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Nummer 157
Vintern 2019

Vår medlem Arto Junttila i Niinisalo har en 1701A Henney Hearse på det
längsta standardchassi som Packard producerade. Axelavståndet är 160 tum och
vissa chassikomponenter är grövre än på personbilschassierna. Totallängden
är nära 6 meter. Bilen är nyimporterad och orenoverad. I detta nummer av
Bulletinen berättas om en verklig långresa med en Packard Convertible
Coupe 1953. Dessutom ingår del 2 av Andreas Straubes artikel om testning
av Packard Twelve på provbanan i Utica. Vi får också hälsningar från senaste
Rally Packard Väst.
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Dag Söderblom i

tankar

Pin Stripe Broadcloth
Vi har lärt oss att Packard efter den stora depressionen räddades genom införandet av den s.k.
Juniorserien år 1935. Vi har också lärt oss att
konstruktionerna var både lättare och billigare än
motsvarande på den s.k. Seniorserien. Av detta
kunde man lätt dra slutsatsen att Juniorserien
representerade en lägre kvalitet än Seniorserien.
Det är självklart att bilarna var billigare för att
vara konkurrenskraftiga men det behöver inte
betyda att kvaliteten skulle ha varit lägre.
Som ett exempel på detta tar jag inredningsmaterialet i en Packard Six 1700 av 1939 års
modell. Klädseln var gjord av högklassigt ylle
som kallades Pin Stripe Broadcloth. Det fanns
även ett annat material tillgängligt, nämligen
Bedford Cord, men här vill jag koncentrera
mig på det förstnämnda, eftersom Oy Autola
Ab försåg sina bilar med Pin Stripe Broadcloth.
Materialet är randigt och har i många bilar efter
en 80-årig ljusexponering en brunaktig ton.
Ursprungligen hade materialet en mer rödaktig
nyans och kallades Mauve. Genom att lyfta på
täckbrickorna under handtag och fönstervevar
får man en uppfattning om hur inredningen sett
ut från början.

Höger främre dörrpanel på Packard 1700.

Materialet har inte endast en spektakulär
färg utan även en karakteristisk doft resulterande
i en sober atmosfär i den även i övrigt smakfullt
inredda kupén. Detta gäller givetvis bilar som
haft fördelen att ha kloka ägare som inte låtit
bilarna övervintra utomhus. Bilden nedan visar
att inredningen efter 80 års bruk fortfarande ger
en genuin känsla av kvalitet. Jag har jämfört
materialet med motsvarande för Seniorlinjens
bilar och funnit att det är identiskt. Detta modesta
inslag i debatten avser att visa att Juniorlinjens
bilar representerar en oslagbar kombination av
pris och kvaltet.
Pin Stripe Broadcloth är vävt på ett speciellt
sätt som avslöjas om man vänder på materialet.
På avigsidan går ränderna på tvären även om de
inte är så markanta som på rätsidan. En kostym
i detta fashionabla material ligger högt på min
lista över ouppnåeliga önskemål. Jag har sett
hur sentida efterapningar artar sig i praktiken.
Ränderna går åt samma håll på rät- och avigsidan.
Tonen är brunaktig och tyget känns tunnt. Only
Packard Can Make a Packard.
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NPOC-Finland firade Lilla Jul
Text: Dag Söderblom Foto: Karola Asplund, Peter Ginman

Hela 31 personer och en Packard ställde upp på den
traditionella lillajulsfesten på Hotell Korpilampi norr
om Helsingfors den 24 november 2018 med början kl.
18.30. Efter en inledande glögg bänkade vi oss vid de
två långborden i ett stort kabinett som vi hade helt för
oss själva. Före själva middagen visades en film från
Packardmötet i Finland år 2017. Fotografen, nyblivne
medlemmen Juho Saukko, gjorde sin militärtjänst
direkt efter mötet och redigeringen fick vänta till
senare. Vi fick alltså njuta av premiärvisningen i gott
sällskap. Det var andra året i följd som festen hölls på
Korpilampi som fritt översatt betyder Ödemarkstjärn.
Det uppdukade julbordet visade sig bjuda på
hela 31 rätter bestående av kalla förrätter, småvarmt,
ett flertal huvudrätter samt ostar och desserter
därpå. Själv hann jag med 10 rätter som jag valde
ur mångfalden, alla mycket goda, nästintill förträffliga. Efter maten spelade orkestern upp och många
valde att testa dansgolvet och sin egen rörlighet efter
det dignande julbordet. Alla verkade trivas gott,
många valde att övernatta. Under natten hade att

lätt snölager lagt sig över omgivningarna. Även
den framför huvudingången parkerade Packard
Clippern hade bytt färg från Packard Maroon till
snövitt. Mycket pittoreskt!
Arrangörerna tackas för ett trivsamt arrangemang!

Ari Saukkos 1947 Clipper. Ari deltog också med
bilen vid träffen i Fiskars.
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Siden sist
Sen sist
erran
Sitten viime k
Siden sidst

Norge
Ole Jensen från Husøysund är ny medlem. Ole
har en 1933 SU 8 1004 Coupe Roadster som
en gång egdes av Knut Samuelsen.
Sverige
Cronje Hellberg i Sundsvall är ny medlem.
Cronje har en 1955 Packard Caribbean.
Magnus Ohlsson i Valbo är ny medlem. Magnus
har en 1956 Packard Patrician.

Danmark
Erna Nyvang (forhenværende medlem Georg
Christiansens datter) er blevet medlem med
sin 1930 Packard 733 Convertible Coupé.

Fredrik Jonason från Knivsta är ny medlem.
Fredrik kör en 1939 Packard 1701 Convertible.
Vi önskar alla nya medlemmar hjärtligt välkommna i klubben.

Ole Rasmussen er blevet medlem og har købt
Cliff Carlsens Packard. Det er en Packard 23rd
series model 2372 fra 1949/50 med Ultramatic
Drive.
Ole Rasmussen er ved at undersøge hele
historien og når alt er på plads, laver vi en
artikel om Packarden.

NPOC inviterer til:

VERKSTEDTREFF HOS
JOHN WALLENTIN
Lørdag den 23. mars kl. 12.00 inviterer John Wallentin
til omvisning og pølser i sitt verksted i Sandefjord.

Adressa er: Østerøyveien 12. Sandefjord.
Påmelding til John på tlf. 45001809 senest onsdag den 20. mars.

