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Nummer 154
Vintern 2018

Packard-märket har alltid varit känt för sina tekniska innovationer. 
Vinterns Bulletin bjuder på en artikel om en av dem, nämligen Packards 
torsionsfjädring, dess funktion och underhåll. Kjetil Raaums 1956 5688 
Caribbean Convertible ovan är en av modellerna med denna fjädring. 
Vi får också läsa om fjolårets Packardmöte i Europa där Håkan Sjöholm 
deltog med sin 1947 Clipper De Luxe. Bulletinen avslutas med ett refe-
rat från en finsk höstutflykt.
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Dag Söderblom i                    tankar

Packard Spare Parts Story, Finland
När jag tänker tillbaka på dessa tidiga stunder av 
mitt intresse för Packard kan jag konstatera att det 
börjar kännas rätt historiskt. Min avsikt är att här 
beskriva hur två Packard-romantiker kom över 
Packard-reservdelslagret från generalagenten Oy 
Autola Ab i Helsingfors efter att verksamheten 
där lagts ned. 

Aarno Mikala , min mentor i Packard-filosofi, 
och jag hade inlett en dialog med importören om 
vad det fanns i lagret och hur man skulle kunna 
gå tillväga så att lagret inte i onödan skulle sändas 
till skroten som var det normala förfarandet för 
alla importörer vid obekväma lagersituationer. Vi 
var ju inte utrustade med feta checkblock eller 
bottenlösa fickor utan var rätt ärligt talat tämligen 
resursfria entusiaster. Aarno hade redan tidigare 
fört en dialog med Autolas reservdelschef Kosti 
Polamo och lyckats säkra ett litet grundförråd av 
det allra finaste. 

Nu gällde det att gå vidare. Vid den här tiden 
studerade jag vid Handelshögskolan vid Åbo 
Akademi och besökte Helsingfors sporadiskt 
under helgerna. Min inverkan på processen var 
minimal. Men jag hade en Packard 1700 som 
åkvagn och den var ofta i behov av reservdelar. Så 
jag kan inte beskriva exakt när och var intresset 
för reservdelar tog ett allvarligt skutt framåt men 
det torde ha varit i slutet av 1960-talet. 

Ett villospår erbjöd de talrika skrotbilar som 
man fick tips om. I allmänhet fick man plocka 
delar om man talade om orsaken för ägaren eller 
markägaren som bilen fanns hos. Åtminstone 3 
bilar levererade delar  till min dåvarande 1700. En 
bakdörr, en växellåda, stötdämpare, rattväxelle-
der, instrument, ytterhandtag, innerhandtag, och 
fönstervevar, bakre sidofönster, strömfördelare, 
oljepumpar dvs. grejor som var tämligen lätta att 
demontera. Ofta visade de sig vara i dåligt skick. 
Man kände ju sig inte precis som en hjälte vid 
dylik plundring.  Men om bilen var på väg till 
skroten var ju skadan tämligen ringa. Växellådor 
var lättare att demontera om bilen lades på sidan. 

Oftast var det slitdelar man man behövde. 
Det var enkla grejor som tändstift, brytarspet-
sar, fördelarlock, vattenpumpstätningar, topp-
lockspackningar, grenrörspackningar, oljefilter, 
kopplingslameller och bromsbackar. Allt ganska 
standardmässigt som ofta kunde levereras av 
eftermarknads- och utrustningsfirmor utan mär-
kesdifferentiering. Det fanns en liten stenfots-

butik i centrala Helsingfors med god kunskap 
i just de ovannämnda prylarna som sköttes av 
sin eminente ägare Helmer Tuominen. Inga 
dimensioner i tummått var honom övermäktiga, 
alltid kunde han fixa fram det som behövdes till 
facila priser. Firmans anda  lever kvar i form av 
sonen Onni Tuominens Auto-Harraste Oy som 
har kunder över märkesgränserna.  Men gällde 
det att reparera motorer, växellådor, bakaxlar, 
styrsnäckor eller stötdämpare och man ville ha 
fullgoda grejor så var adressen klar – Autola. 

Jag har själv tre mycket klara situationer 
i minne. En vacker sommardag hittade jag ett 
antal små metallpinnar i garaget under bilen. 
Enligt min naiva bedömning kunde detta ha 
varit någonting som kanske skulle fixa sig utan 
dessvärre åtgärder. Men det krävde byte av hela 
kopplingsarmaturen. På samma sätt hittade styr-
ningen på att kärva till sig och göra avvikelser 
från rakt fram omöjliga. Styrsnäckan visade sig 
innehålla en hel del halva kulor som spärrade en 
friktionsfri rattfunktion. Styrsnäckans sektoraxel 
fick lov att bytas till en starkare version utrustad 
med nållager. Och en annan vacker dag började 
bakaxeln sjunga på ett farligt sätt. Pinjongen var 
sliten. Då var det Autola som gällde. Man visste 
att det fanns godsaker på hyllorna. De kostade, 
men inga alternativ gavs.

Efter Aarno Mikalas första trevare besökte 
vi tillsammans Kosti Polamos efterträdare Mikko 
Ilola med ett förslag. Vi skulla kunna ta rubbet till 
ett visst pris om Autola kunde precisera priset. 
Vid en närmare undersökning visade det sig att 
lagret var alltför stort för vår förmåga. Även priset 
var övermäktigt.

För att beskriva situationen närmare kan jag 
säga att det fanns hela avgassystem i mängd och 
massor. Det hade krävt enorma utrymmen som 
vi absolut saknade. Det fanns även plåtdelar till 
50- talsbilar som i vår situation var ointressanta. 
Men Mikko Ilola var mänsklig. Han bad oss 
pricka för vad vi önskade. Efter en lätt genom-
gång sattes priset till Fmk 200,- som var en helt 
obegripligt låg summa för restlagret. I priset 
ingick en plåtställning med reservdelskataloger 
för de viktigaste årsmodellerna. Katalogerna 
visade sig värdefulla för att bestämma vad det 
fanns i lagret.

Efter uppgjord affär transporterades lagret 
till en lagerlokal på Lappviksgatan i Helsingfors. 
Lokalen hade tidigare använts för kol eller koks 
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för fastighetens uppvärmning. Lyckligtvis admi-
nistrerades lagerlokalen av en entusiast vid namn 
Martin W. Ekman. Han var och är en pionjär av 
omåttlig dimension i gammelbilkretsar men även 
försedd med ett gott öga till Packard. Till detta 
grandiosa och varma utrymme släpades grejorna 
och stuvades på för ändamålet avsedda hyllor.

Gott nog! Men vad hade vi släpat in på hyl-
lorna?  Det krävdes ett gott detektivarbete för 
att komma på sanningen. Reservdelskatalogerna 
visade sig oumbärliga för uppdraget. Många 
delar fanns i fina pappkartonger med identifika-
tion. Lösa delar hade till all lycka ofta röda eller 
blå originaletiketter som hängt med från Autola. 
Dessutom fanns det lösa etiketter ett grunna på. 
Var passar den här in? Men många delar förblev 
gåtor. 

Aarno och jag lyckades uppgöra en 12-sidig 
lista på vad lagret bestod av. Det var ett rätt tids-
krävande jobb. Ofta satt vi i Aarnos vardagsrum 
med kataloger, papper och penna som verktyg. 
Aarno hade vid det tillfället en 3-årsgrabb som 
följde med jobbet med gott tålamod. Men en 
gång tyckte han att jobbet tog för lång tid.  En 
söndagseftermiddag tittade han mig stint i ögo-
nen och frågade: ” När sticker du ?”   

Lagret innehöll grejor som vi aldrig skulle 
kunna utnyttja, t.ex. hundratals svarta gummibol-
lar som sitter i bakre änden av de undre länkar-
marna på den förnämliga framaxelkonstruktion 
som juniorbilarna och de sista seniorbilarna 
utnyttjade. Största delen av bollarna skeppades 
till bröderna Kanter i USA.  Det lilla som finns 
kvar finns bevarat i en annan av familjen Ekmans 
generöst tillhandahållna fastigheter i centrala 
Helsingfors. Bilden visar de allra sista delarna, 6 
par ramlagerinsatser, en kamaxelkedja, ett dussin 
justerskruvar till ventillyftarna, ett kullager och 
en kontakt till Ultramatic.

När renoveringsaktiviteten var som häftigast 
behövdes det mycket delar. Idag är det mest 
slitage eller haverier som kräver delar. Det är 
rogivande för våra medlemmar att veta att det 
idag förutom ett lager i Falköping fortfarande 
finns goda källor för reservdelar i USA. Detta inte 
minst genom klubbens eminente reservdelsman 
Ole Böök, som fixar det mesta. 

Men på den tiden  jag beskriver fanns det 
ännu ingen motsvarighet. Lyckligtvis startade ett 
gäng entusiaster Nordic Packard Owners Club 
som för traditionen vidare.
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Siden sist
Sen sist
Sitten viime kerran

Siden sidst

Finland
Pekka Kiiskis bil presenterades felaktigt i förra 
numret. Han har importerat är en 1942 Packard 
2000 Six Convertible Coupe i originalskick. 

Estland
Raivo Raudnagel från Pärnu i Estland har bli-
vit medlem. Raivo var med i klubben tidigare 
i början av 90-talet. För närvarande har Raivo 
ingen Packard.

Norge
Terje Eriksen i Gresvik är ny medlem. Terje har 
en 1956 Packard Clipper Super 2D Hard Top.

