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Nummer 137
Hösten 2010

Den årligen återkommande Løvfaldsturen i Danmark ersattes i år av en tur
till Berlin, arrangerad av klubbens tyska medlemmar. Från norden kom sju
danska och ett svenskt Packardekipage. Därtill några medlemmar per flygtransport. På lördagen gjordes en blixtaktion då bilarna, helt utan tillstånd,
parkerades framför Brandenburger Tor för fotografering. Hela aktionen var
över på ett par minuter. Läs i detta nummer reportaget från Berlin, en artikel
om Packardfabrikens sönderfall, en norsk begravningsbil och lite om oljor.
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Treffpunkt Berlin
Text: Jens Jørgen Pedersen Foto: Hans Schmidtz
NPOC’s Løvfaldstur den 9.9. - 12.9. 2010 skulle gå til Berlin. Det var et arrangement, der
nær ikke var blevet til noget, grundet megen aktivitet særlig på hotelområdet, men takket
være en ihærdig og målrettet indsats fra vore tyske klubmedlemmer, lykkedes det alligevel.
– Tusind tak for det. Det gav os alle en fantastisk oplevelse.
Berlin.
2010 er et følelsesladet år for enhver berliner,
nemlig tyve året for byens officielle genforening.
Den tyske hovedstad har på de sidste 65 år gennemgået et en voldsom forvandling. Fra at være
en gigantisk hob af sønderbombede bygninger
og uendelige dynger af murbrokker, blev byen
delt, grundet de velkendte politisk/økonomiske
forhold.
Den østlige del blev styret efter reglerne
fra proletariatets diktatur fra 1947 med DDRrepublikkens dannelse, mens den vestlige del
blev forvaltet efter demokratiske principper og
mistede sin status som hovedstad for en tid, og
blev i over et år i 1948-49 forsynet med samtlige
livsfornødenheder via lufttransport, da de sovjetiske tropper på Stalins ordre blokerede alle
indfaldsveje til Vestberlins 2 mil. indbyggere.
Vesttyskerne fik ved forbundskansler Konrad
Adenauers mellemkomst igen lov til at anvende
den gamle elskede nationalsang ”Deutschland,
Deutschland über alles”. Østberlinerne gjorde
blodig opstand mod regimet og den kommunistiske udsultning (”krigsskadeserstatninger” på
25-30 milliarder dollar) af Østtyskland og de
regelmæssige økonomiske stramninger i 1953,
hvor omkring 500 personer blev dræbt, og det
tidobbelte antal fængslet. Den forhadte mur blev
opført i 1960–61 og forhindrede flugt mod vest.
Det kommunistiske system kollapsede i november1989 af økonomiske årsager, og de to Tysklande
og byen Berlin blev fysisk genforenet, da man i tiden
umiddelbart herefter rev muren ned. Dernæst blev
Berlin forvandlet til verdens største byggeplads, hvor
mange af de historiske bygninger blev genopført
efter de gamle tegninger, og fik efter lidt tovtrækkeri
med Bonn, på ny status som hovedstad. De fleste
triste, gråbrune betonkolosser i øst er fjernet og
Alexanderplatz virker igen attraktiv og indbydende.

Og denne proces er ikke slut. I øjeblikket
arbejder over 3000 håndværkere på at opføre en ny
storlufthavn ved Schönefeld, som skal stå færdig
og klar til indvielse d. 3. juni 2012, med forbindelse til tog og U-Bahn. Navnet bliver BerlinBrandenburg International, og det må da ændre
lidt på de ældre vestberlineres humør. Mange
af dem er ikke kommet sig over lukningen af
Tempelhof i 2008. Tempelhof var hovedlufthavnen
i Vestberlin under Berliner-blokaden i 1948-49 og
de ældre folk i dag husker denne tid for de mange
fly som kastede ”rosinbomber” (slikposer) ned til
vestberlinerne ved overflyvning.
Byen har i dag genvundet sin status som en
førende, fornem og smuk metropol, baseret på
tyskernes grundighed og virketrang, og området
emmer af historie langt tilbage i tiden. Der findes
nu en overdådig mængde af seværdigheder af
historisk, kulturel og oplevelsesmæssig karakter.
Det hele er nu som tidligere, rigt ”dekoreret” med
store grønne områder og parker samt gadelygter
i et klassisk design. Byen udstråler i dag med 3,4
mil. indbyggere mange eksempler på fortidens
rædsler og eufori samt sorg, glæde, skaberevne
og livskraft, selv om historien har efterladt ”ar”,
der aldrig heles helt. Denne enorme forvandling
har kostet dyrt og resultatet er, at byen Berlin
nu er dybt forgældet og er tæt på at være fallit.
Tre dage.
Turen begyndte i københavnsområdet med samlet afgang torsdag kl.10:30 med syv Packardbiler,
og der kom undervejs to moderne biler til på
vejen til Gedser. Jerry Grandin og frue stødte
til kortegen i Rostock og fra Sydjylland kom
Jonni Sprang med sine to sønner. Køreturen i
Tyskland gik planmæssigt hvor vi ca. 75 km nord
for Berlin blev mødt af de fire tyske medlemmer
med Wilfried Hüttmann i spidsen. Overalt hvor

- tankarna finner du i detta nummer på sidan 12
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de klassiske biler kom frem, vakte de beundring,
ærbødighed og interesse. Efter et platinskift på en
af Packard bilerne, gik turen videre i to grupper
til hoteldestinationen i den centrale del af Berlin
nær Kurfürstendamm, hvor alle 34 deltagere blev
indlogeret. Seks personer fra Finland og Sverige
var fløjet til Berlin, da køreturen frem og tilbage
var for tidskrævende.
Samme aften var der arrangeret middag på
hotellet og Peter Burton havde fået iscenesat, at
der var blevet fremstillet en Packard modelbil,
som kunne sættes fast på et mahognifod ved
hjælp af magneter. Hvert klubmedlem fik et
eksemplar. Der var ligeledes til alle indkøbt et 48
timers rejsekort til samtlige berlinske offentlige
buslinjer, U-Bahn, sporvogne og enkelte kanalbåde. Så kunne man rejse lige så meget man
havde lyst til med de offentlige transportmidler.
En virkelig nyttig og særdeles praktisk detalje.

af gearkassen, 17,5 hk ved ca. 17.300 rpm.
Stemplerne til denne maskine var på størrelse
med et fingerbøl. Boring og slaglængde var på
kun 32,5 mm x 30 mm. Som om det ikke var nok,
lancerede Suzuki senere på året i 1967 model RP
68 en trecylindret 50 cc med 19 hk ved 20.000
rpm, og der var potentiale til ca. 21-22 hk ved
25.000 rpm. Den brugte samme gearkasse som
ovennævnte, men skulle have haft 18 eller 20
gear for at være brugbar. Omdrejningstallet
skulle holdes inden for en margin af kun 500
rpm. Boring og slaglængde var her 28 mm ×
27 mm. Den blev dog kun prøvet til en enkelt
træning.Derefter var der indlagt et besøg i
varehuset Ka De We (Kaufhaus Des Westen),
hvor der var mulighed for at studere mærkevarer
og andet til den daglige husholdning og udsøgte
luksus emner til damerne.

Fredag.
Fredag blev brugt til et besøg på en nedlagt
sporvognsstation med tilhørende værkstedsfaciliteter. Dette bygningskompleks, som i dag
hedder Meilenwerk, er blevet indrettet til mærkeværksteder for nogle af de finere bilmærker,
og der er også lejemål hvorfra der drives handel
med klassiske biler, biludlejning og salg af bøger,
model biler, udstilling af klassiske vogne samt
lidt motorcykler.
Den tidligere tyske roadracingkører Hans
Georg Anscheidts fabriksracer, som vandt VM i
denne disciplin for 50cc i 1967-68 var udstillet
i en hermetisk lukket glas montre. Det var en
Suzuki RK 67, en tocylindret vandkølet drejeventil totakter med 14 gear og pumpesmøring
1. Så här glada var vi i Berlin tycker
Karina Nancke.
2. Till höger om Tommy Madsens Patrician
två tyska Packardbilar.
3. Systerbilar: Møllers och Grandins 1701
4. Alla bilköer är inte negativa.
5. Meilenwerk med många exklusiva bilar.
6. Originell skulptur vid Meilenwerk.
7. Frederik den Stores sommarresidens i
Potsdam.
8. Kim Gram Olsen med sin Carribean 1953.
9. Mötets huvudarrangör var Wilfried Hüttmann med fru Gundi.
10. Jørgen Petersen i sin 1949 Super Eight
Convertible Victoria.

Trevligt inslag i berlintrafiken när NPOC
hälsade på.

