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Nummer 138
Våren 2011

Detta nummer av Bulletinen ägnas huvudsakligen åt Packards lastbilsproduk-
tion. Från åren 1902 eller 1903 till 1923 producerades 43 538 lastbilar, vilket 
var ungefär halva antalet av personbilsproduktionen. När lastbilstillverkningen 
år 1923 gått ner till blygsamma 466 stycken bestämde sig PMCC för att 
överge de kommersiella fordonen. I stället för att tala om att tillverkningen 
av lastbilar upphört, tillkännagav man på försommaren 1923 att hela fabrikens 
kapacitet nu skulle komma att upptas av tillverkning av personbilar. Den nya 
Single Eight kom nu att ersatta Twin Six, som producerats sedan år 1915.  
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Av alla bilar som Packard tillverkade är nog last-
bilarna de mest okända. Dels slutade produktionen 
redan 1923, dels är de relativt oanvändbara i trafik 
och dels har rätt få personer lastbilskörkort. Rent 
tekniskt använde man till en början vissa kom-
ponenter gemensamma med personbilarna men 
komforten kan inte jämföras. Största orsaken är 
att lastbilarna I allmänhet hade solida däck vilket 
på tidens vägar och gator ledde till att färden var 
mycket stötig. Dessutom hade lastbilarna varv-
regulatorer som standard. Dessa fungerade som 
motorbroms och därmed hastighetsbegränsande 
utrustning, vilket säkert var välbehövligt med de 
obetydliga bromsarna. Kylaren hade dock Packards 
traditionella okmotiv och gjorde att de tämligen 
klumpiga apparaterna hade ett rätt pampigt utse-
ende. De tidigaste experimentella lastbilarna hade 
inte denna kylarform men senare blev den standard. 
Den var dock monterad betydligt längre fram än 
hos personbilarna, där den utsökta balansen i form-
givningen utgick från att kylaren satt rätt över eller 
något bakom framaxeln. 

Grovt sett kan Packards lastbilstillverkning 
indelas i två faser. Förutom experimentfordonen 
baserades de tidiga lastbilarnas motor-, trans-
missions- och bakaxelkonstruktioner på kompo-
nenter från personbilsprogrammet. Dessa hade 
transmissionen sammanbyggd med bakaxeln till 
en transaxel. Transaxelkonstruktionen fick dock 
hos lastbilarna ett tillägg i form av kedjedrift från 
transaxeln till bakhjulen. De var högerstyrda. De 
senare lastbilarna hade helt egna motorer, trans-
missioner och bakaxelkonstrukstioner. Dessutom 
var de vänsterstyrda. Man kan spekulera i varför 
lastbilsproduktionen upphörde samtidigt som man 
slutade med den monumentala Twin Six. Besluten 
baserade sig säkert på olika strategier men sannolikt 
är att man ville koncentrera resurserna till de helt 
nya personbilsmodeller som mot slutet av tjogotalet 
skulle leda Packard till höjden av framgång och 
berömmelse. 

Det verkar inte som om en enda Packard-lastbil 
I Norden överlevt till våra dagar. I Norge fanns en 
rudimentär 3.5 tons Kardo-truck i de första matrik-
larna, men det är mig obekant om det blivit något 
av den. Och egentligen är det ganska fantastiskt 
att det finns belägg för att det ännu 1940 fanns 
åtminstone en Packard-lastbil i trafik I Helsingfors. 
Den hade sannolikt plockats fram ur malpåsen när 
mer moderna lastbilar behövdes vid fronten. I de 
flesta städer hade de kompakta däcken förbjudits i 

mitten av tjugotalet pga att det skramlade, skakade 
och fönsterrutor skallrade när lastbilarna drog 
fram fullastade. I dag går all trafik med i stort sett 
samma hastighet, men fram till början på tjugotalet 
klarade lastbilarna inte ens tredjedelen av person-
bilstrafikens hastighet så man kan tänka sig hur det 
såg ut om det bildades köer. Hästarna gick ju ännu 
långsammare så man hade ju vanan inne.

Klubbens ledande strateger hade en egen last-
bil under de tidiga åren, men det var ingen Packard. 
Utan hör och häpna – en Fiat, blå till färgen och 
med en stor NPOC-logotype på vardera dörren. Den 
visade sig osannolikt opålitlig och förorsakade en 
hel del problem. Startsvårigheter var legio och kyl-
systemet kunde inte hålla vätskenivån. Påfyllningen 
skedde via handskfacket och emellanåt påverkades 
åkkomforten och säkeheten av stark ångbildning  i 
kabinen. Så eskapaden blev inte speciellt långvarig.

Men idén var god och det var minnsann roligt 
att se den pigga apparaten kila fram i olika viktiga 
uppdrag i klubbens tjänst förskönad av det mycket 
synliga klubbmärket. 

Vad jag kan tänka mig är att det skulle vara 
en synnerligen behaglig gärning att importera en 
Packard lastbil från det stora landet i väst för att 
bredda på sortimentet som idag ser ut att utvecklas 
mot allt yngre årsmodeller. Om jag låter tankarna 
vandra och konkretiseras så verkar det som om en 
viss modell TC i 3-tonsklassen med mässingsky-
lare och draperad i standardfärgen Packard Blue 
med gräddgul randning och träekerhjul i motsatt 
färgsättning kommer högt upp på önskelistan och 
vore ett gott val för en hugad satsare. Tyvärr har jag 
ingen aning om en sådan apparat går att uppbringa 
eller om någon kunde ha det ringaste intresse för 
tanken, men jag har bekantat mig med samlare 
som haft betydligt konstigare mål för sina drifter. 
Den minnesgode läsaren kan säkert påminna sig 
om att vi nog haft en Packard lastbil på ett av våra 
Packardmöten, närmare bestämt det på Fyn år 2002. 
Det rörde sig dock om en mycket fin miniatyrmo-
dell i skala 1:24 av den typ som eventuellt tjänade 
Ententen under slutet första världskriget.

Dag Söderblom i                      tankar

Kan man tänka sig en trevligare maskot för  
NPOC än denna Packard lastbil i Packard Blue 
och gräddgult?
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Packards lastbilsproduktion
Text: Bertil Dimander   Bildanskaffning och foto: Bertil Dimander och Hans Schmidtz

Det är glädjande att vår hobby alltmer har kommit att omfatta alla typer av fordon som har 
funnits på våra gator och vägar. Det är inte bara exklusiva automobiler som t.ex. Hispano 
Suiza, Horch, Cadillac, Bugatti, Voisin och Packard som har farit fram på våra vägar, utan även 
vanliga små familjebilar som Opel, Volkswagen, Volvo PV444 och t.ex. femtiotalets alla små, 
nu försvunna fordon. Men även lastbilar och övriga kommersiella fordon av alla de typer har 
alltid varit ett stort inslag i gatubilden. Glädjande nog har intresset för veteranfordon av den 
senare kategorin expanderat enormt snabbt på senare år och deltagandet i rallyn och träffar för 
dessa fordon samlar ett stort och växande antal deltagare. Historien om Packards lastbilar är 
väl inte så känd, ens bland oss i NPOC som intresserar oss för personbilarna av detta fabrikat.
Vi skall med denna något komprimerade historik försöka råda bot på detta förhållande.

Tre fordon byggda på lastbilschassin som deltog i Packards 100-årsjubileum i Warren 1999.
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Under 1904 producerades det allt som allt 
cirka 700 lastbilar i USA jämfört med omkring 
22.000 personbilar, så potentialen var närmast 
obegränsad. De flesta transporter utfördes fort-
farande med häst och vagn och den presumtiva 
kundkretsen var inte lätt att övertyga om lastbi-
lens fördelar. Packard gjorde dock en kraftfull 
marknadsföring med bland annat annonser över 
hela uppslag i The Horseless Age, en motortid-
skrift som gavs ut i New York åren 1895-1918.

Idén, att PMCC skulle börja tillverka last-
bilar kom från Henry Joy, som i början av 1903 
hade sett några sådana på gatorna i Detroit. Han 
föreslog företagets ledning att börja bygga last-
bilar för att jämna ut försäljningen och därmed 
tillverkningen över året. Han insåg att lastbilar 
behövdes året runt, medan försäljningen av per-
sonbilar koncentrerades till vår och sommar, för 
att minska betydligt under resten av året. 

