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Nummer 158
Våren 2019

I detta nummer av Bulletinen presenteras en bildserie som beskriver renoveringen
av en 356 kubiktums åttacylindrig motor från 1940, en artikel om en svårstartad
renovering av en 1601 Convertible Coupe och en berättelse om avfotograferingen
av tre Packardbilar som överfördes från den finska statsledningen till militären
år 1941. Ur arkivens gömslen har vår nyblivne medlem Mika Jaakkola plockat
fram tidigare opublicerade bilder som kommer att visas i kommande Bulletiner.
Vi börjar med några utvalda fotografier från två familjealbum från 1930-talet.
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Dag Söderblom i

tankar

När man sysslar med ett historiskt och utgånget
bilmärke som Packard tycker man kanske att det
är omöjligt att komma över nytt material eller hittills osedda intressanta bilder. Allting är väl redan
publicerat, mycket är borttappat eller glömt. Men
så behöver det inte vara. Under denna vår har jag
blivit uppmärksammad på att det finns mycket
hitta i det fördolda bara man är idog, systematisk
och utan förutfattade meningar. Många arkiv har
digitaliserats och öppnats för allmänheten.
Under min tid som medarbetare i klubben
har jag försökt framföra mina synpunkter på att
vi i tid borde kontakta tidigare Packardägare eller
deras efterkommande för att om möjligt komma
över fotografialbum eller annat material av privat
natur. Själv har jag gjort ett antal modiga försök
men med klent resultat. Detta trots att mina första
trevare gjordes så tidigt som på 1960-talet då
många Packardbilar fortfarande var relativt nya.
Jag fick erfara att människor var otroligt försiktiga med sitt privatliv och frågor om gamla bilar
i familjen eller bildar av dem ofta resulterade i
oförstående eller negativa attityder. Också en
medhavd kamera kunde ha oanade effekter och
resultera i pinsamma meningsutbyten.
Ett besök hos familjen Kotsalo år 1975 var
ett undantag och gav värdefullt resultat. Jag fick
möjlighet att detaljstudera Packardens loggbok
med uppgifter om körtider, åkvägar, städer,
hotell och restauranger. Fotografialbumet var
försett med fina bilder och intressanta kommentarer. Dessutom grävde Kustaa Kotsalo fram sitt
negativarkiv som jag fick låna och göra valfria
kopior av. Han hade kvar sin Leica III F som han
tagit bilderna med. Nu hade ju inte alla familjer
högkvalitetskameror att plåta för familjealbumet
med, men det gjorde inte dokumenten mindre
värdefulla för familjen. Och beträffande detta
borde vi ha samma inställning. Vi bör ha som
målsättning att eftersträva högsta bildkvalitet när
det är möjligt, men då finns risken att vi förlorar
en massa intressant material. Alltså måste vi
acceptera intressanta dokument som de är med
fel och brister. Litet tillspetsat kan man säga att
vi kan hålla på och avfotografera klubbmedlemmarnas bilar under våra trevliga Packardmöten
i det oändliga, men det är ju i stort sett endast
vyerna som växlar.
Alltså efterlyser jag mera bredd på vår uppgift som klubb. Med risk för en kvalitetsförsämring skall vi försöka finna och dokumentera allt vi

kan få fram av Packardmemorabilia. Arkiven är
mer lättillgängliga nuförtiden och vi kan få hjälp
av yngre klubbmedlemmar eller yngre familjemedlemmar med att finna effektiva sökmetoder.
Allt skall inte publicaras i Bulletinen men en en
god hemsida bör kunna härbärgera det som blir
över. Det är oss som uppgiften hänger på, och
med närmare adress varje lands arbetsgrupp som
bör kunna aktivera sin verksamhet i klubbens
tjänst. Alla med!

Den norska flaggan firas vid vår avfärd från
Söderlångvik.

Rast under biltur till Dalsbruk.

Avsked vid Åbo flygfält.
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Bilder ur arkiven
Vår nyblivne medlem Mika Jaakkola från Åbo har visat sig ha en god förmåga att trolla fram
dolda skatter ur arkiven. Det gäller både bilder och skriftliga dokument som körtillstånd och
registeruppgifter från förr i tiden. Han har också fördjupat sig i familjealbum med intressanta
fotografier.
Text: Dag Söderblom Foto: Arkivet
Ombord på däcket till S/S Bore V ståtar en
ny Packard 120 B på sjöresa från Åbo till Lybeck
i slutet av maj 1936. Bilens ägare, direktör Georg
Balthasar från Åbo, hade köpt sin första Packard
på vårvintern och fått den levererad den 4 april.
Han köpte två år senare ytterligare en Packard,
en modell 1601-D som leverarades av Autolas
återförsäljare i Åbo, Turun Automyynti Oy. Båda
bilarna hade registernumret T-100 och dessutom
samma mörkgröna nyans, Thistle Green.

