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Nummer 143
Våren 2013

1600 Club Coupe 1938 mot 120B Touring Sedan 1936 och i bakgrunden 
2631 Caribbean 1953. Bilarna är fotograferade på en bensinmack under 
Kiel-turen som arrangerades hösten 2012 av klubbens tyska medlemmar. 
Denna Bulletin innehåller två referat från ovannämda tur som på sitt sätt 
beskriver hur olika resorna till våra träffar kan vara beroende på hur man re-
ser från när eller fjärran. Dessutom innehåller Bulletinen en artikel om det 
händelserika året 1946 och en artikel om Packards rattväxel, Handishift.



– 2 –

INTERNORDISK ARBETSGRUPP

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

Bulletin
Robin Berg
Barnhemsgatan 7 A 21
FI-00180 Helsingfors
Tel. 040-826 19 86
robin@packard.fi 

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

Reservdelar, tekniska frågor
Ole Böök
7519 Boulevard East
North Bergen, NJ 07047, USA
Tel. 201-868-2190  
ole@packard.nu

Kassa, Matrikel
Helena och Ove Stuvemark
Friggagatan 26
SE-633 52 Eskilstuna
Tel 070-211 65 57
ola.stuvemark@home.se

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

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

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

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

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

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

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

NORDIC PACKARD OWNERS CLUB

Ask the man who owns one

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

ARBETSGRUPP NORGE   Kontaktman: John Wallentin

ARBETSGRUPP FINLAND  Kontaktman: Peter Ginman

ARBETSGRUPP SVERIGE   Kontaktman: Kent Carlsson

ARBETSGRUPP DANMARK   Kontaktman: Allan Kim Møller

Robin Berg
Barnhemsgatan 7 A 21
FI-00180 Helsingfors
Tel. 040-826 19 86
robin@packard.fi 

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

John Wallentin
Øvre Torggate 3
NO-3256 Larvik
Tlf. 45 00 18 09  Fax. 33 06 20 51
john_wallentin@hotmail.com

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

Bjørn Henrik Eng
Rute 512
NO-2848 Skreia
Tlf. 61 16 49 15
bjorn.h.eng@gmail.com

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

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

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

HEMSIDA INTERNET
www.packard.dk

E-MAIL NPOC

npoc@packard.dk

KONTON
Danmark: Arbejdernes Landsbank  5301 0000519565
Norge: Postbanken 0530 5823653
Sverige: Plusgirot 81 44 39-6
Organisationsnummer: 802476-4931

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

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

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

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

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

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

ARBETSGRUPP TYSKLAND   Kontaktman: Wilfried Hüttmann

Wilfried Hüttmann
Pommernstr. 24
DE-25436 Tornesch
Tel. +49 4122-3950
wilfriedhuettmann@alice-dsl.net

Wolfgang Westphal
Bickbarken 115
DE-25469 Halstenbek
Tel. +49 179 905 4764 
wolfgangwestphal@alice-dsl.de

Harry Weiss
Bösensteinveg 8
DE-12107 Berlin
Tel. +49 30 707 641 16



– 3 –

som kan hjälpa med den skriftliga biten. Jag står 
naturligtvis också gärna till tjänst. 

Jag har själv deltagit i klubbens verksamhet 
sedan mitten av 90-talet. Första Packard mötet 
jag deltog i var i Nådendal i Finland 1998. 
Sedan dess har det blivit ett antal möten, senast 
i Hunderfossen. Och det är när man träffar er på 
dessa möten eller läser Bulletinen som jag mer 
och mer börjat inse vilken enorm kunskap om 
Packard bilarna det finns inom klubben. Allt från 
generella historier och bilhistorier på individnivå 
till teknisk kunskap in i minsta detalj. Och det är 
denna kunskap och den fina sammanhållningen 
vi har inom klubben jag vill vara med och föra 
vidare in i framtiden. 

Bilen jag kör är en 740 Sedan 1930 som min 
morfars far köpte som ny. Historien om bilen ska 
ni få läsa i ett senare nummer. Själv är jag ingen 
skribent eller författare utan tekniker men jag 
har ett intresse för det svenska och de nordiska 
språken som gör redaktörsjobbet lockande. Jag 
hoppas att min insats kan uppmuntra andra att 
delta i klubbens verksamhet.

Som vid alla stora utmärkelser brukar man 
framföra sitt tack. Jag vill naturligtvis tacka 
både Hasse Schmidtz och Bertil Dimander för 
deras stöd och hjälp med att komma igång som 
ny Bulletinredaktör. Och tack till er alla som 
bidragit med texter och bilder till detta nummer.
Att göra en Bulletin tar en hel del tid, mera än 
vad man kan tro. Men ändå känns det som en ära 
att få göra den.

Till sist vill jag komma med lite praktisk 
information. När ni läser detta nummer har 
säsongen redan börjat och en del evenemang i 
maj är redan avverkade. För att underlätta inför 
framtida bulletiner skulle jag vilja be er ta mycket 
foton när ni deltar i evenemangen. Tänk på att bil-
derna bör vara högupplösta för att kunna tryckas 
med bra kvalitet. Skicka gärna bilderna både till 
webmastern och mig. På så sätt kan jag hålla 
reda på vem som tagit bilderna och ange detta i  
artiklarna. Högupplösta bilder blir naturligtvis 
tunga att sända med e-post men det kan vi lösa 
när det blir aktuellt.

Här mitt första nummer, Bulletin nr 143.

Vi ses!

Hej alla Packard vänner! Då har det blivit min 
tur att gå i Packard tankar och jag måste börja 
med att säga att jag aldrig haft så många Packard 
tankar som under det senaste halva året. 

Som det varit tal om många gånger tidigare 
har Hasse Schmidtz aviserat att han har velat 
lämna över bulletin stafettpinnen till nästa redak-
tör. Och med all rätt. Han har gjort ett fantastiskt 
jobb med Bulletinen i många år.

 Jag har suttit med i den finska arbetsgruppen 
sedan några år och deltagit i arbetsgruppsmö-
tena vid Packardträffarna men inte egentligen 
tänkt så mycket på Bulletin frågan. Men i fjol 
i Hunderfossen blev det mera konkret och jag 
började suga på idén på allvar. Efter att ha talat 
först med Bertil Dimander och senare med Hasse 
själv för att få en klarare bild av jobbet beslöt jag 
mig för att tacka ja till uppdraget. Och sedan dess 
har det blivit väldigt mycket Packard tankar kan 
jag lova. Och det är inte utan att jag tänkt: Vad 
har jag givit mig in på?

Bulletinen har fått flera utmärkelser under  
Bertils och Hasses tid som redaktörer och jag 
har självfallet som mål att upprätthålla samma 
höga nivå. Men för att klara av det behöver jag 
er hjälp. Det är er Bulletin och era artiklar och 
bilder som publiceras. Och jag är säker på att det 
finns många intressanta historier att berätta, allt 
från renoverings projekt till enklare utflykter eller 
träffar. Det behöver inte vara något märkvärdigt. 
Och för dem som har något intressant att berätta 
men känner att de inte har talang för att skriva 
ner det, ta då kontakt med någon inom klubben 

Robin Berg i                    tankar

740 Sedan 1930. Bilens historia får ni läsa om 
i ett senare nummer av Bulletinen.
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Förarmiljön kring Handishift är harmonisk. Packards rattväxel användes första gången på 17:de 
seriens bilar. Spaken står i ettans växelläge som även fungerar som parkeringsbroms.

Den trivsamma chokladbruna kulören är applicerad på växelspaken, DeLuxe-rattcentrum, växel- 
och hela rattstången ända ned till styrsnäckan. En ljusare mjölkkaffenyans har valts för ratten, 
växelspaksknoppen och övriga knappar och vred. Dessa var tillverkade av kasein dvs. mjölkplast 
som har åldrats väl endast i bilar som alltid stått i varmgarage.

För att få bättre utrymme i framsätet utrustade Packard sina nya modeller inför år 1939 för första 
gången med rattväxel. Själva växelspaken var problemfri men länkaget som satt i motorrummet 
ledde fram till en oanad mängd reklamationer och förbättringsförsök under de kommande åren.
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Handishift – Packards mindre 
behändiga rattväxelmekanism

Mot slutet av trettiotalet hade den amerikanska bilindustrin utvecklats till ett tillhåll för kort-
siktiga planerare. Årsmodeller blev en självklarhet trots att man sällan hade verkliga nyheter 
att komma med. Utvecklingen mot den modeindustri som nu är i allvarlig kris hade börjat. 
Om man undersöker bilreklam från tiden före Pearl Harbour kan man ana sig till innebörden 
av den amerikanska drömmen. Vad är det som skiljer denna reklam från trettiotalets krea-
tiva lösningar? Svaret är enkelt, det sitter tre personer i framsätet! Alla är glada, alla ler med 
bländvita tänder och alla ser ut att ha det bekvämt. Baksätet är tomt.

Kan sanningen bakom tillkomsten av rattväx-
elmekanismen vara så enkel? Att det alltså inte 
skulle vara fråga om en ren teknikfråga, utan 
lösningen på ett problem som uppstår om fler 
än två personer vill sitta framtill? Tidigare hade 
framsätet haft lägre status än baksätet, där satt ju 
chauffören, ibland t.o.m. utan tak över huvudet. 
Men genom demokratiseringen av samhället 
och framförallt genom uppkomsten av betydligt 
större bilmarknader och härtill hörande mass-
produktion blev framsätet snart mycket viktigare 
som utvecklingsobjekt än någonsin baksätet. 

H-växelföringslogiken har tillskrivits 
Packard och denna lösning hade vid slutet av 
trettiotalet utvecklats mot en allt större förfining. 
Även så hade den enkla och hållbara golvväxeln 
flera nackdelar. Dels krävde spaken och dess 
rörelseschema mycket utrymme, dels fortplan-
tade sig vibrationer och missljud in i den allt 
tystare och mer ombonade kupén. Alltså måste 
spaken bort! Men hur skulle den ersättas? När 
man vid en renovering går igenom alla de kom-
ponenter som behövs för en rattväxelmekansim 
och jämför dessa med motsvarande golvväxellös-
ning kan man bara skaka på huvudet. Detsamma 
gäller givetvis jämförelsen med automatiska 
växellådor som i Packards fall kom tio år senare. 
Hur som helst, modet att sitta tre i framsätet hade 
uppkommit och det skulle dröja flera årtionden 
innan detta mode skulle försvinna. Trots att det 
inte var speciellt bekvämt att sitta framtill och 
mitt över kardantunneln i de låga konstruktioner 
som ersatte trettiotalets höga och komfortabla 
karosser.