Tanken på att ersätta hästen med någon form av 
självgående fordon när det gällde transport av 
material och varor m.m. är nästan lika gammal 
som idén med motoriserade persontransporter. 
Dessa tankar fanns givetvis här i Norden, likaväl 
som i den övriga världen när industrialismen 
började spira och med den ett ökat transport-
behov. Hos Scania i Malmö byggde man på 
försök en lastbil 1901/02. Man hade räknat ut 
att en häst kunde dra en last på upp till ett ton 
med en hastighet på 5-6 km/tim. medan bilen 
klarade 1,5 ton i 12 km/tim. Vabis, som hade 
sitt säte i Södertälje och sedan fusionerade med 
Scania, hade ungefär samtidigt samma tankar. 
I Tidaholm i södra Sverige startade en mindre 
serietillverkning av lastbilar 1906. Fram till 
1920 ökade produktionen till c:a 150 lastvagnar 
om året. Danska Triangel grundades 26 augusti 
1918 i Odense genom sammanslagning av tre 
tillverkare, varav Anglo-Dane redan 1902 bl.a. 
började tillverka brandbilar. Volvo presenterade 
sin första lastbil i februari 1928, modellen kall-
lades LV (lastvagn) serie 1. Finska Sisu, med 
fabriker i Karis och Tavastehus, grundades 1931 
och 1932 byggdes 12 lastbilar. På lastbilchassier 
från dessa fabriker byggdes det givetvis, precis 
som på Packards chassier, bl.a. bussar, brandbilar 
och militärfordon. Dessvärre så finns det väl inga 
lastbilar av Packards tillverkning kvar i Norden, 
även om vi i Norge har sett en rostig ram och 
fragment av en lastbil som uppgavs vara resterna 
av en 1916 års 3½ tons Packard.

Enligt Packard Motor Car Companys offi-
ciella dokument tillverkades 43.538 lastbilar 
åren 1902–1923. Det råder dock divergerande 
meningar om huruvida den första lastbilen bygg-
des 1902 eller 1903. Antalet tillverkade fordon 
för försäljning är nog rätt men med största säker-
het är inte alla prototyper och experimentbilar 
inräknade. Tillverkningen av lastbilar kom emel-
lertid av olika skäl inte igång på riktigt förrän 
efter flytten till Detroit i slutet av 1903

År 1902 eller 1903 byggde man en lastbil 
som skulle användas vid företagets flyttning 
från Warren, Ohio till Detroit. Konstruktionen 
var minst sagt ovanlig, eftersom förarplatsen 
var placerad på höger sida av lastflaket mitt mel-
lan fram- och bakaxeln. Bilen hade en ram av 
u-balkar och fjädringen bestod av halveliptiska 
fjädrar fram och heleliptiska bak. Den lastade 
1¾ ton och var baserad på den tvåcylindriga 

personbilsmodellen G men hade också ett flertal 
komponenter från den encylindriga modell F. 
Motorn var mittmonterad och satt under lastflaket 
vid sidan av förarplatsen. Den hade pneumatiska 
däck, vilket var ovanligt på en lastbil vid denna 
tid, och kunde med full last göra drygt 30 km/tim. 

Packards lastbil ”No. 3”, sannolikt tillverkad 
som experimentbil. 

Den första lastbilen var en märklig skapelse 
byggd inför Packards flytt till Detroit. Men hur 
var sikten vid vänstersväng med full last? 



– 6 –

Nästa transportbil, som byggdes 1904, var av 
en typ som senare kom att kallas COE (cab over 
engine) där motorn ligger under förarplatsen. 
Bilen hade en tvåcylindrig motor och en armerad 
träram, den hade massiva gummiringar som var 
dubbla bak. Denna bil hade firmanamnet och 
”No 3” målat på sidorna, vilket kan tolkas som 
att detta var Packards tredje tillverkade kom-
mersiella bil.

I början av 1905 kom nästa modell som kall-
lades TA. Den hade i princip samma drivlina som 
den fyrcylindriga personbilen typ N, fast med 
endast två cylindrar och 14 hkr. TA var treväxlad, 
givetvis kedjedriven och hade en toppfart på cirka 
20 km/tim samt byggdes för att i huvudsak använ-
das i stadstrafik och trånga utrymmen. Det var ett 
skäl till att den hade en hjulbas på endast 94” eller 
knappt 2,4 meter Lastbilar användes vid denna 
tid praktiskt taget endast för lokala transporter, 
trafik på längre avstånd kom inte igång förrän en 
bit in på tiotalet. Ett antal bilar av TA-modellen 
kom också att användas som demonstrations-
bilar i Detroit med omnejd. Försäljningen var 
i huvudsak koncentrerad till östra USA, t.ex. 
beställde Adams Express Company i New York 
fem bilar av typ TA, en stor order vid denna tid. 
TA-chassier såldes också separat för påbyggnad 
till brandbilar bland annat. Man sålde även ett 
litet antal på export och den första utlandsor-
dern på tre lastbilar kom från ett gruvföretag i 
Honduras. Listpriset för en TA var 1905 $2.500.

Det konstaterades snart att benägenheten att 
överlasta lastbilar var stor, varför PMCC 1906 
började planera för en efterträdare till typ TA. 
Man fick visserligen bevis för att modellen, som 
var byggs för en last på 1½ ton ledigt lastade 2 
ton utan problem men ledningen insåg samtidigt 
behovet av en bil med större kapacitet. Under 
1905 såldes fyrtio lastbilar och modellen var 
ofta omnämnd i motorpressen. Under åren 1906 
och 1907 sjönk försäljningen till enstaka exem-
plar och planeringen av och väntan på den nya 
modellen anses vara skälet. En bidragande orsak 
var också en allmänt dålig ekonomisk situation i 
USA under dessa år.

Lyckosamt nog hade konjunkturerna vänt 
uppåt till hösten 1908, när Packard presenterade 
den nya modellen TC. Då hade en prototyp testats 
under två års dagligt bruk vid fabriken. Varför 
den inte fick beteckningen TB är inte klarlagt 
men möjligen kan en modell TB ha testats och 

Nu började också lastbilarna se ut som bilar 
och inte längre som hästlösa vagnar. Man bör-
jade inse att chaufförerna också behövde någon 
form att regnskydd och installerade olika typer 
av suffletter eller lät, i förekommande fall, taket 
över lastflaket gå ut över förarplatsen. Motorn 
placerades framför förarplatsen, vilket också 
ökade tillgängligheten vid service och repara-
tioner. Dessutom kunde man göra en kraftfull 
kylare med Packards klassiska form. Som stan-
dard levererades bilarna med blå lackering och 
krämgul randning medan hjulen var gula med 
blå randning.

När lågkonjunkturen började nå sitt slut 
i senare delen av 1908 var det många företag 
som behövde uppgradera sin transportkapacitet 
och naturligtvis sneglade åt den då ganska nya 
lastbilen. Detta var början till slutet för hästtran-
sporter och en lastbil gav även företagen en viss 
status. Åren 1908-09 fördubblades produktionen 
av lastbilar i USA, Packard tillverkade dessa år 
27 respektive 110 exemplar och ökade sin till-
verkning år för år fram till 1919, då man gjorde 
6.668 lastbilar. 

Något som egentligen inte hör hemma under 
rubriken ”Packards lastbilsproduktion”, men 

inte levt upp till fabrikens krav. TC kunde lasta 
tre ton men hade provkörts med en rejäl överlast, 
med tanke på erfarenheterna från TA. Den nya 
modellen fick samma motor som personbilen 
modell S, d.v.s. med fyra cylindrar gjutna i block 
om två och 24 hkr.  Eftersom stora vibrationer 
och skakningar lätt uppstod på grund av de solida 
gummihjulen i kombination med dåliga vägar 
hade motorn försetts med en spärr som gjorde 
att hastigheten inte kunde överskrida 20 km/tim. 
Ramen var av profilerat stål och många gånger 
starkare än föregångarens armerade träram.

Stock car? Fem-tonnare från 1912.
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Packard byggde 1910 denna skåpbil för eget bruk på ett Thirty-chassi.