Anton Drønen och Otto Halvorsen har lämnat 
klubben,

Dagfinn Ripnes har sålt sin Packard och lämnat 
klubben.

og håber I har lyst til at deltage. Tilmeldingen er 
inden den 1. april, så det kan nås endnu. 

I indbydelsen er der ikke priser på børn under 
12 år, men ønsker I at tage børn eller børnebørn 
med, skal I kontakte Team Bornholm, så sørger 
de for at finde en god pris til jer. 

Opredning i de normale værelser kan ikke 
lade sig gøre, men hotellet har større værelser, 
hvor det er muligt. 

Ring til Team Bornholm, hvis I ønsker at 
tage børn/børnebørn med eller ønsker andre tider 
med færgen end dem vi har forud booket (torsdag 
fra Ystad kl. 12.30 / søndag fra Rønne kl. 12.30) 
Team Bornholms nummer står i indbydelsen. 

Færgebilletten er inkluderet i priserne og 
er sat efter et værelse pr. Packard, men er I flere 
samkørende, så kontakt os, så prisen bliver regu-
leret derefter.

Har i yderligere spørgsmål som I gerne vil 
have uddybet, må I selvfølgelig meget gerne 
kontakte den danske arbejdsgruppe på telefon 
eller mail, så skal vi nok gøre vores for, at det 
hele bliver som I ønsker.

Allan Kim Møller   +4529202569 / moller@
packard.dk
Michael Nancke    +4526276514 / webmaster@
packard.dk
Kim Gram Olsen    +4521235322 / info@
kimstelte.dk
Tommy Madsen    +4531270415 / anntommy@
post.tele.dk

Finske medlemmer skal kontakte den finske 
arbejdsgruppe, hvis der er spørgsmål vedrørende 
turen. 
De er klar til at hjælpe. 

Så lige en anden ting. Kontingentet er sendt ud og 
hvis I ikke har nået at betale, kan I sagens nå det. 
På forhånd tak og jeg ønsker jer alle en rigtig 
god sæson og håber vi ses på Bornholm eller på 
landevejen.

Packard hilsen,

Allan Kim Møller

Kære Packard venner 

Nu er sæsonen startet og jeg håber I alle er klar 
til at komme ud i naturen. Vi må bare håbe, at 
vejret er mere med os i år, så vi rigtig kan nyde 
det. Vi ser, hvad vejret bringer.😊

Der bliver planlagt ture i alle lande og jeg 
ønsker jer god fornøjelse og håber I tilmelder jer, 
så vi kan få hilst på hinanden. 

Packard mødet i år er i Danmark på sol-
skinsøen Bornholm og det skal nok blive en 
oplevelse. Der er mange skønne steder vi skal se 
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Tankar kring  
Allison-Packard  
Torsion-Level-system 
 

En praktisk guide till perfekt funktion 
         
Copyright 2017 Dwight R. Heinmuller 
Redaktionella bidrag från Walter McCoskey och Mark Allison 
Översättning: Ole Böök 
 
 
När 1955 och 1956 Packard- och Clipper-bilar var nya hade de väg- och köregenskaper som skilde sig från alla 
andra bilar. Det är inte en överdrift att säga att Allison-Packard Torsion-Level Suspension-systemet är det mest 
avancerade hjulupphängningssystem som någonsin konstruerats. Det är fortfarande utan jämlike efter 62 år. 
Varken andra bilar från tiden eller de som vi har idag är av samma klass.  
 
Många ägare av Packard- och Clipper-bilar idag tror att deras bilars hjulupphängningssystem fungerar ungefär 
på samma sätt idag som det gjorde från början och är måhända inte medvetna om de subtila förändringar som 
har skett under åren. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, för en ägare att komma ihåg exakt hur en bil bar sig 
åt, säg tio år senare, eller efter 7 000 mil eller mer, även om bilen inte bytt ägare. Jag tror alltså inte det finns en 
Packard-ägare idag, inklusive det fåtal som köpt dem nya, som kommer ihåg vilka väg- och köregenskaper deras 
1955 eller 1956 Torsion-Level-utrustad bil hade, eller vad som är den korrekta höjdinställningen. Det finns inte 
längre någon grund för jämförelse. Oavsett hur goda väg- och köregenskaper en Torsion-Level Packard 
fortfarande har, är de inte desamma, eller lika bra, som när bilen var ny. 
 
Sedan 1969 har jag ägt sju Packards med Torsion-Level, inklusive de tre som jag nu har. Min erfarenhet av 
dessa bilar är att gummibussningarna både i fram- och bakvagnen åldras och försämras. Detta gäller även 
stötdämparna. Sammantaget innebär detta att både väg- och köregenskaperna och höjdinställningen påverkas. 
Vid det här laget har jag under många år strävat efter att få mina tre Torsion-Level-utrustade bilar att uppföra sig 
som när de var nya eller nästintill och hjälpa andra ägare av Torsion-Level-utrustade Packard-bilar att uppnå 
samma resultat med sina bilar. 
 
Mina första erfarenheter på området gjorde jag omkring 1972 när jag bytte samtliga hjulupphängnings-
bussningar på min 1955 Patrician. Även stötdämparna byttes till lämpliga ersättningar som vid den tiden 
fortfarande fanns att tillgå från Monroe. Resultatet var en fantastisk förbättring i hur bilen uppförde sig under 
körning. Det kan till och med hända att bilen uppförde sig nästan som en ny 1955 års Packard. Efter cirka        
10 000 mil hade väg- och köregenskaperna försämrats påtagligt. På det stora hela taget är det av flera skäl inte 
idag möjligt att få njuta av detta utmärkta hjulupphängningssystems egenskaper på det sätt som var möjligt när 
bilen var ny.  
 
För det första är 1955 och 1956 Packard- och Clipper-bilar mycket mer beroende av hur framvagnens 
gummibussningar uppför sig än vad som är fallet med bilar med konventionell hjulupphängning. De övre och 
nedre inre A-armsbussningarna på en Packard med torsionsfjädring bidrar till dess unika förmåga att hålla bilen 
i plan trots att hjulen rör sig upp och ned under normala körförhållanden. Gummimaterialet omgivet av 
metallhylsor strävar efter att återgå till ett neutralt läge varje gång det sker en avvikelse från normalläget, d.v.s. 
när bilen är i plan. Avvikelse från neutralläget sker var gång hjulen rör sig upp eller ned som gensvar på 
ojämnheter i vägbanan. Metallhylsorna rör sig, eller roterar, med A-armarnas rörelser. Gummimaterialet mellan 
metallskalen absorberar rotationskrafterna och vill på samma sätt som ett gummiband återgå till ett viloläge. På 
en bil med standardfjädring har dessa bussningar samma funktion, MEN deras funktion är i först hand att isolera 
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karossen mot ojämnheter i vägbanan. Packard började använda stål-gummi-stål bussningar från och med 1953 
och de är desamma på bilar med och utan Torsion-Level-fjädring. Gummibussningarna i hjulupphängningen bak 
är unika för bilar med torsionsfjädring. Försämring av de bakre bussningarna har allvarliga negativa effekter på 
såväl höjdinställning som på hur fjädringen fungerar på en bil med långa torsionsstavar. När det sker en 
förändring i belastningen – på grund av förändring i antalet passagerare, mängden bagage eller mängden bensin 
i tanken – vrids de korta torsionsstavarna automatiskt åt det ena eller andra hållet av en elektrisk motor och en 
kuggväxel för att justera belastningen på de långa torsionsstavarna för att därigenom höja eller sänka bilens 
bakre del så att bilen är parallell med vägbanan.  
 
Ett andra problem är att eftermarknadsstötdämpare är konstruerade för att starkt motverka studs och 
återstudsning (jounce och rebound* på engelska). De är med andra ord alltför kraftiga. Stötdämparnas 
primärfunktion är att motverka återstudsning. De originalstötdämpare som Packard användes på bilar med 
torsionsfjädring hade speciella invändiga ventiler och kolvar med en diameter på en tum, vilket idag skulle 
betraktas som standard duty-stötdämpare. Som tur är tillverkar Kayaba (KYB) en stötdämpare av detta slag. 
Stötdämpare som är alltför styva, även om de är försedda med perfekta gummibussningar, förintar fördelarna 
med den sammankopplade hjulupphängningen, vilket har till följd att väg- och köregenskaperna blir sämre än en 
bil med standard hjulupphängning. 
  
Hur det fungerar 
 
På en Packard med standard hjulupphängning, utan förbindelse mellan främre och bakre hjulupphängning, 
isolerar fjädrar och stötdämpare bilen från alltför vildsinta rörelser upp eller ned när man kör på en ojämn 
vägbana. När man kommer till ett gupp höjs och sänks bilens framvagn på ett kontrollerat sätt (om samtliga 
fjädrar och stötdämpare är i gott skick), och bakvagnen höjs och sänks när bilen går över ett gupp. Det 
sammankopplade Torsion-Level-hjulupphängningssystemet fungerar annorlunda. Principerna för detta förklaras 
i en skrift ingiven till Society of Automotive Engineers (SAE) av Forrest R. McFarland, Packards chefsingenjör 
för avancerad teknik, i Chalfont Haddon Hall i Atlantic City, New Jersey, i juni 1955:   
 

"När framhjulen träffar ett gupp höjs hjulen varvid de [långa] torsionsstavarna vrids av 
länksystemet i framvagnen… Den ökade vridningen [belastningen] av torsionsstavarna gör att 
en länkarm ökar trycket nedåt på bakhjulen… Nettoreaktionen av de bakre länkarmarna på 
torsionsstavarna gör att bilens ram bak höjs… Denna ökning i belastning uppåt sker samtidigt 
som bilens framvagn höjs… Resultatet av dessa båda krafter uppstår nära bilens tyngdpunkt 
bak och fram, vilket gör att bilen höjs utan nämnbar krängning i längdled. 
Hjulupphängningens funktion när ett bakhjul går över ett gupp är densamma som den för det 
nyss beskrivna framhjulet." (Understrykningen tillagd). 