Klar för start mot Lybeck står Familjen
Balthasars Packard på Västra Strandgatan i Åbo.
Huset på bilens vänstra sida är Borerederiets
kontorsbyggnad.

Amos Andersson med gäster besöker
Åbo och Söderlångvik på sommaren 1939.
Bergsrådet Amos Anderson var en framgångsrik affärsman i tidnings- och tryckeribranschen
under första hälften av förra seklet. Han var även
politiker och påverkare av restaurationen av Åbo
Domkyrka. Hans livsverk Hufvudstadsbladet
och Konstsamfundet lever vidare idag liksom ett
stort antal fastigheter i det centrala Helsingfors.
Han hade fina bilar, bl.a. bildernas 1705 Super
Eight Touring Limousine. Bilen är tyvärr obekant för oss. Den användes av statsledningen
under kriget men har inte lämnat några andra
spår efter sig än en rad i en förteckning över
statsrådets personbilar från augusti 1944 där
dess mätarställning uppvisar endast 9302 km.
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Norge
Johan Steffen Fivelstad har gått bort.

Siden sist
Sen sist
erran
Sitten viime k
Siden sidst

Steen & Strøms direktørbil
Som tidligere fortalt i Bulletinen, har min bil
deltatt i en historisk utstilling for varemagasinet
Steen & Strøm i Oslo. Før jul fikk bilen en nytt
kulturhistorisk oppdrag, nemlig å frakte forfatteren Nils R. Ringdal til lansering av hans bok
‘To kvinner og deres menn’ i Arendal. Boka
handler om min mor Lillan Steen og hennes mor
Dorothea som var født i Arendal. Lillan Steen var
gift med Erling Steen som var direktør for Steen
& Strøm i perioden 1929-1960 og boka handler
også om dette firmaets glanstid på 50-tallet. Min
far hadde mange Packarder og jeg har tatt vare
på 1951-modellen på bildet nedan.

Sverige
Vi hälsar Tobias Sorri i Enköping välkommen i
NPOC. Tobias är ägare till en Packard 400 HT
Finland
Mika Jaakkola från Åbo är ny medlem sedan mars
2019.
Han har ännu ingen Packard men är mycket
inkommen i bilhistoria och en baddare på att hitta
intressanta uppgifter i arkivens gömmor.

Forleggeren Nils Petter Vigerstøl med barnebarn til venstre, sjåføren i midten og forfatteren
Nils R. Ringdal til høyre.

Danmark
Niels Christian Hansen har blivit medlem. Han
äger en 1947 Packard Clipper Super Eight 2122.

Ett smakprov på Mika Jaakkolas fynd. En ny
1700 Six Touring Sedan på service hos Autola
1939.

Niels 1947 Packard Clipper Super Eight 2122.
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Varmstartproblem,

eller ”varför begrep jag inte själv”?
Text och bild: Jerry Grandin
Följande är inte lätt att skriva (torgföra!) när man som jag arbetat som ingenjör i bilbranschen,
först som motorkonstruktör och senare inom service i hela mitt liv…!
Men med skammens rodnad på kinderna, nu till saken;
Flera av er inom NPOC har nog hört mig under
flera år, på möten och träffar, klaga på startproblem på min Packard 1701 som jag köpte våren
2005.
Redan i tidigt började motorn succesivt, bli
allt svårare att starta varm.
Samtidigt gick debatten het både i media
och i gammelbilskretsar om de då ”nya bensinsorterna” som i varierande grad, och av olika
skäl, innehöll allt mer alkohol. Allt möjligt ”ont”
skylldes på dessa, säkert ibland befogat.
Jag lät mej helt, och fullständigt okritiskt,
påverkas av detta. Jag glömde Ohms lag, kabelareor, och jag glömde värmens inflytande på
startmotorns fält-, och statorlindningars resistans,
jag tänkte enbart på bensinen.
Det blev många olika ”motåtgärder” (trodde
jag!), byggde värmesköld under förgasarfoten.
Planerade ytterligare isolerbricka och värmesköld mellan bensinpump och cylinderblock. Jag
drog bränsleröret från bensinpumpen längre bort
från grenrörets värmestrålning, etc. Ingenting
hjälpte, annat än den att låta motorn kallna.

Ett försök att dra bränsleledning längre från
avgasgrenröret.

Vid olika situationer försökte jag kyla ner
pump och förgasare med kallt vatten, förmodligen stänkte jag på startmotorn också.

