
 

Innehåll:

Omslaget:

Familjebilar som hängt med länge skapar minnen. 
Pappa Tore åkte gärna ut i Europa på semester med 
familjen. En tidig och lång resa gjordes 1954, då pap-

pa lastade in hela familjen i sin 47:a Packard för att åka till 
Venedig, genom ett Europa som då till stora delar ännu låg 
i ruiner efter kriget. Med på resan var inte bara kärnfa-
miljen, pappa och mamma samt barnen, Göran och Håkan, 
utan även mormor, pappas svärmor. Efter hemkomsten 
sammanställde pappa ett fotoalbum med många fina svart-
vita bilder. En höjdpunkt på resan var färden över alper-
na vid bergspasset Grossglockner. Jag har ibland bläddrat 
i detta album och lekt med tanken att återupprepa resan, 

I pappas fotspår – mot Glossglockner

Gossarna Håkan och 
Göran Sjöholm tog så 
djupa intryck av resan 
1954 att de nu har var 
sin Packard. 

Tore Sjöholm körde 
uteslutande amerikan-
ska vagnar. Han var 
medlem i både AHK 
och KAK. Den sista 
bilen han ägde var en 
Pontiac Catalina från 
1966. Men den sista 
bilen han körde var den 
röda Packard han köpt 
1957. Läs vidare!

Artikelförfattaren har nått delmålet Edel- 
weisspitze. Han var på samma plats 61 år 
tidigare, i en likadan Packard.

Bröderna Håkan och Göran Sjöholm växte upp i två 
Packard-baksäten . Här är deras osminkade rese- och 
renoveringsberättleser. 



givetvis med en Packard 47:a. Dessa tankar blev verklighet 
i år, 61 år senare. Resan hade nu två specifika mål; att återi-
gen åka över passet invid Grossglockner, Österrikes högsta 
berg, samt att deltaga i det tionde Europeiska Packard-mö-
tet, som ägde rum i grannlandet Schweiz.

Resan startade i Stockholm med E4:an söderut, färja 
från Trelleborg till Travemünde, där Autobahn tar vid. För 
att slippa nöta de 80 milen från Hamburg till München, sat-
te jag bilen på ett av dessa kombinerade sov- och biltåg, 
som alltså rullar nattetid. Från München var det inte långt 
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till Zell am See i Österrike där den berömda Grossglock-
ner Hoch-Alpenstrasse tar vid. Vägen slingrar sig här rakt 
söderut, först genom en dal, sedan går det brant uppför, 
denna dag upp i moln och snöblandat regn. Det var blåsigt 
och småkallt. Bilen klättrade och slingrade sig tappert upp-
för, genom oräkneliga hårnålskurvor, tidvis på 1:ans växel, 
temperaturmätaren steg något, men kylvätskan kokade ald-
rig. Detta fick mig att minnas att pappa långt senare på-
pekade, inte utan viss tillfredsställelse, att hans bil aldrig 
hade kokat vilket dock en del andra hade gjort på den tiden.

Ett uttalat mål med min resa var att ta en bra bild av bilen 
och mig själv på en parkeringsplats med alptoppen Alpspit-
ze i bakgrunden, dvs en repris på den bild som tagits där 
1954, då på min bror och mig. Detta misslyckades dock 
delvis då vädret inte var det bästa för fotografering. Men en 
bild på samma plats blev det i alla fall, dock utan alptopp i 
bakgrunden.

Efter att ha besegrat Grossglockner och nått en höjd av 

2.571 meter över havet, gick resan västerut, mot Bern i väs-
tra Schweiz, samlingsplats för mötet med mer än 40 Pack-
ard-bilar. Den äldsta bilen, från 1916, kom från Holland, 
en Twin Six med för sin ålder imponerande fartresurser, 
dock inte alls i klass med bromsarna, som enbart verkar på 
framhjulen. Det var många bilar från 1930-talet, Packards 
storhetstid, inklusive flera s.k. Phaeton, som är öppna stora 
pampiga bilar helt utan sidorutor men ofta med en extra 
vindruta för baksätespassagerarna. Flera vackra Coupé 
Roadsters fanns där också, med svärmorsluckor, pakethål-
lare och reserver i framskärmarna. Särskilt roligt var att se 
tre stycken brandbilar och en ambulans. Dessa är ombygg-
da f.d. limousiner. 

