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Nummer 159
Hösten 2019

Föreliggande bulletin inleds med Viktoria Jonssons Packardtankar där hon
reflekterar över barndom och uppväxttid i Packards tecken. Ytterligare ingår
tre referat från vårens utflykter, ett referat om Packardmötet i Örby och en
teknisk beskrivning av konsten att lossa ett aluminiumtopplock med humorn
i behåll. Bilden ovan visar tolv uppställda bilar vid kaj i Mariefred under det
första Packardmötet 1972 där Viktoria deltog som stolt tioåring.
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Viktoria Jonsson i

tankar

Ett liv med veteranbilar i allmänhet och Packards
i synnerhet – utan att ens ha ägt någon.
Ja så kan det bli när man är dotter till Harald
Jonsson. ;)
Sen jag var liten så har detta med veteranbilar
av olika slag varit en självklar del av uppväxten,
det pratades gammelbilar, det fanns bilder och
modeller samt en mängd vänner till mina föräldrar där veteranbilarna var det gemensamma. Jag
minns det med värme.
Jag minns Ove & Karin Haak, Ove med sitt
underbara skratt, polotröja och piggelinögon
där bakom glasögonen, han var liksom busig på
något vis och Karin som blev en viktig person
för mig redan då.
Bilutställningarna på Marmorhallarna –
mäktigt och stort på något vis.
Det förvarades nyrenoverade bildelar under
sängen i mammas och pappas sovrum och med
glimten i ögat sas det att ”en visp till hemmet
ändå var lite onödigt då det behövdes delar till
något renoveringsobjekt”.
Kanske var det därför det för mig var självklart att ha en Triumph Bonneville 1957 i mitt
vardagsrum,
Tre trappor upp (utan hiss) på Stora Essingen
då jag bestämde mig för att köra motorcykel.
Det blev dock aldrig något motorcykelkort
utan den pärlan sålde jag dumt nog vidare.
Packard 34:an som pappa sett då han var
springgrabb på Kungsholmen i Stockholm och
som han sedan fick möjligheten att äga och
renovera. Doftminnet av läder då jag fick vara
med pappa till läderhandeln i Gamla stan då
han skulle beställa skinn till klädseln eller då vi
besökte en äldre man som hade någon form av
verkstad i Vasastan.
Första Packardmötet som hölls på Torlunda,
då pappa fick åka i en av gästernas Packard eftersom 34:an inte var klar. Så stolt jag som 10-årig
liten tjej var över att få vara med och hur fint jag
tyckte det var med Packardbilarna uppställda
längs kajen i Mariefred då det skulle åkas både
med ångtåget och ångfartyget Mariefred.
Därefter var kontakten med Packards och
klubben ganska sporadisk för min del och avtog
helt vid pappas bortgång. Minnena är mer som
fragment men vissa personer minns jag så väl;
Ole Böök förstås, Dag och Leena Söderblom,
Bertil och Maddi Dimander, Sture och Ninni
Idner, Curt Sjöberg och inte minst Lasse & Ingrid

Löwgren. Säkert fler även om jag inte minns namnen. Ni har alla haft betydelse och gjort avtryck
hos mig på olika vis.
Så efter många år fick jag genom Löwgrens,
Dag och Raul af Forselles möjligheten att återfå
kontakt med klubben och de personer som faktiskt är en länk till min pappa Harald. Tack!
Ser fram emot att delta vid många fler tillfällen framöver och snart är det ju 50 år sedan
klubben bildades – obegripligt.
Ett extra tack till Bobby Bastamow som
möjliggjort för mig att få åka med 34:an vid flera
tillfällen under de senaste åren.

Innan Harald sett ljuset intresserade han sig
för bl.a. Cadillac. Med denna 1905 års modell
deltog han i Borgåloppet i Helsingfors år 1963.

Som medpassagerare hade Harald Tom Brahmer, en välkänd motorhistoriker. Här passeras
Salutorget i Helsingfors.
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NPOC
På årsmötet i Örby tackade Allan Møller för de
tio år han har fungerat som Internordisk kontaktman – President. Allan tackade för en trevlig tid
i klubbens tjänst men sade att det nu var tid för
någon annan att ta över ansvaret och för klubbens
internationella kontakter. Mötet tackade Allan
och gav honom en applåd för hans verksamhet
till klubbens bästa. Enligt ett tidigare årsmötesbeslut skall kontaktmansuppdraget cirkulera från
land till land sålunda att det land som arrangerar
följande årsmöte utser den nya kontaktmannen
vars uppdrag begränsas till ett år. Då följande
årsmöte hålles i Norge var det följakligen Norges
sak att utse den nya kontaktmannen. Till ny
kontakman för följande ettårs-period utsåg den
norska arbetsgruppen Stein Østby. Stein tackade
för förtroendet.
Danmark
Jesper Lykkestrøm Bentzen är ny medlem.
Han äger en 1940 Packard One-Twenty Club
Coupé.

Norge
Kristoffer Hyggen är ny medlem. Kristoffer
har en 1937 Packard 115 Convertible Coupe
tidigare ägd av Bjørn Andresen.
Andre Berg Aaboen från Nordberg är ny medlem. Han äger en 1936 Packard 120B. Bilen
ägdes tidigare av Tore Strøm som länmat klubben.
Finland
Företaget Turun Automyynti var lokal återförsäljare av Packard i Åbo. Det var ett familjeföretag
som drevs av familjen Terinkoski. Företaget finns
kvar men har ingen verksamhet i dag. I våras fick
vi, genom Mika Jaakkola, kontakt med familjen
som uttryckte sitt intresse för vår verksamhet och
som representant för familjen har Tom Terinkoski
inträtt som medlem i klubben. Familjen har även
uttryckt sin önskan att skaffa en Packard från sent
1930-tal, helst en som de själva sålt.

Turun Automyynti firade sitt 50-årsjubileum år
1989 och lät då tillverka denna fantasieggande
modell i skala 1:8.

Reino Uusitalo har köpt vår tidigare medlem,
Pekka Kiiskis, 1942 2020 Convertible Coupe
som dopgåva åt sitt barnbarn Oskar, 2 år, som
ingår som ny medlem. Det skall böjas i tid!
Via vår hemsida har Kari Niittumäki tagit kontakt och önskat bli medlem i klubben. Kari har
köpt en 1956 Clipper Custom Constellation,
en äldre renovering i gott skick.
Jespers 1940 Packard One-Twenty Club Coupé.

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna i klubben.

–6–

Packardträff i Örby
Sommaren 2019
Text och foto: Tuomo Kivikari
Årets Packardmöte hölls i Örby i Västergötland. Att göra en resa börjar vanligtvis med planering och sondering huruvida man har möjlighet att rycka sig loss från jobbet just vid en
viss tidpunkt. En egen krydda i soppan var Packarden som fortfarande krävde åtgärder efter
förra årets möte på Bornholm. Bilen hade dittills fungerat utan problem men på nedfärden
strax efter Stockholm började temperaturmätaren stiga oroväckande och det verkade som
hela Sverige bestod av enbart uppförsbackar.
Varje femte mil var jag tvungen fylla på vatten
och låta motorn svalna. Saken förbättrades inte av
att den sommaren var exceptionellt het. Vi kom
helskinnade hem men någon ro för mina nerver
var resan definitivt inte. Jag, i min enfald, tänkte
att jag har ju hela vintern på mig att gå igenom
kylsystemet. Av erfarenhet borde jag ha haft en
mera realistisk uppfattning om detta. Hösten och
vintern gick och bilen stirrade anklagande på mig
varje gång jag besökte garaget. En av de omutliga naturlagarna är att prestationsförmågan inte
förbättras med stigande ålder. Frågan var ju om
man har mage att deltaga i mötet utan Packarden.
Efter en gemytlig kväll i våras i Stockholm, där
paret Kent och Britta lyckades övertala mig att
deltaga i vilket fall som helst , beslöt jag att svälja
skammen och deltaga i mötet utan Packarden.
När detta beslut var fattat började jag förundra
mig över var Örby ligger? Ett ställe som kan
kort definieras med ”never heard”. Lyckligtvis
har man Google och utnyttjandet av sökmotorn
som avslöjade att det är frågan om en by i Marks
kommun, Örby socken, med knappa 2000 invånare och kändisar som Björn Borg (simmare
obs!) och cykeltrialåkaren Björn Levin. Okej
med Örby måste man definitivt stifta bekantskap
med. Sedan gällde det att beställa flygbiljetter och
reservera en hyrbil. Yr.no web sajten blev en ny
favorit för att snabbare kunna se hurudant väder
Örby socken har att erbjuda.
En nackdel att vara flygresenär är att få
allting behövligt i handbagaget och sedan bära
denna 25 kg vägande väskan förbi portpersonalen
som den skulle endast väga det tillåtna 8kg. Det
kändes trevligt att lämna regniga Helsingfors
och landa på soliga Landvetter. Min egen

