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Nummer 144
Hösten 2013

Twin Six emblemet är från äldsta deltagaren i årets Packardmöte i Faaborg, 
Danmark. Läs mer om mötet i Helena Stuvemarks rapport. Detta nummer av 
Bulletinen innehåller också referat från Forårsturnen och Haraldleken samt en 
rapport om aktiviteterna i Tyskland och ett reportage från det nionde Europeiska 
Packardmötet i Belgien.
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Bertil Dimander i                    tankar

Nu går ju snart sagt varenda människa omkring 
med en kamera, antingen det är en iPhone eller 
en professionell kamera. Digitaltekniken har 
ju inneburit en revolution, inte bara för profes-
sionella fotografer, utan till stor del för amatör-
fotografer. 

Den nya tekniken inbjuder till ett flitigare 
fotograferande, liksom att man omedelbart efter 
att ha tagit pekfingret från avtryckaren kan se 
resultatet. Att det blir bra skärpa sköter som regel 
kameran om, men det är inte säkert att bilderna 
blir bättre komponerade. Det kan inte tekniken 
sköta om. Om man tänker på några få regler, kan 
bilderna säkert bli bättre.

Detta kom jag att tänka på när jag satt och tit-
tade på gamla bilder både i album och Bulletiner 
och konstaterade hur väldigt många dåliga bilder 
man tagit. Jag fick ju med ganska kort varsel 1980 
ta över redaktörsjobbet för Bulletinen och då var 
det ju pappersbilder som gällde. Det var väldigt 
få som skickade in bilder, så skulle man få några 
att publicera, fick man se till att vara med själv 
med kameran. Med åren har jag lärt mig en del 
och kan väl i största ödmjukhet dela med mig av 
mina erfarenheter.

Nästan för all vanlig amatörfotografering 
gäller två enkla huvudregler, gå närmare motivet 
och gå ned på huk. Men titta också på omgiv-
ningen runt motivet. Behöver den inte vara med 
för att tillföra bilden något, försök få motivet att 
uppfylla hela bildytan med en liten marginal. 
Skall man fotografera sin bil framför sin villa, 
behöver kanske inte hela huset vara med!

De allra flesta amatörbilder tas stående. 
Bilden kommer då ofta att sakna spänning och 
blir lätt ointressant. Sätter man sig på huk och 
fotograferar en bil snett framifrån, blir det action 
i bilden. Står man upp och tar bilden föreställer 
den en parkerad bil, men tagen något nerifrån 
kan det bli en farthungrig bil(d). Man riktigt ser 
hur snabb den är.

Tänk på att ögat filtrerar bort en massa 
störande inslag som lätt kan förstöra en i övrigt 
bra bild. Om man skall ta en bild av klubbens 
vackraste Packard – troligen sin egen – så ser 
man kanske bara bilen och att solen skiner. Men 
när man hemma i lugn och ro tittar på resultatet, 
kanske man har fått en björk som kylarprydnad, 
en kraftledning som försvinner in i vindrutan 
eller en liten gubbe som står på taket. Och foto-

grafera inte bilar som står under träd i starkt 
solljus, skuggor och dagrar från lövverket kan 
ge oönskade effekter.

Vill man uppnå någon viss effekt med bilden, 
bör man kanske kontrollera i vilken vinkel 
framhjulen står. Man skall också se upp med 
hängande dörrhandtag, halvöppna fönster och 
dörrar. Fotograferar man någon annans bil utan 
ägarens närvaro, skall man naturligtvis inte rätta 
till sådana saker.

En mulen dag bjuder som regel på det bästa 
fotoljuset, då slipper man oftast skuggor och 
reflexer. Automatiska kameror ställer också lätt 
in sig efter den ljusaste punkten i sökaren om 
man inte ser upp, därför kan lätt själva motivet 
bli till en silhuett helt utan dagrar. Om man skall 
ta bilder i hårt solljus, är ett bra tips att använda 
blixt för att lätta upp och eventuellt få bort starka 
slagskuggor. 

Man skall undvika att bara ”knäppa kort”, 
försök i stället att komponera en bild. En bil 
i glada femtiotalsfärger framträder bäst mot 
en lugn och ljus bakgrund. Är bilen ljus och 
enfärgad kan en person i röd tröja göra bilden 
levande. Man behöver inte alltid fotografera 
ägarfamiljen uppradad framför bilens ena sida, 
ställ t.ex. personerna bakom bilen och ta bilden 
över motorhuven, människornas ben är ganska 
ointressanta, särskilt nu när alla vackra flickor 
går i långbyxor. Och sedan är det ju bra om inte 
fotografens skugga kommer med på bilden.

Hoppas att ni kära läsare nu inte tycker att jag 
har varit framme för mycket med pekpinnen, men 
efter tjugo år som redaktör för klubbens Bulletin, 
har jag sett alltför många bilder som inte går att 
publicera – inklusive mina egna.

Två vackra bilar under ett träd i starkt solsken. 
Bilden tagen och refuserad av  Bertil Dimander.
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Uppställning på Gisselfeldts parkeringsplats. Först i raden Dodge Power Wagon, 1942.

På Gavnø Slotsbryggeri bjöd bryggmästaren  
på guidad rundtur och ölprovning.

Förutom bilar och motorcyklar har Næstved 
bilmuseum en massa andra nostalgiska ting.
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Forårstur i Danmark
 arrangeret af 

Max Friss, Lone Pedersen, Tommy Madsen, Ann Madsen

Lørdag den 4. maj havde vi forårstur i Danmark og vi var lidt spændt på om vi kunne nå det 
hele, for der var lagt op til en tur med mange besøgsoplevelser. Inden vi fortæller om turen 
vil vi lige sige at det var en fantastisk tur der var dejlig afslappet og der var tid til ren hygge. 
Skøn tur og det hele var SUPER.

Vi mødtes på den store parkeringsplads tilknyt-
net Gisselfeldt slot kl. 9.30 og efter lidt ventetid 
var vi alle samlet.  11 Packarder, en amerikansk 
militær ambulance Dodge Power Wagon 1942 
og 31 personer var tilmeldt. Vi fik hilst på hi-
nanden og gik over til spisehuset Mad Synergi, 
der drives af kokke med en fortid på danske 
Michelin restauranter, for at spise brunch. Det 
må siges det var lækkert, alt var hjemmelavet. 
Perfekt.

Efter velserveret brunch gik vi til vores biler 
og kørte til Hesede Hovedgård, hvor vi besøgte 
Isabella Smidts kunst og brugstings butik. Vi 
parkerede på gårdspladsen og butikken som lå i 
hovedbygningen fik selvfølgelig besøg af os alle, 
for der var kaffe og småkager til besøgende. Der 
var mange fine ting og nogle af os fik endda også 
købt lidt med hjem. Vi fik derefter gået en lille 
tur på gården. Meget hyggeligt.

Så skulle vi køre igen, men kun et lille stykke 
vej før vi var ved Villa Gallina, et gammelt traktør 
sted med en lille skov sø overfor. Der holdte vi 
en drikke pause på en halv times tid og der var 
utrolig smukt og stille. Det var et dejligt sted 
med rigt dyreliv og der vil man kigge forbi igen.
Vi kørte fra Villa Gallina forbi Herlufholm kost-
skole, videre til Næstved automobilmuseum af 
smukke veje. Vi fik parkeret bilerne og ind vi 
gik. Vi må sige, at det var sjovt at se. Gamle bi-
ler, cykler, knallerter og scooter fra 50 – 70´erne 
som var taget direkte fra gaden og stillet ind. 
De var ikke istandsat, men det gjorde ikke no-
get. Det var dejligt at se rigtige brugte biler. Der 
var også lavet små butikker fra 50-60´erne og 
det var rent nostalgi. Der var masser af ting, 
man kunne huske fra ens forældre eller bedste-
forældres tid, og det var sjovt at se.

Efter en times tid nostalgi, kørte vi af sted til 
næste oplevelse. Vi skulle besøge Small Bikx´s 

museum der også ligger i Næstved. Der var 
masser af nyere og ældre motorcykler til salg 
til fine priser. Vi var overasket over hvor bil-

I automobilmuséet i Næstved fanns en samling 
Audi-bilar från 30 till 60-talet.

lige de var og havde lidt lyst til at tage en enkel 
med hjem. Det gjorde vi selvfølgelig ikke, vi 
var jo i Packard. Mellem motorcyklerne var der 
små udstillinger og det var godt lavet. På 1. sal 
havde de Danmarks største privatejet modelmo-
torcykelsamling. Ejeren selv viste os rundt og 
fortalte lidt om tingene han samlede på. Der var 
rigtig spændende at se og høre om, for han gik 
meget op i sin hobby. Han fortalte, hvorfor hans 
motorcykelforretning var med udstillinger og det 
var simpelthen fordi, han kom meget i USA og 
der er det sådan, at det skal være en oplevelse at 
gå ind og se på motorcykler.  Det var det også. 
Vi har aldrig se noget lignende. Vejret var fint og 
udenfor var der stillet et bord op med drikkeva-
rer, varme pølser og brød. Det kunne ikke passe 
bedre for vi var begyndt at blive sultne. Perfekt 
afslutning hos Small Bikx. Super sted.