En av de större bilarna från tidigt tjugotal, ännu med massiva däck.

som ändå kan ha ett visst 
intresse i sammanhanget, 
är den populära person-
bilen modell Thirty, som 
åren 1907–1912 såldes 
i 9.540 exemplar i olika 
versioner. Många av dessa 
försågs med skåpbils-   
karosser och användes    
som distributionsbilar, en 
del utrustades med kraftig-
are fjädring för att kunna ta 
en last på upp till ett ton. 
Modellen användes även 
som manskapsvagn inom 
polisen och brandkåren.
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Packard försökte även få försvaret att köpa 
sina lastbilar och sommaren 1909 lånades en TC 
ut till armén för att provas i fält. Under en spe-
ciellt regnig period demonstrerade man model-
lens pålitlighet att transportera både manskap 
och materiel. En stor automatkanon hade också 
monterats på ett tretons chassi men armén var 
ännu tveksam till att använda bilar i någon större 
omfattning, 

Den kanske mest framgångsrika och upp-
seendeväckande demonstrationen av Packards 
kvalitet var en transkontinental tur med en tre-
tons lastbil i juli och augusti 1911. Bilen hade 
ett kapell som en ”prärieskonare” och hade en 
komplett campingutrustning, dunkar med bensin 
och olja, färskvattentankar samt redskap och 
verktyg för att klara alla tänkbara händelser. 
Man startade i New York den 8 juli och anlände 
till San Fransisco den 24 augusti, en tur på 46 
dagar. Strapatserna var många och sett med 
dagens ögon var det nog mer körning i terräng 
än på vägar. Man hade inte ett enda haveri och 
inga delar behövde repareras eller bytas frånsett 
däck. Framgången var total och användes givetvis 
i Packards marknadsföring, med stolthet annon-
serade man att Packard var den första lastbil som 
korsade kontinenten helt för egen maskin. 

Sedan Packard 1908 introducerat modell TC 
genomgick den ett flertal modifieringar fram till 
1911. Packards lastbilar såldes bra under denna 
period med ökad omsättning varje år och PMCC 
fick rykte att vara en av de stora lastbilstillver-
karna i landet, såväl när det gällde kvalité som 
kvantitet. Detta sporrade ledningen att låta bygga 
ytterligare två modeller enligt TC-konceptet,    

en modell 2A som lastade två ton och kom 
1911 samt en modell 5A som lastade fem ton 
och presenterades 1912. Den senare modellen 
hade en fyrcylindrig motor på 40 hkr. År 1912 
ersattes TC av modell TD. Detta år kom också 
två modeller om vilka inte mycket är känt, ATN 
med en motor på 25,6 hkr och ATD med 32,4 hkr, 
båda fyrcylindriga och med en lastkapacitet på 
tre ton. Alla modeller hittills hade kedjedrift och 
var högerstyrda med växelspak och bromsspak 
monterade på utsidan av ramen.

Sightseeingbussar som i början av tiotalet bl.a. 
trafikerade Seattle med omgivningar.

Tre Packard lastbilar från R.T. Ford Company Contractors vid vägarbete i Albany, New York år 1911.

Under 1913 började ingenjörerna hos 
Packard arbeta på en ny serie lastvagnar med 
skruvkardan. Testerna intensifierades under     
sommaren 1914 och serien som fick beteck-
ningen ”D” introducerades i början av 1915. 
Enligt katalogen bestod D-serien av sju model-
ler, vilka lastade mellan ett och sju ton. De två 
största, d.v.s. de med sex och sju tons lastkapa-
citet, kom dock inte ut på marknaden förrän i 
senare delen av 1916 när E-serien lanserades, 
vilket i praktiken betyder att det aldrig blev några 
bilar i den storleksklassen tillverkade i D-serien.  
Förseningen berodde bl.a. på att efterfrågan på 
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tre- och fyrtons kedjedrivna vagnar 
var så stor, att tillverkningskapaci-
teten inte räckte till. En stor del av 
kunderna litade fortfarande mer på 
kedjedrivna bilar.

Med den klassiska Packard-
kylaren, artillerihjul och den profi-
lerade stålramen skiljde sig modell 
D exteriört inte så mycket från sina 
föregångare. En stor skillnad var 
dock att bilarna nu var vänsterstyrda 
samt att instrument och reglage utö-
kats och samlats i en panel monterad på en liten 
”pelare” under ratten. Det enda instrument som 
behöll sin gamla placering var temperaturmäta-
ren, som enligt dåtidens standard var placerad i 
kylarlocket. Däremot var det mesta av tekniken 
nytt, t.ex. med de fyra cylindrarna i ett motor-
block, hela drivlinan var ny liksom bromsarna. 
De bakre fjäderhänkena var monterade utanför 
ramen, så flaket blev lägre vilket underlättade 
vid lastning och lossning. Som extrautrustning 
kunde man få elektrisk belysning och självstart 
samt ett kraftuttag från motorn som t.ex. kunde 
driva en vinsch eller en pump.

Utvecklingen av Packards lastbilar visade sig 
ligga rätt till i tiden med tanke på första världs-
kriget. De brittiska och franska regeringarna 
rekvirerade inhemska civila lastbilar och bussar 
för trupptransporter men dessa visade sig snart 
inte räcka till. Under 1915 fick således både euro-
peiska och amerikanska tillverkare stora order på 
lastbilar som skeppades till krigsskådeplatserna i 
Europa. Detta år fick Packard order från England, 
Frankrike och Ryssland på tusentals lastbilar, vil-
ket tillsammans med civila bilar för den inhemska 
marknaden gjorde att produktionen kom upp i 
4.000 lastbilar. Denna siffra skall då jämföras 
med antalet tillverkade personbilar som hamnade 
på 2.645 enheter. Det tog inte lång tid efter att 
USA börjat skeppa krigsmateriel till de allie-
rade, förrän Centralmakterna med Tyskland och 
Österrike-Ungern i spetsen hotade med att sänka 
fartygen, vilket oss veterligt stannade vid hot.    

I mars 1916 kom en order från amerikanska 
regeringen på lastbilar som skulle sändas söde-
rut i landet. Orsaken var att den mexikanska 
upprorsmannen Pancho Villa hade gått in i USA 
och angripit staden Columbus i New Mexico. 
Bilarna var avsedda att transportera trupp till 
den mexikanska gränsen för att slå tillbaka 

anfallet. Dagen efter att man fått 
ordern, lastades 27 bilar på järnväg 
för transport söderut. PMCC stod 
också för att chaufförer och meka-
niker följde med transporten. Till 
och med företagets chef, Henry Joy, 
följde med för att informera sig om 
hur bilarna fungerade under svåra 
och fältmässiga förhållanden. Han 
blev inte besviken, uppdraget blev 
en stor framgång för Packard och 
bevisade för det tidigare tveksamma 

War Departement bilens betydelse i skarpt läge. 
Detta framgick av att i slutet av juli samma år 
var över 700 Packard lastbilar i bruk inom det 
amerikanska försvaret.

Mitt under produktionen av militärfordon 
startade Packard en riksomfattande annonskam-
panj för sina kardandrivna lastbilar för civilt bruk. 
I mars 1916 började en intern tidning distribu-
eras, Packard Truck Digest, för att bl.a. illustrera 
och förklara lastbilarnas användningsområden. 
Dagstidningar och magasin hade illustrerade 
artiklar om Packards militärlastbilar, som nu 
fanns på de flesta fronter i Europa.

Dessa bussar från 1915, ägda av ”The Funeral 
Auto Service Company”  i Chicago, Illinois, 
hyrdes ut  till bröllopp och begravningar.

För att anpassa den ständigt ökande efter-
frågan på lastbilar av alla storlekar utökade nu 
Packard D-serien med en 1½-1¾ tonsmodell och 
entonnarens lastkapacitet ökades till 1-1¼ ton. 
Det största intresset för såväl civila som militära 
bilar låg dock på de större modellerna. Under för-
sta världskriget, liksom under alla krig i modern 
tid, snabbades den tekniska utvecklingen upp och 
användningen under svåra förhållanden dygnet 
runt gav teknikerna data som under normala 
förhållanden skulle ha tagit år att få fram. Ett 
resultat av detta som kom snabbt var en fyrväxlad 
låda, där ettan var kryp- och fyran direktväxel. 
Den stora orderingången med tillverkning dygnet 
runt gjorde att kostnaderna för konstruktion och 
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verktyg till D-serien snabbt var betalda, varför 
PMCC i slutet av 1916 kunde presentera den helt 
nya E-serien.

På denna modell satt handbromsspaken 
fortfarande på vänster sida och var monterad 
utanför ramen, medan växelspaken satt till höger 
om föraren. Termostat för motortemperaturen 
och vägmätare var nu standard på alla model-
ler, liksom utökad elektrisk utrustning m.m. 
Försäljningen ökade 1916 till 5.092 lastbilar för 
att nå sin topp 1917, då det levererades 7.116 
stycken.

