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Nummer 149
Hösten 2015

Detta nummer av Bulletinen ägnas åt vårens och sommarens evenemang, 
Forårsturen, Haraldleken samt Packardmötet i Enköping. Det 10 Euro-
peiska Packardmötet som ordnades i Schweiz refereras också. Omslaget 
pryds av Svein Torvaldsens 1936 120B Club Sedan fotograferad under 
mötet i Enköping. 
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Allan Møller i                    tankar

Hvad kan vi gøre for, at medlemstallet og bilparken 
bliver nogenlunde det samme i fremtiden?

Om 6 år i 2021 har NPOC 50-års jubilæum, 
og det ser jeg meget frem til. Det bliver stort og 
jeg håber inderligt, at rigtig mange af jer vil være 
med til at fejre jubilæet. Det er flot, at vores klub 
efterhånden har eksisteret i så mange år, og det er 
selvfølgelig jeres, og også forhenværende med-
lemmernes, fortjeneste.  Uden interessen fra jeres 
side ville vi ikke have en så stor og betydningsfuld 
Packard klub i Nordeuropa, og det ville være for-
færdeligt, især for os veteranbil glade mennesker og 
Packard kredse i verden, hvis NPOC ikke fandtes. 
Det gør vi heldigvis, og vi må alle gøre en indsats 
for, at NPOC stadigvæk vil eksistere langt ud i 
fremtiden. 

Vi i arbejdsgrupperne gør i hvert tilfald vores 
for at gøre alle tilfredse med medlemsskabet og 
selvfølgelig et stort arbejde for at få nye medlem-
mer ind i klubben. Så hvis vi sammen gør en stor 
indsats, er jeg sikker på, at vi også kan fejre 75 års 
jubilæum i 2046, det ville da være perfekt.

På de træf vi er på er der stor interesse omkring 
Packard. Jeg ved godt, at mange Packard ejere 
i Norden ikke er interesseret i at blive medlem, 
fordi de er medlem af andre veteranbilklubber, og 
sådan er det. Jeg mener bare, hvis de nu kom forbi 
et af vores arrangementer, ville de blive glædeligt 
overrasket over, hvor godt sammenholdet og hyg-
gen er hos os. Derfor tænker jeg, når I er ude og 
køre i jeres Packarder på træf eller lignende, om I 
ville anbefale NPOC, så kunne vi måske også være 
heldige med, at interesserede ville kigge forbi til 
andre af vores arrangementer. Hvis vi står sammen 
om dette i NPOC, er jeg sikker på, at det nok skal 
kunne lade sig gøre.  Det ville være synd for dem, 
som leder efter en god klub ikke at får muligheden 
for at se hvem vi er, og hvad vi står for. Alle i klub-
ben er rigtig gode til at tage godt imod gæster - nye 
medlemmer, ingen tvivl om det, for jeg har også 
været ny og husker, hvor godt vi selv blev modtaget 
den gang. Det ligger til os i NPOC at være sådan.
Som sagt gør arbejdsgrupperne mange ting, for at 
NPOC bliver set rundt om i landene, men vi har 
stadigvæk svært ved at få nye unge medlemmer. 
Problemet er måske, at de unge vil have muskel-
biler, og Packard er nok ikke lige det de søger til 
at starte med, selvom bilerne fra Packard ser fan-
tastiske ud.  

De unge har måske svært ved at se sig selv 
i klubben, men hvad nu hvis vores egne børn, 
børnebørn fik lyst til at blive medlemmer og være 
aktive (de behøver ikke at have nogen Packard for 

at deltage), ville det være starten på en ny epoke. 
De har også en vennekreds og så spredes budska-
bet.  De unge mennesker kunne på sigt komme i 
arbejdsgrupperne og få indflydelse, så NPOC også 
får mulighed for at udvikle sig i fremtiden. Jeres 
børn har sikkert været med flere gange i årenes 
løb, og selvfølgelig er der andet, de koncentrerer 
sig om i dag, men det kunne måske være sjovt 
for dem og selvfølgelig os, at de kiggede forbi til 
et arrangement i ny og næ for lige at mærke, om 
interessen er der.  

Det er en idé, som I alle gerne må give videre 
til familien, for det ville være fantastisk, hvis de 
fik tid og lyst, så vores børn, børnebørn kunne 
forsætte NPOC i samme ånd som i dag. Vi ser, hvad 
fremtiden bringer, men det ville være perfekt, hvis 
det gik den vej.

I dag kan hjemmeboende familiemedlemmer 
blive medlem af NPOC for 100 SEK om året og 
derved være en del af klubben. Det er ikke mange 
som bruger dette, men vi kan glæde os over, at der 
er kommet flere kvindelige medlemmer med årene. 
Det er super godt og en rigtig god start.

En lille solstråle historie skal I også have, nu 
når jeg fortæller om nye medlemmer.

På Packard mødet i Sverige – lørdag eftermid-
dag, fik vi lige pludselig besøg af et ægtepar, der 
var i nærheden for at købe en Packard 1954–5479 
Convertible Coupe. De fik samtidigt af vide, at vi 
havde møde på hotel Fagerudd, og kom lige forbi 
for at se på Packard.

Vi fik talt sammen, uddelt lidt Bulletiner og var 
interesserede i at blive medlem. Det er sket, og vi 
byder Robert Hogander fra Lysekil velkommen i 
NPOC. Fantastisk at sådan noget sker.

Lige inden jeg blev færdig med dette indslag, 
er der kommet flere medlemmer til. Det er bare så 
rart, at vi nu har fået tilgang, og at folk derude er 
interesseret i NPOC. Det går den rigtige vej med 
medlemstallet, støt og roligt, takket være alles 
indsats. 

Tak for det, tak for støtten og jeg håber det vil 
forsætte mange år endnu. Jeg vil til sidst byde alle 
nye medlemmer velkommen i NPOC, og håber 
vores veje mødes en dag i fremtiden. Prøv at tage 
med til vores arrangementer, det er super hyggeligt.