Den avslutande middagen föregicks av servering av lo-
kalt öl på hotellparkeringen av bryggaren själv, ägare till en 
Packard limo från 1930 samt en äldre bryggerilastbil, till 
tonerna av en stor mässingsorkester. Vid middagen fick jag 
pris för ‘the longest drive’ på egna hjul. 

Biltåget sliter mindre än Autobahn på förare och gamla bilar.
Välförtjänta blomster. Priset fick 
ekipaget Sjöholm-Packard för sin 
långa resa på egna hjul till  
Packard-träffen i Schweiz. Jodå, man 
hade dragit av tågetappen – segern 
gick ändå till Sverige.



Extra allt! 1931 
års 840 DeLuxe 

Roadster med 
svängande 

kurvljus och de 
smalspringade 

Woodlite- 
strålkastare som 

gav ett så säreget 
utseende.

Vid mötet i Schweiz hade gräddan av den europeiska Packard-eliten 
samlats. Från vänster Custom Eight Roadster 1929, Six Convertible Coupe 

1937 och DeLuxe Eight Phaeton 1929. Om eder redaktör minns rätt så 
räknas de två bilar som flankerar 37:an som Big Classics medan den litet 

nättare Six ”bara” är en klassiker. Stiliga vagnar allihop från en tillverkare 
som slutade sina dagar som Studebaker-Packard och amerikansk  

Mercedes-Benz-importör.

Den vinröda lång- 
resevagnen är en 
Eight Coupe  
Roadster från 1935.

Motorn sitter i en Twin 
Six Phaeton från 1916. 

En snabb vagn med klena 
bromsar.

Fastbacks-fyrtiotalare: 
vänster bil är en 2301 från 
1949, till höger 1950 års 
DeLuxe Eight.



Efter mötet bar det av norrut, med biltåg från södra 
Tyskland tillbaka till Hamburg, sedan till Kiel för färja till 
Göteborg och vidare färd till Stockholm. Med två biltåg 
och två färjor blev det bara 300 mil. Bensinförbrukningen 
var i snitt under 1,6 liter/mil tack vare att jag eftermonterat 
en elektrisk överväxel. Trots att dessa biltåg är populära på 
kontinenten kommer de att läggas ned nästa år, och ersättas 
av biltransporter, vilket kan ifrågasättas ut miljösynpunkt. 
Men tågsätten är gamla och slitna och skulle antagligen 
kräva stora investeringar för en fortsättning.

En riktig Hollywood-bil: 
Super Eight Convertible av 
1937 års modell.

Bompa bompa-mässingsmusik och servering av lokalt 
öl föregick avslutningsmiddagen. Och bilen är en Eight 
Limousine från 1930.

Grön vagn: Standard 
Eight Sedan 1931, och 
bakom den en Eight 
Sedan från 1934.

Två limousiner från 1933, 
båda med raka åttor, åter-
används som brandbilar. I 

Schweiz finns ytterligare ett 
30-tal bevarade  

Packard-brandbilar.

I förgrunden glänser en  
Standard Eight Touring från 
1928 och bakom den en 1929 
års DeLuxe Eight Phaeton.

1928 års sexa 
med  
Convertible 
Touring- 
kaross.