Vad jag också missade kapitalt var att när vi,
med goda vänners hjälp, knuffade igång bilen så
startade den varma motorn genast, på något enda
kolvslag. Jag reagerade inte tillräckligt på detta,
det var ju ”fel på bensinen”.
Jodå, jag tog ut tändstiften och kollade
gnistan, men då roterade ju motorn lätt utan
kompressionen, och dessutom hann nog motorn
ofta kallna under tiden.
Jodå, jag provade också olika bensinsorter,
med mindre alkohol i. Ingen skillnad!
Jodå jag bytte batteriet också.
Provade även en direktkoppling av ström
från startmotor till tändspole. Ingen skillnad.
Jag bytte även till 36 mm2 kabel från batteriet till batterifrånskiljaren (och en större sådan)
och vidare till startmotorn. Ingen skillnad, men
jag började nu ana att det var något helt annat
än bensinen.
Vid ett besök i Uppsala hos en mycket duktig
bilelektrisk firma, berättade jag om mitt lidande.
Han frågade hur såg jordningen från batteriet ut?
Tja sade jag, och började fatta (och skämmas),
det är väl den gamla vanliga flätan. (ca 16 mm2 !)
Ägaren berättade att dessa gamla flätor åldras och
skakar sönder. Resistansen i startmotorlindningarna åldras också och blir mer värmekänsliga,
typiskt för veteranbilar.
Säkerligen gick all den lilla strömmen från
batteriets pluspol med stor möda genom flätan
till den heta startmotorn och ingenting blev
kvar till tändspolen. Alltså bort med flätan, in
med ny jordkabel 36 mm2 till en plats så nära
till startmotorn som möjligt. Efter detta är alla
startproblem, varma som kalla, helt borta. Inte
längre någon specialkoppling av direktström till
tändspolen. Inga värmesköldar. Och givetvis kör
jag på samma bensin som förr.
Och jag lärde mej (något sent i livet kanske)
att inte ha förutfattade meningar, utan att systematiskt kontrollera allt och följa Ohms lag.
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Motorrenovering med konsekvenser
Ingress: Dag Söderblom Bild och bildtext: Hans Schmidtz
När Hasse Schmidtz för 10 år sedan tvingades konstatera att 356 kubiktumsåttan i hans 1803
Convertible Sedan delvis omvandlats till en ångmaskin, visste han säkert att situationen kunde
få långsiktiga konsekvenser.

Vattenångsgenomsläpplighetskoefficienten är hög.

Renoveringsarbetet var en utdragen process som
dessutom smittade av sig på hela framvagnen.
När man tvingas lyfta ut motorn frilägger man
samtidigt en stor del av bilens mekanik som sitter mycket illa till med motorn på plats. Då är
det lönt att renovera också dessa frilagda komponenter samtidigt som motorn åtgärdas. Våra
läsare har i en enkät gjord för snart 20 år sedan
meddelat att det mest intressanta ämnesområdet
i Bulletinen är renoveringsarbetet av våra bilar.
Det bildmaterial som Hasse samlat under renoveringsarbetet är i detaljrikedom, omfång och
kvalitet av ett sådant slag att vi skall ägna en
stor del av denna bulletin till att åskådliggöra
det för läsarna.
Själva motorn var när den presenterades
inför den 18 serien på hösten 1939 en syntes

av vad man lärt sig om motorkonstruktioner för
den s.k. juniorserien och erfarenheten av större,
raka åttacylindriga motorer under tjugo- och
trettiotalet. Motorn skulle ersätta den utgångna
Twelve-motorn och användas i de dyrare modellerna för en lång tid framöver. Motorblocket var
helgjutet i gjutjärn och ventilmekanismen fick
hydrauliska lyftare. Vevaxeln påminde mer om de
tidigare Seniorkonstruktionerna med maskinbearbetade motvikter monterade med bultförband.
Med nio ramlager blev motorn imponerande lång
men också ett under av vibrationsfrihet och vridmoment. På provbanan i Utica demonstrerade
man för återförsäljare och press hur den nya
konstruktionen utklassade Tolvan i acceleration
och topphastighet. Motorn hängde med t.o.m.
utgången av den 23 serien.
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Motorrum vänster.

Avklätt.
Vatten i cylinder, spricka.

Spricka.
Stötdämparfäste.

Ramkryss.

Motorlyft.
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Smutsig växellådsbalk.

Grundlackad torpedvägg.
Smuts vid styrarm.

Lackering.

Hur många öl?

Brotschning spindel.

Ipressning av räffelpinne vid spindelled.

Mellanarm styrning.
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Nedre bärarmar.
Pitman styrstag.