Hav det godt derude, tak for interessen og jeg 
ønsker alle et fortsat godt Packard år. 

Alone we are strong, together we are stronger.
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Siden sist
Sen sist
Sitten viime kerran

Siden sidst

Sverige

Robert Hogander från Lysekil är ny medlem.

NPOC var representerat på Motor Historiska 
Sällskapets träff i Tjolöhom i maj och montern 
med det nya tältet var mycket uppskattad.

Danmark

Wasim de Neergaard från Esrum har blivit  
medlem i klubben. Wasim är barnbarn till Hans 
Peter Rottbøll De Neergaard som var första äga-
re till Jørgen Petersens 1949 Super Eight Con-
vertible Victoria. 

Morten Hansen från Gilleleje har också blivit 
medlem.

Finland

Heikki Jääskö från Oulunsalo nära Uleåborg 
är ny medlem. Heikki tillför klubben ytterligare 
en 1939 1700 Club Coupe i renoverat orginal-
skick.

Tommi Pauniranta har övertagit sin mors 5580 
Four Hundred och blivit medlem.

Stefan Asplunds hustru, Karola, har ingått i 
klubben som familjemedlem.

I senaste Bulletin meddelades felaktigt att Niilo 
Sänttis Packard är en Coupe.  Bilen är en 1800 
Touring Sedan i renoverat skick.

Jarmo Kytömäki deltog i Concours d’Elgance  
i Vasa i somras. Inte helt oväntat fick hans re-

novering av 1700 Coupen 100 poäng av 100 
möjliga. 

Norge

Erling Steen har besökt Autoworld i Bryssel. 
Det är ett stort museum med mer än 350 ut-
ställda bilar. I samlingarna finns bland annat två 
Packard-bilar, en Packard Eight De Luxe Con-
vertible, 1929 och en ambulans från 1934.

Estland

Ny medlem i Estland är Rein Veldi som är 
ägare till en 1937 115C. Bilen är en renovering 
från 1987 som Rein importerat från USA  år 
2011. Bilen hade varit i samma familjs ägo sen 
den köptes ny i St Petersburg, Florida.

Tyskland

Dieter Paul från Glienicke i Nordbrandenburg 
har blivit medlem. Dieter har en 1929 645 Con-
vertible under renovering.
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RAPPORT FRÅN RESA TILL DET TIOEN-
DE EUROPEISKA PACKARDMÖTET 2015 
I SCHWEIZ, VIA GROSSGLOCKNER

Packardmöten i Europa har nu ägt rum vartannat år sedan 1997.  I år hade turen kom-
mit till alplandet Schweiz, där mötet arrangerades av Packard Club Switzerland. Jag har 
tidigare år deltagit med min 47:a Clipper de Luxe i ett flertal av dessa möten och funnit 
att dessa samlat fina bilar och trevliga människor.

En annan anledning för mig att åka till Schweiz 
var att samtidigt besöka grannlandet Österrike 
och återigen åka över ett av Europas högsta 
bergspass, Grossglockner. Året 1954 var jag 
nämligen passagerare i min fars 47:a Super 
Clipper, som då gjorde resan genom Tyskland, 
över Grossglockner och ner till Venedig.

Då min pappa, Tore Sjöholm, som under 
åren 1950 till 1965 hade Packardbilar som 
bruksfordon, 1954 lastade in hela familjen i sin 
Packard för att åka genom ett Europa som då till 
stora delar ännu låg i ruiner efter kriget, måste 
detta ha varit ett mindre äventyr. Med på resan 
var inte bara kärnfamiljen, pappa och mamma 
samt barnen, Göran och Håkan, utan även mor-
mor, pappas svärmor. Efter hemkomsten sam-
manställde pappa ett fotoalbum med många fina 
svart-vita bilder. Bland dessa finns bilder tagna 

längs färdvägen, och ett flertal i området kring 
Grossglockner. Tanken med att upprepa resan 
med en Packard av samma årgång 61 år senare 
var att besöka en del av dessa platser för att ta 
liknande fotografier. Med på resan denna gång 
var min fru, Azeb.

Även denna gång startade resan i Stockholm; 
E4:an söderut, färja från Trelleborg till 
Travemünde, där Autobahn tar vid. För att slippa 
nöta de 80 milen från Hamburg till München, 
satte jag bilen på ett av dessa kombinerade sov- 
och biltåg, som alltså rullar nattetid. Väl framme 
i München besökte vi BMWs Museum och 
BMW Welt, inhysta i arkitektoniska mästerverk, 
där även Rolls Royce och Mini numera finns 
representerade. Därefter österut, mot staden Zell 
am See, där den berömda Grossglockner Hoch 
Alpenstrasse tar vid. Vägen slingrar sig här rakt 
söderut, först genom en dal, sedan går det brant 
uppför, denna dag upp i moln där vi möttes av 
snöblandat regn. Det var blåsigt och småkallt och 
därmed inte idealiska förhållanden för fotogra-

Text och foto: Håkan  Sjöholm

Håkans pappa Tore Sjöholm vid Grosslockner 
1954.

Håkan och Göran Sjöholm poserar på pappas   
Super Clipper.