Klokken var hen af 15.00 og vi skulle køre 
igen. Vi kørte til Gavnø Slot og der skulle vi 
hilse på brygmesteren. Gavnø Slot har deres ejet 
slotsbryggeri og det er rigtig god øl de brygger. 

Text: Allan Møller. Foto: Michael Nancke
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Vi fik en rundvisning og derefter fik vi smagt på 
alle slags øl, fra lys til mørk serveret i et dejligt 
stort flot lokale med god øl duft.  5 forskellige 
slags blev det til.  Skønt.  Vi fik købt lidt øl med 
hjem og ca. kl. 17.00 måtte vi af sted igen. Vi 
skulle til Max og Lone for at spise aftensmad. 

Hos Max og Lone fik vi parkeret vores biler, 
5. Packarder på græsplænen foran deres hus og 
resten på vejen ved siden af. Det så rigtigt godt ud.                                                                                                                                         
Der var stillet telt op på deres terrasse og det var 
godt, for det var begyndt at blæse en del, men vi 
sad i god læ, så det var fint. Vin, øl og vand stod 
klar. Max, Lone, Ann og Tommy havde sørget for 
det hele.  Grillen blev tændt op, kødet lagt på og 

Meddelande från Presidenten:

Kære Packard venner
Nu er sæsonen ved at slutte og vi har haft en 
masse aktiviteter igennem året.

Det er dejligt at se tilbage på og det er sær-
ligt rart at se, at der har været stor tilslutning 
til alle arrangementerne. Det er altid sjovt som 
arrangør, at mange deltager, for det er et stort 
arbejde der skal udføres, for at få tingene til at 
klappe. Som jeg har skrevet før, kan første gang 
være lidt svær at tilmelde sig til, men når I først 
har været med en enkel gang og I har set hvor 
hyggeligt det er, er det ikke sidste gang I vil 
komme. Det sociale er helt i top, så I har noget 
at glæde jer til. Kom som I er, det gør vi.
Tak til alle deltager og håber næste år vil bringe 
endnu flere med ud på landevejen sammen med 
os andre.

Så til noget helt andet.
Jeg er stadigvæk meget ked af, at der er med-
lemmer som ”glemmer” at betale kontingent, så 
derfor nævner jeg det igen igen.
HUSK AT BETALE KONTINGENT og det kan 
stadigvæk nås. 

Det er vigtigt, vi alle står sammen og jeg vil 
blive pave stolt, hvis alle støttede op om NPOC, 
for det er meget vigtigt, at vi i Norden har vores 
egen Packard klub – NPOC er unik og det vil vi 
altid være.

De fleste konto nr. står i Bulletinen, så det er 
bare med at få det gjort.. Tak for hjælpen.

Tak til alle for en god sæson og vi ses til næste 
års arrangementer.

Packard hilsen

Allan Kim Møller

Bilarna uppställda på gräsmattan hos Lone och 
Max som bjöd på grillfest.

tilbehøret til maden blev tilberedt i køkkenet, alt 
imens vi hyggede i teltet. Vi spiste super lækkert 
mad og vi hyggede til sent aften.

Det var noget af et forårs arrangement der 
var strikket sammen og vi vil gerne rose Max, 
Lone, Ann og Tommy for det hele. Der var gode 
oplevelser, det var dejligt afslappet og super hyg-
geligt, det kunne ikke gøres bedre. Det gjorde I 
fantastisk godt. 

Tusinde tak for en fantastisk dag sammen 
med Packard venner. 

Packard hilsen,

Allan Kim Møller og Michael Nancke
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Siden sist
Sen sist
Sitten viime kerran

Siden sidst

Danmark
 

Henrik Frederiksen er nyt medlem og han ejer 
en 1934 Twelve Roaster.

Jesper Bundgaard Lynge er tilbage som med-
lem og han ejer en 1955 - 5540 Clipper Super 
Panama

Finland
 

Timo Pauniranta har kämpat med att få igång 
sin mors 5580. Topplock har skaffats från USA 
men de har visat sig både spruckna och korro-
derade. Han håller för tillfället på med det högra 
topplocket. Även växellådan har varit lynnig, 
inkopplingen av växlarna kan ta upp till en halv 
minut per växel. Men han har inte tappat modet 
än trots många motgångar.

Ville Vuorenmaa har aktiverat sitt intresse 
för sin 1608. Nytt oljefilter och nya lyktglas 
har anskaffats via Ole Böök. Bilen är nu i 
Tammerforstrakten där Ville jobbar. Han har 
även skaffat sig en mekaniker som kört igång en 
massiv genomgång av bilens bromsar, kylsystem 
och mekanik. Det är nog praktiskt när man har 
en så krävande bil. Vi hoppas få se bilen under 
Packardmötet i Lahtis nästa år.

Antti Pikkarainen har blivit ägare till en 1947  
2100 Clipper. Packarden är gott skick och har 
med en annan ägare varit med i klubben i slutet av 
1990-talet.

Markku Peura saknade rätt motor till sin 
1929 640, den s. k. Järnvägspackarden. Bilen 
har haft en Standard Eight-motor inmonte-
rad. Om någon är intresserad av en dylik är 
Markku eventuellt intresserad av att avyttra 
den. Med hjälp av kontakter i Michigan spåra-
des en 640 motor som efter många om och men 
anlände till Helsingfors i början av september. 
Motorn, som stått ute under bar himmel i åratal, 
var fortfarande monterad på ramen men gick att 
vrida runt för hand. Avtagning av locket visade 
att åtminstone cylindrarna var i gott skick! 
Då dessutom bl.a. växellåda, bakaxel, kardan och 
styrsnäcka även satt kvar beslöts att ta över allt 
som en helhet. Lite problem uppstod i hamnen då 
myndigheterna ville behandla fyndet som fordon 
och ej som en mängd reservdelar. Det löste sig 
dock till slut och det som fanns kvar av en ståtlig 
Packard kunde skeppas över.

640:an invuxen i snår efter att ha legat orörd i 
åratal under bar himmel.



– 8 –

Aarni Erämaa är ägare till en importerad 1948 
Custom Eight. Packarden är museiregistrerad 
men är i behov av tillsyn för att bli perfekt.

Kirsi Mäntylä har varit ute och åkt med sin fina 
120 C, varvid det visade sig att bensinpumpen 
sprungit läck. Bensin forsade in i tråget men, 
ingen skada hann uppstå. Med nya membran och 
ventiler kunde hon återuppta sommarturerna. 
Det finns en extra repsats att tillgå om någon 
har intresse. Kontakta i så fall Dag Söderblom.

Hannu Kuutti har importerat en 1948  2206 
Custom Eight från Kalifornien. Hannu ville ha 
en bil med rak 8 och letade efter en 1947:a men 
då ingen lämplig stod att finna blev det denna 
Packard från 1948. Bilen är till det yttre i relativt 
gott skick men inredningen är i behov av total 
förnyelse. Hannu söker även en växellåda då den 
befintliga saknar en del kuggar. Har någon en 
växellåda liggande är Hannu intresserad.

Robert Hägg på Kråkö utanför Borgå har över-
tagit Erkki Bäckmans fina 1946  2111 Clipper 
DeLuxe Sedan. Erkki kvarstår dock som med-
lem.

Norge

Anders Wallentin har köpt en 1953 Caribbean.
från nord-Norge. Bilen är registrerad och körbar 
men behöver lite tillsyn.

Sverige
 

Ingemar Johansson är ny medlem. Ingemar har 
har en 1955 5580 Four Hundred. Bilen kom-
mer från San Diego i Californien där den blivit 
utställd i öknen 1972 och där den stått enligt upp-
gift i 30 år. Bilen fick ny inredning i L.A innan 
den kom till Sverige 2004. I Sverige fick bilen 
ny lack och lite nytt krom. Ingemar bytte till sig 
bilen 2006 och då var det en massa renoverings-
jobb kvar. Bilen registreringsbesiktigades 2012.