Man kan alltså tillskriva uppkomsten av 
rattväxelmekanismen flera orsaker, men den mest 

grundläggande är kanske att den var ett steg på 
vägen att helt eliminera växlandet. Nästa steg 
tor Packard när man introducerade Electromatic 
Clutch som gjorde att man slapp att ideligen 
trampa ur kopplingen vid växling. I kombination 
med Handishift måste för många Electromatic 
Clutch framstå som ett elektromekaniskt inferno. 
Men tillbaka till artikelns huvudobjekt, rattväx-
eln.

Ett obekant ljushuvud till konstruktör hade 
lyckats överföra växelrörelsen från golvet till 
rattstången och på köpet lockat med sig hela 
bilindustrin inom loppet av ett par år. Packards 
marknadsorienterade ledning kunde inte heller 
motstå frestelsen och trots att konstruktionen 
var långt ifrån färdig lanserades Handishift på 
den sjuttonde seriens bilar på hösten 1938. Även 
själva växellådan var till stor del nykonstruerad. 
Om man bekantar sig med verkstadshandbokens 
knapphändiga information om rattväxellänkaget 
står det klart att produktutvecklingsavdelningen 
inte hade en aning om hur mycket trubbel meka-
nismen skulle förorsaka Packards säljare och 
tekniker under de kommande åren. Det lär inte 
finnas en enda konstruktion som till närmelsevis 
så ofta fick ståta i spalterna i Packards Service 
Letters och Service Counselors. Så kallades 
teknisk information till återförsäljare och auk-
toriserade verkstäder om hur uppstådda problem 
skulle tacklas. Trots en mängd försök löste man 
aldrig problemen helt, men när man införde 
Ultramatic-automatväxellådan på tjugotredje 
serien, kunde man åtminstone vifta bort dem 
med nya argument.

Vilka var då problemen? För att man skall 
förstå deras natur börjar vi med en lätt orien-

Text och foto: Dag Söderblom
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konkurrenternas ritbord som förlagor. Om man 
inte behöver renovera systemet utan klarar sig 
med att justera är proceduren egentligen ganska 
enkel. Detta förutsätter att att någon tanklös 
person inte fingrat på alla komponenter utan att 
notera deras justeringslägen. Med en två tum lång 
bit axelstål i dimensionen 3/16” instucken i ett 
hål igenom bägge växellederna låser man dessa 
i förhållande till varandra. Rattväxelspaken skall 
då stå helt horisontellt i friläge. Om spaken står 
snett, justeras detta vid växelledernas länkages-
tag, vars justeringsdel (en vantskruv) låses med 
låsmuttrar. Varje växelläge skall ge lika långt 
utslag i växelspakens ände. Om dessa villkor inte 
uppfylls måste man gå djupare i konstruktionen 
och grundinställa de stag som överför växelrö-
relsen från växellederna till växellådan. Då är det 
bäst att koppla loss växelledernas länkagestavar 
upptill och börja proceduren vid växellådan och 
arbeta sig bakåt till länkagestavarna, växellederna 
och till slut växelspaken. Tyvärr är systemet ofta 
i praktiken slitet och kräver nya eller renoverade 
komponenter för att eliminera alltför stora spel i 
radial- och axialplanet.  

I sitt originalutförande var Handishift nog 
ganska svårfattlig för många av kunderna. Efter 
ett stort antal Service Letters, utveckling av 
själva konstruktionen och utbyte av material i 
vitala komponenter från zinkgjutgods till gjut-
järn blev man av med flera av de grundläggande 
problemen men inte med den mänskliga faktorn. 
Till Handishift-versionen som utvecklades för 
Clipper fanns en reparationssats tillgänglig som 
även påstås fungera med tidigare versioner. Den 
finska importören Autola, som fick ty sig till 
mycken egen påhittighet under kriget, lät gjuta 
upp växelleder i brons för att ersätta de svaga 
originallederna. Det är fullt möjligt att även andra 
lokala lösningar uppkom för att avhjälpa proble-
men. I en av fabrikens mångtaliga instruktioner 
uppmanas återförsäljaren att låta en tekniker följa 
med kunden på en åktur för att kolla hur växlan-
det sköts!  När systemet fungerar som det skall 
kan jag t.o.m. tänka mig att det bland entusiaster 
finns de som tycker att Packards rattväxelmeka-
nism är riktigt trevlig. 

tering i ämnet. Golvväxelns H-rörelseschema 
är lättfattligt när det handlar om en rörelse i 
horisontalplanet. När denna rörelse överförs till 
rattstången och ett lutande plan blir det genast 
mera oöverskådligt. Handens och handledens 
känslighet kommer inte till sin rätt vid identi-
fieringen av de önskade växellägena. Dessutom 
kan man greppa spaken på åtminstone två olika 
sätt. Om vi analyserar Handishift i sitt tidigaste 
utförandet kan man konstatera att växlandet 
kräver mycket större precision än som tidigare 
var fallet. I själva verket har rattväxelspaken sex 
lägen, ettan och backen med sitt eget friläge dem 
emellan och tvåan och trean med sitt eget friläge 
dem emellan. Vid rörelsen från friläge till ettan 
lyfter man först spaken något från utgångsläget 
mot ratten och för den sedan nedåt i samma plan 
som ratten tills växelföraren inne i växellådan 
utfört rörelsen till slut. Samma gäller vid växling 
från ettan till tvåan. Spaken måste lyftas mot 
ratten och föras tillbaka till friläge så att den av 
sig själv hittar utgångsläget. Därefter kan spaken 
föras uppåt i samma plan som ratten tills tvåans 
växel är inkopplad. Att växla från tvåan till 
trean är enkelt Man för spaken hela vägen ned i 
rattplanet tills trean är inkopplad. Växelspakens 
utslag skall alla vara ca 7 cm. Denna procedur 
måste förstås och inpräntas i muskelminnet då 
det inte finns tillräcklig mekanisk tvångsstyrning 
av själva växelspaken. Dessutom är materialvalet 
i flera komponenter olämpligt och lagerytorna i 
länkage och leder underdimensionerade och sak-
nar i praktiken smörjning. Beroende på graden 
av våld vid växlingsproceduren slits vitala delar 
av mekanismen mer eller mindre fort ut, eller 
går helt enkelt sönder. Spakens rörelseschema 
blir med tiden allt mer odefinierbart och väx-
landet en möda. Det klassiska är att vid växling 
från ettan till tvåan mekanismen låser sig mitt 
emellan lägena. Då skall man hålla kopplingen 
nedtryckt, stänga av motorn, öppna motorhuven 
och vrida växelförarna till utgångsläget dvs. till 
friläge. Man kan i värsta fall få två växlar i läge 
samtidigt med katastrofala följder för kugghjul 
och lager. Då är det bärgning som gäller.  

Vid renovering av rattväxelmekanismen och 
ingående studium av slitaget i komponenterna 
inser man hur en konstruktion av detta slag borde 
ha dimensionerats för att fungera bättre. Men 
Packards konstruktörer var under fruktansvärd 
tidspress och hade minst lika dåliga system från 
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Siden sist
Sen sist
Sitten viime kerran

Siden sidst

Danmark
 

Mogens Friss er nyt medlem.  Mogens Friss 
har vi kendt i mange år og han har været med 
til mange træf sammen med Hans Jørgen Beier.

Finland
 

Ville Vuorenmaa är ny medlem från Birkaland 
i Finland. Ville äger en  1939 1608 Touring 
Sedan, renoverad R1. (Mannerheimbilen)

Norge
 

John Wallentin har köpt en 1920 Twin Six från 
USA. Bilen är i hyggligt orginal skick. En öppen 
sjusitsig bil med 136 tums axelavstånd.

Sverige
 

Lennart och Birgitta Siljeström från Frösön är  
nya medlemmar. 

Vi önskar alla nya medlemmar varmt välkomna 
i NPOC.

John Wallentins nyförvärv. 1920 Twin Six, Type 
335.

NPOC på nätet
NPOC på nätet finner du på adressen www.pack-
ard.dk. Gå gärna in på sidan och uppdatera dig 
vad gäller kommande evenemang. Här hittar du 
också klubbartiklar till salu, ett gediget bildarkiv 
över medlemmarnas bilar samt länkar till andra 
Packard klubbar ute i världen och mycket annat. 
På köp och sälj sidan kan du hitta delar och bilar 
till salu eller lägga in din ägen annons  om det är 
något du vill säja eller något du letar efter.
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Packard findes ikke. Et kæmpe Tak til dig Ole 
Böök for dit fantastiske arbejde med at varetage 
NPOC medlemmers reservedels indkøb og 
mange spørgsmål, og håber inderligt at rigtig 
mange vil rette kontakt til dig fremover. 

Kontingent.

Vi er også kommet til den tid hvor der skal betales 
kontingent og håber det er gjort.  Hvis ikke, kan 
det selvfølgelig nås endnu. Vi har rigtige store 
udfordringer med at indkræve kontingentet, så vi 
håber meget på at det bliver bragt i orden.

Vi alle i NPOC vil være bedst tjent med, at 
alle betalte til tiden. Alle i arbejdsgrupperne gør 
et stort og flot frivilligt stykke arbejde, så det 
ville dejligt kun at kunne koncentrere sig om 
aktiviteterne i NPOC, i stedet for at ringe rundt 
og spørge om man stadigvæk er interesseret i at 
være medlem. 

Vi alle ved, foråret starter 1. marts selvom 
vejret mange gange ikke siger det samme, men 
så ved vi at kontingentet til NPOC inden for kort 
tid skal betales.  