navigator hade svårigheter att hitta Örby som
ort men lyckligtvis var hyresbilens navigator
bekant med Sveriges geografi och Örby kunde
lokaliseras men inte hotellet Två Skyttlar. Under
färden lade man märke till hur otroligt många
hästgårdar det finns i Sverige jämfört med
Finland. Vägskyltningen var ytterst sparsam
längs väg156 men vi lyckades alldeles vid Örby
få syn på en vägskylt som vägledde till Hanatorp
badstrand och hotell Två Skyttlar. Snart kunde
vi se Packardflaggorna vaja för vinden på Två
Skyttlars gård och vi var framme. Norrmännen
hade anlänt redan tidigare och deras fina bilar
stod i en prydlig rad på gräsmattan.

Norska Packarddeltagare. Främst 1004 Coupe
Roadster 1933.

Vädret hade blivit åtskilligt varmare, vilket
man inte uppfattade i den luftkonditionerade
hyresbilen, och det började igen påminna om
sommar. På hotell gården spatserade Kent
Carlsson som välkomnade oss och hänvisande
oss till anmälningskiosken där Britta med dottern delade ut våra mötespaket dvs. T-skjortorna,
ryggsäckarna plus en mängd med papper om programmet och deltagarna. Hotellet låg naturskönt,
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högt ovanom Öresjön, och påminde egentligen
mera om en herrgård än ett hotell.

Kent informerar om programmet inför första
utflykten.

Eftersom det för oss inte fanns någonting på
programmet förrän klockan 18 beslöt vi oss för
att rekognoscera omgivningen. Marks Golfklubb
låg nära intill och eftersom vädret var utmärkt låg
det nära till hands att sondera huruvida det var
möjligt att spela en halv runda golf. Vi hade inte
golfredskap med oss så det fanns behov av att
hyra klubbor. Det går bra an att spela golf blev jag
informerad om fastän vi inte har egentliga hyresklubbor, men låt oss gå till förrådsrummet så kan
vi säkerligen skrapa fram två halva set klubbor.
Sedan behövdes det bollar. Jag blev erbjuden
fyndbollar gratis och när jag sade att vi kommer
säkert att tappa några var svaret det gör ingenting. Hela kalaset kostade 400 kronor dvs. betalt
togs bara för green feen. Detta kan man kalla
för service. Efter ronden var klubben fyra bollar
fattigare men vi mer än nöjda. Rekommenderar
varmt klubben åt golfentusiasten Peter Ginman.

Marks Golfklubb.

Buffén gick i trevligt umgänge men det
skulle bli en tidig start nästa morgon så det blev
ingen sen kväll utan tidigt i kojs. Solen hade hettat upp rummet till den grad att det i praktiken
blev bastu i liggande läge.

Följande morgon startade vi enligt tidtabellen för utflykten till Ekelunds Linneväveri.
Vi hade vänligen blivit erbjudna att köra med
Robin Berg och Jonnie Lund i Robins Packard
740 från 1930.

Det kändes ganska så Kungligt att vinka med
handryggen utåt genom sidofönstret åt hälsande
åskådare som förtjust följde vår förnäma konvoj
som styrde genom de böljande västergötländska
landskapen mot Horred. Jag hade små fördomar
angående besöket och tänkte att det var för att
tillfredsställa de kvinnliga deltagarna som kanske
å andra sidan inte var så sugna på att springa runt
i ett bilmuseum. Ack hur fel jag hade. Ägaren
Christer Ekelund höll ett synnerligen intressant
föredrag om familjebolaget, som grundats i slutet
av 1600-talet, och dess utveckling till våra dagar.
Mycket fascinerande var t.ex. utvecklingen angående miljövård. Fabriken har miljöcertifierad
skog som producerar bränsle för bioeldad fjärrvärme. Allt regnvatten tas till vara och används i
beredningsmaskiner som har en sluten krets mot
kommunalt avlopp. Familjen Ekelund hade också
varit förnuftiga nog att placera vinsterna i rätt
tid till att utveckla maskinparken samt utveckla
produktionens effektivitet. På så sätt är företaget
i dag ytterst konkurrenskraftigt mot lågprisindu-
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strin i tredje världen. Man satsar även på produktutveckling. Genom att blanda 50% bambuviskos
i bomull har man åstadkommit en disktrasa som
inte börjar lukta pyton. Bambuviskosen har en
antibakterie-egenskap när den är fuktig och tar
då kål på doftalstrande mikro-organismer.
Efter besöket på Ekelunds väveri fortsatte

Ekelunds väveri.

utflykten till Sju Sjöars Konferenscentrum för
lunch. Stället hade varit en bondgård där man en
gång i tiden odlat fisk och kräftor. Det fanns sju
bassänger för detta ändamål och härav namnet.
Vi hade tillfälle att sträcka på benen och göra

Sju Söars konfrensanläggning.

en kort fotvandring på gårdens område där man
fortfarande kunde se spåren av tiden då gården
var en lantgård. Efter den smakliga måltiden fortsatte vi vår färd till Toveks Bilmuseum i Kinna.
Toveks Bil har specialiserat sig på gamla
Bubblor och har i sin kollektion bl.a. Sveriges
äldsta VW, en exportmodell av Bubblan från
1948, utrustad med en så kallad ”split window”
bakruta. En campingutrustad VW Transporter
från 1961 fångade min blick och förde tankarna
till min ungdoms Finland där, i brist på verkliga
husbilar, byggdes paketbilar om för campingän-

damål. En ”Kleinbus” var ofta ett lämpligt
föremål för konverteringen. En annan bil som
fångade min nyfikenhet var en fint renoverad
Skoda Octavia (Type 958) även denna en mycket
vanlig bil i Finland på 60-talet. Det var nämligen mycket enklare att köpa östbilar dvs. bilar
från Sovjetunionen, Tjeckoslovakien eller DDR
för att Finland idkade bilateral handelspolitik
vilket betydde att vi exporterade högt förädlade
produkter till dessa länder och importerade bilar
och zinkämbaren. Västbilarana krävde valutaexporttillstånd vilket Finlands bank sällan beviljade
privatpersoner. Endast yrkesutövare som veterinärer, seminologer och läkare kunde erhålla ett
dylikt tillstånd.
Blinkljusen kunde placeras mycket friare
förr i tiden innan standardiseringen tog kål
på uppfinningsrikedomen. På något sätt för
konstruktionen mina tankar till en sammansatt
lanterna på en segelbåt.

På kvällen hade vi grillfest nere vid sjön med
storslaget väder och utan myggor. Hur svenskarna gör detta vet jag inte men det är samma sak
med Allsång på Skansen. Hemma står regnet
som spön i backen men svenskarna sjunger i
ljuvaste solsken.

Lördagens utflykt gick till Torpa Stenhus.
Det blev åter igen en tidig väckning med frukost
och sedan bar det i väg. Vi åkte fortfarande som
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kungligheter i Robins bils baksäte. Startandet av
bilens motor påminde mig om förberedelserna
för flygstart. Piloten Robin gav order ”kontakt”
till co-piloten Jonnie som kopplade in strömkretsen och sedan tryckte piloten på startknappen.
Motorn roterade några varv ganska lojt men
sedan tände det och motorn började spinna som
en nöjd katt.