Hannu Kuuttis 1948 2206 Custom Eight.

Stefan Asplund är ny medlem. Stefan har impor-
terat en fin 1951 250 Convertible från Sverige. 
Bilen har inte varit med i NPOC tidigare.

Richard Falkenberg är ny medlem. Richard 
har köpt en 1948 Custom Eight Victoria 
Convertible Coupe från USA. Bilen är komplett 
så när som på yttre backspeglar och kommer att 
renoveras successivt.
   

Vi önskar alla nya och gamla medlemmar varmt 
välkomna i NPOC och hoppas få träffa er vid 
kommande evenemang.

Ingemar Johanssons 1955 5580 Four Hundred.

1950 250 Convertible.
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126 5-Passenger Coupe, 1922 115C Touring Sedan, 1937

115C Business Coupe, 1937 1903 Convertible Coupe, 1941

1701 Touring Sedan, 1939 115C Convertible Coupe, 1937

1700 Touring Sedan, 1939 120B Touring Sedan, 1936
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Packardmötet 2013 i Faaborg, Danmark
Text: Helena Stuvemark   Foto: Hans Schmidtz, Michael Nancke och Steinar Ruud

Vart är vi på väg? Så frågas det i ett svenskt frågeprogram och vi som ska på årsmöte 
kan svaret! Faaborg, såklart! Enligt Wikipedia, nämns orten första gången 25 juni 1229, 
då den gavs bort till danske kung Valdemar II:s svärdotter. Det är en tid sen, och med 
lite slagningar på internet, hittar vi hur den omnämns idag, för oss presumtiva turister.

Där kan vi läsa följande om staden, med om-
nejd:
 70 olika typer av boende
 9 olika aktiviteter
 100 olika turistattraktioner
 14 olika events
 20 olika ställen att äta på
 0 nattliv,
i det här fallet diskotek, karaoke eller natt-
klubb (den webb-mastern har uppenbarligen 
inte kommit upp i den åldern, då ett bra res-
taurangbesök i lagom tempo, förgyller en 
hel kväll och får som naturlig följd, att något 
nattliv inte mäktas med och därför blir det 
helt likgiltigt, att ens påpeka bristen på det!)
Men för alla oss, som från när och fjärran sökte 
oss till Hvedholms slott den sista helgen i juni 
2013, var detta helt ointressant. Vi vet, att ett 
gäng beundransvärda entusiaster under lång 
tid diskuterat, undersökt, spanat, rekat, funde-
rat, frågat, planerat, bestämt, ändrat och till slut 
spikat ett färdigt all-inclusive- program, som vi 
andra bara kan glida in på. Stort tack till alla er 
som arbetat med årets möte, från oss som fick 
njuta den delikata frukten av era strävanden!

Vad hände när vi kom fram? Det frågar ni er, ni 
som inte var där!

Tidiga torsdag, resenärer hälsades välkom-
men av Mr President Allan Kim Möller, på 
slottsgården. De flesta gjorde paraply upp till 
hans ära (eller…?). Till de som så önskade, bjöds 
även en rundvandring på detta 1400-talsslott, där 
vi fick sova i himmelssängar och vistas i lokaler, 
som andades gamla tider, även om de enda äkta 
antikviteterna nog återfanns bland gästerna, 
undertecknad inkluderad eller gäller född 1904 
eller tidigare för människor också? På kvällen 
bjöds det till en härlig buffé i den stora sal, som 
lyckades rymma alla oss Packardister av olika 
slag. Alla skötte sig oklanderligt och inga slags-
mål utbröt, då massorna styrdes upp galant av 
arrangörerna. Däcksparkandet är obligatoriskt 
(för alla frivilliga), på kvällskvisten och jag litar 
på det utfördes med sedvanlig noggrannhet!

Så blev det fredag, med uppvaknande i förut 
nämnda himmelssäng, kanske med en Amor 
eller Psyche vid sidan (andra alternativ KAN 
förekomma i verkliga livet!). I Danmark serveras 
morgenmad, det är, i vanlig ordning, lika rejält 
som det låter och har som syfte, att hålla oss mätta 
tills vi får frukost. Det enda vi egentligen kan 
klaga på, är den ständiga bristen på lunch, men 
nu har Danmark fyra år på sig igen, att åtgärda 
den lilla detaljen! Sedan avfärd med kartan i 
hand, i ganska sammanhängande kolonn (oj, nu 
får jag på tafsen av både polis och militär gäl-
lande begreppet kolonn, tror jag!), mot Valdemars 
slott. På vägen fick vi med jämna mellanrum 
upplysning vid vägkanten om ”Friske kartofler” 
och det är trevligt, men öppnar också för frågan 
hur det står till med damtoflerna. Var dom sjuka 
i år och höll en låg profil? Mystiken tätnar! 
Väl framme fick vi möjlighet i ömsom sol och 
ömsom nederbörd, att titta runt på det pampiga 
1600-talsslottet, där vi nu hoppat fram till kung 
Christian IV, som lät uppföra slottet. Han hade 

Hvedholms slott. Fin slottsmiljö för Packard-
mötet.
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den goda smaken, att skänka bort det till sjöhjäl-
ten amiral Niels Juel 1678, som tack för att han 
spöat upp svenskarna i slaget vid Köge-bukten. 
Som en parentes, kan vi nämna det utmärkta 
mikro-destilleriet / bryggeriet Braunstein i orten 
Köge och rekommendera deras öl, som det kom 
med en kartong av, i förbifarten. Nåväl, åter till 
slottet, som fortsatt tillhör den Juelska ätten, med 
vackra rum, trofémuseum och yachtmuseum, nog 
för att hålla oss sysselsatta en bra stund, innan vi 
serverades slotts-frokost med många godsaker. 
Så småningom blev det dags för hemfärd till vårt 
eget slott och de noggrant utvalda nordborna tog 
plats i arbetsgruppens möte. För oss vanliga död-
liga var det hopp-och-lek fram till den synnerli-
gen njutbara tvårätters middagen, där nu ännu fler 
Packardister slutit upp. Däckspark? Självklart! 
Fast frivilligheten känns riktigt bra, när väder och 
vind pekar inomhus med hela handen!

när jag dristar mig till att tycka följande: 
Smörrebröden vi fick till lunch var F-A-N-T-A-S-
T-I-S-K-A! Detta faktum kan ingen Aston Martin 
slå, sorry guys! Hemma (= utanför Danmark), 
kan vi försöka pimpa våra mackor, så gott vi har 
förmåga till, men erkänn, vi har inte fått det med 
modersmjölken och kan bara bli bra, aldrig tävla 
i elitklass. Det betyder förstås, att vi passar på att 
njuta i fulla drag, när tillfälle bjudes! När mack-
orna sjunkit undan lite, drog sällskapet tillbaka 
till Faaborg för en tur med veterantåg till Korinth 
på Syd Fyenske Veteranjernbane.

Valdemars slott med den unika trofésamlingen  
inhyst i två våningar på vinden.

Lördagmorron betydde morgenmad och 
årsmöte för vissa, sovmorron och morgenmad för 
andra. Årsmötets protokoll finns att läsa på annan 
plats, då detta enbart är glam/vimmel/nöjesspalt! 
På den agendan fanns det utflykt till Ströjer-
samlingen och veterantåg. Våra värdar backar 
inte för vilda hopp mellan olika typer av fordon, 
det är spännande! Det blir dessutom ökade för-
väntningar på nästa årsmöte i Finland, där vi ser 
fram emot framfart på annorlunda veteranfordon, 
kanske bilden på sidan 14 kan vara ett förslag? I 
den lilla orten Assens har Jörgen Ströjer Hansen, 
femte generationens tegelmakare lagt ner stort 
arbete och några danska kronor på sin bilsamling. 
Många unika bilar, alltifrån kungliga sådana, till 
Le Mans-bilar och en fåfäng (?) skådespelarbil, 
som medverkat i en James Bond-rulle.

Bilar i all ära, men nu får herrarna ursäkta, 

På Strøjers tegelbruk fick vi guidad tur genom 
den automatiserade tegelfabriken. 