– 7 –

fering. Bilen klättrade och slingrade sig tappert 
uppför, genom oräkneliga hårnålskurvor, tidvis 
på 1:ans växel, temperaturmätaren steg något, 
men motorn kokade aldrig. Detta fick mig att 
minnas att pappa långt senare ofta påpekade, 
inte utan viss tillfredsställelse, att hans bil aldrig 
kokade, vilket dock en del andra hade gjort på 

Håkan vid Grosslockner 61 år senare.

den tiden.
Ett uttalat mål med resan var att ta ett bra 

kort av bilen och mig på en parkeringsplats med 
alptoppen Alpspitze i bakgrunden, dvs samma 
kort som tagits där 1954, då på min bror och mig. 
Detta misslyckades dock delvis då vädergudarna 
inte var på vår sida. Men ett kort på platsen med 
samma skylt blev det i alla fall, dock utan alptopp 

i bakgrunden.
Efter att ha besegrat Grossglockner och 

nått en höjd av 2571 meter över havet, begav vi 
oss västerut, mot den lilla staden Biel, på tyska, 
Bienne på franska, nära Bern i västra Schweiz, 

samlingsplats för mötet. Det var många långa 
tunnlar på vägen förbi kända skidorter, delvis 
genom norra Italien. Nära St. Anton hade en tun-
nel stängts p.g.a. reparationer, så vi fick klättra 
över ännu ett bergpass. Numera är dessa bergpass 
i alperna, t.ex. Stelvio Pass som figurerat i ett 
reportage av Top Gear, populära utflyktsmål, 
för veteranbilar och inte minst motorcyklar. Vi 
hade denna dag sällskap på vägen av ett tjugotal 
franska Porschar.

Mötet hade samlat mer än 40 Packardbilar. 
Ett flertal av dessa och dess ägare har deltagit i 
tidigare möten. Dessutom hade 17 amerikaner 

Mötets äldsta bil, 1916 125 Twin Six Phaeton.

På väg mot toppen i snöslask, dimma och blåst.

kommit, dock utan egna bilar.
Den äldsta bilen från 1916, från Holland, 

har varit med på ett flertal tidigare möten. I en 
identisk Twin Six, 7-Passenger Phaeton från 1920 
färdades NPOC medlemmen John Wallentin och 
Mariann Karlsen. Dessa bilar har för sin ålder 
imponerade fartresurser men klena bromsar, 
enbart på bakhjulen.

Det var många bilar från 1930-talet, inklu-
sive flera s.k. Phaeton, som är öppna stora 
pampiga bilar helt utan sidorutor men ofta med 
en extra vindruta för baksätespassagerarna. En 
av dessa kom från Norge, en 1929 års De Luxe 
Eight Dual Cowl Phaeton by Dietrich som kör-
des omväxlande av Anders Wallentin och Rita 
Sagbakken med Ole Christian Wallentin och 
Kristian Wallentin som passagerare.

Flera vackra Coupe Roadsters fanns också 
representerade, med svärmorsluckor, pakethål-
lare och reserver i framskärmarna.

Min egen Clipper de Luxe och en belgisk 
Super Clipper har nu deltagit i fem av dessa 
möten, i England, Danmark, Frankrike, Belgien 
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Särskilt roligt var att se tre stycken brandbi-
lar och en ambulans. Dessa är ombyggda limou-
siner. Det finns i Schweiz mer än 30 Packard 
brandbilar, renoverade och bevarade.

Två trogna mötes deltagare, Håkans 2111 Clip-
per Eight och Isidoor Vos’ 2103 Super Clipper 
Sedan, bägge från 1947.

och nu Schweiz. Det börjar därmed bli tradition 
att vartannat år möta belgaren Isidoor Vos på 
dessa möten. Inga 50-tals Packard deltog i mötet.

sin far, vilket visade sig vara praktiskt då en del 
bilar behövde några mindre mekaniska åtgärder.  
Familjen Ackerman har ett flertal Packards som 
varit med på tidigare möten.

Den avslutande middagen föregicks av 
servering av lokalt öl på hotellparkeringen av 
bryggaren själv, ägare till en Packard limo från 
1930 och en äldre bryggerilastbil, till tonerna 
av en större mässingsorkester. Vid middagen 
fick jag pris för ‘the longest drive’ på egna hjul, 
och Kristian Wallentin, 6 månader, för yngste 
deltagare. En 1942 års Sedan från Spanien hade 
också åkt lång, dock på släp, liksom ett flertal av 
de äldre bilarna.

Efter mötet bar det av norrut, biltåg från 
Lörrach i södra Tyskland tillbaka till Hamburg, 
sedan till Kiel för färja till Göteborg och 
vidare färd till Stockholm. Med två biltåg och 
två färjor blev det denna gång bara 300 mil. 
Bensinförbrukningen var i snitt under 1,6 liter/
mil.

Trots att dessa biltåg är populära på konti-
nenten kommer de att läggas ned nästa år, och 
ersättas av biltransporter, vilket kan ifrågasättas 
ur miljösynpunkt. Men tågsetten är gamla och 
slitna och skulle antagligen kräva stora investe-
ringar för en fortsättning.

Då nästa möte 2017 kommer att hållas i norra 
Tyskland, i trakterna av Hannover, som ligger 
inom bekvämt köravstånd för många medlem-
mar i NPOC, hoppas jag på ett gott deltagande 
från NPOC.

Mötesdeltagarna besökte bl.a klocktillver-
karen Omegas museum, tittade på framställ-
ningen av Emmentaler-ost, besökte ett slott i en 
park omgivet av vallgravar och ett unikt privat 
bilmuseum som samlat det bästa av det bästa, 
särskilt många exklusiva märken från 30-talet 
och flera unika Ferraris. I samlingen ingår två 
12-cylindriga Packards.  

Mötes arrangör var Christian Ackerman, 
sekreterare i den schweiziska Packard klub-
ben. Mötet hade förlagts till ett hotell nära den 
verkstad som Christian driver tillsammans med 

16:de seriens Super Eight ambulans årgång 
1938.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1934 1101 Standard Eight, kaross från
Hermann Gräber i Schweiz
1929 633 Standard Eight Conv. Coupe
1929 645 De Luxe Eight Phaeton 
1934 1102 Eight Sedan 
1927 443 Eight Convertible Coupe
1937 120 Eight Convertible Coupe 
1930 745 Sedan Limousine
1934 1101 Eight Coupe Roadster
1929 640 Custom Eight Roadster
1929 640 Custom Eight Roadster
1931 901 Standard Eight Sedan
1937 115 Six Convertible Coupe
1937 1501 Super Eight Conv.Coupe
1927 343 Eight Sport Touring
1930 745 De Luxe Eight Roadster
1935 1401 Eight Coupe Roadster
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Jag vill börja med en tillbakablick på mötet i Heinola. De som var med kommer kanske ihåg 
att vi fick problem med våran 740 Sedan, Hulda. Hon stannade flera gånger under lördagens 
utflykt. Vid ett tillfälle när vi åkte genom Heinola stannade hon igen och då beslöt vi att av-
bryta och köra till hotellet. På vägen tankade vi och la i några liter diesel. På kvällen försökte 
vi förstå vad som varit problemet men vi kunde inte komma på något. Nästa dag körde vi hem 
och bilen gick som en klocka. Nu efteråt, och med Odd Moens artikel om bensin problem i 
minnet, är jag övertygad om att det var just problem med ånglåa vi råkautför. Men nu åker 
vi till Enköping.

