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Nummer 163
Hösten 2020

Höstnumret av Bulletinen innehåller rapporter från de lokala höstträffarna
och en artikel om Packards bensindrivna bilar. Bilden ovan föreställer Hans
von Rettigs Packard Twelve 1936, en av endast tre Tolvor som levererades
av Autola. Bilen finns beskriven i mer detalj i Bulletinen. Bilden ur Rettigs
familjealbum har tilhandahållits av Seppo Vilppu.
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NORDIC PACKARD OWNERS CLUB bildades år 1971. Klubbens syfte är att främja återställande och bevarande av bilar av märket Packard, liksom
tillbehör och övriga artiklar tillverkade eller använda av Packard Motor Car Company eller dess återförsäljare och liknande. Ägare och delägare av
Packardbilar, liksom personer intresserade av märket är välkomna som medlemmar i klubben.
Klubben skall drivas informellt av arbetsgrupper i de nordiska medlemsländerna.
Eftertryck tillåtet med angivande av källan.
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Ingrid Löwgren i

tankar

För att inspireras litet extra till den här artikeln har jag bläddrat i bulletiner från 1971 till
ca 1980.
Själv har jag personlig erfarenhet av klubben
med början från Packardmötet i Bergen 1973.
Så många imponerande och vackra bilar det
funnits och finns av märket Packard!
Jag minns Harald Jonssons pedagogiska
guidningar av de olika årsmodellerna och deras
karakteristika.
Han belyste allt från karossdetaljer tex ”kjolar” som för mig då bara hade med kläder att göra
till inredning. Instrumentbrädans utformning
lyktors placering, längsgående sömmar i taket
allt berättat på ett intresseväckande sätt.
För Harald var det viktigt att ALLA i familjen skulle vara delaktiga i bilen och att träffar
skulle utformas med tanke på både hustru barn
och ev hundar.
Detta må jag säga har uppfyllts med råge
under de snart femtio år som gått.
Ett Packardmöte i Danmark organiserades
t.o.m. helt av klubbens damer med stor succe´.
Att kalla våra bilar för” stora leksaker” gör
att man blir litet glad!
Som när en nyrenoverad 34:a inbjöd till stor
vördnad vid ett tillfälle jag minns. En äldre dam
blev erbjuden inträde i baksätet. Stor tvekan...och
fråga ”Får man verkligen sitta här?”
Glädje har deltagande i Npoc:s olika arrangemang verkligen bidragit till. Pirret i kroppen
när man anträtt resan till ett möte och glädjen på
gränsen till eufori när man träffas igen.
Kanske har man inte träffats på flera år men
ändå är det så lätt att knyta kontakten igen.
Många gånger har resan till och kvällen
före ”stora mötet” varit det roligaste. Jag minns
färjeresan över till mötet i Fiskars då lilla Maria
Patricia 20 månader sov under bordet medan vi
åt middag.
Vid ett annat möte hade en kär medlem glömt
bort att sova på överfarten...Han hade missat att
han hade en hytt!!
För danskar är det långt att köra till Finland.
Vid ett tillfälle mellanlandade man här i
Falköping.
Ett ekipage blev försenat pga att fläktremmen gått av och alla verkstäder var stängda för
dagen.
Förtvivlat telefonsamtal! Men Lasse(maken)
löste det hela. ”Fråga Hanne om hon har några

strumpbyxor med sig”. Det hade hon. En provisorisk fläktrem knöts ihop av dessa och de kom
lyckligt fram. Ny fläktrem inhandlades som
metervara nästa dag.
Andan i klubben är och har alltid varit vänskap och hjälpsamhet. Ålder och ställning har
mindre betydelse.
Apropå ålder...för många år sen fick vi besök
av en kille som skulle hämta delar ur lagret. När
han precis skulle åka berättade han att han fått sin
växellåda renoverad av en verkligt kunnig man
och han var ”gammal” minst 40år!! Vi två var
nog över 50 då...men vi höll masken och kände
oss genast föryngrade.
Så på många plan är bilarna oss till stor
glädje.

Ingrid och Lasse Löwgren med Leena Söderblom i mitten.

Under några år hade jag hand om medlemsregistret och sände varje år ut medlemskorten.
Vissa adresser kan jag fortfarande utantill eftersom jag då skrev kuverten för hand. Vi var något
färre i klubben då.
De bästa vännerna genom livet hör till den
här kretsen. Jag känner stor tacksamhet för det
och hoppas att den yngre generationen kan fortsätta arbetet i klubbens anda.
Som det står på en reklam sida: Whatever
you plan to spend for a car...get the PLUS of a
Packard.
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Kalle Porkkas 1955 Packard Four Hundred.

Paula och Risto Krögers 1955 Packard Four Hundred.
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Siden sist
Sen sist
erran
Sitten viime k
Siden sidst
Sverige
Bengt Janson från Göteborg är ny medlem.
Bengt har en 1949 Packard Eight Touring
Sedan.
Tommy Hult och Lena Magnusson från
Ucklum är nya medlemmar med en 1955
Packard Clipper DeLuxe

lämplig bytesbil tog jag ändå kontakt med Jani
och vi kom överens om, att jag kommer och tittar
närmare på Packarden. Bilen var en rätt rostfri
Four Hundred som de senaste åren stått oanvänd
i ett torrt garage. Jani hade lackat bilen i orginalkulörer och förnyat fram- och baksofforna med
orginaltyg. Jani hade utfört alla arbeten noggrant
och jag fann enbart positiva överraskningar.
Under de senaste månaderna har jag gjort
i ordning torsion level systemet, startmotorn
och försökt få effekt i bromsarna. Bromsservon
hade dock rostat invändigt så den bör nog bytas.
Styrservon läcker, golvmattorna är under arbete
och dörrpappen ska bytas i framtiden. Ännu
saknas PACKARD och THE FOUR HUNDREDtexterna. Utgångsmaterialet är bra, härifrån är det
gott att fortsätta
Keijo Ranta-aho:
Jag råkade få syn på en Packard Four Hundred
som aktionerades på nätet. Då auktionen tog
slut hade jag det hösgta budet som dock låg
under säljarens minimigräns. Efter auktionen
tog jag direkt kontakt med säljaren och efter lite
“filande” kunde affär ingås. Packard som märke
är mycket uppskattat och årsmodellen 1955 som
Hard Top tilltalar mig allra mest.