Lørdag.
Lørdag morgen blev der efter lidt intern diskussion, i al hast arrangeret en opstilling af
bilerne ved Brandenburger Tor for en kortvarig
fotosession. Det skabte nogle mindre ændringer
i de tyske arrangørers minutiøse planlægning.
Resten af dagen blev helliget til besøget på
Frederik den Stores sommerresidens, Park
Sansscouci i Potsdam. Det er et fantastisk sted
med masser af historie og noget for enhver
smag, uanset om man vil kigge nærmere på
rokoko- og ny klassicistiske bygninger, et orientalsk thehus, havearkitektur, eksotiske træer
eller klassisk kunst. I en af slottets hestestalde
er der nu indrettet et film museum. Dette skildrer
det nærliggende Bapelsberg, der i 1920 til 1940
var Tysklands Hollywood. Her blev der indspillet masser af film både til underholdning og
senere som rene propagandafilm for det tredje
riges regime.
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Potsdam er desuden kendt for slottet
Cecilienhof, som er beliggende i Neuer Garten
am Heiliger See. Det var netop her de allierede mødtes lige efter WW2 repræsenteret ved
Churchill, Truman og Stalin for endeligt at
besegle Europas skæbne de næste mange år.
Polens grænser blev flyttet flere hundrede kilometer mod vest nok engang, og både Tyskland
og Berlin inklusiv Potsdam blev delt de følgende
45 år.
Mikael Bohnsen spurgte mig på et tidspunkt,
hvor det var man udvekslede spioner mellem
øst og vest under den ”Kolde Krig”. Jeg kunne
ikke give ham et præcist svar, men på hjemvejen
dukkede det op i min erindring. Det var broen
i Potsdam kaldet Glienicker Brücke, hvor en
kridtstreg på tværs af kørebanen signalerede
grænsen mellem DDR og BRD. Det var her
KGB-spionen Rudolf Abel og den amerikanske
U-2 spionfly pilot Francis Gary Powers blev
udvekslet.

Engelsmannen som kör en amerikansk bil i
Tyskland, Perter Burton, kom med sin 1935 års
Limousine.

I Potsdam kom der yderligere to tyske
Packard vogne til. Efter lidt drilleri med en af
bilerne vendte vi tilbage til hotellet, hvor der var
et par timers frihed til på egen hånd at studere
Berlin, eller blot nyde det fantastiske berlinske
sensommervejr med sol, 25 grader, og en ”berliner weiss”, en speciel lokal øl tilsat hyldebæreller hindbærsirup.
Aftenspisningen fredag og lørdag fandt sted
på restauranter i Berlin, og vi fik lejlighed til at
indsnuse den specielle atmosfære fra de tyske
”Bier Stuben” tæt ved Alexander Platz, eller
den lidt mere traditionelle tyske folkesjæl, med
lidt tyrolerstemning i baggrunden på Friedrich-

strasse. Dette var ikke ret langt fra hvor en af de
tidligere gamle berlinske hovedbanegårde havde
ligget og et af overgangsstederne mellem Øst- og
Vestberlin var placeret. Der var i dette tilfælde
tale om Checkpoint Charlie, hvor det østtyske
Stasi hovedkvarter (Stats Sicherheit Polizei)
lå, lige overfor, på den modsatte side af gaden.
Der er næsten ingen levn tilbage fra denne så
dunkle, grå og triste berlinske fortid under den
”Kolde Krig”. Ved Checkpoint Charlie er der
kun et skur og nogle informationstavler tilbage,
hvor den første kontrol af de grænsekrydsende
personer fandt sted. Der er indrettet et museum,
der skildrer denne tid lige ved siden af og et
egentligt DDR-museum lidt længere væk.
Hjemrejse.
Søndag var det tid til hjemrejse og en lidt vemodig afsked med både Packardvenner og med den
travle by Berlin. Tiden var fløjet af sted og vi
begav os lidt vemodigt mod nord igen. Vi lovede
dog hinanden, at vi ville møde op til den næste
store begivenhed i NPOC-regi, nemlig årsmødet
i Varberg, Sverige 2011. Vi blev fulgt på vej
af de fire tyske arrangører, og resten af rejsen
foregik uden større dramatik. På vejen bort fra
Berlin, kørte vi forbi nogle ret store bygninger,
der var ved at forfalde. De blev i sin tid opført
som rammerne for ”Den olympiske landsby”
for sportsatleterne, som deltog i de olympiske
lege i Berlin i 1936. Siden blev de overtaget
af russerne, som omdannede faciliteterne til at
huse et panservognsregiment. Russerne har, så
vidt vides, stadigvæk dispositionsret over bygningerne nogle år endnu, uvist af hvilken grund.
Så man skal jo nok forvente, at disse bygninger
synker helt i grus med tiden, da de ikke ser ud til
at blive vedligeholdt på nogen måde.

Michael Nanckes 1941 års Touring Sedan.
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Tusind tak for et blændende flot arrangement.

Gammal är äldst – och bäst

For mit eget vedkommende var det et kærkomment gensyn med Berlin, som jeg sidst besøgte
i 1982. Jeg fik ved flere lejligheder en ”klump
i halsen”, da jeg genså nogle af de mest kendte
seværdigheder. Hvilken forandring – Berlin føltes som om den var blevet genfødt på ny, som en
glad og munter storby med et hektisk hverdagsliv.
Nu var det mest DDR-siden, jeg i sin tid havde
stiftet bekendtskab med, og al den grå, kedelige
og udsigtsløse ”betonkommunistiske” stemning
var blevet blæst væk af optimisme og tro på
fremtiden.

Hur många gånger har du fått frågan: ”Den här fina
bilen kör du väl bara i solsken?” Men visst var det
tufft väder även när våra hobbybilar var nya och de
tog sig väl fram, visserligen ofta med det populära
tillbehöret snökedjor.
Det svenska Trafikverket tänkte kanske på det,
när man i juletid 2010 lånade två cirka 55 år gamla
DA-lok från Sveriges Järnvägsmuseum för att röja
snö på sträckan Mjölby – Alvesta. Att det kom
enorma mängder med snö denna vinter vet vi alla,
liksom att alla trafikslag hade stora problem att ta
sig fram. Men de ”antika” loken, som de kallades
i pressen, var kopplade i par och lyckades med sin
styrka och de gamla rödmålade plogbladen hålla
banan öppen. Praxis säger att ett föremål skall vara
minst hundra år för att kallas antikt, så det kunde
man i alla fall kalla den enorma, cirka 100-åriga
snöplog som museet ställt i beredskap på spåren
i Nässjö.
Visst har både tåg och bilar blivit komfortablare och snabbare samt utrustats med ett flertal
elektroniska finesser, men tydligen har inte allt
blivit bättre.
I nättidningen Dagens Svenskblad stod följande att
läsa om samma händelse.

Mötets arrangörer, Wilfried och Gundi Hüttmann, Peter Burton och Wolfgang Westphal.

Kære arrangører, kære Gundi, Wilfried,
Peter og Wolfgang. Tusind tak for et minutiøst planlagt program for besøget i den tyske
hovedstad. Det hele var planlagt til mindste
detalje, gennemsyret af tysk grundighed og
omhu overalt. Ligeledes tak for jeres overbærende tålmodighed med os skandinavers
næsten sædvanlige trang til lidt momentane
ændringer hist og her. Personligt fik I mig til
at føle byens historie, ”puls” og livsglæde, som
jeg aldrig har fornemmet den tidligere. Et besøg
af denne korte beskaffenhed kan kun blive en
appetitvækker.
Så har man fået mod på mere, er der kun en
ting at gøre – at tage derned igen, og studere de
emner, som man på forhånd har udvalgt. Der er
så utrolig mange muligheder. For mit eget vedkommende er der bestemt ingen tvivl:
Berlin – auf wiedersehen – Ich bin dabei.
The Packard name will never wane.

