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Pärmens sommarbild visar en Packard 2332 Super Eight Convertible Victoria 
från 1949. Rune Aschim drar i sina Packard-tankar en lans för de äldre bilarna 
och hoppas få se mer av dem på våra möten. Om jubileumsåret kan du läsa 
i artikeln ”Fokus på 1949”. Håkan Sjöholm beskriver det tolfte Europeiska 
Packardmötet i Österrike. NPOC-Finlands höstutflykt till Åbo beskrivs av 
gästande reportern Fredrik Lundberg från Mariefred. Allan Møller berättar 
om hur man renoverar en läckande bensintank, en nog så viktig operation om 
man tänkt sig att åka till Packardmötet i Norge 2020. 
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Rune Aschim i                    tankar

LA OSS KJØPE OG BRUKE DE GAMLE 
PACKARDENE OGSÅ

Jeg har vært medlem i NPOC i over 30 år, 
og har sett tendensen til at det blir fler og fler 
sene 30-talls og enda flere 50-talls biler på våre 
treff. Det er en tendens som er veldig nordisk. I 
USA ser vi Packardbiler fra 1913-1956 i skjønn 
forening. I Holland og Sveits er sene 20-tallsbiler 
og tidlige 30-tallsbiler mest populære.

Jeg tror grunnen til at det har blitt slik i vår 
klubb beror på misforståelser. Her har vi noen 
av grunnene til folk lar de eldste Packardene stå 
i garasjen eller unnlater å kjøpe dem:

en Packard bygget før 1937
-følger ikke trafikken
-er tung å kjøre
-har dårlig bremser
-krever mye service
Alt sammen er feil, veldig feil. For å ta mine 

egne biler: min 1932 modell går i 100 km/t uten 
problem. Den ligger rett på veien. Har kjempe-
bremser och trenger minimalt med service hvis 
den er skikkelig restaurert opprinnelig.

Min 1916 modell er noe anderledes. Den 

liker seg best i 60-70 km/t, men på vei til fergen 
i Ystad lå jeg i over 100 for å rekke fergen. Den 
er tung på rattet, og liker ikke dumper i veien

Har bare bakhjulsbremser, men etter mon-
tering av nye bremsetromler bremser den bra på 
tørt føre. Men man må holde større avstand til 
bilen foran enn med en nyere Packard. Trenger 
minimalt med service hvis den er skikkelig res-
taurert opprinnelig.

Når utviklingen mot nyere biler bekymrer 
meg, er det to grunner til det.

- Vi får ikke vist frem Packards historie på 
våre treff.

- Det er ikke så morsomt å leke med biler 
som er 20-25 år nyere enn din egen. Vi drar på 
treff ikke bare for å sparke i dekk og kikke, men 
diskutere tekniske problemer og løsningen på 
disse.

Derfor oppfordrer jeg våre medlemmer 
til å kjøpe og bruke de eldste bilene. Husk at 
Packardbilene lå langt foran de fleste andre 
merker i kjørbarhet og motorkraft. Deler ordner 
Ole og det er gode råd å få hos våre medlemmer.

ASK THE MAN WHO OWNS AN OLD 
ONE

Rune Aschim
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Innan vi kom fram till Stockholms hektiska trafik 
och färjeterminalen hade vi en dryg timmes färd 
genom ett höstvackert Sörmland. Rymlig kupé 
och bekväma soffor imponerade. Den sexcylin-
driga radmotorns lugna brummande skapade en 
mysig atmosfär.

Väl framme vid Viking-färjan fick vi sällskap 
av det välkända Packard-paret Hasse och Siri 
Schmidtz. Efter god mat och dryck blev det lite 
dans innan sänggående.

Eftersom landstigningen på lördagsmorgo-
nen skedde innan Åbo riktigt hade vaknat tog vi 
en tur genom den mysiga staden för att hitta ett 
öppet frukostfik.

En hösttur till Åbo

Vid lunchtid rullade vi sedan in på Åbo 
Båtvarf/Runsalavarvet där vi hälsades välkomna 
och bjöds på en mycket intressant rundvandring 
med visning av det anrika träbåtsvarvet av Jani 
Vahto. Det var intressant att se hur både skrov och 
motorer som slitits av tidens tand renoverades 
omsorgsfullt av mycket kunniga entusiaster, så 
att den finska skärgårdens stolta arv kan bevaras. 
Speciellt intressant var besöket i dockan där Åbos 
stolthet och jorden-runt-fararen träskeppet Sigyn 
(byggt 1887) renoverades för fullt.

Under tiden stod ett flertal av klubbmed-
lemmarnas fina Packards för allmän beskådan 
framför varvet, där de väckte stor beundran.

Text och bilder: Fredrik Lundgren

Vi har tyvärr ingen Packard men under en helg i mitten av september fick jag och min hustru 
Mimmi möjligheten att åka med våra grannar Raoul och Elsie af Forselles i deras Packard Six 
från 1939 till en höstträff i vackra Åbo. Denna höstträff arrangerades av NPOC:s arbetsgrupp 
i Finland.

Åbo båtvarv med anor från 1889.

På eftermiddagen körde vi till det vackert 
belägna Ruissalo Spa Hotel, där vi efter att ha 
njutit av soligt väder, havsutsikt och samkväm i 
baren intog en delikat middag tillsammans med 
ett drygt 20-tal trevliga klubbmedlemmar.

Efter frukosten på söndagsförmiddagen 
körde vi i kortege till Sjöfartsmuseet i Åbo. 
Tyvärr hade vädret svängt om till regn, men det 
gjorde inget då vi var inomhus. Vi fick en ny 
visning av Jani Vahto bland många intressanta 
båtar och den omsorgsfulla renoveringen av den 
underbart vackra veteranbåten Bonito med sitt 
spännande förflutna. Exempel på unika båtar 
var pedantiskt renoverade ”Kultaranta” från 
1921, som hade varit representationsbåt för fyra 
presidenter.

Efter den gemensamma lunchen på museet 
kunde vi fritt titta vidare på museets många 
intressanta avdelningar, bland annat den världsu-
nika avdelningen med hundratals utombords-
motorer från olika tidsepoker. Innan vi det var 
dags att rulla ner till Vikings färjeterminal fick vi 
lyssna på en pampig manskör, som sjöng för att 
samla in pengar till Sigyns fortsatta renovering.

För denna trevliga, intressanta och lärorika 
weekend vill jag verkligen tacka arbetsgruppen i 
Finland för inbjudan och fint arrangemang.

Segelfartyget Sigyn genomgår en grundlig 
renovering i varvets docka.
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Jani Vahto berättar om varvets verksamhet förr och nu.

Fredrik och Mimmi Lundgren fokuserar 
blickarna på varvets extrema skapelse 
”Experiment Motorbåt” Utombordsmotorer på Forum Marinum i Åbo.

Den extrema skapelsen kallades i folkmun ”cigarren”. Byggåret var 1929 och toppfarten ca. 60 knop.
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Jani Vahto berättar om hur familjens drömprojekt ”Bonito” blev verklighet.