Tommys och Lenas 1955 Clipper DeLuxe

Finland
Den traditionella julfesten som var planerad
till den 28.11 är inställd på grund av covid 19
läget.
Sen sist har vi fått tre nya medlemmar, alla ägare
av Four Hundred från anno 1955. Vi skall låta
dem med egna ord berätta om hur det råkade bli
just Packard som blev deras hobbybil:
Kalle Porkka:
Sen tidigare har jag flera amerikanska hobbybilar,
alla AMC produkter. Min föregående 50-tals bil
var en Buick 2d HT med rak åtta och Dynaflow
växellåda. Den köptes av mig med milt våld i
våras och då var det dags att se sig om efter en
ny 50-talare. Jani Vahto (vår medlem red. anm.)
letade efter en 20-tals bil mot vilken han kunde
byta sin Packard. Trots att jag inte hade någon

Keijo Ranta-ahos 1955 Four Hundred.

Paula & Risto Kröger:
Vår långvariga förhoppning hade varit, att finna
en äldre, 50-tals amerikanare, som inte skulle
komma emot i varje gathörn. Ristos bror hade
fått in en 1955 Four Hundred i byte mot H-D
motorcyklar och undrade om vi ville köpa skönheten. Visst måste vi ju ta tillfället i akt och i juli
anlände den gamla damen på vår gård. Vi kallar
henne Patricia. Mycket arbete återstår men vi tar
lite i taget så det blir bra till slut
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Rally Packard Väst
Text: Kent Carlson Foto: Hans Schmidtz och Kent Carlson
Lördagen den 12 september var det åter dags för Rally Packard Väst. Intresset för årets möte
var stort, 35 personer i 7 Packards, 2 Volvo, 2 Mercedes & 1 Porsche rullade in tillsammans
med regnet till RC Hiss i Varberg.

Kents nyförvärv: 1936 Packard Twelve Convertible Victoria.

Glada deltagare som gjorde sin första utflykt för
året i dessa Covid-19 tider tog för sig av frukosten, snackade i och omkring bilarna och i garaget.
I garaget hade två nyförvärv dykt upp sedan sist!
En nyrenoverad Volvo Amazon Combi 1968 och
en Packard Twelve Convertible Victoria 1936!
Jag försökte berätta lite historia om dessa bilarna
och även om de övriga bilarna i garaget!
Efter en skön morgonstund startade vi upp resan
till dagens utflyktsmål. Råö Rymdmuseum på
Onsalahalvön. Dagens värd Lasse Olsson tog
emot oss i Kungsbacka och lotsade oss vidare
fram till Råö! I kraftig blåst och regnskurar tog
personalen emot oss och visade runt i området!

Vi avslutade på Råö med äppelpaj och vaniljsås!
Mums!!
Dagens slutmål var hemma hos Lasse och
Monica Olsson alldeles i närheten av rymdmuseet. Vi bjöds på grillade hamburgare och korv
i ladan, tittade runt i trädgården och besökte
garaget med gammelbilar.
Nu tittade solen fram och det blev en skön
hemresa för oss alla!
Tack alla som gjorde dagen möjlig och till alla
er som deltog!
Vi planerar att köra RPV-2021 lördagen den 11
september! Välkomna då!
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Mats Karlssons 1938 Packard 1601 Touring Sedan. 25 meters teleskopantenn i bakgrunden.

20 meters teleskopantenn i sin radom.

Linc 8, Världens första serie tillverkade dator.
Denna kan ses som en föregångare till dagens
PC. Observera bandminnena. Totalt byggdes det
ca 80 stycken i USA.
Observatoriet köpte den 1967 för 140 000 kronor.
Omräknat till 2019 års penning värde motsvarar
Visst ser han nöjd ut framför sin drömbil.
det c:a 1,3 miljoner kronor.
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Lasse Olsson guidade runt på Råö rymdmuseum.

Lasse och Monica Olsson bjöd på hamburgare i sin
lada.

Michael Bohnsen och Bjarne Hansen
deltog i Ralle Packard Väst.
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En snabb tillbakablick… Hur var det från
början? Och hur blev det sedan?
En vinterdag i januari-februari 1971 träffades tre veteranbilsintresserade yngre gentlemän Harald
Johnsson, Owe Haak samt Ole Böök för en gemensam lunch på krogen Stadshuskällaren i Stockholm.
Efter mycket diskuterande om gamla bilar och speciellt bilmärket Packard beslutade nämnda herrar
att någonting borde göras för att uppmärksamma det ärofyllda bilmärket Packard.
Sagt och gjort, vi bildar en Packardklubb.
Dessvärre fanns det inte så många Packardägare i Sverige så man letade efter likasinnade i de övriga
nordiska länderna.
Nu var Nordic Packard Owners Club bildad.
Namnet blev lite väl långt, men förkortningen blev bra. NPOC!
Till en början skrev Harald själv brev och höll kontakt per telefon med nya medlemmar.
Snart nog var det dags för det första NPOC-mötet som hölls 9 juni 1972 på Torlunda (Harald och
Alice gård utanför Mariefred). 15 Packarbilar, 56 vuxna och 21 barn deltog. Vilken bra start för en
nybildad klubb!
Ola Borge med familj bjöd 1973 in till NPOC-möte i Bergen, Norge. Vi höll mötet på stadsmuséet
i det Gamle Bergen. Bodde på Hatleberg Hotell och blev serverade en utsökt festlunch i Oles och
Brittas hem i Lonevåg.
Året efter välkomnade familjen Dag och Leena Söderblom medlemmarna i NPOC till Fiskars
Wärdshus i Finland. Nu var det 17 bilar 67 vuxna samt 7 barn som kom.
1975 var det så dags att besöka Køpenhamn i Danmark och till Hotell Fortunen dit George och Irene
Christiansen tillsammans med Jørgen och Hanne Graæ välkomnade NPOC-medlemmar. 65 vuxna
och 15 barn hade hörsammat inbjudan och kom med 20 Packardbilar.
Ja så har det varit, år efter år har vi besökt varandras länder och fått njuta av att vara tillsammans
med trevliga klubbkamrater och våra Packardbilar och se NPOC växa och bli till den fina klubb som
den nu är.
Nu efter 50 år så hoppas jag att vi får hälsa många NPOC-medlemmar välkomna till Sverige och
Hotell Bellevue i Hjo vid Vätterns västra strand den 1 juli 2021 för att fira detta jubileum.
En separat inbjudan kommer att skickas till Dig.
Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen i Sverige!
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Text: Bertil Dimander Redigering: Hans Schmidtz Foto: Arkiv
Så här såg rubriken ut på en av Packards första annonser publicerad i The Horseless Age den
7 november 1900. Både typsnitt och innehåll i annonserna har förändrats och moderniserats
under årens lopp. Liksom bilarna. Har man en Packard från mellankrigsåren, kan man väl
en hel del om modellerna från denna epok, och har man en efterkrigsbil vet man väl det
mesta om fyrtio- och femtiotalsbilarna. Sedan finns det väl några som kan allt från A till 58L.
Men hur är det generellt med kunskaperna om Packardbilarna från modell A tillverkad 1899
till de sena tjugotalarna?
De flesta läsare av dessa rader känner väl till historien om när den automobilintresserade James Ward
Packard köpte en bil av biltillverkaren Alexander
Winton 1898 i Cleveland, Ohio. Bilen klarade inte
resan hem, utan fick dras av en häst halva vägen
tillbaka till Warren i samma stat. När Packard tipsade om en del förbättringar, sade Winton: ”Om Ni
är så smart Mr. Packard, varför bygger Ni inte en
bättre maskin själv?” Och det gjorde Mr. Packard.

