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Nummer 150
Våren 2016

Arild Lindqvist deltog i krutgubbsträffen i Esbo i Finland med sin 1940 
Packard 1801 Touring Sedan. I Bulletin nr 150 får ni också läsa om Pack-
arden som besökte sina gamla hemtrakter. Harald M. Nissen-Lie rappor-
terar från Fredriksen-auktionen i Danmark. Bulletinen avslutas med en 
artikel om det förvirrande året 1928. 
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Robin Berg i                    tankar

Inför nummer 150 av Bulletinen ögnade jag ige-
nom ett antal tidigare utgåvor för att hämta inspi-
ration till Packard-tankarna. Jag har ju tillgång 
till klubbens arkiv som innehåller alla nummer 
av Bulletinen från nummer 1 och framåt. Det 
fick mig att göra några reflektioner om tidningen 
och vår klubb. 

I etthundrafemtio nummer av Bulletinen 
ryms det en massa artiklar, bilder  och informa-
tion.  Men det är inte bara ett antal nummer av en 
tidning. Det är också 45 år av klubbverksamhet 
med Ni medlemmar och era bilar. Och i bulleti-
nerna är allt detta arkiverat. Ur denna synvinkel 
är Bulletinerna en värdeful källa till historisk 
information. Det här i sin tur fick mig att leka med 
tanken på att digitalisera tidigare bulletiner för 
att lättare kunna publicera denna informationen 
i framtiden. Om det någonsin blir av vet jag inte 
men tanken är värd att hålla vid liv.  

Det här med ny teknik ja. Det har öppnat upp 
en hel ny värld med information som det  bara är 
att klicka till sig och ta del av. Det gäller också 
information om Packard bilarna. Utbudet av 
teknisk information, manualer och bilder är stort. 

Det som är speciellt med NPOC är att vi har 
mycket information och kunskap om Packard och 
dess historia i Norden. Det ska vi värna om och 
se till att det finns tillgängligt också i framtiden.

Klubbens första mål var att ha en så kom-
plett förteckningen över medlemmarna och deras 
bilar som möjligt. Då klubben grundades 1971 
ingick 67 medlemmar från de fyra länderna. 
Medlems- och bil antalet steg ganska snabbt 
i början då vetskapen om klubbens existens 
spreds. 1978 hade klubben 173 medlemmar med 
247 bilar. Enligt senaste matrikeln var vi uppe 
i 354 medlemmar med 411 Packard-bilar. Det 
finns intresse för klubben och nya medlemmar 
rekryteras kontinuerligt. 

När man bläddrar i de tidigare numren av 
Bulletinen blir man tagen av den entusiasm och 
det engagemang som klubbens grundare Harald 
Jonsson drev verksamheten med. Jag har läst om 
Haralds vision om en öppen och okomplicerad 
klubbverksamhet med god stämning. Till den 
goda stämningen bidrar vi naturligtvis alla. 

Men vad ska framtida nummer av Bulletinen 
innehålla? Har du något du vill berätta eller dela 
med dig om?  Fatta då pennan och skriv så ser 
vi tillsammans till att vi får 150  Bulletiner till.

Hittad i arkivet. En bild  som jag inte visste fanns. Familjen Bergs 1930 740 Sedan. Bilden är från 
Bulletin nummer två.
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1931 Rolls-Royce Phantom I Playboy Roadster med kaross från Brewster och 1934 Packard Twelve 
1107 Coupe Roadster ingick i Fredriksen-samlingen som auktionerades ut i Danmark.

1932 Packard Twin Six Sport Phaeton inspekterars av Harald M. Nissen-Lie. Läs Haralds rapport 
från auktionen på sidan 11.  
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Siden sist
Sen sist
Sitten viime kerran

Siden sidst

Norge

John Wallentin har importerat en 1934 Pack-
ard 1101 Phaeton från USA. Bilen såldes ny 
i Philadelphia. För 30 år sedan såldes bilen på 
Hershey och kördes då till Detroit där  motorn 
monteraders ur och renoverades men installe-
rades aldrig tillbaka förrän nu. Den stod bred-
vid bilen och startades upp en gång om året. 
I  övrigt är bilen i originalskick och har rullat 
endast 46 000 miles sedan ny. PMCC tillver-
kade endast 23 exemplar av den här modellen 
och det finns bara fyra kända exemplar kvar.

Finland

Arto Junttila från Niinisalo är ny medlem i 
klubben. Arto har importerat en Packard be-
gravningsbil från år 1939.

Dick Sundbys 1705 är känd i klubben sedan 
länge. Bilden ovan är skannad från ett vykort 
från Skoklosters bilmuseum där bilen varit ut-
ställd. Kortet skickades till medlemmarna som 
en midsommar hälsning sommaren 1971.

John Wallentins senaste förvärv. 1934 Packard 
1101 Phaeton.

I slutet av november samlades finländska 
medlemmarna till klubbens traditionella jul-
middag på Kaisankoti i Esbo. Trettio klubb-
medlemmar och avec ställde upp. 

Sverige

Anders Nilsson från Fellingsbro är ny med-
lem. Han har en 1937 Packard 120C Touring 
Sedan som tidigare ägdes av Stig Högsäter.

Lars Persson i Laholm har köpt sig en 1955 
Clipper DeLuxe Sedan och blivit medlem i 
klubben.

Dick Sundby i Gillby är ny medlem. Dick har 
en 1939 Packard 1705 Super Eight Touring 
Limousine. 

Kevin Olsson i Falköping är ny medlem. Han 
har köpt Mika Paapios 1956 Packard 5680 
Patrician.

Conny Svensson i Växjö har blivit medlem i 
NPOC. Conny har en 1951 Packard 200 Se-
dan.

Danmark

Cliff Karlsen i Jestrup har blivit medlem igen 
med sin 1950 Packard 2302 DeLuxe Super 
Eight Sedan. Bilen är renoverad i Danmark, 
kondition R1.
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Hanne Guldberg Hansen i Fredrikshavn 
är ny medlem. Hanne kör en 1955 Packard 
Caribbean 5580 importerad från Tyskland. 
Bilen är renoverad i Danmark. Kondition R1.

Morten Hansen i Gilleje har köpt en 1956 
Packard 5680 Patrician. Bilen ägdes tidiga-
re av Kim Gram Olsen. Kondition G1.

Wasim De Neergaard i Esrum har fått hjälp 
att köpa en 1949 Packard Super Eight 
DeLuxe Convertible Victoria från USA. 
Kondition G2.

Michael Bohnsen har lämnat den danska ar-
betsgruppen.

Tyskland

Tasja Westphal i Pinneberg är ny medlem.

Wifried Hüttmann har lämnat den tyska ar-
betsgruppen. Läs mer i Allans kolumn.

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna i 
NPOC och tackar de som lämnat arbetsgrup-
perna för deras insatser.

Matrikeln

Det är återigen dags att kontrollera dina kon-
taktuppgifter i matrikeln. Av klubbens ca  350 
medlemmar är det bara 250 som har en aktiv 
e-postadress. Om dina kontaktuppgifter har 
ändrats, meddela detta till Lars Löwgren se-
nast den 15 april. Lars kontaktuppgifter finner 
du på sidan 2.

Kommande evenemang

Barnkliniken i Finland har bjudit in Packard- 
klubben att delta i ett evenemang på Malms 
flygplats i Helsingfors söndagen den 29 maj. 
Det kommer att ordnas flygturer för barnen 
med DC-3:an som också deltog i Packard-
mötet i Heinola.  För mer information kon-
takta Mikko Möltsi på nummer 040 762 9592.

Tjolöholm Classic Motor
Söndagen den 22 maj på Tjolöholms slott.

Forårsturen
Lördagen den 4 juni på Møns Samlermuseum.

Packard-mötet 2016 30 juni-3 juli
Anmälningar till årets Packard-möte i Gei-
ranger kan nu göras via vår hemsida. Inbjudan 
till mötet finner du på sidan 12.

Rally Packard Väst
Lördagen den 10 september.

Bilden som stal min uppmärksamhet

Jag hade ett arbetsmöte på Hotell President 
i Helsingfors i höstas. Hotellets mötesloka-
ler är uppkallade efter Finlands presidenter. 
Rummet vi hade till vårt förfogande kallades 
Ukko-Pekka, smeknamnet för P E Svinhuf-
vud som var vår tredje president åren 1931-
1937. 
Då det blev min tur att hålla presentation fick 
jag syn på bilden som prydde rummets bak-
vägg med P E stigande ur bilen.  Navelkaps-
larnas hexagoner gick inte att ta miste på. 

Då jag hörde mig för om Dag Söderblom kän-
de till bilen kunde han berätta att den  prytt 
första sidan av Bulletin nr 132. Men då var 
bilen ljus kommeterade jag. Ja, svarade Dag, 
den målades om då den kallades mjölkbilen i 
folkmun.  R

President P E Svinhufvuds tjänstebil 443 Eight 
7 personers Sedan.  