 
Bill Allison sammanfattar det hela lite mindre vetenskapligt genom att citera det gamla ordspråket: “Problem 
delade, problem halverade”. 
 
I en film som gjordes 1955 som visar Bill Allison nya 1955 Patrician, hans grannes nya 1954 Cadillac och en 
annan grannes 1954 Lincoln. Samtliga körs över samma förskräckliga korsning med järnvägsspår längs  
Woodbridge Street i centrala Detroit. Cadillac- och Lincoln-bilarna reagerade ganska våldsamt med uppåt- och 
nedåtgående rörelser fram och bak medan Packarden med Allison hjulupphängning flöt förbi korsningen så gott 
som plant med endast obetydlig upp- och nedåtgående rörelse. Detta är en extraordinär bedrift. 
 
På en Packard med torsionsfjädring med torsionsstavar som sammankopplar hjulupphängningen fram och bak 
har A-armsbussningarna en mycket viktig funktion utöver att isolera karossen mot ojämnheter i vägbanan. 
Bussningarna medför nämligen också ett visst vridmotstånd som förmedlas längs torsionsstavarna så att en 
rörelse uppåt i framvagnen resulterar i en rörelse nedåt i bakvagnen och vice versa, vilket innebär en mjuk 
krängning i längdled längs hela bilen i stället för två kraftiga studsar upp och ned på bilar med konventionell 
hjulupphängning och separat fjädring bak och fram. För att upprepa denna viktiga punkt är en Packard med 
torsionsfjädring ”relativt fri från krängning under flertalet normala förhållanden”, ett citat ur SAE-skriften, sidan 
12. Krängning i längdled är karossens gungbrädsliknande rörelse.     
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Torsionsstavar är inget annat än raka fjädrar. Vanliga fram- och bakfjädrar ökat och minskar sin 
kompressionskraft vid varje rörelse upp eller ned när bilen går över ett gupp. Långa torsionsstavar däremot 
reagerar på gupp i vägbanan genom att mjukt minska eller öka vridningsverkan vilket gör att reaktionen på varje 
gupp fördelas jämnt över hela torsionsstavens längd, vilket i sin tur har till följd att den reaktion som 
passagerarna upplever minskas genom att bilen flyter över ojämna underlag. 
 
Se artikelns slut för terminologin i nedanstående illustration. 

Hur man fixar – Del ett 
 
Höjdinställningen på alla Packard-bilar med torsionsfjädring justerades vid fabriken med hjälp av främre 
ledarmslänkar av olika längd. Dessa vertikala länkar sitter mellan de främre ledarmarna och de nedre 
kontrollarmarna och överför uppåtgående och nedåtgående rörelser från framhjulen till torsionsstavarna. Man 
kan öka höjdinställningen genom att montera längre ledarmslänkar, men det finns en gräns för hur långa 
länkarna kan vara. Man bör alltid byta framvagnens hjulupphängningsbussningar innan man monterar längre 
ledarmslänkar. 
 
Byte av framvagnens hjulupphängningsbussningar med nya gummibussningar ger en tillfällig förbättring, på 
ungefär det sätt som jag upplevde 1972 med min 1955 Patrician. Det material som används är fortfarande 
naturligt gummi som godkändes för produktion hos Packard. Detta material åldras och försämras på några år 
och dess effektivitet kompromissas vidare av olje- och fettförorening som löser upp gummit. Jag 
rekommenderar emellertid användning av nya gummibussningar från Clevite (en division inom Tenneco) och 
“målning” av dem med Neopren i vätskeform (inte vinyl i vätskeform). Om man gör detta förlängs livslängden 
genom att gummit skyddas mot olje- och fettförorening. Gummibussningarna är inte dyra och fungerar alldeles 
utmärkt om det skyddas av ett lager Neopren.  
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De bakre bussningarna på 1955 års Packard med torsionsfjädring har mycket större livslängd än de som 
användes 1956 eftersom de är mindre. På 1955 års Packard sitter fyra övre bussningar av en typ och fyra nedre 
bussningar av en annan typ på vardera sidan. På 1956 års Packard är alla åtta bussningar desamma. Eftersom 
1956-bussningarna är mindre och åldras snabbare rekommenderade Walter McCoskey, Packard Advanced 
Engineering, användning av de större 1955-typ bussningar vid byte av bussningar på alla 1955 och 1956 
Packard med torsionsfjädring. Man behöver bara göra en liten modifiering på en 1956 års Packard för att man 
ska kunna använda 1955-typ bussningar. Det enda som måste göras är att montera 1” diameter 3/16” tjocka 
brickor på vardera av de fyra distanshylsorna som sitter i bussningarna. Distanshylsorna 1955 är 3/16" längre än 
den typ som användes 1956 eftersom bussningarna 1955 är större. U-bultarna på 1956 års Packard är långa nog 
för att klara av förändringen.  
 
Walter McCoskey var medlem av det tekniker-team, som inkluderade Bill Allison, och som konstruerade 
torsionsfjädringssystemet för produktion. Bill Allisons uppfinning av torsionsfjädring med långa torsionsstavar 
såsom den fungerade i hans cykelbil för demonstrationsändamål, konstruerades av Packard Advanced 
Engineering-laget för användning i Packard- och Clipper-bilar. Konstruktionsarbetet tog sin början 1951, efter 
att ha godkänts av Packards president, Hugh Ferry. 
 
När det gäller den automatiska nivåregleringen har flera ägare varit med om en situation där bilens 
nivåregleringssystem är i ständig funktion. Upp och ned, upp och ned. Detta beror på utslitna främre A-
armsbussningar som inte längre har något som motstår studs och återstudsning (jounce och rebound) och dåliga 
bakre hjulupphängningsbussningar. Med slitna främre bussningar kan bilens nivåinställning inte upprätthållas. 
Inte ens utan förändring i antalet passagerare, mängden bagage eller mängden bensin i tanken. 
 
Det är ovanligt att fördelarna med en ny funktion på en bil uppnås redan från början. Det tar normalt ett eller ett 
par år för tekniker och produktionsexperter att uppnå önskat resultat. Betänk mot denna bakgrund att Packard 
Engineering and Manufacturing bara hade 18 månaders driftserfarenhet med torsionsfjädrade bilar, från januari 
1955, när de nya 1955-modellerna kom ut, t.o.m. juni 1956 när produktionen upphörde. Detta är en mycket kort 
tidsrymd för problem att upptäckas och åtgärdas. Under förproduktionstestning vid Packard Proving Grounds 
upptäcktes under en treårsperiod vissa områden där förbättringar eller förändringar var nödvändiga. Men 
erfarenheterna från Packard Proving Grounds är inget substitut för de problem som kan uppdagas under flera år i 
daglig drift. 
 
Ett problemområde som var som nämnts ovan bakaxelupphängningsbussningarna på 1956 års bilar. Av okänd 
anledning är dessa bussningar mindre än de som användes på 1955 års bilar. Detta förvärrade de problem som 
tillstötte vid service. Tyvärr upplöstes Packard Engineering-avdelningen under andra halvåret 1956 och av det 
skälet blev problem som uppstod före och efter denna tidpunkt aldrig åtgärdade. Ett annat problemområde var 
de inre övre A-armsbussningarna fram. När jag först träffade Bill Allison i början av sjuttiotalet berättade han 
för mig att han ville använda större övre bussningar, men Packards ledning sade nej på grund av 
verktygskostnaden. Det står emellertid klart att de bussningar som användes i produktionen fungerar bra om de 
är i gott skick och korrekt monterade. 
 
Hur man fixar – Del två 
 
Hittills har jag förklarat mitt jobb med att återställa Torsion-Level Ride till vad jag hoppas är mycket nära 
original. Men jag har också kommit fram till att utbytta gummikomponenter försämras och måste bytas igen. Jag 
har diskuterat detta med en kollega som också är Packard-ägare, Scott Raswyck, som är expert på elastomerer. 
Efter flera månaders konsultationer med honom och Walter McCoskey, kom Scott fram till att ett material som 
kallas “polyuretan” kunde vara lämpligt. En ytterligare komplikation var behovet av att fastställa det rätta 
Durometervärdet på det material som skulle användas. (Durometerskalan utvecklades av Albert Ferdinand Shore 
på 1920-talet för att fastställa olika materials hårdhet.) De bakre bussningarnas Durometervärde är 65, detsamma 
som originalbussningarna (och de främre A-armsbussningarna). Polyuretan påverkas inte av olja och fett och är 
ett mera motståndskraftigt material med längre livslängd. Polyuretan har dessutom bättre kompressionsåtergång 
än gummi, vilket innebär att materialet är mycket mindre benäget att bli permanent komprimerat än gummi. Det 
behåller med andra ord sin form mycket längre. Polyuretan ruttnar inte heller, det påverkas inte av atmosfäriska 
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förhållanden och dess egenskaper förändras inte med tiden, vilket inte är fallet med gummi. Främre bussningar 
tillverkade av polyuretan skulle kosta mer än två gånger så mycket. De är också svåra att tillverka på ett sätt som 
gör att materialet fäster ordentligt i metallskalen, och de är benägna att gnissla under gång. När det gäller 
höjdinställning låt oss acceptera vad Forrest McFarland säger i SAE-avhandlingen i saken: “…delar 
[torsionsstavar] presenterar ringa problem i produktionen… Erfarenheten hittills [juni 1955] indikerar mindre 
förändring av nivåinställningen än som är fallet med konventionell hjulupphängningssystem.” 
 