Frambromsdetaljer.
Ram framifrån.

Vänster frambroms.
Lager i trumma.

Ram vänster framåt.

Kopplingsmanövrering.
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Kopplingsmanövrering.

Sektoraxel slitage.

Sektoraxel påbörjad slipning.

Styrsmäcka i delar.

Justering styrsnäcka.
Gaslänkage ytbehandlat.
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Planetväxel.

Smutsig växellåda.

Växellåda och delar.

Hastighetsmätarförlängning.
Nytt block,fyndskick.

Magnaflux.

Flera småsprickor.
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Efter svetsning.

Blästrad motor. Frästa säten på pärmbilden.

Montering kamlager.

Racerbultar.

Färdig från Buxbaum.

Motor vevaxel.

Olle Bister med motorn.
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Motormontage.
Motor i provbänk.

Instrumentbräda.
Sidvy höger.

Överblick motorrum.

Första provkörningen avklarad!

Bilen blev klar strax före Packardmötet i
Enköping men med så liten marginal att Hasse
vid avfärden från Bålsta inte noterade att han
fortfarande hade garagetofflorna på fötterna. Vid
därpåföljande tankning blev tanklocket kvar på
bensinmacken. Trots dessa motgångar beundrades bilen mycket under mötet till Hasses och
Siris förtjusning.
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Finländska statsrådets bilar under kriget
Text: Dag Söderblom Foto: Arkivet
Efter fortsättningskrigets utbrott i juni 1941 beslöt man vid statsrådets kansli att de bilar som
man hade tillgång till skulle ställas till arméns förfogande. I detta läge hade armén tydligen
större behov av transport än de civila myndigheterna. Operationen gällde ett tjugotal bilar,
av vilka tre var av märket Packard. För att dokumentera händelsen beställdes fotograf Eino
Partanen från den anrika fotoateljén och -affären Helios till den s.k. statsrådsborgen vid
senatstorget i Helsingfors.

De ca. tjugo bilarna uppställdes och avfotograferades med sina respektive chaufförer och med
den utrustning som tiden krävde. Flera av dem
hade gengasaggregat och de mest prominenta
bilarna ståtade med finska flaggan. Den exakta
tidpunkten är svår att avgöra, men klädseln på
en förbipasserande cyklist och ett antal flanörer
vittnar om att det kunde röra sig om sensommaren 1941. Bilarna hade svartvita registerskyltar
med årtalet 40 till vänster. En av bilarna hade en
vitsvart skylt från 1939 som vittnar om att man
hade allvarligare saker i görningen än att hålla
ordning på bilregistreringen. Enligt insatta bilhistoriker förekom det inte årsmärkta registerskyltar
efter 1940 och först 1948 återinfördes detta bruk.
Av de de tre Packardbilarna kan vi identifiera

två i Autolas importregister. Undantaget är den
nyaste bilen med registernummer A 3, en 1702
120 Limousine från 1939. På baksidan av bilden
står det ”Ing. Guerillot, Autola Oy” som tyder på
att bilen fortfarande ägdes av importören. Enligt
ett dokument från augusti 1944 hade bilen milesmätare som stod på ca. 20.000 vid det tillfället.
Bilen hade ett centralt stötfångarhorn framtill,
vilket normalt inte ingick i de av Autola levererade bilarna. Den hade antenn och synbarligen
också radio samt en speciell kapsel, otypisk för
1939 på det högra reservhjulet. Bilen stod till
regeringsmedlemmarnas förfogande men uppgraderades på hösten 1944 till statsministerns bil
och fick registernummer A 1. Chauffören hette
Huuskonen.
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Den andra Packarden hade registernumret
A 1 och stod till statsministerns förfogande. Det
var en 1402 Std Eight Limousine med färgkoden C dvs. Packard Maroon. Bilen levererades
ursprungligen den 26.11.1935 till fångvårdsverket som tillhörde inrikesministeriets ansvarsområde. Chauffören hette Svanbäck. Bilen fick
registernummer A 3 efter kriget.
Höger reservdäck var avmonterat för att ge plats
åt gengasröret. Färgkoden var B, dvs. Packard
Blue. Chauffören hette Selin.
Bilarnas senare öden är okända. Den anrika
fotoaaffären Helios’ verksamhet såldes och firman är idag nedlagd.

Den tredje bilen var även den en 1402 Std
Eight Limousine. Den hade registernummer A 19
och hade ursprungligen levererats till alkoholmonopolet Alkoholiliike Oy. Bilen var utrustad med
trådekerhjul, gengasaggregat och takställning.