Överresan från Helsingfors gick bra. Möten i 
mellersta eller östra Sverige ligger bekvämt för 
oss som kommer med båt från Finland och kör-
sträckorna blir inte så långa.

Vi var den enda Packarden på Viking Line 
från Helsingfors. Min vän Jonnie Lund mötte 
oss vid stadsgårdskajen och vi körde iväg i rikt-
ning mot Enköping. För att inte komma fram 
för tidigt gjorde vi en avstickare till Skokloster. 
Efter en kort kaffe rast vid Skokloster fortsatte 
vi mot Enköping. 

Väl framme i Enköping välkomnades vi av 
Packardvänner som redan anlänt. Efter att vi 
checkat in, packat upp och ställt oss tillrätta åkte 
vi på mötets första tur.

Arrangörerna hade ordnat med minibuss-
transport till staden där vi klev på det blå tåget 
som tog oss runt genom Enköpings parker. Vi fick 
se olika typer av parker och höra historian bakom 
dem och hur de utvecklats, framförallt under 

ledning av en tidigare stadsträdgårdsmästare 
som drivit på utvecklingen. Man fick intrycket 
att det inte behöver bli så dyrt med att anlägga 
parker i en stad om bara viljan och kunskaperna 
finns. Och som i Enköpings fall har det blivit en 
attraktion.

Packardmöte i Enköping
den 26-28 juni 2015

Text: Robin Berg   Foto: Schmidtz, Møller, Dimander, Berg

Calle Glaumann hälsade oss välkomna och 
berättade om Fagerudds historia från sommar-
pensionat till dagens konferenshotell.

Från blå tåget fick vi bekvämt se Enköpings 
olika parker och dess detaljer. Här en flodhäst.

Historiskt är Enköping känt för något annat 
än parkerna. Nämligen skiftnyckeln. Jag vågar 
påstå att det är ett verktyg som vi alla har använt. 
Dagens andra programpunkt var ett besök till J 
P Johanssons museum. Det här är svensk indu-
strihistoria på högsta nivå. J-P Johansson var 
mannen som uppfann skiftnyckeln, rörtången 
och mycket mer. Totalt innehade han inte mindre 
än 119 patent!

Vår guide berättade med inlevelse historier 
om de olika uppfinningarna och hur den tekniskt 
begåvade JP träffade den kommersiellt begåvade 
Bernt August Hjort. De började arbeta tillsam-
mans, JP med det tekniska utförande och BA med 
att marknadsföra artiklarna under namnet BA 
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Hjort & Co eller mera känt som BAHCO. Bernt 
August lanserade också ett annat känt varumärke 
som finns kvar än idag, Primus.

var slut hann vi även med ett arbetsgruppsmöte.
Lördag morgon började med en rejäl hotell-

frukost. Årsmötet avhandlades och vi förberedde 
oss för dagens utflykt till Lasse Åbergs museum. 
För att inte stocka till trafiken åkte vi iväg i kolon-
ner av fem bilar åt gången. Såsom mötets äldsta 
bil hade vi äran att köra först och det är ju alltid 
lite spännande. Jag insåg det inte när vi startade 
men märkte snart att vi hade faktist en guide-bil 
framför oss.

Enköpings store man, Johan Petter Johansson 
lämpligt avbildad på en mutter med sina uppfin-
ningar, rörtången och skiftnyckeln som sticker 
ut ur byxfickan.

På kvällen tändes grillen och vi fick njuta av 
god mat i gott Packard-sällskap. Innan kvällen 

Ola Skogäng berättade passionerat om alla de 
olika leksakerna och seriefigurerna.

I JP Johansson museet fick vi höra bakrunden 
till uppfinningen av skiftnyckeln, nämligen 
bristen på standardisering. En självklarhet idag.

Lasse Åbergs musem är inrymt i en gammal 
ladugård. I inredningen finns gamla detaljer 
kvar som t.ex. kornas namnskyltar.
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1939 1700 Club Coupe och 1700 Business 
Coupe

1940 1803 Convertible Sedan

1955 5580 Patrician Sedan 1949 2332 Super Eight Deluxe Convertible 
Victoria

1939 1701 Touring Sedan 1946 2100 Clipper Six Sedan

1938 1601 Touring Sedan 1939 1701 Touring Sedan
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1951 2401 250 Convertible Coupe 1937 120C Convertible

1956 5680 Four Houndred Hard Top 1937 115C Touring Sedan

1937 120C Convertible Coupe 1939 1700 Touring Sedan

1953 2631 Caribbean 1949 2206 Custom Eight Sedan
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Klubbens grundare, Harald Jonssons dotter 
hade kommit för att hälsa på oss. Senare på kväl-
len blev det dans på terrassen till dragspelsmusik 
av Anders Karlsson och under kvällen var det 
också traditionsenlig tirekicking.

En glad och uppskattad deltagare i mötet var 
Viktoria Hansson Jonsson som rest upp från 
Skåne enbart för mötet. Viktoria är dotter till 
NPOC:s grundare Harald Jonsson.

Väl tillbaka i Fagerudd hade vi lite extra tid 
så vi passade på att utnyttja anläggningens bastu-
avdelning innan kvällens festmiddag. Fördrinken 
intogs på terrassen i strålande solsken. Under 
middagen fick vi en riktig överraskning. 