På sträckan mellan Mjölby och Alvesta plogas
rälsen av två gamla DA-lok från järnvägsmuseet
i Gävle. Situationen är pinsam för SJ då de enligt
sig själva lagt ned åtskilliga miljoner på moderna
tåg, underhåll samt utbildning.
En talesman för järnvägen uppger att man lagt
ned stora resurser för att kunna hålla järnvägstrafiken igång under svåra väderförhållanden;
- Vi har under de fyra senaste åren investerat
över 300 miljoner kronor för att vara förberedda på
dessa extrema vädersituationer.
- Ungefär 100 av dessa miljoner har gått till
olika delar av styrelsen. Det handlar om managementkurser för att lära sig hantera krissituationer,
bonusar, samt några par golfresor till Ecuador där
man utbytt erfarenheter med den Ecuadorianska
järnvägen, förklarar talesmannen.
- Förutom detta har vi investerat åtskilliga
miljoner på utredningar för att införskaffa nya tåg,
och så tillkommer självklart kostnaden för de nya
tågen. Dessutom detta har vi även gjort en utredning
för att ta reda på vad det här vita som faller från
himlen varje år är, var det kommer ifrån och hur
man blir av med det berättar talesmannen.
- Jag tror det kallas snö, tillägger han.
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En unik fabriks sönderfall
Text: Bertil Dimander Foto: Craig Handley
På sommaren 1954 låste det en gång så ansedda Packard Motor Car Company dörren till
fabriken på East Grand Boulevard 1580 i Detroit för att aldrig komma tillbaka. Verksamheten
flyttades till Conner Avenue för att där bygga 1955 och 1956 års modeller och därefter till
Studebaker-Packard Corporation i South Bend, Indiana. Den gamla Packardfabriken lämnades
åt sitt öde, ett öde som kom att innehålla tvivelaktiga företag, logi för människor på samhällets
botten, vandalisering och mordbränder. Packardfabriken står nu som en misshandlad ruin i
ett slumområde. Endast ett företag, Chemical Processing, finns kvar men är enligt uppgifter i
New York Times den 16 november 2010 nu på väg att flytta.
Under flera decennier har vi läst om och upplevt
hur stadsdelar i stora städer världen över har
ändrat karaktär. Ta t.ex. Docklands i London
som bytt skepnad från nedgånget hamnområde
till attraktivt läge för kontor och annan affärsverksamhet, eller Central Park West i New York
som efter en byggboom ett par decennier kring
förra sekelskiftet fick se området förfalla mer och
mer, för att nu återfödas som hemvist för konstnärliga aktiviteter, lyxiga butiker och inte minst
exklusiva bostäder. Vi kan också titta på städer i
vår egen närhet, där hamnkvarter, bangårdar och
slitna kvarter och industriområden förvandlas till
populära bostadsområden.
För trakterna kring East Grand Boulevard
i Detroit har dock utvecklingen gått åt motsatt
håll. Från att ha varit ett område med hög social
status och eleganta boulevarder som pryddes bl.a.
av Packards huvudkontor och befolkades av de
människor som hade råd att köpa en Packard, är
det nu ett slumområde där man inte bör gå ensam
och definitivt inte vistas under dygnets mörka
timmar. Idag består stadens centrum delvis av
övergivna byggnader och kriminaliteten är hög.
Efter att Packard Motor Car Company på
sommaren 1954 lämnade East Grand Boulevard,
kom företagets huvudkontor och hela det fabrikskomplex där man till dess byggt en av världens
bästa och mest respekterade bilar, att till största
delen stå tomt. Det är enormt med en yta på
över 325 000 m² i sammanlagt 47 sammanhängande byggnader och anses för USA:s, om inte
världens, största övergivna fabrikskomplex.
Fabriksområdet sträcker sig cirka 1,5 km. från
norr till söder efter Concord Avenue och hade
i slutet av trettiotalet kapacitet att tillverka 100
bilar i timmen. Har någon räknat ut kapitalförlusten?

Den välkända huvudentren från 1907 vid East
Grand Boulevard.

Sedan Packard flyttade, har många företag
med växlande framgång försökt att etablera sig
i de gamla lokalerna. Vid olika tillfällen har
dussintals av små och medelstora firmor haft
sin verksamhet innanför den gamla bilfabrikens
väggar. Detroits stad och ett privat företag har
kämpat länge om ägarskapet och ansvaret för
fabrikskomplexet. Fastigheten är i realiteten
övergiven och har, praktiskt taget, stått tom i
åratal. Nästan alla fönsterrutor, som kan räknas
i tusental, är krossade. Tegelväggar och murverk
har vittrat sönder och två inbyggda broar över
gatan håller på att falla i bitar.
Det har också brunnit flera gånger i Packards
gamla fabrikskomplex. Den första branden,
vilken också blev den längsta och den största i
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Ett flygfoto av den gigantiska Packardfabriken, c:a 1,5 km lång, under sin glansperiod på trettiotalet.

Detroits historia utbröt tidigt på morgonen den
9 februari 1959 och var inte helt släckt förrän
den 21 februari, tretton dagar senare. Vid denna
tid användes en del av en sjuvånings byggnad
som lager och ägaren av godset hade inte iakttagit några som helst regler för att förhindra
spridning av elden eller att ge brandmän tillgång
till brandbekämpning. Denna måste alltså ske
utifrån under en tid när Detroit fick omkring en
halv meter snö följt av underkylt regn, vilket
förorsakade stora problem för både manskap
och redskap. Det skall också nämnas att de två
ägarna av godset inte hade tillåtelse att använda
lokalerna och följaktligen inte heller hade låtit
utföra någon brandsyn.

En del av den utbrända fabriken.

Efter 1989 började det verkliga förfallet.
En man vid namn Aziz Khondker, född i
Bangladesh, blev direktör för Packard Properties
och ett företag vid namn Bioresource. Han hade
stora planer på att etablera ett företagskomplex
i de gamla kontorslokalerna, som han också
planerade att renovera. Planerna gick dock om
intet och i stället flyttade ”affärsmän” av tvivelaktig karaktär in. Nu följde en turbulent tid för
den gamla fabriken med tvister om äganderätt,
obetalda skatter och skulder. Ett flertal kända
namn i amerikanska Packardkretsar gick ihop
om att etablera bl.a. ett bilmuseum i den fyravåningars kontorsbyggnaden, men av detta blev
det dessvärre heller ingenting.
Hösten 2008 föll två metalltjuvar ner i ett
moln av damm, cementplattor och tegelstenar när
de höll på att skära bort en balk i nedre delen av
en täckt bro över en av gatorna. Tjuvarna klarade sig och smet men spillrorna låg fortfarande
kvar vid årsskiftet 2008/2009 och blockerade
gatan. En del av trossbottnarna har rasat, även
detta beroende på att metalltjuvar har skurit bort
bärande balkar. Massor av rum är fulla av sopor
och skräp allt ifrån ett parti skor till övergivna
fritidsbåtar.
Naturen har också börjat ta tillbaka valda
delar av komplexet, träd har börjat växa på en del
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av de platta taken och kalkstalaktiter hänger ner
från innertaken, uppenbarligen på grund av att
regn och smältvatten har trängt in i byggnaderna.
Vatten från trasiga ledningar samlas till små
sjöar på golven som fryser till is på vintern och
spränger sönder de redan trasiga betonggolven.
När isen smälter bildas små ”floder” som rinner
ut på de närliggande gatorna. I dessa lokaler, som
en gång för inte ens en mansålder sedan hyste
tekniker och konstruktörer på högsta nivå och
hängivna bilarbetare, huserar nu vilda hundar och
övergivna katter. Fabriken har tidigare bevakats
av ett vaktbolag, men sedan bevakningen drogs
in våren 2009 blev fabriken också snabbt ett
tillhåll för hemlösa och kriminella samt kom
att användas som en illegal dumpningsplats för
sopor och skräp.

lim och gummi i skorna, visade sig vara skadlig
att inandas för brandmännen och alla andra som
eventuellt uppehöll sig i närheten. Även denna
brand ansågs, trots bristen på teknisk bevisning,
vara anlagd. Ingen människa har hittills kommit till skada och brandkåren i Detroit befarar
att detta inte är sista gången de får rycka ut till
östra sidan av genomfartsvägen Interstate 94 där
resterna av Packardfabriken är belägen.
Bränderna beror ofta på att metalltjuvarna
inte hanterar sina skärbrännare på ett säkert sätt
eller att ungdomar helt enkelt tycker att det är
cool att tända eld på de högar av brännbara sopor
och övergivet skräp som oseriösa företag och
hemlösa lämnat efter sig. Chefen för en närliggande brandstation säger att mordbränder i det
gamla fabrikskomplexet nu är en del av vardagen.

Interiör av bron över East Grand Boulevard som
sammanband de två fabriksbyggnaderna där
juniormodellerna tillverkades.

Verkställande direktören Alvan Macauleys
demolerade kontor.

Efter otaliga mindre bränder utbröt sent på
kvällen den nionde juni 2009 en ganska kraftig
brand och ett stort svart rökmoln fyllde himlen
ovanför den gamla Packardfabriken. Rökplymen
var så stort att den syntes kilometervis från
branden och det brann fortfarande på morgonen
påföljande dag. Det berodde emellertid inte på att
branden var svårsläkt, utan på att brandmännen
inte tilläts gå in i det övergivna fabrikskomplexet
i mörker, man ansåg att byggnaderna inte var
tillräckligt säkra. Brandkåren såg endast till att
branden inte spred sig och lät den brinna ut av
sig själv. Röken kom från ett upplag av tusentals
träpallar och massor med plaströr som börjat
brinna på fjärde våningen i en sexvåningsbyggnad. Hur elden uppstod lär väl aldrig bli utrett
men sannolikt var den anlagd.
Från ett annat tillfälle rapporterade brandkåren att det ovan nämnda lagret av skor på en yta
av omkring 2 300 m2 brann. Röken, speciellt från