Även om Packards produktionserfarenhet var kort – endast sex månader när avhandlingen presenterades – ansåg 
man att torsionsstavar inte var benägna att försvagas så att nivåinställningen påverkades. Vissa iakttagelser 
under senare år indikerar att en del av dessa bilar har en lägre profil än normalt och en del Packard-ägare trodde 
att detta berodde på trötta (försvagade) torsionsstavar. Visst förekom det avvikelser vid tillverkningen av 
torsionsstavar som hade en negativ effekt på ett mycket litet antal bilar, men en bättre förklaring när det gäller 
dessa fordon kan vara att den lägre nivåinställningen beror på försämring av hjulupphängningens 
gummibussningar. Paul Chuba, hos Packard Engineering, berättade nyligen för mig att "torsionsstavarna är 
rejält överdimensionerade."  
 
I mitt fall sänktes nivåinställningen på min 1956 Caribbean efter bara ett par år efter de att renoveringen 
fullbordats 2010, med alla gummibussningar utbytta. De nedre bakre bussningarna var tillplattade. Bara detta 
gör att man förlorar mellan en och två tum i nivåinställning. Bussningarna fram var också i dåligt skick, vilket 
höjde nivåinställningen och gav upphov till ständiga nivåregleringsproblem. (Denna bil är utrustad med heavy 
duty, eller export, torsionsstavar. Dessa är 1 1/16” i diameter, 1/16” grövre än standardtorsionsstavarna som bara 
är en tum i diameter. Den större diametern påverkar inte nivåinställningen men ger en knappt märkbar 
förstyvning av fjädringen.) 
 
En V8 Convertibles tjänstevikt är omkring 2 300 kg jämfört med cirka 2 100 kg för en Patrician eller Four 

Hundred (något mindre för en Clipper), med samma 
utrustning. (Min bil har luftkonditionering från fabriken 
vilket ökar vikten med 60 kg.) En Patrician, Four Hundred 
eller Clipper med samtliga bussningar utbytta kommer 
kanske att i ännu högre grad omvandlas till att ha egenskaper 
som en ny bil beroende på den lägre vikten och standard 
entums torsionsstavar. 
 
 Förordad metod att bestämma korrekt nivåinställning 
återfinns i Packard Service Technical Bulletin, No. 55T-1, 
daterad den 17 januari 1955, "...Med alla hjul på ett plant 
underlag mäter man avståndet mellan golvet och det platta 

partiet nära den yttre kanten av karossens tröskel omedelbart under B-stolpen. Korrekt höjd vid denna punkt 
skall vara omkring 10 tum …en 3/8 tum avvikelse mellan bilens båda sidor anses normal…” Bilen ifråga var en 
1955 Patrician. Andra karosstyper kan variera något. Fotot härintill är av en 1955 Patrician prototyp, daterat den 
4 november 1954. Man ser större delen av hexagonen på navkapseln. Dess position i relation till nederkanten av 
bakskärmarnas sidoplåtar beror på de främre ledarmslänkarna längd, vikten på tillbehör och andra faktorer. 
 
Rätt däckdimension är också viktigt. På 1955 och 1956 Packard och Clipper satt 8.00x15 respektive 7.60x15. De 
har en diameter på cirka 29 tum (74 cm). En motsvarande däckdimension skall användas om man vill ha 
radialdäck. Diamondback Classics har ett bra radialdäck i storlek 7.00R15 som är ett idealiskt val. 
 
Den som är intresserad av renovera Torsion-Level-systemet i sin Packard eller Clipper kan via översättaren av 
denna artikel beställa en bussningssats i polyuretan till den bakre hjulupphängningen, nya Clevite stål/gummi 
bussningar till framvagnen och en bussningssats till den bakre krängningshämmaren. För bilar av 1956 års 
modell medföljer även de 3/16” brickor som omtalas ovan och en kopia av bulletin 55T-1. Den tid och det 
arbete som krävs för omvandlingen kan verka skrämmande, men man får lön för mödan i form av god funktion. 
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Man måste ha ett speciellt verktyg som håller torsionsstavarna i läge när man byter de övre och nedre inre A-
armsbussningarna. Ett dylikt verktyg finns i Sverige och kan lånas ut till medlemmar i NPOC. 
 
Den korrekta benämningen på den s-formade krängningshämmaren bak är Watt's Linkage. Detta ger bilen god 
stabilitet och förhindrar också krängning av karossen vid kurvtagning. Bussningarna till krängningshämmaren är 
av gummi och slits snabbt på grund av den enorma belastning dessa små bussningar utsätts för.  
 
I USA kan Kayaba/KYB stötdämpare köpas hos NAPA, RockAuto, Summit Racing och andra företag. De 
främre stötdämparna har KYB nummer 343127; de bakre 343149. De främre stötdämparna har ett T-format 
nedre fäste och passar alla 1956 Packard. Avlägsna det T-formade beslaget och svetsa fast en pinnbult vid 
användning på 1955 Packard. De bakre stötdämparna passar båda årsmodellerna. Efter att ha konsulterat 
tekniker hos Monroe och Gabriel kan jag konstatera att ingetdera av dessa företag tillverkar stötdämpare som är 
lämpliga för Packard med torsionsfjädring. Båda företagens stötdämpare har kolvar med 1 3/16” diameter som 
är alldeles för styva (heavy duty). KYB-stötdämparna har en inre kolvdiameter på 1”, och är standard duty. 
Detta är vad som föreskrivs i Packards reservdelsbok och de är i det närmaste identiska med 
originalstötdämparna som tillverkades av Monroe. 
 
 
* Jounce och rebound.  Trycket uppåt I hjulupphängningen komprimerar fjädern och stötdämparen och kallas jounce, eller 
kompression. Däckets och hjulets bana nedåt som förlänger fjädern och stötdämparen kallas rebound, eller återgång. Detta enligt 
Monroe stötdämpare. 
 
**Packard Advanced Engineering team inkluderade William D. Allison, uppfinnare, som var en avlönad konsult åt Packard. Han hade 
ett kontor I byggnad 22 (den tidigare Merlin Engine-byggnaden, längst norrut på fabriksområdet), Walter F. McCoskey, som haft 
vänligheten att ge mig råd i samband med detta projekt, Forrest R. McFarland, George H. Joly, Erwin Weiss, W. E. Macke, G. McNally 
och Michael J. Kollins, tillsammans med Manufacturing Dept. Packard Engineering bidrog givetvis till annan utveckling och avdelningen 
sysselsatte som mest 15 personer. Packard Production Engineering var en separat grupp ingenjörer och tekniker som hade ansvar för 
det nya hjulupphängningssystemet i produktionen, de förändringar som gjordes på bilar av 1956 årsmodell och de mer betydande 
förändringar för de planerade 1957 Detroit-konstruerade modellerna som var baserade konceptmodellen Predictor. 
 
*** Watt's linkage (även benämnt rear stabilizer och parallel linkage) är ett mekaniskt länksystem som uppfanns av James 
Watt (1736 -1819) i vilken den centrala rörliga punkten i länksystemet är begränsad till att röra sig i en nästan rak bana. Det beskrivs i 
Watt’s patentspecifikation 1784 för Watt’s ångmaskin. Systemet används även inom bilindustrin. Det låter ett fordons axel röra sig 
vertikalt men förhindrar rörelse i sidled. Källa: Wikipedia. 
 
Författarens anmärkning: Det enda andra bilmärke som i någon mån kan jämföras med Packards, sägs vara Citroen DS, SM och CX 
som tillverkades 1955 t.o.m. 2005 enligt vännen, Citroen- och Packard-ägaren Paul Delaney.  
 
Jag är tacksam för den hjälp jag fått med denna artikel och vägledning i utvecklingen av de nya polyuretanbussningarna av elastomer- 
experten Scott Raswyck, Walter McCoskey och Paul Chuba hos Packard Engineering och Bill Allisons son, Mark Allison.  
 
 
TORSION LEVEL RIDE 
1 FRÄMRE LEDARM 
2 HUVUDTORSIONSSTAV 
3 SEKUNDÄRTORSIONSSTAV 
4 BAKRE KRÄNGNINGSHÄMMARE 
5 BAKAXELSTAG 
6 BAKRE LEDARMSLÄNK 
7 TORSION LEVEL KUGGVÄXEL OCH MOTOR 
8 TORSION LEVEL RELÄ (”HJÄRNA”)  
9 REGLERLÄNK MED VANTSKRUV 
10 FRÄMRE LEDARMSLÄNK 
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Tidigare möten har krävt mycket bilåka. Men 
med möteplatsen belägen i norra Tyskland, i 
staden Blankenburg nära Hannover, var det denna 
gång med start i Stockholm, bara 100 mil till 
mötet. Som vanligt E4:an söderut, vilket är en 
enformig transportsträcka, och sedan färja från 
Trelleborg till Travemünde.