Turen gick genom vackra gröna landskap 
mot Bålsta och fortsatte in på en sandväg. Vägen 
var idyllisk och jag tänkte att jag bara måste 
stanna och ta bilder på bilarna  när de kommer 
åkande så vi stannade i en krök var vi hade bra 
utsikt. Jag tror det var ganska många som trodde 
vi fått problem då de såg vår bil innan de förstod 
att de fotograferades.

Åberg är kanske mest känd för Stig Helmer 
filmerna och material från filmerna visas på 
museet men den stora attraktionen är leksaks- 
och seriesamlingen och Musse Pigg och Disney 
samlingen som är en av världens främsta. Vår 
guide som var serietecknare till yrket kunde på 
ett medryckande sätt berätta om föremålen och 
dess historia och få en att bli intresserad av ett 
ämne man inte visste så mycket om. Vi fick höra 
om Yellow Kid som lär vara världens första serie- 
figur och vi fick lära oss hur tecknade filmer görs. 
Visste du att det går åt 24 teckningar per sekund 
i en tecknad film?

Anders Karlsson bjöd på dragspelsmusik på 
altanen i vacker kvällssol.

På söndag morgon avnjöt vi ännu en gedigen 
hotellfrukost. Sedan var det dags att börja packa 
ihop för den här gången, gå runt och säga adjö 
till alla och tacka värdarna för ett väl arrangerat 
möte. Vi styrde iväg mot Stockholm och gjorde 
några korta uppehåll på vägen för att göra några 
inköp och kom fram till färjeterminalen med inte 
allt för mycket marginal. Väl hemma kunde vi 
konstatera att bilen fungerat problemfritt under 
hela mötet.

Det var många som ville hjälpa när Peter Gin-
man fick problem med sin 1701 Convertible 
Coupe 1939. Felet visade sig vara ett igensatt 
bensin filter som Jarmo Kytömäki bytte ut.



– 15 –

For 20 år siden indførte Danmark, med Michael Bohnsen og Jens Nielsen som forgangsmænd, 
en heldagstur med aftensspisning og sådan har det været siden. Det skulle fejres med en 
jubilæumstur til Gilleleje by som dengang og det var en super tur. Vejret var ikke det bedste 
til at starte med, men over middag blev det skønt med høj sol.

Forårsturen i Danmark
den 7. maj 2015

Text og foto: Allan Møller & Michael Bohnsen

Vi var 4 biler som mødtes i Hvidovre og de andre 
skulle vi mødes med på vej der op eller på Gl. 
Humlebæk Kro ca. kl. 10.00, hvor vi skulle have 
formiddagskaffe.

Förmiddagskaffet intogs på Gamle Humlebaek 
Kro med anor från 1740.

Vi tog fra Hvidovre kl. 08.30 og kørte af den 
smukke Strandvej mod Nordsjælland. Vi havde 
et pitstop lige efter Rundsted Havn, hvor vi fik 
en Packard mere med i kortegen.  Vi kom afsted 
igen og mødtes med de andre på kroen. Vi var nu 
7 biler og 17 personer og det var fint. Vi fik hilst 
på hinanden og satte os ind i de smukke lokaler 
på kroen. Vi fik serveret kaffe og kromutter gav 
kringle, fordi vi havde aftalt at de gerne måtte 
tage billeder af vores biler, nu da de havde fået 
fint besøg. Der er et par billeder på kroens hjem-
meside.

Efter en times tid kørte vi afsted mod 
Gilleleje. Vi skulle mødes med Jørgen og Connie 
Petersen på Brdr. Petersens Maskinfabrik i 
Gilleleje havn. Ved fabrikken stod Jørgens 1948, 
så 8 biler og 19 personer blev det til. Det så 
fantastisk ud.

Peter Burton och Wolfgang Westphal står fram-
för Gamle Humlebaek Kro vid 1952 2506 400 
Patrician och 1953 2602 300 Sedan. 

Jørgens Maskinfabrik er stor og meget 
spændende forretning, med alt til både. Stor 
smedje med diverse fancy maskiner, som man 
blev betaget af.  Jørgen og Connie viste os rundt 
i en times tid og det var fantastisk at se.

Bröderna Petersens Maskinfabrik i Gilleleje är 
specialiserad på marint underhåll med mer än 
90 års erfarenhet.
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Håkan Sjöholm fick pris för `the longest drive`.Sista dagen bjöds det på blåsorkestermusik 
och öl på hotellets parkeringen.

2301 4 Door De Luxe, Body 2362 och Serie 
2301-5, 2 Door Club Sedan Deluxe, Body 2365

Biltåget är ett bekvämt sätt att åka genom 
Tyskland. Populärt också bland motorcyklister.
Tyvärr kommer det att läggas ned.

Familjen Wallentin deltog i det schweiziska mötet med två ekipage. Anders 1929 645 De Luxe Eight 
Phaeton. I bakgrunden Johns 1920 335 Twin Six Phaeton, 7-seater. 
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Så blev det tid til frokost på Restaurant 
Gilleleje Havn, nogle af Packardvennerne 
skulle videre til andet, men resten satte sig ind 
på restauranten og fik super god mad. Der var 
alt hvad hjertet kunne begære, så stor smiley til 
det. Derefter gik turen til Nakkehoved Fyr, hvor 
udsigten blev nydt, med en kop kaffe. Vejret 
var klaret op, så det var fint, for vi havde også 
hjemturen.

Vi skulle hjem til Jeanet og Michael i 
Hvidovre for at spise aftensmad, så afsted det 
gik. Hos Jeanet og Michael blev der som altid 
serveret lækkert mad og der blev hygget til sen 
aften.  Det var en super dejlig dag i selvskab med 
Packard venner og det er noget vi alle ser frem 
til hvert år. Tak til Connie og Jørgen for deres 
gæstfrihed på Maskinfabrikken og stort tak til 
Jeanet og Michael for værtskabet om aften.