En resa förgylld med dryck, med eller utan 
malt, gott sällskap och ett strålande sommarvä-
der. Det är osedvanligt dumt, att lägga energi på 
dåligtvädergnäll och kanske ännu dummare, att 
inte uppskatta vackert väder maximalt, när det 
gör sig tillgängligt! Väl tillbaka på fast mark, var 
det dags att polera upp alla mänskliga ekipage 
inför årets festmiddag, med rejält avstamp vid 

I Korinth rangerades tåget om för att sedan köra 
tillbaka till Faaborg.
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126 Twin Six, 1920 645 Convertible Victoria, 1929

5431 Caribbean, 1954 1900 Touring Sedan, 1941

1701 Touring Sedan, 1939 1508 Convertible Sedan, 1937

2631 Caribbean, 1953 5660 Clipper Custom Hard Top 1956
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1402 Sedan, 1936 120C Convertible Coupe, 1937

1101 Coupe Roadster, 1934 5688 Caribbean Convertible, 1956

2402 300Sedan, 1951 2111 Clipper DeLuxe Sedan, 1941

2506 400 Patrician, 1652 5680 Four Hundred Hard Top, 1956
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välkomstdrinkens mingel. En utsökt trerätters 
middag, där vi hade förmånen, att träffa några nya 
människor som gjorde vår måltid både gemytlig 
och underhållande. Tack för det! Alla har sina 
berättelser och sina upplevelser och det är i varje 
fall en del av hygget, som vi försöker importera 
till Sverige. Därför är det bra med övningar i 
skarpt läge och vi suger i oss allt vi kan! Tal hölls 
på olika språk, skålar skålades för närvarande 
och absent friends och sedan fortgår hygget tills 
timmen är sen och vi gamlingar är stolta över, att 
kunna hålla oss vakna efter tolvslaget med alla 
skor i behåll! Det klarade inte ens Askungen, som 
var en ung liten ärta!

Varför kom vi hit? Jag passar på att ställa den 
frågan, innan jag lägger ner ”pennan” för denna 
gång. Nu ser jag hur de flesta herrarna himlar 
med ögonen och hade de haft rätt ålder hade de 
brustit ut i ett unisont DAAAAAAA…, som om 
28 Packardbilar skulle vara anledning nog.

nästa årsmöte hemma i Suomi?). Hon introduce-
rades tidigt av maken och har genom åren varit på 
otaliga möten och träffar, varit behjälplig på olika 
sätt i klubben och har bl a översatt Bulletinen till 
finska. Kommer för att träffa gamla och nya vän-
ner, där många under årens lopp kommit att bli 
familjens vänner, även utanför ramen av klubbens 
aktiviteter. Tack Leena, men det är svårt att hålla 
just dig anonym.

Över till lite ”hårda data” från övriga 
Norden, Danmark – Norge – Sverige. Endast 
enstaka damer äger en egen Packard, men desto 
fler är hälftenägare och några stycken nöjer sig 
med att vara glada bisittare, utan ett betungande 
ägande. I veteranleden, var den största anled-
ningen att fara på årsmöte, att det faktiskt är så 
trevligt! Träffa folk, göra trevliga saker, äta & 
dricka gott. Hygget, helt enkelt. Många upplever 
det som en av årets höjdpunkter och ville absolut 
inte missa något år. Av de nya, var några med-
bjudna, men inte medlemmar, som följt med ”på 
rekommendation” för att ha en trevlig weekend, 
men de flesta var medlemmar som ville prova på 
den här typen av möte, när de varit medlemmar 
en tid. Flera hade varit på någon/några av de 
”lokala” träffarna i respektive land. Ett fåtal var 
aktiva i andra veteranbilsklubbar av olika slag 
och nyfikna på Packardklubbens aktiviteter efter 
införskaffandet av sådan bil. 

Visst är det trevligt, att vi damer har trevligt! 
Ska vi fortsätta ha det, så är det bra att komma 
med förslag, input, tankar och skrivelser. Jag 
slår ett rejält basebollslag för arbetsgrupperna 
i respektive land, Bullentinredaktören och/eller 
webb-mastern, de tar emot er kreativitet med 
öppna armar, jag lovar!

Söndag. Morgenmad. Tack och farväl! Lite 
vinkvink. En tår i ögonvrån. En kram här. En 
high five där. 

Exit: NPOC.
To be continued….

Packardmötet 2014

 Förslag på veteranfordon inför nästa möte. 

MEN: Det är damerna jag är intresserad 
av! Varför kom ni till det här Packardmötet? I 
akt och mening att utreda detta, gjorde jag en 
synnerligen ovetenskaplig rundfrågning bland 
några av er. Helt anonymt. Några rookies, några 
halvveteraner och några fullblodsveteraner från 
varje land. UTOM från Finland, där har vi blott 
en norna, som får stå för det förgångna (medlem 
sedan 1972), det nuvarande (äger egen Packard) 
och det kommande (kanske spinner hon på våra 
livstrådar och påverkar våra öden och äventyr på 

Packardmötet 2014 arrangeras i Finland i 
Lahtis 27-29 juni.
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Rapport från det nionde Europeiska 
Packardmötet 2013 i Belgien

Mötet ordnades av nuvarande presidenten 
Marius Butaye, som med sin 1928 Convertible 
Coupe deltagit i samtliga nio möten. Jag har med 
min Clipper tidigare deltagit i mötena i England, 
Danmark och Frankrike. Därmed läge att också 
åka till Belgien för att säkra en representation 
av NPOC.

Resan till Belgien startade redan i början av 
april, då jag körde min Packard Clipper 1947 till 
Olle Bister och Custom Racing i Örebro för en 
ventiljustering, som en uppföljning av den helre-
novering av motorn som Custom Racing (www.
customracing.se) gjorde 2005. Då jag svängde 
av motorvägen i Örebro och växlade ner, small 
det till i kopplingen. Något hade gått sönder. 
Dock kunde jag köra de sista kilometrarna med 
en slirande koppling hem till Olle, i vars hand 
jag lämnade bilen.

Bilen blev hos Custom Racing i Örebro i ett 
par veckor, medan en ny koppling rekvirerades 
från Ole Böök tillsammans med nödvändiga 
packningssatser. Ventilerna justerades och kopp-
lingen byttes, samt bilen fick sig en översyn. 
Sista veckan i maj var det sedan dags. Jag tog 
tåget från Stockholm till Örebro, där Olle mötte 
vid stationen med framkörd bil. Färden gick mot 
Göteborg och färjan till Kiel, bilen rullade på 
bra.  Väl inne i Göteborg i värsta rusningstrafik 
stannade bilen plötsligt, mitt i en korsning. Jag 
kunde inte förstå vad det var för fel. Samtidigt 
som jag fick hjälp att rulla bilen åt sedan var jag 
mycket villrådig, med bara en dryg timme kvar 
tills färjan skulle gå. Efter viss eftertanke slog 
det mig att det måste vara slut på bensin. Som 
tur var fanns en bensinstation i närheten där jag 
köpte en dunk och fyllde bensin. Färjeavgången 
med Stena Line var säkrad.

Nästa dag körde jag tyska Autobahn söde-
rut mot sydöstra Belgien i som vanligt hård 
trafik. Mötesplatsen var Mache-en-Famenne, 
uppe i  Ardenernas böljande landskap. I staden 
Liége körde jag ordentligt fel, då min GPS var 
urladdad. Jag kom fram sent efter 80 mils kör-
ning, de sista på små vägar. Inkvartering på ett 
trevligt hotell i den gamla staden där man kunde 
hyra engelska sportbilar för utflykter i de vackra 
omgivningarna.

Det hade kommit 32 bilar till mötet. Ett fler-
tal av dessa var gamla bekanta. Många hade varit 
i England 2005, Danmark 2009 och i Frankrike 
2011. Den äldsta bilen var från 1927, en Roadster, 
vars ägare är ovannämnde Jaques Deneff. Bilen 
står vanligen på bilmuséet Auto World i Bryssel 
medan ägaren huserar på ett mindre slott där vi 
första dagen intog en bättre lunch.

En mycket speciell bil var en Packard 
Twelve från 1937 med kaross tillverkad för hand 
i England av karossbyggaren Trevor Hirts, på ett 
långt limousinechassi, med den vackra LeBaron 
dual cowl som förebild (www.trevorhirstcars.
co.uk). Bilen hade just blivit färdig och delta-
gandet i mötet var därmed bilens premiärtur. I 
en nedförsbacke lossade ena framhjulet, vilket 
gav sig iväg på egen hand nedför hela backen, 
dock utan att ställa till någon nämnvärd skada, 
vare sig på omgivning, passagerare eller bil. Det 
visade sig att samtliga sex hjulbultar gått rakt av. 
Antagligen ett materialfel.

