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Nummer 161
Våren 2020

Förstasidans bild föreställer en Packard One-Twenty Sport Coupe av årsmodell
1935. Bilen köptes av Nils Dahlström i Helsingfors och levererades den 13
september samma år. Färgen är ljusgrå och kallades Quebec Gray med färgkoden ”Q”. Bilden togs enligt uppgift 1938 när Nils hustru Brita fått körkort.
Temat för Bulletin 161 är Packards satsning på modell One-Twenty som av
historiker har fått ståta både som räddningsplanka och fallrep för företaget.
Användningen av modellbeteckningen hängde med från 1935 till 1942 men
uppvisade en tydlig inkonsekvens under årens lopp. Vidare ingår ett referat
från USA med både Hersheymarknaden och vissa muséer i omgivningen.
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Velkommen til
Packardmøte 2020
2. til 5. juli
Hurdalsjøen Hotell
Merk at frist for påmelding og betaling er forlenget til 1. Juni.

Sverige
Kurt Sjöberg från Enskededalen är ny medlem.
Kurt äger en 1803 Touring 1940 Sedan som
tidigare ägdes av Anders Läck.

Kurt Sjöbergs 1940 Packard 1803 Touring.

Torngy Stenbäck från Svenshögen är ny medlem.
Ruben Dijkerman i Bodafors är ny medlem
med en 1951 Packard 200 Sedan tidigare ägd
av Conny Svensson.
Tyskland
Torben Kasimzade är ny medlem. Han äger två
Packard marinmotorer 1M-245.
Finland
Eino Ylimaa i Piikkiö har köpt en 1951 2406
Patrician, tidigare ägd av vår långvarige medlem
Pekka Kontturi. Eino har inlett renoveringen av
den förnäma vagnen.
Tero Eronen i Hämevaara har köpt en 1939 1700
Touring Sedan av Asko Tarpila. Renoveringen
tar nu ny fart i Teros regi.
Jan Lindberg i Luhtajoki tillför klubben en
renoverad 1956 5680 Patrician

Danmark
Michael Møller Jensen från Birkerød är ny
medlem och äger en 1949 Packard 2365 Super
8.
Norge
Karin Sjøberg Frøslie har lämnat klubben.

Vi önskar alla nya medlemmar välkomna i klubben.
NPOC
Det är igen dags att kontrollera uppgifterna i
matrikeln inför nästa upplaga. Genom att uppdatera uppgifterna försäkrar du dig om att du
får klubbens meddelanden. Meddela eventuella
korrigeringar snarast till Lasse Löwgren.
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Tuomo Kivikari i

tankar

Dag Söderblom ringde här-om-dagen och det
betyder att jag måste vässa pennan igen. Måste
akta mig i fortsättningen.
Det går dock inte att neka att inte bilens
framtid skulle ha sysselsatt mina tankar och smått
rubbat min sinnesfrid. Jag börjar själv närma
mig 70 års ålder och viljan att krypa under bilen
i allehanda konstiga yoga-ställningar har minskat betydligt. Synen fokuseras nuförtiden på en
meters avstånd men alla föremål som man måste
åtgärda ligger obekvämt på centimeteravstånd.
Att ha läsbrillorna på hjälper till en kort stund
innan de blir immiga eller deras bågar fastnar
vid någon kabel och vrids av näsan. Jag börjar
bli mogen för att någon annan tar hand om bilen
och jag bara kör den. Bilen har emellertid en
historia som också har en inskränkande inverkan
på disponibla alternativ.
Att bli ägare till en Packard sker normalt på
två sätt. Man köper en sådan eller så ärver man
en. Jag har äran att tillhöra den sistnämnda gruppen. Att jag blivit en sådan är likväl summan av
flera sammanträffanden.
Bilen köptes som ny av min morfar och har
nu ägts i tre generationer av vår släkt. Den var
den tredje i ordningen av märket Packard som
min morfar skaffade. Varför han hade fastnat
för en Packard vet jag inte. Jag kan tänka mig
att han som mycket kvalitetsorienterad visste att
Packard hade ett gott rykte och säkerligen var han
nöjd i den utsträckningen med de två förgående
fordonen att märkestroheten inte svek.
Bilens listanskaffningspris enligt utställningskatalogen, vilken jag hittade av en slump
när jag rotade igenom bakgrundsmaterialet för
denna skrivelse, var 106,000 finska mark.
Summan var ansenlig på den tiden då
genomsnittsinkomsten per år var omkring 15,000
mark. Alltså 7-års slaveri för att skrapa ihop summan. I praktiken kan man mer än fördubbla tiden
för man lever inte utan mat, logi och kläder. I
dag är motsvarande siffror 40,000€ per år och en
Mercedes E 220 kostar 60,000€ så en medelfinne
skulle klara av bilköpet på 3 år. Torpartiderna är
uppenbarligen förbi i Finland.
Ödets nyck 1.
Familjen Kotsalo var på återresa till Finland i
augusti 1939 från Sydfrankrike genom Tyskland,
som hade mobiliserat sina trupper och vilka
höll på att gruppera sig vid den polska gränsen.
Stämningen i bilen var smått bekymrad. Skulle

man kunna passera de marscherande tyska
trupperna utan hinder för att hinna till fartyget
Ariadne innan dess avgång. Hemresan slutade
lyckligt och bilen med familjen nådde Finland
utan skador och i tid för höstterminens begynnelse den 2. september 1939 men då hade Hitler
redan påbörjat attacken mot Polen. Andra världskrigets begynnelse var på så sätt ett faktum.