Et stort Packard tak for en dejlig tur.

Hilsen alle deltager

Allan 

Peter Burton och Mogens Friis njuter av ut-
sikten över Öresund vid Nakkehoved fyr som 
ligger på fyrbakkerne 30 meter över havet. 

Samling hos Micheal och Jeanet Bohnsen efter en lyckad tur.
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De tre Packardbilarna var Göran Ericsons 1938 
års 1601 Convertible Coupe, Jerry Grandins 
1939 års 1701 Touring Sedan och Sture Idners 
1948 års 2206 Custom Eight Sedan. Trots att vi 
fått en karta och vägbeskrivning, krånglade det 
till sig från början. Lasse, som skulle visa vägen, 
körde ut från parkeringsplatsen och ställde sig i 
en bussficka. Sedan kom de tre Packardbilarna, 
vars förare troligen inte såg honom, utan körde 
förbi och använde sig av den inte alltför detalje-
rade vägbeskrivningen. Och körde naturligtvis 
fel. Tre Packardbilar och två bruksbilar vimsade 
runt i naturen, innan de blev upphämtade av 
dagens guide, den mycket sympatiske och kun-
nige Thomas Jacobsén.

Haraldleken 2015
Svag till måttlig växlande vind, klart till halvklart, uppehållsväder, kyligt för årstiden. Så skulle 
en väderrapport för Kristi himmelsfärds dag kunnat låta. Kanske avskräckte kylan många 
från att komma till startplatsen i Drottningholm. Endast tre Packardbilar och fyra bruksbilar 
kom för att delta i utflykten, arrangerad av Lars Henriksson och Hans Carlborg.

började samla gamla bruksföremål med lokal 
anknytning, och vid hans död 1980 ärvde Bertil 
hela samlingen som införlivades med hans egen. 
Bertil hade nämligen gått i sin faders fotspår och 
hade sin egen samling av tidningar och allehanda 
saker. Efter detta stora arv, tillsammans med det 
han tidigare hade sparat på, byggde Bertil på sin 
samling med allt han kunde komma över. Ryktet 
spred sig på bygden och han fick ta emot många 
gamla saker, inte minst genom testamente efter 
två av sina vänner. Museet innehåller föremål 
från förra sekelskiftet fram till 1990-talet och 
väcker säkert minnen till liv hos flera genera-
tioner.

Målet för Haraldleken var i år Bertil Ifwers 
Museum på Munsö väster om Stockholm. Museet 
är inrymt i en lada, som tidigare användes som 
förvaringslokal för äpplen, vilka förr odlades i 
stora mängder på Mälaröarna. Bertils far Oscar 

Text och foto: Bertil Dimander    Redigering: Hans Schmidtz

Jerry och Stefan Grandin kom i sin 1939 1701 
Sedan i sällskap med Inga-Lill Andersson.

Sture och Ninnie Idner kom i Stures 1948 2206 
Custom Eight Sedan.

För oss som tycker om gamla bilar kan det 
vara intressant att se en nyhet inom transport-
sektorn. 
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Museet drivs nu, efter Bertil Ifwers död 
1994, av en intresseförening, med cirka 60 med-
lemmar, som har gett ut en detaljerad 32-sidig 
beskrivning av vad de kallar ”ett välordnat kaos”. 
Alla föremålen finns i åtta rum på två plan och 
har katalogiserats under två år som ALU-arbete 
(svensk arbetsmarknadsåtgärd 1993-1996). 

Tack Lasse och Hasse! Detta hade vi aldrig 
fått se utan er. Tack också Thomas för en infor-
mativ visning.

Inga-Lill och Jerry botaniserar i ”det välordnade 
kaoset”.
 
Intresseföreningens ordförande Thomas            
Jacobsén var vår kunnige guide.

Raoul af Forselles, Göran Ericson, Gunnel Tito 
De Morais, Stefan Grandin och Maddi Dimander 
framför Görans 1938 1601 Convertible Coupe.
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Visste du detta?

Att Packard byggt lastbilar som användes i Europa 
under första världskrigert och ett antal Clipper som 
stabsbilar till andra världskriget, vet vi väl alla. 
Liksom att alla amerikanska motortorpedbåtar 
under kriget var utrustade med Packardmotorer, 
och även ett antal brittiska, kanadensiska och sov-
jetiska. Att ett av andra världskrigets mest kända 
jaktplan, Mustang P-51 m.fl., hade Packardbyggda 
Rolls-Royce Merlinmotorer är väl inte heller 
någon nyhet för Bulletinens läsare. 

Text: Bertil Dimander   Redigering: Hans Schmidtz   Foto: Arkiv

Men visste du att Packard mellan 1947 och 
1951 tillverkade dieseldrivna marinmotorer för 
minsvepare och jetmotorer till bombplanet Boeing 
B-47? Packard satsade efter kriget på turbojet-
motorer och konstruerade även två jetmotorer. 
Motorn till B-47 var dock konstruerad av General 
Electric men byggdes av Packard.

Fakta från en artikel av Robert J. Neal införd i         
The Packard Cormorant nr. 95/1999.
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På det europeiska Packardmötet deltog flera brandbilar. I Schweiz finns ett trettiotal välbevarade 
brandbilar. Ovan 443 Eight från år 1928 och nedan 1102 Eight årgång 1934.
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Kansi

Svein Torvaldsen osallistui kesän Packard-
kokoukseen 1936 120B Club Sedanilla. 
Kokouksesta ja muista kevään tapahtumista 
raportoidaan tässä kiertokirjenumerossa.

Sivu 3

Allan Møllerin Packard-ajatuksia.  
 