Den enda deltagande bilen från Spanien, en 
Convertible Coupe från 1930, hade problem med 
kopplingen. Annars är det imponerande hur väl 
dessa äldre bilar fungerar i dagens trafik. 
Förutom min Clipper kom det två andra Clippers, 
bägge Super Clippers. En ljus bil från Belgien har 

Text: Håkan Sjöholm  Foto: Håkan Sjöholm och M. Kowlath

Det första Europeiska Packard mötet organiserades 1997, i Belgien, på initiative av Jaques 
Deneef, då president i den Belgiska klubben. Till detta första möte kom tjugo bilar, vilket upp-
muntrade den Schweiziska klubben att ordna nästa möte två år sedare. Det har sedan dess 
fortsatt med dylika möten vartannat år i Österrike, England, Spanien, Danmark och Frankrike. 
I år hade turen åter kommit till Belgien.
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klubben i USA, Packards International repre-
senterades av ägaren till en 1942 års 160 Formal 
Sedan, alltså en limousin, som skeppats över i 
container från västkusten i USA till Antwerpen 
för att vara med på mötet.

Från Österrike kom en pampig 1401 
Convertible Coupe 1936, med sidomonterade 
reserver, svärmorslucka och bagageräcke. Bilen 
blev färdigrenoverad endast veckan innan mötet.

Vädret under dessa dagar var inte det bästa. 
Regn och småkallt. Det var ett avspänt möte, 
med betoning på det sociala. Luncherna brukade 
ta upp emot 3 timmar och innehålla god mat 
och dryck, oftast intaget på något ståndsmässigt 
slott, med kaffepauser på likaledes trevliga stäl-
len. Middagarna brukade hålla på till fram mot 
midnatt.

Besök skedde bl.a. på  den gamla fästningen 
i Namurt i självaste Waterloo där det finns ett 
intressant museum och minnesmärke över det 
stora slaget 1815 som satte stopp för Napoleons 
vilda expansionsplaner. Mötet avslutades med 
sightseeing i Bryssel och besök på bilmuseet 
Auto World (www.autoworld.be). Där finns fyra  
Packardbilar, inklusive en ambulans, samt ett 
flertal Minerva, Belgiens Rolls Royce och stolt-
het som tillverkades fram till 1938. Minervan har 
en mycket tystgående och olje konsumerande 
motor som alltså saknar vanliga ventiler. 1923 
köpte det svenska hovstallet en Minerva, som 
fick registeringsnummer A 30.

Efter mötet satte jag mig i bilen en sön-
dag morgon efter frukost för att återvända till 
Stockholm. Det var ovanligt lite trafik genom 
Tyskland så det rullade på bra. Jag hade tur med 
färjorna i både Puttgarden och Helsingör och fann 
mig tillbaka på svensk mark strax före midnatt. 
Med 55 mil kvar till Stockholm tyckte jag det var 
onödigt att leta hotell i sommarnatten, så jag fort-
satte. Jag var hemma lagom till morgonrusningen 
på Essingeleden, efter ha kört 169 mil non-stop, 
och tankat sex gånger. 22 timmars sträckkörning, 
med en snittfart av omkring 80 km/timmen och 
med en förbrukning av 1,4 liter milen är inte illa 
för en 65 år gammal Packard.

Nästa Europeiska möte kommer att arrang-
eras i Schweiz 2015. För att spara på milen på 
hetsiga Autobahn finns möjligheten att då sätta 
bilen på ett av dessa biltåg som går genom 
Europa.

En 734 Speedster från 1930, fyrväxlad och 
snabb med 145 hk, hade nyligen importerats till 
Frankrike från USA där den köpts från Hymans 
(www.hymanltd.com), som alltid har ett antal 
Packards till försäljning förutom en massa 
andra fina bilar. Hymans hade Speedstern länge 
utbjuden till försäljning, med en imponerande 
prislapp, och den figurerade under den tiden i 
deras annonser, varför den inte var helt okänd för 
många mötesdeltagare. Denna vacka bil rattades 
med säker hand av dottern till ägaren av LeBaron 
bilen, med boy friend och stor hund i bilen.

Steve Christie representerade Packard 
Automobile Classics. Den andra Packard-

Packard Twelve med kaross från Trevor Hirts.

nu varit med på flera av dessa möten. En annan 
Clipper hade nyligen importerats från England, 
och registrerats på belgiska skyltar. Två andra 
ekipage kom från England.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

840 Roadster, från 1931 och Schweiz, med 
vackra men odugliga huvudstrålkastare .
Mötets äldsta bil, en 343 Roadster från 
1927, registrerad i Belgien.
1101 Cabriolet med ovanlig kaross av den 
schweiziska karossmakaren Graber, från 
1934 och Schweiz .
De äldsta bilarna på mötet.
Två Clippers, en svensk DeLuxe och en 
belgisk Super Clipper, som varit med på 
senaste årens Europeiska möten.
734 Speedster, med ’boat tail’, från 1930 
och Frankrike.
1942 160 Formal Sedan som skeppades till 
mötet från USA.
1401 Standard Eight, från 1936 och Öster-
rike.
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bara skilde några sekunder mellan alla samtliga 
varv vi avverkat.

För det tredje kontaktades vi av en jazzgrupp 
som ville att vi skulle medverka i en video om 
Chicagos gangsterperiod med Wolfgang och 
Peter sjungande Route 66 med gruppen. DVD:n 
är klar och mer film planeras, men gruppen, som 
kallas LYXX, vill ha 4-5 30-tals Packard-bilar 
till nästa tagning och detta har Germanicum 
Balticum svårt att få fram. Finns det några kan-
didater?

Vår rapport måste även omfatta berättelsen 
om ’Den omöjliga drömmen’. Klubbmedlem 
Wolfgang Westphal, som gör sitt allra bästa 
att till fördelaktigt pris leta fram en Packard i 
miniatyrformat åt Dig, har via Peter Burton och 
hans limousine insett hur trevligt det kan vara 
att umgås med Packardbilar och dess ägare. 
Wolgang tvekade inte inför erbjudandet om med-
lemskap i NPOC och att började drömma om att 
ha egen Packard, lite större än de modeller han 
hittills ägnat sig åt.

Den omöjliga drömmen är naturligtvis hur 
Wolfgang ska kunna förverkliga sin önskan att 
äga en riktig Packard som är lite större än de 
många småskaliga bilarna på hans hyllor. Att 
leta i tidskrifter och på nätet syntes bekräfta hur 
omöjlig idén var. Men tidigt i år dök en Packard 
i tusen delar upp på radarskärmen och med 
lite hjälp från familjen verkade den vara inom 
finansiellt räckhåll. En gnista av hopp hade tänts. 
Wolfgang och Peter besökte Packarden och dess 
ägare. Bilen var spridd på två håll, dels hemma 
hos ägaren, dels på en verkstad. Chassis, hjul-
upphängning och bromsar hade renoverats men 

Återigen introducerade vi våra bilar för den breda 
skara som tror att Packard är en dator PÅ HJUL. 
Om vi bara hade ett par kronor för varje fotografi 
som togs vid limousinen skulle vi kunna visa upp 
tre Packard vid nästa show. Vår NPOC-banderoll 
var väl synlig för alla vid huvudingången.

För det andra var Wolfgang och Peter 
utklädda till Bugsy Malone och Muscle Man 
McGinty och var utrustade med en 1921 
Thomson kulspruta med runt magasin – ett riktigt 
gangstervapen – för att underhålla besökarna vid 
Hamburg Stadtpark Revival Meeting. Under två 
dagar inbjöds publiken att beskåda, känna doften 
av och lyssna på motorcyklar och bilar som körde 
runt på slingan i parken. Trots att vi var där för 
att underhålla publiken, bar det sig inte bättre än 
att vi blev medlemmar av en grupp som förvän-
tades tävla med en brokig samling sportbilar från 
tiden. Tro det eller ej, vi var tvungna att köra med 
hjälmar, tejp på lyktglasen och med nummer 303 
på sidorna – I EN LIMOUSINE!

Vi tävlade två gånger om dagen, fyra varv 
per gång, men vi var handikappade på grund av 
att det var omöjligt att ta svängen vid slutet av 
rakan för att köra tillbaka utan att först backa och 
sedan komma runt. Detta betydde att vi körde 
om samma Fiat Topolino som inte hade några 
problem att ta sig genom kurvan.