Att området måste saneras står helt klart och
planer finns på att anlägga en industripark på
området. Man ansåg dock att huvudentrén från
1907 vid East Grand Boulevard, genom vilken
chefer och viktiga kunder passerade, skulle
bevaras. Den var i förvånansvärt bra skick och
kunde, enligt auktionskatalogen, bli en prydnad
som entré till garaget hos vilken Packardsamlare
som helst. RM’s Meadowbrook i Rochester,
Michigan fick i uppdrag att auktionera ut den
kompletta porten och hoppades på bud i storleksordningen $50 000 – $100 000. Auktionen
ägde rum i augusti 2008 och högsta bud landade
på $140 000 eller $161 000 inklusive försäkring.
Hela porten med pelare och överstycke finns
nu deponerad på America’s Packard Museum i
Dayton, Ohio. En liknande port i ungefär samma
skick som gick till kontorspersonalens ingång
finns nu på The Packard Proving Grounds i Utica
norr om Detroit. Glädjande nog lyckades ett
antal frivilliga rädda vad som räddas kunde, när
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man den 19 juli 2009 fick tillträde till den fyra
våningar höga kontorsbyggnaden på East Grand
Boulevard 1580.
Den ursprungliga fabriken stod färdig
1903 när företaget flyttade från Warren. Den
blev snabbt berömd, eftersom den var världens
första industribyggnad som tillverkats i armerad
betong. Med denna teknik kunde man få stora
rymliga lokaler utan massor av pelare som stal
utrymme. De flesta fabriker vid denna tid höll
till i trånga skjulliknande träbyggnader, som
dessutom ofta var hälsovådliga. Till skillnad från
dessa kunde Packard erbjuda sina arbetare en ny
rymlig och ljus arbetsplats. Packard hade anlitat
den bästa arkitekten för denna typ av byggnader
som stod att få, nämligen Albert Kahn. Han fick
sedan stora betydande uppdrag över hela USA,
inte minst inom bilindustrin, som även i detta
sammanhang följde efter Packard. Under åren
byggdes fabriken ut successivt vartefter behov
uppstod. En stor tillbyggnad skedde t.ex. i
början av andra världskriget när Packard fick
order från den amerikanska regeringen på flygoch marinmotorer för militärt bruk.

Kontorskorridoren på andra våningen i
administrationsbyggnaden. Inredningen har
troligen brännts ner sedan denna bild togs.

Vår klubb har i sin ägo ett certifikat undertecknat av guvernören i Michigan den 16 juli
1982 att Nordic Packard Owners Club, representerad av vår norske medlem Bjørn Andresen,
var närvarande när Packardfabriken officiellt
förklarades för byggnadsminnesmärke, State of
Michigan Historic Site. Vem som skulle ta ansvar
för att fabriken, eller delar av den, underhölls och
bevarades i sitt originalskick framgår dock inte.
De schismer som förekommit under många år
beträffande äganderätt och ansvar är förmodligen
anledningen till att fabrikskomplexet förfallit och

nu borde jämnas med marken. Kanske man kan
göra som med Berlinmuren, knacka loss bitar av
den en gång så berömda armerade betongen och
sälja dessa som souvenirer till Packardentusiaster
världen runt?
Källor: Bill McGraw, the Detroit Free Press
The Cormorant News Bulletin
The Packard Cormorant
Wikipedia

Möte på en veteranmarknad.
Text: Raoul af Forselles
Här följer en berättelse av vad man kan få för
oväntad kontakt med marknadsbesökare.
Vädret var fint, jag har träffat många gamla
bekanta, och står och småpratar vid Packarden
med en vän. Då dyker Han upp. En yngre gentleman som tagit sig en öl (kanske två eller tre nu
på morgonen).
En stunds studerande av bilen sedan ”vad
är det för motor i den”? Jag svarar att det är
en Packard -39 med en rak sexa. Nu börjar en
konversation. ”En sådan där Chevrolet hade min
morfar”. Jag säger att det är en Packard, men han
är helt övertygad att det är en sådan Cheva som
morfar hade.
Jag lägger om taktik, frågar om den var
mörkblå. Får ett ja till svar, varpå jag säger att en
mörkblå Chevrolet 1939 inte såg ut så här, efter
som detta är en Packard. Han öppnar ytterligare
en öl samt erbjuder mig att smaka. Han går ett
varv runt bilen, studerar den noga och sedan säger
han ”Jag skall hämta morsan”.
Efter en halvtimme dyker han upp igen, nu
tillsammans med en äldre dam, och börjar prata.
”Visst hade morfar en sådan här Cheva”, varpå
damen svarar sin son: ”Morfar hade en Packard
1939 precis en likadan som denna”. Nu blev
besöket och konversationen intressant t.o.m. för
mig. Jag frågade lite om morfar, om bilen, finns
det kanske några bilder? Men inget är bevarat.
Morfar vårdade sin Packard mycket väl,
och det var en ynnest att få åka med på någon
söndagstur. När bilen började att bli lite gammal
och omodern hävdade morfar för grannar och
släktingar att ”detta är en Packard och ingen
djävla Chevrolet”. Bilen skrotades för att ingen
annan skulle få köra morfars ögonsten Packarden.
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”Från Haralds tid”

Ur Bulletin nr. 8, augusti 1973

Efter det andra Packardmötet, som avhölls i Bergen, skrev klubbens grundare Harald
Jonssson nedanstående tänkvärda inledning i Bulletinen. Packardtankar innan rubriken
ens fanns. Texten är fortfarande helt aktuell.
... Men först...!
I anslutning till årets sammankomst och hela
ramen kring den har jag funderat på allt trevligt
och intressant som vi upplever med gammelbilhobbyn, med våra Packards och med vår klubb.
Med dessa funderingar kanske jag kommit fram
till några av svaren på den ofta från utomstående
ställda frågan: VARFÖR SYSSLAR NI MED
GAMLA BILAR OCH DÅ SPECIELLT MED
PACKARD?
Det finns säkert lika många svar på frågan
som det finns människor som håller på med det
här. Och jag är ju en av dessa – med mina svar.
Jag tror det finns ett ord som inrymmer
många av svaren – VERKLIGHETSFLYKT.
Är det inte så, att många av oss vill uppleva en
tidsperiod som vi själva inte varit med om eller
som vi kanske snuddat vid litet grann. Sedan kan
gammelbilintresset ligga på det kulturhistoriska
planet med forskning, historia, insamlandet av
uppgifter, bilder m.m., eller på den tekniska
sidan, både vad det gäller teori och/eller den
praktiska delen med ”handgriplig” restaurering
av en eller flera gamla bilar.
Till detta kommer den glädje, som samvaro
och kontakt med likasinnade ger i exempelvis
klubbsammanhang, brevskrivning, gemensamma
turer med gammal bil etc. Och inte minst den
hjälpsamhet och vänlighet som är så vanlig i
dessa sammanhang.
Sedan kan man ju säga att vi kunde valt någonting som är lättare att hantera än Packardbilar på
två till tre ton. Det finns ju frimärken, fjärilar,
Napoleonfigurer, miniatyrvaser och annat som
är lättare och mindre skrymmande att samla på
– men kanske inte billigare....
Om man skall försöka dela upp oss i några
olika intresseriktningar, så är det många av oss
som i den gamla bilen ser ett intressant tekniskt objekt jämfört med dagens hårt rationaliserade, serietillverkade transportmedel. Och
vad det gäller Packard tror jag den tekniskt
intresserade är väldigt tjusad av den rejäla,

sunda konstruktionen, eller som Ole Böök vid
något tillfälle uttryckte det: ”Packard är så
förbannat rak och riktig i sin konstruktion jämfört
med mycket annat.”
Packard var ju för sin tid en förhållandevis
liten fabrik med mycket höga ambitioner att
bygga det bästa i bilväg. Dessutom till någorlunda måttligt pris. Det fanns de som hade ännu
högre målsättning men då blev också priset
därefter, t.ex. Duesenberg m.fl.
Detta studium av tekniken, både i litteratur
och andra papper, och i form av att restaurera en
gammal bil från grunden är naturligtvis mycket
fascinerande och många gånger något av en
livsuppgift. För ”teknikern” händer det inte
sällan att intresset svalnar när problemen är lösta
och bilen står där färdigrenoverad. Det finns
automobilhistoriker som renoverar den ena bilen
efter den andra i fyra-femårsperioder och sedan
inte startar och kör dem!
Det tekniska intresset kan ta sig väldigt
många uttryck. Man kan njuta av en elegant,
genomtänkt konstruktion och man kan njuta
precis lika mycket av en fint utförd och bearbetad
bit och tycka att det nästan är som att hålla i ett
smycke. Och det är säkert många som tycker, att
när man väl har renoverat ett chassi från grunden
och det står där färdigt – mekaniskt skönt – är
det synd att sätta en kaross på det. En värdefull
stund är också när man första gången sätter igång
en motor efter en genomgripande renovering
och hör hur den går. Den här typen av människa
brukar också finna stor tillfredställelse i att ha
ett välfyllt lager av reservdelar, verkstadshandböcker, servicebulletiner m.m.
Detta var något om den tekniskt intresserades syn på hobbyn. Sedan kommer nästa
man in i bilden som tycker att tjusningen ligger
i karossens utformning och utförande. En del
tycker att en sen 20-talsbil är det vackraste som
finns och andra anser att exempelvis en Packard
från 1936 är toppen. Sedan finns det herrar som
är lyckligast med 40- och 50-talsvagnar och
det är väl underbart att det finns så många olika
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smakriktningar, för fanns inte det, skulle det bara
räddas bilar från en viss tidsperiod. Nu kan vi
hoppas på att det kommer finnas Packards från
hela den tid fabriken existerade.
Bland karossgubbarna finns det de som
njuter alldeles speciellt av stora sju- eller åttasitsiga limousiner med mycket knappar, cigarrtändare, barskåp, armstöd här och där m.m.
Sedan finns det män som vill ha en så liten
och sportig vagnkorg som möjligt på ett så stort
och långt chassi som möjligt.
För andra återigen så duger det inte med en
serietillverkad kaross från Packard av hyggligt
utförande utan man måste ha en kaross från
en speciell skräddare, exempelvis Bohman &
Schwartz, Dietrich, Darrin eller annat. Detta
med att ha en kaross som är byggd i ett mycket
litet antal och numrerad här och där har sin
alldeles speciella tjusning. Med stolthet pekar
man gärna på karosseribyggarens namnskylt.
För min egen del är det mycket viktigt att en
bil är vacker att se på, den skall vara vacker och
trivsam att sitta i, gärna med sköna saker som är
fina att ta på och vila ögonen på. Enligt min smak
är jag lyckligt lottad med min 1101 Convertible
Sedan från 1934.
Förutom detta med bilen som föremål, det
intressanta chassiet, maskinen och den vackra
karossen så kan man tjusas av namnet Packard
med allt vad det inneburit. En liten fabrik som
slogs med de stora jättarna – och med den
äran! Resultatet blev att Packard ansågs som en
statusbil i allra högsta grad. Statusbil i fin och
god bemärkelse!
Sedan kan man vara road av alla de människor som haft den goda smaken (och ekonomin)
att välja just Packard när de fanns att köpa i
bilsalongerna. Det är många av vår världs
främsta och mest kända personer som har åkt
Packard. Kungar, presidenter och andra statsöverhuvuden, skickliga diplomater, skådespelare
och teaterfolk av rang, industri- och handelsfolk.
Flera kända konstnärer. Att alla dessa människor
valde just Packard var väl för att Packard var
en så lyckad kombination av den tekniskt fina
apparaten med den vackra, komfortabla karossen
och så lite grann av statusen i namnet Packard.
Det var väl också därför så många hyrverk,
i Sverige t.ex. använde Packardbilar under 20-,
30- och 40-talen. Det var ett sätt att sälja sina
tjänster. Hyrde man ut en Packard då hyrde