Vår pappa, Tore Sjöholm, var något av en tidig bilen-
tusiast. Han tog körkort redan i slutet av 1920-talet 

och hans första bil var en A-Ford. Denna följdes av en 
rad andra bilar, allihop amerikanska. Han var medlem i 
KAK i över 50 år, i AHK, och naturligtvis i Nordic Pack-
ard Owners Club, NPOC. Pappa åkte nämligen Packard 
till vardags. Han hade först en 1947 års Super Clipper 
(se föregående sidor!) och sedan en från 1954, också den 
en Super Clipper, inhandlad begagnad hos Wiklunds på 
Strandvägen 1957. Pappa åkte Packard fram till 1965, då 
han köpte sin sista bil, en Pontiac Catalina Sports Coupe, 
hos MotorAmi i Vällingby. Detta år, 1965, började den 
årliga besiktningen av bilar i Sverige och Packard 54:an 
var då så rostskadad att den inte skulle ha klarat besikt-
ningen. Pappa hade dock svårt att skiljas från bilen, så 
den ställdes av i en fallfärdig lada i Skåne. 
Efter totalrenovering är pappas sista Packard i bättre 

Vår familjs Packard Super Clipper modell 5411 av 
årsmodell 1954 köptes hos Generalagenten Wik-
lunds på Strandvägen 1 i Stockholm den 23 augusti 

1957. Bilen har alltså tillhört familjen i nästan 60 år. Inför 
ägandets 50-årsjubileum totalrenoverades bilen och blev 
åter körduglig efter att ha varit avställd i 42 år. På vårdag-
jämningen den 21 mars 2007 var det dags för besiktning hos 
Svensk Bilprovning. En passande dag för en gammal dam 
att åter få se dagens ljus, dvs vägar. Det var en lång väg och 
en mycket mödosam resa tillbaka till finrummet, eller snara-
re garaget, där en Packard alltid hör hemma. Här skildras re-
san som räddade familjemedlemmen från skroten. (Artikeln 
har tidigare varit publicerad i Packard-klubbens Bulletin.)  

Min pappa Tore hade, som framgår av föregående artik-
lar, en blå Packard Super Clipper av 1947 års modell re-
dan 1949. Familjen gjorde flera semesterresor med bilen. 
Jag har minnen från Öland, Tyskland, Italien, Österrike och 
Tjeckoslovakien. 

År 1957 var det dags att byta bil. Packard 47:an hade om-
fattande rostangrepp och hade dessutom fått växellådan ska-
dad efter närkontakt med en översnöad stubbe på en vänd-
plats i Dalarna. Pappa bytte då till en begagnad Packard 
Super Clipper av 1954 års modell. Att det blev en begagnad 
bil berodde på att det inte tillverkades några Packard-bilar 
då, frånsett Studebakers bilar med Packards emblem. Fak-

Tore Sjöholms amerikanare

skick än då den var ny, och försedd med sitt ursprungliga 
registreringsnummer, AA28734. Se artikeln till höger!
Även pappas sista bil, Pontiacen, finns kvar inom famil-
jen, i originalskick.  Pappa Tores första Packard, 47:an, 
skrotades i början av 60-talet. Men den har ersatts av en 
annan 47:a, en de Luxe, även denna mörkblå och från bör-
jan högerstyrd, som började sina dagar vid den svenska 
ambassaden i London.  Dessa tre bilar representerar pap-
pas bilintresse och hans sista tre bilar. Läsaren kanske för-
står att bilintresset har smittat av sig från far till sönerna, 
som nu vårdar dessa fordon. 

Släktträff kring Tore Sjöholms Dodge cabriolet från 1930. I mitten 
poserar Håkan på pappas Packard Clipper från 1947,

Ovan ser vi Håkan 
vid pappa Tores 
Plymouth från 1936. 
Notera leksaksbi-
len som är surrad 
ovanpå bagaget!

Att rädda en Packard  från skroten

Tore Sjöholms sista 
tre amerikanare 
uppställda i kro-

nologisk ordning: 
Packard. 47:an 

är emellertid en 
lookalike, Men den 

har rullat på samma 
alpvägar som 
”originalet”. 

Klädsam lands-
vägssmuts från 
norska vägar om-
kring 1960.

55 år senare: 
glänsande en 
novemberdag 
2015. (foto Nils 
Sjöholm)



Att rädda en Packard  från skroten

turan och köpekontraktet finns kvar. Likaså originalnycklar, 
domkraft, verktyg och instruktionsbok.  