Mötet hade samlat 24 Packardbilar. Ett flertal 
av dessa och dess ägare har deltagit i tidigare 
möten. Ett mycket starkt deltagande som impo-
nerade på övriga deltagare kom från Norge, med 
fyra vackra bilar:

Medan några av de äldre bilarna hade fär-
dats på trailers till mötet, hade de fyra norska 
ekipagen körts på egna hjul, med färja från Oslo 
till Kiel och sedan på småvägar de 50 milen till 
Blankenburg, och tillbaka samma väg. En följe-
bil med trailer ledsagade för säkerhets skull de 
norska bilarna om något skulle haverera, men det 

RAPPORT FRÅN DET ELFTE EUROPEISKA 
PACKARDMÖTET 2017 I NORRA TYSKLAND

Text och foto: Håkan Sjöholm

Så var det dags igen, Packardmöte i Europa, denna gång i det forna Östtyskland. Tidigare år 
har jag deltagit i ett flertal av dessa möten på kontinenten och ville inte bryta den tradition 
det blivit att dyka upp med min Clipper de Luxe 1947. Liksom vid tidigare möten var jag det 
enda deltagande svenska ekipaget.

1929 års De Luxe Eight Dual Cowl Phaeton by 
Dietrich kördes av Anders Wallentin med 2-årige 
Kristian Wallentin som passagerare.

1932 års 902 Sports Phaeton, en vit bil, kördes 
av Rune Aschim med Reidun Sømme som pas-
sagerare. 

1934 års 1101 Eight Phaeton, en orenoverad 
bil med originallack och fin patina, kördes av 
John Wallentin med Ellen Hjørnevik som pas-
sagerare.

1936 års 1402 7-passenger Limousin kördes 
av Ole Christian Wallentin med ägaren Steinar 
Hødal och Rafael Parinas som passagerare. 
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inträffade inte. Resan gick helt utan missöden. 
Det norska inslaget var synnerligen starkt med 
tanke på att värdlandet Tyskland bara hade samlat 
fem bilar. Från USA hade ett tiotal Packard entu-
siaster och medlemmar av Packard Automobile 
Classics anslutit, dock utan sina bilar.

Jag valde också småvägar till mötesplatsen. 
Från Travemünde över Lüneburger-heden med 
sina skogsplaneringar och den mäktiga floden 
Elbe för att passera staden Lüneburg, där jag 
1954 hade besökt restauranten i dess rådhus, 
Rådhuskällaren, då på resa genom Tyskland som 
passagerare i min pappas 47:a Super Clipper. 
Roligt att se att restauranten fanns kvar i det 
nyrenoverade rådhuset, vilket gav mig möjlig-
heten att ta ett kort av bilen på samma plats som 
ett kort tagits 63 år tidigare, då som nu med mig 
sittandes på bilens vänstra bakskärm. Numera 
är området kring rådhuset omgivet av gågator, 
så det var inte helt enkelt att komma i läge för 
fotografering bakom alla avspärrningar och bland 
förvånade människor. Bakgrunden till omvägen 
över Lüneburg var att min pappa, Tore Sjöholm, 
hade Packardbilar som bruksbilar och 1954 
lastade in hela familjen i sin Packard för att åka 
genom ett krigshärjat Europa ner till Venedig.

Min egen Clipper de Luxe och en belgisk 
Super Clipper, båda från 1947, har deltagit i sex 
av dessa möten, i England, Danmark, Frankrike, 
Belgien, Schweiz och nu Tyskland. Det börjar 
därmed bli tradition att vartannat år möta bel-
garen Isidoor Vos. Denna gång deltog även en 
1946 års Super Clipper Club Sedan från Belgien.

Andreas Straube, som gästat den kulturafton 
som Ole Böök och Dag Söderblom arrangerat 
på Villa Brevik och då talat om hur han spårat 
ursprunget på sin bil, deltog med en 1102 Eight 
Limousine från 1934. 

Isidoor Vos från Belgien är en trogen deltagare 
på Europamötena med sin 1947 Super Clipper.

Andreas Straube vid sin 1934 1102 Eight Li-
mousine.

Endast två bilar från femtiotalet hade kom-
mit till mötet, en från Tyskland och en från 
Schweiz körda av yngre deltagare, vilket lovar 
gott med tanke på den förgubbning som annars 
brukar karakterisera gammelbilsrörelsen.

Mötet arrangerades av Jürgen och Angelika 
Burkhardt från den tyska Packardklubben som 
har ett fåtal medlemmar. De deltog med en 1939 
års 1701 Convertible Coupe.

Inkvartering skedde i en f.d militärbarack 
från 1860 som byggts om till ett modernt hotell. 
Mötesdeltagarna åkte smalspårig järnväg, tra-
fikerade av ånglok, genom bergsmassivet Harz 
som visade sig vara mycket kuperat och besko-
gat. Ett kulturellt inslag var besöket i den gamla 
medeltida staden Quedlinburg med sina många 
korsvirkeshus och en katedral, som dock inte 
imponerade på norrmännen som jämförde med 
Nidarosdomen i Trondheim. En stor och djup 
grotta med droppstensformationer inspekterades 
vilket krävde mycket promenerade upp och ner 
för en massa trappor. Ett tekniskt museum besök-
tes med gamla prylar som det forna Östtykland 
hade lyckats producera, naturligtsvis med 
Trabanten och Wartburg bilar som självskrivna 
inslag. Här gavs även tillfälle att åka rysk strids-
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vagn. Programmet inramades av måltider som 
alla omfattade ett flertal rätter och utsökta viner. 

Den flitige läsaren av denna Bulletin kanske 
minns att jag för ett par år sedan monterade en 
elektrisk överväxel i min bil.  Själva överväxeln 
monterades i ramen mitt i bilen, och den långa 
kardanaxeln ersattes av två korta, en på vardera 
sidan om överväxeln. Jag fick aldrig detta att 
fungera helt tillfredsställande då de två kardan-
axlarna roterar med olika hastigheter vilket vid 
vissa varvtal ger upphov till irriterande vibra-
tioner. Inför resan hade jag därför tagit bort det 
elektriska arrangemanget och låtit monterat en 
gammal begagnad R-9 överväxellåda som Ole 
Böök hittat i USA.  Arbetet med att skifta växel-
lådor och göra en översyn av bilen inför resan 
utfördes av Danielsson Bilservice på Ekerö, som 
för övrigt genomför en genomgripande renove-
ring av Axel Broms Clipper Custom Limousine. 
Alltid roligt att besöka denna verkstad då det 
brukar finnas intressanta bilar att beskåda på det 
rymliga verkstadsgolvet.

 Den smalspåriga järnvägen genom Harz ber-
gen är över 140 km lång har 40 stationer och 
hållplatser. Äldsta loket är från 1897.

Quedlinburgs stiftskyrka ovan, slott och gamla 
stad är med på Unescos världarvslista. Staden 
har omkring 1300 korsvirkeshus.

Mötets yngsta deltagare, två årige Kristian Wal-
lentin med pappa Anders. 

Håkan Sjöholms 1947 2111 Clipper DeLuxe och 
Olivier Dejongs Super Clipper från år 1946.
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Valet av lämplig eftermonterad överväxel 
handlar om gammal teknik som ställs mot 
modern teknik och vad som är att föredraga och 
vad som kan fungera. Den elektriska lådan är 
enkel att koppla i och ur med en knapp, medan 
den gamla överväxellådan kräver att en spak 
med kraft måste skjutas i läge. Kick-downen 
på den gamla lådan vill tyvärr inte fungera som 
den skall. Det som är viktigt då man åker med 

en gammal bil i dagens trafik är att kunna hålla 
minst s.k. långtradarfart, vilket i praktiken är 90 
km/tim. Kan man inte det blir det jobbigt, med 
hetsande långtradare som lägger sig helt nära den 
bakre kofångaren.     

 
Hemfärden gick norrut, även denna gång på 

småvägar, för att undvika hetsen på Autobahn, 
där det för övrigt råder långtradarförbud på sön-
dagar. Från Kiel tog jag sedan Stena Line till 
Göteborg för vidare färd till Stockholm. Det är 
trångt i den Bohusländska  skärgården och lågt 
i tak under Älvsborgsbron då en stor färja skall 
angöra Göteborg.

Väl hemkommen dök ett brev upp från 
Tyskland med ett kort från en fartkamera på 
bilen och mig bakom ratten som upplyste mig 
om en fortkörning, 69 km/tim där det var 60. Det 
kostade bara 10 EUR.  

Nästa möte 2019 kommer att hållas någon-
stans i Österrike, och många deltagare i årets 
möte kommer helt säkert att närvara där också.Angelika och Jürgen Burkhardts 1939  1701 

Convertible Coupe.

Håkan, Göran och pappa Tores Packard vid Rådhuskällaren 1954. Håkan med egen Packard på 
samma plats 63 år senare.
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En för finländska förhållanden ny Packardaktivitet 
utprovades under det varma och soliga veckoslu-
tet i början av oktober. Turen gick till Kasnäs 
som med trivsamt hotell och utmärkt restaurang 
kan erbjuda fina upplevelser i skärgårsmiljö. 
Anläggningen förfogar dessutom över ett förträff-
ligt Spa med allt en badsugen gäst kan önska sig.

19 personer och 4 Packardbilar tog sig ut till 
Kasnäs som befinner sig ca. 180 km väst-sydväst 
om Helsingfors. Första programpunkt var ett 
besök på Örö Fort som tidigare var otillgängligt 
för civila. Ön har blivit ett populärt utflyktsmål 
efter att försvarsmakten inte längre ansåg sig ha 
bruk för varken själva ön eller dess anläggningar. 
Miljön är unik både vad fauna och flora beträffar. 
Även det som lämnats kvar av det tunga och med-
eltunga artilleriet drar intresserade ut till Örö. Örö 
Fort kom att spela en avgörande roll under det 
sovjetiska anfallet i juli 1941 på den strategiskt 
viktiga klippön Bengtskär med sitt imponerande 
fyrtorn ca. 14 km i sydostlig riktning.  Hur det 
gick kan ni kolla på www.bengtskar.fi.  