Arbeidsgruppa i NPOC
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Hösttripp till Fiskars
den 6-7 oktober 2018
Text och foto: Dag Söderblom
Det är alltid vemodigt att ställa undan Packarden för säsongen. Speciellt som den varit så
osannolikt givande med långa perioder av värme och sol. Man kan dock lätta litet på vemodet
genom att företa sig någonting litet extra före vinteruppläggningen. I detta fall valde vi att
ordna en hösttripp till Västra Nyland med Fiskars bruksort som huvudmål. Stället är bekant
för en del klubbmedlemmar, här ordnades det första Packardmötet i Finland år 1974.
Vi började samvaron med gemensam lunch på
Åminne Gårds ägor med anor från 1600-talet.
Gården hyser idag en 18-håls golfbana med den
vackra karaktärsbyggnaden som klubblokal. Där
finns också en rymlig restaurang med lunchbuffet även för andra än golfare. Vi var 16 personer
som med 6 Packards lade beslag på förgården till
restaurangen vid ettiden på lördagen den 6. september 2018. Vädret var mulet men det regnade
inte. Mången golfare stannade upp vid åsynen
av bilarna. Kommentarerna var positiva trots att
det blev litet trångt för golfbilarna. Men inga sura
miner, tvärtom. Efter lunchen åkte vi i samlad
tropp till det närbelägna Fiskars och checkade in
på Hotell Tegel i en helt nyrenoverad byggnad.
Vi var inte de enda gästerna i Fiskars som
under de senaste decennierna utvecklats till ett
Mecka för konstnärer och hantverksföretagare.
Fiskarsbolaget har en heltidsanställd ”Event
Coordinator” med uppgift att locka så många
besökare som möjligt till den forna bruksorten. Hon hjälpte även oss med bokningar och
bordsreservationer. Detta veckoslut besökte
över 5.000 personer orten med anledning av
ett Slow Food-evenemang som försiggick i ett
f.d. sädesmagasin. Där kunde man smaka på
allsköns närproducerade läckerheter med tonvikt
på kvalitet. Även öl, cider och skumvin fanns
att tillgå. Vi hade till all lycka blivit utlovade
en egen parkeringsplats vid hotellet, annars
hade vi nog inte rymts med överhuvudtaget.
En guidad spatsertur i environgerna gav en god
bild av bruksortens historia och dagsläge. Efter
detta var det mången som ville ha en kopp kaffe
eller ett glas öl. I bruksshopen kunde man köpa
allehanda hushålls- och prydnadsföremål ur bl.a.
Fiskars egna välkända sortiment. När man idag
greppar en orangefärgad Fiskars-sax har man
svårt att förstå hur man överhuvudtaget kunde

godkänna de ditillsvarande saxarna. Det kan man
även säga om yxor, avverkningsverktyg för sly,
kvistsågar mm.
Efter en välförtjänt paus var det dags för
middagen som avnjöts i Fiskars Wärdshus vars
restaurang fungerat oavbrutet i samma lokal
sedan 1836. Man fick en stark känsla av återseende och tanken letade sig tillbaka till år 1974
då vi höll ett årsmöte på gräsmattan utanför
restaurangen. Även denna gång kunde vi glädja
oss åt kökets underfundigheter. Men skulle Slow
Food-menyn innebära att man fick gå hungrig till
sängs? Jag är inte helt säker, men ingen knorrade,
åtminstone inte så att jag skulle ha hört. Efter
middagen slog vi våra lovar kring våra Packards
som verkade att ha klarat sig väl trots den stora
skaran av besökare.
Efter frukosten på söndagsmorgonen körde
vi norrut längs slingrande vägar genom höstlandskapen som sprakade i rött, orange och gult.
Prognosen hade lovat sol, och prognosmakarna
fick rätt! Västra Nylands skogar består till största
delen av lövträd och vägdragningen gjordes för
hundratals år sedan. Efter 70 kilometers maklig
körning kom vi fram till den gamla huvudvägen
mellan Åbo och Helsingfors. Vi lunchade i ett
f.d. bussgarage som förvandlats till en osannolik
mixtur av antikhandel, loppmarknad, bokhandel
och restaurang. Stället kallar sig fritt översatt
”Växthuseffekten” på grund av att man inrättat
en vinterträdgård mitt i byggnaden. I sortimentet ingår även trädgårdskonst med bl.a. lejon,
nötboskap, beridna cowboys och indianer i full
storlek. Inte billigt men mycket övertygande. Vi
hade parkerat något avskilt och hade vid avfärd
all möda att undvika en inbjudan till ett lokalt
lanbruks- och traktormuseum. Det får bli till
nästa besök!
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Samling vid entrén till Åminne Gård. Byggnaden har fått sin nuvarande gustavianska still i slutet
av 1700-talet. Nedan bilarna uppställda vid ”Växthuseffekten”.
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Hemligheten bakom Packard Proving Grounds-etiketten – Del 2
Av Andreas M. Straube. Översättning: Ole Böök
Beviskälla för originalitet
Den
första
delen
av
denna
artikel
koncentrerades på den information som kan
erhållas från Packard Proving Groundsetiketten:
- Packard Proving Grounds-etikettens
ankomstnummer under ett modellår (i
Figur 1 den 163:dje tolvan som
anlände till Packard Proving Grounds
under modellåret 1934 av de 960 som
producerades) och
- Packard Proving Grounds-etikettens
ankomstdatum (i Figur 1 september
11 1933).
- “AF” är inte förarens initialer.

korrekt inom ett par dagar i stället för ett helt
år.
Provningen vid Packard Proving Grounds
utfördes kort efter produktion. För AF# 163
gjöts motorblocket den 16 augusti 1933, vilket
är fem dagar före den första elfte seriens
Packard (den 21 augusti 1933). Just denna
tolva anlände vid Packard Proving Grounds 17
arbetsdagar senare, den 11 september 11
1933. När jag först räknade fram detta blev jag
förvånad
denna
korta
tiden
mellan
motorblockets gjutdatum och provkörning på
Packard Proving Grounds. Bil nr AF# 163
såldes inte förrän 404 dagar efter det att den
anlänt vid Packard Proving Grounds den 20
oktober 1934 (se Figur 2). Jag återkommer till
detta lite senare.
Du kan kontrollera din tolvas sannolika
originalitet med hjälp av följande data:

Figur 1: Packard Proving Grounds-etikett.
Packard Proving Grounds-etiketten är också
en värdefull källa för att fastställa hur pass
original en Packard Twelve är. Sålunda skall
Packard Proving Grounds-etikettens ankomstnummer vara mellan 1 och 960 och datumet
för ankomst vid Packard Proving Grounds
måste
överensstämma
med
enahanda
uppgifter om kringvarande bilar.
Sålunda skall AF# 454 (November 23 1933)
ligga mellan de kända
-

AF# 431 (November 17 1933) och
AF# 474 (December 4 1933).