Bilen gjorde sitt intåg i familjen sommaren 1957 då vi 
vistades i Bovallstrand under sommarlovet. Pappa, som 
var hemma i Stockholm för att arbeta, skulle köra ned till 
västkusten i den nyinskaffade bilen. Den dagen han skulle 
komma och hämta oss inför skolstarten var min bror Hå-
kan ute på landsvägen för att möta honom. Det kom ingen 
blå Packard utan en röd med pappa bakom ratten.  Håkan 
sprang hem till mamma för att berätta att pappa hade köpt 
en ny bil. Det första mamma frågade var; ”har den fenor”? 
Våra föräldrar tyckte inte om de amerikanska bilarna som 
vid den här tiden hade stora fenor baktill. Packard-bilarna 
hade aldrig fenor och tur är väl det.

Familjen gjorde senare flera semesterresor med Packard 
54:an, bl.a. till de nordiska grannländerna och till Holland. I 
början av 1960-talet blev bilen påkörd av en lastbil. Vänster 
framskärm skadades och bilen lämnas in på reparation. Rost 
hade lagats på bakskärmarna och trösklarna tidigare så det 
var lika bra att lackera om hela bilen. Av någon anledning 
blev färgvalet ljusgrå.   

Den röda, sedermera ljusgrå, Packarden registrerades 
första gången den 20 juni 1955 på Lidingö i Stockholms 
län. Ägaren hette Gerhard Schlossman. Familjen Schloss-
man kommer ännu idag ihåg bilen och minns en särskild 
semesterresa till Italien då bilen var ny. 

År 1965 infördes den årliga kontrollbesiktningen av bilar 
i Sverige. När den då ljusgrå Packarden skulle besiktigas 
var den rejält angripen av rost. Trots att det hade lagats rost 
tidigare, hade rosten kommit tillbaka. Att bilen skulle gå 
igenom bilprovningens nålsöga var inte att tänka på. Det 
var bara att byta bil. Packarden var dessutom 11 år gammal. 

Olika bilhandlare besöktes och det tittades på olika mär-
ken inklusive en Studebaker Lark, Chevrolet Impala, men 
också en Daimler V8. Till slut inhandlades en Pontiac Cata-
lina 1964 års modell hos Motor Ami i Vällingby. Den bilen 
har familjen fortfarande kvar. I inbyte erbjöd bilhandlaren 
symboliska 500 kr för Packarden och direkttransport till 
skroten. Detta uppfattade pappa som en direkt förolämp-
ning. Det handlade ju trots allt om en Packard, dessutom 
den allra sista årsmodellen med en rak åtta. Därför lämna-
des Packarden inte i inbyte mot Pontiacen. I stället kördes 
Packarden från Stockholm till Skåne där en kostnadsfri 

uppställningsplats hade hittats i en lada. Tanken var att stäl-
la av bilen där tills vidare och senare ta fram den för att laga 
upp den. Det var inte bara denna Packard som försvann från 
de svenska vägarna 1965. Året står sig ännu som ett syn-
nerligen bra år för nyregistreringar av personbilar i Sverige, 
275.000 jämfört med de 283.000 som inregistrerades 2006.

Packarden blev stående i den skånska ladan ända fram 
till 1978. När den skulle tas ut visade det sig att uppställ-
ningsplasten hade varit mindre bra. Det hade regnat in över 
bilens bakdel som rostat oerhört och helt säckat ihop från 
bakfönstret och bakåt. Den bakre tvärbalken i ramen var i 
princip borta och den bakre stötfångaren var helt genom-
rostad. Bilen hade sjunkit ner i jorden för ladan hade inte 
ens ett riktigt golv. En vägg måste rivas för att bilen skulle 
kunna dras loss med en traktor. 

När Packarden kom tillbaka till Stockholm med bärg-
ningsbil efter 13 år var den ingen munter syn. Hela bilen 
var täckt med damm och någon odefinierbar sörja. En tanke 
som inte var långt bort var; ska vi lasta av eller köra vidare 
till skroten? Rosten, som hade börjat angripa bilen redan 
innan 1965, hade frodats i den fuktiga ladan. Golvet var så 
upprostat att det var fullt möjligt att gå nästan ända in till 
kardanaxeln om inte ramen hade varit i vägen. Allt krom 
var fullständigt förstört och inredningen upprutten. 