Förteckningen över statsledningens bilar från augusti 1944 visar de 10 första av ett större antal
personbilar som tjänade statsmakten under kriget. Utöver dessa rekvirerade militären tiotusentals
bilar som efter kriget hemförlovades i varierande skick.

– 18 –

Serge Belaieffs Packard Eight Convertible Coupe 1938
Text: Dag Söderblom Foto: Peter Ginman, Jarmo Kytömäki
Efter bolsjevikernas revolution år 1917 emigrerade många ryssar till USA och Europa. Bland
dem Serge Belaieff som slog sig ned i Viborg i Finland. Många exilryssar använde franska som
hemspråk som var brukligt i de s.k. bättre kretsarna i St. Petersburg. Alltså stavade Serge
sitt förnamn på franskt vis. Han importerade en Panhard-Levassor från Ryssland 1923 och
försökte sig på bilhandel med detta anrika bilmärke i Helsingfors. Han kom dock på andra
tankar senare och beställde en öppen Packard av importören Autola Oy.
Öppna bilar hade blivit mycket ovanliga mot
slutet av trettiotalet och Serges val var nog relativt
udda. Bilen levererades den 17 februari 1938
men togs knappast i bruk förrän på vårkanten som
var brukligt på den tiden. Bilen hade färgkoden
”T” och var rasande snygg med karossen i en ljus
nyans av elfenben, Ivory White, och fälgarna i
en grön nyans kallad Beetle Green. Karossen
hade grön randning och fälgarna elfenbensfärgad
randning. Även inredningen var grön. Effektfullt!
I vilket skede Serge gjorde sig av med bilen

Kan vi hoppas på en renoverad Packard Eight
Convertible Coupe i klass med denna som var
utställd på Parissalongen 1938?

är inte känt, men han utvandrade vidare till
USA och bosatte sig i Bridgeport, Connecticut.
I början av 1950-talet var bilen registrerad i
Tavastland och omregistrerades 1952 till Åboland
där den upplevde att antal snabba ägarbyten
fram till 1954. Bilen målades om i en mörkblå metalliclack och hamnade slutligen ut på
landsbygden i kommunen Sagu på ett gammalt
gods med det välklingande namnet Päistärpää.
Bilens ägare, Eitel Ölander, hade bytt ut motorn
mot en Chevrolet Six och tagit upp ett hål för
startveven i grillen och kofångaren. Han hade
målat om bilen inklusive suffletten i en musgrå
färg som var praktisk på landet. Originalmotorn

hade han snyggt och prydligt ställt upp i samma
lada som bilen. Jag hade glädjen att se bilen och
träffa Eitel år 1972 och kunde konstatera att den
förstnämnda var i ett mycket utmanande skick
och så rostig att den i stort sett hölls ihop av den
musgrå lackeringen. Han hade inga definitiva
planer med bilen men ville inte heller sälja den.
Brorsonen Lauri, övertog projektet och flyttade
det till ett varmgarage i Sagu Kyrkby.
Jarmo Kytömäki som visat prov på extremt
fina renoveringar och gärna antar utmaningar
hade varit i kontakt med Lauri och faktiskt kommit överens om att köpa bilen redan år 2010. Det
skedde under under Packardmötet i Hyvinge och
närmare bestämt under lördagens lunch som
besöktes av Lauri Ölander på motorcykel. Tyvärr
avled Lauri i december samma år och det räckte
ytterligare många år innan Jarmo kom överens
om köpet med dödsboet. Han hade börjat sina
försök att komma över bilen år 2003 och kunde
skeppa hem den år 2015. Han har byggt ett nytt
renoveringsgarage med mycket omfattande
utrustning och har alla förutsättningar för att ro
projektet i hamn.
Jarmo har plockat ned bilen så långt möjligt
och dessutom kapat karossen i två delar för att
kunna lyfta dem oskadda av ramen. Karossdelar
och övriga komponenter har stuvats på lämpliga platser i garaget och utanför för att kunna
bearbetas i rätt ordning. Ramen är blästrad och
grundmålad för att slutmålas och kunna ta emot
färdiga detaljer. Torpedplåten var så rostig rätt
bakom motorn att Jarmo fick ersätta en del av
den med en motsvarande utskuren ur en annan
bil. Svetsningen är välgjord och sömmen knappt
skönjbar. Karossgolvet kunde inte räddas varför
Jarmo har gjort verktyg för att bocka till ett nytt.
Vi skall följa upp projektet och rapportera
om utvecklingen till Bulletinens läsare under
arbetets gång.
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Efter Serge Belaieff genomgick bilen ett antal
snabba ägarbyten under början av 1950-talet.

Bilen målades om i Åbo och fick en mörkblå
metalliclack.