Packard
Proving
Grounds-etikettnumret
överensstämmer även med motornumret, som
är viktig identifiering för en Packard Twelve.
Med Packard Proving Grounds-etikettens
ankomstdatum kan man nu också kontrollera
att inte bara motorn är korrekt för t.ex. elfte
serien utan också om det är sannolikt att tolvan
levererades med den motorn. Med denna
information kan fastställa om motornumret är

1. Motorns gjutdatum
2. Ankomstdatum vid Packard Proving
Grounds
3. Leveransdatum
Figur 4 visare korrelationen mellan tionde och
elfte seriens Packard Proving Groundsetikettens ankomstdatum och motornumret.
Eftersom det i fallet AF# 163 förflöt kort tid
mellan motorns gjutdatum och ankomsten vid
Packard Proving Grounds borde det vara nära
korrelation. Den prickade röda linjen i
Figur 4 visar den generella trenden. Man kan
konstatera att AF# 126 har motornummer
901,310, som är ett lägre nummer än det som
gäller för den första motorn i en elfte seriens
motor (901,600). AF# 213 har en fjortonde
seriens utbytesmotor (modellår 1936) motor
nummer 904,519.
Detta är inte exakt vetenskap utan mera ett
försök att korrelera Packard Proving Groundsetikettens ankomstnummer och motornumret.
Flertalet motornummer visar detta förhållande.
Detta är ett bevis på Packard Twelve-motorns
kvalitet eftersom endast ett fåtal har bytts ut
efter mer än 80 års tjänst.
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Figur 2: Analys av motorns gjutdatum, Packard Proving Grounds ankomstdatum och
leveransdatum
Du kanske minns att min Packard Twelve
AF# 163 såldes 404 dagar efter att den befann
sig på Packard Proving Grounds. Eftersom det
fortfarande var lågkonjunktur under 1934
trodde jag först att Packards tolvor stod osålda
under flera månader. En korrelation mellan
Packard Proving Grounds ankomstdatum och
leveransdatum i Figur 5 visar att så inte var
fallet.
För att fastställa denna korrelation måste vi ha
datum på original-VIN-skylten och Packard
Proving
Grounds-etiketten
med
ett
ankomstdatum. Vi har nu information om elva
tolvor och man kan se att de 404 dagarna för
min tolva var den längsta tiden mellan att bilen
anlände vid Packard Proving Grounds och att
den såldes. Tolvorna såldes I allmänhet
mycket snabbare. Av
Packard Sales
Information från 1934 [PAC33] framgår det att:
“Produktionsbilar som testas vid Packard
Proving Grounds är under konstant bevakning.
Uppemot femtio nuvarande bilar som tillhör
chefer vid fabriken är uppställda i ett särskilt
garage och dagliga rapporter utfärdas av
förarna. Faktum är att ingenting lämnas ogjort
för att upptäcka någon anledning till missnöje
när det gäller prestanda för Packard-bilar i
bruk.”

Jag tror att min tolva användes som en av de
“femtio bilar som tillhör chefer vid fabriken”.
Den användes under ett år och såldes sedan.
Walter Gosden har påpekat för mig att det är
ovanligt att min tolva såldes av Packard Motor
Car Company på elfte avenyn i New York
eftersom detta var serviceavdelningen. Se
Figur 3 [PAC35].

Figur 3: Packard Motor Car Company New York, Service
Department, på elfte avenyn [PAC35]
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Figur 4: Motornummer över Packard Proving Grounds ankomstnummer
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Av ovanstående framgår att men genom att
leka lite med Packard Proving Groundsetiketten kan man kasta lite ljus på din tolvas
historia.

information ber jag dig kontrollera om din tolva
har en Packard Proving Grounds-etikett och
skicka ett fotografi av den tillsammans med
övriga nummer till info@packard-reprints.com.

Jag har upprättat ett schema som visar alla
viktiga nummer och deras position på Packard
tolvor med foton och nummerexempel. Jag
skickar gärna detta schema till dig. Med denna

Du kommer då att få en kort översikt över hur
din Packard passar in i tingens ordning enligt
ovan.

Figur 5: Dagar mellan ankomst vid Packard Proving Grounds och försäljning.

Bibliografi
[PAC33] Packard Sales Information, Packard Motor Car Company, Detroit, Michigan, 1933, Service
Section, VIII. Improving Cars-Quality Committee, sid. 3
[PAC35] The Packard Directory, Packard Motor Car Company, Detroit, Michigan, publicerad i augusti
1935

Tionde och elfte Seriens Packardbilar parkerade framför garaget på Packard Proving Grounds i
Utica.
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Rally Packard Väst 2018
Text: Kent Carlson Foto: Hans Schmidtz
2018 års Rally Packard Väst (det 22:a) gick av stapeln lördagen den 8 september. Samlingsplatsen
var som så många gånger tidigare RC Hisservice AB i Varberg. Här samlades denna gång 7 st
Packard, 2 st Volvo och 3 st övriga. I dessa färdades 32 st glada människor.

Samling inför Rally Packard Väst. 1701 Touring sedan till vänster, 1601 till höger.

Frukostfrallor och kaffe serverades under tiden
som mötesdeltagarna anlände. Efter lite mingel
och en titt i garaget lämnade bilarna startplatsen
för en resa till Derome Trämuseum. Det privata
museet visar träbearbetningsmaskiner och verktyg från förr. Vi gick en guidad tur i museet och
tittade också på träskulpturer.

Allt vad en bensinstation kunde erbjuda förr i
tiden fanns att beskåda.
Återigen var resenärerna hungriga och nu

I bensinstationen fanns mer än 10 000 saker.

Volvo P1900 Sport från 1957. Bilen tillverkades
endast under ett år i totalt 67 exemplar. Karossen, gjord i glasfiber tillverkades av båttillverkaren Glasspar i Kalifornien.

gick resan vidare till Solvikens restaurang i
Apelviken. Här njöt alla av en riktigt god middag
innan hemresan startade.
Tack för denna gång och på återseende 2019.

Nu var alla jättesugna på fika och Britta
gjorde ingen besviken när hon serverade äppelkaka med vaniljsås. Mums så gott!

Då jag är arrangör för årsmötet 2019 hoppas
jag att någon annan vill ta på sig att genomföra
RPV 2019. Kontakta mig så hjälper jag till att
ro det i land.

Från Derome fortsatte nu resan ca 15 km
söder om Varberg till Christer och hans Esso
bensinstation. Oj! vad prylar han samlat på sig.

Bästa Packardhälsningar,
Kent
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Brittas delikata hemlagade äppelkaka med vaniljsås serverades efter besöket på Deromemuséet.

Kätting 75 länkar, 13,75 meter anmäld till Guiness.