Trots allt lastas Packarden av och garageras i Stockholm 
några år. Det här är andra gången bilen undkommer en di-
rekttransport till skroten. Bilen är nu i betydligt sämre skick 
än förra gången den räddades från skroten. 

Bilen transporteras 1986 till Ed där Benno Andersson tar 
sig an vraket samtidigt som han arbetar på sin egen 51:a. Ef-
ter omfattande svetsningsarbeten i Ed, inklusive karosslyft, 
börjar den likna en bil igen. Benno lägger ned över 500 tim-
mars arbete på bilen och 6 kvm plåt går åt. Benno renoverar 
också många detaljer och lackerar dem. 

En annan person som också gör en insats i Bennos for-
mat är Magnar Andreassen. Magnar reparerar i princip allt 
krom. Zinkgjutgodset lagas. Han lägger på surkoppar och 
kromar sedan om. Detta är ingen enkel process då zinkgjut-
gods lätt blir porigt. Den ende jag känner till som kan laga 
den typen av material är just Magnar. Allt krom på bilen 
blir lagat och omkromat utom rattkringlan och Clipper-mär-
ket på handskfacket. Av Benno får jag en kasserad bakre 
kofångare som Magnar riktar och kromar om. Magnar har 

Rostig redan när den ställdes i en 
skånsk lada 1965. Mycket värre 
när den ”räddades” 13 år senare.

Stora plåtytor ersattes med 
friskt material under renove-
ringen,
Till vänster en sorts mirakel: 
lappen med färg- och klädsel-
koderna ser ut som ny, 63 år 



också senare hjälpt mig med många andra arbeten på bilen 
och jag anser att han är en trollkarl. Många gånger har jag 
lämnat skrot och fått det tillbaka som helt funktionsdugliga 
och skinande prylar. Chassiplåten vid höger framdörrstolpe 
är ett sådant exempel.    

När bilen är klar hos Benno 1989 blir den stående i ett 
garage i Ed. Ett nytt renoveringsobjekt införskaffas - Anne-
lie och jag köper ett hus. Barnen Johan och Sofia föds. All 
ledig tid går nu åt till hus och familj. Johan ska förhopp-
ningsvis ta över bilen en dag och blir då tredje generationen 
Sjöholm-ägare. Efter tio år i garaget i Ed blir det åter trans-
port till Stockholm. 

Efter diverse smärre arbeten på bilen är det dags för 
lackering 2001. Lackeringsbranschen verkar vara rena vil-
da västern. Första försöket görs i Örebro. Bilen slipas först 
plåtren, men efter spacklingsarbetet ser bilen ut som hela 
havet stormar. Efter 11 månader hämtar jag bilen som blir 
stående i Stockholm i 9 månader. Jag behövde hämta andan 
och få ny energi. Andra försöket görs i Enköping, efter re-
kommendationer. Bilen är borta i ytterligare 15 månader. 
När jag hämtar bilen ser jag ingen skillnad på hur den såg 
ut jämfört med när jag lämnade den. Bilen blir nu stående 
i över ett år. Jag behöver både mer energi och påfyllnad i 
plånboken. Efter noggranna undersökningar av lackerings-
branschen hamnar bilen slutligen hos Stensö Lackcenter ef-
ter rekommendation av Folksam. Efter att stora partier på 
bilen gjorts plåtrena är plåten helt plan. Packard-fabriken 
hade antagligen bra pressverktyg och jag hade oturligt nog 
träffat fel lackerare tidigare. Bilen är nu klar på tre veckor 
och arbetet är perfekt utfört. Hade bilen hamnat hos Stensö 
från början hade jag sparat massor av pengar, sluppit obehag 
och svikna löften men framförallt sparat mycket tid. Bilen 
skulle ha kunnat vara klar fyra år tidigare om Stensö hade 
tagit hand om den från början. Det är Stensö som tog fram 
färgen från en plåtbit som endast är någon kvadratcentime-
ter stor och resultatet blev fantastiskt. Både Fredrik Moll-
berg och Ulf Benndorf (som har reparerat radion) lackerade 
om sina respektive bilar i samma färg. Våra tre bilar har 
samma ursprungliga färgkod från fabriken och vi kan inte 
gärna komma till ett Packard-möte med bilar i tre olika ny-
anser.   