Info.

Er der nogen af jer derude som har gode ideer 
som kan hjælpe os i NPOC, er I meget velkom-
men til at skrive til mig eller vores kontakt-
mænd. Vi er klar til at tage imod. Vi er inter-
esseret i om der er ting som skal prøves eller 
laves om på. Vi kan kun blive bedre, hvis vi får 
besked fra jer. 

På forhånd tak og rigtig godt forår.

Packard Hilsen
Allan Kim Møller

Meddelande från Presidenten:

Kære Packard venner
Nu nærmere tiden sig, til vi igen skal på lande-
vejen med vores Packarder og det bliver skønt.
Der er planlagt arrangementer i landene, så det 
er bare ud af garagen, ind til computeren, se på 
hjemmesiden og tilmelde sig.

Til jer der aldrig har deltaget i et Packard 
arrangement før, vil jeg på det varmeste anbefale 
at I prøver.

Vi har det fantastisk hyggeligt på turene og 
jeg ved, når I først har deltaget i et, kommer I 
igen. Vi er flinke og rare mennesker som ikke 
kun taler om biler, men om alt hvad der rør sig 
i hverdagen. 

Vi peger Ikke finger af Packarder der ikke 
står fuldstændig fejlfri. Kom i Packarden som den 
er og så har man chancen for at få information 
om, hvor vi skaffer reservedele og hvordan vi 
skifter dem. I spørger bare ind til det vi hjælper 
gerne. Det kan være en stor fordel for dem der 
har problemer med deres Packarder. 

NPOC  motto:  Så længe det er en Packard, 
er det lige meget hvad stand den er i. 
”Bare det ikke er en hot rod”
I er også meget velkomne i jeres private biler, 
så vi ses.

Vedr. reservedele, vil jeg på det varmeste anbe-
fale at I kontakter og bruger Ole Böök i USA.

I den sidste Bulletinen, er der en artikel fra 
Stig Högsäter som roser Ole Böök for hans fan-
tastiske arbejde med at sende dele hjem til sig. 
Jeg er fuldstændig enig i dette.  Jeg har selv brugt 
Ole Böök flere gange, men fornyeligt skaffede 
Ole Böök kontakt til et firma i USA der kunne 
renoverer støddæmperne på min 1939 og her 
må jeg rose Ole Böök for hans fantastiske viden 
om hvor tingende bliver lavet bedst og hvad det 
koster.  Jeg blev også informeret om hvem jeg 
skulle sende til, for Ole Böök havde allerede 
talt med dem. Fik info om hvad der skulle stå i 
toldpapirerne, så der ikke blev problemer under 
vejs. Jeg må indrømme at alt er gået fuldstændig 
perfekt og når jeg havde spørgsmål, skrev jeg 
bare til Ole Böök og inden for kort tid var der 
svar. Han er hurtig som en Ninja og ved hvad 
han taler om. Bedre kontakt person i USA vedr. 
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Fokus på 1946 – ett förhoppningarnas år
Text: Bertil Dimander   Bildanskaffning: Bertil Dimander, Hans Schmidtz

”Vad skriver de om i tidningen när det inte är krig?” lär nedtecknaren av dessa rader som 
liten parvel ha frågat sin mor i början av fyrtiotalet. Ja, nog fanns det att skriva om. Allt 
återgick inte till det normala för att andra världskriget var över. Som en påminnelse om det 
fasansfulla som hände, även vid sidan av slagfälten, pågick Nürnbergrättegången och ett stort 
antal nazister dömdes till döden och avrättades. Innan kriget tog helt slut och Japan den                                         
2 september 1945 skrev under den villkorslösa kapitulationen, hade USA planerat att invadera 
Japan. Landstigningen, som följaktligen inställdes, var döpt till ”Coronet” och skulle äga rum 
på 35 platser. Dessa landstigningsplatser döptes efter bilmärken och en av dem på ön Shikoku 
fick namnet Packard. Och hemma i Detroit fick fabriken med samma namn bråttom att bygga 
bilar för att täcka ett under krigsåren stort uppdämt behov.

Förenta Nationerna bildades den 24 oktober 
1945 och hade sin första session den 10 januari 
1946. Nästan alla världens länder är medlemmar, 
närmare bestämt 192 stycken. Medlemskap är 
öppet för ”alla stater som vill arbeta för fred”. 
Trots detta har det inte varit total fred i världen 
en enda dag sedan FN bildades! Den 1 februari 
blev den norske politikern Trygve Lie FN:s förste 
generalsekreterare.

Givetvis var det mycket som fortfarande 
påminde om kriget, t.ex. ransoneringar och 
import- och valutarestriktioner, även i Sverige 
trots att landet stod utanför kriget och var         
neutralt, åtminstone officiellt. Inte förrän den    
1 oktober avslutades Nürnbergsrättegången och 
de sista domarna avkunnades. Tolv nazistledare 
dömdes till döden, sju till fängelse och tre fri-
kändes. Domarna verkställdes den 16 oktober. 
En form av självsanering skedde dagen innan, 
när Hermann Göring begick självmord. En 
annan grym påminnelse om kriget var den s.k. 
Baltutlämningen där Sverige under stora protest-
er, främst inom landet, den 25 januari utlämnade 
146 baltiska flyktingar till Sovjet. 

Den 5 mars höll Winston Churchill ett tal i 
Fulton, Missouri i USA i vilket han sade att en 
”järnridå” har fallit ner mellan västra och östra 
Europa och myntade därmed ett nytt uttryck. 
Ett byggnadsverk som hade motsatt verkan 
var (numera ”gamla”) Svinesundsbron som 
band samman Haldens kommune i Norge med 
Strömstads kommun i Sverige och som invigdes 
den 15 juni. Sommartid och bad kopplar vi gärna 
ihop och den 3 juli presenterades i Paris en bad-
dräkt som fått sitt namn efter en atoll där man haft 
provsprängningar av kärnvapen, nämligen Bikini. 

Till sin hjälp i lanseringen hade man en Packard 
1937 ombyggd till en landbaserad båt på vars 
däck [sic] vackra modeller poserade i detta lilla 
plagg. Kunde det här med Packarden hänga ihop 
med att den som konstruerat baddräkten var en 
bilingenjör som ärvt sin mors underklädesbutik?

Skandinaviskt flyg och kunglig dikeskörning

Genom sammanslagning av de skandinaviska 
flygbolagen AB Aerotransport (ABA), Det 
danske luftfartselskab (DDL) och Det norske 
luftfartselskap (DNL) bildades den 31 juli 
Scandinavian Airlines System (SAS) och den     
17 september började SAS med långflygningar 
över Atlanten. En annan transport, fast markbun-
den, var när Sveriges kung Gustaf V i sin 1939 
års Cadillac tillsammans med ett par jaktkamrater 
var på väg från Tullgarns slott och chauffören 
körde i diket. Detta hände på södra infarten till 
Stockholm, där i dag ett stort IKEA-varuhus 
ligger. Från olycksdagen den 28 september 1946 
kallas platsen ”Kungens kurva”, sedan många år 
även officiellt.

Den 21 december drabbade en tsunami 
500 kilometer av Japans kust, däribland ön 
Shikoku. Flodvågen orsakades av en jordbäv-
ning som nådde 8,0 på Richterskalan. Land-
stigningsplatserna på ön för den inställda in-
vasionen hade fått namnen Locomobile, Lincoln, 
LaSalle, Hupmobile, Moon, Mercedes, Overland, 
Oldsmobile, Packard och Plymouth. Av dessa 
finns nu endast Lincoln och Mercedes kvar.

Några kända personer som slapp uppleva 
kriget och föddes 1946 var t.ex. Dolly Parton, 
Liza Minnelli och Cher, liksom de blivande 
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presidenterna George W. Bush och Bill Clinton. 
Den världsberömde danske jazzbassisten Niels-
Henning Ørsted Pedersen och svenske Benny 
Andersson, känd från ABBA och som kompositör 
till musikalen Mamma Mia med flera, såg också 
dagens ljus detta år. Två kända personer som 
älskar snabba bilar föddes även 1946, nämligen 
racerföraren Emerson Fittipaldi och Sveriges 
kung Carl XVI Gustaf (som har en Volvo PV60 
från 1946).

Volvo introducerade sin första dieseldrivna 
lastbil. LV150 och Scania-Vabis presenterade 
modell 2L10 med 8,5 tons totalvikt. Saab:s 
”Projekt småbil” gick in i en slutfas men modell 
92 visades inte för allmänheten förrän påföljande 
år. Däremot presenterade Saab sina två första 
flygplan för civilt bruk. Saab 90 Scandia var ett 
tvåmotorigt kortdistansplan för 25-30 passa-
gerare. Den första provflygningen ägde rum den 
16 november och ABA tecknade kontrakt på tio 
flygplan. Serietillverkningen av Saab 91 Safir, 
som blev en större succé än Scandia, började på 
våren 1946. Safir var ett, som det hette på den 
tiden ”enmotorigt tresitsigt rese- och skolflyg-
plan”. Svenska flygvapnet hade 90 exemplar i 
tjänst med beteckningen SK50 och många flyger 
ännu i privat ägo. 

Kortlivade försök med småbilar

Philipin var en svensk bil från 1946 som bara 
blev en prototyp, vilken finns bevarad i familjen 
Philipsons ägo. Den var avsedd att ersätta DKW 
på den svenska marknaden eftersom Gunnar 
Philipson, som ägde Svenska Bilfabriken AB i 
Augustendal (nuvarande Nacka strand) utanför 
Stockholm och var agent för märket före kriget, 
inte räknade med att DKW skulle komma tillbaka 
inom rimlig tid. Philipin ritades av Sixten Sason, 

som även formgav Saab 92 och bilarna kom att 
likna varandra i flera avseenden. Philipson fattade 
då  beslutet att i stället satsa på Saab och köpte 
hela första serien – kontant.