Mitä voimme tehdä, jotta jäsenmäärä ja auto-
kalusto pysyisi jokseenkin samansuuruisena 
tulevaisuudessa? Kuuden vuoden kuluttua, 
vuonna 2021, Packard-kerho täyttää 50 vuotta. 
Tämä on suuri asia ja toivon hartaasti, että 
mahdollisimman moni voi osallistua juhla-
vuoden viettoon. 
Työryhmien jäsenet tekevät parhaansa jotta 
jäsenet viihtyvät kerhossa ja jotta saisimme 
uusia jäseniä. Tiedän, että monet Packard-
omistajat eivät ole kiinnostuneita liittymään, 
sillä he kuuluvat muihin harrasteautoker-
hoihin. Ongelmana on saada nuoria jäseniä 
kerhoomme. Heidän mielenkiintonsa kohteena 
ovat usein muskeliautot joiden kanssa Packard 
ei voi kilpailla. 
Mieleeni tulee ajatus, että jos lapsemme ja 
lapsenlapsemme haluaisivat liittyä jäseniksi, 
tämä olisi uuden ajanjakson alku. Nyt on jo 
jonkin verran perheenjäseniä ja ilahduttavaa 
on, että useita naisia on tullut jäseneksi viime 
vuosien aikana. 
Vuosikokouksemme aikana Ruotsissa, tapa-
simme sattumalta pariskunnan, joka oli 
käymässä paikkakunnalla ja osti vuoden 1954 
Packard Convertiblen. Toivotan Robert Hogan-
derin ja kaikki muut uudet jäsenet tervetulleiksi 
kerhoon ja kaikille hyvää Packard-loppuvuotta.

Sivu 5

Sitten viime kerran. 

Ruotsi.

Uusi jäsen Robert Hogander (katso ed.). 

Tanska.

Uusia jäseniä Wasim de Neergaard , joka on 
jäsenemme Jörgen Petersenin omistaman 
1948 Convertiblen ensimmäisen omistajan 
lapsenlapsi sekä Morten Hansen. 

Suomi. 

Uusia jäseniä Heikki Jääskö (1939 1700 

Club Coupe) Tommi Pauniranta (1955 Four 
Hundred) sekä Stefan Asplundin vaimo Karola 
perheenjäsenenä.  Jarmo Kytömäki osallistui 
kesällä Vaasassa järjestettyyn Concours 
d’Elegance kilpailuun entisöimällään v. 1939 
Coupellaan ja saavutti odotusten mukaisesti 
sata pistettä sadasta mahdollisesta. 

Viro. 

Uusi jäsen Rein Veldi on tuonut USA:sta 
vuoden 1937 115C Touring Sedanin.

Saksa. 

Uusi jäsen Dieter Paul entisöi vuoden 1929 
645 Convertiblen.

Sivu 6

Matkakertomus kymmenennestä euroop-
palaisesta Packard-kokouksesta v. 2015. 
Håkan Sjöholm. 

Packard kokouksia on järjestetty Euroopassa 
joka toinen vuosi alkaen vuodesta 1997. 
Olen osallistunut useaan näistä. Tänä vuonna 
kokous järjestettiin Sveitsissä Bienne-nimi-
sessä pienessä kaupungissa Bernin lähellä. 
Eräänä vaikuttimena osallistumiseeni tähän 
kokoukseen oli, että vuonna 1954 perheeni 
teki matkan samalle alueelle isäni omistamalla 
vuoden 1947 Super Clipperillä. Nyt ajokkina 
oli omistamani Clipper de Luxe. Matka alkoi 
Tukholmasta Trelleborgin ja Travemünden 
kautta Hampuriin missä Packard pantiin 
junaan Müncheniin. Münchenissä tutustu-
imme mm BMW-museoon, jonka jälkeen 
suuntasimme Zell am Seehen missä kuuluisa 
Grossglockner Hoch Alpenstrasse-tie alkaa. 
Tie kiemurteli alppirinteitä pitkin aina 2571 
metrin korkeudelle asti minkä jälkeen ajoimme 
länteen kohti Bienneä ja kokouksen kokoon-
tumispaikkaa. Kokoukseen osallistui yli 40 
Packardia, moni näistä oli osallistunut myös 
aiempiin kokouksiin. Lisäksi 17 amerikkalaista 
oli saapunut paikalle, tosin ilman Packardia. 
Norjasta  osallistuivat Wallentinin perhe peräti 
kahdella Packardilla; vuoden 1920 Twin Sixillä 
ja vuoden 1929 Dual Cowl Phaetonilla. Nuorin-
pana Kristian Wallentin vain 6 kuukauden 
ikäisenä. Kokouksen aikana osallistujat saivat 
tutustua Omega-museoon, Emmental-juuston 
valmistukseen, vanhaan linnaan ja yksittyi-
seen automuseoon jossa mm kaksi Packard 
Twelveä. Juhlaillallisella sain palkinnon 
kauimpaa saapuneena osallistujana ja Kristian 
Wallentin nuorimpana osallistujana.

KIERTOKIRJE 149 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO PETER GINMAN
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Sivu 15

Haraldleken, Bertil Dimander.

Haraldleken-ajo (tapahtuma saanut nimensä 
kerhomme perustajan, Harald Johnssonin 
mukaan k.h.) ajettiin Helatorstaina kolean sään 
vallitessa.Tämä oli varmaan osasyy siihen, että 
vain kolme Packardia ja neljä 
arkiautoa osallistuivat. Vietimme mukavan 
päivän tutustumalla Oscar ja Bertil Ifversin 
museoon. Museon kokoelma koostui pääosin 
vanhoista käyttöesineistä, joilla oli paikallinen 
historia. Lukemattomat esineet 
ovat esillä kahdeksassa huoneessa ja koko-
elmaa voidaan luonnehtia hyvin järjestetyksi 
kaaokseksi. Kiitämme järjestäjiä Lassea ja 
Hassea.

Sivu 20

Tiesitkö tämän? Bertil Dimander.