När skrovet är klart anser man att halva jobbet är gjort. ”Bonito” renoveras professionellt på 
Forum Marinum.
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Efter att ha hållit god min mot den gemensamma 
fienden Tyskland blev förhållandet efter kriget 
mellan västmakterna och Sovjetunionen allt mer 
spänt och det kalla kriget tog praktiskt taget sin 
början redan 1945. Detta avspeglade sig även i 
Norden, där Finland hade sin relation till Sovjet 
att brottas med, medan de skandinaviska länderna 
trevande började diskutera försvarssamarbete 
inför ett kommande tredje världskrig, som inte 
ansågs helt uteslutet. Den 7 januari inleddes en 
konferens i Karlstad mellan Danmarks, Norges 
och Sveriges försvars-, stats- och utrikesministrar 
om ett försvarspolitiskt samarbete. Den 22-24 
januari hade ländernas statsministrar ett möte i 
Köpenhamn men den 30 januari strandade för-
handlingarna vid ett möte i Oslo. Sverige ville 
inte ge upp sin neutralitet och Danmark och 
Norge ville gå med i NATO som bildades den 4 
april detta år.

Den 23 maj slår USA, Storbritannien och 
Frankrike ihop sina ockupationszoner och bildar 
den självständiga Förbundsrepubliken Tyskland 
(Bundesrepublik Deutschland; BRD), i dag-
ligt tal kallad Västtyskland. Som svar på detta 
bildar Sovjet den 7 oktober den sovjetstyrda, 
kommunistiska Tyska demokratiska republiken 
(Deutsche Demokratische Republik; DDR) 
av sin ockupationszon, i dagligt tal känd som 
Östtyskland. 

Internationella idrottstävlingar började 
komma igång på allvar efter kriget. VM i 
ishockey startade 1947 och 1949 spelades 
turneringen i Stockholm den 12 – 20 februari. 

Fokus på 1949 – ett jubileumsår

Packard kunde 1949 fira sitt femtioårsjubileum som den äldsta oberoende bilfabriken i USA. 
Endast Oldsmobile, som grundades 1897, var äldre men var en del av General Motors och 
kunde därför inte anses vara oberoende. De amerikanska biltillverkarna hade efter andra 
världskriget fått återställa sina fabriker för civil produktion, samtidigt som ett uppdämt behov 
hos allmänheten att köpa bil ökade lavinartat. Under åren med krigsmaterielproduktion hade 
man inte kunnat arbeta med formgivning i någon större omfattning. Några helt nya model-
ler fanns därför inte att presentera efter kriget och för att kunna möta efterfrågan, fick man 
använda gamla pressverktyg och modernisera 1941 och 1942 års modeller så gott sig göra lät. 
I många fall var den enda ändringen en något modifierad front. Åren 1948 och 1949 började 
man dock skönja en modernare formgivning, även hos Packard. Samhället i stort började 
också återgå till normala förhållanden, ransoneringar och många andra kristidsföreteelser 
avskaffades och optimismen ökade inför det stundande femtiotalet.

Tjeckoslovakien tog guld, Sverige kom på fjärde 
plats, Finland kom på sjunde, Norge på åttonde 
och Danmark på tionde plats. Monte Carlo-rallyt 
startade för första gången 1949 efter uppehål-
let under kriget och intresset var enormt stort. 
Från Stockholm startade 40 ekipage och KAK, 
Kungliga Automobilklubben, som arrangerade 
starten i Stockholm, funderade över att i fortsätt-
ningen maximera antalet startande. 

SAAB insåg att efterfrågan på stridsflygplan 
skulle minska markant efter kriget och satsade 
tidigt på biltillverkning. I juni 1947 visades den 
första bilen upp. Valutarestriktioner och hårt reg-
lerade utlandsaffärer levde dock kvar flera år efter 
kriget, även i Sverige. Detta förorsakade problem 
med kontakter och affärer över gränserna men i 
senare delen av december 1949 kom man slutli-
gen igång med serieproduktionen av SAAB 92. 
De som tecknade sig för en SAAB vid den första 
visningen fick alltså vänta 2½ år på sin bil. 

Preston Tuckers avancerade bil, som bar 
konstruktörens efternamn och tillnamnet 
Torpedo, började tillverkas 1948 i Chicago. 
Den hann dock endast byggas i 51 exemplar, 
inklusive prototypen, innan företaget den 3 mars 
1949 försattes i konkurs efter falska anklagel-
ser för bedrägeri och felaktig information om 
Tuckers egenskaper (bilens alltså!). Först och 
främst gällde det säkerheten och flera av Tuckers 
säkerhetsdetaljer blev så småningom standard 
på praktiskt taget alla bilar. Det spekulerades 
i att de etablerade bilfabrikanterna låg bakom 
anklagelserna av rädsla för konkurrens inom ett 
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När bröderna Packard 1899 startade bil-
tillverkning hade man sjutton anställda och 
byggde sin första bil i ett hörn av sin elektriska 
firma i Warren, Ohio. Nu, 1949, hade företaget 
11.685 anställda och 116.527 aktieägare. Efter 
att före kriget ha varit ledande inom lyxbils-
segmentet, började det nu gå utför för Packard. 
Visserligen var 1949 PMCC:s näst bästa år efter 
1937, 104.593 bilar lämnade fabriken under 
kalenderåret. Men att inte ha en ny modell att 
presentera inför jubileumsåret skadade Packard 
och var givetvis en anledning till spekulationer 
om Packards ekonomi. Man uppdaterade osålda 
bilar från 1948 och det enda sättet att skilja en 
-48:a från en ”tidig -49:a” var att de senare fått 
en nia mellan de två siffergrupperna på identi-
fikationsplåten. Och detta var kanske inte den 
skillnad på modeller som marknaden förväntat 
sig ett jubileumsår. 

Exteriört kunde man skilja 22:a seriens bilar 
från den 23:e genom att de hade olika bakljus 
och att 22:a serien hade sidornas kromlister lågt 
placerade, medan de på 23:e serien satt halv-
vägs upp på dörrarna. Super Eight fick 1949 
en hjulbas på 127 tum mot föregående års 120. 
Man kan även se skillnad mellan serierna på en 
del andra smärre kosmetiska detaljer, som något 
annorlunda stötfångare och en större bakruta men 
i övrigt var skillnaden minimal. Ville man se 
några olikheter i interiören mellan de två aktuella 
serierna fick man titta på pedalerna, 23:e serien 
hade nämligen fått bromspedal med avrundade 
hörn och i förekommande fall givetvis även 
kopplingspedal med avrundade hörn. 

Förvirringen var också ganska stor 1949 
beträffande serier och modellår. Tjugoandra serien 
tillverkades både som 1948 och 1949 års modeller. 

område dit dessa ännu inte hade kommit. Detta 
var också under den tid då biltillverkarna inte 
ville installera säkerhetsbälten i bilarna, för man 
trodde att detta skulle ge en signal till marknaden 
om att bilarna var osäkra! 