Vi besökte Örö med en präktig lokal turistbåt 
som tog oss ut till ön på en halvtimme. Vi hade 
beställt en guidad tur med tyngdpunkt på det ena 
av två tolvtumsbatterier som lämnats kvar på 
ön. Det är svårt att föreställa sig hur fortet med 
dess anläggningar kunnat byggas upp under den 
relativt korta tid som stod till förfogande före 
Rysslands sammanbrott för hundra år sedan. 
Fortet färdigställdes, men kom inte att användas 

Höstutflykt till Kasnäs
Text: Dag Söderblom  Foto: Peter Ginman

Kolmilorna i Dalsbruk påminner besökare om 
järnbrukets historia. Idag är sommarturismen 
den största inkomstkällan.

förrän under andra världskriget. Efter att ha 
beskådat den enorma pjäsen både under jorden 
och från taket till själva kasematten blev vi av den 
sakkunniga guiden påminda om hur det kan ha 
varit att rikta eldgivningen direkt mot försvararna 
av Bengtskär, vars fyrtorn mest liknade en spik 
i horisonten. 

Restaurangen på Örö hade en skärgårdsmäs-

Deltagarna lyssnar andäktigt på presentationen 
om skärgärdsnaturen.

sig meny och de flesta valde stekt strömming 
till lunch. Sedan plockades vi upp av båten och 
återvände till Kasnäs. Där bekantade vi oss med 
Blåmusslans Naturum som visar prov på den 
lokala naturens märkvärdigheter, både fordom-
dags och i nuet. Sedan var det dags att slappna av 
före middagen och vi hann t.o.m. med lite däcks-
spark. Middagen åts vid långbordet i Kasnäs´  a la 
Carterestaurang och var sammanställd av lokala 
rätter. Gott och hälsosamt.
På söndagsmorgonen kunde man nyttja husets 
Spa med 50 meters simhall, varmbad och obli-
gatorisk Jacuzzi på programmet. Efter utcheck-
ning åkte vi till det närbelägna Dalsbruk, ett 
f.d. järnbruk med anor från 1680-talet. Bruket 
är nu nedlagt men hade sin storhetstid under 
efterkrigstiden då man specialiserade sig på 
fartygspropellrar. Vi intog lunch på den lokala 
hamnrestaurangen Portside. Före vi skildes åt 
togs ett antal bilder framför de kännspaka kolmi-
lorna och under lönnarnas flammande färgprakt. 
Arrangörerna skall ha tack för ett trevligt initiativ 
som förhoppningsvis kan leva vidare.
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Sæt kryds i kalenderen til  
 

Packard møde 2018 på Bornholm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Packard mødet afholdes på Solskinsøen Bornholm fra 
torsdag den 28. juni til søndag den 1. juli. 

 
Vi skal bo på Griffen Spa Hotel i Rønne som ligger ud til kysten. 

Vi glæder os til at vise jer skønne Bornholm med dens fantastiske natur, smukke 
byer og masser af andet. 

Velkommen til Bornholm og på glædelig gensyn. 
 

Packard hilsen  
Arbejdsgruppen Danmark 
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Kansi

Packardin mielikuvaan on aina kuulunut tekniset 
innovaatiot. Tässä kiertokirjeessä kerrotaan 
Packardin vääntövarsijousituksesta, sen toimin-
nasta ja huollosta. Kansikuvan v. 1956 Caribbean 
Convertiblessa on sellainen jousitus. Kerromme 
lisäksi Euroopplaisesta Packarkokouksesta. 
Kiertokirjeen päättää syysretki saaristoon. 

s. 3-4  Dag Söderblom Packard-ajatuksissa

Packard varaosat Suomessa
Kun ajatukseni palaa alkuaikojen Packard-
harrastukseeni joudun toteamaan että rupeaa 
tuntumaan melko historialliselta tuo aika. Tässä 
on tarkoitus palauttaa mieleen kahden Packard-
romantikon toimenpiteitä Packardin maahan-
tuojan Autola Oy:n varaosavaraston pelasta-
miseksi toiminnan päätyttyä. Aarno Mikala, 
Packard-mentorini, oli käynyt keskustelua 
maahantuojan varosapäällikön, Kosti Polamon 
kanssa varaosavarastosta ja oli onnistunut 
varmistamaan pienen erän arvokkaimpia osia. 
Jatkoimme harjoituksia yhdessä ja saimme 
sovittua Polamon seuraajan, Mikko Ilolan kanssa 
palaverin. Meidän varamme olivat melko puut-
teelliset, mutta tarjouduimme viemään varaston 
pois mikäli hinnasta päästäisiin sopuun. Kun 
tutustuimme varastoon jouduimme toteamaan 
että se oli aivan liian suuri ja lisäksi kallis. Siinä 
oli pääosin paljon osia jotka eivät kiinnostaneet. 
Esimerkkeinä voin mainita kokonaisia pako-
putkistoja ja peltiosia uusimpiin malleihin. Ilola 
oli kuitenkin inhimmillinen ja pyysi että ruksai-
simme listalta kiinnostavat osat. Näille hän sitten 
määräsi hyvin edullisen hinnan, Smk. 200,- ja 
osat olivat meidän. Ne siirrettiin helsinkiläiseen 
kellaritilaan jonka jälkeen niiden tunnistaminen 
ja luetteleointi alkoi. Varaosavarastosta oli paljon 
iloa mutta olihan siinä myös osia joita ei koskaan 
pystyisi käyttämään Suomessa. Esimerkiksi 
satoja mustia kumipalloja 30-luvun lopun mallien 
etupään takatukivarren niveleen. Suurin osa 
näistä myytiin Kanterin veljeksille Amerikkoihin. 
Silloin avautui myös kanava osien hankkimiseksi 
Atlantin takaa. Tämä oli aikaa ennen nettiä ja 
perustui hitaaseen kirjeenvaihtoon ja kohtasi 
raakaa tullipolitiikkaa. Varasto on nyt tyhjä, kuvan 
osat ovat viimeisiä. Onneksi kerholla on varaosa-
vastaava, Ole Böök, jonka puoleen voi kääntyä.  

s.  5 Sitten viime kerran
Uudella jäsenellämme Pekka Kiiskillä on 
alkuperäiskuntoinen v. 1942 Six Convertible 
Coupe. Auto esiteltiin virheellisesti edellisessä 
numerossa.
Raivo Raudnagel asuu Pärnussa ja on palannut 
jäseneksi. Autoa hänellä ei vielä ole. Norjan 
Gresvikissä asuva Terje Eriksenillä on v. 1956 
Clipper Super 2D HT. Kutsumme uudet jäsenet 
tervetulleiksi kerhoon.

Terveisiä Presidentiltä
Hyvät Packard-ystävät. 
Sesonki on alkamassa ja iloitsen niistä tapah-
tumista joissa voimme tavata. Vuoden Packard-
kokous on Bornholmin aurinkoisella saarella 
josta varmaan tulee mielenkiintoinen kokemus. 
Kutsu on lähetty ja ilmoittautumisaika päättyy 
maaliskuun loppuun. Kutsussa ei ole hintoja 
alle 12 v. lapsille, mutta mikäli katsotte aiheel-
liseksi, saamme kyllä neuvoteltua hyvän hinnan 
Team Bornholmilta. Olkaa Suomen työryhmän 
jäseniin yhteydessä. Pakettiin kuuluu lauttakulje-
tukset meno/paluu ja olemme varanneet lähdön 
Ystadista torstaina 28.6. klo. 12.30 ja paluun 
Rönnestä sunnuntaina 1.7. klo. 12.30. Iloisiin 
tapaamisiin maanteillä tai Bornholmissa!
Packardterveisin, Allan Kim Möller

s. 6-13    Ajatuksia Allison-Packard 
Torsion-Level-järjestelmästä. 
Vuosimallien 1955 ja 1956 Packard- ja Clipper-
autojen ollessa uusia, niiden ajo-ominaisuudet 
poikkesivat muista autoista merkittävällä tavalla. 
Ei ole liioiteltua sanoa, että Allison-Packardin 
jousitusjärjestelmä on edistyksellisimpiä lajis-
saan. Näin voidaan todeta vielä 62:n vuoden 
jälkeen.

Moni näiden autojen tämän päivän omistajista us-
koo että heidän autonsa jousitusjärjestelmä toi-
mii nykyään lähes yhtä hyvin kuin uutena. Riippu-
matta siitä, kuinka hyvät tie- ja ajo-ominaisuudet 
Torsion-Level Packardilla vielä ovat, ne eivät ole 
samoja tai yhtä hyviä kuin kun auton ollessa uusi. 
 
Vuodesta 1969 lähtien olen omistanut seitse-
män Torsion-Level Packardia, mukaan lukien ne 
kolme, jotka minulla on edelleen. Kokemukseni 
näistä autoista on, että kumiholkit ja -puslat 
ikääntyvät sekä auton  etu- että takapäässä. 
Tämä pätee myös iskunvaimentimiin. Kaiken 
kaikkiaan tämä merkitsee sitä, että ajo-omi-

KIERTOKIRJE 154 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO DAG SÖDERBLOM
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ardin Torsion-Level- jousitusjärjestelmä toimii 
eri tavalla. Periaatteita on selostettu Packardin 
teknologiajohtajan, Forrest R. McFarlandin 
kirjeessä SAE:lle (Society of Automotive Engi-
neers) kesäkuussa 1955.  