– 7 –

Kære Packard venner

Nu er sæsonen så småt i gang, og der er arrangeret 
ture i de forskellige lande, som jeg håber I kom-
mer forbi til. Det er altid spændende, og håber 
mange af jer overvejer at komme, for jo flere, 
desto hyggeligere er det. 

Info. omkring arbejdsgruppen i Tyskland.
Vores tyske kontaktmand Wilfried Hüttmann 
har desværre ønsket at træde tilbage pr. 31. 
marts 2016, og det er jeg meget ked af. Wilfried 
Hüttmann har gjort et kæmpe stykke arbejde for 
at synliggøre NPOC, og deriblandt arrangeret 4 
fantastiske ture; først til Lübeck, derefter Berlin, 
Kiel og til sidst Hamburg, hvor flere af vores 
tyske medlemmer også deltog. Det var perfekte 
ture som vi altid vil tænke tilbage på med stor 
glæde, og vi er meget taknemlige for at have haft 
disse muligheder i Tyskland.

Wilfried Hüttmann har siden 2009 skaffet 
flere medlemmer til NPOC, som for tiden er oppe 
på 13 tyske medlemmer. Det er rigtigt godt og 
det er jeg utrolig glad for. 

Tak til Wilfried Hüttmann for arbejdsindsat-
sen, fliden, indlevelsen og arrangementerne for 
at gøre NPOC synlig i Tyskland, og til resten af 
den tyske arbejdsgruppe; Wolfgang Westphal 
og Harry Weiss for deres arbejdsindsats gennem 
årene.

Jeg vil arbejde videre på at finde en løsning, 
som vil gavne vores medlemmer i Tyskland og 
NPOC. Vi ser hvad tiden bringer vedrørende en 
arbejdsgruppe i Tyskland, og I vil blive informe-
ret så snart der er nyt.

Vores hjemmeside er snart på plads, men det 
har desværre taget længere tid end beregnet. Det 
beklager jeg, men nogen gange driller tingene og 
tiden, men vi er godt på vej. Vores Webmaster, 
Michael Nancke, yder en stor indsats, som jeg 
værdsætter meget, og jeg har stor respekt for 
hans arbejde. Det samme gælder alle vores folk 
i arbejdsgrupperne, som gør en stor indsats for at 
vi alle få en god oplevelse, både når det gælder 
Bulletinen, medlemsregistret eller når vi kommer 
til arrangementerne.

Kontingentet for 2016 er sendt ud, og jeg 
håber I alle ønsker at forsætte med medlemskabet 
og støtte op omkring NPOC. 

Som jeg har skrevet før, må I meget gerne 

komme med idéer, som vi kan arbejde videre 
med, for at gøre NPOC mere interessant. Idéer 
kan vi altid bruge, så skriv eller ring til mig, så 
tager vi den derfra.

Tak til alle og for jeres støtte til NPOC.

Alone we are strong, together we are stronger

Packard hilsen,

Allan Kim Møller

Krutgubbsträffen
I  mitten av augusti anordnar Bilhistoriska 
Sällskapet en picnicträff för ägare av fordon 
tillverkade före 1954. Packardklubben var inbju-
den till träffen som anordnades i plantskolan 
Margaretebergs park i Esbo. Förutom ett tjugotal 
fordon av andra märken fanns 7 Packard-bilar 
och 10 av våra medlemmar med fruar på plats. 
Medhavd lunchkorg avnjöts i gott sällskap i 
strålande solsken. 
Vi ser fram emot nästa Krutgubbsträff!

Aarni Erämaas 1948 2206 Custom Eight Sedan.

Anita och Ronald Berg vid picnicbord modell 
740 Sedan.
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Då Packarden kom heim 

Text: Frode Rene   Bilder: Frode Rene, Harald M. Nissen-Lie 
Redigering: Robin Berg

Harald M. Nissen Lies 1930 733 Limousine har tidigare blivit presenterad i Bulletinen. 
Här får ni läsa historien om när den besökte sin gamla hemgård. Originalartikeln publi-
cerades i dagstidningen Hallingdølen.

1930 Packard 733 Limousine. Her står drosjebilen til Sigurd Berg parkert utanför huset i Vats ein 
gong mellom 1947 og 1949.

Den amerikanskproduserte veteranbilen frå 1929 
har vorte brukt til både brøytebil og drosje på Ål.
Bilen har også vore i eige av tre andre hallingar. 
Mellom anna på Bromma, Nesbyen og på Ål.

Det er ein stor dag for Kåre Berg. Flagget 
hans heime i Vats er heisa til topps og vaiar så 
vidt det er i den svake vinden. Sola prøver å 
bryte gjennom skydekket, men greier det berre 
tidvis. Ute på gardsplassen spring Kåre fram 
og tilbake mellom hallingstugu og hovudhuset. 
Han ventar storfint besøk. Alt må vera på stell 
før det amerikanske gliset kjem til gards. I tunet 
står det også nokre få naboar og ventar spente 
på at veteranbilen skal koma køyrande oppover 
gardsvegen igjen, akkurat slik han gjorde for 74 
år sidan.

– Eg er veldig spent. No føler eg at småguten 

med bilinteressa har vokse, seier Berg medan han 
står og trippar.

Sjølv om far hans, Sigurd Berg, kjøpte bilen 
i 1947, hadde bilen vore i eige i Berg-slekta 
sidan 1940. Det var bror hans, Håkon Berg, som 
fyrst kjøpte bilen av tobakksgiganten Conrad 
Langaard. Berg bygde opp Bergsjø høgfjellsho-
tell og brukte bilen til å frakte hotellgjester. Men 
etter seks år hamna bilen på garden til broren 
Sigurd. Han brukte bilen som drosje i Ål. I dag, 
74 år seinare, er altså bilen på veg attende til 
Berg-garden i Vats.

Kåre ser stadig nedover mot hovudvegen. 
Han ventar på veteranbilen som snart skal svinge 
inn på gardsvegen. Sjølv har ikkje Kåre opplevd 
bilen i levande live. Han har berre sett bilete av 
bilen som faren kjøpte og brukte som drosje.



– 9 –

– Det var ikkje for kven som helst å kjøpe 
bil på den tida. Då måtte alle som skulle ha bil 
ha lisens, men det hadde far min. Han kjøpte 
bilen for å ha han som drosje. Eg kan førestille 
meg at det var stor glede fyrste gongen han kom 
køyrande heim her. No trur eg kjensla er den 
same att. Eg burde vel stått i uniform, altså «hal-
lingkleu» no, seier han og smiler.

Då bilen var i Sigurd Berg si eige vart det 
teke eit bilete av bilen på framsida av hovudhuset 
på garden. No ser han fram til å kunne ta eit nytt 
bilete av bilen, akkurat på same staden.

sleppe bilen av syne eit sekund.
Han nærast småtrippar der han står og ventar. 

Å sjå bilen kome oppover bakkane og inn på tunet 
der han var sist i 1949 er stort. Kåre kjenner seg 
både stolt og glad for endeleg å ta bilen nærare 
i augesyn.

– Når eg ser dette, blir den store respekten 
for tidlegare generasjonar styrka og eg kjenner 
på ei stor glede. Eg får også attspegla kor stort 
det må ha vore då bilen kom til gards.

Noverande eigar Harald M. Nissen-Lie sr. frå 

Fyrst 65 år etter at Packarden forlet Vats, kom han attende på besøk. Her er han fotografiert på 
samme staden som på sluttet av 40-talet.

– Ingenting har forandra seg, kulissane er 
akkurat dei same. Tømmerhusa står slik dei 
gjorde den gong, så det blir moro, fortel Berg.

Me høyrer bildur frå hovudvegen. Lyden 
får Kåre til å reagere momentant. Dette er ingen 
vanleg bildur. Med raske steg går han bortover 
på tunet for å få utsyn nedover mot hovudvegen. 
Han blir fyrst heilt stille, så slår han fast at det er 
bilen han ventar på som er i ferd med å svinge 
inn på gardsvegen hans.

– Jau då, der kjem han nede i skogen. Bilen 
ser ut som eit smykke. Dette er fantastisk, det blir 
stort å sjå nærare på han. For ein bilentusiast er 
det fyrst og fremst lyden, lukta og det visuelle 
med formene til slutt. Dette blir ikkje som ein 
Tesla som ikkje lagar ein einaste lyd. Her er det 
ekte vare. Det må vera fossilt brennstoff, seier 
han med mykje entusiasme i stemma og utan å 

Asker stig ut frå den glinsande bilen. Det er også 
ein stor dag for han. Heilt sidan 1996 har han hatt 
lyst å besøkje garden i Vats og vise fram bilen 
han har fått restaurert. Han har vore på garden ein 
gong tidlegare, men det var utan bil. Den gongen 
fekk han med seg nokre bilete av bilen. Tilbake 
på Ål 18 år seinare har han med seg både bil og 
mykje historie i bagasjen. Kåre Berg er klar til 
å sluke alt av informasjon om den 85 år gamle 
bilen faren ein gong eigde.