Parallellt med arbetet på karossen renoveras motor och 
drivlina. Motorn satt fast efter alla åren i den skånska la-

hanna Nädele Ljungkvist i Vegby väver nytt tyg, som är 
exakt lika originaltyget fast i bättre kvalitet. Flera olika bil-
sadelmakare är inkopplade för att sy upp inredningen och 
montera den i bilen. Det blev lite för många kockar, men till 
slut blir inredningen bra. På handskfackets högra yttersida 
sitter en lapp med bilens färg- och klädselkod. Konstig nog 
är denna lilla lapp helt intakt och sparas förstås när hands-
facket lackeras om.

Min pappa Tore och Packard 54:an har varit medlem i 
NPOC sedan starten 1973 och pappa torde vara en av de få 
medlemmar som alltså har haft Packard-bilar som bruksfor-
don. Han hade dessutom, i säkert förvar, en komplett sam-
ling bulletiner och skapade bl.a. på detta sätt ett intresse för 
märket hos sina söner. 

Jag förde bok över det mesta kring renoveringen. Cir-
ka sextio olika företag och personer medverkade i arbetet. 
Mina leverantörer har dessutom haft sina underleverantörer. 
På min lista har jag säkert glömt några, andra har jag för-
trängt. Att det blivit många inblandade beror på att det är 
många specialområden vid en renovering - regummerings-
arbeten av motorfästen, tillverkning av nya chassifästen i 
gummi, lagning av instrument, tillverkning av el-härvor, 
tillverkning av nya rutor, ytbehandlingsarbeten, tillverkning 

dan. I månader hälls diverse flytande vätskor i cylindrarna 
men motorn sitter fortfarande fast. Motorn skickas efter re-
kommendationer till en verkstad i Kumla. När den kommer 
därifrån är den i sämre skick än tidigare. Olle Larsson på 
Custom Racing i Örebro får till slut uppdraget att rädda mo-
torn och dess kringutrustning. Custom Racing sätter också 
i motorn i bilen och startar upp den. Min bror Håkan har 
tidigare gjort en renovering av sin Clipper 1947 hos Olle 
och den här renoveringen blir också lyckad.         

Den tidigare inredningen hade ruttnat bort men också 
varit ett ekorrbo. En helt ny inredning måste vävas upp. Jo-

Det må se enkelt ut, men innan re-
noveringen hunnit så här långt hade 
mycket vatten flutit under broarna 
och ännu mer pengar. Arbetet blev 
av flera skäl mycket långdraget och 
besvikelserna längs vägen var ganska 
många. 
Under tiden fanns emellertid tröst 
att söka i flera andra gammelbilar, 
som till exempel den Morgan 4/4, 
som kom till familjen redan 1969. 
Här finns också en Morris Minor 
Pickup från 1959, tidigare anställd vid 
Nynäs-raffinaderiet i Nynäshamn.

Nedan är Packarden äntligen på väg 
mot lackering,



av ny kylare och värmepaket, inredningsdetaljer m.m.  
De personer som anlitats i renoveringsarbetet förvänta-

des vara duktiga, seriösa och positiva yrkesmän. Jag kan 
bara konstatera att människor är olika. Några har bara sett 
problem och svårigheter med allt kring bilen och talat om 
hur besvärligt allt har varit. Andra har varit kunniga, entu-
siastiska och skickliga. Det finns inte utrymme att nämna 
alla dessa engagerade och hjälpsamma yrkesmän men jag 
vill nämna några.

