaniskt tangentbearbetningsmaskineri hukade. Damerna ville tydligen inte bli
störda av någon nyfiken pianist under de intima
diskussionerna vid kaffet.

till slut inlöstes egendomen av Göteborgs stad
som efter att antal år överlät den till den lokala
kommunen Kungsbacka, som alltså nu sköter
verksamheten. Den grundliga renoveringen har
genomförts i två omgångar, den första tämligen
hårdhänt och den andra med mer pietet. Allt som
allt ett imponerande utflyktsmål.
Hemresan gick i egen takt över det surrealistiska naturfenomenet kallat Fjärås Bräcka. På
en fin grässlänt intill en del av själva bräckan
serverades kaffe och hembakad kaffebulle som

Monica och Lars-Ove Olsson är trogna deltagare i NPOC-arrangemang.

Guiden var både kunnig och humoristisk
och berättade att det ursprungliga ägarparet
James och Blanche Dickson, med god ekonomi
baserad på lokal bankirverksamhet i Göteborg,
hade velat komma ut till landet med frisk luft
och framförallt till sitt stora intresse, hästavel.
Egendomen utrustades med de senaste tekniska
finesserna elektricitet, centralvärme, vattenledning, roterande duschar och dammsugare. Den
sistnämnda var givetvis hästdragen och vägde ett
ton, sugslangen var fyrtio meter lång och opererades via öppnade fönster. Den hade sin hemvist
i en av stallbyggnaderna och kunde beskådas
efter rundvandringen. Men slottet skulle inte
föra lycka med sig för paret, slottsherren själv
dog före slottet var färdigställt 1904 och hans
maka under en semesterresa några år senare.

John Wallentins 1937 års 120C Conv. Sedan.

Slottet skulle sedan länge bebos av dottern med
make och barn. Efter att dessa flyttat bort började
slottet deklinera. Fåglar och andra kryp tog sig in
genom sönderslagna fönster, förfallet satte in och

Fjärås bräcka, som bildades på istiden, var
utflyktsmål där det bjöds på eftermiddagskaffe
och hembakta bullar efter besöket på Tjolöholms slott.
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smakade alldeles förträffligt. För returresan
till hotellet kunde man välja på två alternativ,
motorväg eller småvägar med utförliga vägbeskrivningar, en trevlig idé. Det traditionella årsmötet hägrade så vi tog motorvägen för att hinna
i duschen. Väl framkommen kunde man inte låta
bli att slå sig ned framför entrén med sin trevliga
servering och reta strupen med ett stop i tidigare
anlända mötesdeltagares sällskap.

Det vackra vädret inbjöd till förfriskningar och
umgänge utomhus.

Årsmötet leddes med fermitet av Allan
Möller. Torben Möller visade upp förslag till nya
klubbartiklar i hög kvalitet. Hemsidans senaste
utveckling presenterades av Michael Nancke
och det ekonomiska läget föredrogs av Lasse
Löwgren som berättade om behovet att höja
medlemsavgiften som stått och stampat i femton
år trots inflationens förödande inverkan. Jerry
Grandin skötte mötesprotokollet och detaljerna
finns till förfogande för de intresserade. Den
synnerligen viktiga informationen om nästa
års Packardmöte som arrangeras i Lillehammer
delgavs av bröderna Eng och Stein Østby som
hälsade alla välkomna till Norge. Curt Sjöberg,
vår mångårige revisor, avtackade klubbens ledning och föreslog ansvarsfrihet och godkännande
av planerade beslut. Ovationerna avslöjade de
församlades åsikt och årsmötet ajournerades.

Nu var vi fulltaliga, de sista deltagarna hade
anlänt under dagens lopp. Det blev allt som allt
120 personer och 41 Packards, ett mycket gott
resultat. Middagen serverades som buffé i matsalen. Den var avgjort smakfullt uppbyggd och det
var ingen konst att hitta rätt bland delikatesserna
i det mångsidiga urvalet. Som vanligt uttalades
många kloka ord och träffande kommentarer
haglade. Efter desserten började menigheten
åter dra sig utomhus eller till baren. Det hade
torkat upp redan på dagen så det hotade att bli
trängsel på parkeringsplatsen. Men trots att det
var rätt varmt gjorde sig västkustvinden påmind
och många valde att sitta inomhus i stället för
att sparka däck.