– Denne bilen har hatt eigarar på både 
Bromma, Nesbyen og på Ål. Bilen vart ei tid 
brukt som brøytebil på hovudvegen mellom 
Nesbyen og Ål. Årsaka er nok at dette var den 
sterkaste bilen i dalen på den tida. Med ein 8-rek-
kjemotor og 90 hestekrefter var det ein kraftig 
motor på den tida. Før gjekk bilen mest truleg 
med generator og gasstank. Bensin hadde dei vel 
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ikkje tilgang til under krigen, fortel Nissen-Lie.
Sjølv kjøpte Nissen-Lie bilen av ein mann i 

Haugesund. Der hadde bilen stått i ein garasje i 
25 år. Det tok fire år før bilen var heilt restaurert. 
Alt måtte plukkast frå kvarandre, restaurerast 
eller bytast ut før det vart montert saman att. 
Før bilen hamna i Haugesund, var det ein lærar 

på Bromma som hadde han på 60-talet. Før det 
var det ein mann på Nesbyen som hadde bilen, 
fortel han.

– Dette var stort. Det er mykje større enn 
kva eg på førhand hadde førestilt meg, seier Kåre 
Berg og går ein ny rundt bilen.

Mot slutten av besøket ynskjer dei å foreviga 
bilen på den same staden som han vart fotografert 
i 1947. Berg dirigerer bilen på plass. Det skal vera 
så likt som mogeleg. Så blir bilen fotografert frå 
alle kantar.

Kåre Berg har ikkje sett bilen far hans eigde 
på slutten av 40-talet anna en på bilete. Her får 
han ta doningen nærare i augesyn. Noverande 
eigar, Harald M. Nissen-Lie sr. var også glad for 
å få vise fram bilen han restaurert.

Ett rekordstort deltagande med 34 perso-
ner, 9 Packard-bilar, 3 Volvo-bilar och Janne 
Deijenbergs reservbil. Tyvärr fick tre Packard 
ekipage lämna återbud på grund av struligheter. 
Från Danmark kom Thorben Damsgaard med 
fru och vänner vilket gladde oss särskilt. En 
överraskning var att åter se en nyrenoverad f.d. 
Ulf Benndorfs 1953 Caribbean, nu i Christian 
Gatts ägo.

Som brukligt är börjar rallyt med frukost vid 
starten. Mycket snack blev det då flera inte träf-
fats på ett år eller mer. Efter utdelning av kartor 
och reseprogram gav sig bilarna iväg på en resa 
genom Hallands landskap.

Första stoppet var vid Byaregårdens mikro-
bryggeri där vi fick se hur ett litet privat bryggeri 
kan fungera.

Vidare gick resan mot Borrås Skåra, en av 

Rekorddeltagande i Rally Packard Väst 2015.

Text: Kent Carlson   

Det 19:e Rally Packard Väst kördes lördagen den 12 september 2015 i trakterna av Var-
berg. 

Hallands märkligaste naturupplevelser. Därefter 
landade bilarna vid Stavder hamn, Ringhals 
naturreservat och till slut vid målgången vid 
Väröbacka gästgiveri.

Dagen avslutades med middag på gästgi-
veriet och prisutdelning för dagens frågesport.
En trevlig dag i goda Packardvänners lag var 
till ända.

Tack alla som deltog i Rally Packard Väst. 
Utan Er blir det inget rally!

Boka årets rally lördagen 10 september 2016.

Bästa Packard-hälsningar,

Arbetsgruppen i Sverige



– 11 –

The Fredriksen Collection
– Auksjon i Danmark 26.9.2015

Text och foto: Harald M. Nissen-Lie

Mediene har i flere måneder opplyst at det skulle holdes en ekstraordinær veteranbil auksjon i 
Danmark den 26.9.2015. Vi skrev til auksjonsfirmaet Bonhams og søkt om adgangsmuligheter 
til selve auksjonen. Ved kjøp av katalogen ville det gi adgang til sitteplass under auksjonen.

Med hurtigferge fra Larvik til Hirtshals og et par 
timers kjøring ned til Grenaa, Ebeltoft kom vi 
fredag til Slottet til denne Fredriksen hvor alle 
48 bilene ble utstilt. 

Det spesielle med denne samlingen er at 
alle bilene var i god kjørbar stand, ja faktisk i 
topp stand. Biler fra 1905 til 1974. Herav hele 8 
Rolls-Royce, men også to Packarder.

Bilene ble plassert rundt på gården og hund-
revis av interessenter kunne beskue og noen fikk 
også prøvekjøre bilene denne fredagen. Deretter 
bli de kjørt inn i sine garasjer for kvelden. 

Lørdag morgen ble de igjen kjørt ut til vis-
ning av enda flere potensielle kjøpere. Klokken 
14:00 presist ble auksjonen igangsatt i et meget 
stort telt hvor det var plassert 4-500 sitteplas-
ser og hvor det ble servert kontinuerlig med de 
edleste drikker. Utenfor teltet stod et flere hundre 
personer som både så og hørte det som foregikk 
i teltet. 

Hver bil ble kjørt inn i teltet og opp på podiet. 
Auksonarius hadde direkte kontakt med internett 
samt fire personer som stod i telefonforbindelse 
med hele verden. I salen satt både ivrige kjøpere 
og veteranbil interesserte. 

I 5 fulle timer pågikk auksjonen uten ett 
minutts pause. Det var den mest spennende 
forestilling jeg noen sinne hadde vært med på. 

Selgeren satt foran i salen og nikket etter 
hvert som salgene gikk i orden. De 48 bilene 
ble solgt for totalt NOK 200-250 millioner. På 
forhånd hadde Fredriksen holdt unna 15-20 biler 
som han ikke ville kvitte seg med, så han ga jo 
ikke helt slipp på veteranvogn interessen.

Få av bilene ble solgt til Danmark, et par gikk 
til Sverige og jeg tror at en bil, en 1931 Cadillac 
V-12 serie 370 , kommer til Norge, i alle fall var 
det et norsk par som fikk tilslaget på den bilen 
til NOK 2 200 000,-.

De andre gikk til England, USA, Tyskland, 
Australia og andre steder.

PACKARD
Den første Packard som ble solgt hadde blitt stilt 
opp sammen med en 1931 Rolls-Royce Phantom, 
gul i fargen og en typisk Great Getsby bil. 
Packarden, 1934 Twelve 1107 Coupe Roadster 
var blå og strøken den også. For oss Packard 
tilhengere var det gledelig at Packarden gikk for 
NOK 4 190 000 (inkl. norsk merverdiavgift), 
mens Rolls-Roycen gikk for NOK 3 650 000. 

Den andre Packard, 1932 Twin Six Sport 
Phaeton, hvit og rød i en perfekt stand, gikk for 
en sum som ville ha vært NOK 3 300 000 dersom 
den skulle tas inn i Norge. 

Etter auksjonen kjørte vi 20 mil nordover til 
Hirtshals og rakk fergen til Larvik slik at vi nådde 
Oslo kl. 04:00 søndag morgen og glade for å ha 
vært med på en slik opplevelse. 

Om du vill se bilder på bilarna som såldes på auk-
tionen kan du gå in på http://www.bonhams.com/
auctions/23234. Det är en imponerande samling. I 
dessa tider då hybrid- och elbilarna är på framtåg 
är det intressant att se att det såldes en elbil från 
1905, alltså 110 år gammal.
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Velkommen til Packardmøte 2016 

i Geiranger, Norge 30.juni- 3.juli 
 
Geiranger er en liten bygd i Standa kommune i 
Møre og Romsdal. Bygda ligger innerst i den 
mektige Geirangerfjorden omgitt av mektige fjell 
og fantastiske fosser.  

Vi skal bo på Hotell Union Geiranger som drives 
av 4. generasjon Mjelva familien. Et fantastisk 
hotell med spa, bad og god atmosfære! 
 