En klassisk bild av James Ward Packard i den
andra tillverkade bilen.

Vagnen som fick bröderna Packard att bygga
bilar, en Winton 1898.

Bröderna Packard, som hade en elektrisk
firma i Warren, antog utmaningen och körde
ut sin första bil från fabriken den 7 november
1899. Denna bil, som fortfarande finns bevarad
i körbart skick, testades under några månader
och fungerade tillfredsställande. Den 13 april
1900 levererades den första bilen till en kund i
Cleveland.
Packard var en robust och rejält byggd bil
med en encylindrig 9 hk motor och en tvåväxlad planetväxellåda. Den hade både fot- och
handbroms, vilket var mycket ovanligt på den
tiden, och 34 tums hjul med pneumatiska däck.
Karossen hade högsta kvalité och var byggd

av skickliga vagnmakare. Vad som redan från
början blev en tradition, var att alla delar skulle
ha högsta möjliga kvalité. Man anställde också
de bästa tekniker som gick att få, som bl.a. fick
till följd att Packard tekniskt sett ofta låg långt
före andra biltillverkare. Ett par exempel var att
tändningen automatiskt höjdes och sänktes med
motorvarvet, vilket inte blev vanligt förrän flera
år senare, och H-lägena för växelspaken.
I november 1900 deltog Packard i en bilutställning i New York och fick därmed större
geografisk spridning på sin försäljning. Efter
utställningen kom det många brev med förfrågningar om information om bilen. När J.W.
Packards sekreterare frågade hur hon skulle
behandla dessa, eftersom Packard ännu inte hade
någon tryckt information, fick hon till svar: ”Tell
them to ask the man who owns one”. Och så föddes en av de bästa och mest långlivade slogans
inom bilreklamen.
Utvecklingen gick nu raskt framåt och under
1900 presenterades modell B och 1901 modell C
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En annons ur ”The Horseless Age” den 7 november 1900. Detta var innan företaget bytte namn
från Ohio Automobile Company till Packard Motor Car Company.
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Packard modell F 1903, ”Old Pacific”. Med denna
modell körde Tom Fetch från kust till kust i USA.

som hade fått motorstyrkan höjd till 12 hk. Den
mest uppmärksammade nyheten var dock att
bilen hade ratt i stället för styrspak, vilket då
var kontroversiellt. Modell D finns ingen dokumentation om och E var enligt en beställning en
specialutrustad vagn, byggd i endast ett exemplar.
Alla dessa var en utveckling av modell A.
Åren 1902 och 1903 tillverkades modell F,
hjulbasen hade nu vuxit till 84 tum. Den hade
samma motor som modell C, d.v.s. 184 cu.
in. Karossen skilde sig avsevärt från tidigare
modeller bl.a. genom större stänkskärmar och en
tuffare front. Man kunde även modifiera karossen
genom att ta bort baksätet och få en farthungrig
Roadster eller behålla det och få en fyrsitsig

familjebil. Som tillbehör fanns t.ex. ett tak med
nerrullbara sidostycken och picknickkorgar. Man
kom till baksätet genom en liten dörr i ryggstödet
dold av en flyttbar dyna. Det måste nog vara en
modig passagerare som satt där och lutade sig
mot dörren, som endast hölls stängd av en liten
mässingshake.
År 1902 presenterades också modell G, som
endast byggdes i fyra exemplar. Den tvåcylindriga motorn, där varje cylinder hade en egen förgasare väckte bl.a., stort intresse i motorkretsar.
Hjulbasen var på 91 tum och den hade 36 tums
hjul samt var en för sin tid tung bil som vägde
drygt 1,8 ton. Den 13 oktober 1902 bytte företaget namn från Ohio Automobile Company till
Packard Motor Car Company. Troligen skedde
detta för att förbereda flyttningen till Detroit.
År 1903 års modell av Packard F fick en ny
kaross med längre motorhuv och större stänkskärmar. Men mest uppmärksamhet det året
fick modell K, som var den första fyrcylindriga
modellen. Karossen var något mjukare i linjerna än sina föregångare och hade en motorhuv
påminnande om den som samtida Renault hade.
Den amerikanska biltidningen The Automobile
skrev om modell K att ”utförande, formgivning
och finish är absolut i framkant av alla amerikanska bilar”. Tyvärr fick man problem med smörjningen av motorn, så endast 34 bilar tillverkades.

Sju 1912 års Packard 30 modell UE Runabouts testkörs på en spårig och mycket lerig väg.
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Nästa betydelsefulla modell var 1904 års L,
speciellt för att man på denna modell introducerade den välkända okformen på kylarramen,
som fanns på alla Packards modeller till och
med 1957. Det var en elegant fyrcylindrig bil
som fanns i tre karossmodeller som fyrsitsig och
tvåsitsig. På modell L:s prislapp stod det $3 000,
vilket var tre gånger så mycket som en Cadillac
kostade.
Någon modell M tillverkades aldrig, däremot blev N nästa modell som kom 1905. Det var
första året som Packard byggde en täckt kaross
men öppna modeller fanns givetvis fortfarande.
För en Limousine byggd på ett 106 tums chassi
fick man betala $4 600.
Nu hoppar man i alfabetet och nästa modell
som presenterades i september 1905 fick beteckningen S men kallades också 24 efter antalet
hästkrafter. Toppfarten var strax under 100 km/h,
vilket var väldigt fort 1905-1906. Det var en
större bil än dess föregångare med en hjulbas på
119 tum och fanns med sju olika karosserier till
ett pris mellan $4 000 och $5 225. Bilen tillverkades i 728 exemplar. Med modell 24 introducerades också den röda hexagonen på navkapslarna.

Packard 48 Phaeton från 1912.