Kaross och sufflett har fått en enhetlig lackering
i musgrått.

Här inspekteras motorrummet av ivriga ägare.

Bilen fotograferades av Peter Ginman hos Eitel
Ölander i Päistärpää år 1976.

Efter många sorger och bedrövelser kunde
Jarmo Kytömäki börja renoveringen i sitt nybyggda garage.

– 20 –

Fronten avmonterades enkelt som en helhet.

Chevroletsexan blir urmonterad.

Brandskottet separerades från karossen.
Bakdelen av karossen skall förstärkas ordentligt.

Många spännande komponenter till framvagnen.

Ramen i grundfärg.

Knåp för långa vinterkvällar.
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Originalmotorn i sin ställning.

Jarmo har tillverkat nytt golv, det ursprungliga var mer eller mindre försvunnet.
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BULLETIINI 158 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO
Kansi
Arkistojen kätköistä on uusi jäsenemme Mika
Jaakkola poiminut aiemmin julkaisemattomia kuvia joita tulemme näyttämään tulevissa Bulletiineissämme. Aloitamme kahden
perhealbumin kuvista 1930-luvulta. Esitämme
kuvakertomuksen v. 1940 kahdeksansylinterisen 356:n kuutiotuuman moottorin
entisöinnistä, ar tikkelin haasteellisesta
Packard 1601 Convertible Coupen entisöinnistä sekä lisäksi kertomuksen kolmen
Valtioneuvoston käytössä olleen Packardin valokuvaustilanteesta kesällä 1941.
Sivu 3
Dag Söderblom Packard-ajatuksissa
Kun on tekemisissä historiaan jääneen
automerkin kanssa kuten Packardin, kuvittelee helposti, että enää ei löydy aineistoa
tai kuvaa, jota ei olisi aikaisemmin nähty.
Olen kuitenkin tämän kevään aikana saanut
kokea miten digitalisoinnin kautta yleisölle on
avautunut mahdollisuus syventyä arkistoihin.
Aikojen saatossa olisi ollut tärkeätä päästä
katsomaan Packardomistajien perhealbumeita ja kuulla kertomuksia kokemuksista.
Tällaisista tilanteista on kuitenkin varsin vähän
tuloksia. Omalla kohdallani poikkeuksen
muodostaa Kotsalon perheen luona käynti v.
1975, jolloin ei vain katsottu albumeja, vaan
saatiin myös lainaksi alkuperäisnegatiiveja.
Monivuotinen jäsenemme Kustaa Kotsalo oli
Leica III F kamerallaan itse ottanut hienoja
kuvia perheen albumiin. Kaikilla ei ollut huippuluokan kameroita, mutta perhepiirille kaikki
kuvat olivat tärkeitä. Näin meidänkin tulisi
suhtautua, muuten menetämme oleellisen
osan historiaa. Tottakai kuvissa pitäisi aina
tähdätä mahdoillisimman korkeaan laatuun
silloin kuin se on mahdollista. Peräänkuulutan
siis kerhomme tehtäväkuvan laajentamista.
Heikkokin kuva saattaa olla hyvä dokumentti.
Kaikkia kuvia ei tarvitse laittaa Bulletiniin,
mutta hyvät kotisivut voisi olla mainio paikka yli
jääneille kuville. Tehtävä kuuluu meille kaikille
ja etenkin työryhmille. Kaikki mukaan!
Kuvatekstit: Amos Andersonin norjalaisvieraat
kävivät kesällä 1939 Turussa, Taalintehtaalla
ja Söderlångvikin tilalla.
Sivu 4
Kuvia arkistoista
Teksti: Dag Söderblom
Kuvat: Arkisto
Uusi jäsenemme Mika Jaakkola Turusta on
osoittanut mainiota kykyä loihtia esille tuntemattomia aarteita arkistojen saloista.
Kuvatekstit: Kuvassa Balthasarin perheen
Packard, Turun Läntisen Rantakadun varrelta