Finland drogs med i kriget genom att det
sovjetiska artilleriet öppnade eld från den ryska
sidan mot byn Mainila, påstående att det var det
finska artilleriet som hade avfyrat kanonerna mot
Ryssland i fientlig mening. Hybridkrigsföring
är klart ingen ny företeelse. Familjens Packard
övertogs av den finska armén och bilen fungerade
som stabsbil på Karelska näset. Det blev en vargavinter med temperaturer omkring -35°C. Av
någon anledning användes inte glykol i kylaren
utan rent vatten som någon glömde att tömma
ut när bilen blev stående en längre tid med den
påföljden att motorblocket och topplocket sprack.
Bilen blev således oanvändbar med för oss den
lyckliga påföljden att den transporterades till vårt
garage i Helsingfors. Bilen lyftes på bockar och
blott däcken dög åt armén. Bilen fick sålunda
stå i garaget hela kriget ända till början av
1950-talet tills handelsförbindelserna med USA
återupplivades och det gick att få reservdelar till
Packarden, bl.a. nya däck.
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Den observanta läsaren ställer givetvis
frågan angående blocket och topplocket. Vad
gjordes åt dem. Svaret är, ingenting vid det laget.
Eftersom motorn var av gjutjärn så hade de rostat
ihop vattentätt, åtminstone nästan. Detta betyder
att när man senare använde glykol i kylarvätskan
kunde man observera att sprickorna ”svettades”
lite grand dvs. det uppstod ett grått område där
sprickan finns. Har man bara vatten är kohesionskraften i vätskan tillräckligt stor för att hålla tätt.
I slutet av 1990-talet fick jag budskap från Ole
Böök, som känner till bilens historia, att han
hade fått tag på ett topplock i bra skick. Jag var
tvungen att tacka nej på grund av bristande ekonomi. Ole svarade att han redan skeppat det och
jag kan betala den i rater efter egen förmåga. På
så sätt har jag kunnat byta topplocket men själva
blocket är fortfarande i samma skick som det var
efter vinterkriget.
Efter kriget återtogs bilen i vardagsbruk.
Packard gick ju i konkurs först 1958 så utbudet
på reservdelar och service i Finland var tillfredsställande. Vi hade även efter kriget strikta restriktioner på anskaffning av främmande valuta,
förutom ryska rubeln hur det nu kom sig, som
gjorde det nästan omöjligt att i praktiken köpa
en ny väst bil förrän i början av 60-talet. Det må
nämnas att det i Finland året 1960 fanns lika
många hästar som bilar.
Min morfar Lenni använde förstås Packarden
för sina egna behov och eftersom Kustaas familj
hade vuxit och det även fanns andra behov
relaterade till hans läkaryrke skaffade han sig
en IFA F8 under första hälften av 1950-talet.

Bilden visar, högst sannolikt från försommaren
1956, familjerna Kotsalo och Kivikari på en
sommarutflykt. Jag är i vänstra nedre hörnet, min
morfar liggande på filten, min mormor sittande
på Packardens fotsteg, min mamma Else-Mai

sittande på Packardens stötfångare. Kustaa syns
bakom sin Leica-kamera och hans IFA F8 bakom
min sittande pappa. Samma års höst gjorde jag
min första långresa med Packarden till sydFrankrike. Tyvärr är minnesbilderna från denna
resa en aning vaga. Morfar dog 1958 och bilen
gick till samägo mellan Kustaa och min mamma.
Ödets nyck 2. När valutarestriktionerna
mildrades skaffade Kustaa en Peugeot 404 och
min mamma en Opel Kadett. Packarden hade
blivit mer eller mindre omodern och eftersom
reservdelarna började bli mera svåråtkomliga
fick den för det mesta stå i garaget och användes
närmast för söndagsutflykter. Då började diskussionerna om underhållet och kostnaderna för upprätthållandet av bilen. Kustaa, som i sanningens
namn stod för större delen av kostnaderna, ville
sälja den inkuranta bilen. Den började bli mera
en börda än en utilitet.
Både Kustaa och min mamma flyttade till
grannstaden Esbo och förvaring av Packarden
blev jobbigare. Det var givetvis uteslutet att förvara bilen på gatan dvs. ett garage var ett måste.
Min mamma motsatte sig konsekvent säljandet
av bilen. Bland annat övervägdes möjligheten att
överlämna den till ett bilmuseum. Även denna
option visade sig var mindre genomförbar, närmast på grund av de skrala förvaringsutrymmen
som många bilmuséer på den tiden förvaltade.
Och de muséer som hade bättre faciliteter var
redan fyllda till bristningsgränsen. Diskussionens
vågor gick mången gång höga angående
Packardens framtida öde.
Märket var nog ett ansett gammalt bilmärke
men långt i från en Bugatti eller Hispano-Suiza
där man kunde med goda skäl förvänta sig
värdestigning med åren. Alternativet att man
kunde använda bilen i framtiden som ”vardagsbil” var även det i praktiken uteslutet. Båda
familjerna hade sina respektive vardagsfordon
och Packarden var helt enkelt ”avskräde” utan
ekonomiskt värde. Även alternativet att behålla
bilen för söndagsutflykter skulle bli så kostsamt att man inte ville behålla den i bilregistret
det vill säga besiktiga bilen varje år, betala
försäkringsavgiften- och servicekostnaderna.
Museifordonsklassen grundades först år 1978
vilket medförde en markant sänkning av bl.a. försäkringspremierna. Stunden började bli mogen
för försäljning eller alternativt skrotande av bilen.
Vad som räddade bilen för den andra gången
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kan tänkas bestå av två faktorer. Den första var
att min mamma envetet vägrade att gå med på
att sälja bilen och Kustaa visste att det skulle
vara ytterst svårt att sälja en ”halv bil ” som inte
ens var i kördugligt skick. På så sätt fortsatte
dödläget.
En synnerligen viktig, ja kanske den mest
avgörande, faktorn i bilens överlevnadskamp
var grundandet av Packard-klubben 1971. Också
Kustaa mönstrades in i sällskapet, han hade nyligen flyttat till Munksnäs nära Dag Söderblom
och Peter Ginman, och en ny gnista hade tänts
i honom för bevarandet av fordonet. Med hjälp
av Dag och andra idoga klubbmedlemmar
åtgärdades bilen till ett kördugligt skick. Detta
möjliggjorde besiktigandet samt registrering av
Packarden. Bilens gamla registernummer AF-71
byttes till BRI-31.
På den tiden var systemet sådant att i fall
man inte besiktigade fordonet varje år så avskrevs
den från bilregistret. Detta, i sin tur, betydde att
man miste registernumret. Jag hade turen att i
sinom tid skaffa tillbaka det gamla registernumret
AF-71.
Nu var det inte alls tal om försäljning av
bilen. Tvärtom det uppstod igen smärre tvister
om vem skulle få använda bilen och när. De
gångna ca. tjugo åren hade även förvandlat bilen
till ett äkta museifordon, sådana syntes inte mera
på gatan.
Ödets nyck 3. Den tredje fasen i denna
”affär” uppstod omkring 1991-1992. Både min
morbror och mamma tangerade då 70 -årsåldern
och kände säkerligen inte mera någon brännande
iver att ligga under bilen för att åtgärda en läckande bensintank och tanken att någon annan
skulle överta ansvaret för fordonets framtid var
högst attraherande.
Kustaa hade sonderat bland sina egna barn
om intresset för att överta hans del av bilen.
Sådant fanns inte. Min syster var inte heller tänd
på tanken att överta ”stafettpinnen” å tredje generationens vägnar. Jag hade intresset men hade
ställt som krav att om jag skall överta ansvaret så
måste jag vara den ende ägaren. Jag var mycket
medveten om de olika renoveringsobjekt som
låg och väntade, bland annat förnyandet av
kabelhärvan. Delägandet leder allt för lätt till
strul beträffande kostnaderna mm. När ingen av
hans barn ville engagera sig i uppgiften fattade
Kustaa beslutet att sälja sin del av bilen till mig.