14:e december startade den första konvojen från 
Detroit med ankomst i utskeppningshamnen 
Baltimore den 28:e*. Frånsett drivmedel och 
annat som kunde behövas under resan, förde man 
med sig 60 ton reservdelar. Succén med denna 
första konvoj gjorde att den följdes av många fler. 
Packard blev den största tillverkaren av lastbilar 
till de allierade och levererade minst 6.000 enbart 
till de amerikanska styrkorna.

När kriget tog slut i november 1918 hade för-
troendet för lastbilar stigit tiofalt och Packard såg 
framtiden an med tillförsikt. I 1919 års E-serie 
hade 1-1¼ tonsmodellen slopats men fortfarande 
fanns sex modeller kvar med lastkapacitet från 
1½ till 6½ ton. Som standard hade bilarna nu tall-
riksfälgar av stål men på beställning kunde man 
få pneumatiska däck monterade på artillerifälgar, 
liksom förarhytt. Man skall i sammanhanget 
vara klar över att lastbilar på den tiden oftast 
inte hade något verkligt skydd för föraren mot 
väder och vind.

Det ökande intresset för pneumatiska däck 
fick Packard att utveckla flera modeller för 
sådana, vilka testades och blev godkända för 
produktion i senare delen av 1919. Dessa model-
ler marknadsfördes i början av 1920 med 1½, 2 
och 3 tons lastförmåga. Bilar med större kapa-
citet hade fortfarande massiva däck, eftersom de 
pneumatiska ännu inte klarade större belastning. 
De nya däcken gjorde att bilarna kunde köras 
fortare och detta krävde följaktligen starkare 
motorer. Detta löste man genom att använda de 
tyngre bilarnas motorer i mindre modeller, t.ex. 
fick den nya tretonnaren EY samma motor på 40 
hkr. som den tidigare femtonnaren EF. 1920 års 
modeller fick en större och modernare kylare och 
hjulen fick metallekrar, en luftpump till däcken 
som drevs från ett kraftuttag på transmissionen 
var standardutrustning.

De hästdragna omnibussarna började ersättas 
av motoriserade sådana redan i slutet av 1800-
talet och Stockholm fick sin första motordrivna 
buss samma år som Ohio Automobile Company 
tillverkade sin första Packard, d.v.s. 1899. Det 
var en Daimler och fick i folkmun namnet 

I och med att landsvägstransporter blev 
vanligare, krävdes också att gods och chaufförer 
kunde åka någorlunda säkert och komfortabelt på 
de då ganska dåliga vägarna. De massiva gum-
mihjulen bidrog ju inte speciellt till detta, varför 
Goodyear bestämde sig för att söka en lösning 
på problemet genom att ta fram en serie pneu-
matiska däck. Dessa testades i samarbete med 
Packard, White och Mack. Det var inledningen 
till det så kallade Wingfoot Express-programmet 
som drogs igång i slutet av 1917. Samtidigt som 
man transporterade råmaterial till och färdiga 
däck från fabriken, fick man på köpet produk-
terna ordentligt testade. Detta resulterade också 
i att bilfabriker började leverera sina bilar i stora 
kvantiteter på egna hjul till återförsäljarna. Även 
regeringen upptäckte att bilar var byggda för att 
köras. Det, i samband med bristande kapacitet 
på järnvägen, gjorde att man i slutet av 1917 
beslöt sig för att prova idén även på de militära 
lastbilarna som skulle till krigets Europa. Den 

En möbelbuss från Baltimore ur E-serien som 
presenterades 1916.
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”Bullerbussen”. Många märkliga 
konstruktioner såg dagens ljus åren 
kring det förra sekelskiftet men det 
var först i början av 20-talet som 
bussen fick sitt verkliga genom-
brott. Även i USA började last-
bilsfabrikerna att tillverka bussar, 
oftast på mellanstora lastbilschas-
sier, Packard sålde något modifie-
rade versioner av chassier för detta 
ändamål till modellerna EC och 
EX under 1921. Det var dock få 
som blev sålda.

Samma år kom en förfrågan 
från Toronto i Canada, som avsåg 
att testa bussar med olika drivkäl-
lor för sin lokaltrafik. Packard fick 
uppdraget att tillverka trådbussar 
och använde ett kraftigt modifie-
rat ED-chassi. Ordern var på fyra 
bussar, som fick den elektriska 
utrustningen, som ersatte den van-
liga drivlinan, från Westinghouse. 
Testerna i Toronto slog väl ut och 
i juni 1922 sattes bussarna i trafik. 
Packard fick också förfrågningar 
om tillverkning av brandbilar, 
vilket PMCC aldrig hade sysslat 
med. Däremot förberedde Packards 
Special Equipment Departement 
chassier för montering av den 

utrustning brandmyndigheterna krävde. Eftersom sådana for-
don köptes för allmänna pengar och Packards lastbilar var, med 
tanke på sin kvalité, förhållandevis dyra fick PMCC relativt få 
order på denna typ av fordon.

I slutet av 1920 blev det en nedgång i ekonomin samti-
digt som ett stort antal lastbilar såldes ut som överskottsma-
teriel från försvaret. Efter kriget kom det heller inga order 
från krigsmakten, vilket givetvis innebar en stor nedgång 
i produktionen. Efter att ha tillverkat 5.907 lastbilar 1920 
sjönk försäljningen till 1.331 enheter 1921. Och Packard 
var inte ensamma, sammanlagt sjönk försäljningen av last-
bilar i USA med femtio procent detta år. Trots de dåliga 
tiderna ökade konkurrensen och 1920 fanns det cirka 200 
företag i USA som tillverkade lastbilar. Prismässigt kunde 
inte Packard konkurrera med vad som kallades assemblers, 
d.v.s. fabriker som byggde bilar av utifrån köpta delar. 
Under åren kring 1920 började bilfabrikerna strama upp 
sina produktlinjer, några slutade tillverka lastbilar andra 
slutade med personbilar. 
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Lastbilschassi med halvbandsdrivning.

En tillfällig uppgång till 2.145 lastbilar 
1922 var inte tillfredsställande och när till-
verkningen av lastbilar 1923 hamnade på 
låga 466 stycken, bestämde sig PMCC för 
att överge de kommersiella fordonen. Men 
detta var inte det enda skälet, Marknaden för 
personbilar ökade snabbt och Packard befanns 
sig i lite av en brytningstid. Man hade beslutat 
sig för att fasa ut den exklusiva och, mer eller 
mindre, handbyggda Twin-Six och i stället 
satsa på de nya och billigare Single Six och 
den raka åttan.

Man kunde dock känna sig stolt på fabriken, 
eftersom Packard Motor Car Company haft en 
stor och aktiv del i utvecklingen av lastbilar 
under pionjärtiden. Försäljningen hade ökat till-
fredsställande fram till efterkrigstiden och dess 
neråtgående konjunktur och det med en mycket 
moderat marknadsföringsbudget. I stället för att 
tala om att tillverkningen av lastbilar upphört, 
tillkännagav PMCC på försommaren 1923 att 
hela fabrikens kapacitet nu skulle komma att 
upptas av tillverkning av personbilar. 

*Skildrad i artikeln: ”Packards första lands-
vägståg med armélastbilar” i Bulletin nr. 71, 
mars 1993.

Källor: 
Kimes: Packard, a history of the motor car and the com-
pany, The Packard Cormorant, 
Scania kavalkad 1891-1991, 
Ekström/Ericson/Karlsson: Alla våra bussar

Packardlastbilar i Finland

Bilden av Tankbilen är tagen under slutet av 
20-talet. Chauffören hette Kaarlo Merjamo, far 
till Arto som tidigare var medlem i NPOC.

Denna bild, troligen från 1918, är tagen under 
en parad i Helsingfors.

Vattenledningsaffären Huber var verksam i 
Helsingfors-området. Ett glas kranvatten kalla-
des ofta fritt översatt ”Huber Renat”. Detta är 
en en Packard-lastbil utrustad för gengasdrift. 
Årsmodell ca.1920, fotograferad ca. 1940 att 
döma av registerplåten.

Denna tretons-lastbil, med finska soldater i 
uniformer från 1910-talet, bör vara fotograferad  
före 1926 då de flesta städer införde förbud mot 
massiva däck.  
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PACKARDMÖTET 2011
Härmed välkomnar Nordic Packard Owners Club dig till årets Packardmöte som även är klubbens 40-års-
jubileum. Årets värdland är Sverige och mötet hålls i sommarstaden Varberg på Sveriges västkust. Vi 
ser fram emot en trevlig vistelse i vackra omgivningar och i gott sällskap och självklart med många fina 
Packards. Vi ses!