Se, että Packard rakensi  kuorma-autoja 
joita käytettiin ensimmäisessä maailman-
sodassa ja Clipper-autoja esikuntakäyttöön 
toisessa maailmansodassa, lienee kaikille 
selvä. Kuten myöskin se, että kaikki sodassa 
käytetyt amerikkalaiset moottoritorpeedove-
neet olivat varustettuja Packard-moottoreilla. 
Myös tietyllä määrällä veneitä, jotka olivat 
brittiläisiä, kanadalaisia ja neuvostoliittolaisia, 
oli sama varustus. Se, että toisen maailman-
sodan tunnetuimmalla hävittäjillä, Mustang 
P-51-koneilla, oli Packardin valmistama 
Rolls-Roycen Merlinmoottori, ei myöskään ole 
yllätys Bulletinin lukijoille. Mutta tiesitkö, että 
Packard vuosien 1947 ja 1951 välisenä aikana 
valmisti dieselmoottoreita miinalaivoihin ja 
suihkumoottoreita Boeing B-47 pommikonee-
seen? B-47-moottori tosin oli General Motorsin 
suunnittelema mutta Packrdin valmistama. 
Sodan jälkeen Packard suunnitteli itse kaksi 
suihkumoottoria.

Takakansi

Viimeisellä sivulla oleva joulukortti esittää 
Sjöholmin perheessä olleita autoja; vuosien 
1947 ja 1954 Packardit sekä vuoden 1965 
Pontiac. Autot on sijoitettu Bromman lentoa-
semarkennuksen edustalle.
Kortin on piirtänyt, Ruotsissa asuva, suomalis-
syntyinen Mano Forssman.

Sivu 10

Packard-kokous Enköpingissä,  Robin 
Berg.

Kesäkuussa oli jälleen  Packard-kokouksen 
aikia. Kokous järjestettiin tällä kertaa Enköping-
issä Ruotsissa. 
Ruotsin kokoukset, jotka järjestetään Keski- 
ja Itä-Ruotsissa sopivat meille hyvin, koska 
ajomatkat jäävät lyhyiksi. Laivamatka Vikingillä 
sujui hyvin ja kohta olimme perillä Enköping-
issä, missä aiemmin tulleet Packard-ystävät 
olivat meitä vastassa. Enköping on tunnettu 
monista hienoista puistoistaan joihin saimme 
tutustua entisen kaupunginpuutarhurin opas-
tuksella. Historiallisesti Enköpingia  tunnetaan 
jostakin aivan muusta, nimittäin jakoavaimesta. 
Päivän toinen ohjelmakohta oli käynti J P 
Johanssonin museolla missä esiteltiin ruotsa-
laista korkeamman tason teollisuushistoriaa. 
Johansson oli mies joka keksi jakoavaimen, 
putkipihdit ja paljon muuta. Kaikkiaan hänellä 
oli 119 patenttia! Oppaamme kertoi  miten JP 
oli tavannut Berndt August Hjortin (syntynyt 
Suomessa k.h.) ja miten heidän yhteistyönsä 
oli kehittynyt. Hjort alkoi markkinoida tuotteita 
nimellä BA Hjort & Co joka on paremmin 
tunnettu nimellä BACHCO. Hjort lanseerasi 
myös toisen tavaramerkin, joka on olemassa 
vielä tänäkin päivänä, nimittäin Primuksen. 
Lauantain retki suuntautui Lasse Åbergin 
museoon jossa on eräs maailman merkittä-
vimpiä kokoelmia leluja, sarjakuvia ja Mikki 
Hiiri- ja Disney-aiheisia esineitä ja kuvia. 
Sunnuntaiammuna oli jälleen aika kiittää ja 
jättää hyvästit kaikille ystäville ja suunnata 
keula  kohti Tukholmaa. Kotona saatoimme 
todeta, että Packard oli toiminut moitteetto-
masti,  toisin kuin edellisenä vuonna Heino-
lassa, missä höyrystymisongelmat olivat 
haitanneet matkantekoa.

Sivu 15

Alkukauden retki Tanskassa,  Allan Møller.

Kaksikymmentä vuotta sitten alettiin Tans-
kassa, Michael Bohnesenin ja Jens Nielsenin 
innoittamina,  tehdä retkiä ajokauden alkajai-
seksi. Pääpaino oli mukavassa yhdessäolossa 
sekä hyvässä ruoassa. Tänä vuonna retki 
suuntautui  Gilleleje nimiseen kylään, missä 
saimme tutustua Connie ja Jörgen Petersenin 
omistamaan Veljekset Petersenin Konepajaan, 
joka on erikoistunut merenkulkuun liittyvään 
huoltotoimintaan yli 90 vuoden kokemuksella. 
Iltaa vietimme Bohnsenien luona. Retkeemme 
osallistui  8 Packardia ja 19 henkeä. Suuret 
kiitokset isännille!
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*******************************************************************************
Text: Håkan Sjöholm

R

Julkortet visar de tre bilar som NPOC medlemmarna Håkan och Göran Sjöholm vårdar. Bilarna är 
deras fars, Tore Sjöholm, sista bilar. Tore körde Packard till vardags och var därmed en av få medlem-
mar i klubben som hade Packard som bruksbil, dessutom blev han medlem mycket tidigt. Den röda 
54:an ersattes av Pontiacen 1965 då bilprovningen startades i Sverige. Packarden var då så rostig 
att den inte skulle ha klarat besiktningen. Den ställdes därför undan i en lada och har sedermera 
totalrenoverats. Pontiacen är i gott originalskick. Tores 47:a Super Clipper finns inte kvar, men har 
ersatts inom familjen av en DeLuxe av samma årgång. Bilarna används flitigt och särskilt Packard- 
bilarna är välkända inom klubben.

Kortet visar dessa trotjänare uppställda framför den K-märka flygplatsbyggnaden från 1936 på 
Bromma Flygplats. Håkan och Göran, som bor i närheten, uppträder i lite olika och typiska roller i 
tomtemiljön.

Kortet har ritats av Mano Forsman, finländare bosatt i Sverige. Han har haft många bilar, även någon 
Packard. Han har en kul hemsida med många fina teckningar (Googla på Mano Forsman Art Album).