På bilden poserar en färsk ”sole owner” av
bilen.

Klappat och klart, så långt. Nu återstod
frågan varifrån jag skulle kunna skrapa ihop
summan som Kustaa, helt skäligen, krävde. Som
sjöbevakningsofficer var min lön, om inte direkt
nödtorftig, i varje fall inte mycket att hänga i
julgranen. Livet som då-tidens officer kunde
beskrivas som ett lysande elände. Lyckligtvis
blev betalningsvillkoren överenskommna på
sådant sätt att det var möjligt för mig att lösa in
bilen. För mig har frågan om ägandet förändrats
väsentligt från det att man skaffar en bil och
kanske säljer den sedan man blir led på den eller
vill påbörja ett ännu mer krävande projekt. Nej,
frågan har utvecklats till någonting som i en
större utsträckning gäller det moraliska ansvaret
att förvara bilen som en del av familjehistoria,
även en del av min egen historia framför allt i de
fall jag deltagit med bilen i Packardmöten eller
genomfört större renoveringsprojekt. Kanske
man kan dra någon sorts parallell med en släktgård eller ett familjeföretag där det ofta är förpliktande att godset eller firman får en fortsättare
från familjen.
Hur saker och ting kommer att förverkligas
efter mig har, som sagt, sysselsatt mina tankar
på sistone. Har mina egna barn ens ett intresse
att fortsätta som Packardägare? Vad skall jag
göra vid det sämsta alternativet där ingendera är
intresserad av att ha bilen. Det ligger onekligen
någonting bakom ordspråket ”bekymmerslös är
den hästlösa mannen”.
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One Twenty – livboj eller sänke
Text: Bertil Dimander Foto och redigering: Hans Schmidtz
Effekterna av den så kallade Svarta torsdagen den 24 oktober 1929, d.v.s. den stora börskraschen på Wall Street i New York, drabbade bilindustrin hårt och speciellt då tillverkarna
av bilar i lyxsegmentet. Flera av dessa såg räddningen i att tillverka en bil i mellanprisläge.
Packards värsta konkurrent Cadillac kallade sin La Salle. Den började visserligen tillverkas
redan 1927 men fick under depressionen ett markant sänkt pris. Packard behöll sitt namn och
byggde en helt ny bil, One Twenty. Bevisligen resulterade försäljningen av One Twenty i ett gott
ekonomiskt resultat då, men hur påverkade juniormodellerna Packards rykte som tillverkare
av en av världens förnämsta lyxbilar?
Allmänt trodde man att den ekonomiska kraschen
1929 skulle gå över på några månader, liksom
tidigare konjunkturnedgångar och ekonomiska
kriser. Speciellt efter President Hoovers uttalande
den 7 mars 1930, att krisen skulle vara över på
två månader. Men den här gången var det värre
än någon kunnat förutse och depressionen skulle
komma att sprida sig praktiskt taget över hela
västvärlden och ha efterverkningar ända till
mitten av trettiotalet.
Detta avspeglar sig i Packards produktionssiffror, som inte vände uppåt förrän i januari
1935. Packards verkställande direktör Alvan
Macauley presenterade då en helt ny modell,
One Twenty, som skulle kunna säljas för ett för
Packard sensationellt pris runt $1 000. Responsen
var överväldigande och innan någon bil ens var
leveransklar, hade Packard fått order på 10 000
bilar. Totalt såldes 45 294 One Twenty1935,
vilket kan jämföras med försäljningen av 6 751
seniorvagnar med ett pris som pendlade mellan
$2 300 och $6 000.

parkering full med modell One Twenty av samma
fabrikat, kan vi ju bara gissa. Framhållas bör
i sammanhanget att juniormodellerna inte var
sämre än sina större syskon, utan byggda med
samma kvalitetstänkande som övriga modeller.

Produktionssiffror per kalenderår 1929-1937
1929
1930
1931
1932
1933

47 855
28 386
12 922
9 010
9 893

1934
6 265
1935 52 045
1936 80 978
1937 109 518

Att den som planerade att köpa en bil i mellanprisläge och hade råd att lägga till cirka $200
kunde få en Packard och därigenom förverkliga
drömmen om att äga en bil med så hög status,
var för många givetvis lockande. Vad den framgångsrika företagaren tyckte, när han vid denna
tid kom till kontoret i sin tolvcylindriga Formal
Sedan med privatchaufför och fann personal-

I samband med introduktionen av modell 120
publicerade Packard denna ovanliga annons.

Idén att bygga en åttacylindrig juniormodell
var inte ny och initierades inte av börskraschen
1929. Man hade haft projektet i tankarna ett flertal år och redan avsatt miljontals dollar till
utvecklingen, men i och med krisen och den
hastigt minskade försäljningen blev juniormodellen
plötsligt högaktuell. Målsättningen var en bil som
vägde under 1½ ton och kunde säljas för cirka
$850. Packard hade dock ingen egen erfarenhet
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av att bygga bilar enligt dessa premisser, varför
man fick anställa en grupp tekniker med erfarenhet att konstruera bilar i detta prisläge. De var väl
ansedda specialister inom alla de områden som
krävdes för att bygga en sådan bil.
I sin rapport till aktieägarna den 27 mars
1934 meddelade PMCC att man arbetade med
att ta fram en billigare modell och i april hade
tidningarna nyheten. Annonseringen inleddes
hösten 1934 med stora fyrsidiga annonser och
fortsatte tills bilen presenterades på The Auto
Show i New York i januari 1935. Annonserna
innehöll endast text i form av frågor och svar
men utan en enda bild. Efter den officiella
presentationen kom annonserna givetvis att
även ha illustrationer. Packard var fortfarande
dominerande inom lyxbilsmarknaden men hade
nu för första gången även siktat in sig mot en
bredare kundkrets.

med sin personal och systemskiftet skedde
problemfritt. Orderingången var så stor att man
redan i maj 1935 fick installera ytterligare en
monteringsbana och inom ett år var man uppe i
en dagsproduktion av 342 bilar.
De nyanställda konstruktörerna och teknikerna kom snart fram till att Packards målsättning
inte kunde nås. Den färdiga produkten fick i stället ett pris på $980 - $1 095 och en vikt på mellan
1 535 och 1 610 kg beroende på karossmodell.
One Twenty, som fick sitt namn av axelavståndet,
byggdes 1935 med sju karosstyper: Business
Coupe, Convertible Coupe, Sport Coupe, Touring
Coupe, Sedan, Club Sedan och Touring Sedan,
alla med 120” (3,05 m) hjulbas. Bilarna fanns i
nio sobra kulörer.
Fram till 1942 utvecklades givetvis One
Twenty såväl utseendemässigt som tekniskt.
One Twenty kallades 1935 för 120, 1936 120B

Familjen af Forselles 1939 års Six Touring Sedan i orört originalskick med chauffören Victoria.