VARBERGS KURORT
Årets möte anordnas på Comwell Varbergs Kurort, ett kurortshotell beläget precis vid strandkanten.
NPOC har dubbelrum, enkelrum samt ett begränsat antal sviter 
till förfogande. Först till kvarn. Alla rum/sviter är rökfria.

Comwell Varbergs Kurort, Nils Kreugers väg 5, 432 34 Varberg  Tel+46 (0)340 62 98 00
GPS-koordinater: Latitud: 57,089169  Longitud: 12,242838
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VARBERG
Välkommen till sommarstaden Varberg som ligger på 
Sveriges västkust, 80 km söder om Göteborg. Varberg 
har 56 000 invånare och är beläget precis vid havet. I 
Varbergs centrum finns ett stort antal butiker och på 
onsdagar och lördagar bedrivs den populära torghandeln 
på Varbergs torg. I hamnen finns plats för Grenå-färjan,       
fiskebåtar och fritidsbåtar. Varberg är en kurortsstad och 
det finns ett flertal spaanläggningar med olika inriktningar.
Njut av havsbrisen på en promenad runt Fästningen, 
förbi Kallbadhuset och längs strandpromenaden som 
sträcker sig från Fästningen i norr till Comwell Varbergs 
Kurort i söder.

PROGRAM - TORSDAG
fr 14.00 ANKOMST 
Rummen är tillgängliga från kl. 16.00.

18.00-19.00 ARBETSGRUPPSMÖTE
Arbetsgruppsmötet hålls i konferensrummet som vi förfogar över.

19.00 GRILLKVÄLL
Vi träffas i restaurangen för kvällens grillkväll.

PROGRAM - FREDAG
07.00-09.00 FRUKOST
Frukosten serveras i restaurangen.
10.00 AVRESA TILL TJOLÖHOLMS SLOTT
Vi kör med våra Packards norrut och besöker Tjolöholms Slott 
där vi ställer upp bilarna, äter lunch och går guidad tur på slottet. 
På vägen tillbaka till Varberg besöker vi Fjärås Bräcka. Turen är 
ca 80 km och vi beräknas vara åter på hotellet kl. 16.00

fr 14.00 ANKOMST FREDAG
Rummen är tillgängliga från kl. 16.00.

17.00-18.00 ÅRSMÖTE
Årsmötet hålls i konferensrummet som vi förfogar över.

19.00 MIDDAGSBUFFÉ
Middagsbuffén serveras i restaurangen.

PROGRAM - LÖRDAG
07.00-10.00 FRUKOST
Frukosten serveras i restaurangen.
10.00 AVRESA TILL VARBERGS FÄSTNING
Vi kör tillsammans till Södra Fästningshörnan där vi visar upp 
våra bilar för allmänheten.
För de som önskar ges möjlighet att besöka Varbergs Fästning 
eller ta en promenad i lördagens torghandel.
13.00 AVRESA TILL VÄRLDSKULTURARVET GRIME-
TONS RADIOSTATION
Vi kör tillsammans till Grimetons Radiostation där vi går på 
guidad visning och äter lunch.
Turen är ca 30 km och vi beräknas vara åter på hotellet kl. 16.00.
19.00 VÄLKOMSTDRINK
Välkomstdrinken serveras.
19.30 JUBILEUMSMIDDAG, NPOC 40 ÅR
Kvällens supé serveras i restaurangen.

PROGRAM - SÖNDAG
07.00-10.00 FRUKOST
Frukosten serveras i restaurangen

senast 11.00 UTCHECKNING

ÖVRIGT
Fri tillgång till spa- och träningsanläggning mellan kl. 06.30 och 
23.00. Förboka eventuell spabehandling till självkostnadspris.
Vi förfogar över ett konferensrum som har öppet varje dag. 
Här kan du köpa souvenirer, bli nostalgisk och träffas över en 
kopp kaffe.

MAT & LOGI
I PAKET 1 ankommer du på torsdag eftermiddag. Helpension 
ingår; grillkväll (torsdag), frukost, lunch och middag (fredag), 
frukost, lunch och supé (lördag), frukost (söndag). 
Välkomstdrink, 2 glas vin/öl/vatten samt avec ingår till supén. 
Övrig dryck tillkommer.
Du har tillgång till hotellets spaavdelning under hela vistelsen.
Guidad tur på Tjolöholms Slott och Grimetons Radiostation samt 
jubileums-t-shirt ingår.

I PAKET 2 ankommer du på fredag eftermiddag. Helpension 
ingår; middag (fredag), frukost, lunch och supé (lördag), frukost 
(söndag).
Välkomstdrink, 2 glas vin/öl/vatten samt avec ingår till supén. 
Övrig dryck tillkommer.
Du har tillgång till hotellets spaavdelning under hela vistelsen.
Guidad tur på Grimetons Radiostation samt jubileums-t-shirt 
ingår.

AKTIVITETER:
GUIDAD TUR PÅ TJOLÖHOLMS SLOTT
På fredagens utflykt kör vi till Tjolöholms Slott som är beläget 
norr om Varberg. Vi parkerar våra bilar och går en guidad tur 
på slottet. Sedan äter vi lunch och njuter av slottet och dess 
omgivning. 
www.tjoloholm.se

FJÄRÅS BRÄCKA
På fredagens utflykt besöker vi även Fjärås Bräcka. Istidens 
skapelse Fjärås Bräcka är en av landets förnämsta lämningar 
från istiden. När isen drog sig undan för 14 500 år sedan bildades 
en israndsbildning av grus och morän som dämmer upp sjön 
Lygnern till 15 meter över havsnivån. Från Bräckans krön har 
man en fantastisk utsikt.

SHOPPING I VARBERG
I samband med lördagens arrangemang vid Fästningshörnan 
anordnas en shoppingpromenad i Varbergs idylliska centrum. 
Vi kommer att besöka lördagens populära torghandel och även
ta del av Varbergs butiksutbud.

FÄSTNING
I samband med lördagens arrangemang vid Fästningshörnan 
anordnas en promenad upp på Varbergs Fästning. Här finns 
möjlighet att till självkostnadspris besöka Monarks Cykel-              
museum och Länsmuséet eller bara strosa omkring på fäst-
ningen med anor från 1500-talet.
www.lansmuseet.varberg.se

VÄRLDSKULTURARVET GRIMETONS RADIO-          
STATION
Vi kör till Världskulturarvet Grimetons Radiostation som invigdes 
år 1925. Anläggningen ingick i ett världsomspännande nät av 
långvågsstationer och idag är anläggningen med dess till-      
hörande sex antenntorn den enda kvarvarande i detta globala 
nätverk. Här äter vi lunch och går på guidad tur.
www.grimetonradio.se

KONTAKTUPPGIFTER
Kent Carlson  +46 70 595 12 45 
packard@rchiss.se

VÄGBESKRIVNING Från E6 söderifrån
Tag avfart 53 VARBERG S och kör mot Varberg. Kör 8,7 km till 
Ranelidsrondellen där ni kör rakt fram mot Kurort Kusthotell. 
Följ skyltar Kurort Kusthotell (2 km). Från Ranelidsrondellen är 
det även skyltat med Packard-skyltar.

VÄGBESKRIVNING Från E6 norrifrån
Tag avfart 55 Varberg N och kör mot Varberg. Kör 8,9 km till 
Ranelidsrondellen där ni tar höger mot Kurort Kusthotell. Följ 
skyltar Kurort Kusthotell (2 km). Från Ranelidsrondellen är det 
även skyltat med Packard-skyltar.
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Lidt information fra Præsidenten

Kære Packard venner,

Hjemmesiden
Som I nok har set, har vores hjemmeside ikke 
været opdateret i en rum tid. Det skyldes, at 
Webmaster Nancke har haft computer proble-
mer som heldigvis nu er løst. Selvom hjemme-        
siden de sidste 3 måneder ikke har været opda-
teret, har der været rigtig mange besøgende 
alligevel.  

Nancke vil gerne have billeder af jeres biler 
til hjemmesiden, så hvis I ligger inde med bille-
der (gerne 4 -5 stykker) må I meget gerne sende 
dem til ham. Enten med post eller e-mail. 

Klubartikler
Sidste år informerede jeg om, at vi ville finde 
nye artikler til klubben der kunne købes gennem 
vores hjemmeside. Torben Møller der står for 
klubartiklerne, har haft problemer med 2 leve-
randører, der desværre ikke kunne leverer vores 
artikler i den gode kvalitet som vi gerne vil have 
dem. For os er det meget vigtigt, at tingene er helt 
i orden inden vi sætter dem til salg. Torben Møller 
er i dette øjeblik i gang med en ny leverandør og 
håber det lykkes denne gang. 