Tävlingen handlade om att hålla samma 
hastighet under alla lopp som under det första. 
Eftersom vi inte tog det där med att tävla så all-
varligt gjorde vi vårt bästa för att det skulle se 
ut som om det gick fort genom kurvorna. Några 
dagar efter evenemanget fick Wolfgang besked 
om att vi var vinnare i vår klass eftersom det 

Anrop till alla lyssnare på våglängd B.G. 35,53 långvåg, tror jag, bara för att vara säker på 
att alla nås! Dags att rapportera om ett par evenemang som B.G. deltagit i. Det första var att 
vi återigen visade upp NPOC vid Horst Oldtimer Show och loppmarknad norr om Hamburg. 
Den här gången var vår monter 15 x 5 meter, stor nog för att visa upp två Packards, 1935 Li-
mousine och nye medlemmen Heiko Sierks 1953 Clipper. Heikos och hans hustrus entusiasm 
var en stor tillgång för vår monter. Läsarna uppskattar säkert vikten av 35,53 långvågssänd-
ning.

Text: Peter Burton   Foto: Manfred Schönrock  Översättning: Ole Böök

Rapport om vad som pågår inom 
Balticum Germanicum



– 19 –

Wolfgang och Peter som Bugsy Malone och Muscle Man McGinty. Bilden vann första pris i den 
lokala kommunens fotografi tävling.

veteranbilar, men den här gången i form av en 
NPOC informationsmonter med samma kombi-
nation av 1935 och 1953 Packards som tidigare. 
Inget tävlande den här gången. Alltför stressigt 
för den gamla damen.

Såsom sagts ovan sysslar Heiko Sierk med 
transport av veteranbilar och andra speciella for-
don. Detta kan vara bra att komma ihåg i händelse 
av framtida behov av hans tjänster.

Å alla Balticum Germanicums tyska med-
lemmar vägnar avslutar vi denna sändning med 
varma hälsningar till våra NPOC-vänner och 
hoppas på snart återseende.

Er lokala reporter

P.S. Anlände i morse: Foto av Bugsy Malone och 
Muscle Man McGinty som vann första pris i den 
lokala kommunens fotografitävling. Ack dessa 
NPOC-människor!

sedan hade arbetet avstannat. Resten av bilen var 
bara en hög delar. Efter besöket följde en period 
av självrannsakande diskussion. När man inte 
demonterat bilen själv kan det vara problematiskt 
att få ihop den på ett riktigt sätt.

Efter några dagar, ett telefonsamtal och lite 
köpslående om priset i Wolfgangs favör blev 
det till slut affär. Wolfgang är nu ägare till en 
Packard, bokstavligen i tusen delar. Det kommer 
att ta minst tre år, sannolikt mer, innan vi får 
se ytterligare en fungerande Packard i NPOC. 
Wolfgang medger att det var påräknat moraliskt 
och spirituellt stöd från NPOC och dess medlem-
mar som gav honom tillräckligt mod att tackla 
projektet att ge nytt liv åt ytterligare en Packard. 
Heiko Sierk erbjöd sig automatiskt att hämta 
Packarden med sin bärgningsbil och transportera 
Wolfgangs 1951 FOUR DOOR 200 SEDAN 
(2492) till sitt nya hem. Detta visar att om man 
inte har en dröm, hur ska man kunna förvänta sig 
att den går i uppfyllelse?

Vad oss anbelangar kommer vi återigen i 
höst att delta i Hamburg Stadtpark-mötet för 
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Haraldleken 2013
Text: Raoul af Forselles   Foto: Hans Schmidtz

Traditionsenligt på Kristi himmelfärdsdag torsdagen den 9 maj hade Jerry Grandin bju-
dit in till årets Haraldlek.

Vi startade i Södertälje där ett drygt tjugotal 
personer samlats för att på trevliga vägar köra 
till Nynäs slott utanför Trosa. Tillsammans blev 
vi en liten karavan bestående av tre Packardbilar 
och några bruksbilar. Efter vägen anslöt Göran 
och Gunnel med sin Packard -38.

Vi körde på vägar kantade med vitsippor och 
gullvivor, delvis på gamla Riksväg 1, till Nynäs 
naturreservat för att besöka Nynäs slott. Numera 
kallas den gamla riksvägen ofta för utflyktsvägen. 
Nynäs slott ägs av Landstinget i Sörmland och 
inventarierna av Nationalmuseum.

Nynäs slott. Uppfört av Erik Gyllenstierna på  
1650-talet. Nuvarande utförande från 1860-talet.

Under strålande sol intogs sedan medhavda 
lunchkorgar. Vid bord och stolar, och även på 
gräsmattan framför slottet, sågs glada och mätta 
NPOC-kompisar. 

Nynäs slott är en resa i tid och rum. Ett 
praktfullt herrskapshem. Salonger med påkostade 
stucktak från 1680-tal, rum för tjänstefolk och en 
komplett köksavdelning från tiden. Allt förevisat 

av vår kunnige guide Pontus Carlweitz.
Det gavs även möjlighet att besöka en liten 

blomshop i anslutning till slottsträdgården.
Efter att på egen hand utforskat omgivningen, 
låtit barn leka och Packardfolk prata var så denna 
Haraldlek till ända.
Tack Jerry för denna utflykt och alla Ni andra del-
tagare som gjorde detta till en trevlig Haraldlek!

Der er Haraldleken omkring Stockholm. Rally Packard Väst  
omkring Varberg. Nu kommer Forårstur / Grænsetræf  03 maj.

Er der nogle af vores syd Svenske medlem-
mer der vil være med til at lave en Packard tur.                               
Vi mangler (saknar) nogle seværdigheder, vi kan 
besøge og et sted hvor vi kan spise frokost (äta 
lunch). Er der en af medlemmerne der kan / vil 

lægge hus til grill aften vil det være fint. 
Beroende på sted (plats) kommer vi samlet 
fra Danmark, over broen eller med færgen.                                                                                            
Har du lyst og ideer, så ring eller skriv til Michael 
Nancke. (n@ncke.dk eller +45 2627 6514) 

Mangler der ikke et Packard möte i syd Sverige? Turen går syd Sverige.  Den Danske ar-
bejdsgruppe vil gerne lave en tur til skåne.

Interiör från slottet.
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Kristina Idner i sin 1502 Touring Limousine, 1937.

1601 Convertible Coupe, 1938 med Göran Ericson bakom ratten.

Bertil och Margareta Dimanders 1807 Formal Sedan, 1940.
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Kansi

Kuvan nokkakoriste toimii Tanskan Faaborgin Packardko-
kouksen vanhimman osallistuvan auton lämpömittarina. Kokous-
raportin on toimittanut Helena Stuvemark. Lisäksi kerromme 
Tanskan kevätajoista, Haraldlekenin ajoista, saksalaisten 
aktiviteeteista ja raportoimme yhdeksännen eurooppalaisen 
Packardkokouksen tiimoilta Belgiasta.

Sivu 3
Packard-ajatuksissa Bertil Dimander

Nykyisin lähes joka ihminen liikkuu kamera mukanaan joko 
puhelimen tai ammattikameran muodossa. Digitekniikka on 
aikaansaanut vallankumouksen valokuvauksen alueella.  Kehit-
tyneen tekniikan ansiosta moni asia kuten valotus ja tarkennus 
tapahtuu automaattisesti, mutta silti on hyvä muistaa joitakin 
perusasioita kun näppäilee. Tulin ajatelleeksi tätä asiaa kun 
taannoin katsoin läpi valokuvia ja vanhoja kiertokirjeitä. Kun 
aloitin pestini kiertokirjeiden toimittajana lyhyellä varoituksella 
vuonna 1980 paperikuvat olivat sääntönä. Näitä lähetettiin 
kuitenkin melko vähäisessä määrin kerhomme tarpeisiin, joten 
sain itse oppia käyttämään kameraa erilaisten tapahtumien 
aikana. Vuosien saatossa opin onnistumaan kamera kourassa 
ja kerron mielellään kokemuksistani. Lähes kaikessa valoku-
vaamisessa pätee pari yksinkertaista sääntöä, ota lähikuvia ja 
laskeudu kyykkyyn paremman kuvakulman saamiseksi. Katso 
myös ympärillesi, taustalla olevaa taloa ei tarvitse kokonaan 
mahduttaa mukaan. 
Auringonvalo aiheuttaa usein ongelmia, varjoja ja taustan 
peilauksia jää maalipintaan varsin häiritsevästi. Tämän huomaa 
usein vasta kun kuvaa tarkastellaan kotona rauhassa. Autoku-
vien suhteen on muistettava pari muutakin asiaa. Etupyörien 
asento on tärkeä, Roikkuvat kahvat, puoleksi avatut ikkunat 
ja ovet häiritsevät. Pilvinen päivä on usein paras kuvaussää. 
Ihmisten sijoittaminen kuvaan on myös haasteellista ja vaikuttaa 
paljon tunnelmaan. Tuntuu usein hankalalta esittää liikaa toiv-
omuksia kuvanottotilanteessa. Toivottavasti ette koe ohjeitani 
liian oppimestarimaisina, olen itsekin ottanut liian monta kuvaa 
joita ei ole voitu julkaista kuten sivun oikeassa yläkulmassa 
oleva esimerkki osoittaa.