Alvan Macauley hade funnit mannen som
skulle leda arbetet med att ta fram den nya
Packarden, en välrenommerad branschman
vid namn George T. Christopher. Innan hans
ankomst hade Macauley låtit utrymma en av
de två monteringshallarna där karosserna för
seniormodellerna producerades och gjort plats
för nödvändig utrustning för tillverkning av
juniorbilarna. I detta utrymme byggde Christopher
på nittio dagar upp den mest kompakta och effektiva fabriken inom bilindustrin. På fabriksgolvet
stod nu maskiner och löpande band i stället för
hantverkare. Christopher hade goda relationer

och 1937 120C. Det senare året tillkom även
120CD där ”D” stod för ”DeLuxe” som var
extra utrustad. DeLuxe-modellen fanns endast på
årsmodell 1937 och 1938. Man kunde givetvis
också uppgradera sin standardbil med diverse
originaltillbehör, som t.ex. en elektrisk klocka
monterad i handsfacksluckan för $13,50, en radio
för $59,50 eller ett låsbart tanklock för det facila
priset av $1,50.
Till 1936 hade antalet karosser ökats till åtta
med en Convertible Sedan. På årsmodell 1937
ökades antalet karosser ytterligare bl.a. med en
Station Wagon samt med en sjusitsig Sedan och
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1700 Business Coupe 1939

en Limousine på ett 138” (3,5 m) chassi. Dessa
senare benämndes logiskt nog modell 138CD.
På sextonde serien, årsmodell 1938, ökades hjulbasen till 127” (3,23 m). Dessutom tillkom ett
chassi med 139” (3,53 m) hjulbas för custombyggda karosser och ett på 148” (3,76 m),
som ersatte föregående års 138”-chassi, för de
sjusitsiga Sedan- och Limousinemodellerna.
Sortimentet av karosser utökades även 1938
då modellen fick överta namnet ”Eight”.
Modellnamnet ”One Twenty” kom dock tillbaka
åren 1939-1942 med varierande antal karosser
och chassilängder, dock utan någon efterföljande
bokstav. På tjugonde serien, 1942 års modell,
återgick man till 120” hjulbas men då hade den
fått ny kostym av ”Dutch” Darrin och hette
Clipper Eight 120. Den ”klassiska” karossen
förekom endast som Convertible Coupe.
Det var väl mer tur än skicklighet att One
Twenty blev klar att presenteras just när depressionen visade tecken att avta och människor
började tänka på att köpa ny bil. År 1935 köptes
i USA 3,3 miljoner bilar, vilket var över en
miljon fler än året innan och ökningen fortsatte
de närmaste åren. Packard skulle troligen ha sålt
fler seniorbilar om man inte hade gjort så intensiv
reklam för den kommande billigare modellen.
Många potentiella kunder väntade med stor
sannolikhet på att se den nya bilen innan man
bestämde sig.

De förväntansfulla presumtiva kunderna
var oroliga för ett upprepande av 1932 års
900 Light Eight, som egentligen var en förminskad Eight och kostade runt $2 000. Men
man blev inte besviken. Packard One Twenty
var en alltigenom ny Packard. Grill, motorhuv,
strålkastare, och navkapslarna med den röda
hexagonen, allt sade ”Packard”. Formspråket
talade också om att det var en bil i tiden. Till
den enorma succén bidrog säkert också motorpressen världen över som höjde One Twenty
till skyarna. Mycket på One Twenty var nytt
för Packard. Hela underredet var nykonstruerat och väl utprovat. Hydrauliska bromsar
och den individuella framhjulsupphängningen
”Safe-T-flex”, i både USA och Europa på sin
tid ansedd som bilindustrins bästa framvagnsarrangemang, var också nytt. Det kom för
övrigt inte på seniormodellerna förrän två år
senare på femtonde serien.
Motorn var av klassisk Packard-design,
d.v.s. en rak åttacylindrig sidventilmotor på 257
cu in (4,2 l). Den hade topplock av aluminium
och en kompression på 6,5:1 samt en tvåports
Stromberg förgasare. Denna motor gav bilen
en toppfart av nära 140 km/tim. Den första
årsmodellen hade 110 hkr vid 3850 rpm. medan
årsmodellerna 1936 t.o.m. 1941 hade 120 hkr.
(En hästkraft per tum, som reklamen sade.)
Årsmodell 1942 fick motoreffekten 125 hkr.
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120B Business Coupe 1936

120B Convertible Sedan 1936

1701 Touring Sedan 1939

1900 Convertible Coupe 1941

120C Convertible Coupe 1937

1701 Convertible Coupe 1939

120B Club Sedan 1936

1900 Touring Sedan 1941
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1801 Business Coupe 1940

Karossen, som var effektivt isolerad mot
störande ljud, var fäst vid chassiet på tjugofyra
punkter för hög stabilitet. Kupén, vars inredning
var av ylletyg av hög kvalité, hade också fotstöd
i baksätet, plädhängare på framsätets ryggstöd,
takbelysning och andra detaljer för passagerarnas
bekvämlighet. Packard hade byggt en konkurrenskraftig bil som passade både människors smak
och kassa.
Det står ”One Twenty” i rubriken till denna
artikel, men i sammanhanget bör också något
nämnas om de sexcylindriga juniorvagnarna
som gjorde sin entré den 3 september 1936 som
1937 års modell. Till och med 20 serien 1942
tillverkades dessa bilar i 228 125 exemplar och
var i allra högsta grad bidragande till Packards
goda resultat 1937 och åren före andra världskriget. Under samma tid tillverkades 154 828
One Twenty, vartill kommer 80 037 åren
1935-36.
Beträffande beteckningarna på de sexcylindriga vagnarna är det något förvirrande.
1937 hette de Six men fick också det mer använda
modellnamnet 115C efter axelavståndet på
115” (2,92 m). Årsmodellerna 1938 och 1939
hade namnet Six och 1940 och 1941 var One
Ten tillbaka för att 1942 heta Clipper Six 110.