Artikelförfattaren
Dag Söderblom
och hans Leena
kom säkert fram till
Packardmötet efter
grundlig genomgång av sin 1956
års 5670 Exekutive
Sedan.

Lördag
Lördagsprogrammet var mångsidigt och började
med att vi körde till Varbergs fästning, parkerade bilarna till allmänhetens beskådande på
den enorma gräsmattan vid stranden intill Södra
Fästningshörnan. Själva fästningen visade sig vara
ett präktigt bygge som till stora delar motstått
både naturens och människans förödande krafter.
Vid dess östra sida fanns resterna av en vallgrav
med både vatten, vacker växtlighet och rikt fågelliv. Från havssidan var fästningen som pampigast,
där fanns även glassförsäljningen. Norrut bredde
hamnen ut sig och på sydsidan stod det en förnämlig samling vackra Packardbilar parkerade.
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På sydsidan av fästningen stod den förnämliga samlingen av vackra Packardbilar parkerade.

Systrarna Carlson fanns
alltid till hands, här
kommer söta Sofia med
lunchmaten.

Den var imponerande att beskåda från fästningens höjder. Många valde att flanera i innerstan
som visade sig skylta med realisationer och
utförsäljningar. På det trivsamma torget fanns
det färsk frukt, grönsaker och bär i mängder. Jag
valde bigarråer och kunde därefter spotta kärnor
i flera minuter. Det var inte svårt att träffa mitt
i prick i de ymnigt förekommande papperskorgarna. På parkeringsplatsen delade arrangörerna
ut lunchpaket som kunde avnjutas på gräsmattan
eller i bilarna. Det var dock mycket varmt och
skönast var det i skuggan om man lyckades hitta
någon sådan.

Trots att våra Packardbilar får anses
gamla, är de unga
i jämförelse med
Varbergs fästning
i bakgrunden som
blev färdig år 1618.
Steinar Ruud förskönade strandkanten genom att
stå staty till åminnelse av klubbens
jubileum.
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Sedan bar det av i egen regi till världsarvet
Grimetons Radiostation som visade sig vara ett
Mecka för den tekniskt intresserade och någonting alldeles obegripligt för en tanklös användare
av dagens mobiltelefoni. Den välbevarade och
unika helheten kommer att beskrivas i detalj i
ett separat reportage i ett kommande nummer
av Bulletinen, så jag skall inte orda ytterligare
om sevärdheten. Men man kan gott föreställa
sig häpnaden hos den lokala befolkningen när
de gigantiska radiomasterna började ta form och
slutligen nå sin topphöjd på 127 meter i mitten
av 1920-talet. Det fanns väl knappast högre
byggnadsverk i Sverige på den tiden?
Väl tillbaka på hotellet blev vi bjudna på ett
glas särdeles gott vitt vin framför entrén. Det var
ett norskt initiativ och resultatet var inte oävet.
Vinden var rätt enträgen och det kändes kon-

stigt att linda in sig i en filt i värmen. Efter litet
minglande var det tid för att dra på sig någonting
mer seriöst ur garderoben. Vid välkomstdrinken
började sorlet stiga. Men tyngden av 40 år kändes påtaglig och märktes då vi valde plats vid de
smakfullt dukade borden i matsalen. Fräschören i
västkustanrättningarna kom alldeles speciellt väl
fram under festmåltiden. Många träffande anföranden hölls gällande både klubbens och mötets
förträfflighet och någons tankar vandrade säkert
tillbaka till tiden för klubbens tillblivelse och det
första Packardmötet. Och alla var säkert överens
om att Harald och Alice Jonsson varit nöjda med
utvecklingen av klubben under de gångna åren.
Mötets arrangörer har all anledning till att vara
nöjda med sitt verk och de tacksamma gästerna
med att de kunde närvara. Kvällen blev lång och
minnesrik.