På väg mot Torpa Stenhus.

Vi körde österut från Örby längs länsväg 156
till Svenljunga och därifrån följde vi väg 154 för
att så småningom nå Torpa Stenhus.
Den imponerande medeltida byggnaden som
ligger naturskönt på näset mellan Lillasjön och
Åsundssjön.

Vi möttes av två charmanta guider, damer i
medeltida klädsel, och blev delade i två ca. 30
personers hjordar för att lättare kunna hanteras
av guiderna.

Torpa stenhus har tillhört släkten Stenbock
med ättlingar ända till våra dagar. Det byggdes
ursprungligen som en försvarsfästning mot danskarna. För mig föreföll det dock att byggnaden
lämpade sig mycket bättre som ett bekvämt
boställe och förskansning mot av beskattningen
förbittrade bönder än att motstå ihållande
belägringar av danska härskaror. Vi traskade
över den torra vallgraven vilken hade faktiskt
varit vattenfylld ända fram till missväxtåren på
1860-talet. Då hade man fattat beslutet att sänka
vattennivån i Lillasjön för att få mera odlingsmark och på detta sätt råda bot på hungersnöden.
Sedan dess har vallgraven varit torr. Katarina
Stenbock blev drottning när hon gifte sig med
Gustav Vasa 1552. Den nuvarande ägaren har
låtit genomföra stora renoveringsprojekt under
de senaste åren i Torpa stenhus. Den ursprungliga
rumsindelningen har återställts. Att man kunnat
återställa t.ex. tak- och väggmålningar beror på
att byggnaden under många år fungerade som
sädesmagasin eftersom denna verksamhet krävde
ett helt tätt tak. Att ha ett slott som hobby måste
vara nästan lika dyrt som att renovera en Packard.
Efter den synnerligen intressanta rundturen
var det dags att fortsätta till Hofsnäs Herrgård
som ligger vackert på näset mellan Torpasjön
och Åsunden. Stället har tillhört bl.a. Gustav Vasa
som överlät gården åt Gustaf Olofsson Stenbock.
Gården köptes av släkten Sparre och i dag ägs
den av Borås kommun. Byggnaden brann ner till
grunden i början av 1920-talet men byggdes om i
hast till det som i dag funktionerar som Hofsnäs
restaurang. Lunchen åts under bokstavligen varm
stämning ty sommarvädret visade sitt bästa med
temperaturen dallrande runt 27 grader och inne
var det betydligt varmare. Efter den smakliga
lunchen kände sig bl.a. damerna Riitta och Pirkko
lida av en lätt turneringströtthet och valde att
följa Robin och Jonnie till hotellet medan den
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tappraste och uthålligaste delen dvs. Peter och
jag med en liten skara andra ståndaktiga beslöt att
göra en avstickare till Bynanders motormuseum.
Muséet ligger strax utanför Svenljunga och
inrymmer nästan 70 bilar och motorcyklar, mopeder och radioapparatur så att man snart tappade
räkningen på dem.
Bland uppställda bilar fanns en Excalibur
serie I från 1968 som ägdes av Ingemar
Johansson. Han vann nästan på dagen för 60 år
tillbaka världsmästerskapet i tungviktsboxning
genom att vinna 26.6.1959 Floyd Patterson med
knock-out i tredje ronden.

Vid ena gaveln på andra våningen fanns en
”konserverad” lanthandel med varor som för
länge sedan försvunnit från dagens butikssortiment. Där låg en bombsäker Halda skrivmaskin,
ett märke som i Finland kanske var mest känt
för sina taxametrar i taxi-bilar, men som jag inte
kunde förknippa med skrivmaskiner. Den hade
samma robusta byggnad som taxametrarna. Jag
kunde föreställa mig hur lanthandlaren hade
frenetiskt hackat ned sina beställningar, med
två-fingersmetoden givetvis, till grossister av
varor som inte var närproducerade eller var av
mera exotisk natur. Halda var ju ursprungligen
en urfabrik i Svängsta och köptes av fiskeutrustningsfabriken ABU, även denna en urfabrik till en
början. AB Åtvidabergs industrier övertog skrivmaskinsproduktionen, först med märkesnamnet
Facit- Halda. Så småningom producerades skrivmaskinerna under märket Facit och detta var ju
ett välkänt märke hemma hos oss.

Excalibur serie I från 1968.

Eftersom jag själv kör en Moto Guzzi V7
racer fångades min uppmärksamhet, kanske lite
o-ortodoxt, av kavalkaden av motorcyklar som
stod uppställda. En fin BMW /5 motorcykel, en
modell som fortfarande körs till vardags i motoristernas Mecka nämligen Italien. Det kanske
skvallrar om kvaliteten på fordonet och förstås
på att det finns tillgång till reservdelar. Även fint
renoverade Monark fanns i kollektionen. Ett
märke som i Finland var mera känd för kvalitetscyklar och mopeder. Av svenska motorcyklar
var Husqvarna ett känt namn bland motocrossentusiasterna.

Monark motorcykel.

Dagen kulminerade i galamiddag med tre
rätter. Finnarna var, som vanligt, överklädda när
andra förstod bättre, speciellt med tanke på det
varma vädret.
Vårt bord hade nöjet att få till bordssällskap Kents och Brittas dotters make med två
förtjusande unga damer, barnbarn till de två
förstnämnda.

Som vanligt fick pappa äta vad de unga
fröknarna inte orkade. Detta gällde förstås inte
efterrätten som inmundigades utan besvär.
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Att arrangera ett möte kräver en massa
med bakgrundsarbete, rekognoscering av
mötesplatsen och körrutterna, uppbyggandet av
programmet, överenskommelser med inkvarteringsarrangören samt bespisningsplatserna. I
detta arbete har säkerligen deltagit många som
jag inte har vetskap om. Ett varmt tack till dem
och speciellt familjen Carlsson med döttrar som
tycktes finnas överallt där assistans behövdes och
såg till att allting löpte friktionsfritt.
Det kändes angenämt att inte behöva stiga
upp i ottan på söndagen utan man kunde äta frukosten i lugn och ro och lite planera hemresans
struktur. Vi beslöt oss för att åka ut till västkusten
för att lite snusa på saltare vatten. Vi åt enorma
glasstrutar i Kullaviks Kanot och Kappseglingklubb. Där pågick en regatta och en styv kuling
gjorde att farkosterna pressades ner till skarndäcket. Jag kunde lätt leva mig in i sången Till
Havs med Jussi Björling. Det gick också klart
fram att segling är en sport i Sverige med långa
anor av deltagarantalet att bedöma. Flera tiotals
båtar deltog i varje start.
Sista etappen körde jag igenom Göteborg.
I minnet hade jag olyckan vid Almöbron, något
norr om Göteborg, där Star Clipper i januari 1980
rammade bron med påföljden att sju bilar störtade i havet. Betydligt mera angenämt är minnet
från slutet av 1990 talet då jag hade tillfälle att
besöka Ostindiefararen Götheborg som var under

uppbyggnad. Karakuleringarna på Landvetter
gick smidigt undan och under flygresan funderade jag på förberedelserna för nästa års möte i
Norge. Ställer press på den indolenta skribenten
som borde få Packardens kylsystem åtgärdat så
att man nästa år kunde ta sig ”på egen köl”, till
Hurdalssjøen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

115C Touring Sedan 1937.
120B Business Coupe 1936.
633 Sedan Limousine 1929.
645 Convertible Victoria by Dietrich 1929.
1004 Coupe Roadster 1933.
740 Sedan 1930.
5406 Patrician 1954.
1803 Conertible Sedan 1940.
5431 Pacific 1954.
5580 Patrician 1955.
5680 Four Hundred 1956.
1700 Touring Sedan 1939.
1701 touring Sedan 1939.
1508 Convertible Sedan 1937.
120B Touring Sedan 1936.
120C Convertible Coupe 1937.
5431 Caribbean 1954.
1600 Club Coupe 1938.
2106 Clipper Custom Sedan 1947.
2222 Super Eight Sedan 1948.
2332 Super 8 Convertible Victoria 1949.
5688 Caribbean Convertible 1956.
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Forårstur til Samsø
den 10. -12. maj 2019

Arrangeret af Hanne og Thorben Damsgaard, Kim Olsen
Text: Allan Møller Foto: Max Friis
Vi havde aftalt, at vi skulle med færge fra Kalundborg til Samsø kl. 08.50 og der mødtes vi, så
vi kunne følges ad. Vi var 15 personer og 7 biler. Vejret var fint og sejlturen gik godt - og vi fik
hygget i de halvanden time sejlturen tog.
Vi mødtes med Hanne og Thorben Damsgaard
ved Ballen færgehavn og blev budt velkommen
til den smukke Ø med super skøn natur. Hanne
og Thorben stod for arrangementet og var taget
til Samsø dagen før fra Hou i Jylland for at tjekke
alt op inden vi kom.
Vi kørte til Ballen Lystbådehavn, parkerede
bilerne og fik set lidt på Ballen by, inden turen gik
videre til Ballen Strandcamping, hvor vi havde
bestilt hytter for weekenden.