Sivut 4 – 6
Tanskan kevätajot. järjestäjinä Max Friss, Lone Pedersen, 
Tommy Madsen ja Ann Madsen.
Teksti Allan Möller,  Kuvat Michael Nancke 

Kevätajomme tapahtui 4.5.2013 ja jännitimme hiukan ajojen 
onnistumista koska olimme keksineet niin monta vierailukoh-
detta ajojen ohjelmaan. Onnistuimme kuitenkin superhyvin.
Kerääntyminen tapahtui Gisselfeldtin Linnan parkkipaikalla klo. 
9.30. Kokonaista 11 Packardia ja 1 armeijan ambulanssi sekä 31 
henkeä osallistui retkeen. Retken vaiheista mainittakoon Small 
Bikx Museum joka oli keskittynyt moottoripyörien lisäksi moot-
toripyörien pienoismalleihin. Kohteet olivat myös myytävänä. 
Ja hinnat olivat hyviä! Sääkin oli parhaimmasta päästä ja ulos 
katettiin pöytä pullollaan juomia, lämpimiä makkaroita ja leipää. 
Hieno paikka nimeltään Naestved!
Nähtävyyksien jälkeen osallistujat siirtyivät  Maxin ja Lonen 
kotiin syömään illallista. Ruohikolle mahdutettiin 5 Packardia ja 
loput kadulle talon edustalle. Grilli sytytettiin ja kohta syötiin ja 
juotiin kuin vain Tanskassa osataan. (Kääntäjän huomautus).
Suuret kiitokset järjestäjille mahtavasta päivästä Packardystä-
vien seurassa!

Hyvät Packardystävät
Presidentti tiedottaa ja muistuttaa: Kun sesonki nyt on päätty-
mässä voin todeta että kerholla on ollut ennätysmäärä tapah-
tumia ohjelmassaan. Jotta tämä jatkossakin olisi mahdollista, 
pyydän että kaikki muistaisivat maksaa vuosimaksunsa ajoissa 
jotta tämä hyvä kehitys voisi jatkua. Kiitos kaikille hyvästä 
vuodesta, toivottavasti tapaamme ensi vuonna!

Packardterveisin, Allan Kim Möller

Sivut 7 – 8
Sitten viime kerran

Tanska
Henrik Fredriksen on uusi jäsen ja hänen autonsa on 1934 
Twelve Roadster.

Jesper Bundgaard palaa jäseneksi. Hänellä on 1955 Clipper 
Super Panama.

Suomi
Timo Pauniranta on taistellut äitinsä 5580 Patricianin saamiseksi 
kuntoon. Ongelmana on ollut sylinterikannet eikä USA:sta tuodut 
vastaavat ole toistaiseksi osoittautuneet riittävän hyviksi. Timo 
taistelee.

Ville Vuorenmaa on aktivoitumassa 1608 Twelven suhteen. 
Uusi öljysuodatin ja uudet lyhdynlasit on saatu Ole Böökin 
kautta USA:sta. Auto on ollut käyttämättä pitempään ja jarrut, 
jäähdytysjärjestelmä, polttoaineen syöttö ja mekaniikka on 
tarkoitus käydä läpi. Toivomme näkevämme auton Lahdessa 
ensi vuonna. 

Antti Pikkarainen on hankkinut 1947 2100 Clipperin. Auto on 
hyväkuntoinen ja ollut kerhossa edellisen kerran 1990-luvulla. 

Markku Peuralta puuttui oikea moottori vuoden 1929 640 Limou-
sinesta. Autoa kutsutaan rautatiepackardiksi VR-historiansa 
vuoksi ja siihen oli aikoinaan asennettu numeroa liian pieni 
moottori. 
Michiganin osavaltiosta löytyi sopiva moottori tai itse asiassa 
melko hyvä alusta moottoreineen. Vaikka kokonaisuus oli ollut 
taivasalla kauan, moottoria voitiin pyörittää jopa käsin. Lähtö-
sataman viranomaiset eivät hevin päästäneet kokonaisuutta 
käsistään varaosina, vaan pitivät kohdetta autona. Päästiin 
kuitenkin yhteisymmärrykseen ja auto saapui Helsinkiin 
syyskuun alussa 2013.

Aarni Erämaa on maahantuodun 1948 Custom Eightin omistaja. 
Auto on museorekisterissä mutta vaatii huolenpitoa jotta siitä 
tulisi täydellinen.

Kirsi Mäntylä on ulkoiluttanut hienoa 1937 120 C:tä. Bensapum-
pusta vuoti kuitenkin bensaa öljyn sekaan, mutta onneksi asia 
huomattiin ajoissa. Pumpun korjaussarja saatiin Ebayn kautta 
USA:sta ja auto oli taas kunnossa. Ylimääräinen korjaussarjakin 
löytyy, Dag Söderblom tietää asiasta lisää.

Hannu Kuutti on tuonut 1948 2206 Custom Eightin Kaliforni-
asta. Tavoittena oli vuoden 1947 malli, mutta tämä hankittiin 
tilalle kun sopivaa kohdetta ei löytynyt. Sisustus on uusittava ja 
vaihdelaatikko on rikki. Vihjeet Hannulle!

Stefan Asplund on uusi jäsen. Hän on tuonut hienon 1951 250 
Convertiblen Ruotsista. Auto ei ole ollut kerhossamme aiemmin.

Robert Hägg on hankkinut hienon 1946 Clipper Deluxen Erkki 
Bäckmanilta Kråkön saarella Porvoossa. Erkki jää edelleen 
jäseneksi.

Norja
Anders Wallentin on ostanut 1953 Caribbeanin. Auto on rekis-
terissä ja ajokuntoinen mutta vaatii huolenpitoa.

Ruotsi
Ingemar Johansson on uusi jäsen autonaan 1955 Four Hundred. 
Auto tulee Kalifornian aavikolta jossa se on ollut 30 vuotta.
Richard Falkenberg on uusi jäsen. Hänkin on hankkinut vuoden 
1948 Packardin, tämä on Custom Eight Victoria. Auto on melko 
täydellinen, tulee USA:sta ja tarvitsee vain peruutuspeilit.
Toivotamme kaikki uudet ja uudehkot jäsenet tervetulleiksi 
kerhoon ja toivomme tapaavamme pian.

Sivut 9 – 14
Vuoden 2013 Packardkokous Tanskan Faaborgissa.

KIERTOKIRJE 144 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO DAG SÖDERBLOM
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ja luisti loppumetrit mutta pääsin perille. Jätin Auton Ollen 
hoitoon pariksi viikoksi. Uusi kytkin tilattiin ja saatiin USA:sta. 
Auto huollettiin muutenkin ja toukokuun lopulla oli aika lähteä 
matkalle. Laivamatka kulki Göteborgin kautta Kieliin. Sieltä 
matka jatkui Autobahnia pitkin Kaakkoisbelgian Ardennien 
vuoristomaisemiin. 
Kokouspaikka oli nimeltään Mache-en-Famenne ja paikalle 
saapui kaikkiaan 32 autoa, moni näistä ennestään tuttuja. 
Kuvamateriaali kertoo tarkemmin aiheesta. Vanhin oli v. 1927 
Roadster. Hyvin erikoinen auto oli v. 1937 Twelve jonka Englan-
nissa käsin tehty kori oli koriräätäli Trevor Hintsin käsialaa. Auto 
oli juuri valmistunut ja siis neitsytmatkallaan kun alamäessä 
toinen etupyörä irtosi ja lähti menemään omia teitään, onneksi 
vahinkoa aiheuttamatta. Kaikki kuusi pyöränpulttia oli katkennut, 
todennäköisesti materiaalivian vuoksi. Autoista mainittakoon 
vielä äsken USA:sta Ranskaan tuotu harvinainen v. 1930 
veneperäinen Roadster. 
Sää ei ollut parhaimmillaan, satoi ja oli kylmää. Mutta kokous 
oli viihtyisä ja leppoisa. Lounaat kestivät yleensä kolme tuntia ja 
illalliset jatkuivat keskiyöhön saakka. Käytiin nähtävyyksissäkin, 
kuten Waterloon taistelun muistomerkillä.
Kokouksen viimeisen aamiaisen jälkeen istahdin autoon ja olin 
Ruotsin maaperällä ennen keskiyötä.  Tukholmaan oli matkaa 
550 km, joten päätin jatkaa. Olin perillä sopivasti aamuruuhkan 
aikoihin. Paluumatka oli yhteensä 1690 km pitkä, kesti 22 tuntia 
ja vaati 6 tankkausta. Ajoin keskimäärin 80 km/t jolloin auto 
kulutti 14 l/100 km.
Ensi kokous on Svetsissä. Sinne pääsee kätevästi autojunalla.   