Årsmodell 1954 är bäst tycker Britta!
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12.000 km genom USA
- i en Packard 1953 Convertible
Text och foto: Jan Alvemark
Det började en kväll 2016 då jag diskuterade Route 66 med några vänner. Jag antar att det
inmundigades en del starka drycker under kvällen eftersom jag klargjorde att om jag någonsin skulle köra Route 66 så skulle jag göra det i en Packard. Fröet var sått och tanken låg och
malde i huvudet. Idén var att köpa en Packard. Köra och hälsa på hos släkt och vänner och
sedan köra Route 66 samt Highway 1 till San Francisco. Därefter skeppa bilen hem till Spanien
i en container.
Nu kom funderingar på vilken Packard jag ville
ha. Jag har ju redan ”Rosen” vilket är en 22nd
series Club Sedan, 2265-9-12026 samt en Clipper
Super Hardtop Coupe, 5647-2732. Valet blev
ganska enkelt. Något mitt emellan dessa två. En
”Convertible med Continental-kit” från -51, -52,
-53 eller -54. Jag hittade en -53, med manuell
växellåda som verkade fin men den gick till
Schweiz pga en missuppfattning mellan mannen som åkte och kollade den (minns inte hans
namn) – Ole Böök – och mig. Ut på nätet igen och
hittade en annan -53 fast med Ultramatic. Denna
fanns i Detroit hos en handlare som sålde den
åt en privat samlare, men det begärdes alldeles
för mycket för den. Priset hade dock gått ner en
aning sedan jag började mina eftersökningar. Jag
fortsatte leta men höll koll på denna bil. Så en dag
efter ett par veckor kom den ut på eBay. Då var
det läge. Jag såg till att vinna auktionen men inte
nå upp till minimipriset. Nu kunde förhandlingen
starta. Förhandlingen gick bra och jag fick min
bil till ett vettigt pris. Detta är i november 2016.

Hämtning av bil i Hopatcong.

I januari 2017 ordnades transport från säljaren till verkstaden i New Jersey som Ole använder. Bilen gicks igenom helt med fokusering på
det mekaniska. Den skulle ju klara en långresa.
Den fick dessutom ett helt nytt elsystem, avgassystem och nya däck runt om. Motorn hade bra
kompression så inget gjordes åt den mer än
urspolning av kylsystemet samt vanlig tune-up.

Mätarställning vid start.
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Så kom dagen. Torsdagen den 3 augusti
2017. Jag slutade röka (är fortfarande rökfri),
tog ett flyg från Malaga till Barcelona och vidare
till Newark, New Jersey. På morgonen den 4:e
blev jag hämtad vid hotellet av Ole Böök och vi
ordnade med alla papper samt skaffade ett amerikanskt SIM-kort till telefonen. Därefter åkte
vi ut till verkstaden i Hopatcong vilket ligger ca
1 timmes bilfärd västerut från North Bergen där
Ole bor. Jag skulle ju vidare åt det hållet sedan
så det passade bra.

Ole Böök och mekanikern.

Bilen såg fantastisk ut och gick mycket bra
vid provkörningen. Allting gicks igenom och
det blev dags för avresa. Det hade dock dragit
ut lite på tiden och jag kom iväg lite senare än
beräknat. Hade tänkt köra till Clearfield som
ligger ungefär halvvägs till Warren, Ohio (där
Packard började i slutet på 1800-talet). Det var
360 km att köra. På verkstaden sa man att jag nog
kunde köra 70 m.p.h. med bilen. Det gick inte.
Den gick varm och jag fick stanna och låta den
svalna lite. Sen hamnade jag i köer pga olycka
samt att det började regna och mörkna. Med
lyset tänt flimrade laddningslampan. ”Jag vill
inte hamna stillastående med en svart bil utan
lysen här i mörkret” tänkte jag och svängde av
mot ett H jag såg vid en avfart ca 140 km innan
Clearfield. H betyder inte hotell i USA. Det betyder Hospital. Man lär sig alltid något nytt. Jag
körde och körde. Fick syn på H igen och körde
in på denna väg. Vägen blev mindre och mindre,
gick genom djup skog. Jag stannade och sökte
hotell på min TomTom. Hittade ett några miles
längre fram. Det var inte ett hotell utan visade
sig vara en lokal bar med bara bybor runt baren.
Har en svag känsla av att jag hörde en banjo spela
i bakgrunden... Bartendern sa att jag skulle åka

vidare, svänga höger och sen skulle det nog finnas något motell, (säkerligen Bates Motel tänkte
jag och gick ut till bilen). Väl ute i bilen tog jag
upp min TomTom från golvet och placerade den
i sin hållare. USA-kartan finns inte längre i den!
Ingen anledning till panik. Jag har ju min iPhone
med nytt USA-SIM-kort. Jag tar upp telefonen
och ser: Ingen täckning!
Jaha, jag får väl köra som bartendern sa,
tänkte jag och började vända bilen på P-platsen.
Då kommer det ut en man från baren. Han stannar
mig och säger: Don’t go where they told you! At
the end of the road you have to turn left. Then
after a while there’s a bridge. Cross it and there
will be some traffic lights. Turn right and you
should find a hotel there. Nu börjar jag bli lite
nervös, men han sa ju trafikljus så det innebär
väl ett samhälle. Jag gjorde som han sa. Hittade
bro och trafikljus men inget hotell. Kollade telefonen och nu hade jag täckning. Sökte ”hotell i
närheten” med Booking.com och hittade ett Best
Western 15-20 min längre bort. Där checkade jag
in och sov gott.
Nästa dag när jag startade min TomTom
så hade USA-kartan kommit tillbaks och resan
kunde fortsätta. Nästa stopp: Warren, Ohio. Jag
körde av I-80 vid Youngstown för att tanka och
köra norrut mot Warren. På avfarten känner
jag att något inte är rätt. Jag får lägga växeln i
Neutral för att inte få motorstopp. Lyckades tanka
och sedan hanka mig fram till Packardmuseet i
Warren, passerandes en massa trafikljus genom
att lägga växeln i N och D om vartannat.
På entrédörren på Packardmuseet stod

National Packard Museum, Warren, Ohio. Jan
välkomnades med en egen välkomsthälsning
vid på dörren.
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Pack-up av Ross Miller.

det på en skylt: Welcome to the National
Packard Museum Jan Alvemark! Det kändes
skönt efter alla problem. Nu hade jag ju med
Packardmänniskor att göra och det kändes tryggt.
Museet ringde en Packardkille, Michael Yost,
som kom för att se om han kunde hjälpa mig med
växellådan. Jag ringde Ole, rapporterade läget
och lämnade över luren till Michael. Givetvis
kände dom varandra. Efter massa prat fram
och tillbaka säger Ole att bilen måste till hans
automatlådeexpert i Parkton, Maryland. Detta
ligger 520 km åt fel håll för mig. Det är lördag
och transport måste hittas. Jag ville inte köra en
U-Haul med släp och blev sittandes i Warren
fram till torsdag morgon. Då kom samma kille
som transporterat bilen från Detroit till garaget i
Hopatcong i januari och hämtade mig på hotellet kl 8 och vi åkte till museet och lastade bilen.
Dom hade varit så snälla att jag fick ha bilen stå
på deras inhägnade område medan jag väntade
på transport. Jag besökte museet nästan varje dag
och drack kaffe med Dee och flickorna medan
jag var i Warren och jag blev även bjuden på
middag av Michael Yost och hans fru samt en
drink hemma hos dem efteråt för att se på hans
Packards.
Vi anlände till Ross Miller, som automatlå-

deexperten heter, på torsdagseftermiddagen. Han
började genast arbeta på bilen. Felet var lite skräp
som fastnat i en något för sliten governor i växellådan vilket låste den i direct-drive. Felet var fixat
på fredagsmorgonen men han sa att motorn inte
gav full effekt så han började leta fel. Till slut sa
han att det enda som var kvar att kolla var den nya
ljuddämparen. Mycket riktigt. Endast ett litet hål
igenom. Ross hade en begagnad i samma storlek
som han satte dit och motorn blev som ny. Mer
kraft och gick svalare. Lustigt nog hade Ross ett
Packardmöte med den lokala Packardklubben på
lördagen så jag stannade på det innan jag började
min resa västerut igen.
Nu var nästa mål min kusin i Rapid City, South

Special Packard av Ross Miller.
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Packardmöte hos Ross Miller.