V8:or
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Söndag och avresa
Söndagsmorgonen var det uppbrott och som
alltid något dämpad stämning. Men det var till
största delen glada miner, kramar och vinkningar
och hopp om att få träffas igen! För vår egen del
fortsatte programmet med att vi åter kunde lyssna
på Astrids vänliga men uppfordrande direktiv.
Vi följde dem inte speciellt ofta, men det var
underhållande att notera hur hon omdirigerade
färden mest hela tiden. Vi körde mot nordost och
efter några timmars resa kunde vi åter köra in på
Lasse och Ingrid Löwgrens gårdsplan. Framför
oss hade vi ytterligare två dygn i Packardvänners
lag. I Falköpings omgivningar ligger en uppsjö
av natur- och kulturhistoriskt intressanta platser.
Vi besökte Varnhems klosterkyrka, ett stenåldersgravfält och den unika fågeloasen Hornborgasjön
och trakten däromkring.

Robin Berg bakom ratten i sin och pappa
Ronalds 1930 års 740 Sedan.

Hans Jørgen Beiers 1937 års 1508 Convertible
Sedan, Gläser.

Leif och Veronica Pettersson var passagerare i
Gunilla Johannssons bil.

Roligt med Packardmöten
tycker Gunilla Johannsson .

Returen till Stockholm gick denna gång
över Askersund, som vi besökt tidigare.
Packarden gjorde väl ifrån sig och visade sig
efter hemkomsten på onsdagsmorgonen den
6.7.2011 ha konsumerat 13,6 liter bensin per
100 km under den omväxlande körningen.
Vi tackar för fina upplevelser och gott sällskap och ser fram emot att ses igen senast i
Lillehammer!

Anders Karlsson, trogen deltagare i våra Packardmöten.

Namnskylten säger Per Öberg
– kan det vara riktigt?
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Bertil Dimander, Curt Sjöberg och
Ola Stuvemark samt Sonja Elbæck
och Helena Stuvemark läskar sig
före lördagens festmiddag.

Familjen Carlson, Anna med dottern Ella, Kent, Britta och Sofia,
arrangörsfamiljen som gjorde
vårt jubileum till en minnesvärd
höjdpunkt.

Vid Packardmötet i Varberg bad jag några fotograferande medlemmar att sända mig sina bilder
från jubileet. Tillsammans med mina egna blev
det imponerande omkring 1 650 bilder jag hade
att gå igenom inför detta nummer av Bulletinen!
Inklusive bildbehandling tog detta ett avsevärt
antal dagar och kvar att publicera blev det 91
stycken, som jag hoppas att ni läsare skall uppskatta. Det är också flest antal bilder i ett nummer, som dessutom är helt i färg denna gång.
		
Red.

Vi ses i Norge 2012!
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KIERTOKIRJE 140 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO
Kansi
Kannen kuva esittää Packardin viimeiseksi jääneen vuosimallin edustajan. Auto esiintyi vuoden 2011 Packardkokouksessa Varbergissa, Ruotsin länsirannikolla. Kokoukseen,
jossa juhlittiin kerhon 40-vuotissynttäreitä, osallistui n. 120
juhlijaa ja 41 Packardia vuosilta 1922 – 1958. Retket olivat
mielenkiintoisia edustaen sekä tekniikkaa että kulttuuria.
Hotelli ja ruoka olivat hyviä. Mitä voisi enää toivoa? Kokousselostus täyttää tämän kerholehden, ensi numeroon jäävät
pari aihetta jotka eivät mahtuneet mukaan tällä kertaa.
Sivu 3
Packardajatuksissa
Teksti: Allan Kim Möller
Hyvät ystävät. Vuosi 2011 on ollut hyvä vuosi kerhon kannalta
monestakin syystä. Juhlavuoden aikana olemme saaneet
monta uutta jäsentä ja tämä kertoo että NPOC on kiinnostava
Packardkerho. Kotisivumme pysyy jatkuvasti päivitettynä
ja kävijöiden määrä on todella suuri ja kasvaa edelleen.
Kerholehti on taas saanut palkinnon parhaimpana Packardjulkaisuna USA:n ulkopuolella. Tästä voi totisesti olla ylpeä.
Upean juhlakokouksen aikana päätettiin nostaa jäsenmaksu 50 kruunua tai 5 euroa. Kerhomme jäsenmaksu on
polkenut paikoillaan 15 vuotta ja inflaatio tehnyt tehtävänsä.
Työryhmien puolesta toivon että saamme vuosimaksun
kerättyä nopeasti. Ne joutuvat käyttämään paljon aikaa
myöhässä maksavien jäsenten maksujen parissa. Toivon
ymmärrystä tässä asiassa.
Kerholaisten käyttöön on hankittu uusia NPOC-artikkeleita, mm. T-paitoja. Uuden käytännön mukaan ne maksetaan
kotimaassa Peter Ginmanille eikä Torben Möllerille, joka
vastaa näistä hankkeista, kuten lehden kakkossivulta ilmenee.
Lopuksi toivon että tapaamme Norjan Packardkokouksessa.
Ystävällisin terveisin,