Den nya karossen på 1949 års Buick använ-
des endast ett år, men de välkända ”portholes” 
eller ventilationshålen på karossidan, som lanse-
rades detta år, förekom betydligt längre. Chrysler 
Corporation introducerade gemensamma karos-
serier på sina olika märken, vilka såldes på export 
under namnen Chrysler, Dodge eller Plymouth 
beroende på marknad. Hudson presenterade en 
ny lågprisserie, ”Pacemaker”, för att ersätta för-
krigsmodellen ”Terraplane”. Nash kom med en 
ny formgivning som döptes till ”Airflyte”, vilken 
karaktäriserades av en självbärande kaross som 
var nerdragen över alla fyra hjulöppningarna 
och vindruta utan mittstolpe. Oldsmobile bjöd 
på formgivning som fick namnen ”Futuramic” 
och ”Rocket”. Bilarna började nu få allt fanta-
sirikare namn, en trend som skulle fortsätta in i 
våra dagar. 

Förutom Packards femtio år som biltillver-
kare passerades ännu en milstolpe inom ame-
rikansk bilindustri detta år, i USA tillverkades 
1949 den 100-miljonte bilen. USA var då utan 
tvekan världsledande inom biltillverkning. Vem 
kunde ana att Toyota närmare sextio år senare 
skulle slåss med GM om tätpositionen som 
bilfabrikant och att många skulle anse japanska 
Lexus vara världens bästa bil?

Jan Alvemarks  2211 DeLuxe Eight Club Sedan

Jørgen Petersens 2332 Super Eight Convertible 
Victoria

En ny 1949:a på Packards testbana i Utica.
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Knut Samuelsens 2206 Custom Eight Sedan. 

Tjugotredje serien som presenterades den 2 maj, 
märkligt nog mitt under modellåret, byggdes både 
under 1949 och 1950. Detta innebär att bilar med 
t.ex. siffrorna 2202-9 och 2302 på identifikations-
plåten båda räknas som 1949 års Super Eight. 
Totalt tillverkades 53.138 bilar av tjugoandra 
serien och 63.817 av tjugotredje serien som räk-
nades som 1949 års modell, sammanlagt 116.955 
stycken. Dessa siffror skall inte förväxlas med 
antalet bilar byggda under kalenderåret. Endast 
tretton sexor byggdes i slutet av 1949 som 1950 
års modell och dessa utrustades som taxibilar. 
Med dessa bilar upphörde produktionen av både 
taxibilar och sexcylindriga modeller hos Packard 
och skulle aldrig mer återuppstå. Sexcylindriga 
bilar började nu vara synonymt med billiga bilar, 
så Packard tänkte förmodligen rätt som bara gjorde 
åttor. Däremot började kunderna undra när före-
taget skulle komma med en V-8. 

Den nya serien av ”jubileumsbilar” bestod, 
förutom de tretton ovan nämnda taxiutrustade 
bilarna, av Eight med 135 hkr. i ett 120-tums 
chassi, Super Eight med 150 hkr. och Custom 
Eight med 160 hkr, båda i ett chassi med 127 
tums hjulbas. Av Eight och Super Eight fanns 
också en elegantare DeLuxe-version. Dessutom 
fanns ett chassi med 141 tums hjulbas med Super 
Eight-motor till vilket Henney endast byggde 
fyra karosser. Om dessa var sjusitsiga sedaner 
eller limousiner eller kanske ett par av var är osä-
kert. Totalt var utbudet fjorton olika modeller av 
23:e serien. En karosstyp som 1949 tillverkades 
för sista året var stationsvagnen. Det är möjligt 
att PMCC hade planerat detta tidigare, eftersom 
den modellen förblev helt oförändrad när 23:e 
serien presenterades. Man kan också spekulera 
i om det var osålda bilar av 22:a serien som fick 
en ny identitet.

Amerikas presidenter har haft ett gott öga till 
Packardbilar, här President  Truman i en 2233 
Custom Eight Convertible Victoria

Packards 50-årsjubileum firades med olika      ar-
rangemang runt hela Nordamerika. Här ”1949  
dealers show, Packard Golden Anniversary 
Toronto exhibit.” 

PMCC:s verkställande direktör George 
Christopher hade förutspått tillverkning och 
försäljning av 200.000 bilar 1949 men man kom 
endast upp till drygt hälften. Christopher gjorde 
en PR-resa genom hela USA och besökte åter-
försäljare i avsikt att entusiasmera dessa. Många 
lyckades han övertala och ett flertal satsade på 
att expandera och utökade sina försäljningslo-
kaler. Vid årets slut hade dock fler än 500 av 
återförsäljarna avsagt sig representationen för 
Packard. Efter ett stormigt styrelsemöte i okto-
ber drog sig Christopher tillbaka till sin farm i 
Ohio. ”Det är lugnare där, det finns inte så många 
chefer” lär han ha sagt. Officiellt avgick han den 
31 december 1949 och efterträddes då av Hugh 
Ferry. Ett hårt slag för Packard detta år var också 
att flygvapnet sade upp det lukrativa kontraktet 
för tillverkning av jetmotorer, vilket innebar att 
fabriken i Toledo, Ohio, som var specialiserad 
på flygmotorer, fick läggas ner. 
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Till 50-årsjubileet placerade fabriken 2 000 guldlackerade bilar på Packards testbana i Utica för 
avhämtning av återförsäljarna. En imponerande syn!

Trots allt blev det ett jubileumsfirande med 
en ”kickoff” den 2 maj i Detroit för landets 
återförsäljare. Påföljande dag tog bussar hela 
sällskapet till Packard Proving Grounds i Utica, 
där 2.000 bilar lackerade i guldmetallic stod och 
väntade på att bli hämtade av återförsäljarna, en 
imponerande syn. Dessa exemplar var de enda 
Packardbilar som gick att få lackerade i denna 
färg. Bilarna döptes till ”Anniversary Packards” 
och evenemanget ”Dealer’s Driveaway” och fick 
stor uppmärksamhet, främst i lokalpressen.

Formgivningen på Packardbilarna från åren 
1948 till 1950 är väl den i märkets historia som 
blivit mest omdiskuterad. De som inte tyckte om 
den döpte modellen till ”Den gravida elefanten” 
eller ”Det uppochnedvända badkaret”. Men det 
fanns många som var av helt motsatt uppfattning 
och om detta vittnar inte minst ett stort antal 
priser som modellen fick just för sin design. 
Som exempel kan nämnas: ”Fashion Car of the 
Year” i New York; ”Finest and most beautiful 
car in the show” i Cacuta, Colombia, första pris 
i “Concours d’Elegance” vid flera utställningar 
i europeiska och sydamerikanska städer samt 
“Grand Prix” i Rom och i staden Sofar i Libanon. 

22:a seriens Limousine, byggd på ett chassi 
med 148” axelavstånd

Efter flera års experimenterande kunde 
Packard i mitten av maj 1949 presentera sin 
automatiska växellåda ”Ultramatic”. Denna blev 
standard på 23:e seriens Custom Eight och tillval 
på övriga modeller. PMCC var dock långt ifrån 
ensam om att introducera en automatlåda i slutet 
av fyrtiotalet. De flesta biltillverkare hade under 
ett flertal år jobbat på att framtidens bilister skulle 
slippa den manuella växlingen. Hydramatic från 
GM var inte den första automatlådan men den 
första som blev en kommersiell framgång. Den 
sporrade också Packard att förfina sin version, 
vilket skedde under ledning av ingenjören Forest 
R. McFarland, chef för Packards forskningsav-
delning. Tillsammans med PMCC:s VD George 
Christopher och tekniske chefen Jesse Vincent 
hade McFarland arbetat på utvecklingen av en 
helautomatisk växellåda efter riktlinjer utarbe-
tade i början av trettiotalet. 