Hytterne.

Vi ankom til hytterne, fik parkeret vores biler
og tog en lille pause. Tiden nærmerede sig frokosttid og Kim Olsen havde lavet en aftale med
campingpladsen om, at vi alle skulle leje en cykel
og køre på sightseeing. Det var en super idé og
så fik vi rørt os samtidig med, at vi kunne nyde
naturen på tæt hold og få vind i håret.
Vi cyklede til Tranebjerg, fik stillet vores
cykler og gik ind i Café Laura for at nyde en
god frokost. Det må siges, at det var et sjovt og
meget hyggeligt sted. Der var brugsting til salg

omkring os og selvlavede loftslampe pyntet med
kaffekoppeskår. Det er svært at forklare hvor
spændende det var, det skal opleves. Lækker mad
serverede de og Café Mutter, ja hun sørgede for
vi ikke manglede noget.
I den tid vi var på Café, regnede det helt vildt,
men stoppede lige før vi skulle cykle igen - meget
heldigt for vi skulle også på indkøb i Brugsen,
for det stod på grill til aftensmad. Vi fik handlet
og det samlede Tour felt kørte mod campingpladsen i fuld fart. Campingpladsen havde lånt
os deres fælles rum, så vi havde mulighed for at
sidde dejligt varmt og nyde aftens-/morgenmad
i hele weekenden.
Vi fik grillet og hygget hele aften som vi altid
gør, til lange ud på aften/natten.
Lørdag var der arrangeret en masse, så vi
skulle køre kl. 09.00 og Jonni Spang kom tidligt fra Jylland for at deltage til hele lørdagens
arrangement. Super, så var der en Packard ven
mere på turen.
Første sted var et besøg hos en privatmand
der samlede på Moto Guzzi motorcykler og det
var fantastisk at se. Der blev taget flot imod os af
både ham og konen og i en lade stod motorcyklerne så. Der var en god oplevelse at se og især
høre om deres ture enten for at købe eller bare
besøge Italien på en af de gamle Moto Guzzi. Der
er mange fine eksemplar i deres samling.
Efter en fin fremvisning kørte vi videre til
The Morgan Garage som ligger i byen Besser
i det nordlige Samsø. I et gammelt automobil
værksted fra 1938 er der i dag et Morgan museum
som en privatmand har investeret både tid og
penge i. På den lille plads inden for, har han
formået at gøre det til et meget fint museum med
Morgan´er fra årgang 1910 til den nyeste årgang
2017 – en 9 stykker.
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meter – på Samsø. Der var det flotteste udsigtstårn og der måtte vi op. Jylland på venstre side
og Sjælland på højre. Flot udsigt og vejret var
perfekt, vi kunne se langt.

Moto Guzzi samlingen.

Morgan trehjuling.

The Morgan Garage.

Nogle stod på lift og andre under liften for
at skabe plads og derimellem en Morgan Aero 8
6TN Bewalt Le Mans 2002. Den skulle transporteret til England for at køre Silverstone Classic
sidst i juli måned og vi håber det gik godt for holdet. Der var en del andet sjovt på museet endda
et kirkeorgel, en gammel engelsk telefonboks
som var indgang til toilettet, ganske morsomt.
Så gik turen videre og det var til landsbyen
Nordby i det nordligste Samsø, men inden frokost
besøgte vi Ballebjerg som er højeste punkt – 64

Vi kørte ned af bjerget til Nordby – en fantastisk flot by med 214 indbyggere og mange
velbevarede bindingsværkshuse og nær centrum
findes et gammelt gadekær som i gamle dage blev
brugt til at vaske hestene i. Der var mange turister i byen og ikke så mange parkeringspladser,
men vi fik heldigvis plads på busparkeringen
100 meter fra centrum. Vi skulle have frokost
på spisestedet – Smagen af øen – som også var
en delikatesseforretning. Super god mad og hyggelige lokaler. Efter frokost fik vi set lidt på byen
og det flotte gadekær som byen har. Også et sted
der er værd at besøge.
Da vi ikke havde drukket kaffe og det skulle
vi da have, havde Hanne og Thorben fundet et
sted vi skulle besøge. Vi kørte en smuk vej (der
er ikke andet på Samsø) til Langør, som har en
lille havn med cafe med udendørsservering. Det
var et dejligt sted at sidde og nyde kaffen eller
isen der blev købt. Vi fik slappet af inden turen
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gik tilbage til Campingpladsen, men skulle lige
forbi og købe kød til grillen. Igen en dejlig grill
aften med masser af hygge til sen aften/nat.

Den nye internordiske kontaktpersonen presenterer seg.

Morgan museét. Morgan modell Aero 8.

Søndag var hjemtursdag og færgen sejlede
først ved 14. tiden. Kim Olsen har en kammerat
der har et hus på Samsø og vi var inviteret til
kaffe og hjemmebagte boller, så der tog vi hen.
Det var simpelhed så hyggeligt at få hilst på Kims
venner og den gæstfrihed de viste var enorm. Der
var alt og sikke et flot sted de bor. Et par timer
i godt selskab var på held og vi skulle køre til
færgelejet. Hanne og Thorben skulle have færgen
mod Jylland, så vi fik sagt farvel og sagt tak for
denne fantastiske tur de havde arrangeret og kørte
selv afsted mod Ballen færgehavn.
På færgen hjem fik vi taget afsked med
hinanden med et stort smil, for turen har været
oplevelsesrig og super hyggelig.
Stor tak til Hanne, Thorben og Kim for en
fantastisk forårstur og vi alle fik øjnene op for,
hvor skøn Samsø er.
Hilsen fra alle deltagerne.

Jeg heter Stein Østby og er som de som var i
Ørby fikk erfare, 70 år.
Jeg kjøpte min første Packard 120 Business
Coupe av Rune Aschim i 1987.
Den ble litt grovt restaurert i 1988 og var
klar for veien i 1989 med mye koking og annet
trøbbel, men den bragte oss rundt på både
Packardtreff og andre løp og arrangementer.
Mitt første Packardtreff var i 1988, og har
vært trofast deltager nesten alle år siden starten.
Tror jeg mangler bare to treff på denne tiden.
På treffene er det etterhvert blitt en kjerne
på 60-80 hyggelige personer som er godt sammensveiset, men med 343 medlemmer burde det
være flere som kunne møte opp, vi er mottakelige
for flere deltagere på treffene.
Allan har ledet oss på en utmerket måte i
10-11 år, og jeg håper å kunne føre hans lederskap videre
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Vårutflykt till Nisses Outboard Museum
Text och foto: Dag Söderblom
Åtta personer och fem bilar av vilka fyra Packard ställde upp på den intressanta guidningen
på Nisse Häggbloms välförsedda utombordarmuseum i Kyrkslätt väster om Helsingfors.
Det var vackert och varmt majväder och alla njöt
av att åka Packard. Nisse är själv uppfödd mitt i
det centralaste Helsingfors på Blekholmen bara
ett stenkast från Salutorget. Om man alltid måste
ty sig till ett flytetyg för att komma till fastlandet
sommartid kommer nog en egen utombordare
högt på önskelistan. Nisse har jobbat med båtar
och motorer hela livet och samlat på sig över 500
utombordsmotorer av alla de slag.
Nisse berättade om hur det gått till och
visade sedan oss runt i den fina miljön på Tols
Övergård där en ekonomibyggnad innehåller
en del av Nisses samlingar. Muséet är uppdelat