man ut något fint och säkert. Det gick till
och med så långt att ett uthyrningsföretag
bildades i Stockholm under namnet ”Hyrverket
Packard”.
En annan viktig sak är den lukt och det ljud
som finns i en Packardbil. Bara det kan giva en
känsla av välbehag. Överhuvudtaget känslan i
och med en Packard tycker jag är speciell. Nu
är jag visserligen part i målet för jag har tyckt
om Packard sedan jag var barn i 30-talets
Stockholm!
Dessutom kan man färdas i Packard. Många
är roade av att köra veteranbilrallyn, andra att
göra långturer under semestrar, man kan göra
tidiga söndagsmorgonturer i ensamt majestät
m.m. Och man kan ju använda sin Packard som
dagligbil som Douglas Barclay, Sverre Simonsen med flera gör. (Två nu avlidna medlemmar.
Red:s anm.)
Vad det gäller att köra Packard så har jag
mycket liten erfarenhet. Jag har ju aldrig ägt
någon ”hel” och brukbar vagn. På grund av goda
vänners välvilja har jag emellertid fått provköra
ganska många olika typer, från Ole Bööks 726
och Ove Haaks 740 fram till 1947 års Clipper.
En erfarenhet rikare blev jag emellertid nu under
pingsthelgen, när jag fick förtroendet av Rutger
von Essen att låna Skokloster Motormuseums
1705 Touring Limousine till Packardmötet i
Bergen. En erfarenhet jag inte vill vara utan. Det
blev 260 mils utomordentligt fint bilåka!
Med mycket stor förväntan ser Alice och jag
fram emot den dag då vi kan använda vår 1101
som semester- och fritidsbil och kanske uppleva
en del av 30-talets bilatmosfär – med andra ord
VERKLIGHETSFLYKT!

Harald Jonsson

Alice och Haralds 1934 års 1101 Convertible
Sedan i täten på karavanen på väg mot verklighetsflykten.
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Norsk begravningsbil 1941
Text och bildanskaffning: Roar Torgersen
Norsk Kjøretøyhistorisk Museum her på Lillehammer har i sitt eie en Packard begravelsesbil
som jeg ikke tror er registrert i vår club, da museet ikke er medlem. Det var jo i stor grad
luksusbiler som fikk hearse-påbygg i Amerika, og denne aktuelle bilen ble forsynt med et
Henney karosseri.
Packard var populært i denne sammenhengen,
men også Chrysler, La Salle, Pierce Arow, Buick,
og etter hvert i stor grad Cadillac ble mye brukt.
I Amerika var det også vanlig med egne blomsterbiler, og de samme merkene gikk for en stor grad
igjen her.
I årene 1982 til 1983 var jeg sterkt involvert
i oppbyggingen av Norsk Kjøretøyhistorisk
Museum, og har siden væert styremedlem og
også i mange år styreformann i museet som
ble åpnet den 5 juni 1983. Under arbeidet med
etableringen av museet ble vi altså gjort oppmerksom på at det sto en utrangert Packard
bårebil i Torp i Østfold, og at eieren, som begynte
å bli mett av dage, ønsket at bilen skulle bli tatt
vare på i originalstand.
Bilen som er en 1941 modell, ble bruktimportert fra Amerika og ble førstegangsregistrert i
i Norge i 1955 på reg.nr. B 10486. Understellsnr.
er 1901A-2141 og motornr. D303909. Bilen
hadde gjort tjeneste hos Borge begravelsesbyrå,
Torp i 0stfold, og vi fikk etter hvert kontakt med
arvingene til senior, de var då også nye drivere
av byrået, og handel kom i stand i 1984.
En ettermiddag i juni 1984 dro vi førtrøstningsfullt i veg til Østfold, utstyrt med proveskilt

og nytt batteri. På tross av det nye batteriet og
stort pågangsmot var ikke bilen umiddelbart
villig til å starte, vi lokaliserte feilen til drivstoffsystemet, og endelig etter mye skruing og
bønner som ikke horer hjemme i begravelsessammenheng fikk vi motoren i gang.

Etter bare noen kilometer begynte imidlertid
bilen og fuske på nytt, og dette gjentok seg med
jevne mellomrom og timene gikk. Vi hadde jo
25 mil kjøring til Lillehammer og begrenset med
verktøy og hjelpemidler med oss, og til slutt da
klokka var ett om natta var det ingen annen råd
en å sette igjen bilen, vi hadde da tilbakelagt en
tre fire mil. Det var da også totalt stopp men vi
var heldigvis like ved oppkjøringa til en enebolig,

Packard Henney begravningsbil, byggd på det komersiella chassiet 1901A, som har ett axelavstånd
på hela 160 tum, 4,06 meter.
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og fikk kjørt bilen på starteren opp i innkjøringa
og litt til side. Det var mørkt og stille eneboligen
og vi ville ikke vekke eieren å gi beskjed, sa vi
bare satte igjen bilen og reiste. Jeg har ofte tenkt
på hva eieren av boligen tenkte da han våknet om
morgenen og sa en likbil i oppkjøringa si.
Etter noen dager hadde vi fått tak i reserve
bensinpumpe og forgasser, og da med noe skruing gikk ferden til Lillehammer greit.
Bilen ble stående ti år på museets magasin før restaurering ble prioritert, vi søkte da
Begravelsebyråenes Forening-Norge om støtte til
restaureringen, med positivt resultat. Bilen var jo
i bra originalstand slik at det bare var snakk om
lettere kosmetisk behandling av lakk og interiør,
og alle blanke detaljer fikk ny krom.
I 1998 sto bilen ferdig restaurert, men den
har ennå ikke blitt innpasset i våre utstillinger.
Museet har også en annen begravelsesbil i sitt eie, nemlig en 1935 modell Dodge.
Denne har påbygg utført av Rasmussen karosserifabrikk i Bergen. Bilen ble eiet av Bolstads
Begravelsesbyrå, også hjemmehørende i Bergen.
Ellers fantes det jo også tidligere Packard
begravelsesbiler i Norge, vedlegger et fotografi av
en 1927-28 modell med Schrøder påbygg. Denne
gjorde tjeneste hos Vinje Vognmannsforetning i
Trondheim, men er dessverre ikke bevart.

Begravningsbil med karosseri från Schrøder,
troligtvis är den byggd på ett 443 chassie.
Gjennom medlemskapet i Nordic Packard Owners
Club har vi jo fått oppfordring om å levere stoff til vårt
medlemsblad, derfor dette brevet. Jeg har fremdeles i
mitt eie min 1928 mod. 526 sedan, og har ingen planer
om å svikte denne med det første.