Men det var först på hösten 1944, när 
McFarland och Vincent blev frikopplade från 
flygmotortillverkningen inom Merlinprojektet, 
som utvecklingen av Ultramatic tog fart. 
Växellådan är så konstruerad, att man vid start-
problem kan bogsera igång bilen. Man kan 
dock knappast springa igång den, eftersom det 
fordras en fart av cirka 40 km/tim. för att få 
motorn att starta. Man kan även bogsera bilen 
om man inte kör längre än cirka 160 km och 
inte fortare än 65 km/tim., vilket bör räcka vid 
bogsering. Ultramatic ansågs av fackpressen vara 
en av de bästa automatlådorna på marknaden, 
överlägsen Fords och Chryslers, minst lika bra 
som Hydramatic och definitivt bättre än GM:s 
Dynaflow, i folkmun kallad Dynaslow.
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Packards testbana i Utica norr om Detroit togs i 
bruk i juni 1928 och verksamheten sorterade då 
under fabriken i Detroit. Detta arrangemang för-
anledde ett flertal problem och förseningar, som 
i sin tur ökade kostnaderna. Cirka ett år senare 
beslöts därför att Packard Proving Grounds skulle 
arbeta fristående från Detroit med en egen led-
ning och med Charlie Vincent som chef.

Charlie Vincent uppskattade detta arrang-
emang som gav honom fria händer. Han började 
med att på fabriken peka ut bilar som togs direkt 
från bandet och transporterades till Utica för 
att testas. I början av tillverkningen av varje ny 
modell togs minst fem bilar ut för test. Dessa 
kördes hårt minst 400 km och inspekterades 
sedan av tekniker in i minsta detalj. Därefter togs 
en ut för att köras ytterligare 1600 km med full 
gas på banan samt plågas varv efter varv på vad 
Packard kallade the rough roads. En annan bil 
fick samma behandling i 4 000 km och ytterliga 
en i 40 000 km. Vid minst två tillfällen kördes två 
Packardbilar i toppfart i sju dygn och nådde drygt 
2 400 km var, vilket var den mest effektiva testen 
för att kontrollera prestation och uthållighet.

Under de första fyra åren från 1932 som 
Twin-Six och Twelve tillverkades, kördes varje 
exemplar av denna modell cirka 400 km, dels 
för att köras in och dels för att testa samtliga 
funktioner. Efter en noggrann inspektion och 
åtgärdande av eventuella brister, fick köparen 
motta ett certifikat signerat av Jesse Vincent och 
hans närmaste man Tommy Milton. Dessutom 
klistrades en etikett med datum när bilen god-
kändes bakom instrumentbrädan vid sidan av 
höger handsfack.

Allt detta resulterade i många tuffa kilometer 
av både experimentbilar och standardmodeller år 
efter år. Under 1933 rapporterades testkörningar 
på Utica i 1 238 243 km motsvarande drygt trettio 
varv runt jorden vid ekvatorn. Trots att Packards 
testbana ansågs som världens snabbaste vid 
denna tid, inträffade aldrig någon dödsolycka 
och inte ens något så allvarligt tillbud att någon 
blev skadad. 

Källa: Kimes: Packard a History of the 
Motor Car and the Company

Källor: Kimes: Packard a History of the Motor Car and 
the Company. 
Damman & Wren: Packard.
Dawes: The Packard 1942–1962. 
En bok om SAAB-Scania
Wikipedia.  

Reklambild som visar utvecklingen under 50 år 
på både bilar och dammode.

Det har skrivits böcker och artiklar under mer 
än femtio år, där man har spekulerat i varför ett 
bilmärke som Packard inte överlevde. Personerna 
och skälen man skyller på är många och det är 
naturligtvis inte en person eller händelse som 
bär skulden. Men ett skäl var säkert en åldrande 
ledning som inte följde med i utvecklingen och 
dessutom gjorde vissa missbedömningar. När 
Hugh Ferry tillträdde som verkställande direk-
tör 1949, blev hans första uppgift att skaffa en 
ersättare för sig själv, Ferry hade då varit anställd 
hos Packard sedan 1910. Att inte presentera en 
ny modell jubileumsåret 1949 var naturligtvis 
en stor besvikelse för marknaden och att sedan 
fortsätta att tillverka samma modell under 1950 
gjorde ju inte saken bättre. Från 1949 sjönk 
produktionssiffrorna med en sågtandad kurva till 
det sorgliga slutet 1958 när man på Studebakers 
fabrik i South Bend, Indiana tillverkade 2.622 
bilar som fick Packards namnplåt.

Station Sedan 2393 byggdes på Eight-chassit.

Trettio varv runt jorden
Text: Bertil Dimander
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Så det gjorde jag. Med övertygelsen att det under-
lättar att ha en fullt pålitlig bil. Hemkommen från 
Tyskland hade jag noterat att bilen gick ojämnt 
på tomgång, orsakat  av dålig kompression i en 
cylinder, trots en motorrenovering 15 år tidigare.  
Dessutom hade den överväxel som eftermonte-
rats nåt år innan aldrig fungerat ordentligt. Så det 
var bara till att uppsöka verkstaden, Danielssons 
Bilservice på Ekerö. Där togs motorn ur bilen 
och en genomgripande motorrenovering gjordes. 
Samtidigt visade det sig att överväxeln varit fel-
aktigt inkopplad från början. Problemet löstes 
genom att studera hur överväxeln på en annan 
bil, Axel Broms Clipper Custom Limousine, som 
samtidigt fanns på verkstaden, var inkopplad. 

Innan jag gav mig iväg mot Wien ville jag 
köra några mil, typ provkörning, för att sedan 
göra ett oljebyte i den nyrenoverade motorn. 
Vid ett trafikljus small det till i kopplingen. Men 
det vara bara returnfjädern som gick av, enkelt 
åtgärdat. Sedan slutade generatorn plötsligt att 
ladda, vilket var mer problematiskt, för det fanns 
inga delar i Stockholm. Så det blev en paniksresa 
med bruksbilen till Kumla och Kjell Johanssons 
Veteranbildelar där det fanns ett ankare som 
borde passa. Kvällen innan jag skulle åka modi-
fierades detta ankare av Danielsson. Allt såg då 
bra ut och färden söderut kunde börja.

Det rullade på bra längs E4:an. Men plötsligt 
slutade bilen att ladda. Då jag svängde av vid 
Gränna tänkte jag att nu är det säkert färdig åkt 
för denna gång. Den lilla verkstad jag hittade 
kunde dock snabbt konstatera att generatorn 
faktiskt laddade. Konstigt. Jag åkte vidare, kom 
fram till Göteborg och tog Stenas nattfärja till 

Kiel. Därifrån till Hamburg nästa dag där jag 
satte bilen på biltåget direkt till Wien. Därmed 
sparade jag en massa mil på Autobahn. Det var 
min födelsedag fast det blev inte mycket till 
firande, frånsett några öl, tillsammans med två 
danskar i en trång sovkupe.