Åren 1907-1912 byggdes modell 30 – även
denna gång döpt efter antalet hästkrafter – i ett
flertal modeller, internt betecknade UA till UE.
Den var en elegant och luxuös bil som såldes i
9 540 exemplar och var bevisligen populär bland
dem som hade rätt plånbok. Modellen hade testkörts i cirka 32 000 km innan introduktionen.
Dessutom testade fabriken varje exemplar och
gjorde eventuella justeringar innan bilen levererades. Under 1909-1912 fick den sällskap av
modell 18 som var en mindre och billigare bil.
Från och med 1912 försågs samtliga Packards
bilar med elektriska strålkastare.
Packards stil och formgivning tog ett jättesteg framåt när man introducerade 1913 års Six

Packard från 1913. Sedan var inte så vanligt
karosseri på den tiden.

modell 48. Det var den mest storslagna Packard
hittills, med en potent 525 cu in, 82 hk rak sexcylindrig motor i ett chassi med 139 tums hjulbas.
Den var ett storartat hantverk som var fulländat in
i minsta detalj och var ett bevis på vad skickliga
bilbyggare kunde åstadkomma. Den var också
en av de modeller som cementerade Packards
rykte som tillverkare av eleganta kvalitetsbilar.
Priset började på $5 000 och gick upp till $6 550.
En något billigare modell, 38 Six, med samma
exteriör som modell 48 men med en mindre
motor fanns också i sortimentet. Modellerna 38
och 48 tillverkades till och med 1915.
Hur imponerande modell 48 än var, så levererade Packard en verklig sensation den första
maj 1915 genom att presentera sin magnifika Twin
Six. Denna legendariska modell, konstruerad av
chefsingenjören Jesse Vincent, var Packards svar på
Cadillacs V-8. Packards Twin Six på 424 cu in. och
85 hk överträffade konkurrentens V-8 inte bara
med flera cylindrar, utan även med att vara mer
friktionsfri, tystare och starkare. Även rivalen
Rolls Royce fick sig en törn. Det var många som
sade att RR blivit slagen av Packard.

Packard 1917 Twin Six 2-25 Runabout.

Åren 1915 till och med 1923 tillverkades
tre olika grundmodeller av Twin Six, sammanlagt 35 102 stycken. Under dessa år hade en
djup konjunktursvacka pressat ner priserna,
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så marginalerna var små. Man tillverkade åtta
modeller prissatta från $3 850 till $5 400, men
ändå gick försäljningen trögt. I juni 1923 avslutades produktionen av Twin Six.

Packard Single Eight Sedan 1924.

Packard Single Six Sedan 1922-23.

Parallellt med Twin Six lanserades en ny
sexcylindrig modell som fick namnet Single
Six. Den var prissatt från $3 640 för en öppen
Touring till $4 940 för en Sedan. Anledningen till
att ta fram denna modell var att täcka marknaden
strax under de riktiga lyxbilarna, men även för
att kompensera för den minskade försäljningen
på grund av recessionen. Det fick dock inte den
effekten, eftersom marknaden tyckte att priset
var för högt för bilarnas storlek. Totalt såldes
35 360 bilar under åren 1920 till 1923. För
modellåret 1923 drev Packard fram ett antal förbättringar, vilka nästan blev till en ny Single Six.
Hjulbasen blev 10 tum längre och ökade till 126
tum och en sjusitsig Sedan fick 133 tum. Priserna
på alla Single Six modeller var nu reducerat. För
$2 485 fick man en Touring och en Limousine
kostade $3 575. Det fungerade, och inom en vecka
var försäljningen så robust att fabriken inte kunde
tillverka bilar i takt med efterfrågan.

Packard Single Six Touring 1922-23.

Den 14 juni 1923 fick Single Six sällskap
av Single Eight som marknadsfördes som 1924
års modell. Den raka åttan på 85 hk monterades
i två chassin, ett med 136 och ett med 143 tums
hjulbas, som också hade Packards första fyrahjulsbromsar. Priset låg cirka $1 375 över SingleSix, eller från $3 650 till $4 950. Men kunderna
kunde se att priset på Single Eight gav valuta för
pengarna med sin storlek, stil och elegans och
inte minst för sin kvalité. Den blev omedelbart en
fullträff och döptes efter kort tid om till Packard
Eight och lillebror till Packard Six.

En Touring från andra seriens Eight.

I februari 1925 kom moderniserade modeller av Six och Eight och nu hade även Six fått
fyrhjulsbromsar. Formgivningen var elegant och
sofistikerad och det var dessa bilar som till stor
del grundlade Packards goda rykte under The
Roaring Twenties. Åren 1924 till 1928 höll sig
Packard till två modeller, Six och Eight, och även
två chassin, även om varje serie moderniserades
både tekniskt och utseendemässigt. Utbudet
på karosser var dock stort från Runabout till
Limousine. Vid denna tid började det också bli
vanligt att den som hade råd, och ville bli uppmärksammad, beställde en custombyggd kaross.
Till 1927 års modell jobbades det mycket
på motoravdelningen för att höja effekten
på den åttacylindriga motorn till 109 hk.
Produktionskostnaderna var trimmade för att
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kunna ligga före Cadillac i försäljningsvolymer.
År 1928 var både Six och Eight bland de elegantaste bilarna i lyxsegmentet och kunde berömma
sig av att kunna sälja en femsitsig Packard Six
Sedan för ett så lågt pris som $2 285. Under sommaren 1928 slopade Packard alla sexcylindriga
modeller till förmån för en ny prisbillig Standard
Eight med modellår 1929.

och Sedan den 29 september 1929 som årsmodell 1930 med ett pris som började på $5 000.
Utrustad med en åttacylindrig motor på 130 hk
hade den en toppfart på 160 km/h.

1929 års ”top of the line” en 645 DeLuxe Eight
Sedan.

En 343 Touring från 1927.

Den nya Standard Eight var en stor lyxig
bil med en tyst, vibrationsfri motor, kombinerad
med ett pris på $2 275 för en femsitsig Sedan.
Kunderna blev vilda och Packard toppade året
med 43 130 sålda Standard Eight. Till detta kom
9 801 Custom Eight och 2 061 DeLuxe Eight,
tillsammans 54 992 bilar.
Packard introducerade nu även den nya
Speedster som Roadster, Phaeton, Coupe Victoria

Packard avslutade decenniet med kanske det
bästa ryktet bland dyrbara bilar med en kraftigt
stigande ekonomi. Företagets finansiella situation
var mycket solid. Den 24 oktober 1929 inträffade
dock den stora börskraschen på Wall Street i New
York och i ett slag förändrades den finansiella
situationen. Men det är en annan historia.
Källor:
Hemmings Classic Car 132/2015.
Kimes: Packard A History of the Motor Car and
the Company.
Turnquist: The Packard Story.