Dakota. På vägen ett besök hos Packardfantasten
Dave Mitchell i Geneseo, Illinois. Han kände
väl till min födelseort, Uppsala, då hans tidigare
flickvän var därifrån. Han visade hela sin samling
samt gav mig lite adresser i Minneapolis eftersom
jag skulle åka dit senare på resan.
Därifrån till Des Moines för att äta på en

George The Chili King Drive-In, Des Moines.

gammal berömd drive-in, George The Chili King
Drive-In, som jag sett på TV. Sedan fortsatte
färden fram till mina släktingar där jag var i
1½ vecka och hann med en bilträff i Deadwood
(där Wild Bill Hickok blev skjuten den 2 augusti
1876). Min bil kom givetvis med i tidningen såg
vi dagen efter.
Efter Rapid City blev det att åka till min
andra kusin i Minneapolis, Minnesota. Jag kom
fram men bilen började gå dåligt. På måndagsmorgonen ringde jag en verkstad som jag fått
adressen till av Dave Mitchell och frågade om
dom kunde hjälpa mig. Det kunde dom och som
tur var låg verkstaden inte mer än 10 minuter från
min kusins hus. Vi lämnade bilen där och lovade
att vi skulle komma tillbaks innan dom stängde.
Jag behövde bilen för att åka till Chicago på tisdagen. Under dagen har dom hittat läckor på insug
och förgasare. Felaktiga grenrörspackningar hade
monterats av tidigare verkstad. Packningen mellan grenrör och förgasare var bränd och förgasaren hade också skadats. Dom hade under dagen
tillverkat packningar i rätt material, planslipat
förgasaren samt lite annat smått och gott. Dave
gav mig medlemsregistret för Packardklubben i
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USA så jag hade namn och adresser på folk om
något mer skulle inträffa på resan.
I Chicago fick jag gå in på verkstad och

här i Spanien mötte upp i Chicago och följde med
resten av resan. Vi gjorde en detour till Dallas
för att gå på bilauktion, South Fork samt Gas
Monkey Garage.
Tillbaks på Route 66 fick jag besvär med

Mecum Bilauktion, Dallas, Texas.

Baren där Hickok dog, Deadwood, South Dakota.

fixa upphängningen av avgassystemet. Det får
lätt stryk när man har Continental kit pga den
utökade längden. Skrapar ofta i när man kör ut
från utfarter och över speed-bumps om man inte
är försiktig.
Nu startar Route 66. En vän från bilklubben

Route 66, Pontiac, Illinois.

Southfork Ranch, Dallas, Texas.

njursten och fick åka på sjukhus i Shamrock,
Texas. Tur man hade försäkring. Det kostade
USD 2.700 för ett par timmar där.
I Albuquerque tog vi in på ett klassiskt Route
66 motell, Sandia Peak Inn. Vi checkade in och
fick nycklar till rummet. När vi började lasta in
våra saker kommer ägarinnan gåendes mot oss
och säger: Kör man en sån där fin bil är man värd
ett finare rum. Så gav hon oss nycklarna till en
svit istället.
Nästa detour gjordes till Las Vegas för att
möta upp med ett par vänner från Sverige. Vi
skulle bo på Luxor och mina vänner bodde på
Bellagio. När vi kom fram till hotellet fanns det
ingen Bell-boy och inga vagnar att ta bagaget
på. En av oss stod kvar vid bilen då det var
parkering förbjuden där förutom 5-6 VIP parke-
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ringar. Jag hade redan checkat in via internet så
jag fick nyckeln på direkten. Min vän som stod
vid bilen hade fått tag på en kvinna som visade
sig vara Vice President of Marketing for Luxor
Hotel. Hon kom ursprungligen från Chicago.
Hon tyckte det var sååå trevligt att vi åkt hela
vägen från Chicago i denna fina Packard. Jag
uttryckte dock mitt missnöje med att det inte
fanns bagagevagnar och att jag borde få parkera
på VIP-parkeringen. Hon sa det skulle bli svårt
då dom hade en stor match denna kväll och väntade VIP-gäster. Hon sa dock -Vänta här ett par
minuter. Hon kom tillbaks med en Bell-Boy med
en vagn + en lapp till bilen som sa att vi fick ha
den på VIP-parkeringen under vår tid på hotellet.
Vi åkte och hämtade mina vänner utefter

Typisk Route 66 bensinstation, Tucumcari, New
Mexico

Las Vegas strip och åkte till Counts Custom.
Där köpte vi givetvis T-shirts och mina vänner
måste in på hotellet med dom innan vi började ha
kul. Så vi åkte vägen om Bellagio. Strikt parkeringsförbud vid entrén. Såg att det fanns ett par
limousinparkeringar där så jag ställde bilen efter
trottoaren framför limousinerna. En av killarna
sprang upp medan resten av oss satt kvar i bilen.
Efter ca 10 min kommer en svart man i kostym
och säger att han är ansvarig för denna del av
hotellet och påpekar att det är absolut förbjudet
att parkera där vi stod. Men han sa också att han
sett hur hotellets gäster uppskattade att Packarden
stod där så vi fick gärna stå kvar ett tag till.
Efter Las Vegas fortsatte vid till Los Angeles
och Santa Monica Pier där Route 66 slutar och
sedan till Long Beach för att stanna ett par nätter
på Queen Mary. Där skulle jag också uppsöka
kontoret för speditören som skulle skeppa bilen

VIP parkering Luxor Hotel, Las Vegas, Nevada.

till Spanien. Allt ordnades för skeppningen från
San Francisco.
Nu var det dags för Pacific Coast Highway
1 så resan fortsatte söderut till San Diego där
vi stannade ett par nätter innan vi började vår
resa tillbaka norrut mot San Francisco. Vi fick
problem med att bilen gick varm igen (kokade)
dagen innan vi kom till Carmel by the Sea. Resten
av resan körde jag väldigt försiktigt men fick i
alla fall köra upp och ner för branta backar i San
Francisco samt Golden Gate fram och tillbaka.
Min vän åkte hem en dag innan mig och jag låg
däckad på hotellet med njurstensbesvär igen. Jag
kom tillbaks till Spanien den 2 oktober efter två
fantastiska månader On the road i USA med en
1953 Packard Convertible. Många roliga minnen
och insikten att man alltid blir välkommnad och
väl omhändertagen när man kör en Packard.
Total resa i USA: 7.364 miles = 11.850 km