Kontingent
Vores arbejdsgrupper gør et fantastisk stort 
stykke frivilligt arbejde for at vi alle kan får nogle 
gode og dejlige oplevelser i løbet af året, både i 
form af træf og vores klubblad Bulletinen. Det 
der godt kan kræve ekstra tid er indkrævningen 
af vores kontingent. Det kan selvfølgelig ske, at 
man kommer til at glemme betalingen og så skal 
vi nok huske jer på det, men det ville spare os 
for en masse ekstra arbejde, hvis vi alle betalte 
rettidigt. På forhånd tak.

Packards historie i Danmark
Jeg skal til at skrive om Packards tid i Danmark 
og er i øjeblikket i kontakt med nogle amatør 
bilhistoriker som gerne vil hjælpe os. Jeg ville 
blive glad, hvis nogle af jer ligger inde med lidt 
informationer om Importører, lidt gamle billeder, 
ja lidt af hvert, så jeg har lidt at arbejde med. I må 
meget gerne kontakte mig pr. e-mail eller telefon, 
hvis I er så heldige at have noget liggende.

Bild på inbjudan
Vår amerikanske och svenskspråkige medlem 
John Hempel i Pittsburgh, Pennsylvania sände 
oss följande e-mail när han fått inbjudan till 
årets Packardmöte i Varberg.

Det gladde mig mycket att se bilden ”You can 
tell it’s a PACKARD from here” på omsla-
get till inbjudan till Packardmötet i Varberg. 
Sista gången jag såg den var som målning på 
verkstadsväggen hos Packards återförsäljare 
Mooers i Richmond, Virginia 1973. Målningen 
var enorm, jag skulle gissa att den var tre meter 
bred. Fabriken måste ha delat ut många kopior 
och hos Mooers stod den fortfarande kvar, liksom 
Packardklockan i försäljningshallen.

Jag kommer väl ihåg att vid mitt första besök 
där runt 1969, när jag var universitetselev, stod 
det en alldeles perfekt Packard Patrician 1956 
med mellan/ljusgrön lack på avdelningen för 
begagnade bilar. På prislappen på vindrutan stod 
det $1200. Oj!

Mooers etablerades 1924 och finns fort-
farande kvar och är sedan 1955 återförsäljare 
av Volvo.  

Packardmøde i Varberg
I år har NPOC 40 års jubilæum og det fejre vi i 
Varberg – Sverige. Det er altid utrolig hyggeligt 
at mødes med Packard venner fra hele Norden 
samt Tyskland, så derfor vil jeg selvfølgelig på 
det varmeste anbefale, at I prøver at afsætte tid 
til at deltage. 

Glæder mig til at mødes med jer i Varberg.

Packard hilsen

Allan Kim Møller

Apropå artikeln ”En unik fabriks sönder-
fall” i förra numret av Bulletinen kan man på 
nedanstående Internetadress läsa en artikel ur 
Detroit Free Press och se en nära sju minuter 
lång film om Packardfabriken idag.

Länk till videon:
http://www.detnews.com/article/20110328/
OPINION03/103280321



– 17 –

Ur ”The Half-Naked Knight” av André François 
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Siden sist
Sen sist
Sitten viime kerran

Siden sidst

Danmark

Det er med stor sorg at kunne meddele at vores 
medlem Anker Hansen desværre er afgået ved 
døden efter kort tids sygdom. Vi vil savne ham.

Finland

Risto Kontturi i Vantaa (bror till Pekka) har med 
en 1937 års 115C Touring Sedan i kondition G2 
blivit medlem i NPOC.

Vi får en ny medlem från Outokumpu i                    
östra Finland. Timo Paunirantas mor Tuula                
har importerat en fin 1955 års 5580 Four 
Hundred (G1) med hjälp av sin son. Välkomna 
bägge två!

Juha Toivonen från Lahtis, sedan tidigare ägare 
av fem olika Caribbeans i fantastiskt skick, har 
tillfört landets bilpark ett mycket värdefullt 
tillskott i form av en 1939 års 1707 Twelve 
Formal Sedan. Ole böök lär ha hjälpt till med 
arrangemangen.

Chassit till Peter Ginmans 1930 års 740 börjar 
se ut som ett chassi. Det är inte långt kvar till en 
första provtur om han är intresserad av att åka 
öppet.

Jarmo Kytömäki har heller knappast långt kvar 
till en provtur med den 1939 års 1700 Coupe 
som han började renovera 2010.

Matti Holmberg, som kämpar med sin 5670 
Executive Sedan, har tvingats riva ut motor och 
växellåda för koll av de interna mysterier som 
hindrade honom från att delta i Packardmötet 
2010”.

Norge

En ny norsk medlem är Frode Oftedal i Oltedal 
som äger en 1932 902 Coupe Roadster. Om 
bilens kondition vet vi inget

Jan Oftedal i Hafrsfjord äger en 1956 Clipper 
Super Hardtop. Bilen är renoverad och i gott 
körbart skick.

Hans G. Falkenberg i Nøtterøy är också ny  
medlem med ny Packard. Han har köpt en reno-
verad 1937 års 120C Convertibl Coupe från 
Amerika.

Terje Nordahl, även han boende i Nøtterøy har 
en 1929 års 640 Club Sedan i gott originalskick.

Anker (til venstre) med hans bror Bjarne.

Bjarne Hansen er nyt medlem. Bjarne har en 
1951 2403 300 Sedan.

Erik Henrichsen i Nødebo, Fredensborg er nyt 
medlem. Erik har en 1932 902 Standard Eight 
Sedan, som han har hentet i Belgien. 
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Tisdagen den 1 mars var det dags för årets 
Kulturafton, som vanligt arrangerad av Göran 
Sjöholm och Johan Berg. Lokalen var den-
samma som förra året, d.v.s. Automobilhistoriska 
Klubbens lokal i Bromma i västra Stockholm. 
Tretton Packardentusiaster hade samlats för att 
njuta av den smörgåstårta som arrangörerna så 
generöst bjöd på.

Ämnet för kvällen rörde sig i huvudsak 
kring den 1955 års Packard Patrician som den 
femte december 1955 registrerades på svenska 
Flygvapnet. Bilen var ett mycket tidigt exemplar 
i serien och hade tillverkningsnummer tolv. Den 
var lackerad helt i svart, vilket var mycket ovan-
ligt på denna modell. En likadan Packard köptes 
för övrigt samtidigt även till Marinen. Bilen har 
haft ett flertal ägare och under åren blivit till ett 
helrenoveringsobjekt. Den som köpt och tagit sig 
an renoveringen av bilen är vår i sammanhanget 
mycket kunnige medlem Bo Rönnbäck, som på 
en trailer tagit med och visade upp ”fragmenten” 
av den en gång så pampiga bilen.

För att kunna genomföra en så omfattande 
renovering behövs en reservdelsbil. Ole Böök 
visade bilder från sina försök att i USA hitta 
ett lämpligt objekt, vilket naturligtvis till slut 
lyckades. Göran Sjöholm visade några gamla 
filmer från Flygvapnet, där Packarden förkom 
flitigt i samband med flygdagar och besök från 
utländska flygvapen.

Eftersom ingen efter denna presentation 
ville gå hem, visade Ole ytterligare en serie 
bilder från renoveringen av två bilar han skaf-
fat fram på uppdrag av vår finske medlem Juha 
Toivonen. Den ena, som väl egentligen endast 
behövde en översyn, var en 1939 års Twelve 
Formal Sedan. Den andra, som var den felande 
länken i Juhas Caribbean-samling (se Bulletin 
nr. 136, sid.20-21), var en 1956 års Caribbean 
Hard Top. Bilen genomgår nu en helrenovering 
i USA.

Efter ytterligare ströbilder på andra intres-
santa bilar och kommentarer kring dessa 
avtackades Johan och Göran, som arrangerade 
Kulturaftonen för elfte gången, och Ole som 
stod för huvuddelen av programmet med en 
applåd.

Kulturafton 2011
Text: Bertil Dimander 

Inbjudan
Vi i Studebakerklubben firar 10 årsjubileum 7-10 
juli 2011. Våra klubbar har en gemenskap genom 
våra bilar som under en period var komna ur 
Studebaker-Packard Coorperation.

Det skulle vara kul om ni från Nordic 
Packard Owners Club ville besöka oss under 
nån av dagarna. 