Inom NPOC (den nordiska Packard-klubben) har Ole 
Böök letat upp delar och följt renoveringen under alla år. 
Han har också inspekterat bilen under sina besök i Sve-
rige. Utan Ole hade jag inte lyckats få fram allt som har 
behövts. Han har alltid varit hjälpsam och svarat på frå-
gor samt levererat delar snabbt. Kjell Johansson har också 
bistått med både goda råd och reservdelar. Kjell har några 
1950-talare som han har tittat på när jag har ringt och haft 
frågor. NPOC-medlemmarna Kåre Mogemark och Fredrik 
Mollberg har likadana bilar som min. Båda två har svarat 
på frågor och skickat mängder med fotografier när jag har 
haft svårt att få ihop min bil. Fredrik hade sin egen bil som 
mall när han skruvade med min bil. Johan Berg och Bosse 
Rönnbäck har hela tiden stöttat och uppmuntrat mig i mitt 
renoveringsarbete.

Utanför NPOC är det många som varit till stor hjälp 
utöver de som redan har nämnts. Företaget Carel och Alf 
Thorell har tillverkat elhärvor och gått igenom allt det elek-

triska plus en hel del andra saker. Skeppstedt och Pil har 
elförzinkat i princip alla sparade originaldelar. 

Det tråkiga är att det har gått för mycket pengar i renove-
ringar av Packard-bilar. Hur det ska bli i framtiden kan man 
fundera över, i synnerhet då medelåldern på Packard-ägarna 
verkar stiga. Vad gäller delar kan sådana idag hittas på eBay, 
ofta till mycket låga priser, vilket inte alls var fallet för bara 
några år sedan. Det finns en rad amerikanska företag som 
säljer nytillverkade delar, men kvaliteten är ofta dålig och 
priset högt. Jag har t.ex. inte lyckats få tag på nytillverkade 
fönsterlister som håller måttet och regnet ute. 

När Packarden skulle besiktigas på vårdagjämningen 
2007 hade jag förväntat mig att den skulle vara helt klar. Jag 
har betalt en smärre förmögenhet för att få bilen hopmon-
terad. Trots det slog besiktningen ned på bl.a. bromsarna, 
p.g.a. att de hade ojämn verkan. Detta åtgärdades av Tord 
Berg som dessutom gick igenom en hel lista med detaljer 
som inte hade blivit som jag hade hoppats på. Tord började 
framifrån och gick igenom hela bilen bakåt till avgasröret. 

Kostnaden för en så omfattande renovering som den-
na är knappast ekonomiskt försvarbar. Att få motorn att 
fungera och monterad i bilen igen, bara det, har kostat lika 
mycket som en ny småbil. Men Packarden representerar ett 
stort nostalgiskt värde som den gamla familjebilen. Den 
har nu fått tillbaka sin ursprungliga maroonröda kulör och 
sitt gamla registreringsnummer, AA28734, som personlig 
skylt. Den ursprungliga namnskylten och ett skattekvitto 
från 1960 sitter på sina gamla platser, under instrumentbrä-
dan på var sin kickpanel.

Den 29 april 2007 hade pappa, min son Johan och jag en 
egen ceremoni med invigning av 54:an. Jag hade väntat med 
att sätta på kylarkråkan till detta speciella ögonblick. Efter 
att den hade monterats på huven, som den sista detaljen, var 
pappa den förste som körde bilen efter renoveringen. Han 
var då 98 år gammal. Därefter körde jag själv en bit och sen 
Johan. Ceremonin blev mycket lyckad och alla mödor med 
renoveringen känns nu värda sina besvär.     

Packards 
sista raka 
åtta visade sig 
vara mycket 
kostsam att 
renovera, men 
fungerar nu 
åter alldeles 
utmärkt. 

Efter åren i Skåne var inredningen helt upp-
rutten. Nytt tyg vävdes och med hjälp av flera 
bilsadelmakare monterades sedan den nya 
inredningen.

Som kronan på verket monteras kylarkråkan. Sådana potentiellt 
farliga tingestar förbjöds från 1 januari 1959 och i mellandagarna 1958 
plockade Tore av figuren, svepte in den i en trasa och lade paketet i 
ett tomt oljefat i garaget. Där låg kråkan sedan orörd i närmare 50 år 
innan den åter, och lagligt, kunde monteras på motorhuven. 