Program:  
Torsdag 30.juni: 
14.00  Innsjekk starter 
19.00  Buffetmiddag 
 
Fredag 1.juli: 
07.30-10.00 Frokost 
10.00  Avgang fra hotellet til sightseeing båt 
10.30  Tur med sightseeing båt på  
            Geirangerfjorden 
13.00  Buffetlunch på Hotell Union 
14.30  Omvisning på fjordsenteret 
19.00  Buffetmiddag 
21.00  Arbeidsgruppemøte 
 
Lørdag 2.juli: 
07.30- 10.00 Frokost 
08.30  Årsmøte 
10.30  Avgang med Packardbilene til Trollstigen 
  Lunch etter eget ønske på Trollstigenplatået eller langs veien  
  tilbake til hotellet. 
18.30  Aperitiff 
19.00  Festmiddag (kleskode: Dress) 
 
Søndag 3.juli: 
07.30- 10.00 Frokost 
12.00   Seneste utsjekk 
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Tervetuloa Packardkokoukseen 30.6.-3.7.2016 
Norjan Geirangeriin 
 
 
 Geiranger on pieni kylä mutta suuri nähtävyys. 
Se sijaitsee mahtavan vuonon pohjukassa 
korkeiden tuntureiden varjostamana. 
Kokouspaikkana on maineikas Hotelli Union jota 
pitää Mjelvan perheen neljäs sukupolvi.   

Ohjelmaa on nyt tavallista enemmän kun 
kokouksen kesto on 4 päivää. Olethan yhteydessä 
NPOC-Suomen työryhmän jäseneen mikäli matka 
kiinnostaa. 
 
Ohjelma: 
Torstai 30.6. 
14.00  Check-in alkaa 
19.00  Illallinen noutopöydästä 
 
Perjantai 1.7. 
07.30-10.00 Aamiainen 
10.00  Lähtö hotellista venekiertoajelulle 
10.30  Venekiertoajelu Geirangervuonolla 
13.00  Lounas hotellin pitopöydästä 
14.30  Tutustuminen vuonokeskukseen 
19.00  Illallinen noutopöydästä 
21.00  Työryhmien kokous 
 
Lauantai 2.7. 
07.30- 10.00 Aamiainen 
08.30  Vuosikokous 
10.30  Lähtö Packardajelulle Trullipolull 
  Lounas oman valinnan mukaan reitin varrella  
18.30  Virvokkeita 
19.00  Juhlaillallinen (Pukukoodi: Puku) 
 
Sunnuntai 3.7. 
07.30- 10.00 Aamiainen 
12.00   Check-out päättyy 
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De andra Olympiska vinterspelen inleddes i S:t  
Moritz, Schweiz den 11 februari och de nionde 
sommarspelen i Amsterdam den 28 juli. Sport 
kan ju också vara en form av artisteri, liksom 
musik, och inom musiklivet hände en del under 
året 1928. T.ex. föddes den 14 april den evige 
dirigenten för Norsk Rikskringkastings orkester, 
Egil Monn-Iversen, som också var kompositör 
och filmproducent. Den kanadensiske jazz-
trumpetaren och flygelhornisten Maynard 
Ferguson, vars specialitet var att spela i ett 
extremt högt register, föddes den 4 maj, samma 
dag som Lars Gullin, svensk barytonsaxofonist, 
legendarisk jazzmusiker och kompositör. I augusti 
provsjöng Jussi Björling för att försöka komma in 
vid Stockholmsoperan. Operachefen John Forsell 
anmärkte: ”Bör anammas och skötas! Bör kunna 
bli något”. Och det blev han ju!
På väg tillbaka från sin tredje långflygning, 
kraschade luftskeppet Italia över Nordpolen den 
25 maj i ett fruktansvärt oväder. Nästan halva 
besättningen omkom och de överlevande var 
länge strandsatta utan kontakt med omvärlden. 
Den 17 juni startade Amelia Earhart med ett 
Fokkerplan typ F VII Trimotor i sitt försök att 
bli den första kvinnliga piloten att flyga över 
Atlanten och påföljande dag hade hon lyckats. 
Den 18 juni avled en annan äventyrare, nämligen 
den norske polarforskaren Roald Amundsen. Den 
1 juli kommer den på båda sidor om Östersjön 
populära finlandssvenska skådespelaren Birgitta 
Ulfsson till världen. En händelse viktig för hela 
världens befolkning är när Alexander Fleming 
den 15 september upptäcker penicillinet. Vid 
denna tid var det inte så vanligt att kvinnliga 

Fokus på 1928 – ett förvirrande år

För den oinvigde har det ibland varit förvirrande med Packards serier respektive årsmodeller. 
Först med produktionen av årsmodell 1954 ändrade man serienumreringen och kallade dessa 
bilar för femtiofjärde serien. Under 1928 tillverkades Packardbilar tillhörande såväl fjärde, 
femte som sjätte serien. Visst var det förvirrande och vilken årsmodell fick dessa bilar? Ville 
man veta det, kunde man ringa till Detroit och fråga, ty den 20 februari öppnades nämligen 
officiellt den första telefonlinjen mellan Sverige och USA. Men var man redan i USA kunde 
man också glädja sig åt de första reguljära TV-sändningarna som började den 10 maj från 
en station i Schenectady i staten New York. En annan händelse, mest av vikt för oss som är 
intresserade av Packard, var att James Ward Packard, en av företagets grundare avled den     
20 mars, vid en ålder av endast 67 år.

författare uppmärksammades, men detta år tillföll 
Nobelpriset i litteratur Sigrid Undset från Norge.
I Sverige rullade Volvos första buss och dito 
lastbil ut från fabriken i februari. Personbilarna 
gick med förlust från starten 1927 och det var 
lastbilarna som blev Volvos räddning. Dessa 
svarade till långt in på femtiotalet för huvud-
delen av Volvos omsättning. Volvo tävlade 
också mycket detta år med ÖV4-vagnarna. Mest 
imponerande är nog klassegern i september på 
sträckan Moskva-Leningrad-Moskva. Banan 
var 1 360 km och Volvon var den enda prickfria 
bilen i mål. I december fick man veta att Volvo 
nu tänkte överge den fyrcylindriga motorn och 
experimenterade med en sexa. 

Text: Bertil Dimander   Redigering: Hans Schmidtz

Walter P. Chrysler hade 1928 på två år drivit fram 
sitt företag till fjärde plats inom amerikansk bil-
industri och köpte på sommaren Dodge Brothers 
Company. Han hade då sedan en tid planerat 
att tillverka en bil i det lägre prissegmentet och 
ge sig in i striden med Ford och Chevrolet om 
den mest sålda amerikanska bilen. Den bilen 

526 Sedan under ett rally i vacker natur i Norge.
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modernare ut. Bland annat ersattes de gamla 
”kakburkarna” med droppformade strålkastar-
hus. Bland omkring ett dussin tekniska nyheter 
kan nämnas att instrumentbrädan ändrades och 
att termostatreglerad kylargrill infördes, liksom 
ett nytt system för fjädrar och stötdämpare. En 
engelsk uppfinning som kallades ”säkerhetsglas” 
togs snabbt upp av den amerikanska bilindustrin. 
Problemet var bara att det syntetiska material 
man använde tillsammans med glaset efter en 
tid gulnade. Detta problem löste man först 1935, 
varför det är lätt att tro att bilar tillverkade mellan 
1928 och 1935 hade tonade rutor. 

Samma datum som Standard Eight presen-
terades kom även den stora åttan modell 640 
med namnet Custom Eight och samma 106 hkr 
motor som i modell 443 men placerad i ett nytt 
chassi med 140½” hjulbas. En månad senare, 
den 1 september, kom modell 645 DeLuxe Eight. 
Både 640 och 645 hade samma motor och samma 
nio karosser, modell 645 hade dock ett chassi 
på 145½”. Utöver standardkarosserna fanns det  
femton custombyggda karosser att få på special-
order liksom, om man önskade, en helt personlig 
kaross från någon av de skickliga karosseribyg-
garna som Packard samarbetade med. 

beställt extratillbehör. Men 1928 fanns de som 
tillval. I början endast på vänster sida på modell 
533 men senare dubbla reserver på såväl modell 
526 som 533.

De sexcylindriga vagnarna red givetvis 
på prestigen från de åttacylindriga och såldes 
till ett betydligt lägre pris. T.ex. kostade en 
Packard Eight Club Sedan $4 950 medan en sex-          
cylindrig vagn med samma kaross hade ett pris 
på $2 685, vilket var en markant skillnad. En 
Eight Runabout gick på $3 975 och en 533 Six 
med samma kaross $2 385, medan en motsva-
rande 526 Six kostade $2 275. Men varför bygg-
des två sexor av olika längd men med samma 
motor? Betydligt fler såldes med den kortare hjul-
basen och många köpare av denna modell hade 
kämpat, och kanske ekonomiskt tagit sig vatten 
över huvudet, för att kunna köpa en Packard. 
Då kunde skillnaden på $110 kanske göra detta 
möjligt. I städerna såldes också flest 526 på grund 
av de växande parkeringsproblemen (Redan då?!) 
och att många privata garage vid den tiden var 
för korta för den längre modellen. Varför slopade 
man då inte modell 533? Jo, man hade karossen 
till 443 och chassiet till 533 och dessa gick bra 
att kombinera, trots att karossen var avsedd för 
ett tio tum längre chassi. Många ville trots allt ha 
en imponerande bil till ett lägre pris.