Roar Torgersen

Roar Torgersens 1928 års 526 Sedan

George Hamlins 1950 Henny
Custom Flower Car
är fotograferad på
PAC-mötet 2006.
Bilen är byggd för
att transportera en
kista under utrymmet för kransar och
blommor.
Men vem är handtaget på dörrens
insida avsett för

?
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Vår medlem Aarno Mikala fann hos Universitetsbiblioteket i Helsingfors denna Packardannons från
1915 i tidskriften ”Villa och Herrgård”. Detta mycket högklassiga magasin beskriver aristokratins liv
och leverne i tiden före ryska revolutionen. Där ingår också mängder av spännande bilannonser och
i denna vänder sig agenten A.A. Tupalsko till samtida ryska oligarker med påpekandet: Våra kunder
är bl.a. J.P. Morgan, Cornelius Vanderbilt, W.G. Rockefeller m.fl.
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Översättning:
”Packards” automobiler äro de dyrbaraste automobilerna i världen. Men praktiska amerikanare anse de
vara de mest förmånliga. Att spendera de pengarna på
denna automobil giver den ultimata kompensationen.
Den som ej kör ”Packard” kan icke föreställa sig
huru angenämt detta är. ”Packard” går lika bra ute i
markerna som på vägen.
Eventuellt känna ryssarna icke till dessa automobiler. Men kom ihåg att dessa äro konstruerade
speciellt för de dåliga vägarna i USA:s västra stater,
där vägarna icke äro bättre än vad våra äro här.
I Amerika hava dessa automobiler fått belöningar i
alla landsvägstävlingar.
”Packards” automobiler äro lätta att köra. De äro
säkrare och mer stabila än någon annan automobil.
Ni kan stoppa ”Packard” utan några skakningar.

En av de bästa fördelarna med automobilen är
vänsterstyrningen och den centralt placerade kontrolltavlan med alla automobilens manöverorgan (inklusive
startknappen).
”Packardautomobilerna” bliva icke föråldrade
med hänsyn till deras form och stabilitet. De förlora
icke sin behagliga och tysta gång efter många års
användning.
Några automobiler finnes redan i Petrograd. Fråga
dem som hava dessa automobiler!
I USA kan man icke finna en enda multimiljonär
som icke kör vår automobil! Även världens bästa
lastautomobiler äro våra!
För närmare uppgifter hänvisas till:
Ing. A. A. Tupalski, Nevski Prospekt 28, Tel. 149-71
Översatt till engelska av Aarno Mikala och Zaven Pogosov
Översatt från engelska till svenska av Bertil Dimander
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Vilken olja ska jag använda?
Vanliga frågor och svar sammanställda av Nils-Gunnar Svensson
Vad är mineralolja för något? Detta kan kanske
tyckas självklart, men när kan och bör den
användas? Har den några fördelar framför
andra oljor?
Mineralolja är en raffinerad del av den råolja
som pumpas upp ur marken eller havet. Samma
olja som vid destillationen ger oss grunden till
bensin, eldningsolja, fotogen och jetmotorbränsle etc. Mineraloljan tillverkas av de tyngsta
fraktionerna från råoljan och uppgår till cirka
1-1,5 procent av råoljeproduktionen. Mineraloljan
har sin givna plats som den rekommenderade
basprodukten och kan alltid användas om
produktens viskositet och kvalitetsnivå motsvarar
biltillverkarens rekommendation.
I vissa fall måste specifika krav från biltillverkaren uppfyllas och det kan innebära att
en unik produkt måste användas (t.ex. vid krav
på förlängda bytesintervall). Som i samtliga fall
när det gäller smörjmedel är det biltillverkarens
rekommendationer som gäller. Fördelen med
mineraloljeprodukter är priset.
Vad är helsyntetisk olja? När ska den eller när
bör den inte användas?
Helsyntetisk olja är även den kolväten från
råoljan, dock har vissa kolvätemolekyler separerats. Produkten är s.k. PAO (polyalfaolefiner)
och har egenskaper som är fördelaktiga, har t.ex.
bättre oxidationsstabilitet. (Tål högre temperaturer
under längre tid utan att förändras.) Exempelvis
ett bra val om man sommartid ska dra husvagn
över Alperna.
En helsyntetisk olja har även ett högt viskositetsindex, vilket innebär en mindre skillnad
i viskositet vid låg och hög temperatur. En helsyntetisk olja har därför ett berättigande vid
kallstarter vid låga yttertemperaturer för att överhuvudtaget komma igång.
Som syntetprodukt, förutom PAO, räknas
även s.k. hydrokrackade produkter (VHVI = Very
High Viscosity Index). Kolvätemolekylen ser likadan ut som för PAO, men kedjelängden är kortare.
Fördelarna är i det närmaste lika som för PAO.
Vad är en halvsyntetisk olja? När ska den
eller när bör den inte användas? Vilka är
fördelarna?

Idag finns produkter under namn som halvsyntet eller delsyntet. Oljebranschen har försökt att
sätta normer för vad en produkt får kallas, men har
misslyckats. Är en olja en delsyntetprodukt om den
innehåller 5 procent hydrokrackad del? Tillsats av
en del syntetprodukter kan vara ett sätt för oljetillverkaren att möta en kravnivå. En delsyntetolja
kan alltid användas om kvalitetsnivån motsvarar
billtillverkarens rekommendationer. En fördel med
denna typ av produkt skulle kunna vara att åtnjuta
en del av fördelarna som syntetoljorna ger.
Kan dessa oljor blandas? Om inte, i så fall
varför? Om ändå så görs, blir resultatet en
mindre katastrof?
Oljorna är kolväten och fullt blandbara med
varandra. Alltså ingen katastrof.
Vi har en motor som är professionellt renoverad med nya vev- och ramlager, nya kolvar,
kolvringar, ventiler, styrningar etc och väl
rengjorda oljekanaler (även vevaxelns oljekanaler). Kan då vilken typ av olja som helst
användas? Vi utgår också från att det gäller en
äldre motor från 20/30-talen.
I princip är svaret ja. Men här gäller det som
alltid att följa tillverkarens rekommendation.
Oljans förmåga att göra sitt jobb är mycket högre
idag än för 20-30 år sedan. Men i fallet med äldre
motorer så gäller det i samtliga fall att välja korrekt
viskositet, då det enbart är viskositeten som avgör
oljefilmens tjocklek i lagret eller smörjstället. En
mineralolja med rätt viskositet och kvalitetsnivå
är helt acceptabel för ett veteranfordon som enbart
körs under sommarhalvåret. Man kan utgå från
att dagens olja har en högre additivteknologi är
motsvarande under t.ex. 30/40 talen och är därför
bättre i kvalitetsnivå.
Samma fråga gäller om motorn är av något
yngre årgång, dvs 50/60/70-tal?
Se ovan. Dessa motorer ska ju vanligtvis
ha en 20W-50 olja som oftast förekommer som
en mineraloljeprodukt och möter då normen
ACEA A2/B2.
Bör man som regel alltid använda samma typ
och fabrikat av olja i en motor?
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Någon strikt regel att man ska använda
samma typ av olja finns inte. Återigen ska
produkten möta tillverkarens krav på viskositet och kvalitetsnivå. Med tanke på att olika
oljetillverkare kan använda sig av olika additivtillverkare, kan man nog se en fördel i att
använda samma fabrikat och produkt vid oljebytet, då de olika additiv-teknologierna kan
påverka varann så att de förväntade effekterna
försämras.
I det fall man är ny ägare till en bil som sannolikt inte är renoverad och kunskap saknas om
vilken olja som tidigare använts, vilken typ
av olja rekommenderas då, eller är rekommendationen att byta olja och filter för att
fortsättningsvis använda en och samma i detta
fall lämplig olja?
En av motoroljans viktigare uppgifter är
att lösa föroreningar, avlagringar och förbränningsprodukter i motorn. Vet man inte motorns
status i detta avseende, kan man öppna ventilkåpan och inspektera. Det kan även finnas
anledning till att demontera oljetråget och
inspektera både motorns innanmäte och sugsilen till oljepumpen. Finns det då en beläggning, gör man rent efter bästa förmåga.
Därefter byter man olja och filter och gör ett
nytt byte efter cirka 50 mil.
Det första oljebytet kommer att göra ett rengöringsarbete som förbrukar detergentadditivet
och därför behövs ett efterföljande byte. Skulle
motorns innanmäte vara helt belagt med s.k.
”sludge” kan det vara behövligt med ytterligare
ett eller två byten. I samtliga fall av oljebyten
använder man sig av en mineralolja, inte minst
av kostnadsskäl.
Ibland kan man få rådet – om man är ägare
till en äldre motor i bra kondition – att endast
använda en ”rak olja”, t.ex. SAE 30 eller 40.
Är detta en skröna eller realitet?
Rekommendationen att använda en rak olja
SAE 30 eller 40 hänger nog samman med en
dåtida rekommendation när det inte fanns något
alternativ. Man ska nog se det som en fördel att
använda en multigradeolja med modern additivteknologi för bästa skydd av motorn. Man kan
idag hos mc-handlarna finna en ”rak” 40-olja,
avsedd för engelska motorcyklar från 50-talet.
Är rekommendationen en ”rak” olja så väljer man
t.ex. en 10W-40.