Med min 47:a Packard Clipper har jag vid flera tillfällen deltagit i olika Packard möten ute i 
Europa. Då det vid förra mötet i Tyskland 2017 annonserades att nästa möte skulle äga rum 
i närheten av Wien i Österrike 2019 blev jag lite avskräckt, för det är ju minst 180 mil enkel 
resa från Stockholm. Men jag hade varit där tidigare med bil, då med en P1800.  Så det är 
klart, som Ingemar Stenmark brukade säga; “De ä bar å åk”.

DET TOLFTE EUROPEISKA 
PACKARDMÖTET I ÖSTERRIKE 2019

RESEBERÄTTELSE FRÅN DELTAGANDE

Incheckning till biltåget i Hamburg med desti-
nation Wien.

 Väl av tåget i Wien körde jag i regnet direkt 
till dess höga TV-torn där mötesdeltagarna hade 
samlats till lunch, med 17 bilar, helt nära den 
mäktiga floden Donau. I den roterande restau-
ranten intogs den obligatoriska wienersnitzeln. 
Därefter var det rundvandring i Schönbrunn, det 
Habsburska sommarpalatset med sina 1441 rum. 
Välbesökt, särskilt av många kineser.    

Text och foto: Håkan Sjöholm
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Ett besök i Wien är knappast komplett utan 
en föreställning på den Spanska Ridskolan med 
sina vita lipizzanerhästar i en anrik byggnad. På 
gångavstånd ligger sedan det fashionabla hotellet 
Sacher, känd för sin tårta som fått sitt namn efter 
hotellet. En säker turistfälla.

Efter att ha deltagit i sju av dessa Europeiska 
möten, i England, Danmark, Frankrike, Belgien, 
Schweiz, Tyskland och nu Österrike är det endast 
belgaren Isidoor Vos med sin Super Clipper som  
kan uppvisa samma regelbunda närvaro. Andra 
regelbundna deltagare är far och son Ackermann 
som brukar komma i lite olika bilar, denna gång 

Barockslottet Schönbrunn, färdigställt 1747.

med en 1941 One Twenty och en 1955 års Clipper 
Constellation ombyggd till pick-up som kom-
mer bli en praktisk annonstavla för den Packard 
verkstad de driver hemma i Schweiz. Från Norge 
kom John Wallentin och Ellen Hjørnevik med en 
vacker 12-cylindrig Coupe Roadster från 1934. 
Det var ovanligt många roadsters och conver-
tibles från perioden 1935-37, både Super 8 och 
V12:or varav några varit med på tidigare möten. 
En 1951 års 400 Sedan hade skeppats över från 
USA och registrerats tillfälligt på schweiziska 
plåtar av entusiasten John Kefalonitis. För några 
år sedan hade han på samma sätt skeppat en 
limousine till mötet i Frankrike.

Packard 400 skeppad i container från USA och tillfälligt registrerad i Schweiz för att kunna deltaga 
i mötet.
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Det var roligt att se en 1948 års Woodie. 
Det var första gången jag såg denna trevliga 
och ovanliga bil. Modellen tillverkades under 
åren 1948-50 och då endast i 3864 exemplar.  
Andreas Straube, som gästat kulturaftonen på 
Villa Brevik i Stockholm och då talat om hur 
han spårat ursprunget till sin bil, deltog med sin 
1102 Eight Limousine från 1934.

Ett besök avlades i ett vindistrikt med 
tillhörande vinprovning. Färden på småvägar 
underlättades av ett gäng motorcyklister på 

Harald-Davidsson maskiner som hade engagerats 
för hålla ordning på trafiken, dvs de uppträdde 
som mc-poliser och såg till  att kortegen av 
Packard bilar lätt tog sig fram genom den övriga 
trafiken. Åtta medlemmar i en lokal mc-klubb 
for runt bilarna som en bisvärm och såg till att 

det var fritt fram i rondeller och vägkorsningar. 
Uppenbarligen hade killarna det mycket roligt.

Det sista besöket var på ett urgammalt 
kloster, Heiligenkreutz, som hyser ett stort antal 
munkar. Efter rundvandring i de gamla byggna-
derna steg en av munkarna ut på klostergården 
där bilarna parkerats. Inte för att beundra dessa, 
utan för  att välsigna bilarna och dess passage-
rare med förhoppning om en lyckosam hemresa. 
Munken stänkte lite heligt vatten på varje bil 
och sade, kan jag förmoda, några väl valda ord. 
Ägaren från Luxemburg till en grön och nyinköpt 
1935 Victoria valde dock att stå över. På vägen 
tillbaka till hotellet råkade han komma för nära en 

Motorcyklister som fick leka mc-poliser.

Munk med en liten hink med heligt vatten.

Stor bil, en 1934 års limousine.
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Nästa möte är planerat att äga rum någon-
stanns i södra Sverige 2021, och då i samband 
med att NPOC fyller 50 år. Ett ypperligt tillfälle 
att kombinera två evenemang. Förhoppningsvis 
kan det bli ett bra deltagande från övriga Europa.

stenmur, vilken skrapade nederkanten på bilens 
framskärm. Efteråt skyllde han missödet på den 
uteblivna välsignelsen…

För resan tillbaka till Stockholm tog jag inte 
biltåget, utan Autobahn genom Tyskland. Jag 
hade tänkt ta den kortare vägen genom Tjeckien, 
men blev avrådd av John Wallentin som under 
nerresan suttit fast i stillastående bilköer i höjd 
med Prag. Första dagen blev det därmed nästan 
100 mil till trakten av Hannover via Nürnberg, 
sedan 30 mil till Kiel och färjan till Göteborg 
varefter det återstod 50 mil till Stockholm. Vid 
gränsen mellan Tyskland och Österrike blev jag 
stoppad då tullen ville se bilens registrerings-
handlingar, vilka jag inte hade med mig. Det 
resulterade i böter, 120 EUR.  Bilen rullade 
annars på mycket komfortabelt med nyreno-
verad motor och fullt fungerande överväxel. 
Laddningen var dock ett litet problem, vilket 
visade sig hänga  ihop med reläet. Närmast har 
jag tänkt bygga om elsystemet till växelström, 
fortfarande 6V.

Mötet arrangerades av Brigitte och Stefan 
Barbaric från den österrikiska Packard klubben. 
De deltog med en fin 1935 Convertible Coupe. 
Inkvartering skedde i ett före detta slott, med 
utsikt över Wien. Under dessa möten brukar det 
intagas ordentliga måltider på bättre ställen, med 
tre rätters menyer och tillhörande fina viner, både 
till lunch och middag. Så även denna gång.

Ståndsmässigt hotell.

Arrangörens bil, en 12-cylindrig Convertible 
Coupe från1935.

1.

2.

3.