Om intresse finnes kontakta Allan Åsén 
0433-71523 eller inger.allan@telia.com 

 Med vänlig hälsning
Jan Wikstrom

webmaster@studebakerklubben.se

Från George Hamlin, ägare av den på sidan 15 
i Bulletin 137 avbildade 1950 Henney Custom 
Flower Car, har vi fått följande klarläggande:

Jag tror att handtaget fanns där för den Henney-
medarbetare som var så olyckligt lottad att 
han eller hon spärrades in när dörren oväntat 
stängdes vid arbetsdagens slut. Henney lämnade 
ingenting åt slumpen och jag har alltid tyckt att 
det var en kul grej. Glöm inte de barn som då 
och då stängs inne i kasserade kylskåp! 

Skönt att höra. Er bulletinred. hade något annat 
i åtanke.

Sverige

En ny medlem är Lasse Mäenpää i Åtorp. Han 
har en 1956 års 5640 Clipper Super Hardtop 
i gott originalskick. 

Lars Warg, bosatt på  Edeby Säteri, Hölö, har 
med sin 1950 års 2301 Standard Eight Club 
Sedan blivit medlem. Bilen är i kondition G1, 
gott originalskick.

Kent Carlson i Varberg har utökat sin bilpark 
med en 1937 års 120C Touring Sedan. Bilen 
som är svensksåld,har endast haft två ägare före 
Kent. Konditionen på bilen är G1 och den har 
bara gått 5 300 mil. 

Vi välkomnar de nya medlemmarna med sina 
bilar till klubben.
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Unikt tillfälle!
Nu har du en möjlighet att förse dig med ett unikt 
prydnadsföremål som kan användas antingen 
som nyckelring eller halssmycke. Motivet är den 
omisskännliga Packard-logotypen och materialet 
äkta Sterling-silver. Varje exemplar är handgjort, 
signerat och numrerat. Priset är 50 h. Jag kom-
mer att ta med mig ett nödigt antal till mötet i 
Varberg, men du kan också kontakta mig per 
telefon +358 505  319 205 för omedelbar leve-
rans. Portokostnader tillkommer.
 

Leena Söderblom 

Här visas nyckelringen/halssmycket i storleks-
jämförelse med en svensk enkrona.

Fler mer eller mindre fungerande och kluriga 
apparater för att sommartid få det svalt i en bil såg 
dagens ljus under trettiotalet, men Packard var 
först med ”riktig” luftkonditionering, som kom 
på 18:e seriens bilar av årsmodell 1940. Eftersom 
man var först inom bilindustrin fanns inte något 
etablerat namn, så efter visst bryderi kom man fram 
till Weather Conditioner, som var ett kombinerat 
luftkonditionerings- och värmesystem.

Denna uppfinning var en platskrävande 
apparat som tog en stor del av bagagerummet i 
anspråk. Där placerades avfuktare och radiator 
och under motorhuven på höger sida omedelbart 
bakom kylaren satt en kontinuerligt arbetande 
kompressor. Ju fortare man körde, desto svalare 
blev det i kupén, men det satt också ett reglage 
med fyra hastigheter på fläkten i nederkant 
av instrumentpanelen. Någon kontakt eller 
termostat för att stänga av kompressorn fanns 
dock inte, utan bilägaren rekommenderades att 
helt enkelt ta bort drivremmen när vädret blev 
svalare.

Packard först med AC
Text: Bertil Dimander

Luften i kupén, som cirkulerades, togs in 
under baksätet och blåstes ut genom ett galler 
nedanför bakrutan, vilket hade den effekten att 
baksätespassagerarna ganska snart blev stela i 
nacken. De bilar som utrustades med luftkon-
ditionering hade hela karossen isolerad med kor-
rugerad glasfiber täckt av en folie. Detta utfördes 
på fabriken, varefter bilarna sändes till Bishop & 
Babcock Manufacturing Company i Cleveland, 
Ohio för installation. Det var också detta före-
tag som konstruerat och byggde utrustningen. 
Därifrån sändes bilarna direkt till återförsäljarna 
för att levereras till de kunder som beställt dem.

Priset för detta tillbehör var satt till $310 
men efter en modifiering i april 1940, när man 
ersatte luftkonditioneringens värmeelement med 
ett konventionellt system, sänktes priset till $275. 
Troligen berodde denna åtgärd på att kapaciteten 
en sträng vinter inte räckte till för bilarna med 
138” och 148” hjulbas.

Källor: Kimes: Packard a History of the Motor Car and 
the Company. 
James Hollingsworth: Packard 1940 a pivotal year.  

Översikt av komponenterna i Packards ”Wea-
ther Conditioner” luftkonditioneringssystem.
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Barbara och Peter Burton
Eidelstedter Weg 215
DE-25469 Halstenbek
TYSKLAND

den 11 mars 2011

Bäste Hans,

En kopia bifogas av ett kort som 
sänts till N.P.O.C. via min adress 
för att gratulera till fotografe-
ringen framför Brandenburger 
Gate i Berlin, mindre än 100 
meter från den amerikanska 
ambassaden.

Jag hade förvarnat ambas-
saden tidigare under året om vårt 
tilltänkta besök för att ge dem 
möjlighet att varsko ambassad-
personalen om de ville fotogra-
fera Packardbilar i närheten av 
Brandenburger Gate och ambas-
saden. Jag misstänker att en stor 
del av personalen aldrig sett en 
Packard!!

Elizabeth Corwin ringde och 
berättade att flera medlemmar 
av ambassadens personal snabbt 
lyckades lämna ambassaden och 
ta fotografier för eget bruk trots 
att vi anlände tidigare än den 
tidpunkt de väntade oss, och trots 
att vägen var avstängd för senare 
firande.

Tänkte att  detta kanske 
kunde fylla ett tomt utrymme 
och visa erkännande från högsta 
ort att N.P.O.C. ”Håller Legenden 
Levande”.

Peter Burton

Med bästa hälsningar

Omslagsbilden på Bulletin 137  med uppställningen av Packardbilar framför 
Brandenburger Tor har väckt berättigad uppmärksamhet från flera håll.     
Här följer ett brev från Peter Burton. 

Översättning: Ole Böök   Foto: Hans Schmidtz

Minuten efter fotograferingen körde bilarna på bred front från 
monumentet ut på Straße des 17.  Juni. Fotograferingskuppen 
förlöpte utan ingripanden från myndigheterna.
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Kansi

Kansikuvan kuorma-autot osallistuivat vuonna 1999 järjes-
tettyihin Packardin satavuotisjuhliin. Tämän kiertokirjeen 
pääasiallinen sisältö perustuu Packardin kuorma-autoihin, 
joten sitä voidaan pitää näiden harvinaisten kulkupelien 
teemanumerona.

Sivu 2
Kerhon työryhmien jäsenet ja niiden yhteystiedot

Sivu 3
Packard-ajatuksia
Teksti: Dag Söderblom

Kaikista Packardin tuottamista autoista kuorma-autot liene-
vät tuntemattomimmat. Tämä johtuu osin siitä että niiden 
tuotanto loppui jo vuonna 1923, osin siitä että niiden käyttö 
on varsin haasteellista tämän päivän liikenteessä sekä osin 
siitä että harvalla on kuorma-autokortti. Joten harva niistä 
on säästynyt meidän päiviimme saakka. Packard-merkkinen 
kuorma-auto on kuitenkin melkoinen ilmestys ja sukunäkö 
on selvä. Pitkälle eteen työntyvän jäähdyttäjän muoto 
on tunnusomainen ja merkistä ei kerta kaikkiaan voi 
erehtyä.  

Pohjoismaissakaan ei yhtään tällaista kuorma-autoa 
ole säästynyt vaikka vielä v. 1940 ainakin yksi oli rekiste-
rissä Helsingissä.  Alun perin umpirenkailla varustetut autot 
jouduttiin v. 1926 uudelleenvarustamaan ilmarenkailla, 
jolloin niiden ulkonäkö muuttui melkoisesti.  Norjassa oli 
aikoinaan 3.5 tonnin kuorma-auton jäännökset mutta niistä 
ei ole kuulunut mitään pitkiin aikoihin.

Kerhomme autokaluston rakenne nuortuu jatkuvasti 
uustuonnin kautta, joten kuorma-auton tuominen olisi kan-
natettava ajatus tai jopa sankariteko.  Esimerkiksi malliston 
kolmetonninen tyyppi TC, jonka vakioväri oli Packardin 
sininen kermankeltaisine koristeraitoineen olisi mielestäni 
sopiva kohde kerhon maskotiksi. 