Nisse Häggblom hälsar Packardgästerna välkomna till utbordarmuseét.

enligt tillverkningsland, där finns det engelska
rummet med Seagull och Pale Ale, det amerikanska rummet med Evinrude Johnson och Mercury,
det svenska rummet med Penta, Archimedes och
Crescent och det finska rummet med Cox och
Terhi. Även tyska, franska, italienska japanska
och övriga exotiska konstruktioner är representerade i samlingarna.
Vilka motorer gjorde ett bestående intryck på
mig som själv använt utombordare sedan barnsben? Den lilla Elto ”Cub” på en halv hästkraft
och en vikt på endast 7 kg var nog en god kandidat. Aluminiumgjutet var väl utfört och finishen

prima. Men motorn lär inte ha varit någon höjdare
i motvind. Evinrude ”Neptune” med fyra cylindrar och endast drygt 5 hästkrafter är en annan
intressant kandidat. Archimedes ”Balansmotor”
med två tvärställda cylindrar och toppventiler
kommer högt på listan. Tung, stadig och pålitlig
har det sagts om motorn som fick många trogna
kunder och en tillverkning som sträckte sig in
i modern tid. Den ungersktillverkade ”Kovacs”
stormbåtsmaskinen med rak axeldrift fick en att
tänka på andra tider med dystrare uppgifter än
fiske och vattenskidning.

Motorerna kallades tidigare ofta aktersnurror
då svänghjulet var fullt synligt. Brittiska Seagull
var en långvarig produkt både vad beträffar
livslängd och slitstyrka. Pale Ale på hyllan är
ett måste för entusiester.

Damerna åtog sig att köra igång muséets kaffekokare och snart njöt vi av kaffe och kaffebröd
ute i solskenet. På stambanan mellan Helsingfors
och Karis kördes hela dagen med ånglok och tidstypiska vagnar. Ångvisslan ljöd då och då och det
hemtrevliga, både hörbara och synbara puffandet
kunde avnjutas från muséets gårdsplan. Vi tackar
Nisse för en fin upplevelse och önskar honom god
fortsättning i motorernas värld.
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Arosmarknaden 2019
Text och foto: Hans Schmidtz

Den 4:e maj arrangerade Aros Motorveteraner
sin årliga marknad på Johannisbergs flygfält
i Västerås. Som på de flesta veteranbilsmarknader salufördes bilar, delar och verktyg m.m.
Motorveteranerna har en egen klubbstuga vid
flygfältet och vad passar då bättre än att ha
marknaden där?

Aros Motorveteraner har drygt 400 medlemmar och kubbens syfte är att samla motorhistoriskt intresserade i Västerås med omnejd.
Medlemmarna har tillsammans c:a 1000 fordon
bestående av bilar, motorcyklar, mopeder, cyklar,
tunga fordon, traktorer och stationära motorer.
Klubben bjuder också in märkesklubbar att
ställa ut fordon på marknaden och för att knyta
kontakter med nya medlemmar och intresserade
personer. På årets marknad deltog 22 märkesklubbar, av vilka Nordic Packard Owners Club

var en. Raoul af Forselles arrangerade och höll
i trådarna för vår klubb, vilket han även gjort
tidigare år.

Temat för NPOC var i år bilarna med V-8
motorer, d.v.s. årsmodellerna från 1955-1958.
Sex Packardbilar, alla av olika modeller från
1955 och 1956 deltog. De flesta kom från ”närområdet” till Västerås förutom Jan Dejenberg
som körde från Göteborg med sin Caribbean
1956. Den rejält regntunga himlen gjorde troligtvis att tillströmningen av besökare tyvärr inte var
på topp, men arrangemanget var trots det lyckat.
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Konsten att lossa ett aluminiumtopplock
Text och bild: Lasse Löwgren
Resan skulle gå till Hamburg hösten 2015 för att delta i stadsloppet. Kontroll i god tid före
avfärd visade att kompressionen i 8:ans cylinder var nästan obefintlig. Där började en kamp
som pågick i fyra och ett halvt år.
Åtgärden blev att ta av topplocket för att undersöka närmare. Enligt verkstadshandboken
skruvar man av alla (38 st) muttrar som håller
locket samt lyfter av det. Så enkelt var det nu
inte; toppen satt som berget. Till saken hör att
motorn är en 359” från 1954. Topplocket är av
aluminium och blocket är av järn. Kombinationen
medför risk för korrosion som gör det i stort sett
omöjligt att få av.
Jag frågade Ole om han hade något tips på en
metod att få bort det och fick svar: ”Metod 1,
anlita någon arbetslös som knackar på de lossade
muttrarna samtidigt som de dränks i penetrerande
olja. Metod 2, Ta en hålsåg och såga runt alla
bultar. Metod 3, Yxmetoden, hugg bort eländet.”
Jag började med en modifierad metod 1. Då
jag inte ville knacka på muttrarna tillverkade
jag ett enkelt verktyg gängat så att det kunde
skruvas på bulten. Verktyget döptes till Klonken.
Beträffande penetrerande olja fick jag tippset att
den bästa var 50/50 blandning av automatlådeolja
och aceton. Man får skaka ordentligt det blandar
sig inte utan ser ut som salladsdressing, olja och
vinäger. Framgången uteblev.
Jag bävade för att ta en hålsåg. Det verkade för
drastiskt. Lösningen blev att jag borrade mellan
bult och locket. En normal borr går lätt av och då

sad mejselformad spets. Jag borrade och därefter
injicerade jag min penetrerande olja. Jag växlade
mellan att använda Klonken och att borra. Det
blev många dagar i garaget. En minimal framgång kunde jag notera, det började tränga fram
av oljan mellan toppen och blocket. Fortfarande
satt topplocket som berget.
Efter grubblande över tingens motsträvighet
beslöt jag att hänga upp bilen i topplocket och att
slå på pinnbultarna. Detta för att få en nedåtriktad
vibration samtidigt som toppen lyftes uppåt.
Jag tillverkade ett rejält mässingsdorn som fick
namnet Bonken. Bonken höll jag mot pinnbulten
med en tång och klippte till den med en slägga.
Så gick tiden. Nu jobbade jag efter två deviser:
1. ”Det är bara uslingar som ger sig” och 2 ”Det
är aldrig för sent att ge upp”.

Hängande motorn.

Klonken.

skulle jag ha stora problem. Som borrar använde
jag därför 1mm rakdragen pianotråd med en väs-

Bonken.
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Bonken i användning.

Jag berättade för Raoul om min belägenhet och
han svarade ”Sluta gnäll, jag kommer så tar vi
av locket”. Sagt och gjort, han kom, iförd T-tröja
med M A Numminen, Management by Perkele.
Raoul är starkare än jag och dessutom var det
inte hans bil så han slog hårdare. Efter två dagar
fick vi av toppen.
Då avslöjades anledningen till problemen. Blåst
packning. Och inte nog med det, någon hade
lagt i dubbla packningar som dessutom var av
fel typ. Packningar av koppar i kombinationen
med aluminiumtopp och blocket av järn ger
en fruktansvärd korrosion. Det blir starkt som
betong och hårt som glas.
Pinnbultarna hade ju genom flitigt bruk av
Bonken blivit helt oanvändbara. Jag tog bort de
gamla, det gick bra utom för den innersta som
naturligtvis gick av gick av jäms med blocket.
Jag klagade i min nöd och Olle Bister sände mig
speciella elektroder för att svetsa fast en mutter
på den avbrutna bulten. Svetsningen värmer ju
upp bulten rejält varvid kristallvattnet i rosten