Redan andra året fick den ett längre axelavstånd
på 122” (3,1 m) vilket modellen fick behålla till
1942, då den fick 120” i samband med att Clipper
introducerades.
Nu hade Packard verkligen breddat utbudet,
kunderna hade inte mindre än femtio modeller
att välja på. Med 115C låg man inte mer än cirka
$100 i pris över motsvarande DeLuxe-modeller
av Ford, Chevrolet och Plymouth, så nu kunde
Packard erbjuda en bil för varje plånbok. Six var
en förminskad och något enklare modell av One
Twenty. Motorn var på 237 cu. in. (3,88 l) och
levererade 100 hkr, vilket gav bilen en toppfart
på cirka 130 km/tim, d.v.s. i stort sett samma
prestanda som One Twenty.
James A. Ward spekulerar i sin bok The Fall
of the Packard Motor Car Company om att One
Twenty var inledningen till att Packard tappade
marknadsandelar och med Studebakers hjälp fick
avveckla verksamheten drygt tjugo år senare.
Siffrorna från rekordåret 1937 med 109 518
sålda bilar nådde man aldrig mera och endast ett
år, 1949, kom man över hundratusen. Detta trots
att målsättningen var att nå en produktion av 200
000 bilar årligen. Av 1937 års tillverkade bilar
svarade juniormodellerna för 103 549 stycken,
d.v.s. 94,5% av den totala produktionen.
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Under åren 1939 och 1940 hade Packards
ledning rationaliserat tillverkningen och pressat
produktionskostnaderna på seniormodellerna så
kraftigt att prisskillnaden mellan de billigaste
och dyraste modellerna minskade markant. De
som köpte en juniormodell uppskattade givetvis
Packards status och att seniorbilarnas rykte
spillde över på de prisbilligare vagnarna, medan
de kapitalstarka köparna ville att det skulle
synas att man hade råd att betala för en lyxbil.
Detta gjorde i sin tur att Cadillac i slutet av
trettiotalet tog över positionen i toppen av lyxbilsmarknaden. Det påverkade även återförsäljarna
som upptäckte att Packards seniormodeller inte
längre sålde sig själva.
Nu var det ju inte bara en anledning till att
Packard försvann från marknaden och åtskilliga
spekulationer har florerat under åren sedan 1958.
En bidragande orsak anses vara att Packards rykte
som lyxbilstillverkare började försvagas med
juniorbilarna och fortsatte under efterkrigstiden
samt att den allt mer åldrande ledningen för
företaget inte hade förmågan att åtgärda detta.
Men utan One Twenty kanske företaget inte ens
hade överlevt trettiotalet.
Samtliga bilar i artikeln är medlemsbilar i NPOC.
Källor:
Kimes: Packard a History of the Motor Car and the
Company.
James A. Ward: The Fall of the Packard Motor Car
Company
Dammann & Wren: Packard.
Robert Turnquist: The Packard Story

115C Business Coupe 1937
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Hershey 9.-12.10.2019
Text och foto: Karola & Stefan Asplund
Som ni kanske kommer ihåg så skrev vi om vår senaste resa till Hershey år 2016. Sedan dess
har vi funderat på att åka dit igen och i våras fattade vi beslutet. Tillsammans med två veteranbilsentusiaster från Borgå åkte vi iväg den 5.10. 2019.
Första utmaningen kom redan på flygplatsen
då vi gjort vår visumansökan aningen fel och
måste ansöka på nytt förrän vi kunde checka in
på flyget.
Vi var riktigt stolta över att kunna fixa det
snabbt via våra mobiltelefoner. Tur att vi var i
god tid på flygplatsen.
Väl framme i New York hade vi några dagar
på oss att besöka olika bilmuseer och -loppmarknader innan vi styrde mot Old Car Swap Meet i
Hershey. Fastän det fanns en del tomma försäljningsplatser så var det nog ingen brist på utbudet.
Väderleksprognoserna hade inte förespråkat
fina och torra dagar men vi hade tur med vädret.
Länge behövde vi inte gå omkring på området förrän vi mötte andra NPOC-medlemmar.
Att besöka Hershey för andra gången är såklart
en aning amatörmässigt när andra är uppe i 27
gånger eller så. Tydligen är Hershey något man
inte blir trött på.
Fastän man kunde tycka att alla endast
beundrar de fina bilarna, bedrar nog skenet en
aning. På fredagen såg vi en fin Pierce-Arrow
från 1932, till salu, men utan huvkråka. Den hade
blivit stulen under natten.
Lördagen är närmast avsedd som utställningsdag, samtidigt som bilförsäljningen når sitt
klimax. Bland de otroligt fina utställda bilarna
fanns en 1938 Packard Super Eight Coupe som vi
tyckte var utsökt. Genom att diskutera med andra,
mera professionella NPOC besökare, förstod vi
att ägaren brukar ha en eller flera utsökta bilar
utställda varje år. Då ägaren var på plats tog jag
tillfället i akt och frågade kort om bilens historia.
Den var högerstyrd och ägaren bekräftade att den
som ny exporterades från USA. Första ägaren
hette Onassis.
Efter Hershey styrde vi norrut för att besöka
ett par bilentusiaster före hemresan. Dylika besök
är bra att komma överens om på förhand.
Helt utan utmaningar går en sådan här resa

såklart inte men det var inget vi inte lyckades
klara av. Någon dag gör vi säkert om resan.
Och bland allt som var till salu så fanns
det otroligt mycket som man inte visste att man
absolut inte klarar sig utan, också sådant som
inte rymdes i resväskorna. Så en del packade vi
ned och skickade i en container till Sverige. Och
den 16.11.2019 var det dags att göra sista etappen och åka över till Strängnäs för att hämta hem
skatterna. Och helt ensamma om det var vi inte.

Huvprydnad av modell Lalique.
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Museeirunda i USA
Text och foto: Peter Ginman