En All Weather Town Car byggd av Derham.

Från den svenska karossbyggaren Hovslageri-
bolaget kommer denna Convertible Sedan.

En Cabriolet de Ville, ett specialbygge på ett 
443 chassi.

 Som ovan nämnts introducerades sjätte 
seriens vagnar den 1 augusti 1928. Utbudet 
bestod då enbart av bilar med åttacylindriga 
motorer, en på 90 hkr. och en på 106 hkr. och 
en drivlina som var snarlik den på femte seriens 
sexor. Modellerna 626 och 633 hade samma 
nya motor men även nya chassier på 126½” 
respektive 133½”. Modell 626 fanns med tre 
karosser medan 633 hade sju. Små detaljför-
ändringar gjorde att bilarna ur sjätte serien såg 

När den stora åttan modell 443 introduce-
rades den första juli 1927 var det ett stort eve-
nemang för det bilintresserade Amerika. Den 
gjordes med endast en hjulbas, 143” (3,63 m),
vilket framgår av modellnumret 443 (fjärde 
serien med 143 tums axelavstånd), och i model-
lerna Standard och Custom. Custom som inte 
kom förrän den 3 januari 1928 då Standards 
karossmodeller också utökades med en något 
billigare Coupe och en Convertible Coupe. Detta 
var för övrigt den första Convertible Coupe 
som byggts på Packardfabriken. Alla tidigare 
bilar med denna kaross hade tillverkats av 
utomstående karossbyggare, vanligen Dietrich. 
Sammanlagt fanns nu modell 443, även kallad 
Single Eight, i nio karosstyper både för både 
Standard och Custom. Karosserna var identiska 
på de två modellerna men hade olika nummer.

Begreppet ”Custom” står ju som regel för 
specialbyggda karosser, men med början 1928 
använde Packard detta namn på sina lyxigaste 
åttacylindriga modeller, även om de kom från 
fabrikens egna produktlinjer. Utöver de fabriks-
tillverkade bilarna lyfte Packard sin image som 
tillverkare av lyxbilar genom att presentera en 
katalog med tjugo modeller ritade och byggda av 
utomstående, berömda karosseritillverkare, t.ex. 
Dietrich, Darrin, Rollston, Murphy, Holbrook, 
LeBaron, Derham och Fleetwood. Bilarna kunde 
givetvis också utrustas efter kundens egna, ofta 
långtgående, önskemål.  

 Beträffande det förvirrande med Packards 
modellserier låt oss först reda ut vilka modell-
er som tillverkades under 1928. Fjärde seriens 
Single Eight (443) producerades mellan den 
1 juli 1927 och den 1 augusti 1928 och under 
samma period byggdes femte seriens Single Six. 
(526, 533). Den första augusti 1928 startades 
produktionen av sjätte seriens vagnar (626, 633, 
640, 645) som pågick till den 20 augusti 1929 
och kallades årsmodell 1929.

Bilarna som kom redan den 1 juli 1927 borde 
ju tillhöra årsmodell 1927 (eller 1927½, en ter-
minologi som ibland tillämpats), men Packard 
kallade dessa för 1928 års modell. För att göra 
förvirringen ännu större så hände det att Packard, 
om man gjorde en ny teknisk landvinning, gick 
in mitt i en aktuell serie och monterade den nya 
delen. Hade man ett stort lager av en eller flera 
delar från den tidigare modellen, använde man 
oftast denna/dessa tills lagret var tömt, en vanlig 
företeelse bland tillverkare av lyxbilar vid denna 
tid. Man erbjöd även ägare av äldre bilar att 
låta uppdatera dem med moderna delar alltifrån 
strålkastare, flyglar och grillar till modifikationer 
av motorn.

Customkarosseri från Murphy på 443-chassit 
med smala A-, B- och C-stolpar. Modellen be-
nämndes Clear Vision Sedan.

En 443 Coupe på längsta chassit, 143 tum, är 
en imponerande upplevelse .  

rullade ut från fabriken i största hemlighet den 
11 juni, men den 6 juni hade nyheten läckt ut 
till en tidning som berättade att bilen skulle 
heta Plymouth. Den 4 augusti introducerade 
han också DeSoto, som skulle konkurrera 
med Oldsmobile, Pontiac och de billigare 
Nashmodellerna. Men Chrysler hann också 
med annat detta år och ställde upp med ett team 
Chrysler Tourer i Le Mans och gjorde en enorm 
succé genom att komma på andra och tredje 
plats. Buick firade sitt 25-årsjubileum 1928 och 
Studebaker tog kontrollen över Pierce Arrow. 

Men även bilarna som kom direkt från 
fabriken försågs ofta med extrautrustning som 
stålekerhjul och ett eller två sidomonterade 
reservhjul. Urvalet på tillbehör var stort. Det gick 
även att få träekerhjul med avtagbara fälgar, s.k. 
artillery wheels, men dessa var inte längre så 
populära. Däckdimensionen var 700×20, vilket 
gav bilen en lägre profil. Detta tillsammans med 
en kraftigare kylarram och större strålkastare 
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gav bilen ett massivare intryck. Motorn var nu 
monterad på en ny typ av gummikuddar och 
försedd med ett oljefilter av standardmodell. En 
ny teknisk finess var smörjning av cylindrarna, 
i vilka det sprutades olja när motorn chokades. 
Detta förhindrade onödigt slitage och gav normal 
kompression även vid kallstarter. Modell 443 
fick också en förbättrad centralsmörjning som 
verkade automatiskt via insugningsgrenröret. I 
övrigt var alla specifikationer de samma som på 
tredje seriens Eight från 1927, t.ex. att motorns 
effekt var 106 hkr. 

Packards modell 443 var bland de mest 
individuellt utrustade lyxbilarna och det var nog 
mer undantag än regel att två bilar var exakt lika. 
Detta berodde bland annat på att Packard medgav 
fritt val av färg och klädsel utan pristillägg och 
eftersom det var cirka fyra månaders leveranstid 
tog många kunder tillfället i akt att få en bil enligt 
personlig smak. Helsvarta bilar av denna modell 
svarade för endast 6 procent av produktionen.

I början av året insåg PMCC att höga priser 
och en hård konkurrens inverkade negativt på 
försäljningen. Därför introducerade man en ny 
och något enklare Standardmodell den 1 mars, 
som kunde säljas till $250-$600 lägre pris än 
Custom Eight. Denna ”Standard” blir ibland 
felaktigt förväxlad med den mindre ”Standard 
Eight” som introducerades som 1929 års modell. 
Bilarna tillverkade 1928 ur fjärde serien var 
de sista att ha snapskoppar (på motorn alltså!)
eftersom bensinen nu var av så bra kvalité 
att det ansågs onödigt, det var också sista 
året för temperaturmätare på kylarlocket. 
Packard var nu definitivt den mest sålda lyx-
bilen i USA och överträffade Cadillacs försälj-
ning med tre till ett. 

En kort kaross på ett långt chassi kännetecknar 
en Club Sedan. Även denna en 443.

Utbudet av karosser var stort. Detta är en         
Roadster på ett 443 tums chassi.   

De två modellerna 526 och 533 hade många 
finesser som inte fanns på tidigare sexor och var 
väl närmast att betrakta som förminskade 443:or. 
De ansågs också av många vara USA:s vackraste 
bilar och slog försäljningsrekord med 41 750 
sålda exemplar. När modell 443 kom hade den 
två sidomonterade reservhjul. Sidomonterade 
reservhjul hade dock hittills varit ett sällan 

De åttacylindriga vagnarna blev naturligtvis 
mest uppmärksammade och en Eight gav också 
mer pengar än vad en Six gjorde, men för varje 
såld åtta såldes det fyra gånger så många sexor. 
Trots detta var 1928 det sista året Packard till-
verkade en sexcylindrig modell på åtta år. Enligt 
PMCC:s nomenklatur hade modell 526 en hjul-
bas på 126” (3,20 m) och 533 på 133” (3,38 m). 
Modell 526 hade fem olika karosser och 533 hade 
sju. Av de tolv karosserna var fyra nya, vilket 
får anses ovanligt för en modell som man skulle 
överge i och med femte serien. De nya karosserna 
på 526:an var en Rumble Seat Coupe och en 
Convertible Coupe, även den med svärmorssäte 
(rumble seat), och på 533:an en femsitsig Phaeton 
och en Roadster med svärmorssäte.  