slipade in dom. Eftersom jag drabbats av Licken
i naglarna gick arbetet långsamt. Tummarna var i
stort sett oanvändbara. Den innersta ventilen tog
9,5 timmar att montera, nytt rekord,
Klart för att montera ihop motorn. Först skulle
de nya bultarna monteras. Tillverkaren av bultarna skröt över att de hade ”interference fit”
dvs. de var aningen för grova så att de skulle täta
ordentligt. Nog fasen var det ”interference”. Den
först bulten kunde jag dra ner 9mm sedan skar
gängan och bulten gick av. Det är i det läget man
försiktigt lägger ner verktygen och säger ”Usch
så förargligt”.
Det är en helt annan sak att ta bort en bult som
har skurit än om den har rostat fast. Min lokala
svetsare ville inte göra det. Det slutade med
att Olle Bister kom med svetsar och kunskap.
Genom att först svetsa på en mutter sedan kyla
den med en blöt svamp samtidigt som han värmde
blocket med gassvetsen kom den ur.
Resterande bultar gängade jag om till korrekt
dimension. Efter montering lade jag på den nya
packning och toppen. När jag drog muttrarna med
rätt moment (min momentnyckel är kalibrerad)
gick en bult till av (Usch så förargligt). Denna
gång strax under muttern så den var lätt att få
ur. Brottytan var helt svart och jag kunde se små
blanka prickar av stål, resten var slagg. Av med
toppen, pinnbultarna skruvade jag ur och slängde
i skrotlådan.

Bortsvetsad bult.
Dubbla packningar.

försvinner. Eftersom jag inte kan svetsa fick jag
hjälp av en lokal förmåga. Det hela gick bra.
Jag monterade ur alla ventiler inspekterade och

Nya bultar anlände. Denna gång utan ”interference” och tillverkade i riktigt stål. På med
toppen igen därefter montering av tändstiften.
I Packards Serviceletter, volym 28, nummer 8,
reduceras åtdragningsmomentet för stiften till
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20-25 ft.lbs. Likt förbaskat gick en gänga sönder. Av med toppen igen (38 muttrar), i med en
reparationsgänga, på med toppen (fortfarande
38 muttrar).
Det sista som jag inte klarade själv var att montera undre kylarslangen. Fingrarna var oanvändbara till att övertala en styv gummislang. Raoul
kom ner igen och fick dit den på mindre än fem
minuter. Jag fyllde kylaren och därefter startade
vi motorn. När lyftarna skramlat klart gick den
riktigt rart.
Kommentar av Dag Söderblom till Lasse
Löwgrens artikel om att lyfta topplocket av
Packards 359 kubiktums åtta.
Under mina besök hos Lasse och Ingrid
Löwgren i Falköping har jag under de senaste
åren med blandade känslor tagit del av utmaningen att separera topplocket från motorblocket
på den sista och kraftigaste versionen av Packards
raka sidventilåttor. Jag hade sett uttrycket ”The
359-Disease” i litteraturen, men inte riktigt fattat
allvaret i sammanhanget förrän Lasse givit luft
och spänst åt det i ovanstående artikel.
Så råkade jag läsa en insändare i The
Cormorant News Bulletin från maj 2019 där två
väl pålästa Packard-specialister kom till orda om
Packards till synes hopplösa kamp mot konkur-

rensens V-åttor i fråga om motoreffekt. Med
212 hästkrafter låg man efter, men beträffande
kompressionsförhållandet påstod man sig vara
bäst. 8.7-1 var vassare än konkurenternas 8.5-1
men det krävde högoktanigt bränsle och ledde
till startproblem. Före den osäkra övergången
till egna V-åttor var Packard helt fixerad av
kortfristiga lösningar för att hävda sin position
på marknaden. För exportmarknaderna med
mindre sofistikerade bränslen måste man ta
till en nödlösning med dubbla topplockspackningar sammanfogade av en ytterkant av metall.
Huruvida detta har varit fallet med Lasses bil är
inte säkert, men vid något tidigare tillfälle har
den svårstartade motorn försetts med dubbla
topplockspackningar i koppar. Detta leder fram
till allvarliga korrosionsangrepp i motorer med
aluminiumtopplock och gjutjärnsblock som är
kännetecknende för 359:an. Aluminiumlocket
kommer att fungera som offeranod och avsätta
en obehaglig sörja av metallsalter på lämpliga
ställen.
Utan dessa eftermarknads-kopparpackningar
hade Lasses kamp säkert varit lättare, men kanske
även resulterat i mindre underhållande läsning.
Vi får hoppas att Lasse och Ingrid nu har problemfria resor framför sig.
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BULLETIINI 159 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO
Kansi
Tässä Bulletinissä on Viktoria Jonssonin mietteitä, siitä mitä on varttua
Packard-ympäristössä, kertomus tämän vuoden Packard-kokouksesta,
kolme kertomusta paikallisista retkistä sekä tekninen selonteko alumiinikannen irroittamisesta siten, että huumori säilyy.Kansikuva on ensimmäisestä Packard-kokouksesta Mariefredistä, Ruotsista vuonna 1972.
Sivu 3
Viktoria Jonssonin Packard ajatuksia
Viktoria kertoo, että Harald Jonssonin tyttärenä vanhat autot yleensä
ja Packardit erityisesti, olivat itsestään selvä osa hänen lapsuuttaan ja
nuoruuttaan. Hän muistaa lämmöllä kaikkia vanhempiensa harrastajatuttavia, joihin hän sai tutustua ja kertoo myös kunnostetuista autonosista,
joita säilytettiin vanhempien sängyn alla. Tätä taustaa vasten voidaankin
pitää itsestään selvänä, että hänellä oli vuoden 1957 Triumph Bonneville
olohuoneessaan kolmannessa kerroksessa (ilman hissiä), kun hän oli
päättänyt ryhtyä moottoripyöräilijäksi. Moottoripyöräilijää hänestä ei
tullut ja Triumphkin on ikävä kyllä myyty. Perheeseen hankittiin entisöintikohteeksi vuoden 1934 1101 Convertible Sedan. Viktoria muistelee
myös niitä kertoja, jolloin hän sai olla isänsä mukana ostamassa nahkoja
verhoiluun tai käydä erään vanhan miehen korjaamolla, Tukholmassa.
Ensimmäinen Packard-kokous pidettiin Torlundassa (Jonssonien koti.
Kääntäjän huom.) jolloin perhe osallistui vierailijan Packardin kyydissä,
koska oman v. 1934 Packardin entisöinti ei ollut vielä valmis. Tämän
jälkeen Viktorian yhteys Packardeihin ja kerhoon oli satunnaista ja
päättyi kokonaan hänen isänsä, Haraldin, poismenon jälkeen. Nyt hän
on saanut uudelleen yhteyttä kerhoon ja odottaa innolla osallistumista
tuleviin kokouksiin sekä pitää käsittämättömänä, että kerho kohta
täyttää 50 vuotta!
Sivu 5
Sitten viime kerran
Vuosikokouksessa Örbyssä Allan Møller kiitti ajastaan kerhon puheenjohtajana ja ilmoitti, että on aika jonkun muun jatkaa puheenjohtajana.
Siirryttiin uuteen käytäntöön, jossa seuraavan vuoden järjestäjämaan
työryhmä valitsee uuden puheenjohtajan yksivuotiskaudeksi. Uudeksi
puheenjohtajaksi norjan työryhmä valitsi Stein Østbyn. Stein kiitti luottamuksesta.
Suomi
Turun Automyynti Oy toimi Packardin jälleenmyyjänä Turussa. Terinkosken perheen omistamalla perheyhtiöllä ei ole enää aktiivista toimintaa.
Saimme viime keväänä yhteyden perheeseen Mika Jaakkolan kautta
ja Tom Terinkoski on liittynyt kerhomme jäseneksi. Perhe toivoo, että
voisivat ostaa 1930-luvun lopun Packardin ja mieluiten sellaisen, jonka
he ovat itse myyneet.
Reino Uusitalo on ostanut entisen jäsenemme, Pekka Kiisken, vuoden
1942 2020 Convertible Coupen kaste-lahjaksi kaksi vuotiaalle lapsenlapselleen Oskarille. Nuorena on vitsa väännettävä.
Kari Niittumäki on hankkinut vuoden 1956 Clipper Custom Constellationin ja liittynyt jäseneksi.
Tanska
Uusi jäsen Tanskasta on Jesper Lykkestöm Benzen. Hän omistaa
vuoden1940 One-Twenty Club Coupen.
Toivotamme uudet jäsenemme tervetulleiksi!