1936 Packard Twelve med en sjusitsig Limousine-kaross. Annons från Saturday Evening Post.
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Hans von Rettigs
Packard Twelve Sedan Limousine 1936
Text: Dag Söderblom
Släkten Rettig hade slagit sig ned i Finland under mitten av 1800-talet och satsade på tobak och
sjöfart. Tobaksverksamheten hade anor i 1770-talets Hamburg varifrån släkten utvandrat över
Danmark och Sverige och etablerat sig i Åbo. Släkten von Rettig adlades 1898. Tobaksfabriken
anlades vid Aura ås östra strand några kvarter från domkyrkan. Där byggdes under slutet av
1920-talet ett ståtligt bostadshus som lokalt kallades det Rettigska palatset. Palatset inrymmer
idag ett medeltidsmuseum och en konstamling.
Hans von Rettig hade många intressen, han lät
bygga flera stora segel- och motorbåtar vid Åbo
Båtvarf på ön Runsala intill Åbo hamn. Även fina
bilar skaffades både för familjens och företagens
behov. Familjens sommarvilla Samppalinna låg
invid östra åstranden endast en kilometer från
fabriken men var kanske något för urbant placerad för att ge möjlighet till hyggligt sommarnöje.
På Runsalas västra udde Sarronniemi byggdes
en ny sommarvilla som kunde nås både med båt
och bil från Åbo. Familjen hade vid början av
trettiotalet bilar av märket Minerva och StearnsKnight. Hans von Rettig fick ögonen på Packard,
möjligen inspirerades han av fabrikschefen
Georg Balthasar som skaffat sig en Packard 120
B i februari 1936. Bilen beskrevs i ett tidigare
nummer av Bulletinen.
Hans von Rettig beställde då det bästa som
gick att få tag på, en tolvcylindrig Packard med
modellbeteckningen 1408 Sedan Limousine.
Bilen hade en blågrön färg, Caribbean Blue
Metallic, med färgkoden ”F”. Bilen levererades
av Autolas försäljningschef Wilhelm Guerrillot
den 9 juni 1936. Leveransen skedde vid sommarresidenset på Runsala. Wilhelm Guerillot
beskrev på hösten 1975 situationen som besvärlig
för att trädgårdsanläggningarna vid sommarvillan lämnade mycket litet utrymme för den stora
bilen. Packarden fick t.o.m. några skråmor i
lackeringen. Hans von Rettig tog emot bilen personligen varvid Wilhelm Guerillot påpekade att
buskarna borde ansas ordentligt för att ge bättre
rum för bilen. Hans von Rettig replikerade att
buskarna är en del av naturen vid sommarvillan
och att bilen nog kunde målas om vid behov.
Enligt Guerrillot blev bilen senare svart och
tjänade även övriga familjemedlemmar. Enligt

vissa uppgifter fick bilen en motorskada under
en Europaresa efter kriget och hämtades hem
men ställdes upp.
Medlemmarna Peter Ginman och Jarmo
Kytömäki köpte för 10 år sedan upp tidigare medlemmen Mikko Ojänperäs Packard-kvarlåtenskap
som till största delen bestod av delar till sena
trettiotalsmodeller i Juniorserien. Överraskande
nog ingick även bl.a. två trådekerfälgar med
Twelvekapslar i kvarlåtenskapen. Pärmens bil
har täckplåtar som döljer de vackra fälgarna. Vart
resten av bilen försvunnit är inte bekant.

Trådekerfälgarna med Twelvekapslar. Dessa
hittade senare nya ägare inom klubben.
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Höstutflykt till Kråkö Bryggeri
Text: Peter Ginman Foto: Karola Asplund
Traditionellt har vi under många år anordnat en höstutflykt som inkluderat middag och
övernattning. På grund av Covid-situationen beslöt vi i år att ordna evenemanget endast som
en dagsutflykt. Till utfärdsmål valdes Kråkö Bryggeri som nyligen grundats av vår medlem
Robert Hägg. Trots det ostadiga vädret ställde 15 personer upp i fyra Packards och en hobbybil
av annat märke. På plats fanns redan Roberts ståtliga Clipper.
På bryggeriet berättade Robert om hur han gav
sig in i bryggeribranschen och om hur ölbryggningsprosessen går till. Vi fick också höra om
Roberts samlarintressen som omfattar bl.a.
veteranbilar och -båtar samt en samling ryska
bärplansförsedda flodbåtar med V8-motorer.
Härefter bänkade vi oss vid ett långbord för
provsmakning av bryggeriets produkter. Som
tilltugg till ölen serverades en kall tallrik med
en stor mängd smakbitar passande till respektive ölsorter. Vi fick uppleva överraskande goda
smakkombinationer som t.ex. chokladglass och
mörk porter. Vi tackar Robert för en intressant
dag!

Robert berättar om bryggprocessens olika
skeden.

Det gäller att hålla avstånd i dessa tider.
Främst Robert Häggs Packard Clipper Deluxe
Sedan1946.

Provsmakning av bryggeriets produkter.

Kråkö Bryggeri är inrymt i Kråkö gamla skola.

– 18 –

Sensommertur i Danmark
til Andelslandsbyen Nyvang
Text og foto: Allan Møller & Michael Nancke
Den 29. august kl. 10 mødtes vi 9 personer – 4 biler i Andelslandsbyen for at tilbringe tid sammen for første gang i år. Forårsturen var aflyst, så det var godt at ses igen. Vi fik mulighed til
at holde med bilerne på græsplænen foran deres hovedbygning og det var super. Der var ikke
mange besøgende den dag og det gav mulighed for at få set de fleste steder.

Vi blev modtaget af en frivillig arbejder i sigøjnertøj som synes godt om vores biler. Hun
spurgte om vi var interesseret (selvfølgelig var
vi det) i at høre historien om Andelslandsbyen
og hvor mange frivillige (ca. 400) der arbejder
i byen på skift.
Alle frivillige er klædt i datidens tøj og det
var flot at se.

Da vi derefter var klar til at udforske området, ser vi en 10 personers golfvogn der er beregnet til dårlig gående. Den så spændende ud og vi
kontaktede den kvindelige chauffør, da en af os
er gangbesværet.
Vi fik alle lov til at køre med og vi fik en
guidede tur på hele området med stop ved alle
husene.
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Vognmandsforretning.
Zonen Redningskorps.

Chaufføren fortalte livligt om stederne, så det
var rigtigt hyggeligt. Det sidste sted vi kom til,
var på museet for Danmarks største samling af
dampmaskiner. Der var godt nok nogle store
maskiner imellem, så det spændende at se.
Hangar for Zone – Flyve tjenesten.