Montering av ett Club Sedan-karosseri.
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modernare ut. Bland annat ersattes de gamla 
”kakburkarna” med droppformade strålkastar-
hus. Bland omkring ett dussin tekniska nyheter 
kan nämnas att instrumentbrädan ändrades och 
att termostatreglerad kylargrill infördes, liksom 
ett nytt system för fjädrar och stötdämpare. En 
engelsk uppfinning som kallades ”säkerhetsglas” 
togs snabbt upp av den amerikanska bilindustrin. 
Problemet var bara att det syntetiska material 
man använde tillsammans med glaset efter en 
tid gulnade. Detta problem löste man först 1935, 
varför det är lätt att tro att bilar tillverkade mellan 
1928 och 1935 hade tonade rutor. 

Samma datum som Standard Eight presen-
terades kom även den stora åttan modell 640 
med namnet Custom Eight och samma 106 hkr 
motor som i modell 443 men placerad i ett nytt 
chassi med 140½” hjulbas. En månad senare, 
den 1 september, kom modell 645 DeLuxe Eight. 
Både 640 och 645 hade samma motor och samma 
nio karosser, modell 645 hade dock ett chassi 
på 145½”. Utöver standardkarosserna fanns det  
femton custombyggda karosser att få på special-
order liksom, om man önskade, en helt personlig 
kaross från någon av de skickliga karosseribyg-
garna som Packard samarbetade med. 

beställt extratillbehör. Men 1928 fanns de som 
tillval. I början endast på vänster sida på modell 
533 men senare dubbla reserver på såväl modell 
526 som 533.

De sexcylindriga vagnarna red givetvis 
på prestigen från de åttacylindriga och såldes 
till ett betydligt lägre pris. T.ex. kostade en 
Packard Eight Club Sedan $4 950 medan en sex-          
cylindrig vagn med samma kaross hade ett pris 
på $2 685, vilket var en markant skillnad. En 
Eight Runabout gick på $3 975 och en 533 Six 
med samma kaross $2 385, medan en motsva-
rande 526 Six kostade $2 275. Men varför bygg-
des två sexor av olika längd men med samma 
motor? Betydligt fler såldes med den kortare hjul-
basen och många köpare av denna modell hade 
kämpat, och kanske ekonomiskt tagit sig vatten 
över huvudet, för att kunna köpa en Packard. 
Då kunde skillnaden på $110 kanske göra detta 
möjligt. I städerna såldes också flest 526 på grund 
av de växande parkeringsproblemen (Redan då?!) 
och att många privata garage vid den tiden var 
för korta för den längre modellen. Varför slopade 
man då inte modell 533? Jo, man hade karossen 
till 443 och chassiet till 533 och dessa gick bra 
att kombinera, trots att karossen var avsedd för 
ett tio tum längre chassi. Många ville trots allt ha 
en imponerande bil till ett lägre pris.

En All Weather Town Car byggd av Derham.

Från den svenska karossbyggaren Hovslageri-
bolaget kommer denna Convertible Sedan.

En Cabriolet de Ville, ett specialbygge på ett 
443 chassi.

 Som ovan nämnts introducerades sjätte 
seriens vagnar den 1 augusti 1928. Utbudet 
bestod då enbart av bilar med åttacylindriga 
motorer, en på 90 hkr. och en på 106 hkr. och 
en drivlina som var snarlik den på femte seriens 
sexor. Modellerna 626 och 633 hade samma 
nya motor men även nya chassier på 126½” 
respektive 133½”. Modell 626 fanns med tre 
karosser medan 633 hade sju. Små detaljför-
ändringar gjorde att bilarna ur sjätte serien såg 
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Standardkaross från Packard, 443 Touring.

Den skicklige och välkände formgivaren 
Werner Gubitz blev engagerad av Packard 1928 
och gjorde några ritningar av olika karosstyper. 
Två av dessa, en Phaeton och en Roadster, ledde 
till Speedster Eight som var en sportig modell 
byggd på ett 126½” chassi men med den stora 
motorn. Dessa bilar levererades från fabriken 
med stålekerhjul och ett bakmonterat reserv-
hjul. Med den i förhållande till vikten starka 
motorn blev bilen också snabb och hade inga 
problem med farter kring 160 km/tim. Den totala
produktionen av Speedster var endast 70 bilar 
och bägge modellerna kostade $5 000. Men även 
rörande Speedster råder viss förvirring. Enligt 
Packards dokument hade båda biltyperna det 
korta chassiet, men vissa uppgifter finns också 
om att Phaeton skulle ha funnits med det längre 
133½”-chassiet. Av de mest trovärdiga källorna 
framgår att Speedster hade den vanliga DeLuxe 
Eight-motorn på 106 hkr. medan andra uppgifter 
finns på att motorn var trimmad till 130 hkr.  

Om vi glömmer förvirringen med olika serier 
och modeller som tillverkades mellan den första

augusti 1927 och den tjugonde augusti 1929 
och håller oss till kalenderåret 1928, lyckade 
Packard slå ännu ett produktionsrekord med 49 
698 vagnar. Av dessa var 12 423 av serie 526 
och 7 444 av serie 533. Totalt 19 867 exemplar 
av den nya sexcylindriga modellen som den 
första augusti skulle ersättas av Standard Eight. 
Detta satte givetvis också spår i kassakistan, men 
eftersom Packard hade brutet räkenskapsår som 

Den kinesiske krigsherren Chiang Kai-sheks högerstyrda 526 Six Sedan. Lägg märke till handtagen 
på taket  och den bakåtmonterade soffan för de sex livvakterna. Åtminstone två av dessa bör vara 
vänsterhänta. Den här bilen var avsedd att användas i Ningbo (Chiang Kai-sheks hemtrakt), där 
de grändlika gatorna behövde breddas och rätas ut för att bilen skulle rymmas.
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 För att efter den sista broderns bortgång 
hedra minnet av familjen och de två framstående 
och berömda bröderna Packard, beslöt PMCC:s 
ledning att anta Packards familjevapen som sitt 
emblem och pryda kylarramen på varje modell 
med detta. I sina annonser beskrev Packard vap-
net i heraldiska termer som: ”Ett rött fält med ett 
kors av snedställda rutor mellan fyra rosor och 
överst en from pelikan” Inom heraldiken symbol-
iserar den fromma pelikanen barmhärtighet och 
omsorg om familjen. Den föreställer en pelikan 
som pickar blod från sitt bröst för att mata sina 
ungar. I annonserna påpekades även att vapnet 
representerade kvalité, smak och integritet, vilket 
låter som en efterkonstruktion av marknadsavdel-
ningen. Företaget skulle dock leva upp till dessa 
ideal med tillförsikt. För den som är intresserad 
av heraldik finns det mer att läsa i facklitteraturen 
om detta familjevapen som Samuel Packard tog
med sig från England till ”det nya landet” 1638. 

Skälet till att detta vackra vapen inte använts 
på bilarna eller i Packards reklam tidigare var 
troligen att bröderna Packard ville verka i det 
tysta och inte synas i det offentliga eller bli för 

Till 1928 års modeller började Packard att 
marknadsföra ovanstående vindskydd med 
utfällbara sidoskydd som ”factory authorized 
accessory” till passagerarna i ”svärmorssätet” 
och fortsatte att sälja det  t.o.m. 1932 års modell. 
Tillbehöret  tillverkades av the Tonneau Shield 
Company på West 63 Street i New York City.

För den nätta summan $2 385 kunde man vid 
introduktionen köpa en 533 Runabout. Ett år 
senare hade priset sjunkit med $300. 

 Single Six 533 Coupe för fyra personer.

personliga. Tillsammans med PMCC:s verk-
ställande direktörs, Alvan Macauley, kraftfulla
förnekande tog också användandet av familje-
vapnet död på ryktet, som florerat en tid, att Packard 
skulle fusionera med någon annan biltillverkare. 

Packard utmärkte sig även i ett annat
element detta år, när Gar Wood från Detroit i 
”Miss America VII” slog världsrekord på vatten 
med en fart av 80,6 knop motsvarande 149,3 km/
tim. Båten var utrustad med två specialbyggda 
Packardmotorer på 1 100 hkr var. 

Den välkända testanläggningen – Packard 
Proving Grounds – i Utica norr om Detroit blev 
färdigbyggd 1928. Historien om den har vi be-
rättat i tidigare nummer av Bulletinen.

Källor: 
Kimes: Packard a History of the Motor Car and the 
Company. 
Damman & Wren: Packard.
Dawes: The Packard 1942–1962. 
Turnquist: The Packard Story.
Lindh: Stora Billexikonet, Volvo.
Wikipedia.

slutade första augusti är det svårt att hitta siffror 
för kalenderåret. Resultatet för året 1927/1928 
var dock $21 885 416 på en total försäljning 
av $94 677 390, vilket var en rejäl ökning från 
föregående räkenskapsår.