”Kun etupyörät osuvat töyssyyn, liike siirtyy 
etupään pitkiin vääntövarsiin jatkaen takapään 
lyhyisiin vääntövarsiin painaeen tukivarsien 
kautta takapyörät alaspäin. Reaktiona koko 
auto nousee vaakatasossa tien pinnalta. Jos 
vastaavasti takapyörä osuu töyssyyn, etupyörä 
laskee tasapainottaen liikettä”.
(Käännös lyhennetty)

Bill Allison esittä asian yksinkertaisemmin van-
haa sanontaa mukaillen:  ”Jaettu ongelma on 
puolittunut 
ongelma ”.

Vuonna 1955 tehdyssä koulutusfilmissä kolme 
kilpailijaa ajaa saman hirveän rautatietasoristey-
ksen yli keskellä Detroitia. Autot ovat Packard 
Patrician 1955, Cadillac 1954 ja Lincoln 1954. 
Cadillac ja Lincoln reagoivat varsin rajusti heit-
telehtien hallitsemattomasti ylös ja alas. Torsion 
Level-jousituksella varustettu Packard virtasi 
risteyksen yli varsin rauhallissti osoittaen vain 
vähäistä liikettä ylös- ja alaspäin. Tämä on eri-
koinen saavutus.

Packardin vääntövarsijousituksessa pyöräri-
pustuksen kumipuslien merkitys on suurempi 
kuin tavanomaisella jousituksella varustetussa 
autossa. Puslien kumimateriaalin vääntyminen 
ja palautuminen vaikuttaa vääntövarsien tavoin 
liikettä pehmentäen. 

Katso kuvatekstin käännökset kertomuksen 
alalaidassa.

Miten homma korjataan

Torsion Level Packard-autojen maavara sää-
dettiin tehtaalla vaateriin. Tämä hoidettiin eri-
pituisilla pystysuorilla säätötapeilla etumaisen 
vääntövarren päässä olevan lenkin ja runko-
palkin välissä. Tiettyyn rajaan saakka korkeu-
sasetusta voi nostaa asentamalla pidemmät 
säätötapit. 

Etupyöräripustuksen kumipuslien vaihtaminen 
uusiin tuo tilapäisen parannuksen. Näin kävi 
kun v. 1972 asensin sellaiset v. 1955 Patricianiin. 
Alkuperäisosien materiaali on edelleen luonnon-

naisuudet sekä korkeudensäätö kärsivät. Olen 
monen vuoden kokemuksella pyrkinyt säätä-
mään ja uudistamaan Torsion-Level-järjestelmän 
komponentteja jotta autot käyttäytyisivät kuten 
uusina. Olen myös pyrkinyt auttaamaan muita 
omistajia pääsemään samaan tulokseen.

Ensimmäisen kokemukseni tällä saralla sain 
noin 1972, kun vaihdoin pyöränripustuksien 
kaikki puslat v. 1955 Patricianiin. Samalla vaih-
dettiin alle alkuperäiset Monroen iskunvaimen-
tajat. Ajo-ominaisuudet paranivat merkittävästi. 
Jopa niin että pystyi kuvittelemaan miten auto oli 
käyttäytynyt uutena. Noin 10 000 mailin jälkeen 
ajo-ominaisuudet heikkenivät kuitenkin selvästi. 
Tämä johtui monesta seikasta josta jäljempänä 
lisää.

Ensimmäiseksi, Torsion-Level Packardien ajo-
omisnaisuudet ovat hyvin riippuvaisia siitä, miten 
etupään kumipuslat toimivat. Ylemmän ja alem-
man tukivarsiparin sisemmät puslat vaikuttavat 
vääntövarsijousituksen ainutlaatuiseen kykyyn 
pitää autoa vaakatasossa pyörien pystyliikkeistä 
huolimatta. Metalliholkein varustettujen puslien 
kumimateriaali pyrkii palaamaan neutraaliin 
asentoon aina kun joustoliike päättyy. Myös 
takajousituksen kumipuslat ovat ainutlaatuisia 
Torsion-Level-autoissa. Niiden kunnon heikke-
neminen vaikuttaa kielteisesti sekä automaat-
tiseen korkeudensäätöön että takana olevien 
vääntövarsien toimintaan. Sähkövoimaisen auto-
mattisen korkeudensäädön tarkoitus on korjata 
auton asentoa vaateriin kuormituksen muutok-
sen yhteydessä. (Matkustajat, matkatavarat ja 
polttoaine). Automatiikka sisältää viivemomentin 
joka estää lyhytaikaisten asentomuutosten 
vaikutuksen. Jarrutuksessa syntyvää perän 
nousua järjestelmä ei pyri korjaamaan.  

Toiseksi, jälkimarkkinoilta saatavat iskunvai-
mentimet ovat liian jäykät tai voimakastoimiset 
Torsion-Level autoissa. Onneksi löytyy myös 
sopivia iskunvaimentajia joita mm. Kayaba 
(KYB) valmistaa.

Miten homma toimii 

Vakiojousituksella varustetussa Packardissa 
jouset ja iskunvaimentimet estävät auton liiallisia 
liikkeitä ylös tai alas ajettaessa epätasaisella 
tiellä. Kun ajat töyssyyn auton etuosa nousee 
ja laskee ja peräosa nousee ja laskee. Auton 
asento palautuu kontrolloidusti mikäli kaikki 
jouset ja iskunvaimentimet ovat kunnossa. Pack-
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kollegani, Packardomistajan, Scott Raswyckin 
kanssa. Hän sattuu olemaan elastomeerien asi-
antuntija. Pitkän pohdinnan jälkeen Scott totesi, 
että materiaali, jota kutsutaan ”polyuretaaniksi” 
voisi olla sopiva takapuslien materiaaliksi. Öljy 
ja rasva eivät vaikuta polyuretaaniin, se on 
luonnonkumia kestävämpi materiaali ja sillä on 
pidempi käyttöikä. Sensijaan polyuretaanista 
valmistetut etupuslat maksaisivat kuitenkin yli 
kaksinkertaisesti nyt markkinoilla oleviin nähden. 
Niitä on myös vaikea valmistaa tavalla, joka sitoo 
materiaalin tukevasti metallikuoreen ja ne saat-
taisivat narista käytössä.

On esitetty että vääntövarsien kunto heikkenee 
ajan mukaan ja että auton maavara pienenee. 
Asiantuntija Paul Chuba, Packard Engineering, 
kertoi kuitenkin hiljattain, että ”vääntövarret ovat 
reilusti ylimitoitettuja”. Sensijaan kumipuslien 
kuluneisuus voi vaikuttaa jopa tuuman tai kaksi 
maavaraan. 

Oikean maavaran säätäminen on esitetty Pack-
ardin teknisessä tiedotteessa, nro. 55T-1, tam-
mikuulta 1955.
”Pyörien ollessa tasaisella alustalla mitataan 
etäisyys lattian ja korin alaprofiilin litteän kohdan 
välillä. Paikka on suoraan B-pilarin alapuolella. 
Oikea etäisyys on noin 10” kuitenkin niin että 3/8” 
poikkeamaa suuntaansa pidetään normaalina. 
Esimerkin auto oli v. 1955 Patrician. Muiden mal-
lien etäisyydet saattavat poiketa tästä hieman. 
Kuvan autossa näkyy takakapselin kuusiosta 
suurin osa. Sen asema suhteessa takalokasuo-
jan alareunaan riippuu pääasiassa etumaisten 
vääntövarsien säätötapeista. 

Oikea rengaskoko on myös tärkeä. Vuonna 1955 
ja 1956 Packard ja Clipper käyttivät 8,00x15 
ja.7,60x15 tuuman kokoa. Niiden läpimitta on 
noin 29 tuumaa (74 cm). Vastaavaa rengaskokoa 
tulisi käyttää, jos valitsee vyörenkaat. Diamond-
back Classicsilla on hyvä vyörengas kooltaan 
7.00R15, joka on ihanteellinen valinta.

Mikäli Torsion Level-järjestelmän entisöinti 
kiinnostaa voi olla Ole Böökiin yhteydessä. Hä-
neltä voi tilata polyuretaaniset puslat takari-
pustukseen, Clevite kumi/teräsholkkipuslat etu-
ripustukseen ja puslat taaempaan kallistuksen-
vakaajaan. V. 1956 autoja varten sarjaan kuuluu 
myös edempänä esitetyt teräslaatat sekä kopio 
teknisestä ohjeesta 55T-1. Entisöinnin vaatima 
aika ja työ saattaa tuntua pelottavalta mutta 
tulos palkitsee tekijänsä hyvän toimivuuden 

kumia. Tämä materiaali vanhenee ja heikkenee 
muutamassa vuodessa, ja sen tehokkuutta 
heikentää öljyn ja rasvan kosketus. Suosittelen 
Cleviten valmistamia kumipuslia jotka käsitel-
lään nestemäisellä Neopreenillä. Tämä pidentää 
käyttöikää suojaamalla öljyltä ja rasvalta. Puslat 
ovat suhteellisen edullisia ja toimivat erittäin 
hyvin jos niitä suojataan neopreenikerroksella. 