I dåvarande Tjeckoslovakien hade man under 
den tyska ockupationen i lönndom arbetat på en 
utveckling av Jawa Minor. Bilen, som döptes 
till Aero Minor, kunde följaktligen presenteras 
genast när kriget var över. Eftersom suget efter 
bilar var stort, kunde även en ganska klumpig bil 
med en 615 cc tvåcylindrig tvåtaktsmotor säljas. 
Märket överlevde till 1952. En annan kortlivad bil 
var belgiska Altona, som byggde små trehjuliga 
person- och skåpbilar. Företaget levde mellan 
1938 och 1946, då man nätt och jämt hann visa 
upp sportvarianten Condor innan verksamheten 
lades ner. I Belgien tillverkades också under 
1946-1947 en sportig tvåsitsig bil vid namn 
Avior. Andra karosstyper lär ha utlovats, vilka 
ingen lär ha sett röken av.

Hur många har hört talas om Electrociclo? 
Det var en spansk tvåsitsig eldriven bil, byggd 
för en utställning av elektriska bilar i Madrid 
1946. Om det såldes någon över huvud taget 
är väl tveksamt. Électro-Renard var en fransk 
eldriven bil, som tillverkades i Lyon mellan 1943 
och 1946. Bernardet var en annan av många 
småbilar som dök upp i Frankrike efter kriget. 
Den hade till en början en 800 cc fyrtaktsmotor 
och existerade endast mellan 1946 och 1950. 
Rovin var ytterligare en fransk bil inom detta 
segment och höll ut till 1959. En bil med helt 
andra prestanda var likaledes franska Wimille, 
konstruerad av tävlingsföraren med samma 
namn. Endast sju bilar hann tillverkas innan 
Wimille omkom i Buenos Aires GP 1949 och 
verksamheten avvecklades.

I likhet med Saab var Caproni en italiensk 
flygplanstillverkare som efter kriget slog sig på 
biltillverkning. Till skillnad från bombplanen 
de tillverkade, i svenska flygvapnet kallade 
”flygande likkistor”, var bilen Cemsa tekniskt 
långt före sin tid. Som i flera andra liknande fall 
var inte köparna mogna för detta, varför tillverk-
ningen endast pågick mellan 1946 och 1950. 

 Gordon Motor Co. Ltd. i Bristol, England 
existerade mellan 1946 och 1950 men lyckades 
endast bygga en komplett bil som fick namnet 
Gordano efter en dalgång i konstruktören Dick 
Caesars hemtrakt. Bilen var en sportmodell 
med en motor från Lea Francis på 1 767 cc.                   Philipin – bilen som aldrig kom i produktion.
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En något mer produktiv brittisk fabrik var 
Donald Healey Motor Co. Ltd. i Warwick. Efter 
ägaren fick bilen namnet Healey och var när den 
introducerades världens snabbaste seriebyggda 
sedanmodell med 168,5 km/tim på flygande 
kilometern. Fram till 1954, när företaget lades 
ner, tillverkade man ett antal olika modeller och 
etablerade 1950 samarbete med Nash som skulle 
sälja en exportmodell. Detta lyckades mindre 
bra, eftersom det endast såldes 506 bilar. En bil 
för handikappade var Larmar, som tillverkades 
i Essex mellan 1946 och 1951. Jämfört med 
andra fordon för detta ändamål vid denna tid, 
var Larmar betydligt mer komfortabel och bättre 
anpassad för sin speciella kundkrets.

När såg vi senast en bil från Västbengalen på 
våra vägar? Att vi inte gjort det, kanske beror på 
att det indiska företaget Hindusthan, som grunda-
des 1946 i huvudsak har ägnat sig åt att licenstill-
verka Morris för den indiska marknaden. Under 
femtiotalet licensbyggde man även Studebaker, 
huvudsakligen Champion. Pobeda var den första 
sovjetiska efterkrigsbilen. Den tillverkades i en 
fabrik i Tyskland där man byggt Opel Kapitän 
och som Sovjet beslagtagit som krigsbyte. 
Det var en enkel robust fyradörrars Sedan byggd 
för att klara vägstandarden i Ryssland. Man för-
sökte sig även på export och en hel del vagnar 
hamnade i Sverige och flera gick som taxi. Den 
tillverkades med endast små detaljförändringar i 
tretton år.

Utöver de kända amerikanska bilmärkena 
dök det upp en hel del udda märken och kon-
struktioner i USA efter kriget. En bil som endast 
existerade mellan 1946 och 1948 var Brocan. 
Det var en märklig tvåsitsig, trehjulig, kopp-
lingslös konstruktion med luftkyld svansmotor. 
En annan amerikansk trehjuling med lika lång 
livslängd var Comet med plastkaross och en 4,5 
hkr. motor som uppgavs ha en bensinförbruk-
ning på 0,25 liter/tio km. Kanske en idé att ta 
upp igen i dessa miljökoncentrerade tider? Det 
enda bilmärke som överlevde en längre tid i 
uppsvinget i USA för minibilar efter kriget var 
King Midget. Det var en liten kantig bil med ett 
rikligt utbud av tillbehör, t.ex. dörrar, sufflett, 
sidorutor, hastighetsmätare och golfbag. De 
första modellerna hade en motor på 8,5 hkr och 
de senare på 9,2 hkr vilket säger en del om bilens 
storlek. Den tillverkades t.o.m. 1969. Trots att 
företaget Motorette i Buffalo, NY endast levde 

mellan 1946 och 1948 hann man tillverka cirka 
4 000 trehjuliga minibilar. Vi kan konstatera att 
det både i Europa och i USA direkt efter kriget 
byggdes ett ganska stort antal billiga småfordon, 
alla förtjänar väl knappt att kallas bilar. Kraven 
på komfort och prestanda, steg kanske snabbare 
än förväntat, liksom levnadsstandarden, varför 
de flesta av dem fick en ganska kort livslängd.

Amerikansk civil bilindustri vaknar till liv

Ett fåtal av de etablerade bilbyggarna i ett 
krigshärjat Europa hade möjlighet att producera 
nya bilar redan 1946. I USA däremot ställdes 
bilfabrikerna snabbt om från tillverkning 
av krigsmateriel till att bygga civila fordon, 
vilka i de flesta fall var minimalt uppdaterade 
versioner av 1942 års modeller. Tre amerikan-
ska entreprenörer som lät tala om sig 1946 
var Preston T. Tucker, Joseph W. Frazer och 
Henry J. Kaiser som presenterade varsitt nytt 
bilmärke.

Preston Thomas Tucker tillverkade endast 
en modell, Tucker Torpedo. Den påbörjades 
1946 men på grund av otaliga problem kom den 
inte ut i markanden förrän som 1948 års modell. 
Den är känd för de för sin tid mycket avancerade 
tekniska lösningarna, liksom för formgivningen 
med tre strålkastare och svansmotor. Man var 
också långt före övriga biltillverkare med sitt 
säkerhetstänkande. Bilen hade t.ex. skivbroms-
ar, madrasserad instrumentbräda och förstärkt 
kaross kring framsätet. Detta var i en tid när 
de flesta biltillverkare i USA vägrade montera 
säkerhetsbälten i sina bilar, eftersom man trodde 
att det skulle ge signaler till köparna att bilarna 
var osäkra! Tucker anklagades 1949 bl.a. för 

Tucker Torpedo började tillverkas 1946 och 
kom ut på marknaden 1948. Endast 51 bilar till-     
verkades och de flesta finns kvar.
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Frazer var en lyxigare och mer välutrustad 
bil än Kaisers första modell och var konstruerad 
innan herrarna började samarbeta. I grunden var 
den en konventionell konstruktion med treväxlad 
låda och en sexcylindrig motor med sidventiler. 
Märket försvann 1951.

Henry J. Kaiser blev under kriget känd för att 
på rekordtid bygga de s.k. Libertyfartygen. Efter 
kriget slog han sig på biltillverkning och blev till 
en början mycket framgångsrik. Ganska snart 
slog han sig ihop med Joseph Frazer och köpte en 
jättelik fabrik som Ford hade byggt för tillverk-
ning av bombplanet B-24 Liberator. Planen var 
att Frazer skulle vara en lyxigare modell medan 
Kaiser skulle vara en volymmodell i mellan-
prisklassen. Dessa begåvade entreprenörer hade 
massor med idéer och presenterade flera modeller 
med epokgörande nyheter och finesser. Även om 
man efter ett par år låg på åttonde plats bland de 
amerikanska biltillverkarna, gjorde tekniska pro-
blem och brist på pengar att alla idéer inte kunde 
genomföras och verksamheten lades ner 1955.

Trots den stora försäljningspotentialen var 
det inte bara frid och fröjd inom bilindustrin. 
Fabrikerna drabbades av ett flertal strejker och 
det var problem med att få fram delar och rå-
material. Flera tillverkare levererade bilar utan 
navkapslar, stötfångare och radio t.ex. med 
löfte om eftermontering. Till detta kom de ovan 
nämnda nya konkurrenterna som också var i 
behov av delar och bilplåt. Även tillverkarna av 
alla konstiga fortskaffningsmedel, varav vi endast 
nämnt några få i denna artikel, som ville utnyttja 
den stora efterfrågan, hade ju behov. Packard 
drabbades givetvis också av dessa problem. Ett av 
de stora problemen, och misstagen från PMCC:s 
sida, var att man 1941 lade över tillverkningen 
av karosser på Briggs. Briggs drabbades av flera 
långa strejker och kunde inte heller hålla den låga 
prisnivå på karosserna som utlovats.

Omedelbart efter att andra världskriget 
tagit slut började man hos Packard montera ner          
linjerna där man tillverkat flyg- och marinmotor-
er och installera de maskiner mm. som krävdes 
för biltillverkningen. Det handlade om cirka
3 200 maskiner som till stor del förvarats utom-
hus. De var av detta skäl i ganska dålig kondition 

bedrägeri och blev av med alla sina tillgångar. 
På goda grunder misstänkte man att det var den 
etablerade bilindustrin som producerat anklagel-
serna av rädsla för konkurrens.

och behövde tidskrävande vård, vilket var en av 
anledningarna till att leveranserna försenades. 
Man hade också stora lager av motordelar 
som måste transporteras undan för att ge plats 
åt motsvarande och andra delar som krävdes 
för biltillverkningen. Det fanns råmaterial och 
halvfärdiga komponenter från krigstiden till ett 
uppskattat värde av $35 000 000 och mer än 
200 000 maskiner, verktyg och liknande till 
ett värde av 110 miljoner dollar som tillhörde 
regeringen. 