Dampmaskinemuseet – desværre kørte de ikke rundt på området den dag vi var der, det gør de
ellers.
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Flere forretninger, Bager, Slagter, Radio, Legetøj.

Kjøbenhavns Telefon A/S.

Så blev det frokosttid og vi havde bestilt bord på
Café Madam Blå (navn efter berømt kaffekande),
Caféen er et hyggeligt og dejligt spisested.

Kaffepause i Forsamlingshuset.

Madam Blå kander.

Vi fik hyggesnakket og spist en times tid,
men så kom tiden til at vi også skulle have
kaffe og kage.
Da vi var på rundtur, så vi at forsamlingshuset serverede kaffe og kage og det skulle vi
selvfølgelig have.
Efterfølgende gik vi stille og roligt tilbage
mod bilerne. Vi fik set lidt andet på tilbageturen.
Klokken var ved at nærme sig lukketid
for Andelslandsbyen, så vi fik sagt farvel - på
gensyn, og som vi alle blev enig om, er der vel
forhåbentligt ikke nogen aflysninger grundet
Covid-19 næste år.
Tak til alle for en dejlig dag og vi ses næste år.
Bedste hilsner
Allan

Her lidt historie om Andelslandsbyen.
Andelslandsbyen Nyvang er et historisk oplevelsescenter på Nordvestsjælland, som har hjemme på Nyvang, en gammel proprietærgård på
44 ha, beliggende syd for Holbæk.
Stedet er et levende frilandsmuseum hvor
andelsperioden fra 1870-1950 kan opleves gennem adskillige udstillinger og aktiviteter, eksempelvis findes et andelsmejeri med dampmaskine
og smørkærne, et statshusmandssted med dyr
og smedje, et savværk, et skomagerværksted,
en brugsforening, en kirke, en redningsstation
og andre erhverv fra den tid. I andelslandsbyens
gamle brugs er det muligt for besøgende at købe
rygeost, ny kærnet smør, spegesild, erstatningskaffe, kurve, koste og meget andet.
Andelslandsbyen Nyvang, der nu er en selvejende institution som drives af nogle få ansatte
og mange frivillige, modtager offentlige midler
til hjælp til den daglige drift, mens penge til ny
anlæg skaffes fra forskellige sponsorer og fonde.
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Renoveringen av Packard 740
Text och bild: Peter Ginman
Efter ett kvartssekels knegande, parallellt med
arbete och husbygge, har renoveringen av
“Hilda” äntligen nått målet. Måndagen den 21.9.
utfördes registrerings- och musei-fordonsbesiktning och Packarden registrerades på sitt 50-tals

registernummer med sina gamla registerplåtar,
UD-779. Det sista som återstod efter besiktningen var målandet av stripen. Detta krävande
moment utfördes följande dag av stripemästaren
Pekka Mannermaa.

Besiktningen av Hilda ovan.
Stripemästaren Pekka Mannermaa visar hur stripen
ska dras.
Läs mer om Hildas renovering i Bulletin nr 155.
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BULLETIINI 163 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO
Kansi
Bulletiinin syysnumero sisältää kirjoituksia paikallisista syysretkistä ja artikkelin Packardin bensiinikäyttöisistä autoista.
Kannen kuva esittää Hans von Rettigin Packard Twelve 1936,
yksi kolmesta kaksitoistasylinterisisestä Autolan tuomasta
Packardista. Lisää autosta Bulletiinin sisäsivuilla. Kannen
kuvan on Rettigien perhealbumista toimittanut Seppo Vilppu.
Sivu 3
Ingrid Löwgren Packardajatuksissa
Näitä ajatuksia varten olen selannut Bulletiineja vuodesta
1971 vuoteen 1980. Itse osallistuin ensimmäistä kertaa
Packardkokoukseen vuonna 1973 Bergenissä. Muistan
Harald Jonssonin opettavaisia opastuksia eri vuosimalleista ja
autojen ominaisuuksista. Haraldille oli tärkeäeä että perheen
KAIKILLE jäsenille olisi iloa autoista ja kokouksista. Mielestäni tämä on toteutunut yli odotusten kohta viidenkymmnen
vuoden aikana.
Haraldilla oli tapana kutsua Packardeja ”isoiksi leluiksi”. Siitä
ilahduimme! Tapahtumia ja välikohtauksia kokousten aikana
tai yhteydessä on ollut monia. Kerran ohikulkumatkalla olleelta
tanskalaisautolta katkesi tuulettajan hihna. Puhelimme soi
ja ongelmaa selvitettiin, kaikki korjaamot olivat jo sulkeneet.
Mieheni Lasse tiedusteli oliko naisväkeä matkassa ja oliko
sukkahousuja mukana? Näistä tehtiin väliaikainen hihna
solmimalla ne yhteen ja näin päästiin jatkamaan. Oikea hihna
löytyi aamulla.
Kerhon henki on aina ollut ystävällinen ja auttavainen. Ikä ja
asema on ollut toissijaista. Olemma saaneet monta hyvää
ystävää kerhon kautta. Monella tasolla autoista on ollut paljon
iloa. Hymyilevä Ingrid on kuvassa vasemmalla.
Sitten viime kerran
Uusia jäseniä Ruotsissa:
Bengt Janson, 1949 Packard Eight Touring Sedan
Tommy Hult ja Lena Magnusson, 1955 Packard Clipper
DeLuxe.
Suomi
Corona-tilanteen takia perinteinen jouluillallinen on peruutettu.
Olemme saanet kolme uutta jäsentä, kaikilla identtiset
Packard Four Hundredit. Näin he kertovat itse kuinka päätyivät
juuri Packardiin harrasteauton valinnassa:
Kalle Porkka:
Olen 44v autoalan ihminen täältä etelä-karjalasta. Naimisissa
ja monen lapsen isä.
Työskentelen huoltopäällikkönä. Minulla on useampi Amerikkalaisvalmisteinen harrasteauto. Nämä ovat AMC tuotteita.
Aiempi -50 luvun laite oli -53 Buick joka kuitenkin ostettiin
minulta puoliväkisin kevään korvalla ja yhteisen 10v jälkeen
päätin että on aika etsiä uusi.
Vahton Jani kyseli -20 luvun autoa johon voisi oman Packardinsa vaihdella, minulla ei joutilasta kanttiautoa ollut mutta olin
Janiin yhteydessä ja sovittiin että tulen Packardia katsomaan.
Ennakkoon ehdin vähän laitteeseen ja sen ominaisuuksiin
kirjallisuuden kautta tutustumaan. Paikan päältä löytyi melko
ruosteeton 2-ovinen 400 malli. Jani oli maalauttanut auton
alkuperäiseen sävyyn, kunnostanut etu- ja takasohvan alkuperäisillä kankailla. Janin aikana tekemät kunnostukset on