Är det realistiskt att hävda att t.ex. Penrite
eller Pennzoil eller andra märken med gammal
”glamour” är bättre än oljor med dagens mer
vanliga namn?
Alla oljor på marknaden måste möta de uppställda kraven på vad de är avsedda för. Sedan
skiljer de sig genom att kompositionen av olika
basoljor tillsammans med additivpaketet varierar.
I detta fall hävdar man att basoljan raffinerad från
oljekällorna i Pennsylvania skulle ge märkbara
skillnader i prestanda. Om oljan uppges ge en
fördel i t.ex. livslängd, kan man då gå ifrån biltillverkarens serviceschema? Knappast.

Jag vill också ställa ungefär samma frågor när
det gäller bromsvätskor. Såvitt jag vet finns det
idag på marknaden åtminstone två typer av
bromsvätskor: ”klassiska” och ”syntetiska”. Vad
är skillnaden mellan dem och vad är fördelar
respektive nackdelar med de två typerna?
Den klassiska bromsvätskan är baserad på
polyglykoletrar och rekommenderas att bytas ut
vartannat år, då vätskan är hygroskopisk, d.v.s.
absorberar vatten och därmed sänks kokpunkten.
Den syntetiska är en silikonbaserad produkt. Dessa
två vätskor får aldrig blandas.
Silikonvätskan behöver inte bytas ut och
underhållet blir lite enklare. Om man ska gå över
till denna vätska, måste systemet rengöras väl
och alla packningar och tätningar måste bytas.
En sådan övergång kan vara lämplig vid t.ex. en
övergripande bromsrenovering.
DOT (Department of Transportation, USA)
har satt upp normer, där DOT 3 är avsedd för de
vanliga trumbromsarna. DOT 4, med högre kokpunkt, är avsedd för skivbromsar och de typer av
bromsar som normalt används idag.
Nils-Gunnar Svensson från Trollhättan har i fyrtio år varit
anställd på Saab, där han bland annat arbetat med frågor
rörande bränslen och smörjoljor.
Ur Motorveteranen nr 2/2009
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Dronning Astrids tragiske død 1935

Detta reportage kommer från en norsk veckotidning. Drottning
Astrid, som var dotter till den svenske prins Carl, förolyckades
den 29:e augusti i Schweiz när kungens bil hamnade i Vierwaldstättersjön. Bilen är som synes en Packard 120 Convertible
Coupe, vilken introducerades samma år.

Dronning Astrid døde på mindre enn
20 minutter.
Dr. Stockalper fra Luzern, som
hadde vært både kong Leopolds og
den avdøde kong Alberts læge, blev
tilkalt fra sin klinikk men kunde
intet utrette.
Kongen tillot ikke at hans egne
sår blev tatt under behandling før han
var blitt overbevist om at dronningen
var død. Før han blev hjulpet inn i en
bil, tok han ennu en gang dronningen
i sine armer og kysset henne.
Årsaken til ulykken er ikke
opklart. Den mest nærliggende
forklaring synes å være at kongen et
øieblikk har tatt sine øine fra veien
for å beundre utsikten, som nettop
her er en av de vakreste i Europa.
Det synes fastslatt at han ikk
kjørte med større fart enn ca. 60
km. i timen.
Man finner det uforklarlig at
kongen ikke fikk brukt bremsene.
Bilen fortsatte heIe 70 meter på veien
før den gikk utfor.
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Överskottsbilder från klubbens evenemang år 2010
Foto: Hans Schmidtz, Victoria af Forselles, Wolfgang Westphal, Dag Söderblom
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Från Packardmötet:
1. Ola ser till att endast behörigt Packardfolk har tillträde till hotellet.
2. Värmen var svår under Packardmötet, de flesta sökte sig till skuggan.
3. Även bilarna behövde mycket att dricka i värmen. Peter har kommit på att
Cremefraiche 38 % är en god kylarvätska.
4. Helena har fått en lättare släng av solsting.
5. Raoul ville åka helt öppen bil. Han kan härifrån reglera värmen i förarhytten.
Bakrutan manövreras utifrån på denna f.d. Limousinekaross.
Från Berlin:
6. Kim Gram Olsen justerar vindrutan före lördagens utfärd.
7. Uppställning och briefing på mittremsan på "Strasse des 17. Juni"
inför fotograferingskuppen vid Brandenburger Tor.
8. Michael Bohnsen i sin 1703 Touring Sedan på väg mot monumentet.
Från Haraldleken:
9. Automatisk väderindikering på barageräcket med snyggt emblem.
10. Miss wet Goddess of Speed årgång 1937.
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KIERTOKIRJE 137 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO
Kansi
Tanskan jokasyksyinen päätöstapaaminen suuntautui viime syksynä Berliiniin. Kuvassa osanottajien
Packardit parkissa Brandenburger Torin edessä.
Sivut 3-7
Kohtaamispaikkana Berliini
Teksti: Jens Jørgen Pedersen Kuva: Hans Schmidtz
Artikkelin kirjoittaja käy asiantuntevasti lyhyesti läpi
Berliinin sodänjälkeisen historian ja jatkaa: Retki
alkoi torstaina 9.9. Köpenhaminasta josta seitsemän
Packardia ja kaksi nykyautoa lähtivät matkaan.
Lisäksi Ruotsista tuli yksi Packard. Kuusi henkilöä
tulivat Ruotsista ja Suomesta lentäen. Osallistujia
oli yhteensä 34. Illalla nautimme yhteisen illallisen
hotellissa.
Perjantaina jätimme Packardit hotellin talliin ja
lähdimme julkisilla retkelle vanhaan ratikkahalliin
joka nykyään tunnetaan nimellä Meilenwerk. Tähän
valtavaan rakennukseen on koottu mm. klassisten
ajoneuvojen myynti- ja entisöintiliikkeitä. Hallissa
oli valtavasti nähtävää ja aikaa kului rattoisasti
monta tuntia.
Lauantaina lähdimme Packardeilla retkelle
Fredrik Suuren kesäpalatsille Potsdamiin. Ajoimme
Brandenburger Torin kautta, jossa päätimme hetken
mielijohteesta ja täysin luvatta, asettaa Packardit
riviin valokuvausta varten. Tämän jälkeen matka
jatkui Potsdamiin, jossa tutustuimme palatsiin ja
sen ympäröivään valtavaan puutarhaan. Täällä
joukkoomme liittyi kaksi saksalaista Packardia.
Perjantain ja lauantain illalliset nautittiin
entisen Itä-Berliinin alueella Alexander Platzin
lähellä. Sunnuntaina olikin sitten haikeiden jäähyväisten aika. Luvattiin kuitenkin toisillemme tavata
jälleen ensi kesän vuosikokouksessa Varbergissä,
Ruotsissa. Kiitämme saksalaisia isäntiämme mahtavasta viikonlopusta Saksan pääkaupungissa.
Sivu 7
Vanha se olla pitää
Tässä ar tikkelissä kerrotaan, että Ruotsin
Liikennelaitos on lainannut Rautatiemuseolta kaksi
55 vuotta vanhaa veturia lumen auraamista varten.
(Miten olisi, VR?) Tällä halutaan kertoa, että
nykyisillä harrasteautoillamme tultiin toimeen
huonoissakin olosuhteissa niitten ollessa uusia.
Sivut 8-11
Uniikin tehtaan rappeutuminen
Teksti: Bertil Dimander Kuva: Craig Handley
Kesällä 1954 Packard Motor Car Company sulki
ovet East Grand Boulevardilla sijaitsevaan tehtaa-

PETER GINMAN

seensa lopullisesti. Kerrran niin uljas tehdas jätettiin
nyt oman onnensa nojaan ja seisoo nyt hylättynä
rauniona keskellä slummi-aluetta. Tehdas, joka
koostui 47:stä yhteenliitetystä rakennuksesta ja yli
325 000 m²:stä, sanotaan olevan jopa maailman
suurin hylätty tehdaskompleksi. Tehdasalue oli noin
1.5 km pitkä ja sillä oli 30-luvun lopulla kapasiteettia
valmistaa 100 autoa tunnissa. Tehdas on vuosien
varrella kärsinyt useasta tulipalosta, kaikki ikkunat
on rikottu ja varkaat ovat vieneet kaiken irrotettavissa
olleen metallin. Mahtavat ulko-ovet on kuitenkin kyetty
pelastamaan. Toinen on taltioitu America’s Packard
Meseumiin Ohioon ja toinen The Packard Proving
Groundiin Uticaan. Vuonna 1982 tehdas julistettiin
Michiganin osavaltion historialliseksi muistomerkiksi.
Epäselväksi jäi mikä taho tulisi vastaaman tehtaan
hoidosta ja säilyttämisestä.
Sivu 11
Kohtaaminen rompetorilla
Teksti: Raoul af Forselles
Olin Packardilla käymässä markkinoilla kun eräs
kaljaa nauttinut nuori mies tuli paikalle. Mies kierteli
autoa ja sanoi, että tällainen Letukka oli vaarillakin. Väitteeni, että auto on Packard eikä Letukka
kaikui kuuroille korville. Kierrettyään auton ympäri
vielä hetken, mies sanoi; ”täytyy hakea mutsi
paikalle”. Puolen tunnin kuluttua mies palasi vanhempi rouva mukanaan ja rupesi esittelemään
Packardia jälleen Letukkana johon nainen vastasi:
”Vaarilla oli Packard, täsmälleen samanlainen kuin
tämä”. Kun kyselin Packardin kohtaloa sain kuulla,
että se romutettiin jotta kukaan muu ei saisi käyttää
vaarin silmäterää.
Sivut 12-13
Ote Bulletinistä no 8 elokuulta 1973
Teksti: Harald Jonsson
Bergenissä pidetyn vuosikokouksen jälkeen kerhomme perustaja Harald Jonsson alkoi pohtia
vastauksia usein saamaansa kysymykseen; Miksi
puuhastelette vanhojen autojen parissa ja miksi juuri
Packardin?
Haraldin mielestä voi olla kysymys eräänlaisesta
todellisuuden paosta ja halusta kokea aikakausi jota
emme itse ole eläneet. Mielenkiinto voi myös olla
kulttuurihistoriallisella tasolla, jolloin tutkitaan historiaa, kerätään informaatiota ja valokuvia tai sitten
täysin konkreettisesti autoja entisöimällä. Yhdessäolo
samanmielisten henkilöiden kanssa yhteisen aiheen
ympärillä, on myöskin tärkeää. Packard oli aikanaan
eräs johtava luksusautojen valmistaja ja siinä voidaan
edelleen mielihyvällä kokea sen tuoksu ja käyntiääni.
Lisäksi Packard on oivallinen kulkuväline lomamatkoilla tai osallistuttaessa veteraaniauto-tapahtumiin.