 
De klassiska Packardmodellernas tid var ute

Trots alla problem kunde man producera 2 722 
Clipper Eight 2101 under 1945. (Marknadsfördes 
som 1946 års modell.) De klassiska modellernas 
tid var nu över och nu tillverkades endast Clipper, 
”Dutch” Darrins formfulländade och beundrade 
skapelse från 1941. Under kriget var det en liten 
grupp som arbetade med utvecklingen av de 
civila bilarna, men när 21:a serien presenterades 
var förändringarna små jämfört med 20 seriens 
Clipper från 1942. Exteriört var det endast grillen 
som förändrats och fått grövre och glesare ribbor.

Fram till den 18 april tillverkades endast Clipper 
Eight, då fabriken var klar för att utöka sorti-
mentet till de sex modeller som 21 serien under 
1946 kom att bestå av. För första gången ingick 
inte någon Convertible eller Formal Sedan i 
denna serie. Alla karosser byggdes nu av Briggs 
i Detroit, utom de sjusitsiga modellerna som 
byggdes av Henney Co. i Freeport, Illinois. Målet 
sattes nu högt och man siktade på att tillverka 
200 000 bilar per år. Tyvärr kom man aldrig i 
närheten av denna siffra. Det bästa året i Packards 

Den tätribbade grillen ersattes 1946 av en med 
glesare breda ribbor. I övrigt var bilarna nästan 
lika. På bilden en 1942 års Clipper Six Club Sedan.  
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efterkrigshistoria var kalenderåret 1949 då man 
kom upp i 104 593 enheter.

Vartefter utrustningen blev i användbart 
skick ökade tillverkningen och under året 1946 
tillverkades sammanlagt 42 102 bilar av sex 
modeller. Av dessa var 30 883 av årsmodell 1946 
och resten presenterades den 11 november som 
1947 års modell. Men redan den 6 juni tillkänna-
gav PMCC att man inte skulle komma med någon 
ny modell 1947.

Sedd från sidan har Clipper en fulländad 
strömlinjeform. Den obrutna linjen möjliggjor-
des av en enda pressning av plåten från torpeden 
till överdelen av bagagerumsöppningen. Den 
smalaste grillen i Packards historia har den klas-
siska okformen och de svepande, med karossen 
integrerade framflyglarna går halvvägs in på 
de främre dörrarna. Strömlinjeformen gjorde 
att Clipper inte fick någon kylarmaskot, som 
kunde identifiera bilen som en Packard. Detta 
resulterade i klagomål från en stor del av kund-
kretsen och till slut togs det fram en Cormorant 
för eftermontering. Denna blev emellertid inte 
någon succé och passade med sitt klumpiga fäste 
dåligt på den moderna karossen.

Före kriget hade man ett speciellt chassi 
för den s.k. New York City-taxin, men 1946 
använde man det vanliga Six-chassit med en 
del förstärkta komponenter. Därför finns det 
dessvärre inga uppgifter om hur många taxibilar 
som tillverkades. Dessa byggdes i två versioner, 
dels en standardtyp och dels en exklusivare 
modell. Standardtypen var i princip en vanlig 
Sedan, medan den exklusivare modellen hade en 
glasvägg som gick runt chauffören, platsen till 
höger om förarplatsen var i första hand avsedd 
för bagage, men hade en fällstol för en extra pas-
sagerare. Taxametern och panelen till höger var 
madrasserad som skydd för passageraren, vilket 
vid denna tid var mycket ovanligt. Båda versio-
nerna av taxin hade för passagerarnas komfort 
en öppningsbar bakruta som manövreras med en 
elektriskt styrd vacuummotor.  

Problemen att få igång en normal verksam-
het var större än man först trott. Ett till stora 
delar nytt återförsäljarnät skulle byggas upp och 
många var intresserade med tanke på det enorma 

Under motorhuven satt i huvudsak samma 
motorer som de som byggdes åren före kriget, 
d.v.s. Six på 105 hkr., Standard Eight på 125 hkr. 
och Super Eight på 165 hkr. Alla motorer hade 
nu förgasare från Carter, de åttacylindriga model-
lerna utrustades med tvåports. Utöver några andra 
smärre förändringar var Electromatic-kopplingen 
modifierad och nu mer driftsäker. Man fick alltså 
lov att titta väldigt noga under motorhuven för 
att upptäcka de tekniska förändringarna. Det 
fanns också en hel del extrautrustning, bl.a. ett 
solskydd (gangsterkeps) formgivet av Packards 
designavdelning och så utformat att det inte 
bara skyddade mot en bländande sol, utan även 
ändrade luftströmmen så att man slapp snö, hagel 
och insekter på vindrutan.  

Många tycker att Clippern är den vackraste bil 
Packard gjort, speciellt 4-dörrarsmodellerna.

Clipper Six och Clipper Eight saknar krom-
listerna som går mellan sidogrillarna och skärm-
kanterna. 

På bilden en Clipper DeLuxe Sedan 2111 som 
kan vara svår att skilja från Super Clipper och 
Custom Super Clipper som är sju tum längre. 
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För första gången presenterar Packard 1946 med 21:a serien en fabriksbyggd taxi, Packard Clipper 
Cab. Packard har ju använts som taxi och hyrverksbil under lång tid, men denna modell byggdes 
speciellt för taxibruk. Beroende på olika delstaters lagar fanns den i två versioner, den ena med 
rån- och överfallsskydd för chauffören, den andra som sedanmodell. I grunden är bilen en Clipper 
Six med robustare inredning och kraftigare chassiekomponenter för högre slitstyrka. Chassit har 
bl.a. superåttans kraftigare bakaxel, högkapacitetsgenerator som kan lämna 40 Ampere, sluten 
vevhusventilation och förstärkta bromsar. 
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suget efter bilar. Det skulle dock ta lång tid innan 
återförsäljarna hade tillräckligt med bilar att sälja 
för att göra en god förtjänst och att dessutom 
ha några bilar utställda eller för demonstration 
visade sig vara i det närmaste omöjligt, Det man 
hann tillverka såldes omgående. Trots alla pro-
blem var man noga med kvalitén och man tvinga-
des tacka nej till vissa partier av bilplåt för att 
den inte höll PMCC:s kvalitetskrav. Motorerna 
var också, som före kriget, precisionsbyggda och 
speciellt den ”viskande” 356 cu in, niolagrade 
motorn ansågs vara marknadens bästa. Många 
tycker än i dag att 21 seriens Clipper var den sista 
vackra Packarden, men smak skall man ju inte 
diskutera. Om vi går ut till garaget och tittar på 
vår egen Packard, tycker vi troligen att just den 
är den vackraste.

Källor: 
Kimes: Packard a History of the Motor Car and the Company.  
Dawes: The Packard 1942-1962. 
Sandell/Streijffert: Scania Kavalkad, En bok om Saab-Scania. 

Clipper Custom på 148 tums hjulbas fanns som Sedan och Limousine. 

Produktionssiffror för kalenderåret 1946:

Clipper Six 2100-2130
Clipper Eight 2101   
Super Clipper 2103   
Custom Super Clipper 2106   
Clipper Eight DeLuxe 2111 
Custom Super Clipper 2126  
Totalt  

Produktionssiffror för modellåren 1946-1947:

Clipper Six 2100, taxi 2130 
Clipper Eight 2101   
Super Clipper 2103   
Custom Super Clipper 2106   
Clipper Eight DeLuxe 2111 
Custom Super Clipper 2126   
Totalt  

15 982
3 804
4 924
1 472

14 611 
1 309

42 102

30 931
6 526
9 726
7 162

23 234
3 081

80 660

Dammann & Wren: Packard. 
G.N.Georgano/Björn-Erik Lindh: Stora Billexikonet. 
Wikipedia.
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Da vi nåede til Puttgarden, lavede vi et lille 
pitstop ved Border shoppen, derefter forsatte 
turen videre til Kiel, hvor vi havde en ikke plan-
lagt sightseeing tur rundt i Kiel i flere grupper, 
inden vi fandt hotellet, hvor Wilfried og Gundi  
stod og ventede på os. Efter alle er tjekket ind, 
både dansker, svensker og finner som kom med 
fragtskib og flyver, var der informationsmøde i 
kælderen, hvor vi bliver informeret om turens 
seværdigheder og ture.

Løvfaldstur till Kiel
den 6-9. maj 2012

Første aften tog vi på Kieler Brauerei og 
fik serveret en dejlig middag med hjemmebryg, 
efter bryggeriet var der nogle som fik en godnat 
øl og så derefter på hovedet i seng.

Efter en storslået morgenbuffet tog Gundi 
de fleste damer med på shoppingtur i Kiel by, 
hvor der blev hygget og handlet, turen endte 
på et konditori, med Tysklands berømte kager. 
Wilfried, Wolfgang og Peter tog resten med på 
sejltur til Deutcher Marinebund, hvor der blev 
kigget på ubåd U995 og mindesmærker.  Ved 
hjemkomst mødtes mange i gårdhaven til en lille 
hyggelig kop øl, hvor der blev udvekslet ople-
velser fra dagen.  Aftensmaden blev nydt nede i 
Kiel by på et hyggeligt sted – Das Wirthans, en 
lille spadseretur fra hotellet.

Inden turen gik til restaurant Dubrovnik, 
var der et lille møde, hvor formanden holdt tale 

Vi startede dagen med at mødes hos Bohnsen, Paris Boulevard i Hvidovre, derefter gik turen 
til Rødby og på vejen stødte der flere biler til.  Alle biler nåede til Rødby uden uheld, så alle 
var med båden over.

Den danska kortegen gjorde ett uppehåll vid 
Puttgarden på vägen ner mot Kiel. Främst i le-
det Jørgen Petersens 2332 Super Eight Con-
vertible Victoria,1949 och Jeanet Bohnsens 
5431 Caribbean, 1954.

og der blev uddelt gaver til Gundi, Wilfried og 
Nancke. Alle biler og ejer fik et flot billede/
diplom fra Wolfgang og Peter.