I höstas var det åter dags för Riitta och mig att, efter ett par års paus, besöka marknaden
i Hershey, kanske den femtonde gången för min del. Då inget köpbehov förelåg var det
trevligt att bara gå omkring och njuta av atmosfären, det vackra vädret och träffa goda
vänner. Riitta tillbringade visserligen mera tid på den närliggande shopping mallen än
på fältet. Då Stefan Asplund ovan har beskrivit marknaden skall jag inte gå närmare in
på denna. Jag skall i stället i korthet berätta om tre intressanta bilmuseer som vi besökte
under vår vistelse i U.S.A.
Det första museet vi besökte, AACA Museum,
är beläget i Hershey, “ett stenkast” från fältet.
På museet fanns mycket Studebaker, t.o.m. tre
Tucker-bilar (av totalt 51 tillverkade), gamla
bussar och en fantastisk modelljärnväg. Det
enda i Packard-väg var en ytligt renoverad 120
motor som dock var försedd med en för modellen
oriktig förgasare.
Efter Hershey hade vi för avsikt att ta oss
till Chicago men då oväder var att vämta från det
hållet, beslöt vi att i stället köra österut efter att
ha besökt America’s Packard Museum i Dayton.
Muséet är inrymt i en ursprunglig Packardåterförsäljarbyggnad från år 1917 och inrymmer
en mängd fina Packardbilar. Bl.a. Jesse Vincents
specialbyggda roadster och tävlingsvagnen
Gray Wolf är utställda. Huruvida interiören är
ursprunglig eller rekonstruerad förblev oklart.
Farbrodern i entreen var mera pratsam än kunnig så en del kvistiga frågor förblev obesvarade.
Från Dayton gick färden vidare via vindistrikten söder om Lake Eire till staden Buffalo.
Staden är känd för Niagarafallen men där finns
även ett mycket sevärt Pierce-Arrow museum,
The Buffalo Transport Museum. Förutom en stor
mängd fordon bjuder museet även på en ändlös
mängd tidsenlig rekvisita.
Mera om museerna på deras respective
hemsidor. Vi skall låta bilderna nedan berätta
mer än tusen ord
Adresserna till museerna:
- AACA Museum
161 Museum Dr., Hershey, PA 17033

-

America’s Packard Museum
420 S Ludlow St, Dayton, OH 45402-		
2605
The Buffalo Transportation Museum
263 Michigan Ave, Buffalo, NY 14203

AACA Museum

Tucker 48. På museet finns tre exemplar av totalt
51 tillverkade. Alla lär finnas bevarade.

Harley-Davidson 1912 Single 4 hp Belt Drive.
Gick under smeknamnet Silent Gray Fellow.
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America’s Packard Museum

Chefens rum innehållande Robert Turnqvists digra Packard-bibliotek.

Packard försäljarens något anspråkslösare
arbetsrum.

1930 734 Boat-tail Speedster.
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1928 Custom Eight Convertible Sedan by Hibbard and Darrin.

1930 Convertible Sedan by Brewster.

1934 Super Eight Sport Phaeton.

Jesse Vincent’s 734 Boat-Tail Speedster. Tillverkades 1928 som en fabrikstillverkad “Hot rod”
11
för Packards motorkonstruktör Jesse Vincent.

1937 Twelve Touring Sedan konverterad till alternativ gas/bensindrift.
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1952 Packard designad av Pinin Farina. Modellen kom aldrig i serieproduktion på grund av för
höga kostnader.
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1953 Executive Sedan by Henney. Tillverkades
även 1954 som Corporation Limousine by Henney. Ett exemplar av båda modellerna finns i
Finland.

1903 Model K racer, The Gray Wolf.

1941 Clipper Six Army Staff Car.

Packard DR-980, 9 cylindrig luftkyld diesel flygmotor. Tillverkades 1930 i en serie av ca 100 st.

Packard J-47 Turbojet flygmotor. Tillverkades
som underleverans åt General Motors i 6000
exemplar i början av 1950-talet.

Packard L12A Liberty, vattenkyld V12 flygmotor.
Tillverkades även av bl.a. Buick, Lincoln och
Marmon men Packards motor ansågs allmänt
vara den mest sofistikerade av sin tid. Tillverkades i 5346 exemplar.
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The Buffalo Transportation Museum

En del av den rikliga rekvisitan på muséet.

En för Pierce Arrow typisk detalj, den i stänkskärmen integrerade strålkastaren. Skönheten ligger
i åskådarens öga.
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BULLETIINI 161 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO
Kansi
Kuvan Packard One Twenty Sport Coupe vuodelta
1935 on ensimmäinen versio uuudesta keskihintaisesta mallisarjasta. Vaaleanharmaan auton osti Nils
Dahlström. Kuvan ajankohta on todennäköisesti 1938
kun hänen vaimonsa Brita oli saanut ajokortin. Tämän
bulletiinin teemana on Packardin satsaus malliin One
Twenty. Tuomo Kivikari kertoo Packardin kolmannen
polven omistajan roolistaan. Lisäksi kerromme
kahdesta eri USA:n matkasta syksyllä 2019.
Sivu 3
Sitten viime kerran
Kerhomme 8 uutta jäsentä toivotetaan tervetulleiksi!
Nyt on aika tarkistaa jäsenluetteloomme toimitettavat
tiedot perusteellisesti. Varsinkin Suomen jäsenten
kohdalla on luvattoman paljon puutteita, sekä virheellisiä ja vanhentuneita tietoja. Tiedot toimitetaan Lasse
Löwgrenille.
Packardkokouksen paikkana on Hurdalsjøenin Hotelli
Oslon pohjoispuolella Norjassa. Ajankohta on 2.-5.7
2020 ja ilmoittautumisen ja maksun takaraja on
muutettu 1. päivään kesäkuuta.
Sivu 4
Tuomo Kivikari Packard-ajatuksissa
Minulta tiedusteltiin miltä tuntuu olla perheauton
kolmannen sukupolven omistaja. Kysymys on aiheellinen, en voi kieltää että Packardin tulevaisuus on
herättänyt ristiriitaisia ajatuksia. Lähes seitsemänkymppisenä en enää mielellään ryömi auton alle,
enkä pysty fokusoimaan työkohteita lasien huurtuessa.
Alkaa olla aika jonkun muun huolehtia autosta ja itse
vain ajaa. Packardilla on myös erikoinen historia joka
vaikuttaa vaihtoehtoihin. Olen nimittäin hankkinut
auton perintönä.
Isoisäni osti auton uutena, ja se oli jo perheen kolmas
Packard. Syytä tähän en tunne mutta hän oli hyvin
laatutietoinen, eikä merkkiuskollisuus pettänyt. Auton
listahinta oli 106.000 Smk. Siihen aikaan keskiansio
oli 15.000 Smk. vuodessa. Eli hankinta olisi vaatinut
7 vuoden panoksen. Ja käytännössä varmaan tuplasti
aikaa koska elämä vaatii muutakin kuin auton. Perheellä oli tapana tehdä automatkoja eteläeurooppaan ja
oltiin palaamassa Saksan läpi maan valmistautuessa
sotaan. Tilanne oli hieman huolestuttava.
Kohtalon oikku 1.
Sodan aikana Packard palveli esikuntatehtävissä
Kannaksella. Talvisodan olosuhteissa auton mootttorilohko ja kansi kärsivät pakkasvaurion. Auto oli käyttökelvoton joka koitui perheen onneksi. Se nostettiin
pukeille ja vain renkaat jäivät armeijalle. Vasta 50-luvun
alussa kaupankäynti USA:n kanssa normalisoitui ja
autoon saatiin uudet renkaat. Mitä tehtiin pakkasvauriolle? Ei mitään, sillä valurauta ruostuu ja ruoste tiivistää halkeamaa. Vesi pysyi moottorissa mutta glykooli
”tihkui” näkyviin.
Packard palautui perheen käyttöön. Aina Packardin
konkursiin saakka varaosia ja huoltoa oli saatavilla.
Valuuttaa oli niukasti saatavissa ja länsiautojen myynti