Santa Monica Pier, Los Angeles, California.
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Hildesheim (D)-Beaune (F)-Sète (F)-Sitges
(ES)-Nerja (ES). Tillbaks i Nerja vid midnatt den
7 Juli efter en fruktansvärd sista dag av körande i
50-60 km/h på grund av att bilen gick varm. Tack
Jörgen för att du körde det mesta av den delen.
Total resa i Europa: 5.700 miles = 9.170 km
Not. 1 Miles angivet i Packard-miles. Skulle
tro att man får dra av ca 5-8 procent.
Not. 2 Nu är en helrenoverad 5-lagrad

Avlämning av bil, Oakland, California.

Efter att bilen skeppats över till Spanien och
registreringsprocessen startats så tyckte jag att
man kan väl köra den lite här i Europa också.
Tänkte skicka upp den med lastbil till Köpenhamn
eller Göteborg för att sedan köra i SverigeBornholm på Packardmöte-Tyskland-Frankrike
och ner genom Spanien. Nu tog registringen av
bilen så lång tid att jag inte hann skicka upp bilen
på lastbil. Jag bad istället min vän David Geddes
att följa med och köra bilen till Köpenhamn och
sedan flyga tillbaka därifrån. Sagt och gjort.
David och jag lämnade Nerja lördagsmorgonen den 9 juni kl 08.00. Första stopp Biarritz i
Frankrike, ca 1.000 km. Nästa dag körde vi till
Mons i Belgien, 1.020 km. Sista dagen körde vi
fram till familjen Bohnsen i Köpenhamn, 990
km. En Packardägare i Tyskland påstod sig sett
en svart 1953 Packard Convertible körandes 120
km/h på Autobahn den måndagen. Det måste ha
varit när jag sov i baksätet.
Därefter körde jag Köpenhamn-GöteborgLidköping-Järvsö-Uppsala (härifrån är Jörgen
Ebbersten med)-Kristianstad-Bornholm (DK)-

Sommarstugan i Boda, Järvsö, Sverige.

NPOC årsmöte på Bornholm med punktering.

327 motor beställd (borrad, nya kolvar, ringar,
ventiler, ventilstyrningar, kamkedja, alla lager
och hårda avgasventilsäten) + komplett 4-portsförgasare med -53 års luftrenare + renoverad
startmotor, generator, vattenpump, fördelare och
bränslepump. Allt målat och korrekt utfört samt
provkörd i bänk. Dessutom alla delar så att den
passar till ”Rosen” också. På detta vis kan jag i
lugn och ro renovera originalmotorn i -53an och
sen sätta den i Rosen medan jag renoverar den
motorn. Den blir troligen kvar i Rosen ett bra tag
då den har 180 istället för 130 hk.
Framme hos Bohnsen, Köpenhamn, Danmark.

– 21 –

Garageträff hos John Wallentin
den 17. mars 2018
Text och foto: Hans Schmidtz

John Wallentin berättar om sina bilar och projekt för gästerna.

För första gången besökte jag och Siri Johns
årligen återkommande garageträff. John har ett
fint renoveringsgarage och dessutom ett stort
utrymme för både sina Packardbilar och för
andras veteraner. Han har under många år haft en
1934 års Twelve Coupe Roadster, som nu hade
högsta prioritet att bli färdig till Packadmötet
på Bornholm. Tyvärr kom annat emellan och
bilen blev inte klar. Vi ser fram emot att få se
detta vackra fordon på vägen, kanske på nästa
Packardmöte i Sverige.

bröd. Vi tackade John för besöket och efter några
timmar styrde vi kosan mot Arvika, där vi hade
vårt nattkvarter.

Lagom till utgivande av denna bulletin meddelar
John att han blivit klar med sin 1934 Packard
Twelve Convertible Coupe och fått den registrerad. Projektet omfattade demontering och
genomgång av motorn, förnyande av elsystemet
och grundlig översyn av bromssystemet.

Under renovering hos John stod även ett av
Rune Aschims fordon, ett nästan färdigt chassi
till en Beckmann från 1911. Chassit hittades i
Sverige och detta är det enda kända överlevande
exemplaret av detta bilmärke. Fem bilar kom till
Norge och några fler till Sverige. Främre delen
av karosseriet hittades i nord-Norge och den
bakre delen är nybyggd i Karlstad. Att John är
en duktig renoverare framgick tydligt av arbetena
han hade i verkstaden.
Träffen samlade omkring 30 besökande och
under eftermiddagen förplägades vi med varmkorv med bröd ock kaffe med gott hembakat

Efter 14 år är bilen äntligen klar för nya äventyr.
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KIERTOKIRJE 157 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO

DAG SÖDERBLOM

Kansi
Jäsenemme Arto Junttila Niinisalosta on tuonut
harvinaisen 1701 A Henney-hauturin Packardin
pisimmällä 160-tuuman alustalla. Auto on alkuperäiskuntoinen mutta tekniikka uudistettu. Tästä
kiertokirjeestä löytyy kertomus tosi pitkästä Packardmatkasta, Packard Twelven testitarina jatkuu ja
saamme terveisiä Ruotsin Länsirannikon Rallista.

Sundsvallin Cronje Hellbergillä on v. 1955 Packard
Caribbean. Valbon Magnus Ohlssonilla on v. 1956
Packard Patrician. Knivstan Fredrik Jonason ajaa
v. 1939 Packard 1701 Convertible Coupea.
Tervetuloa kerhoon kaikki uudet jäsenemme!
NPOC kutsuu: Tervetuloa John Wallentinin
korjaamojuhliin 23.3.2019 kl. 12.00. Paikka on
Norjan Sandefjord.

Sivu 3. Dag Söderblomin Packard-ajatuksia
Pin Stripe Broadcloth
Packardin pelastajaksi osoittautunutta Juniorsarjaa on pidetty Senior-sarjan heikompana pikkuveljenä. On selvä, että autot olivat halvempia, mutta
laadun suhteen eivät välttämättä kehnompia. Otan
tästä esimerkkinä sisustuksessa käytetyn raidallisen villakankaan, jonka Autola kahdesta vaihtoehdosta oli valinnut autoihinsa. Tämä laadukas
villakangas on monessa autossa muuttunut
ruskeahkoksi 80 vuotta kestäneen auringonvalon
vaikutuksesta. Varjokohdista ilmenee kuitenkin
alkuperäinen punertava sävy, Mauve. Kangas on
sama kuin Seniorlinjan autoissa. Esimerkkimme
autossa, v. 1939 Packard 1700:ssä, sisustus on
säilynyt hyvin omistajien hellävaraisessa käytössä.
Tuoksukin on edelleen miellyttävä. Kankaan
valmistustapa on ollut vaativa. Tämän päivän
jäljennökset eivät noudata alkuperäistä tekniikkaa
ja tulos on ohuehko, vaikka ilme muistuttaa alkuperäistä. Kuvassa näkyy oikeanpuoleisen etuoven
sisustus alkuperäisenä.