John Wallentin med 12-cylindrig Coupe 
Roadster från 1934.
Packard pickup, byggd på en 1955 Clipper 
Constellation.
1935 Victoria Convertible.
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Renovering af benzintank
Text: Jesper Lykkestrøm Bentzen, Allan Kim Møller   Foto: Jesper Lykkestrøm Bentzen

Vores nye medlem i Danmark Jesper Lykkestrøm Bentzen der ejer en One-Twenty Club Coupé 
1940, kontaktede mig vedrørende hans benzintank som desværre var utæt. Da jeg mente det 
er utroligt svært at skaffe en ny tank nogen steder, ville Jesper finde hjælp anden steds, og 
selv gå i gang.

Her er hvad Jesper skulle igennem punkt for punkt med renoveringen og vi får mulighed for at se, 
hvad vi skal igennem, hvis vi får samme problem.

1. Udvendig komplet afrensning med varmepistol, slibning og afvaskning.
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2. Stor del af bunden er skåret ud med vinkelsliber. Kun denne del var angrebet. For at undgå 
eksplosion - tank grundig udvasket og ved udskæring pustes trykluft gennem tanken.

3. Indvendig tank sealer afrenset - med var-
mepistol og slibning.

4. Autoværksted - Raadvad Karosseri med speci-
ale i karosseri laver ny bund der svejses i.

5. På toppen tin-loddes fire hjørner da prop-
perne ellers er utætte. Svejsningen i bunden 
loddes ligeledes for at sikre at alt er tæt og 
for et pænt resultat. (Udført af Billund MC)

6. Forberedelse at ny tank sealer bestående 
af: 
  A - cleaner
  B - rust remover
  C - sealer
Et relativt stort arbejde, da der mellem be-
handlingerne skal afvaskes grunding og tan-
ken skal være 100%  tør inden man fortsætter. 
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 7. Udvendig afslibning og affedtning inden grunding med epoxy, hvorefter jeg har sprøjtemalet 
den med  sort body, så den får en flot nubret overflade.

8. Sealer skal hærde i min. 7 dage inden der må 
påfyldes brændstof. 
     (Sealer købt hos Veteranimporten.dk)

Jesper skrev til mig efter den var færdig – 
Du skal vide - det har været et KÆMPE 

arbejde.
Pyyhhh.... resultatet er godt, men jeg havde 

ikke gjort det selv, hvis jeg havde vist at det var 
så stort et arbejde.

Ja, stort arbejde har det været, men sikken et 
godt og flot resutalt der kom ud af det. Nu holder 
tanken rigtig mange år igen.

Godt gået Jesper og tillykke med resultatet.
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Færdigt resultat
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Kansi
Kansikuvassa vuoden 1949 2332 Super Eight Conver-
tible Victoria. Rune Aschim puhuu vanhempien Pack-
ardien käytön puolesta. Bertil Dimander kirjoittaa juhla-
vuodesta 1949 ja Håkan Sjöholm rapor toi kahden-
nestatoista Euroopan Packard kokouksesta Itävallassa. 
Allan Møller kertoo kuinka paikataan vuotava tankki.

Sivu 3.
Rune Aschimin Packard ajatuksia.

Ostakaamme ja käyttäkäämme myös vanhempia Packardeja.
Olen ollut NPOCn jäsenenä yli 30 vuotta ja olen pannut 
merkille, että kokouksissamme on enenevässä määrin 
30-luvun lopun ja sitä uudempia autoja. Tämä trendi on hyvin 
Pohjoismainen ja perustuu väärinkäsitykseen. Ollaan sitä 
mieltä, että vanhemmat Packardit ovat raskaita ajettavia, 
niissä on huonot jarrut ja niillä ei pysytä liikenteen virran 
mukana. Tämä on täysin väärä olettamus. Itselläni on sekä 
vuoden 1916 ja 1932 vuoden malleja. 32-sella voin surutta 
ajaa 100 km/t kuten myös tarvittaessa vanhemmalla malilla. 
Jarruremontin jälkeen myös jarrut toimivat moitteettomasti, 
ainakin kuivalla kelillä. Täytyy vain pitää riittävää etäisyyttä 
edellä ajavaan autoon. Ehdotankin, että käyttäisimme myös 
vanhempia Packardeja koska Packard oli ajettavuudessa ja 
konetehossa niin paljon muita merkkejä edellä. 

Sivut 5 -7.
Syysretki Turkuun Teksti ja kuvat Fredrik Lundgren
Meillä ei ole omaa Packardia mutta syyskuun aikana saimme 
vaimoni kanssa tilaisuuden osallistua syysretkelle naapure-
ittemme Raoul ja Elsie af Forsellesin seurassa. Tapahtuman 
järjesti Packardkerhon Suomen työryhmä.      

Matkalla Tukholman lauttaterminaalille tutustuimme Pack-
ardin muhkeisiin sisätiloihin. Packard Sixin jalkatila oli riittäväi 
ja sohva oli mukava.  Kuusisylinterisen rivimoottorin rauhal-
linen murina loi turvallisen matkatunnelman. Terminaalissa 
matkaan liittyi Schmidtzin pariskunta ja yhteisen illallisen 
jälkeen pääsimme yölevolle.  

Aikaisen saapumisajan johdosta Turku ei vielä ollut 
herännyt kunnolla, mutta ajoimme kaupungin keskustaan 
löytääksemme aamiaispaikan. Lounasaikaan saavuimme 
Ruissalossa sijaitsevalle Turun Venetelakalle jossa meidät 
toivottiin tervetulleiksi. Tutustuimme osaavan oppaan, Pack-
ardkerhon jäsenen, Jani Vahdon johdolla telakan toimintaan 
sekä menneisyydessä että nykyhetkellä. Entisöintityön alla oli 
monta mielenkiintoista projektia, enimmäkseen telakan omaa 
tuotantoa. Mutta siellä oli myös puinen valtameripurjehtija, 
turkulainen museolaiva Sigyn, joka oli läpikäymässä täydel-
lisen entisöinnin.   

Iltapäivällä siirryimme Ruissalon Spa Hotellille jossa illa-
stimme muiden osallistujien seurassa. Kokoukseen osallistui 
24 henkeä ja 7 Packardia.

Sunnuntaiaamun aamiaisen jälkeen siirryimme Forum 
Marinumin merimuseolle Turkuun. Jani Vahto hoiti taas opas-
tuksen osaavasti ja kunnialla. Hän esitti perheen erikoispro-
jektia, ”Bonitoa” joka oli entisöintityön alla museon tiloissa. 
Museossa nähtiin myös täydellisen entisöinnin läpikäyneen, 
neljää presidenttiä palvelleen, ”Kultaranta”-veneen. 

Museossa tarjotun lounaan jälkeen saimme vapaasti jatkaa 
museon aarteiden tutkimista. Kuuntelimme myös mieskuoroa 

joka esityksellään keräsi varoja Sigynin entisöintiä varten. 
Haluamme kiittää Packardkerhon Suomen työryhmää 

mielenkiintoisesta ja opettavaisesta viikonlopusta.