PETER GINMAN

Sivu 6
Packard-kokous Örbyssä kesällä 2019. Teksti ja kuvat Tuomo Kivikari
Matka alkaa yleensä suunnittelemalla miten pääsee irtautumaan työstä
tiettyyn ajankohtaan. Lisämausteena sopassa oili Packard, joka edelleen kaipasi toimenpiteitä edellisen vuoden, Bornholmin, kokouksen
jälkeen. Sillä matkalla moottori ylikuumeni jatkuvasti ja 50 km välein
oli annettava sen jäähtyä ja lisättävä vettä jäähdyttäjään. Kuvittelin,
että minulla on koko talvi aikaa hoitaa ongelma kuntoon. Syksy ja
talvi menivät, enkä saanut vikaa korjattua. Heräsi kysymys, kehtaako
osallistua kokoukseen ilman Packardia. Päätettiin kuitenkin osallistua.
Lennettiin Göteborgiin, mistä vuokra-autolla matkattiin Örbyhyn. Perillä
Kent Carlsson otti meidät vastaan ja ohjasi meidät Packard-teltan luo,
jossa Britta ja tytär jakoivat kokous-materiaalia, reppuja ja T-paitoja.
Hotelli sijaitsi luonnonkauniilla paikalla ja muistutti enemmän kartanoa
kuin hotellia. Koska ei ollut muuta ohjelmaa ennen klo 18, päätimme
pistäytyä läheisellä golfkentällä pelaamassa erän kolopalloa.
Iltabuffet syötiin mukavassa seurassa. Kun aamulla oli aikainen
lähtö, ilta ei venynyt pitkäksi, vaan siirryimme yöpuulle. Aurinko oli
lämmittänyt huonetta joten olo tuntui kuin olisimme makuusaunassa.
Seuraavana aamuna oli lähtö Ekelundin pellavakutomolle, jonne
matkasimme Robin Bergin v. 1930 740:n takapenkillä, kuninkaallisesti
vilkuttaen kämmenselällä teiden varrella oleville katselijoille. Kuvittelin,
että kutomo oli ohjelmassa tyydyttääkseen naispuolisia osanottajia
mutta kuinka väärässä olinkaan. Omistaja Christer Ekelund piti erittäin
mielenkiintoisen esitelmän 1600-luvulla perustetusta perheyhtiöstä
ja sen kehityksestä meidän päiviimme asti. Hyvin mielenkiintoista oli
tehtaan sitoutuminen ympäristön suojeluun ja sillä on mm. sertifioitu
metsä, josta saadaan biopolttoainetta omaan kaukolämpöjärjestelmään. Lisäksi kaikki sadevesi otetaan talteen, puhdistetaan ja
käytetään tuotannossa suljetussa järjestelmässä erillään kunnallisesta
viemäriverkosta. Perhe on myös oikea-aikaisesti sijoittanut tuottoja
konekaluston uusimiseen ja ovat siten hyvin kilpailukykyisiä kolmannen
mailman matalahinta- teollisuutta vastaan. He ovat myöskin panostaneet tuotekehittelyyn ja mm. kehittäneet hajuttoman tiskirätin sekoittamalla 50% bambuviskoosia pumpulin joukkoon. Bambuviskoosilla on
antibakteerinen ominaisuus, joka märkänä tappaa hajua aiheuttavia
mikro-organismeja.
Kutomon jälkeen oli aika lounastaa Sju Sjöar, Seitsemän Järveä,
nimisessä konfferenssi-keskuksessa. Nimi johtuu siitä, että tällä entisellä maatilalla oli seitsemässä altaassa kasvatettu kaloja ja rapuja.
Lounaan jälkeen jatkoimme matkaa Toveksin Automuseoon joka oli
erikoistunut vanhoihin Kupliin. Esillä oli mm Ruotsin vanhin kupla
vuodelta 1948. Mielen-kiintoni kohdistui myös kamping-varustettuun
Transporteriin vuodelta 1961 sekä hienosti entisöytyyn Skoda Octaviaan.
Illalla oli grillijuhlat järven rannalla loistavassa säässä ja ilman hyttysiä.
Lauantain retki suuntautui Torpa Stenhus -nimiselle, keskiaikaiselle
rakennukselle, joka sijaitsee luonnonkauniilla kannaksella, kahden
järven välissä. Torpa Stenhus on kuulunut Stenbockin suvulle ja
sen jälkeläisille, aina meidän päiviimme asti. Alunperin rakennus oli
linnoitus jonka tarkoituksena oli puolustautua hyökkääviä tanskalaisia vastaan. Linna on nyt entisöity ja alkuperäinen huonejako on
palautettu. On myös onnistuttu palauttamaan ainutlaatuisia seinä- ja
kattomalauksia, sillä rakennusta on monen vuoden aikana käytetty
viljavarastona, mikä toiminta vaatii, ettei katto vuoda vettä. Linnan entisöiminen täytyy olla melkein yhtä kallista kuin Packardin eintisöiminen.
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Erittäin mielenkiintoisen kohteen jälkeen oli aika siirtryä Hofnäsin
Kartanoon jonka ravintolassa nautittiin lämminhenkinen lounas.
Kesäilta oli parhaimmillaan ja lämpötila oli noussut jo 27 asteeseen.
Lounaan jälkeen innokkaimmat jatkoivat vielä matkaa Byanderin
moottorimuseolle. Museossa, joka sijaitsee Svenljungassa, on esillä
lukuisia autoja, moottoripyöriä, mopoja ja radioita. Mainittakoon, että
kokoelmaan sisältyy mm. raskaan sarjan maailmanmestarin, Ingemar
Johanssonin Excalibur Serie 1 vuodelta 1968. Ingemar voitti maailmanmestaruuden melkein päivälleen 60 vuotta sitten tyrmäämällä
Floyd Pattersonin kolmannessa erässä. Koska itse ajan Moto Guzzi V7
kilpapyörää, kiinnostukseni kohdistui moottoripyörien pitkään rivistöön.
Päivä kulminoitui juhlaillalliseen hotellilla.
Kokouksen järjestäminen vaatii paljon taustatytötä ja suunnittelua
mitä tulee majoitukseen, reitteihin, tutustumiskohteisiin ja lounaspaikkoihin. Tästä kiitämme järjesteliöitä, etenkin Carlssonin perhettä,
Kentiä ja Brittaa sekä heidän tyttäriään jotka aina tunuivat olevan
paikalla kun apua tarvittiin. Kotimatkalla Landvetteristä ajattelin ensi
vuoden kokousta Norjassa ja sen aiheuttamia paineita tämän jutun
kirjoittaneelle, Packardin jäähdytysjärjestelmän korjaamiseksi, jotta
kokoukseen voidaan osallistua omilla pyörillä
Sivu 14
Kevätretki Samsøhøn. Texti Allan Møller
Tanskan traditionaalinen kevätretki suuntautui tänä vuonna luonnonkauniiseen Samsön saareen. Viikonlopun retkelle osallistui 15
henkeä ja seitsemän autoa. Majoitus saaressa oli järjestetty Ballen
leirintäalueelle. Kim Olsen oli järjestänyt osallistujille polkupyörät ja
paikallisiin nähtävyyksiin tutustuttiin pyöräillen. Seuraavana päivänä,
lauantaina, oli vuorossa tutustuminen laajaan, yksityiseen Moto Guzzi
kokoelmaan ja kuulla omistajapariskunnan kertomuksia retkistään
Italiaan vanhoila Moto Guzzella. Täältä matka jatkui Besserin kylään
ja siellä olevaan The Morgan Garage nimiselle Morgan museolle.
Esillä oli 9 Morgania joista vanhin vuodelta 1910. Kuten tanskalaisilla
retkillä yleensä, tälläkin retkellä oli syöminen tärkeässä asemassa ja
osallistujat nauttivat pöytien antimista ja mukavasta yhdessäolosta.
Sivu 16
Uusi pohjoismainen yhteyshenkilö esittäytyy.
Nimeni on Stein Østby ja olen 70-vuotias. Ostin ensimmäisen Packardin, 120 Business Coupen, vuonna 1988. Olemme osallistuneet
moneen tapahtumaan ja melkein kaikkiin Packard kokouksiin siitä
lähtien, vain kaksi kokousta ovat muistaakseni jääneet väliin.
Kokouksiin osallistuu noin 60-80 henkilön ydinjoukko, mutta tämänkokoisessa kerhossa pitäisi määrän olla paljon suurempi. Haluammekin
enemmän osallistujia tapaamisiimme.
Allan on johtanut meitä erinomaisesti viimeiset 10-11 vuotta ja toivon
voivani viedä hänen johtajuuttaan eteenpäin jatkossakin.
Sivu 17
Kevätretki Nissen Perämoottorimuseolle. Texti Dag Söderblom.
Kahdeksan henkilöä ja viisi autoa, joista neljä oli Packardia, osallistuivat retkelle Nisse Häggblomin perämoottorimuseolle, Kirkkonummelle. Nisse on syntynyt Valkosaaressa, kiven-heiton päässä
Helsingin Kauppatorilta ja oli aina joutunut turvautumaan veneeseen
päästäkseen mantereelle. Nisse on tehnyt elämäntyönsä veneiden
ja moottoreitten parissa ja on pitkän uransa aikana keränyt yli 500
erilaisen perämoottorin kokoelman. Övergårdin museossa on esillä
vain pieni osa Nissen moottoreista mutta joukkoon mahtuu monta
varsin erikoista moottoria, joista mainittakoon vain seitsemän kiloa
painava, puolen hevosvoiman Cox tai ainoastaan viiden hevosvoiman
nelisylinterinen Evinrude “Neptune”. Unkarilaisvalmisteinen “Kovacs”