En femsitsig 443 Standard Eight Phaeton.
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Annons från 1928. Ur John Wallentins urklippsalbum med Packardannonser.
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Kansi
Arild Lindqvist kävi Packardillaan Huru-ukkotapaamisessa 
Espoossa. Tässä kiertokirjeessä kerrotaan myös autosta joka 
kävi vanhalla kotitilallaan Norjassa, erikoisesta huutokau-
pasta Tanskassa ja hämmentävästä vuodesta 1928. 

sivu 3

Packard-ajatuksia   Robin Berg
Kun suunnittelin tämän kiertokirjeen sisältöä kävin läpi 
vanhoja kiertokirjeitä. 150:een kiertokirjeeseen mahtuu 
paitsi kirjoituksia, kuvia ja informaatiota 45:n vuoden kerhon 
historiaa. Sain ajatuksen aikaisempien kiertokirjeiden 
digitoimiseksi, ja toivon että ajatus joskus toteutuisi. Uusi 
tekniikka helpottaa tiedonhakua, ja meillä on erikoistietoa 
Packardista Pohjoismaissa. Tämä on arvokasta ja meidän 
tulee huolehtia asiasta jatkossakin uuden tekniikan puitteissa. 
Kerhon perustamistilanteessa v. 1971 hankittiin pohjois-
maisia Packardomistajia jäseniksi kun omistaminen silloin oli 
ehdoton jäsenyyden ehto. 67 jäsentä löydettiin alkuun, mutta 
jo v. 1978 jäseniä oli 173 ja autoja 247. Uusin tilasto sisältää 
354:n jäsenen ja 411:n auton tiedot. Kerho kasvaa edelleen. 
Alkusarjan kiertokirjeistä hohkaa perustajan, Harald Jons-
sonin, innostunut paneutuminen yksinkertaisen ja mukavan 
kerhotoiminnan aikaansaamiseen. Vaikutamme kaikki luon-
nollisesti hyvän tunnelman ylläpitämiseksi. Mitä tulevaisuuden 
kiertokirjeissä kerrotaan? Haluatko itse kertoa kokemuksistasi 
tai toiveistasi? Ei muuta kun kynä käteen ja mäkeen!
Kuvan Packard 740 Sedan löytyi kiertokirjeestä nro. 2. Minulle 
tuntematon kuva esittää Bergin perheen omistuksessa olevaa 
autoa vuoden 1964 Porvoon Ajoissa Helsingin kauppatorin 
liepeillä.

sivut 5 – 6

Sitten viime kerran
Toivotamme ilahduttavan monta uutta jäsentä tervetulleiksi 
kerhoomme!

Jäsen- ja vaunuluettelo
Tarkistathan omat yhteystietosi ja ilmoitat Lars Löwgrenille 
(tiedot s. 2) mahdollisista muutoksista 15.4.2016 mennessä. 
Sähköpostiosoitteita toivotaan hartaasti käytöömme. Vain 
250 jäsentä 350:sta ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa 
kerholle.

Tulevia tapahtumia
Lastenkliniikka on lähettänyt kerhollemme kutsun osaallistua 
lasten ulkoilupäivään Malmin lentokentällä sunnuntaina 
29.5.2016. Lapset pääsevät lentämään samalla DC-3:lla 
joka nähtiin Vesivehmaan kentällä viime vuoden Packardko-
kouksen aikana. Lisätietoja saat Mikko Möltsiltä. mmoltsi@
welho.com tai 040 76 29 592
Mikäli muissa Pohjoismaissa pidettäviin kokouksiin on kiin-
nostusta, olethan yhteydessä Suomen työryhmän jäseneen! 
(s. 2)

Huru-ukko tapaaminen
Autohistoriallisen Seuran elokuussa järjestämään pic-nic 
retkeen saavat ennen vuotta 1954 valmistuneet autot osal-
listua. Espoon Margaretebergin taimitarhan puistossa kävi 
7 Packardia parinkymmenen muunmerkkisen auton lisäksi. 

sivu  7

Hyvät Packard-ystävät
Sesonki alkaa ja tarjoaa monta tapahtumaa eri maissa. Toivon 

runsasta osallistumista, mitä enemmän meitä on näissä 
läsna, sitä hauskempaa on.
Saksan työryhmästä
Saksan yhteysmiehemme Wilfried Hüttmann on vetäyty-
mässä tehtävästään maaliskuun loppuun mennessä.
Tämä on ikävä uutinen meille koska hän on tehnyt paljon 
arvokasta työtä kerhon eteen, eikä vain Saksan hyväksi. 
Hän on järjestänyt 4 ikimuistettavaa kokousta ja nostanut 
jäsenmäärää vakuuttavasti. Esitän lämpimät kiitokset hänen 
panoksestaan.
Kotisivumme on ollut työn alla jo pitempään, työ on 
vaatinut arvioitua enemmän aikaa mutta kohta sen pitäisi 
olla kunnossa. Michael Nancke on panostanut paljon 
toimivuuden parantamiseksi. Arvostan tätä suuresti, kuten 
myös panostuksia kiertokirjeen, jäsen-ja vaunuluettelon sekä 
tapahtumien eteen.
Vuosimaksun aika on kohta ja toivon että koette saavanne 
kerholta hyvää vastinetta rahalle ja jatkatte työmme tukemista.  
Olen aina valmis kuuntelemaan ideoita kerhon mielenkiinnon 
lisäämiseksi.
Kiitos NPOC:n tukemisesta

Packardterveisin,
Allan Kim Möller

Auto, johon kiinnitin huomioni Robin Berg
Syksyllä 2015 osallistuin kokoukseen Hotelli Presidentissä 
Helsingissä. Hotellin kokoushuoneet on nimetty president-
tiemme mukaan. Kiinnitin huomiota huoneemme seinällä 
olevan kuvan Packardiin, jolla presidentti Svinhufvud oli 
saapumassa. Alun perin valkoinen auto jouduttiin maalaa-
maan mustaksi melko uutena kun se kansanhumorilla 
kutsuttiin maitoautoksi. Sama auto löytyy kiertokirjeen 132 
kannesta.

sivut 8 - 10

Erään Packardin kotiinpaluu

Teksti: Frode Rene     Kuvat: Frode Rene, Harald M. Nissen-
Lie                 Muokkaus: Robin Berg

Aiheemme Packard 733 Limousine on kerran aikaisemmin 
esitetty lukijoillemme. Tässä alun perin Hallingdölen-nimi-
sesen päivälehden jutussa auto palaa vanhalle kotitilalleen.  
Tämä on Kåre Bergin suuri päivä. Lippu on nostettuu salkoon 
ja aurinko yrittää päästä pilvien läpi. Kåre säntää edestakaisin 
tilan päätalon ja aitan välissä, hän odottaa arvovieraita. 
Kaiken pitää olla kunnossa kun vanha amerikanrauta palaa 
entisille kotiseuduilleen 74:n vuoden jälkeen. Nurmikolle 
on kerääntynyt joukko naapureita odottamaan tulokasta. 
Auton alkuperäisen omistajan, tupakkapatruunan Conrad 
Langaardin jälkeen auton osti vuonna 1940 Kåren setä 
Håkon. Sillä kuskattiin Bergsjön tunturihotellin vieraita kuuden 
vuoden ajan. Sitten Håkonin veli eli Kåren isä Sigurd otti auton 
taksikäyttöön v. 1947.
Siltä ajalta on myös valokuva autosta Vatsin kotitilan päära-
kennuksen edessä. Nyt Kåre aikoo ottaa kuvan uudestaan 
kun auto saapuu. Jännittää niin että hän polkee tasajalkaa. 
Kuuluu suoran kahdeksikon tunnusomaista ääntä ja sieltähän 
auto tulee päätieltä pihanurmikolle. Nykyinen omistaja Harald 
M. Nissen-Lie astuu ulos kiiltävästä autosta. Sen entisöintiin 
meni 4 vuotta. Ennen sitä se seisoi 25 vuotta käyttämät-
tömänä autotallissa. Auton koko yllättää Kåre Bergin, se on 
paljon suurempi kun mitä hän pystyi kuvittelemaan. Sitten 
auto ajetaan paraatipaikalle talon eteen ja kuvia otetaan joka 
kulmalta, myös täsmälleen samasta pisteestä kuin viimeksi. 

KIERTOKIRJE 150 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO DAG SÖDERBLOM
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Teksti: Bertil Dimander          Muokkaus: Hans Schmidtz

Tässä yhteenvedossa keskitytään maailmantapahtumien 
sijaan omaan merkkiimme. Packardin käyttämä ratkaisu 
uusien tuotteiden erottamisesta edeltävistä on joskus ollut 
hyvinkin hämmentävä. Vuosimallien sijaan käytettiin nous-
evaa järjestysnumeroa ja sarjaa nimityksenä aina vuoteen 
1953, jonka jälkeen 54. sarjasta tuli vuosimalli 1954. Vuonna 
1928 valmistettiin neljännen, viidennen ja jopa kuudennen 
sarjan autoja. Mikäli oman auton vuosimalli oli hakusessa, 
tehdas palveli asiakkaita puhelimitse asian ratkaisemiseksi. 
Pohjoismaiden ja USA:n välinen ensimmäinen puhelinlinja 
vihittiin nimittäin käyttöön Ruotsissa helmikuussa 1928. 