PETER GINMAN

Boren varustamon konttorirakennuksen
kupeesta, valmiina lähtöön Lyypekin suuntaan.
Bore V:n kannella näkyy uusi Packard 120
B matkalla Lyypekkiin toukokuussa 1936.
Autossa oli rekisterinumero T-100 kuten myös
perheen seuraavassa Packardissa vuodelta
1938.
Amos Andersonin Packard 1705 näkyy Turun
Tuomiokirkon edustalla kesällä 1939. Hän oli
tärkeä vaikuttaja viime vuosisadan lehdistö- ja
julkaisutoimen saralla sekä osallistui Turun
Tuomiokirkon restauroinnin rahoitukseen.
Amos Anderssonin Packardista ei ole säilynyt
kirjallista aineistoa, paitsi yhden ainoan rivin
verran, Valtioneuvoston käytössä olevien
autojen listalla elokuussa 1944, jossa auton
matkamittarin lukemaksi todettiin 9302 km.
Sivu 5
Siiten Viime kerran
Toivotamme kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi
kerhoon!
Sivu 6
Käynnistysongelmia – Miksi en tajunnut
itse? Teksti ja kuva Jerry Grandin
Tämä juttu ei ole helppo kertoa kun itse olen
ollut insinöörinä autoalalla kehittämässä
autoja.
Moni teistä muistanee ongelmani käynnistämisessä. Ongelmat toistuivat monen Packardkokouksen aikana mutta liittyivät eritoten
hankkimaani 1701-mallin kahdeksikkoon,
jonka ostin keväällä 2005.
Ongelmieni syistä jouduin kuuntelemaan
huikeita juttuja, joita en aio toistaa tässä.
Suhtauduin näihin kuitenkin täysin ilman
kritiikkiä ja tästä tämä juttu kertookin.
Käytyäni koko kaasutinpuolen jutut läpi ei ollut
kuin sähköpuoli jäljellä, koska mitään mekaanisia ongelmia ei oltu todettu. Vaihdoin myös
bensalaatuja ilman tulosta.
Viimein eräs autosähköfirma tiedusteli
maajohdon mitoitusta. Jouduin toteamaan,
ettei minulla ole siitä harmainta aavistustakaan. Saamani neuvon mukaan vaihdoin
maajohdon tuplapaksuksi ja ongelmat olivat
ohi. Ohmin laki toimii tässäkin tilanteessa!
Sivu 8
Moottorientisönti seuraamuksin
Kun Hasse Schmidtz 10 vuotta sitten totesi,
että hänen vuoden 1803 Convertible Sedanin
356 CI moottori oli muuttunut höyrykoneeksi
tiesi hän, että tilanne aiheuttaisi kauaskantoisia seuraamuksia.
Moottorin kunnostaminen oli pitkäkestoinen
prosessi, joka rönsyili myöskin koskemaan
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auton koko etupäätä. Kun moottori poistetaan paikaltaan on syytä kunnostaa myös
niitä kompponenttejä joiden käsittely näin
helpottuu. Hassen kuvamateriaali entisöinnin
ajalta on yksityiskohdiltaan ja laadultaan sitä
luokkaa, että käytämme suuren osan Bulletinistä näyttääksemme sitä lukijoillemme.
Moottori, joka julkaistiin syksyllä 1939, oli
synteesi siitä, mitä oli opittu 1920- ja -30 lukujen
suuresta kahdeksikosta ja juniorisarjan moottorikonstruktiosta. Moottori korvasi poistuvan
Twelve-moottorin ja se säiliy kalleimmissa
malleissa aina 23-sarjan loppuun asti. Moottorilohko oli valettu kokonaan valuraudasta ja
siinä hydrauliset venttiilinostajat. Yhdeksän
runkolaakeria teki koneesta vaikuttavan
pituisen ja se oli ainutlaatuinen mitä tulee
värinättömyyteen ja vääntöön. Utican koeradalla esiteltiin jälleenmyyjille ja lehdistölle,
kuinka uusi konstruktio voitti Twelven sekä
kiihdytyksessä että huippunopeudessa.
Sivu 16
Valtioneuvoston autot sodan aikana.
Jatkosodan sytyttyä kesäkuussa 1941valtioneuvoston kanslia päätti, että heidän käytössään olevat autot asetettaisiin armejan
käyttöön. Tämä päätös koski pariakymmentä
autoa, joista kolme oli Packardeja. Valokuvausliike Helios ikuisti tapahtuman valokuvaamalla
autot Senaatintorilla valtioneuvoston edessä.
Näistä autoista kaksi löytyi Autolan tuontirekisteristä. Poikkeuksena on uusin Packard
rekisterinumerolla A 3, vuoden 1939 1702
120 Limousine. Kuvan kääntöpuolella lukee
“Ins. Guerillot, Autola Oy” joka viittaa siihen,
että auto oli maahantuojan omistuksessa.
Syksyllä 1944 Packard ylennettiin pääministerin autoksi rekisterinumerolla A 1. Kuljettajan
nimi oli Huuskonen.
Toinen Packard, rek.no. A 1, oli vuoden 1935
1402 Standard Eight Limousine, joka oli
alunperin toimitettu vankeinhoitolaitokselle.
Sodan jälkeen auto sai rekisterinumeron A 3.
Kuljettajana Svanbäck.
Kolmas auto oli myös 1402 Standard Eight
Limousine. Sen rekisterinumero oli A 19 ja
se oli alunperin toimitettu Oy Alkoholiliike
Ab:lle. Auto oli varustettu teräspinnapyörillä,
häkäpöntöllä ja kattotelineellä. Kuljettajan
nimi oli Selin.
Autojen myöhemmät vaiheet ovat tuntemattomia ja maineikkaan valokuvausliikkeen,
Helioksen, toimintakin on lakkautettu.
Sivu 18
Serge Belajeffin Packard Eight Convertible
Coupe 1938
Bolseviikkien vallankumouksen jälkeen
v. 1917 moni venäläinen muutti länteen,
näiden joukossa Serge Belajeff, joka asettui