DAG SÖDERBLOM

vapautui lisenssikaupasta vasta 60-luvun alussa.
Tämä ei koskenut ruplaa. Ja koska Packard oli Isoisäni
Lennin käytössä, Setäni Kustaa osti IFA F8:n. Kuvassa
näkyvät molemmat autot ja koko Kotsalon ja Kivikarin
perheen jäsenet retkellä todennäköisesti v. 1956.
Isoisäni kuoltua 1958 Packard siirtyi Kustaan ja äitini
Else-Main yhteisomistukseen.
Kohtalon oikku 2.
Valuuttarajoitusten helpottua Kustaa osti Peugeot
404:n ja äitini Opel Kadetin. Packardista tuli lähinnä
sunnuntairetkiauto. Keskustelu kustannusten jaosta
alkoi ja koska Kustaa hoiti niistä valtaosan, hän halusi
myydä epäkurantin auton. Molemmat perheet muuttivat Espooseen ja auton säilytys hankaloitui eikä sitä
voinut jättää taivasalle. Äitini vastusti jyrkästi myymistä.
Automuseovaihtoehtoa harkittiin, mutta museoiden
huonot tilaratkaisut estivät ratkaisua. Autosta tuli
taakka.
Ratkaiseva tekijä auton henkiinjämiskamppailussa oli
Packardkerhon perustaminen. Kustaa muutti perheineen Munkkiniemeen, tapasi kerhon jäseniä ja sitten
häneen iski kipinä.
Kohtalon oikku 3.
Kustaa ja äitini saavuttivat seitsemänkymmenen
vuoden ikää 90-luvun alussa. Kustaa oli tiedostellut
omien lapsiensa mielenkiintoa puolikkaaseen autoon
kielteisin tuloksin. Tilanne oli äidin perheessä sama.
Minulla oli kyllä mielenkiintoa mutta vain kokonaiseen autoon. Tässä tilanteessa Kustaa päätti myydä
osuutensa minulle. Kaikki hyvin, mutta mistä rahat?
Merivartioston upseerina palkkani ei ollut loistava.
Kaupan maksujärjestely mahdollisti kuitenkin auton
lunastamisen ja sen säilymisen perheessä. Projektista
on myöhemmin kuitenkin muodostunut moraalinen
dilemma.
Kuinka asioita tulisi järjestää minun jälkeeni on siis
askarruttanut minua. Onko lapsillani mielenkiintoa, ja
mikä on vaihtoehto ellei ole? Sananparressa ”huoleton
on hevoseton mies” on eittämättä totuuttakin.
Sivut 8 - 13
One Twenty – pelastus vai painolasti
Teksti Bertil Dimander
Kuvat ja sovitus Hans
Schmidtz
Pörssiromahduksen seuraukset autonvalmistajien
toimintaan erityisesti luksussegmenttiin olivat rankat.
Moni näki mahdollisuuden rinnakkaismerkkien ja
-mallien lanseereamisessa keskihintaluokkaan.
Cadillac toi La Sallen markkinoille jo 1927, mutta
laski sen hintoja merkittävästi romahduksen jälkeen.
Packard piti vastaavassa tilanteessa kiinni nimestään
ja rakensi kokonaan uuden auton – One Twentyn. Tämä
vaikutti talouteen myönteisesti mutta mitä tapahtui
Packardin maineelle?
Yleisesti kuviteltiin että romahduksen vaikutus jäisi
lyhyeksi. Mutta todellisuus oli karua ja kriisi levisi
koko maailmaan ja ulottui 30-luvun puoleenväliin
saakka. Tämä näkyy Packardin tuotantoluvuissa jotka
kääntyivät nousuun vasta tammikuussa 1935. Toimitusjohtaja Alvan Macauley esitteli silloin kokonaan
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uuden auton jonka hinnaksi tuli sensaatiomaiset 1
000 $. Vastaanotto oli oli huikea. Ennen kuin auto oli
toimitusvalmiudessa Packardille oli tullut 10 000:n
auton tilaukset. Yhteensä myytiin 45 294 Packardia
mallia One Twenty seniormallien myynnin jäädessä
lukuun 6 751. Näiden hinnat vaihtelivat 2 300:n ja 6
000:n dollarin välillä. Alkuperäistekstissä esitellään
tuotantoluvut kalenterivuosittain 1929 – 1937.
Mitäköhän menestyvä yrittäjä ajatteli kun tähän aikaan
tuli konttorilleen kaksitoistasylinterisellä Packardillaan
kuljettajineen kaikkineen kun parkkipaikka oli täynnä
samaa merkkiä edustavaa uutta One Twenty mallia?
Ajatus kahdeksansylinterisen juniormallin rakentamisesta ei ollut uusi eikä ollut seurausta pörssiromahduksesta. Projekti oli ollut suunnitelmissa monta vuotta
ja vaatinut miljoonittain dollareita. Kriisin syvetessä
myynti laski jyrkästi ja ajatus juniormallista tuli yhä
ajakohtaisemmaksi. Packardilla ei kuitenkaan ollut
mitään kokemusta tämänhintaisten autojen rakentamisesta ja joutui rekrytoimaan joukko kokeneita
teknikoita tehtävää varten. Projektin vetäjäksi saatiin
hyvämaineinen alan asiantuntija George T. Cristopher.
Macauley tyhjensi toisen Seniormallien korien valmistuslinjoista ja teki tilaa juniormallien kokoonpanlinjalle.
Näihin tiloihin projektin vetäjä rakensi kolmessa
kuukaudessa kompaktimman ja tehokkaimman autotehtaan. Tavoitteena oli rakentaa puolitoista tonnia
painavan auton hintaan 850 $.
Melko nopeasti uudet suunnittelijat ja teknikot päätyivät
siihen että tavoite oli mahdoton saavuttaa. Valmis
tuote maksoikin $ 980 - $ 1 095. ja painoi korimallista
riippuen 1 535 – 1 610 kg. Vuoteen 1942 mennessä
tuotetta kehitettiin sekä ulkonäöllisesti että teknisesti.
Oli onnekasta että One Twenty saatiin valmiiksi juuri
kuin talouskriisi oli helpottamassa ja ihmiset jälleen
rupesivat suunnittelemaan auton ostoa. Packard olisi
todennäköisesti myynyt enemmän Seniormallin autoja
ellei uutta mallia olisi mainostettu niin näyttävästi ja
näkyvästi. Odottavat asiakkaat olivat huolissaan siitä
että vuoden 1932 Light Eight-kokeilu toistuisi. Mutta
ei, One Twenty oli kokonaan uusi tuote. Etusäleikkö,
moottoripeitto, lamput, kapselit jossa punainen
kuusikulmainen keskiö - kaikki puhuivat Packardin
muotokieltä. Koko tekniikka, alusta, hydrauliset jarrut,
etuakselirakenne, moottori ja vaihdelaatikko oli uutta
ja sai autolehdiltä kautta maailman huippukannanottoja. Moottori oli klassinen suora kahdeksikko, siinä oli
kaksikurkkuinen Strombergin kaasutin. Ensimmäinen
versio tuotti 110 hv. jolla auto saavutti 140 km/h huippunopeuden. Moottoria kasvatettiin ja tehostettiin.
Teho oli 1936 120 hv. ja 1942 125 hv.
Uuden tuotteen rinnalle tuli jo 1937 vielä edullisempi
kuusisylinterinen Packard. Korit ja alustat olivat One
Twentyn kopioita mutta 5 tuumaa lyhyempiä. Edessä
oleva kehitys ja lopulta Packardin tuho on monisäikeinen tarina. Packardin lukasusautojen valmistajan
maineen katsotaan kärsineen juniormallien myötä
ilman että vanheneva yritysjohto pystyi vastatoimiin.
Uuden toimitusjohtajan James J. Nance yritti laajentaa
yhteistyötä muiden valmistajien kanssa mutta tämä
johti lopulta kassvarojen ehtymiseen ja konkurrssiin.
On kuitenkin melko selvää ettei Packard olisi selvinnyt
30-luvun loppuun ilman One Twentyä.