hyökkäysvenemoottor,i suoralla akselivedolla vei ajatukset synkimpiin
aikoihin ja tehtäviin kuin kalastukseen ja vesihiihtoon. Museo on jaettu
maittain eri huoneisiin. On englantilainen, amerikkalainen, ruotsalainen
ja suomalainen huone joissa on esillä kunkin maan moottoreita ja
rekvisiittaa. Kiitämme Nisseä hienosta kokemuksesta ja toivotamme
hänelle hyvää jatkoa moottoereden maailmassa.
Sivu 18
Arosmarkkinat 2019
Toukokuun neljäntenä Aros Motorveteraner -niminen yhdistys järjesti
vuotuiset markkinansa Johannesbergin lentokentälle. Yhdistys kutsuu
myös merkkikerhoja mukaan esittelemään toimintaansa. Mukana oli
22 merkkikerhoa, NPOC muiden joukossa. Raoul af Forselles hoiti
järjestelyjä kerhomme puiolesta teemana V8 Packardit, eli vuosimallit
1955-1958. Kuusi Packardia vuosilta 1955-1956 osallistuivat.
Sivu 19
Miten alumiinikansi irroitetaan. Teksti ja kuvat Lasse Löwgren
Oli tarkoitus matkustaa Hampuriin syksyllä 2015. Ennen lähtöä suoritetussa tarkastuksessa ilmeni, että 8-sylinterin puristus oli melkein
olematon. Tästä alkoi kamppailu joka kesti yli neljä vuotta,
Toimenpide oli kannen postaminen. Korjaamokäsikirjan ohjeiden
mukaan irroitetaan 38 mutteria ja poistetaan kansi. Nyt asia ei ollut
kuitenkaan näin yksinkertainen, koska vuoden 1954 359’’ koneessa on
alumiinikans,i joka oli aiheuttanut korroosiota pinnapulttien ympärille.
Kansi istui kuin valettu. Kokeilin montaa menetelmää, mm. öljyn uittamista pinnapulttien ympäri ja niitä koputtelemalla yritin aikaansaada
vibraatioita kannen irroittamiseksi, huonolla menestyksellä.
Ratkaisu oli porata auki pinnapulttien ja kannen välinen tila. Koska
ohut poranterä katkeaa heposti käytin vedettyä ja teroitettua pianolankaa. Seurasi monta päivää tallissa kun porasin ja uitin öjjyä reikiin.
Hienoinen menestys oli havaittavissa kun öljyä alkoi tulla kannen ja
lohkon välistä. Kansi istui edelleen tiukasti paikallaan. Yritin jopa nostaa
Packardin etupäätä kannesta ja kopauttaa pinnapultteja jotta vibraatio
ja kanteen kohdistuva, alaspäin suuntautuva voima tekisi tehtävänsä.
Sekään ei auttanut. Työskentelin periaatteilla; “Vain kelvoton antaa
periksi” ja “Ei ole koskaan liian myöhäistä antautua”.
Kerroin ongelmistani Raoul af Forsellekselle joka vastasi “Lopeta
valittaminen, minä tulen, niin irroitetaan kansi”. Roul tuli pukeutuneena
T-paitaan jossa luki Management by Perkele. Raoul on minua vahvempi
ja autokaan ei ole hänen, joten hän löi lujempaa ja saimme kannen
irroitetua kahden päivän kuluttua. Ongelman syykin selvisi, kannentiiviste oli palanut. Pinnapultit olivat kärsineet niitä hakatessamme,
joten ne oli vaihdettava. Kaikki irtosivat hyvin, paitsi sisimmäinen,
joka katkesi kantta myöten. Hitsaamalla mutterin pultin tynkään sekin
saatiin ulos. Uudet pultit olivat lievästi ylikokoa jotta kierteet tiivistäisi
kunnolla. Ensimmäinen pultti upposi 9 mm jonka jälkeen kierteet
leikkasivat kiinni ja pultti katkesi. Tässä vaiheessa sanotaan “Pahus
kuinka harmillista” ja pannaan työkalut varovasti pois.
Tynkä saatiin pois samalla menetelmällä kuin edelisellä kerralla.
Korjasin kaikkien muiden pinnapulttien kierteet pakalla normaalikokoon
ja asensin ne paikalle. Nyt vaan tiiviste ja kansi päälle ja kiristämään
mutterit oikeaan momenttiin. Nyt katkesi taas pinnapultti. Pahus miten
harmillista. Tällä kertaa heti mutterin alta joten se oli helppo irroittaa.
Nyt poistin loputkin huonolaatuiset pultit ja heitin ne romukoppaan.
Hankin uudet pultit, asensin pultit, tivisteen ja kannen ilman ongelmia.
Kun asensin sytytystulppia yhden tulpan kierteet korkkasivat. Kansi
pois (38 mutteria), korjauskierre tulpanreikään ja kansi takaisin (38
mutteria). Nesteet koneeseen ja käyntiin. Kun venttiilit olivat helisseet
valmiiksi kone kävi oikein nätisti.
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L Centennial Blue
Färgen som Packard införde på hösten 1936 för den femtonde seriens bilar var ett komplement till
den traditionella och sobra Packard Blue. Nyansen är klart ljusare men ändå mörkblå speciellt i
skugga eller sparsam belysning. Namnets ursprung har jag inte lyckats verifiera men en kvalificerad gissning är att det hänför sig till hundraårsjubiléet av U.S.A:s självständighetsförklaring som
firades år 1876. Bilen på bilden, en Six Touring Sedan 1939, levererades den 2. mars 1939 till Ilmari
Helander, innehavare av en textilfirma belägen vid Norra Esplanaden i Helsingfors. För att skydda
framsätet från slitage lät han sy upp en överdragsklädsel i högklassigt ylletyg. Vid en avmontering
av överdraget för kontroll av originalklädseln år 1974 befanns densamma vara i ett utmärkt skick.
Bilen hade stått parkerad i ett varmgarage på innergården till firman. Där hittade och köpte Aarno
Mikala den år 1965. Idag ägs den av Martin Ekman och såväl bilen som den blå lackeringen är till
största delen i originalskick.

*******************************************************************************
Text: Dag Söderblom
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