Efter maden var der en lille godnatdrinks 
på hotellet inden vi sagde godnat til hinanden.

Søndagen morgen efter maden, var det tid 
til at sige farvel til alle inden at turen gik tilbage 
til vores hjemland.

Vi takker alle for en god og hyggelig tur, den 
var som altid arrangeret af Wilfried og Gundi.

 Tusinde tak og på gensyn.

Text: Tommy och Lone Madsen samt Max och Ann Friis  

Så här går det till på våra träffar. Får du problem 
kan du vara säker på att det är många som vill 
hjälpa till. Michael Nanke hade förgasarbekym-
mer med sin 1900 Touring Sedan 1941.

Thorben Damsgaards 126 Doctors Coupe, 1922.
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Med Packard till Kiel

Under den gamla goda Hansatiden visste man att vatten förenar. Östersjön utgjorde Hansans 
hav, här fanns de viktigaste transportlederna och de mäktigaste städerna vid de bästa ham-
narna. Koggen var Hansans långtradare, trind och sjöduglig. I Bulletin nr. 16 beskrev jag en 
resglad familj vid namn Kotsalo som hade för vana att åka Packard till franska Rivieran från 
slutet av trettiotalet och in på femtiotalet krigstiden undantagen. Ångfartyget S/S Ariadne gick 
före kriget från Helsingfors till Stettin och efter kriget till Köpenhamn. Sen var det bara att 
tuta och köra till Nice över Strasbourg. Vår mångårige medlem Kustaa Kotsalo beskrev med 
glädje de smidiga sjöresorna och de fina förkrigsvägarna i Europa.

När inbjudan till Lövfaldsturen i Kiel damp ned 
i brevlådan sattes en boll i rullning som inte 
verkade att kunna stoppas. Peter Ginman med 
goda kontakter hos redare och speditörer åtog 
sig att planera logistiken till Kiel. Nu är det så 
lyckosamt att rederiet Finnlines kör skytteltrafik 
mellan Helsingfors och ett flertal kontinentala 
hamnar, bl.a. Travemünde, som ligger lämpligt 
nära Kiel. Överfarten på turresan tar ca. 30 tim-
mar och då hinner man med en övernattning och 
ett lämpligt antal mål mat under sjöresan.

Det blev sommar och för oss tyvärr inga 
möjligheter att delta i årets fina Packardmöte i 
Lillehammer. Men vi hängde inte läpp för det 
utan körde hela säsongen Packard med fram-
gång. Men som vanligt hade vi litet strul med 
backväxeln i vår Executive Sedan 1956, och i 
augusti hoppade den ur på allvar. En nyhet var 
att backlyset fungerade vid backning, även om 
bilen inte rörde på sig. Det fanns hopp.

Dessutom fanns det gott om intresse för 
utfärden och 4 bilar jämte manskap kom att 
ta sjövägen över Östersjön till Lövfaldsturen. 
Förutom Peter och Riitta i 1600 Coupe, Arild 
och Iris i 1801 Touring Sedan och Jyrki och Satu 
i nyförvärvet 1101 Coupe som åkte på premiär-
tur, hade även Leena och jag i 5670 anmält oss 
trots bristen på backväxel. Jag tänkte att med tre 
friska gossar och fyra pigga damer skulle man 
väl kunna få assistans om man parkerade in sig 
någonstans.

Vi äntrade alltså M/S Finnmaid på eftermid-
dagen den 4 september, körde längs den långa 
rampen in på övre bildäck och parkerade intill 
ett glatt gäng motorcyklister från Frankrike och 
Schweiz. De hade en resa på 8.000 kilometer 
bakom sig och verkade nöjda över att få ta av sig 
hjälmen mellan varven. Färden över Östersjön 

var lugn och trivsam, man möter ju alltid intres-
santa resenärer på dessa utflykter. Finnlines 
har inte begåvat sina båtar med vare sig bingo, 
karaoke, enarmade banditer eller diskodans så 
det gick städat till. Efter en god natts sömn hade 
man hela dagen på sig att njuta av solskenet på 
däck. Det var inte sommarvarmt, men man kunde 
sätta sig i lä och då kändes det riktigt behagligt. 
Så fördrev man dagen i vilstol med en god bok 
eller en stickning. Jag satt och småmyste med en 
äldre utgåva av Fritiof Nilsson Piratens ”Bock i 
Örtagård” som stundtals tvingade mig att nypa 
mig i armen för att jag inte skulle skratta alltför 
hejdlöst.

Fram emot kvällen närmade vi oss den tyska 
kusten och efter mörkrets inbrott kunde man 
skönja silhuetten av den ensamma skyskrapan 
väster om Traves utlopp som den pittoreska 
hamnstaden begåvats med. Där stod den och 
blinkade i sin sorgliga skepnad. Ingen hemma, 
mörkt och tyst. Den korta sträckan från myn-
ningen till kajplats tog över en timme i anspråk. 
Hastigheten var nära noll knop och precisionen 
högsta prioritet. Eftersom vi hade modernaste 
bil och tolv volts elsystem med minusjord hade 
vi fått hedersuppdraget att leda kolonnen till 
Lybeck där vi skulle övernatta. Avståndet till 
Kiel var ca. 80 km, för mycket för oss i mörka 
natten. Det regnade litet och man fick vara glad 
över att vindrutetorkarmekanismen fungerade 
klanderfritt. Vi knäppte på autopiloten och lät 
den ta kommandot. Så gällde det att se till att de 
tre ljusgula ljuskäglorna i backspegeln hölls med. 

Vi hade bokat hotell alldeles intill stadspor-
ten Holstentor söder om vallgraven som omger 
den gamla Hansastaden med bara 5 minuter till 
torget och Mariakyrkan. Tre bilar fick tillstånd 
att ta invalidparkeringen i hotellets garage i besitt

Text: Dag Söderblom   Foto: Dag Söderblom, Michel Nanke, Jyrki Halonen
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ning. Vi lämnade bilen ute för att inte behöva 
backa. Men hör och häpna, bilen backade! Och 
fortsatte att backa under hela resan utan den 
minsta tvekan eller uppstudsighet. Vi var trötta, 
natten försvann i bara intet.

Efter frukosten promenerade vi manstarkt 
in i gamla stan och beundrade resterna av de 
fina Hansamiljöerna vid rådhustorget och den 
imponerande Mariakyrkan vars ena torn brakade 
samman i slutet av kriget. Det återbyggdes så 
fint att man utifrån knappt kan se vilket som är 
original. Vi hade tid att shoppa ett par timmar till 
lunch som planerades intas i ett av de traditionella 
ölschappen som kantar rådhustorget. Själv tog 
jag mig ledigt från shoppingen och bekantade 
mig med det återuppbyggda Buddenbrookhaus 
på Mengstrasse i skuggan av Mariakyrkan. 
Svalt och skönt, med den burgna och smakfulla 
interiör med massiva ekpaneler, polerad mäss-
sing och behagligt nötta ledstänger som Thomas 
Mann beskriver i sin tunga roman om familjen 
Buddenbrooks öden i affärslivets Lybeck under 
sent 1800-tal.

och vi styrde stegen tillbaka till hotellet och 
bilarna. Sedan drog vi iväg mot Kiel och hotell 
Conti-Hansa i gamla Schlossgarten.

Arkitekturen i Lübeck är imponerande. Maria-
kyrkans bakre spiror i bakgrunden.

Autopiloten förde oss bekvämt till hotellet 
men pga. att en cykelmaraton skulle gå av sta-
peln på söndagen var det mycket avspärrningar 
och barrikader resta som gjorde orienteringen 
besvärlig. Men efter ett par extra varv i kvarteren 
hittade vi en viftande Wolfgang och en vinkande 
Peter som styrde oss in i hotellets garage som till 
största delen var i klubbens användning. Det blev 
en hel del manövrering förrän alla bilar funnit 
lämpliga platser.

Och vilken glädje att återse alla bekanta och 
delvis obekanta ansikten bland gästerna. Jag häl-
sade ivrigt på ett trivsamt äldre par som efter en 
stund erkände att de inte hade något att göra med 
klubben. Synd, sa jag. Upp på rummet, dusch och 
fräscha kläder och ned på hotellets bakgård med 
trivsam miljö för en Dortmunder. Förutom oss 8 
båtresenärer från Finland hade även Jarmo med 
fru beslutat sig för att delta, men de tog flyget 
till Hamburg och sedan hyrbil till Kiel. De kom 
fram lämpligt till middagen.

Vår restaurang för första kvällen låg på 
promenadavstånd från hotellet och hette Kieler 
Brauerei. Det fanns tre menyalternativ, men 
jag kunde se att de flesta av gästerna valde 
Wienerschnitzel. Många av oss hade även deltagit 
i Lövfaldsturen till Berlin två år innan och lärt 
oss att huvudarrangören Wilfrid gärna valde stäl-
len som inte snålade med maten. Så inte heller 
denna gång, schnitzlarna var jättelika och goda. 
Och stämningen hög. Kvällen gick fort och nat-
ten kom snabbt emot. Kvick promenad tillbaka 
och i säng för att kunna njuta av morgondagens 
program.

På fredagen gällde shopping eller shipping. 
Damerna shoppade, åt bakelser på ett café och 

Författarens 5670 Executive Sedan med fung-
erande backväxel.

Jag kunde gott ha stannat där en god stund 
till men beslöt införskaffa litet av den goda mar-
sipan som förknippas med staden. Servicen i den 
lilla marsipanboden var förträfflig och marsipa-
nen utsökt, snart hade jag kvar bara plåtskalet 
i form av en liten resväska som sötsakerna så 
finurligt packats i. Lunchen och medresenärerna 
väntade, så jag styrde mina steg till överens-
kommet schapp. Vi slog oss ned och njöt av det 
svala tyska Dortmunder-ölet som föreskrivits. 
Efter gårdagens regn visade sig vädrets makter 
från sina bästa sidor. Solen gassade in i den lilla 
restaurangen och gjorde en dåsig. Lunchen avåts 
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höll sig inomhus för regnets skull. Herrarna och 
några damer tog färjan över Kieler Förde till 
Laboe som ståtade med ett minnesmärke över alla 
i första och andra världskriget stupade sjömän. 