Allan Kim Möller
Packardkokous 28.6. – 1.7.2012 Norjassa
Tervetuloa vuoden Packardkokoukseen Hunderfosseniin
Hotelliin joka sijaitsee 14 km Lillehammerista pohjoiseen.
Packardkokous alkaa torstaina ja päättyy sunnuntaihin.
Tarkempi ohjelma on esitetty kutsun yhteydessä jo aiemmin.
Mikäli osallistuminen kiinnostaa, järjestäjien (Björn Henrik
Eng, Stein Morten Eng ja Stein Östby) yhteystiedot löytyvät
alkuperäistekstin kakkossivulta. Voit myös olla yhteydessä
Suomen työryhmän jäseniin.
Sivu 4
Sitten viime kerran
Suomi
Timo Pauniranta työskentelee äitinsä 5580 parissa täyttä
häkää. Auto tuotiin USA:sta viime vuonna. Se luokiteltiin
G1-kuntoiseksi, mutta on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi. Moottori joutuu täysremonttiin ja jarrut vaativat
kohennusta.
Jarmo Kytömäki ahertaa 1700 Business Coupensa
entisöinnin parissa. Auto maalattiin samaan Packard Maroonvärisävyyn kuin edellinen kohde, 1600 Touring Sedan.
Jarmolla ja Peter Ginmanilla on yhteinen 1701 Touring Sedan
joka on ollut varastoituneena pari vuotta. Tämän varaprojektin
tulevaisuus on vielä ratkaisematta.
Matti Voronkoff, sitkeä entisöijä, ei päässyt Packardillaan