Sivut 8-12.
Fokuksessa juhlavuosi 1949
Vuonna 1949 Packard vietti 50-vuotisjuhlia vanhimpana, 
sitoutumattomana auton valmistajana.  Vain 1897 perus-
tettu Oldsmobile oli vanhempi. Olds oli kuitenkin osa GMää 
eikä näin ollen voida katsoa olevan sitoutumaton. Amerikan 
autoteollisuuden oli sodan jälkeen täytynyt palautua sivili-
tuatantoon. Sodan aikana, jolloin keskitettiin sotakaluston 
tuotantoon, ei voitu  kehittää muotoilua, eikä sodan jälkeen 
voitu esittää uusia malleja. Oli tyydyttävä vanhoihin prässityö-
kaluihin ja modernisoitava malleja parhaan kykynsä mukaan. 
Vuosina 1948 ja 1949 oli kuitenkin havaittavissa modernimpaa 
muotoilua, myös Packardin kohdalla.

Sodan jälkeen Euroopassa tapahtui paljon. Entisten 
Saksanvastaisten liittolaisten, Länsivaltojen ja Neuvostoliiton, 
välit kiristyivät kiristymistään ja nk. kylmä sota sai alkunsa. 
Saksa jaettiin kahteen osaan, Ruotsi, Norja ja Tanska solmivat 
puolustusliiton ja Norja ja Tanska liittyivät NATOon. Suomella 
oli omat erikoishankaluutensa naapurinsa kanssa. Jääkiekon 
MM-kisat sai alkunsa 1947 ja 1949 kisattiin Tukholmassa. 
Suomi sijoittui seitsemänneksi juuri ennen Norjaa ja Tanskaa. 
Uusina automerkkeinä syntyivät SAAB ja Tucker. Tucker oli liian 
edistyksellinen ja tuli muiden autonvalmistajien kampittamaksi 
vain 51 autoa valmistettuaan.

Packardin 50-vuotistaipaleen lisäksi saavutettiin myös 
toinen amerikkalaisen autoteollisuuden vistanpylväs. 
U.S.A:ssa valmistettiin nimittäin vuonna 1949 sadas miljoonas 
auto ja U.S.A. oli kiistatta maailman johtavin autonvalmista-
jamaa. Kukapa olisi aavistanut, että 60 vuotta myöhemmin 
Toyota taistelisi tästä kärkisijasta.

Kun veljekset Packard vuonna 1899 valmisti ensimmäisen 
autonsa, heillä oli 17 työntekijää. Vuonna 1949 työntekijöiden 
määrä oli 116.527 ja osakkaita yrityksessä oli 11.685. Oltuaan 
johtava luksusautojen valmistaja ennen sotaa, alkoi nyt 
Packardin alamäki, vaikkakin vuosi 1949 oli yrityksen toiseksi 
paras vuosi vuoden 1937 jälkeen. Uuden mallin puuttuminen 
juhlavuonna vahingoitti Packardin mainetta ja spekulaatiot 
koskien Packardin taloutta saivat alkunsa. Vuoden 1949 malli 
oli vain erittän lievästi muutettu 1948. Mallit voitiin erottaa 
vain takavaloista, joistakin kromilistoista ja valmistenumeron  
ylimääräisestä numerosta 9. Tämä ei ollut sitä mitä  suuri yleisö 
odotti uudelta mallilta.

Kahdeskymmeneskolmas sarja julkaistiin toukokuussa 
kesken mallivuotta ja oli tuatannossa sekä v. 1949 että v. 
1950. Autot joilla tyyppikilvessä oli 2202-9 tai 2302 laskettiin 
molempien olevan vuoden 1949 Super Eightejä. Yhteistua-
tanto oli 116.955 autoa. Mallivuonna valmistettiin vain 13 
autoa kuutoskoneella taxikäyttöön. Kuutos-koneita ryhdyttiin 
yhdistämään halpoihin autoihin ja Packard teki oletettavasti 
oikein keskittyessä vain 8-koneiden valmistuikseen. Tosin 
asiakkaat alkoivat kysellä koska yhtiö toisi markkinoille V-8:n.

Uusi ”juhlasarja” käsitti, yllä mainittujen taxien lisäksi, 135 
hv Eightin 120’ akselivälin  alustalla, 150 hv Super Eightin  
ja 160 hv Custom Eightin 127 akselivälin alustalla. Eight- ja 
Super Eight-malleista oli myös loistokkaampi versio, DeLuxe. 
Vuonna 1949 valmistettiin myös viimeinen nk. kartanomalli.

Packardin TJ G.Chistopher oli ennakoinut 200.000 auton 
valmistamista ja myyntiä vuonna 1949 mutta päästiin vain 
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herättävät erikoisine kävelytyylineen huomiota. Sachertortusta 
tuttu hotelli on kävelyetäisyydellä Lippi-hevosista. Olen osal-
listunut seitsemään vastaavaan kokoukseen ja johdan tilastoa 
belgialaisen Isidor Vosin kanssa. Monta hienoa autoa oli 
nähtävillä, näistä mainittakoon John Wallentinin kaunis 1107 
Twelve Coupe Roadster vuodelta 1934.

Kuvien autot puhuvat puolestaan. Kävimme viinintuo-
tantolaueella mottoripyöräsaattueen avustamina. Viimeinen 
kohteemme oli Heiligenkreuzin ikivanha munkkiluostari. Munkit 
siunasivat automme kotimatkan onnistumisen varmistukseksi. 
Eräs osallistuja kieltäytyi kasteesta mutta auto sai lieviä 
vaurioita poistumisen yhteydessä ja sätti itseään aiheesta. 

Kotimatka sujui ajamalla tosi hyvin paitsi että rekisteriote 
oli unohtunut kotiin ja sakkoja tuli Saksan rajalla. Kokouksen 
oli järjestänyt Itävaltalaisen kerhon jäsenet Birgitte ja Stefan 
Barbaric. Asuttiin upeissa linnoissa, syötiin kunnon ruokaa ja 
maistettiin hienoja viinejä sekä lounailla että illallisilla.    

Ensi kokous suunnitellaan tapahtuvaksi kerhomme 
50-vuotisjuhlien aikaan Ruotsissa.

Sivut 18-21.
Polttoainetankin entisöinti  Teksti ja kuvat Jesper 
Lykkeström Bentzen, Allan Møller  
Uusi jäsenemme Jesper Lykkeström Bentzen omistaa v. 1940 
One-Twenty Club Coupen jonka polttoainetankki oli rikki. Uutta 
tankkia ei ollut luvassa joten apua oli saatava muulla tavoin.      
Käydään prosessia läpi askel askeleelta jotta tästä olisi apua 
vastaavassa tilanteessa olevalle jäsenelle.
1 Tankki puhdistetaan ulkoisesti lämpöpistoolilla. Se hiotaan 
ja pestään kauttaaltaan.  
2 Koska vain pohja oli ruostunut puhki, tankki leikattiin auki 
ja vioittunut kohta/pala poistettiin.  Räjähdyksen välttämiseksi 
tankki pestiin tarkkaaan sisäisesti ja puhallettiin paineilmalla 
leikkauksen aikana.
3 Vanha tiivistysaine pestiin pois lämpöpistoolin ja hionnan 
avulla.
4 Korikorjaamo muotoilee uuden pohjapalan joka hitsataan 
paikoilleen.  
5 Ylätason kulmien proput juotettiin tinalla vuotojen estämi-
seksi. Myös pohjan hitsaukset tiivistettiin juottamalla tinaa 
sauman yli.     
6 Tankkiin tehtiin sisäinen ”Tank Sealer”-käsittely valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Ei kannata yrittää ellei tankki ole täydel-
lisen puhdas. 
7 Tankki hiottiin ja rasvapestiin ennen epoksipohjustusta. 
Mattamusta pintaväri maalattiin ruiskulla.
8 ”Tank Sealer”-tiivistysaineen täytyy kovettua 7 päivää ennen 
polttoaineen täyttöä.
Työ on Jesperin mukaan ollut raskasta, eikä hän olisi siihen 
ryhtynyt jos olisi tiennyt. Mutta nyt kun se on takanapäin 
toivotamme hänelle hyvää matkaa jatkossa.
Kääntäjän huomautus: Älä ryhdy moiseen, jäta ongelma 
ammattilaisen hoidettavaksi.