DAG SÖDERBLOM

kaikki tehty hyvin ja mitään muuta kun positiivista yllätystä
en löytänyt. Nyt ensimmäisten kuukausien aikana olen
kunnostanut torsion level järjestelmän, starttimoottorin
ja koittanut saada tehostusta jarruihin. Jarrutehostin on
kuitenkin sisältä päässyt syöpymään joten voi olla että se on
korvattava. Ohjaustehostimen kääntövarsi vuotaa, lattiamatto
on rakenteilla ja oviverhoukset on uusittava tulevaisuudessa.
Auton mukana seuranneet fender skritsit maalasin ja asensin,
samalla huomasin että skritsien kanssa pitäisi ilmeisesti
helmalistan olla eri muotoinen tai sitten siihen kuuluu jokin
kulmakappale. Puutteita on takakyljen PACKARD teksti,
etulokasuojien THE FOUR HUNDRED teksi. Tähtäimessä ei
varsinaisesti ole rakentaa museoautoa mutta alkuperäinen
kylläkin. Lähtökohta on hyvä, tästä on hyvä jatkaa.
Keijo Ranta-aho:
Näin sattumalta verkossa huutokaupattavan Packard Four
Hundredin. Kun huutokauppa päättyi, minulla oli korkein
tarjous, joka kuitenkin oli alle myyjän asettamaa alarajaa.
Huutokaupan jälkeen otin suoraan yhteyttä myyjään ja pienen
”viilauksen” jälkeen voitiin tehdä kaupat. Packard automerkkinä on erittäin arvostettu, vuosimalli 1955 kaksiovisena HT
mallina on ehdottamasti omaa silmää eniten miellyttävä.
Paula & Risto Krüger
Pitkäaikaisena haaveenamme on ollut vanhempi, 50-lukulainen jenkki, mitä ei ihan joka kulmalla lipuisi vastaan. Auto
tuli Riston veljelle vaihdokkina HD-kauppojen myötä, ja niinpä
hän haaveistamme tietoisena kysyi haluaisimmeko tämän
kaunottaren ostaa. Tokihan tilaisuuteen oli tartuttava ja niin
vanha rouva saapui kotipihaamme heinäkuussa. Projektia
piisaa pitkäksi aikaa, mutta hiljaa hyvä tulee!
Sivu 6
Länsirannikon Packardralli
Lauantain 12 syyskuuta oli jälleen aika Länsirannikon Packardrallille. mielenkiinto oli suurta, 35 osallistujaa, 7 Packardia
ja 6 muuta harrasteautoa saapui sateen saattamina kokouspaikalle.
Tallini koikoelmaan on tullut kaksi uutuutta sitten edellisen
rallin, äsken entisöity Volvo Amazon Combi 1968 ja Packard
Twelve Convertible Victoria 1936. Kerroin autoista ja niiden
historiasta osallistujille. Sitten retkelle, jonka kohteena oli
Råö:n avaruusmuseo, johon päivän isäntä Lasse Olsson
meidät opasti. Museokäynnin jälkeen meidät kutsuttiin Lassen
ja Monican kotiin grillaaamaan hampurilaisia ja makkaraa
sisätiloissa. Tämän jälkeen aurinkokin näyttäytyi ja lähdimme
kotimatkalle. Kiitos osallistujille!
Ensi vuonna tapaammme samoissa merkeissä lauantaina 11.
syyskuuta 2021. Tervetuloa!
Sivu 9
Katse takapeiliin... mistä kaikki alkoi? Ja miten sitten kävikään?
Eräänä talvipäivänä v. 1971 kolme nuorempaa autoharrastajaa Harald Jonsson, Owe Haak ja Ole Böök tapasivat
lounaalla Tukholmassa. Puheeneiheena oli vanhat autot ja
erityisesti Packard. Jotain tulisi tehdä merkin eteen ja kohta
olikin kerhomme perustettu. Se saikin pitkän nimen mutta
lyhenne on helppo -NPOC!
Kokouksia pidettiin pohjoismaissa, ensin v. 1972 Ruotsissa,
sitten Norjassa 1973, Suomessa 1974 ja lopuksi Tanskassa
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1975. Näin oli kierros käyty ja näin on sitten jatkunut vuosi
vuodelta.
Ja nyt viidenkymmenen vuoden jälkeen kutsumme Ruotsiin
juhlakokoukseen Vättern-järven länsirannalle. Kokouspaikkana on Hotelli Bellevue Hjon kaupungissa alkaen 1.
heinäkuuta 2021. Tulet saamaan tarkemman kutsun erikseen.
Lämpimästi tervetuloa!
NPOC-Ruotsin työryhmä.
Sivu 10
Packard Gasoline Automobiles
Artikkelin otsikko oli Packardin ensimmäisten mainosten
aiheena. Ne julkaistiin The Horseless Age-nimisessä lehdessä
7. marraskuuta 1900. Mitähän tiedämme näistä ensimmäisistä
autoista aina 20-luvun lopulle? Käydään tässä läpi kehitystä
kuva kuvalta. Veljekset Packard saivat inspiraation omaan
autoon ostamastaan Wintonista joka osottautui huonoksi.
Kuva on alkuperäistekstin sivulla 10 vasemmalla. Oikealla on
klassinen kuva James Ward Packardista ja veljesten toisesta
Packardista. Seraavalla sivulla on ensimmäinen mainos josta
käy ilmi että firman nimenä oli vielä Ohio Automobile Company.
Sivun 11 yläkuvassa on malli F ”Old Pacific” vuodelta 1903
jolla tehtaan työntekijä Tom Fetch ajoi rannikoilta rannikolle.
Alakuvan autot näyttävät jo Packardeilta. Mallina on Packard
30 UE Runabout vaativissa ajo-olosuhteissa. Sitten Packardit kasvoivat kokoa ja näköä. Sivun 13 autoissa on jo sitä
muotokieltä jolla päästiin kaksikymmentäluvulle. Ja sivun 14
autot ovat jo klassisen Packardin parhaimpia esimerkkejä.
Kehitys huipentui sivun 15 Suuren Laman alla suunniteltuihin
konstruktioihin.
Sivun 15 alalaidassa oleva mainos kuuluu jo seuraavan sivun
aiheeseen.
Sivu 16
Hans v. Rettigin Packard Twelve Sedan Limousine 1936.
Rettigin suku saapui Suomeen 1800-luvun puolessavälissä
ja keskittyi tupakan valmistukseen ja merenkulkuun. Toiminta
keskitettiin Turkuun mutta välietappeina oli Tanska ja Ruotsi.
Suku aateloitiin v. 1898 ja tupakkatehdas perustettiin Aurajoen itärannalle parin korttelin päähän Tuomiokirkosta. Hans
v. Rettigilla oli kiinnostunut veneilystä ja rakennutti monta
purje-ja moottorivenettä Ruissalon saaressa sijaisevassa
veneveistämössä – Åbo Båtvarf. Ruissalon Saarronniemelle
rakennettiin kesähuvila jolle päästiin Turusta sekä veneellä
että autolla.
Kolmekymmentäluvun alussa perhellä oli Minerva ja StearnsKnight -merkkisiä autoja. Mutta v. 1936 Hans v. Rettig tilasi
parasta mitä Packard pystyi tarjoamaan – kaksitoistasylinterisen 1408 Sedan Limousinen. Autossa oli sinivihreä väri
– Caribbean Blue värikoodilla ”F”. Auton kävi Ruissalossa
luovuttamassa myyntipäällikkö Wilhelm Guerillot 9. kesäkuuta
1936. Hän kertoi minulle haastattelussa että tilanne oli
hankala, auto ei mahtunut pensasistutusten välistä talon
edustalle naarmuitta. Hans v. Rettig ei pitänyt asiaa huolestuttavana, auton voi tarvittaessa maalata uudestaan, istutukset
taas kuuluivat talon miljööhön. Auto maalattiin myöhemmin
mustaksi. Sillä tehtiin Euroopanmatka jonka aikana moottori
vaurioitui. Auto saatiin kotiin mutta jäi vaille käyttöä.
Autoon kuuluneet kaksi vannetta löytyi jäsenemme Mikko
Ojanperän jäämistöstä kymmenisen vuotta sitten. Asialla
olivat Peter Ginman ja Jarmo Kytömäki. Autosta ei ole löytynyt