DAG SÖDERBLOM

Suomen kokoukseen v. 2010 auton epäluotettavuuden takia.
Nyt hän korjaa starttimoottoria toista kertaa. Hän on myös
löytänyt etupuskurin keskelle sopivan koristeen peittämään
edellisen omistajan tekemän reiän käynnistyskammelle, jonka
korjauksen jälki hylki kromipinnan pariin otteeseen.
Tuomo Kivikari on käyttänyt paria talvea perheen hienon
1701 Touring Sedanin kunnon kohentamiseen. Etupyörien
ripustusta on huollettu, jarrut korjattu ja sähköjärjestelmän
johtosarja uusittu. Alkuperäinen Lorraine-hakuvalo on vaihdettu toimivampaan malliin.
Jyrki Halonen hankki viime syksynä meidän oloissa
harvinaisen 1101 Business Coupen jonka hän näki Hersheyn
markkinoilla USA:ssa. Auto on sananmukaisesti alkuperäiskunnossa, vähän ajettu ja mekaanisesti ilmeisen koskematon.
Jyrkin uushankinnassa näkyy varovaisen ja huolellisen
käyttäjän jäljet ja ongelma onkin mihin tulisi ryhtyä? Auto on
musta ja siinä on punaiset teräspuolapyörät ja koristeraidat.
Moottori käy hienosti, jarrut ottavat pehmeästi, ohjaus on
kevyt ja tarkka sekä jousipakoissa on edelleen alkuperäiset
suojapellit tallella.
Norja
Uusi jäsen on Steinar M Pedersen Bergenistä. Hän osti
2206 Custom Eight Club Sedanin Connecticutin osavaltiosta
USA:sta. Auto on alkujaan kokoisin Kaliforniasta, kunto on G1.
Nils Jonny Nielsen, Vaksdalista omistaa 2100 Clipper Six
Sedanin vuodelta 1947. Kunto R1.
Anders Wallentin Tjodalyngin kylästä omistaa vuoden
1929 640 Phaetonin. Tunnemme hänet John Wallentinin
poikana monesta kokouksesta.
Ruotsi
Joacim Björck on uusi jäsen. Hänellä on vuoden 1949 2301
DeLuxe Eight Sedan.
Toivotamme uudet jäsenet ja Packardhankkeet tervetulleiksi.
Sivu 5-21
NPOC 40-vuotisjuhla. Packardkokous Varbergissa,
Ruotsissa 30.6. – 3.7.2011.
Teksti: D. Söderblom
Kuvat: Anna Carlson, Bertil Dimander, Steinar Ruud, Hans
Schmidtz och Dag Söderblom
Juhlakokous oli kaikin puolin onnistunut. Osallistujia ja
autoja oli kokouksessa runsain määrin, kokoushotelli oli
upea, ohjelma monipuolista, retket mielenkiintoisia ja ruoka
herkullista. Järjestäjät olivat tehneet suurtyön ja pelkkä kutsu
kertoi että tähän oli satsattu varsin paljon työtä. Kokouskutsun
muotoilu ja kokousmateriaalin ilmapiiri ja teema oli hankittu
Packardin mainoksesta, jossa kaksi pikkupoikaa ihastelee
ja tunnistaa lähestyvää Packardia. Järjestäjät olivat keskuudestaan koonneet mittavan organisaation. Kent Carlsonin
perheestä ja lähisukulaisista oli kokouksen ”henkilökunnaksi”
koottu neljää sukupolvea edustava ryhmä joka hoiti kaiken
oleellisen kokouksen aikana. Ystävällisesti ja tarkasti, mitään
ei ollut jäänyt sattuman varaan.
Valmistelut
Kartanlukijani Leena oli ystävällisesti asettanut autonsa
käyttöömme matkaa varten. Olimme rustanneet vuoden
1956 Packard Executive Sedanin hiukan tarkemmin kokousta
varten koska matka olki varsin pitkä ja edellisvuonna oli ollut
hiukan huolia. Joten saatoimme ajaa rauhassa ja hermostumatta koko matkan joka kesti runsaan viikon.
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Menomatka

Lauantai

Rauhallisen laivamatkan jälkeen Tukholman kuuma sää
ja valtavat katutyöt tuntuivat hankalilta, kesti tunnin verran
ennen kuin pääsimme etelään päin menevälle moottoritielle.
Lämpömittarikin hiukan oireili. Ajoimme Vadstenan nunnaluostarin kautta. Luostari sijaitsee Vättern-järven koillisrannan
tuntumassa ja oli vakuuttavan tuntuinen rakennus. Istahdimme
puiden varjoon ihastelemaan nunnia jotka asianmukaisissa
vaatteissaan liitelivät puiston nurmikoilla. Vietimme yön
Falköpingin kaupungissa hyvien ystävien, Ingrid ja Lasse
Löwgrenin seurassa.