Det var stort och sorgligt. Nedanför låg en 
intakt ubåt, U 995, som genomsöktes och begrun-
dades. Det var inte många ubåtar som överlevde 
kriget, så U 995 är unik. Vi promenerade tillbaka 
mot färjan i små grupper och kunde då begrunda 
de hundratals numrerade korgstolarna för bad-
gäster som stod uppställda i perfekta rader längs 
den kilometerlånga sandstranden. I det sakta 
strilande regnet såg situationen lika ödslig ut 
som Venedigs soliga badstränder efter utbrottet 
av pesten sommaren 1911. Venedigs vackra 
kyrktorn intill Piazza di San Marco har dessutom 
inspirerat arkitekterna till Stadshuset i Kiel.

För att stilla hungern gästade vi sedan Slagter 
Pedersen där vi intog en läcker tallrik med 
slaktarens produkter, bröd som tilltugg och öl 
att skölja ned alltsammans med. Det serverades 
enligt löpande bandets princip och gick fort och 
smidigt. Vi tog en annan väg tillbaka till Kiel 

Det ståtliga men lite dystra marina monumentet 
Laboe reser sig 85 meter över Östersjöns yta. 

Nära färjfästet lyckades vår grupp hitta ett 
trevligt ställe med god husmanskost och fin 
Dortmunder. Det hade slutat regna så vi kunde 
sitta på däck under återresan över fjorden. 
Färjorna tillhör Kiels transportsystem och går 
som bussar mellan de olika hamnarna på var 
sida om fjorden. På västra stranden kunde vi 
nu se mynningarna till de tre Ostsee-Nordsee 
kanalerna. De kallas vanligen gemensamt Kiel-
kanalen hos oss, men inte lokalt. Vi var tillbaka 
på hotellet efter en knapp timme. Kvällens 

restaurang hette Das Wirtshaus och var fin och 
trivsam. Den hade en mycket mångsidig meny 
med bl.a. 10 olika sorters schnitzlar.

U995, en av få ubåtar som överlevde kriget. Ubå-
ten kompletterar marinmuseet  till en teknisk-
historisk anläggning.

På lördagsmorgonen ställdes bilarna upp för 
avfärd och kördes i sydlig riktning via en ben-
sinmack mot vårt utflyktsmål Malente. Det var 
lätt att räkna alla de tankande bilarna och deras 
manskap. Det var 20 Packards och 42 deltagare, 
hela 22 från Danmark, 10 från Finland, 6 från 
Sverige och 4 från Tyskland.  Omgivningarna 
var prydliga och landskapet böljade vackert. Ek- 
och bokskogar kantade ofta vägarna, det fanns 
sjöar och fina åkrar att skåda hela vägen. Det 
odlades huvudsakligen majs, antagligen till foder 
för producenter av lokala läckerheter i form av 
skinkor och korvar av alla de slag. Vi bevistade 
ett intressant glasblåseri vars mästare beskrev och 
visade hur man formar till hästar och delfiner med 
blåsmunstycke och klippsax. Rena akrobatiken!

Blåsarmästaren visade hur man gör både del-
finer och hästar. Det smälta glaset är ca 1000 
grader.
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punkteringar. Pappa Lemuel K hade med sina 
döttrar inövat det totalt glädjelösa skrattet till en 
sådan perfektion att man måste gapa av avund. 
I en ovan beskriven situation vid återvägsgrän-
den i Plön var detta just vad som hade behövts 
om bilarna dråsat i vattnet med näsan före. Det 
hade blivit ett minne för livet och en godbit för 
bulletinredaktören in spe.

och färden gick längs mindre vägar genom 
sensommarfagra nejder. Av ortsnamnen i trakten 
att döma stod det klart att dessa marker bebotts 
av danskar under många sekler. Och den tidigare, 
lokalt helt förhärskande plattyskan dominerade 
ju som bekant alla de skandinaviska ländernas 
ämbetsspråk efter att latinet förlorade sin roll 
efter reformationen. Gränsen har tidigare varit 
dragen långt sydligare än idag. Danskarna visar 
att de trivs gott i dessa trakter även nuförtiden, 
precis som vi andra gäster.

Parkeringen gick denna gång smidigt och 
belöningen i form av en Dortmunder i trädgården 
kändes välförtjänt. Väl uppe på rummet började 
man förbereda sig för festmiddagen. Vi samlades 
i hotellets lobby och sedan avtackade president 
Möller arrangörerna med dansk design. De del-
tagande fick alla presenter i form av tavlor med 
Packardmotiv. Trevligt! Kvällens supé intogs på 
en restaurang i Balkanstil med lokala kroatiska 
läckerheter och bosniskt vin. Jarmo passade på 
att fylla jämna år och gratulerades av alla närva-
rande på stående fot med sång, buller och bång. 
Man måste konstatera att Wilfried med både 
danska och tyska medarbetare lagt ned ett stort 
arbete för att vi skulle trivas, och det gjorde vi 
minnsann. Tack allesammans!

Avskedet på söndagsmorgonen blev speci-
ellt, man måste forcera cykelmaratonens spärrar 
och uppdämd trafik. Vår lilla grupp väntade och 
bidade tålmodigt tiden. Hyggliga poliser såg 
vår situation och slussade ut oss i ett lämpligt 
ögonblick. Peter och Jyrki hade åkte i förväg mot 
slottet i Plön. Arild och vi något senare. I Plön 
hände en malör som kunde ha blivit ödesdiger. Vi 
körde längs en liten väg in mot slottet, jag först 
och Arild efter. Vägen blev allt smalare, slutli-
gen enkelriktad och brant sluttande ned mot ett 
litet vattendrag. En återvägsgränd? Arild följde 
snällt efter och mitt i allt satt vi med skägget 
i brevlådan. Skulle backen fungera? Tack och 
lov gjorde den det och efter några försiktiga 
manövrer klarade vi oss till slut ut ur labyrinten 
i fel körriktning och längs en promenadväg. Hu!

Här kom jag osökt att tänka på en situation 
under ett Packardmöte i Finland för många år 
sedan då vi under ett och samma möte samman-
träffade med den tyska familjen K. Man släpade 
på sitt Autohäuschen och råkade ut för diverse 
malörer under Finlandsbesöket. Oftast i form av 

Fyrmastade barken Passat som en gång seglat 
under åländsk flagg.

Vi återförenades med våra landsmän och 
körde sedan alla mot Travemünde. Det var vack-
ert väder och pga lokala söndagsutflykter var 
trafiken vid simstränderna enorm. Men vi hittade 
en bra parkering nära den ensliga skyskrapan och 
begav oss alla på promenad i den nätta staden. 
På andra sidan Trave låg fyrmastbarken Passat 
som en gång i tiden ingick i Gustaf Eriksons 
stora åländska segelfartygsflotta. Vacker var 
hon, speciellt på avstånd. Peters far hade i tiden 
tjänstgjort som styrman på Passats systerfartyg 
Plus så Peter tog färjan för att närmare bekanta 
sig med skeppet. 

I kvällningen körde vi iväg mot Ro-Ro 
hamnen, äntrade systerfartyget till Finnmaid och 
stävade iväg mot Finland efter midnatt. Bilarna 
hade alla klarat sig väl. Vi kunde ta det lugnt på 
däck hela måndagen. Tisdag morgon var vi åter i 
Helsingfors, denna gång efter två övernattningar. 
Man börjar smått fundera över vilka dimensioner 
vår klubb har antagit. Det finns lokala träffar 
och utflykter i en så stor omfattning att det blir 
svårt att hänga med. Men trevligt är det och inte 
behöver vi lida brist på program. Vi finländare 
kan vara mycket glada över att med mycket liten 
ansträngning för bilarna kunna delta i fjärran 
möten.
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Bilarna uppställda framför hotellet. Främst Peter Burtons 1202 Limousine 1935 följd av Jens 
Rønholts1101 Coupe Roadster 1934.

På lördagen besöktes ett glasblåseri. Bilarna fick stuvas för att rymmas på  parkeringen.

Jyrki Halonens fina 1101 Business Coupe 1934. Bilen har originallackering.
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Kansi

Kuvassa vastakkain 1600 Club Coupe ja 120B 
Touring Sedan sekä taustalla vuoden 1953 Cari-
bean tankkaustauolla Kielissä viime syksynä.

Sivu 3
Robin Bergin Packard-ajatuksia

Päätettyäni Norjan kokouksen aikana viime 
vuonna ottaa vastaan Bulletinin päätoimit-
tajan tehtävät, mielessäni on ollut enemmän 
Packard-ajatuksia kuin koskaan ennen. Bulletin 
on edellisten päätoimittajien Bertil Dimanderin 
ja Hasse Schmidtzin aikana saanut useita 
kansainvälisiä huomionosoituksia, joten tämän 
tason ylläpitäminen on vahintäänkin haastavaa. 
Tässä tehtävässäni tarvitsen teidän kaikkien 
apua. Jos teillä on jotakin kerrottavaa esim. 
Packardin hankinnasta, entisöinnistä tai tapah-
tumista, johon olette osallistuneet, lähettäkää 
siitä minulle tarina niin julkaisen sen jossakin 
tulevassa Bulletinissä. Samalla muistutan 
valokuvien tärkeydestä. Ottakaa paljon kuvia 
tapahtumista, joihin osallistutte ja lähettäkää 
ne minulle.

Itse olen ollut mukana Packard-toiminnassa 
1990-luvun puolestavälistä ja ensimmäinen 
Packard-kokous, johon osallistuin, oli Naan-
talin kokous. Packard, jolla ajan, on vaarini isän 
uutena ostama vuoden 1930  740 Sedan. Tämän 
Packardin historian saatte lukea tulevassa 
numerossa.