Aloittakaamme selvittämällä mitä Packardin malleja valmis-
tettiin kysyeisenä vuonna. Neljännen sarjan Single Eight 
(443) oli tuotannossa heinäkuun ensimmäisestä päivästä 
1927 aina ensimmäiseen päivään elokuuta 1928. Saman 
aikataulun mukaisesti valmistettiin myös viidennen sarjan Six 
(526, 533). Tämän jälkeen alkoi kuudennen sarjan autojen 
(626, 633, 640, 645) valmistus jatkuen 20. päivään elokuuta 
1929. Näitä kutsuttiin myös vuoden 1929 vuosimallin autoiksi. 
Mallien erottamisesta toisistaan tehtiin vielä hankalammaksi 
jatkamalla tiettyjen osien käyttöä mallivaihdoksen jälkeen, 
käytäntö kuului muidenkin loistoautojen valmistajien tapoihin. 
Lisäksi tarjottiin jälleenmyyjien kautta tiettyjä lisävarusteitä 
edellisten mallien uudistamiseksi joka edelleen vaikeutti malli-
sarjojen erottamista.  Näistä mainittakoon lyhdyt, lokasuojat, 
jäähdyttäjän kuoret ja moottorin muunnokset.
Kalleimpiin omiin malleihin otettiin käyttöön Custom-
nimike. Tämä käsite tarkoitti yleensä vieraiden koriräätälien 
luomuksia, mutta Packard Custom-korit tehtiin omissa 
tiloissa. Korkeat hinnat vaikuttivat nousukaudesta huolimatta 
kysyntään ja kohta tuotiin markkinoille lähes Custom-korinen 
Standard-malli jonka hinta oli hieman edullisempi. Tätä mallia 
ei pidä sekoittaa Standard Eightiin (626, 633), joka tuli mark-
kinoille seuraavana vuonna. Packard saavutti ylivoimaisen 
aseman loistoautomarkkinoilla ja möi kolminkertaisen määrän 
Cadillaciin verrattuna. Kalenterivuonna valmistui kaikkiaan 
ennätykselliset 49 698 Packardia. Tulostietoja ei ole olemassa 
kalenterivuositasolla, mutta tilivuoden 1927/28 liikevaihdosta 
$ 94 677 390 tehtiin tulosta kokonaiset $ 21 885 416 eli 23.1%. 
Autoalalla ei moisia tuloksia enää tehty. Muitakin ennätyksiä 
lyötiin. Packardin kahdella 1.100:n hevosvoiman merimoot-
torilla varustetun ”Miss America VII”-veneen ruorissa ollut 
Gar Wood saavutti 80,6:n solmun eli 149,3 kilometrin 
tuntinopeuden Detroitin vesillä. Kaupungin pohjoispuolella 
Uticassa vihittiin uusi autojen testirata Packard Proving 
Grounds käyttöön.  
Kuusisylinteriset mallit (526, 533) edustivat samaa teknistä 
laatua kuin kahdeksansylinteriset (443), mutta tuloksellisesti 
kalliimmat mallit olivat Packardille arvokkaampia vaikka niitä 
myytiin vain viidenneksen verran myyntimäärästä. Identtisillä 
koreilla mutta eri moottoreilla varustetut mallit hinnoitetltiin 
ilmeisesti ostajan maksukyvyn mukaan. Packard Eight Club 
Sedan maksoi $ 4 950, kun Packard Six samalla korilla 
maksoi $ 2 625.  Kun kuudennen sarjan autojen valmistus 
alkoi elokuussa 1928 mallistossa oli enää kahdeksansyl-
interisiä malleja, tehojen ollessa 90 ja 106 hv. Uudet mallit 
näyttivät selvästi moderneilta, rumpumallisten lyhtyjen tilalle 
oli tullut virtaviivaiset kupumalliset lyhdyt. Jäähdyttäjän yläpro-
fiiliin palautui aiemmin käytössä ollut kurvikkaampi muotokieli 
ja siihen lisättiin Packard-suvun pelikaani-aiheinen vaakuna. 

Takakansi
Kahden suomalaisen Packardin peräpäät päättävät tämän 
kiertokirjeen.  Vasemmalla on Jarmo Kytömäen Business 
Coupe ja oikealla Juha Muukan Club Coupe. Molemmat ovat 
mallia 1700 vuodelta 1939.

Vuoden 2015 Länsirannikon Packard-ralli huippusuosittu
Ralli ajettiin 19:ttä kertaa lauantaina 12.9. 2015 Varbergin 
seutuvilla. Tapahtumaan osallistui 34 henkeä ja 9 Packardia. 
Valitettavasti kolme Packard-autokuntaa joutui perumaan 
teknisten haasteiden takia.  Tanskasta tuli Tom Dams-
gaard vaimoineen ja ystävineen joka ilahdutti meitä paljon. 
Yllätysviaeraana oli Ulf Benndorfin entinen Caribbean 1953 
vastaentiöitynä ja nyt Christian Gattin omistamana.  Yhteisen 
aamiaisen jälkeen jaettiin kartat ja ajo-ohjeet ja lähdimme 
nauttimaan Hallandin kauniista maisemista. Kävimme 
tutustumassa Byaregårdenin mikropanimoon ja Borrås 
Skåranin luonnonoikkuun. Stavderin sataman ja Ringhalsin 
kansallispuiston kautta päädyimme Väröbackan majataloon 
illastamaan. Hieno päivä päättyi palkintojen jakoon.
Ralliin voi osallistua tänäkin vuonna, ajankohta on 10. 9.2016. 
Paikkana on edelleen Varbergin kaupunki.
Packardterveisin, NPOC-Ruotsin työryhmä

sivu 11

Fredriksenin kokoelman huutokauppa Tanskassa 
26.9.2015
Teksti ja kuvat: Harald M. Nissen-Lie

Kun kuulimme huutokaupasta tilasimme esineluettelon 
istumapaikkoineen. Lähdimme lautalla Norjan Larvikista 
Tanskan Hirtshalsiin, josta parin tunnin ajomatkan jälkeen 
olimme kohteessa. Ebeltoftin linnassa odotti Fredriksenin 
kokoelman 48 autoa. Poikkeavasti kaikki autot olivat huippu-
kunnossa ja vieläpä ajokunnossa. Vanhimmat olivat vuodelta 
1905 ja nuorimmat vuodelta 1974, joista 8 Rolls-Roycea ja 
kaksi Packardia. Huutokauppa tapahtui 4-500 istumapaikkaa 
vetävässä teltassa. Siellä tarjottiin jaloimpia virvokkeita. 
Ulkopuolelle jäi kiinnostuneita sadoittain. Autoihin oli päässyt 
tutustumaan kahteen otteeseen linnan etupihan ruohikolla, 
mutta nyt ne ajettiin yksitellen telttaan ja alustalle. Tapahtuma 
välitettiin verkon ja puhelimien kautta maailman ostajille. 
Huutokauppa kesti kokonaiset 5 tuntia. Tämä oli elämäni 
jännittävin esitys.
Tarjottavista autoista saatiin 200-250 milj. NOK. Harvat 
autoista jäivät Tanskaan, pari päätyi Ruotsiin ja yksi Norjaan. 
Sinisestä Packard 1934 1107 Coupe Roadsterista maksettiin 
4.2 milj. NOK ja valkopunaisesta 1932 Twin Six Sport Phaeto-
nista NOK 3.3 milj. NOK. (9.75 NOK on 1 €)
Huutokaupan autot löytyvät osoitteesta www.bonhams.com/
auctions/23234. 

sivu 12

Tervetuloa Packardkokoukseen 30.6.-3.7.2016 Norjan 
Geirangeriin

Geiranger on pieni kylä mutta suuri nähtävyys. Se 
sijaitsee mahtavan vuonon pohjukassa korkeiden tunturien 
varjostamana. Kokouspaikkana on maineikas Hotelli Union 
jota pitää Mjelvan perheen neljäs sukupolvi. Ohjelmaa on 
nyt tavallista enemmän kun kokouksen kesto on 4 päivää. 
Olethan yhteydessä NPOC-Suomen työryhmän jäseneen 
mikäli matka kiinnostaa..

sivu  14

Mainos vuodelta 1937 
Mainos esittää Ruotsin maahantuojan Wiklundin hinnastoa 
ja suurta uutuutta, edullista Packard Sixiä. 

sivut 15 -21

Hämmentävä vuosi 1928
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*******************************************************************************

R

Bulletinen avslutas med två bakdelar. Jarmo Kytömäkis 1700 Business Coupe och Juha Muukkas Club Coupe från år 1939. 