Aamuverryttelyn jälkeen ajoimme letkassa tutustumaan
linnoitukseen ja kaupungin keskustaan. Autot pysäköitiin
linnoituksen ja rannan väliselle nurmikolle ikäjärjestykseen.
Näkymä oli vaikuttava. Vaikuttava oli myös itse linnoitus, alun
perin tanskalaisten rakentama ruotsalaisten länsirannikon
satamakaupunkien valtausyrityksiä vastaan. Itse kaupungin
keskusta ja kauppatori oli kivenheiton päässä. Siellä oli vihanneksia ja hedelmiä runsaasti tarjolla. Ja vaateale parhaimmillaan menossa. Ja kaikki normaalikoot loppu. Kuten pitääkin.
Sitten lähdettiin tutustumaan ihmeelliseen tekniseen
rakennelmaan, Grimetonin radioasemaan.
Kännykän käyttäjälle tämä nähtävyys on mitä ihmeellisin
hökötys viisine yli satametrisine mastoineen ja runsaslukuisine teknisine laitteineen. Se toimi 20-luvulta alkaen sähkösanomien lähettämiseen New Yorkiin, jossa tekstit kirjoitettiin
sähkemuotoon ja toimitettiin kuriirilla tai lennätinjohtoja pitkin
vastaanottajalle. Päinvastaisen liikenteen vastaanottajaasema oli myös jättiläismäinen ja oli sijainnut lähistöllä. Näistä
erikoisista ilmestyksistä tulee erillinen kertomus tulevassa
kerholehdessä.
Sitten takaisin hotelliin. Sen etupihalla meitä odotti
mukava yllätys. Norjalaiset tarjosivat lasin erinomaista
valkoviiniä. Jonka jälkeen suihku ja vaatteiden vaihto ennen
juhlaillallista tuntui mukavalta. Monella oli yllään pitkä hame
tai tumma puku tilaisuuden tunnelman kohentamiseksi.
Tervetuliaisdrinkin jälkeen puheen sorina alkoi kuitenkin
nousta, tunnelma tiivistyä ja nälkä muistuttaa olemassaolostaan. Tarjoilu tapahtui pöytiin joten hotellin henkilökunnalle tuli vipinää.
Herkullisen länsirannikkoaiheisen illallisen aikana
kuultiin monta viisasta näkemystä ja hauskaa kertomusta.
Yhtä mieltä oltiin kaikki siitä että kerhon perustajat Alice ja
Harald Jonsson olisivat olleet ylpeitä saavutuksista. Ylpeitä
omista saavutuksistaan voivat myös järjestäjät olla. Kiitokset
kuuluvat koko Carlsonin perhekuntaan! Illasta tuli pitkä ja
muistorikas.

Saapuminen
Löwgrenien vuoden 1954 5406-mallin perässä oli helppo
suunnata kohti Varbergia ja kokousta. Lasse oli valinnut
sopivia pienempiä teitä reitiksemme ja valinnat olivat osuneet
kohdalleen. Saavuimme hotellille torstain iltapäivän aikana.
Järjestäjien edustajat toivottivat meidät tervetulleiksi ja
saimme mukavan huoneen hotellin siiven pohjakerroksesta.
Ohjelmaan oli merkitty työryhmien kokous mutta ennen sitä
tutustuttiin autoihin ja ihmisiin kuten tapaan kuuluu. Hotelli
perustettiin v. 1904 alun perin parantolaksi. Spa-kulttuuri on
alueen erikoisalaa ja kaupungin ensimmäinen meriuimala
rakennettiin v. 1866. Se tuhoutui myrskyssä kuten sen tilalle
rakennettu uusi rakennuskin. Nykyinen on vuodelta 1903. Illallinen valmisteltiin keittiön ulkogrillissä hotellin piha-alueella,
mutta päätettiin syödä sisätiloissa länsirannikon lokkien
aktiivisuuden takia. Hyvä ratkaisu.
Perjantai
Aamun koittaessa keskitin kaiken voimani lepäämiseen.
Päivän ohjelmaan kuului retki Tjolöholmin linnaan. Nimi tuntui
hauskalta, ikään kuin Peppi Pitkätossu olisi voinut asustaa
siellä.
Tuntuma oli kuitenkin virheellinen, asukkaat olivat olleet
vielä hienompaa sukua. Linna oli itse asiassa suunniteltu
varakkaan suvun vapaa-ajan asunnoksi viime vuosisadan
alussa. Mutta se ei tuonut onnea, isäntä kuoli ennen sen
valmistumista ja emäntä joitakin vuosia myöhemmin turistimatkalla tropiikeissa. Sisustus oli kokonaisuudessaan
toimitettu Libertyn valikoimasta Lontoosta. Joka huone oli
sisustettu eri tyyliin. Omistajapariskunnan erikoisala oli
hevosten kasvattaminen joka tehtiin linnan mailla ennen
sen valmistumista. Itse linna oli varustettu ajan uusimmilla
keksinnöillä, olihan tekniikka ottamassa valtaisat edistysaskeleet juuri tuolloin. Näistä mainittakoon tonnin painoinen
hevosvetoinen pölynimuri joka käytettiin ikkunoiden kautta
imuletkun ollessa 40 metrinen. Suihkut olivat pyörivää tyyppiä,
kylpijän ei tarvinnut itse pyöriä. Konserttiflyygelin kuuntelemiseen ei tarvittu pianistia, sen yllä komeili mekaaninen
soittolaite reikälevyineen. Söimme herkullisen lounaan linnan
sivurakennuksessa jonka jälkeen matka jatkui Fjärås Bräckanimisen luontoilmiön alueelle. Kysymyksessä oli valtava
repeämä maankuoressa, jota pitkin matkattiin jo ammoisista
ajoista. Lepäilimme nurmikolla jonka jälkeen meille tarjottiin
kahvia, mehua ja kotonaleivottua pullaa. Sitten hotellille joko
moottoritietä tai pikkuteitä pitkin. Nyt olimme täysilukuisia,
120 osallistujaa ja 41 autoa. Suomesta 9 osallistujaa ja 3
autoa. Hotellissa alkoi kohta virallinen vuosikokous jota Allan
Kim Möller johti kokeneesti. Michael Nancke kertoi kotisivun
uusista vaiheista ja Torben Möller näytti uusia hyvänlaatuisia
klubivaatteita.
Lasse Löwgren kertoi talousasioiden tilasta, ja vaikka
tilanne oli tyydyttävä, päätettiin nostaa vuosimaksu, kuten
aiemmin on kerrottu. Illallinen oli katettu noutopöydän
muotoon joten palvelu oli nopeaa ja mutkatonta.