Takakansi  
Kuvankaunis vuoden 1947 Packard Clipper Six on Ari Saukon 
omistuksessa.  Auton väri on Cavalier Maroon Metallic väri-
koodiltaan E.

puoleen. Cristoph teki kiertomatkan U.S.A.ssa tavaten jälle-
enmyyjiä tarkoituksena innoittaa heitä. Moni päätti lajentaa 
toimintaansa ja suurentaa myntitilojaan. Vuoden lopussa 
oli kuitenkin yli 500 jälleenmyyjää luopunut Packardin 
edustuksesta. Myös Christoph erosi yhtiöstä vuoden lopussa. 
Kova isku Packardille oli myöskin ilmavoimien irtisanoma 
suihkumoottorien valmistussopimus.

Kaikesta huolimatta juhlavuoden juhlinta huipentui  jälle-
enmyyjille juhlallisuuksiin Detroitissa toukokuun 2. päivänä. 
Seuraavana päivänä kaikki kuljetettiin linja-autoilla Packard 
Prowing groundille missä 2000 kultametalliväriin maalattua 
Packardia odottivat jälleenmyyjien noutoa. Vaikuttava näky. 
Nämä autot olivat ainoat jotka oli saatavana tämän värisenä.

Monen vuoden kokeilun jälkeen Packard julkaisi touko-
kuussa 1949 automaatti-vaihteistonsa, Ultramaticin. Tämä 
oli vakiovaruste Custom Eight malleissa ja saatavana lisä-
varusteena muihin malleihin. Vaihdelaatikon erikoisuuksiin 
kuuluu, että auto voidaan hinata käyntiin käynnistysongelmien 
sattuessa. Ammattilehdistön piirissä pidettiin Ultramaticia 
markkinoiden parhaana automaattivaihdelaatikkona.

Yli 50-vuoden ajan on kirjoitettu kirjoja ja artikkeleita, 
joissa arvuutellaan syitä miksi Packardin kaltainen automerkki 
ei selviytynyt. Henkilöitä joita syytetään tästä ja syitä, joita 
keksitään on monia, mutta mitään yksittäistä syytä tai henkilöä 
joka olisi ollut vastuussa tapahtumiin ei olla löydetty. Eräs syy 
oli varmasti ikääntyvä johto joka ei pysynyt kehityksen tasolla. 
Se, että uutta mallia ei esitetty juhlavuonna oli tietenkin suuri 
pettymys, ja että vanhan mallin tuotantoa jatkettiin vielä v. 
1950, ei parantanut tilannetta. Vuodesta 1949 tuotantoluvut 
hiipuivat aina surulliseen loppuun v. 1958 jolloin Studebakerin 
tehtailla South Bendissä, Indianassa valmistettiin 2.622 autoa, 
joihin kiinnitettiin Packardin nimilaatta.

Sivut 13-17.
Kahdestoista eurooppalainen Packardkokous Itävallassa 
2019  Teksti ja kuvat Håkan Sjöholm
Olen vuosien mittaan osallistunut moneen Packardko-
koukseen Clipperilläni vuosimallia 1947 ympäri Eurooppaa. 
Kun kuulin että tuleva kokous järjestettäisiin Itävallan Wienissä 
kauhistuin aluksi, onhan ajomatka sinne Tukholmasta 1800 
km. Mutta olinhan ollut siellä autolla aiemminkin, joten ei 
muuta kuin menoksi!

Mutta matkallelähtö edellytti täysin luotettavaa autoa. Sekä 
moottori että jälkiasennettu ylivaihde olivat kunnostuksen 
tarpeessa. Molemmat purettiin autosta ja peruskorjattiin. 
Ylivaihde olikin ollut väärin kytketty asennuksesta lähtien. 
Korjaamolla oli onneksi samanlainen ylivaihteellinen auto 
josta saatiin mallia. Varmuuden vuoksi halusin testata autoa 
ennen lähtöä. Kytkinpolkimen palautusjousi ja laturi vaativat 
vielä toimenpitetitä, mutta sitten lähdettiin menemään.

Ajettiin E 4:ää etelään kun lataus yhtäkkiä lakkasi. Ajattelin 
että matka loppuisi ennen kuin se oli päässyt kunnolla alka-
maankaan. Pieni korjaamo Grännassa totesi että laturi toimi 
vaikka mittari näytti toista. Göteborgista Hampuriin mentiin 
lautalla ja sieltä edelleen autojunalla suoraan Wieniin. Perillä 
ajoin sateessa suoraan televisiotornille jonne osallistujat 
olivat kokoontuneet. Autoja oli tullut 17 kpl. Pakollinen Wienin-
leike tuotiin pyörivän ravintolan pöytiin. Sitten kävelyretkelle 
Schönbrunnin linnaan, Habsburgien kesäpalatsiin, jonka 1441 
huonetta varmaan oli palvellut keisariperhettä hyvin.     

Wienin nähtävyyksiin kuuluva espanialainen ratsas-
tuskoulu on pakollinen. Sen valkoiset Lippizzanihevoset 
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Text: Dag Söderblom
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E Cavalier Maroon Metallic
Packard hade före kriget länge haft en mörkröd färg - Packard Maroon - med koden E på program-
met. Med åren blev den tydligen alltför seriös trots sin odiskutabla tidlöshet. Färgen ersattses av 
något som kallades Laguna Maroon inför år 1941 och fick en betydligt ljusare framtoning, helt i stil 
med tidens krav i övrigt. Den nya färgen fick i försäljningsbroschyren överraskande samma kod som 
sin föregångare, dvs. E. Färgen bytte namn på nytt 1942 och kallades då Cavalier Maroon Metallic. 
Koden E bibehölls och färgen fanns på programmet även 1946-47. 
Som vi i en tidigare artikel belyst den allmänna utvecklingen inom bilindustrin, blev färgerna både 
ljusare och grannare. Detta berodde främst på att de stora färgfabrikanterna kunde leverera nyheter 
och att kunderna snabbt accepterade dessa nyheter.
Packard Clipper anses av många vara en av företagets vackraste skapelser. Den tillkom i en olycklig 
gränszon mellan gammalt och nytt. Den sköna skapelsen hade efter krigsslutet kunnat sälja hyfsat, 
men ansågs dock vara något väderbiten. Framgången uteblev. 
Bildens Packard modell 2100 Clipper Six ägs av Ari Saukko och är avporträtterad i en färgsprakande 
västnyländsk höstnatur. 