Lopuksi haluan kiittää sekä Hassea että 
Bertiliä heidän antamastaan tuesta uudelle 
aloittelevalle Bulletinin päätoimittajalle. Tässä 
tulee ensimmäinen  numeroni, Bulletin no 143.

Nähdään!

Sivut 4-6
Handishift – Packardin vähemmän kätevä 
rattivaihdemekanismi
Teksti ja kuvat: Dag Söderblom

1930-luvun loppupuolella oli yhteiskunta 
muuttunut demokraattisempaan suuntaan. 
Auto-ilmoituksissa nähtiin kolme hymyilevää 
henkilöä istumassa etupenkillä, takapenkki 
oli tyhjä. Etupenkillä oli aiemmin istunut vain 
kuljettaja, toisinaan jopa ilman kattoa. Olisiko 
syy rattivaihteen syntymiseen ollut näin yksin-
kertainen? Sen lisäksi, että lattiavalitsin vei tilaa 

etupenkin matkustajilta, sen kautta välittyivät 
myös alustan häiritsevät äänet ja värinät muuten 
hiljaiseen ohjaamoon. Lattiavalitsimen oli siis 
poistuttava! Packardin markkinointi-osasto ei 
voinut syksyllä 1938 vastustaa kiusausta tuoda 
markkinoille Handishift-ratti-valitsimen, vuoden 
1939 malleihin, siitäkin huolimatta, että se ei 
ollut läheskään valmis. Mikään muu uutuus ei 
ole aiheuttanut yhtä paljon valituksia kuin tämä.

Ongelmana oli, että kuljettajat eivät olleet 
tottuneet rattivaihteeseen jossa selkeitä asen-
toja ei enää ollut. Huolimattomasti käytettynä 
oli mahdollista, että vaihdettaessa ykköseltä 
kakkoselle saatiin kaksi vaihdetta kytketyksi 
yhtä aikaa. Tämän sattuessa oli kytkin pidettävä 
pohjassa, virta samutettava ja konehuoneesta 
manuaalisesti palautettava vaihdelaatikko 
vapaa-asentoon. Muutoin seurasi vaihdelaatikon 
vakava rikkoutuminen.

Sivu 7
Sitten viime kerran

Toivotamme kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi. 
Suomen uudet jäsenet esitellään seuraavassa 
numerossa.

Sivu 8
Puheenjohtajan tervehdys

Allan Möller kehoittaa kaikkia jäseniä osallistu-
maan eri maissa järjestettäviin tapahtumiin. 
Osallistua voi, vaikka oma Packard ei olisikaan 
täydellinen. Emme osoita ketään sormella vaan 
pyrimme auttamaan jos esim. osien hankinnassa 
on ongelmia. Packard-kerhon motto on: Niin 
kauan kun se on Packard, ei ole väliä missä 
kunnossa se on, kunhan se ei ole hot rod. Allan 
kehuu myös kerhomme hyviä suhteita varaosa-
palveluun Amerikassa.

Nyt on aika maksaa jäsenmaksu ja Allan 
toivoo, että kaikki jäsenet hoitavat tämän ajal-
laan. Jos jollakin on hyviä ideoita kerhomme 
kehittämiseksi, puheenjohtaja tai yhteyshenkilöt 
ottavat mielellään vihjeitä vastaan.

Sivut 9-15
1946 – Toiveiden vuosi
Teksti: Bertil Dimander

Mistä lehdet kirjoittavat kun ei ole sota, kerro-
taan minun kysyneen äidiltäni 40-luvun alussa. 
Kirjoitettavaa kyllä riitti; vastaperustettu YK piti 
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valmistettu Packard.

Sivut 17-21
Packardilla Kieliin
Teksti: Dag Söderblom

Kun kutsu syysretkelle Kieliin tuli, päätimme 
Leenan kanssa oitis osallistua. Seuraan liittyvät 
Arild ja Iris, Peter ja Riitta, Jyrki ja Satu Packar-
deilla sekä Jarmo ja Päivi lentäen. 
Pääjoukko matkusti Finnlinesin laivalla suoraan 
Travemündeen jonne saavuimme myöhään 
illalla. Koska etäisyys Kieliin oli 80 km olimme 
päättäneet yöpyä Lybeckissä. Seuraavana 
päivänä meillä oli aikaa tutustua Lübeckin 
vanhan kaupungin nähtävyyksiin ja lähdimme 
vasta iltapäivällä ajamaan kohti Kieliä. Perillä oli 
ilo tavata vanhoja ystäviä ja tavata uusia ihmisiä. 
Ilta sujui ruokaillessa hyvässä seurassa.

Varsinainen ohjelma alkoi perjantaina, 
jolloin saimme tutustua Laboessa sijaitsevaan 
ensimmäisen ja toisen maailmansodan muisto-
merkkiin ja merimuseoon. Näytteillä oli myös 
toiseen maailmansotaan osallistunut ja säilynyt 
sukellusvene U 995. Ilta sujui jälleen hyvien 
ystävien seurassa paikallisia schnizeleitä naut-
tien. Lauantaina teimme retken Packardeilla 
Malenten kaupunkiin. Mukana oli 20 Pack-
ardia ja 42 osallistujaa Tanskasta, Ruotsista, 
Suomesta ja Saksasta! Perillä nautimme 
maukkaan lounaan teurastaja Pedersenin liha-
tuotteiden erikoisliikkeen yhteydessä olevassa 
ravintolassa. Kävimme myös tutustumassa 
mielenkiintoiseen lasinpuhallusyritykseen jossa 
lasinpuhallusmestari näytti kuinka delfiinejä ja 
pieniä hevosia tehdään puhallussuuttimella ja 
saksilla. Tosi taituruutta!

Illalla kokoonnuimme Balkanilaistyyliseen 
ravintolaan, jossa saimme nauttia kroatialaisia 
herkkuja ja bosnialaista viiniä. Kun lisäksi 
saimme onnitella Jarmoa, joka täytti tasavuosia, 
ilta oli mitä mukavin. Wilfried ystävineen oli 
tehnyt suurenmoisen työn tapaamisemme 
järjestelyissä. Suuret kiitokset heille.

Sunnuntaiaamuna oli jäähyväisten aika ja 
suuntasimme kohti Travemündeä, josta lähdimme 
illalla kohti Suomea ja jonne saavuimme varhain 
tiistaiaamuna.

Takakansi
Kuva: Allan Möller

Kerhon tanskalaisia jäseniä ylittämässä Farön 
siltaa matkalla Kieliin.

ensimmäisen täysistuntonsa, Nürnbergin oikeu-
denkäynti päättyi lokakuussa, Winston Churchill 
piti kuuluisan puheensa Missourissa U.S.A.:ssa 
ja ranskalainen autoinsinööri keksi bikinit. Mainit-
takoon, että bikinien lanseerauksessa käytettiin 
vuoden 1937 Packardia, joka oli muutettu maalla 
kulkevaksi veneeksi, jonka kannella vähäpuke-
iset mallit poseerasivat. Joulukuussa 46 tsunami  
iski Japanin rannikolle 500 km:n matkalla, osuen 
mm. Shikoku-saareen, joka oli ollut Amerikan 
suunnitellun maihinnousun kohteena. Maihin-
nousu ei toteutunut mutta aijotut maihinnosu-
supaikat olivat nimetty automerkkien mukaan; 
Locomobile, LaSalle, Hupmobile, Moon, Over-
land, Oldsmobile, Plymouth, Packard, Mercedes 
ja Lincoln. Tänä päivänä jäljellä ovat vain kaksi 
viimeiksi mainittua. Vuonna 1946 syntyivät 
tunnetut henkilöt kuten Dolly Parton, Liza Minelli, 
George W. Bush, Bill Clinton, Emerson Fittibaldi 
ja Ruotsin nykyinen kuningas Karl Gustav.

Sodan jälkeen autojen kysyntä oli valtava ja 
lukuisia merkkejä syntyi etenkin Euroopassa. 
Ne hävisivät markkinoilta yleensä melko lyhyen 
ajan kuluttua. Myös Amerikassa syntyi uusia 
merkkejä, joista mainittakoon Tucker, Frazer ja 
Kaiser. Ensimmäinen Tucker valmistui suurten 
alkuvaikeuksin jälkeen vasta v. 1948 ja kokona-
istuotannoksi jäi 51 yksilöä. Tucker oli teknisesti 
paljon aikaansa edellä ja muodosti uhan vaki-
intuneelle auto-teollisuudelle. Tuckertia vastaan 
nostettin petossyyte jonka seurauksena yritys 
menetti kaikki varansa. Perustellusti epäiltiin, 
että vakiintunut autoteollisuus oli tekaistujen 
syytösten takana. Frazer valmisti autoja vuoteen 
1951 asti ja Kaiser aina vuoteen 1955 jolloin se 
myös poistui markkinoilta.

Suuria ongelmia autoteollisuudelle aiheuttivat 
lukuisat lakot ja raaka-aineiden, kuten teräksen, 
saanti. Sodan aikana autotehtaat olivat valjas-
tettu valmistamaan sodassa tarvittavaa kalustoa. 
Packard valmisti mm lentokone- ja merimootto-
reita. Sodan loputtua tehtaissa käytössä olleet 
koneet piti poistaa ja ulkosäilytyksessä olleet 
n. 3200 autonvalmistukseen tarvittavaa, osit-
tain huonokuntoista konetta, piti ottaa uudel-
leen käyttöön. Nämä seikat johtivat toimitusten 
myöhästymisiin. Kun tuotanto pääsi alkuun, oli 
21. sarjan mallit vain lievästi maskistaan muut-
tuneita vuoden 1942 malleja. Kunnianhimoiseksi 
tavoitteeksi asetettiin 200 000 Packardin vuosi-
tuotanto mutta tähän tavoitteeseen ei päästy 
lähellekkään. Vuonna 1946 tuotanto oli vain 42 
102 autoa ja parhaaksi vuodeksi jäi vuosi 1949, 
jolloin valmistettiin 104 593 Packardia. Eriko-
isuutena vuonna 1946 oli vartavasten taksiksi 
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Foto: Allan Møller
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