– 23 –

Sivut 14-15
Norjalainen hautausauto vuodelta 1941
Teksti ja kuvienhankinta: Roar Torgersen
Lillehammerissa sijaitsevalla, Norjan Ajoneuvohistoriallisella Museolla, on omistuksessaan Packard
hautausauto. Auto oli tuotu käytettynä U.S.A:sta
vuonna 1955 ja se oli ollut hautaustoimiston
käytössä Ostfoldissa. Vuonna 1984 museo sai ostaa
Packardin hautausurakoitsijan perikunnalta. Auto,
joka oli hyvässä alkeperäiskunnossa, entisöitiin vain
osittan ja on vuodesta 1998 nähtävänä museon
näyttelytiloissa.
Sivu 15
Kuvassa Georg Hamlinin nk. kukka-auto vuodelta
1950, jossa arkulla on oma tila seppeleitten ja
kukkien alla. Kenellekköhän taka-oven sisäpuolinen
kahva on tarkoitettu?
Sivu 16
Tämä on venäjänkielinen Packard-ilmoitus Villa
och Herrgård nimisestä lehdestä jonka jäsenemme
Aarno Mikala on löytänyt Helsingin Yliopiston kirjastosta. Ilmoituksessa todetaan mm., että Packard on
rakennettu varta vasten U.S.A:n huonoja teitä varten
ja näin ollen myöskin sopiva Venäjän olosuhteisiin.
Packardia on helppo ajaa, se on turvallisempi kuin
mikään muu automobiili ja se voidaan pysäyttää
ilman minkäänlaista tärinää.
Sivut 18-19
Mitä öjjyä minun tulisi käyttää?
Teksti: Nils-Gunnar Svensson
Mitä on mineraaliöljy? – Mineraaliöljy on raakaöljystä
jalostettu perustuote jota voidaan käyttää aina silloin
kun sen viskositeetti ja laatu vastaa autonvalmistajan
suosituksia. Eräs etu on tuotteen hinta.
Mitä on täyssynteettinen öljy? – Myös tämä
öljy on jalostettu raakaöljystä mutta siitä on erotettu
tiettyjä hiilivetymolekyylejä. Öljy kestää paremmin
korkeita lämpötiloja ja sen viskositeetti-indeksi
on korkea mikä tarkoittaa, että viskositeetin ero
matalissa ja korkeissa lämpötiloissa on pienempi.
Mitä on puolisynteettinen öljy? – Öljyteollisuus
on yrittänyt asettaa normeja sille miten öljyjä voidaan
nimittää, mutta ovat epäonnistuneet tässä. Öljyä
voidaan käyttää jos se vastaa autonvalmistajan
laatuvaatimuksia.
Voidaanko öljyjä sekoittaa keskenään? – Kyllä
voidaan.
Voidaanko käyttää mitä tahansa öljyä täysin
entisöidyssä moottorissa? – Periaatteessa vastaus
on kyllä. Vanhojen moottorien ollessa kyseessä on
tärkeää valita oikeaa viskositeettiä oleva öljy. Jos
harrasteautolla ajetaan vain kesäisin, on oikeaa

viskositeettiä ja laatua oleva mineraaliöljy täysin
hyväksyttävä.
Pitääkö moottorissa aina käyttää samoja
öljyjä? – Ei välttämättä, mutta siitä voi olla etua
kun eri öljynvalmistajien käyttämät lisäaineet voivat
vaikuttaa toisiinsa.
Joskus voidaan saada neuvo käyttää nk.
”suoria öljyjä”, esim. SAE 30 tai 40:tä. Onko tämä
tarua vai totta? – Suositus on ajalta jolloin ei ollut
vaihtoehtoja. On suositeltavaa käyttää moniasteöljyjä jolloin moottori saa parhaimman suojan.
Onko realistista väittää, että tietyt vanhat merkit
kuten Pennzoil ja Penrite ovat parempia kuin muut
öljyt? – Tuskin. Kaikkien markkinoilla olevien öljyjen
pitää täyttää niitä laatuvaatimuksia joka koskee
niitten käyttötarkotusta.
Entä sitten markkinoilla olevat ”klassiset” ja
”synteettiset” jarrunesteet? – Klassinen jarruneste
on hygroskooppinen ts. vettä absorboiva ja sitä
suositellaan vaihdettavaksi joka toinen vuosi.
Synteettinen, eli silikonineste ei absorboi vettä eikä
sitä näin ollen tarvitse vaihtaa jolloin ylläpito käy helpommaksi. Näitä kahta jarrunestettä ei voi sekoittaa
keskenään. Jos siirrytään käyttämään uutta silikoninestettä on jarrujärjestelmä huolellisesti pestävä
ja kaikki kumiosat ja tiivisteet vaihdettava.
Sivu 20
Kuningatar Astridin traaginen kuolema vuonna
1935
Tämä lehtiartikkeli tulee norjalaisesta viikolehdestä
jossa kerrotaan Kuningatar Astridin menehtyneen
auto-onnettomuudessa Sveitsissä elokuussa
1935. Onnettomuusautoa, Packard 120 Covertible
Coupeta, ajoi kuningas Leopold. Onnettomuuden
syy ei koskaan selvinnyt, mutta oletetaan, että
kauniit maisemat häiritsivät kuninkaan keskittymistä
ajamiseen.
Sivu 21
Alla ylijäämäkuvia kerhon tapahtumista vuoden
2010 aikana.
Takakansi
Packard 1954 5431 Convertible Coupe
Texti ja kuva: Hans Schmidtz
Tämä saksalaisen Jens Oppermannin omistama
Packard osallistui Berlinin tapaamiseen. Vaikka
tätä Packard-mallia valmistettiin kaksi kertaa enemmän kuin saman vuoden Caribbeania, on kerhossamma vain kolme yksilöä, kaikki entisöimättömiä
tai entisöinnin alla. Harvinaisempaa ja kalliimpaa
Caribbean-mallia on meillä neljä yksilöä ja kaikki
ovat liikenteessä. Vuosi 1954 oli Packardin suoran
kahdeksikon viimeinen vuosi. Moottori oli eri versioina ollut tuotannossa aina vuodesta 1923.
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Packard 1954 5431 Convertible Coupe
Ägare: Jens Oppermann, Tyskland

Denna trevliga modell som deltog i träffen i Berlin har vi inte sett på våra nordiska vägar. Trots att
den detta år tillverkades i mer än dubbelt så många exemplar som Caribbean så finns i norden bara
två exemplar, alla orenoverade eller med pågående renoveringar. Av den dyrare Caribbean finns
hos oss fyra stycken, samtliga i trafik. Då båda bilarna har samma chassi och priset 1954 var $3 935
respektive $6 100 tycker bulletinred att detta måste ha varit ett mycket bra köp trots Caribbeans
lyxigare utförande.
1954 var sista året för Packards raka åtta som hängt med i varierande storlekar och utföranden
sen 1923. Den raka bojstenen började bli ordentligt gammalmodig jämfört med konkurrenternas
V-8:or. I jakten på hästkrafter hade man i Packardserien ökat borrning och slaglängd till 3 9/16" resp.
4 1/2" så att slagvolymen var nu uppe i 359 cu in. I kombination med ett ökat kompressionsförhållande
om 8,7:1 hade effekten nu skrämts upp till 212 hästkrafter vid 4000 varv/min. I effekttävlingen låg
Packard nu trea, efter Chrysler Imperial (235 hp) och Cadillac (230 hp).
Text och foto: Hans Schmidtz
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