Sivu 6-7. Fiskarsin syysretki 6.-7-10. 2018		
Teksti ja kuvat Dag Söderblom
On aina haikeata siirtää Packard talviteloille
sesongin jälkeen. Mutta jos satsataan kunnon
päättäjäisiin asia ei ole niin kurja. Päätimme siis
lähteä Länsi-Uudellemaalle viettämään viikonloppua. Retkelle osallistui 16 henkeä ja 6 Packardia. Lounas nautittiin Åminnen Kartanon mailla
golfkentän ravintolassa, jonka jälkeen ajettiin
Fiskarsiin jossa Suomen ensimmäinen Packardkokous pidettiin v. 1974. Paikalla oli sanamaikaisesti
5.000 henkeä ruokamarkkinoilla. Onneksi meillä
oli omat varatut parkkipaikat hotelli Tegelin pihalla,
josta lähdettiin tutustumaan tapahtumiin. Meille oli
varattu opastettu kiertokäynti, jonka jälkeen tarjolla
oli kahvia ja leivoksia paikallisessa kahvilassa.
Illan vietimme Fiskars Wärdshusin maineikkaassa
ravintolassa vuodelta 1836 ja joka muistutti monia
kokouksestamme v. 1974. Sunnuntaiaamun aamiaisen jälkeen ajoimme kauniita paikallisteitä pitkin
pohjoiseen, jossa tutustuimme Kasvihuoneilmiöön.
Kahvilan yhteydessä on valtava kirpputori, josta
voi tedä uskomattomia löytöjä. Traktorimuseokin
oli lähistöllä houkutuksena mutta jäi odottamaan
tulevia aikoja.

Sivu 4. NPOC-Suomi viettää pikkujouluja
Teksti Dag Söderblom, Kuvat Karola Asplund,
Peter Ginman
Pikkujoulujuhliin osallistui peräti 31 henkeä ja yksi
Packard. Paikkana oli hotelli Korpilampi, Helsingin
pohjoispuolella. Juhlia vietettiin 24. marraskuuta
2018 alkaen klo. 18.30. Glögien jälkeen näimme
elokuvan edellisestä v. 2017 Packardkokouksesta
Suomessa. Sen oli kuvannut Juho Saukko, uusi
jäsenemme. Juhlapöytä oli kattava ja herkkuja oli
riittävästi. Tanssiinkin ryhdyttiin pöydän antimien
runsaudesta huolimatta. Yöllä lumisade yllätti
ja juhliin osallistunut Clipper 1947 vaihtoi väriä
Maroonista valkoiseksi.
Sivu 5. Sitten viime kerran
Tanska
Erna Nyvang on uusi jäsen autollaan 1930 733
Conv. Coupe. Erna on Tanskan perustajajäsenen
Georg Christiansenin tytär. Ole Rasmussenilla
on v. 1949/50 malli 2372 Ultramatic vaihteistolla.
Palaamme auton entisöintivaiheisiin myöhemmin.
Norja
Uudellä jäsenellä Ole Jensenillä on v. 1933 1004
Coupe Roadster joka aiemmin oli Knut Samuelsenillä.
Ruotsi

Sivu 8-11. Packardin testiradan koeajoetikettien
salaisuus – osa 2
Andreas Straube, käännös Ole Böök
Ensimmäinen osa artikkelistani keskittyi selvittämään mitä etiketistä on löydettävissä. Lisäksi on
selvitettävä mm. auton moottorin, rungon, vaihdelaatikon ja taka-akselin alkuperäisyys. Koeajo
suoritettiin pian valmistuksen jälkeen. Auton alkuperäisyyttä voi tarkistaa:
1. Moottorin valunumeron perusteella
2. Testiradalle saapumisajankohdan perusteella
3. Luovutusajankohdan (asiakkaalle) perusteella
Esittämieni tilastotietojen perusteella on osoitettavissa, että testiradan kirjaukset ovat loogisia. Vain
pieni osa moottoreista on vaihdettu 80 :n vuoden
käytön aikana.
Oman autoni tietojen perusteella kuvittelin, että
luovutus asiakkaalle 404:n päivän jälkeen tuotannosta laskien, johtui matalasuhdanteen jatkumisesta vuonna 1934. Näin ei kuitenkaan ole ollut,
vaan selitys tulee siitä, että Packardin johtohenkilöiden käytössä olevia autoja testattiin jatkuvasti,
ja että tätä n. 50:n auton joukkoa käytettiin vuoden
verran virka-autoina ja myytiin sen jälkeen.
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Olen laatinut tilaston kaikista tärkeistä Twelven
koeajoihin liittyvistä numerotiedoista valokuvineen
kaikkineen. Pyydän sinua tarkistamaan onko
autossasi koeajoetiketti ja toimittamaan siitä valokuvan osoitteeseen info@packard-reprints.com.
Annan sen jälkeen palautetta.
Sivu 12-13. Länsirannikon Packard-ralli 2018
Teksti Kent Carlsson. Kuvat Hans Schmidtz
Viime vuoden ralli lähti kuten aiemminkin firmani
parkkipaikalta lauantaina 8. syyskuuta. Meitä oli 7
Packardia, 2 Volvoa, 3 muuta autoa ja 32 iloista
ihmistä.
Ralli alkoi aamiaispullilla ja kahvilla, jonka jälkeen
lähdimme tutustumaan Deromen puumuseoon
joka esittää puuntyöstökoneita ja työkaluja
historiasta. Paikalla nautimme omenapiirasta ja
vaniljakastiketta vaimoni Brittan reseptin mukaan.
Hyvää! Sitten tutustuimme paikalliseen Esso
bensa-asemaan jossa totta tosiaan oli paljon
tavaraa ihmeteltäväksi. Sitten nautimme päivällisen
Solvikenin ravintolassa Apelvikenissa.
Packardterveisin ja kiitos tällä kertaa!
Sivu 14-20. 12 000 kilometriä USA:n halki
Packard 1953 Convertible Coupella.
Teksti ja kuvat Jan Alvemark
Juttu sain alkunsa siitä, kun keskustelin Route
66:sta parin kaverin kanssa. Jonkun verran olimme
maistelleet, koska ilmoitin, että mikäli asiasta tulee
yhtään mitään, on sen tapahduttava Packardilla.
Idea lähti siitä, että piti ostaa Packard, tavata
ystäviä ja sukulaisia, ajaa Route 66:ta ja HighWay
1:tä San Franciscoon. Tämän jälkeen auto konttiin
ja kotiin Espanjaan.
Koska minulla on vuosien 1948 ja 1956 Packardeja
päätin, että nyt piti löytää auto näiden vuosimallien
välistä. Detroitissa oli sopiva auto tiedossa ja kun
hintakin saatiin kohdilleen tehtiin kaupat. Tämä
tapahtui marraskuussa 2016. Auto kuljetettiin
v. 2017 tammikuussa Ole Böökin käyttämään
korjaamoon New Jerseyhyn. Edessä olevan haasteen takia kaikki käytiin läpi. Elokuun 3. pv 2017
lensin Newarkiin ja aamulla seuraavana päivänä
Ole Böök nouti minut hotellista ja ja hoidettiin paperisota alta pois. Sitten auto haettiin korjaamolta. Se
näytti hienolta ja kävi koejon aikaan hyvin. Sitten
matkaan. Aluksi kaikki meni hyvin mutta sitten auto
ylikuumeni ja latausvaroitus rupesi vilkkumaan.
Ilta pimeni ja karttani sen mukana. Sain loppujen
lopuksi kunnollisen neuvon ja pääsin sänkyyn
pikän päivän jälkeen.
Seuraavana päivänä kohteena oli Packardmuseo
Warrenissa. Kartat olivat palautuneet, mutta vaihteisto rupesi oikuttelemaan. Museon edustalla oli
kuitenkin nimelläni varustettu tervetuliaistoivotus.
Hyvä, nyt ollaan tuttujen seurassa. Ongelman
ratkaisuun meni monta päivää ja selvisi lopuksi,
että ne johtuivat epäpuhtauksista joka lukitsi
laatikon suoralle vaihteelle (D). Auton teho ei
kuitenkaan ollut kohdallaan mutta äänenvaimentajan vaihdon jälkeen auto kävi kuten pitikin.