Sivu 14
Hershey 9-12.10.2019
Kuten ehkä muistatte, kirjoitimme edellisestä matkastamme Hershey:hin 2016. Parin Porvoolaisen mobilistin kanssa lähdimme matkaan 5.10.
Perillä New Yorkissa meillä oli pari päivää aikaa
vierailla mm. parissa automuseossa sekä antiikkikirppiksessä ennen kuin suuntasimme kohti Old Car
Swap Meet tapahtumaa Hersheyhyn. Kovin kauan
ei tarvinnut alueella kävellä ennenkuin muita NPOC
jäseniä tuli vastaan. Onhan se ehkä hieman amatöörimaista vierailla Hersheyssä toista kertaa kun joku
toinen on siellä ehkä 27 kertaa.
Lauantai on lähinnä tarkoitettu näyttelypäiväksi,
samalla kun autokauppa saavuttaa huippunsa.
Useasta hienosta näytteillä olleista autoista oli 1938
Packard Super Eight Coupe meidän mielestämme
yksi upeimmista. Koska omistaja oli paikalla, käytin
tilannetta hyväksi ja kysyin hieman auton historiasta.
Autossa on ohjaus oikealla ja omistaja vahvisti että
auto vietiin uutena USA:sta.
Ensimmäinen omistajan nimi oli Onassis.
Ja kaikki myynnissä olevan tavaran joukossa oli
tietenkin paljon sellaista joka ehdottomasti ei mahtunut
matkalaukkuihin. Osan siis pakkasimme ja lähetimme
kontissa Ruotsiin. 16.11 oli sitten aika tehdä reissun
viimeinen etappi ja käydä Strängnäsissä hakemassa
aarteet kotiin. Emmekä olleet ainoat.
Karola ja Stefan Asplund
Sivu 16
Museokierros
Syksyllä 2019 vieraillimme Riitan kanssa Hersheyn
markkinoilla, U.S.A.ssa. Vierailu oli kohdallani ehkä jo
viidestoista. Stefan on yllä kertonut itse markkinoista,
joten en kommentoi niitä sen enempää. Hersheyn
jälkeen meillä oli kaksi viikkoa aikaa tutustua nähtävyyksiin. Olimme kuulleet kolmesta automuseosta
joissa kannattaisi käydä. Suunnittelimme siis kierroksemme niitten mukaan. Ensimmäinen museo sijaitsi
Hersheyssä, toinen, American Packard Museum,
Daytonissa ja kolmas Pierce Arroweihin keskittynyt
museo, Buffalossa. Buffalossa on myös toinen nähtävyys, nimittäin Niagaran putoukset. Packard museo
oli siitä erikoinen, että se sijaitsee alkuperäisessä
Packardien jälleenmyyjärakennuksessa. Allaolevat
kuvat kertonevat enemmän kuin tuhat sanaa.
Takakansi
Packard Maroon ”G”
On varmaan monen unelma ajaa avopackardilla
lämpimänä kesäpäivänä. Syvä marooninpunainen
Packard One Twenty Convertible Coupe edustaa
viidettätoista sarjaa joka oli Packardin historian
paras tuotantovuosi jolloin tuotettiin 122.593 autoa.
Värin nimi tulee ranskankielen sanasta ”marron” joka
tarkoittaa kastanjaa. Koristeraidan väri on Gold Bronze.
Ennätysvuoden taustalla oli uusi Packard Six, malli
115 C, joka muodosti valtaosan tuotannosta. Kuvan
autoa ajaa Hans Falkenberg ja kartanlukijana toimii
vaimo Lilleba.
Kuva: Hasse Schmidtz
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Packard Maroon ”G”
Att få åka öppet en varm sommardag i en Packard One Twenty Convertible Coupe är väl en önskedröm för många. Femtonde seriens junioråtta kallades även 120C och försedd med en tvådörrars Cabrioletkaross är den en av de mest attraktiva modellerna i Packards program. Den sobra
Maroonfärgade lacken passar i allra högsta grad de balanserade linjerna. Namnet på färgen kommer
från franskans ”marron” som betyder kastanj eller kastanjeträd. Dekorlinjerna har färgen Gold Bronze.
Den femtonde serien blev Packards genom tiderna bästa år om man tar produktionsvolymen som
måttstock. Bättre ekonomiskt resultat gjordes under krigen och på tjugotalet men volymmässigt var
den femtonde serien störst med en produktion på hela 122.593 enheter. Det berodde till stor del på
att man presenterat en ny Packard Six med modellbeteckningen 115C. Bilen på bilden ägs och rattas
av Hans Falkenberg med hustru Lilleba som kartläsare. Att vädret är riktigt varmt och skönt avslöjas
även av att ventilationsluckan står öppen och att inga mössor behövs.
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