Sivut 18 – 19
Raportti Balticum Germanicum- nimisestä ilmiöstä
Teksti: Peter Burton, Kuvat: Manfred Schönrock 

Kerhomme saksalaisjäseniä osallistui Horst Oldtimer Show-
nimiseen näyttelyyn Hampurin liepeillä.
NPOC:n osasto oli kooltaan 15 X 5 metriä johon mahtui kaksi 
Packardia. Toinen oli v. 1935 Limousine ja toinen uuden jäse-
nemme Heiko Sierksin v. 1953 Clipper.  

Osasto veti väkeä kun vetonauloina autojen lisäksi esiintyivät 
gangstereiksi naamioituneet Wolfgang Westphal ja Peter 
Burton esikuvinaan Bugsy Malone ja Muscle Man McGinty. 
Tapahtumaan liittyi katuradalla suoritettava tarkkuusajo, jonka 8 
ajokierroksen aikana piti saavuttaa sama kierrosaika kun enim-
mäisellä kierroksella. Ajoimme Packardillamme luokkavoittoon.

Merkittävä uutinen on Wolfgangin siirtyminen pienoismalleista 
tosikokoiseen Packardiin. Auto on malliltaan v. 1951 200 Sedan 
ja oli ostohetkellä sijoitettu moneen eri kohteeseen ja vieläpä 
purettuna tuhansiin osiin. Auton kokoaminen kestänee ainakin 
kolme vuotta. 

Sivun 19 gangsteriaiheinen kuva voitti paikallisen valokuvakil-
pailun ensimmäisen palkinnon.

Sivut 20 – 21
Haraldleken-retki 2013
Teksti: Raoul af Forselles, Kuvat: Hans Schmidtz

Perinteen mukaisesti Jerry Grandin oli kutsunut vuoden retkelle 
Helluntaina 9.5.2013.
Retkikunta kokoontui Södertäljeen kohteena Nynäsin linna 
Trosan maisemissa. Meitä oli noin 20 osallistujaa ja 3 Packardia. 
Matkan aikana neljäs Packard liittyi joukkoon. Valkovuokkojen 
ja kevätesikoiden reunustamia teitä pitkin ajoimme Nynäsin 
luonnonsuojelualueelle kohteena Nynäsin linna. Linna on 
maakunnan omistuksessa ja esineistö kuuluu Kansallismuse-
olle. Linna tarjoaa matkan ajassa ja tilassa. 

Auringonpaisteessa nautimme eväskorimme sisällön linnan 
edustalla. Ilmeet olivat iloiset. Kiitos Jerry mukavista järjeste-
lyistä!

Takakansi
Hans Schmidtzin ottamassa kuvassa Fynin saaren kauniiden 
maisemien läpi kiemurtelevat tiet näyttäisivät sopivan autoil-
lemme hyvin.

Teksti: Helena Stuvemark, Kuvat: Hans Schmidtz, Michael 
Nancke ja Steinar Ruud

Minne matka? Packardkokouksen osallistujat tietävät 
vastauksen, Faaborgiin! Yleissivistyksen korvannut Wikipedian 
mukaan paikka mainitaan nimeltään ensimmäistä kertaa v. 
1229 jolloin se annettiin Tanskan kuninkaan, Valdemar II:n, 
miniälle lahjaksi. 

Lisäksi paikkakunnan tarjonnasta kerrotaan seuraavasti: 70 
tapaa asua, 9 aktiviteettia, 100 turistinähtävyyttä, 14 tapah-
tumaa, 20 ruokapaikkaa ja 0 yökerhoa. Kesäkuun viimeisen 
viikonlopun kokouksen kantapaikaksi oli valittu Hvedholmin 
linna joka parikymmentä vuotta sitten oli muutettu hotelliksi. 
Joka huone oli yksilöllinen sekä koon, sisustuksen että näköalan 
suhteen. Kokoushuoneet ja ruokasali kävivät nähtävyyksistä. 
Todella viihtyisä paikka!

Perjantaina kohteena oli toinen nähtävyys, kuningas Valdemarin 
linna. Linna annettiin amiraali Niels Juelille v. 1678 lahjaksi kun 
oli onnistunut lyömään ruotsalaisten laivasto Kögen meritais-
telussa. Linnan yhteydessä oli sopivasti meriaiheinen museo, 
jossa monta kiinnostavaa venettä oli nähtävissä paikallisen 
purjehdusseuran hallitsemissa tiloissa. Omaan linnaamme 
ajoimme hyvässä järjestyksessä tihkusateesta huolimatta. 

Lauantain aamuna oli vuosikokouksen aika. Meille kerrottiin mm. 
kerhon taloudesta ja ensi vuoden Packardkokouksen ajankoh-
dasta ja sijainnista. Retkemme suuntautui Ströjerin tiilitehtaalle, 
jossa omistaja ja tehtaanjohtaja ottivat meidät vastaan parkki-
paikalla. Tehtaan autonäyttely oli aivan huikea  (kannattaa käydä 
kotisivulla www.strojersamlingen.dk) ja tarjoilu mielestäni vielä 
huikeampi. Smörrebrödit kuuluvat tanskalaisten tunnetuimpiin 
keksintöihin ja näyttelyn keskelle pystytetty ravintola tarjosi 
sekä silmäruokaa että mahdottoman HERKULLISIA voileipiä 
ja totta kai pilsneriä päälle. Kotimatkan yhteyteen oli liitetty 
museojunaretki Korinthin asemalle Faaborgin länsipuolelle. 
Sade oli lakannut ja juhlaillan kunniaksi sää muuttui kauniiksi 
ja lämpimäksi

Ehdin kokouksen aikana haastatella naispuolisia osallistujiakin. 
Kysyin miksi he tulevat kokouksiin, mistä he viihtyvät? Todel-
lisuudessahan harvalla naisjäsenellä on oma Packard, vaikka 
poikkeuksiakin löytyy. Yhteenvetona voin kertoa että tunnelma 
houkuttelee, kokouksissa on helppo viihtyä. Tämähän on todella 
tärkeä havainto, hyvä että naisetkin viihtyvät kokouksissamme! 
Joten hyvät naispuoliset lukijat, tehkää aloitteita ja ehdotuksia 
työryhmien jäsenille!  

Sunnuntai oli aamiaisen ja hyvästelyn aikaa. Näkemiin NPOC, 
matka jatkuu…

Kokouksen harvinaisen laaja ja monipuolinen kuvamateriaali 
puhukoon puolestaan.

Packardkokous 2014
Kokouksen ajankohta on 27.-29.6.2014 ja tapahtumapaikkana 
Lahti.

Sivut 15 – 17
Raportti yhdeksännestä eurooppalaisesta Packardko-
koukssta v. 2013 Belgiasta 
Teksti: Håkan Sjöholm, Kuvat: Håkan Sjöholm ja M. Kowlath

Ensimmäinen eurooppalainen Packardkokous järjestettiin 
Belgiassa v. 1997 Belgian kerhon silloisen presidentin, Jaques 
Deneefin, toimesta. Kaksikymmentä Packardia osallistui ja 
menestyksen takia sveitsiläinen kerho järjesti vastaavan tapah-
tuman kaksi vuotta myöhemmin. Kokouksia on sen jälkeen ollut 
Itävallassa, Englannissa, Espanjassa, Tanskassa ja Ranskassa. 
Tänä vuonna vuorossa oli siis jälleen Belgia.

Matka Belgiaan alkoi jo huhtikuussa kun ajoin vuoden 1947 
Packard Clipperini Olle Bisterin huoltoon Örebrohon. Tämä 
huolto oli itse asiassa venttiilien säätö joka oli jatkoa vuonna 
2005 tehtyyn täydelliseen moottoriremonttiin (www.custom-
racing.se). Lähestyessäni Ollen korjaamoa kytkin pamahti 
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*******************************************************************************
Foto: Hans Schmidtz
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Utflykterna på årets Packardmöte gick genom vackra landskap på Fyn.