Sunnuntai ja paluumatka
Lähtöpäivän aamuna on aina hiukan haikea tunnelma.
Aamiaisen jälkeen nähtiin kuitenkin enimmäkseen iloisia
ilmeitä, halauksia ja vilkuttelua. Juhlat olivat ohi tältä erää
mutta tapaamme ehkä jo seuraavan kerran Norjassa. Omalta
osaltamme kotimatka sujui rauhallisesti Falköpingin kautta
Tukholmaan. Laivalla tehtiin sitten joitakin tarkistuslaskelmia.
Suhteellisen vaihtelevissa oloissa Packard oli kuluttanut 13.6
litraa bensiiniä sataa kilometriä kohden. Melko hyvä lukema
niin isolle autolle.
Kiitos ja tapaamisiin Lillehammerissa!
Alkuperäistekstin kuvatekstit puhuvat puolestaan. Kerholehden päätoimittaja Hasse Schmidtz pyysi joitakin osallistujia
lähettämään kuvia kokousartikkelia varten. Hän sai omat
kuvansa ml. 1650 valokuvaa arvioitavakseen joista tähän
kokonaan värilliseen julkaisuun valittiin 91 kuvaa.
Takakansi
Teksti ja kuva: Dag Söderblom
Takakannen kuvassa norjalainen Arne Ryen-Holmsen
rentoutuu lauantain retkilounaan jälkeen.
Huikean hienon entisöinnin läpikäyneen auton takaluukun
takana on hyvä istua omalla retkituolilla. Sattumalta vasemmalla näkyy merimetso kuivattamassa siipiään. Merimetso
eli Cormorant on juuri se lintu joka koristaa monta Packardin
vuosimallia sekä nokkakoristeena että vaakunan muodossa.
Melkoista symboliikkaa!
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Arne Ryen-Holmsen kopplar av under lördagsutflyktens lunch under Packardmötet i Varberg. Han
sitter bekvämt tillbakalutad i sin fällstol bakom bilens öppna baklucka. Till vänster syns en skarv
(Cormorant) som spänner ut sina vingar i solskenet för att torka dem. Skarven blir som bekant genomblöt då den dyker i motsats till de flesta andra sjöfåglar som hela tiden gnider in fett i fjäderskruden.
Kanske fågeln ville hylla Packards sortimodell med en egen uppvisning i protest mot den mer kända
svanesången? Symboliskt till tusen kunde man hävda.

*******************************************************************************
Text och foto: Dag Söderblom