muuta. Vanteille löytyi myöhemmin käyttöä kerhon puitteissa.
Sivu 17
Syysretki Kråkön Olutpanimolle
Olemme useana vuonna tehneet syysretken, joka sisältää
illallisen ja yöpymisen. Koronan takia retki toteutettiin tänä
syksynä päiväretkenä, kohteena oli jäsenemme Robert
Häggin perustama Kråkön Panimo. Huonosta säästä huolimatta 15 henkeä, 4 Packardia ja 1 muunmerkkinen harrasteauto osallistui retkeemme. Paikalla oli myös Robertin komea
Clipper.
Panimolla Robert kertoi kuinka hän oli ryhtynyt olutpanimoalalle ja kuinka oluenpanoprosessi tapahtuu. Esitelmän
jälkeen siirryttiin pöytiin, joissa meille tarjottiin olutmaistiaisia
sopivien makupalojen kera. Tumma porter ja suklaajäätelö
oli yllättävän hyvä makuyhdistelmä. Kiitämme Robertia miellyttävästä päivästä!
Sivu 18
Tanskan syysretki Nyvangin osuuskuntakaupunkiin
Elokuun 29. päivänä tapasimme Andelslandsbyenissa klo. 10.
Meitä oli 9 henkeä ja 4 Packardia. Kevätretki jouduttiin perumaan joten tuntui hyvältä jälleen nähdä tuttavia. Vastaanotto
oli hienosti hoidettu ja henkilöstöllä oli perinnevaatteita yllään.
Meidät kutsuttiin 10 hengen golfbussiin jonka varsinainen
tarkoitus on auttaa liikuntarajoitteisia. Saimme tutustua
koko alueeseen ja joka taloon. Kuulutus oli hyvää ja lopulta
saavuimme höyrykoneosastolle.
Sitten oli lounaan aika ja hyvät hygget tiedossa tunniksi.
Kahvin ja kakkujen jälkeen kävelimme rauhallisesti autojemme
luo. Andelsbyenin sulkemisaika koitti ja sanoimme kiitos ja
näkemiin.
Kiitos kaikille osallistujille, nähdään vuoden kuluttua.
Parhaat terveiset,
Allan
Sivu 21
740:n entisöinti
Neljännesvuosisadan ahkeroinnin jälkeen on 740:n entisöinti
vihdoin saatu päätökseen. Maanantaina 21.9. suoritettiin
rekisteröinti- ja museoajoneuvokatsastus ja Packard rekisteröitiin 50-luvun rekisterinumerolla ja alkuperäisillä rekisterikilvillä, UD-779. Katsastuksen jälkeen piti vielä maalata
stripet. Tämän vaativan tehtävän suoritti stripemestari Pekka
Mannermaa.
Takakansi
”MF” Dover White and Persian Aqua
Packardin vuosimallista 1956 on tullut kerhomme suosituimmaksi edustaen peräti 12 % jäsenten autoista. Packardin
viimeinen oma konstruktio oli malli Executive jota valmistettiin
maaliskuun 5. ja kesäkuun 25. päivän välisena aikana 1956.
Se oli samalla Packardin viimeinen yritys myynnin vauhdittamiseksi. Kuvan auto on Leena Söderblomin Executive Sedan
kuvattuna Kemiönsaaren kotiseutumuseon, Sagalundin,
alueella. Taustalla oleva rakennus ”Fallan” oli lähellä luisua
paikalliseen jokeen mutta pelastettiin, siirrettiin ja jälleenrakennettiin. Samoin oli vähällä käydä Leenan autolle mutta
alkupeäisomistajat, lääkäripariskunta USA:n Minneapolisista,
kunnosti autonsa vuonna 1980. Samalla alkuperäinen sininen
väri Holland Blue korvattiin kuvan Persian Aqua -nimisellä
sinisellä värillä. Valkea väri Dover White säilytettiin.
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”MF” Dover White and Persian Aqua
Packard av årsmodell 1956 har blivit den populäraste inom klubben. Den representerar hela 12 % av
mdlemmarnas bilar. Packards sista egna konstruktion var modell Executive som tillverkades mellan
den 5. mars och 25. juni 1956. Det var samtidigt Packards sista försök att få fart på försäljningen.
Här ser vi Leena Söderbloms Executive Sedan framför mangårdsbyggnaden ”Fallan” i Vreta by på
Kimitoön i Finland. Huset höll på att glida ned för en åsluttning men räddades, revs, flyttades och
återuppbyggdes på öns fina hembygdsmuséum Sagalund. Lika höll det på att gå för Leenas Executive
men de ursprungliga ägarna, ett läkarpar i Minneapolis, USA, lät iståndsätta bilen 1980 och målade
då över den ursprungliga blå färgen Holland Blue med bildens Persian Aqua. I övrigt bibehöll bilen
den ljusa färgen Dover White.

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

R