Vuoden 1955 Packardin takajousituksessa on 
kahden kokoiset kumipuslat. V. 1956 kumipuslat 
ovat kaikki samaa, pienempää kokoa. Suositte-
len käyttöiän pidentämiseksi v. 1955 puslia myös 
v. 1956 malleihin. Työ vaatii pienen modifioinnin. 
Puslien kylkiin laitetaan teräksiset välilaatat 
sisähalkaisijaltaan 1” ja paksuudeltaan 3/16”. 
V. 1956 Packardin U-pultit ovat tarpeeksi pitkät 
selviytymään muutoksesta.

Automaattisen korkeudensäädön toimivuuden 
suhteen useat omistajat ovat joutuneet koke-
maan jatkuvaa liikettä ylös-alas-ylös-alas. Tämä 
johtuu kuluneista eturipustuksen tukivarsien ku-
mipuslista sekä huonokuntoisista takaripustuk-
sen puslista. Näiden puslien ollessa kuluneita 
automaattinen korkeudensäätö ei toimi kunnolla.

Uusi jousitusjärjestelmä oli käytössä vain kaksi 
vuotta ja sen kehitysaika oli vain 18 kk. On 
epätavallista, että uuden ominaisuuden hyödyt 
autossa saavutetaan alusta alkaen. Tekniikan 
ja tuotannon asiantuntijoilla kestää yleensä 
pari vuotta ennen kuin saavutetaan haluttu 
tulos. Tämä on hyvin lyhyt aikaväli ongelmien 
havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Valitettavasti 
Packard Engineering Division purettiin vuoden 
1956 toisella puoliskolla, ja siksi ongelmia, jotka 
ilmenivät ennen tätä ajankohtaa ja sen jälkeen-
kin, ei koskaan ratkaistu. Toinen ongelma-alue 
oli etupyörän ripustuksen ylemmän tukivarren 
sisempi kumipusla. Kun tapasin ensimmäisen 
kerran Bill Allisonin 70-luvun alussa, hän kertoi 
esittäneensä suurempia puslia, mutta työkalu-
kustannusten takia esitystä ei hyväksytty. On 
kuitenkin selvää, että tuotannossa käytetyt 
puslat toimivat hyvin, jos ne ovat kunnossa ja 
oikein asennettu.
 
Miten homma korjataan – Osa kaksi

Toistaiseksi olen selittänyt tehtäväni Torsion-
Level jousituksen toimivuuden palauttamiseksi 
lähelle alkuperäistä. Olen myös havainnut, että 
korvatut kumipuslat heikkenevät ja että ne on 
vaihdettava uudelleen. Olen keskustellut tästä 
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komeaa autoa, kolmessa näistä kuljettajina toimi 
Wallentinin perheen jäseniä. Jotkut kokouksen 
vanhemmista autoista tulivat trailerin kyydissä 
mutta norjalaiset kaikki ajamalla. Trailerilla varus-
tettu huoltoauto oli kyllä letkan turvana. Valitsin 
tavallisia maanteitä matkalla kokoukseen. Olin v. 
1954 ruokaillut Lüneburgin kaupungin Raatihuo-
neen kellariravintolassa isäni kanssa. Oli hauska 
todeta että ravintola edelleen oli toiminnassa. 
Otin sen edustalla kuvia joissa istuin Clipperin 
lokasuojan päällä samalla tavalla kuin 63 vuotta 
aikaisemmin. Pari vuotta sitten vastaavassa 
kokouksessa Englannissa hankin modernin 
ylivaihteen joka asennettiin kahden lyhyen kar-
daaniakselin väliin. Se kytkeytyi sähköisesti ja 
helposti mutta se ei koskaan toiminut kunnolla. 
Tärinöitä riitti. Poistin sen käytöstä ennen tätä 
matkaa kun olin tilalle hankkinut alkuperäisen 
käytetyn R 9-ylivaihteen Ole Böökin avulla. 
Tämäkään ei toiminut moitteettomasti johtuen 
ajanpuutteesta asennuksessa. Näillä matkoilla 
on tärkeätä pystyä pitämään vähintään samaa 
vauhtia kun rekat. Kotimatka sujui myös pikku-
teitä pitkin ja sitten lautalla Kielistä Göteborgiin 
ennen viimeistä etappia Tukholmaan. Seuraava 
kokous on vuonna 2019 Itävallassa. 

s. 18 Syysretki Lounais-Suomen saa-
ristoon
Lokakuun alun viikonlopun aikana kokeiltiin 
uutta aktiviteettia syysretken muodossa. Siihen 
osallistui 19 henkilöä ja 4 Packardia. Viihdy-
imme Kasnäsin kylpylähotellissa ja teimme 
veneretken Örön linnakesaareen jossa myös 
lounastimme. Puolustusvoimien käytössä ollut 
saari siirtyi Metsähallituksen hallintaan runsaat 
5 vuotta sitten ja on osoittautunut kiinnostavaksi 
vetonaulaksi mm. luontonsa, rakennuksiensa 
ja osittain entisöityjen rannikkopatteristojensa 
ansiosta. Illallisen söimme hotellin ravintolassa. 
Retki päättyi seraavana päivänä lounaaseen 
Taalintehtaan Portside-ravintolaan.

Takakansi
Örön linnakesaaren 12:n tuuman rannik-
kotykki tarkastettiin syysretken aikana. Tykki 
osoitti voimansa jatkosodan alussa vuoden 
1941 heinäkuussa kun neuvostoliittolainen ve-
nepartio yritti vallata Bengtskärin majakksaaren 
Hangosta käsin paksun sumun vallitessa. Tark-
kasilmäinen lukija löytää majakan horisontista 
kolmannen ilmanvaihtohormin yläpuolella va-
semmalta laskien. Partion tehtävä epäonnistui. 
Kts. www.bengtskar.fi

muodossa.    

Työ vaatii erkoistyökalun joka pitää vääntövarret 
oikeassa asennossa kun ylä- ja alatukivarsien 
sisäpuolen puslat vaihdetaan. Tällainen työkalu 
löytyy Ruotsista ja se voidaan lainata NPOC: n 
jäsenille.
S-muotoisen kallistuksenvaimentimen oikea ni-
mitys on Watt’s Linkage. Tämä takaa auton hyvän 
vakauden ja estää korin kallistelun kurvissa.

Yhdysvalloissa Kayaba / KYB-iskunvaimentimet 
myy mm. NAPA, RockAuto ja Summit Racing. 
Etuiskunvaimentimet ovat KYB-numeroltaan 
343127; taakse vastaavasti 343149. Etummais-
ten iskunvaimentimien T-muotoinen alakiinnike 
sopii kaikkiin v. 1956 Packardeihin. Vm. 1955 
vaatii pienen modifioinnin. Irrota T-muotoinen 
kiinnike ja hitsaa tilalle sopivankokoinen pinna-
pultti.Takaiskunvaimentimet sopivat molempiin 
malleihin. Monroen ja Gabrielin teknisten asian-
tuntijoiden kuulemisen jälkeen voin todeta, että 
kumpikaan näistä yrityksistä ei tuota Packardin 
vääntövarsijousitukseen soveltuvia iskunvai-
mentimia. Molempien yritysten iskunvaimenti-
met ovat halkaisijaltaan 1/3/16 ” ja liian kovia. 
KYB-iskunvaimentimien sisähalkaisija on 1” 
ja ne sopivat hyvin. Ne ovat lähes identtiset 
alkuperäisten Monroen valmistamien iskunvai-
mentimien kanssa.

TORSION LEVEL RIDE
1 Etumainen nivellenkki
2 Ensiövääntövarsi
3 Toisiovääntövarsi
4 Taaempi kallistuksenvakaaja
5 Taaempi tukivarsi 
6 Taaempi nivellenkki
7 TORSION LEVEL hammasvaihde ja   
 moottori
8 TORSION LEVEL RELEE.  ”Aivot”  
9 Säätövarsi vanttiruuveineen.
10 Etumaisen nivellenkin säätötappi 

s. 14-17  Yhdestoista eurooppalainen 
Packardkokous
Göran Sjöholm
Olen käynyt monessa Packardkokouksessa 
Keski-euroopassa vuosien mittaan. Viime 
vuonna tapahtumapaikkana oli Blankenburg 
entisen Itäsaksan alueella, siis suhteellisen 
lähellä Tukholmaa edellisiin kokouksiin nähden. 
Kokoukseen tuli 24 Packardia joista moni oli käy-
nyt edellisissä kokouksissa. Norjasta tuli neljä 
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*******************************************************************************
Text: Dag Söderblom

R

Medan Packard kämpade med produktionen av den 19. seriens bilar kämpade Finland bl.a. om 
en liten klippö i havet sydväst om Hangö. Staden med omkringliggande områden hade arren-
derats åt Sovjetunionen på 50 år efter vinterkriget. Klippön hette Bengtskär och hyste Nordens 
högsta fyr från vars torn man kunde bevaka fiendens trafik i Hangö hamn. Ryssarna beslöt 
anfalla fyren i slutet av juli 1941 varvid man i tjock dimma landsatte en styrka på klippön utan 
att finnarna märkte tilltaget förrän det var för sent. Försvararna förskansade sig i fyrtornet och 
dirigerade därifrån med radio eldgivningen mot fienden från ett antal kustbatterier i norr. Örö 
Fort låg 13 km nordväst om fyren och besköt klippön med sina 12 tumskanoner. Det ryska an-
fallet misslyckades och fyren förblev i finska händer. Den skarpsynte läsaren kan ana fyrtornet 
som en spik i horisonten rakt ovanför det tredje ventilationsröret från vänster på bilden. Det 
restaurerade kanonröret beskådades av deltagarna i båtturen till Örö Fort från Kasnäs.