Jatkoin länteen Rapid Cityyn, sitten Des Moinesiin
ja Minneapolisiin. Auto kävi taas huonosti. Imusarja
ja kaasutin vuotivat ilmaa. Kun nämä oli korjattu,
sain osoitteet Packard-ihmisiin tulevan matkan
varmistamiseksi. Nyt pääsin Route 66:lle. Kävimme
Dallasissa, South Forkissa ja Gas Monkey Garagessa.
Sitten jouduin sairaalaan Shamrockissa, Texasissa. Onneksi oli vakuutus. Parin tunnin hoito
maksoi $ 2.700. Las Vegasin Luxor hotellissa tuli
parkkiongelmia muuta pääsimme onneksi VIPparkkipaikalle. Seuraava kohde olikin Los Angeles
ja pari yötä Queen Maryn laivahotellissa. Myös
laivaus Espanjaan piti hoitaa San Franciscosta.
Käännyimme kuitenkin etelään San Diegon suuntaan ennen paluuta pohjoiseen ja San Franciscoon.
Auto kävi taas kuumana. Sain kuitenkin kokea San
Franciscon mäet ja Golden Gaten sillan, ajaen
varsin varovaisesti. Saavuin Espanjaan 2.10.2017
kahden uskomattoman hienon kuukauden jälkeen
tien päällä USA:ssa, hyvien Packardystävien vieraanvaraisuudesta nauttien. Ajomatka oli yhteensä
11 850 km.
Kun auto oli saapunut Espanjaan päättelin, että
kyllähän Euroopassakin pitäisi voida autoilla. Olin
ajatellut siirtää auton kuorma-autolla Tanskaan
Packardkokousta varten, mutta aikaa jäi liian vähän
rekisteröintiä varten. Ystäväni David Geddes liittyi
seuraani ja ajoimme auton läpi Euroopan. Kun
saavuimme Michael Bohnsenin luo Kööpenhaminaan olimme ajaneet 3 010 km. Sitten kävimme
mökilläni Uppsalassa ja Bornholmin Packardkokouksessa, jonka jälkeen paluun aika oli koittanut.
Takaisin Espanjan Nerjassa olimme keskiyöllä
7.7.2018, 9 170 km:n euroopanmatkan jälkeen.
Sivu 21. Korjaamotapaaminen John Wallentinin
luona 17.3.2018
Teksti Ja kuvat Hans Schmidtz
Kävimme Sirin kanssa ensimmäistä kertaa Johnin
tallissa jossa on tilaa entisöintityölle ja vanhojen
autojen säilytykseen. John on työstänyt v. 1934
Packard Twelveä monta vuotta, mutta se ei
valmistunut ajoissa Bornholmin kokousta varten.
Tapahtumaan saapui n. 30 henkeä ja tarjolla oli
makkaraa, leipää ja kahvia.
Kiitimme Johnia hienosta päivästä. Kotimatkalla
yövyimme Arvikassa hyvien ystävien luona.
Käyntimme jälkeen John on ilmoittanut, että auto
nyt on valmistunut ja rekisteröity.
Takakansi
X Black
Packardin värikoodit ovat aina olleet minulle
haasteellisia. B on Packard Blue joka on loogista
mutta muut ovat hankalia ymmärtää. Kuvan auto
on musta ja se vaatii hyvää korityötä tai tarkkaa
entisöintiä, jottei epätasaisuudet näkyisi. Auton
omistaa Max Friis ja kuva on otettu Tanskassa v.
2012.
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X Black
Packards val av koder för att markera de färger som stod kunderna till buds har säkert en logisk
förklaring men trots många år av fördjupade studier har jag inte lyckats knäcka bakgrunden till
dessa koder. Att Packard Blue fått koden B är väl logiskt men i övrigt är kodvalet rätt yvigt. Jack
E. Triplett har skrivit en artikel om ämnet i the Cormorant med titeln ”Don’t Paint it Pink” där han
filosoferade över de färgval som Packard erbjöd och de som restauratörer tydde sig till. Här skall
jag inte avslöja mer än vad rubriken antyder men det som är uppenbart är att de mörka färgerna blev
ersatta av allt ljusare efter kriget. I USA började trenden tidigare än i Europa och framförallt i Norden.
Utvecklingen ledde till metalliclacker och kombinationer av två och t.o.m. tre färger. Dessa hittade
dock ursprungligen sällan vägen till oss men under senare tid har nyimport och renoveringar visat
på fantasi och färgglädje. Under våra Packardmöten har vi också kunnat se prov på hur det såg ut
tidigare. Bildens Packard 120 B ägs av Max Friis och är fotograferad i Danmark år 2012. Den svarta
lackeringen understryker de harmoniska linjerna i karossen samtidigt som den kräver mycket av
kvaliteten på tillverkningen eller renoveringen. Minsta ojämnheter avslöjas obarmhärtigt. Bilen är ett
gott exempel på hur väl Packard lyckades bevara stilen trots att man tagit steget in på okända marker.
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