asumaan Wiipuriin. Hän oli tuonut maahan
Panhard-Levassor merkkisen auton vuonna
1923 ja kokeili tämän merkin maahantuontia
Helsingissä.
Belajeff tuli myöhemmin toisiin ajatuksiin
ja tilasi Autola Oy:lta avonaisen Packardin.
Avoautot olivat 30-luvun lopulla harvinaisia
ja Sergen valinta oli varsin epätavallinen.
Packard luovutettiin tilaajalle 17.2.1938 värikoodilla ”T”, norsunluun valkoisella korilla,
Ivory White, ja vihreillä vanteilla, Beetle Green.
Myös verhoilu oli vihreä.
Milloin Serge möi auton ei ole tiedossamme,
mutta hän itse jatkoi maatkansa länteen ja
asettui asumaan U.S.A.han. Monen omistajavaihdoksen jälkeen Packard päätyi Eitel Ölanderille Sauvoon. Eitel oli vaihtanut Packardiin
Chevroletin kuutos-koneen mutta taltioinnut
alkuperäisen koneen samaan latoon missä
autoa sittemmin säilytettiin. Auto oli myös
maalattu kauttaaltaan, kuomua myöten,
hiirenharmaaksi. Kun Dag Söderblom kävi
Packardia katsomassa v. 1970-luvun alussa
se oli jo varsin ruostunut ja huonokuntoinen.
Eitel Ölander piti kovasti autostaan, eikä ollut
halukas myymään sitä ja hän liittyi kerhomme
jäseneksi. Eitelin kuoleman jälkeen Packardin
peri hänen veljenpoikansa Lauri Ölander.
Jarmo Kytömäki oli saanut kontaktin Lauriin
ja neuvotellut auto ostosta jo vuonna 2010.
Valitettavasti Lauri kuoli ennen kuin sovittu
kauppa oli saatu päätökseen. Kesti aina
vuoteen 2015 ennen kuin Jarmo sai tehtyä
kaupan kuolinpesän kanssa.
Jarmo on nyt purkanut Packardin alkutekijöihin
uudessa tallissaan ja runko on jo hiekkapuhallettu ja pohjamaalattu sekä uusi lattia alkaa
hahmottua. Tulemme tulevissa Bulletineissä
seuraamaan Jarmon entisöintiprojektin etenemistä.
Takakansi
P Frosted Green, Huurteenvihreä
Kuvan auto on jäsenemmee Juha Muukan
vuoden 1939 1700 Club Coupe. Auto oli ollut
kohtalaisen hyvässä alkuperäiskunnossa,
mutta oli joutunut sorapuhalluksen kohteeksi
missä sekä pelti- että lasipintoja oli puhallettu
pilalle. Juha ei ottanut tästä murhetta, vaan
entisöi auton entiseen loistoonsa. Väriltään se
on Frosted Green Metallic, joka harvinaisen
hyvin tuo esille auton linjoja. Koristeviivan
väri on Mexican Tan, joka on jonkin verran
tummempi kuin tavallisemmin käytetty Ivory
White. Juha osallistui ensimmäisen kerran
autollaan Packard-kokoukseen Enköpingissä
vuonna 2015.
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P Frosted Green
Bilen på bilden är en 1700 Club Coupe av årsmodell 1939 ägd av vår medlem Juha Muukka. Bilen hade
varit i hyfsat originalskick men blivit utsatt för grusblästring av både på plåt- och glasytor som gjort
återställandet av originalet besvärligt. Men Juha har inte tagit problem över detta. Han hade andra projekt
på gång och renoveringen framskred långsamt tills resultatet blev klart. Och vilket resultat!
Bilens färg kallas Frosted Green Metallic som på ett sällsynt fint sätt ger bilens linjer rättvisa. Dekorlistens
färg kallas Mexican Tan och är något mörkare än den mer vanliga Ivory White. Juha deltog för första
gången i ett Packardmöte med bilen år 2015 i Enköping.

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