Sivut 4 - 13
Packardin kuorma-autotuotanto
Teksti: Bertil Dimander          
Kuvat: Bertil Dimander ja Hans Schmidtz

Harrastuksemme on yleisesti ottaen viime aikoina yhä 
enemmän perustunut ihan tavallisiin autoihin jotka olivat 
osa jokapäiväistä liikennettä vain muutama vuosikym-
men sitten. Tämä on vaikuttamassa myös siihen että muut 
kuin henkilöautot ovat saaneet harrastajien kiinnostuksen 
herämään. Kerhomme puitteissa tunnetaan Packardin 
henkilöautot melko hyvin, mutta kuorma-autot ovat jääneet 
lapsipuolen asemaan. Tämän kirjoituksen pyrkimyksenä on 
korjata tämä epäkohta.  

Pohjoismaissa lähdettiin kehittämään hyötyajoneuvoja 
heti vuosisadan vaihteen jälkeen. Suomessa Sisu pääsi liik-
keelle 1931 ja vuonna 1932 rakennettiin 12 kuorma-autoa. 
Packardkaan ei ollut mikään iso kuorma-autovalmistaja ja 
omien tilastojen perusteella tehtaan tuotanto oli yhteensä 
43.538 kuorma-autoa vuosina 1902 – 1923.  Tuotannon alku 
perustui omia tarpeita varten rakennettuun muutto-autoon 
kun tehdas oli siirtymässä Warrenista Detroitiin. Projektin 
henkinen alullepanija oli Henry Joy joka itse oli huomannut 
kuorma-autojen kysynnän lisääntyvän Detroitin alueella v. 
1903. Yhtenä ajatuksena oli tasapainottaa tuotantoa koska 
henkilöautojen kysyntä keskittyi kesäkauteen. Packard 

mainosti myös asiaa voimakkaasti The Horseless Age 
-nimisessä julkaisussa.

Kokeiluvaiheen jälkeen tuotanto alkoi vuonna 1904 
TA-mallilla joka käytti joitakin henkilöautomalliston kom-
ponenteista. Moottorista muunnettiin kaksisylinterinen, 
neljäntoista hevosvoiman versio jolla auto kulki enintään 20 
kilometrin tuntivautia. Se oli pieni ja varsin ketterä laite joka 
oli suunniteltu lähinna kaupunkiliikenteeseen. Moottori oli 
sijoitettu kuormalavan alle keskelle runkoa. TA-mallin runko 
oli teräsvahvisteinen puukonstruktio ja mallin kantokyky 1½ 
tonnia. Käytännössä kuorma-autot joutuivat huomattavien 
ylikuormien uhreiksi, joten uutta mallistoa suunniteltaessa, 
Packard lähti kasvattamaan kokoa reippaasti, ja uuden 
kolmetonnisen TC-mallin runkomateriaaliksi valittiin teräs. 
Se oli nelisylinterinen ja käytti, kuten tapana oli, umpiren-
kaita joten ajomukavuus oli heikohko ja tärinä aikamoista.  
Ensiesittely tapahtui vuonna 1908 jolloin koettiin päättyvää 
laskukautta, jonka jälkeen kuorma-autojen kysyntä pik-
kuhiljaa vahvistui. TC näytti ihan oikealta kuorma-autolta,     
moottori oli edessä ja jäähdyttäjä sai tunnusomaisen 
muotonsa henkilöautoista. Hevoskuljetusten aika oli päätty-
mässä USA:ssa ja Packardin kuorma-autojen vuosituotanto 
nousi ensimmäistä kertaa yli sadan kappaleen v. 1909. Sen          
jälkeen tuotanto kasvoi tasaisesti aina vuoteen 1919 jolloin 
valmistettiin 6.668 kuorma-autoa. 

Mallistoa laajennettiin ja vuonna 1911 esiteltiin 
kaksitonninen 2A-malli ja vuonna 1912 viisitonninen 5A. 
Samana vuonna esiteltiin kolmetonninen uusi versio                          
mallinimeltään TD.  

Näiden mallien osittaiseksi korvaajiksi ruvettiin 
suunnittelemaan uudenlaista kuorma-automallistoa joka 
käytti kardaanivetoa. Se esiteltiin D-sarjana v. 1915 ja 
käsitti seitsemän eri mallia yhdestä seitsemään tonniin.  
Eräät asiakkaat luottivat kuitenkin edelleen ketjuvetoon, ja 
tämän takia uuden mallisarjan valmistuksen aloitus siirtyi. 
Valmistuskapasiteettia ei ollut molemmille sarjoille rinnan. 
Tunnusomaista uudelle sarjalle oli ohjuspyörän sijainti 
vasemmalla. Tärkeä uusi asiakas, USA:n puolustusvoimat, 
osti suuren erän Packard-kuorma-autoja Meksikon rajaselk-
kauksen vuoksi ja vuoden 1916 lopussa niitä oli peräti 700 
kappaletta armeijan käytössä.

Euroopan sotaa käyvistä maista Englanti, Ranska ja 
Venäjä olivat jo aiemmin hankkineet Packardin kalustoa 
sotatoimialueille. Mallistoa laajennettiin edelleen ja varsin-
kin kevyeen päähän tuli uusia malleja. Vaihdelaatikko               
muutettiin neliloviseksi, jossa nelosvaihde oli suora ja 
ykkönen ryömintävaihde. Suuret valmistusmäärät mahdol-
listivat tuotantolaitteiden nopeaa takaisinmaksuaikataulua 
ja vuoden 1916 lopussa esitettiinkin jo uusi E-sarja. Sodan 
loputtua Packard lähti kehittämään keskiraskasta mallistoa 
ilmarenkaille ja tilauksesta oli saatavana jopa katettu 
ohjaamo. Raskaimmat kuorma-autot käyttivät edelleen 
umpirenkaita koska ilmarenkaat eivät vielä kestäneet 
raskaimpia kuljetuksia. Ilmarenkaat mahdollistivat myös 
kuorma-autoalustojen käytön linja- ja paloautoissa. Volyymit 
jäivät kuitenkin pieniksi. 

Vuoden 1920 lopussa koettiin laskusuhdanteen alkua 
ja kuorma-autojen myynti laski ratkaisevasti. Samaan 
aikaan armeijan ylijäämävarastoa lähdettiin purkamaan. 
Packardin varsin kalliit tuotteet eivät pärjänneet sellaisten 
kilpailijoiden kanssa joska kokosivat autonsa alihankkijoiilta 
ostetuista komponenteista. Kun valmistusmäärä v. 1923 oli 
enää 466 kuorma-autoa, päätös keskittyä henkilöautojen 
valmistukseen oli jo tehty. Näin Packard myös muotoili 
uuden strategiansa taustaa julkisuudessa.

KIERTOKIRJE 138 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO DAG SÖDERBLOM
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1973 hän näki sellaisen paikallisen Packard-jälleenmyyjän 
seinällä. 

Sivu 16
Packardin tehtaaat tänään

Sivun alalaidan linkistä löydät videopätkän tehtaiden 
nykytilanteesta.  

Sivu 17 
Piirrossarja autonomistajan arjesta

Sivut 18 -19 
Sitten viime kerran

Toivotamme kerhon uudet jäsenet tervetulleiksi!

Sivu 19  
Kutsu

Olemme saaneet kutsun Studebakerkerhon 10-vuotis-
kokoukseen 7 – 10.7.2011. Yhteystiedot löytyvät kutsun 
alalaidassa.

Sivu 19  
Packard kulttuuri-ilta   
Teksti: Bertil Dimander  

Tiistaina 1.3.2011 järjesttiin yhdettätoista kertaa Packard 
kulttuuri-iltaa Tukholman alueella.

Sivu 20 
Packardin ilmastointi   
Teksti: Bertil Dimander

Packard toi ensimmäisenä ilmastointilaitteen käyttöön 
vuoden 1940 vuosimallin autoihinsa. Siihen aikaan laite 
oli varsin suurikokoinen ja vaati itse asiassa lähes koko 
takaluukun tilat itselleen. 

Erinomainen tilaisuus

Packardin logolla varustettu hopeinen esine on suunniteltu 
siten että se toimii joko koruna tai avaimenperänä. Se on 
valmistettu käsityönä Sterling-hopeasta ja saatavana joko 
suoraan Leena Söderblomilta, puh. +358 505 319 205 tai 
Packardkokouksen aikana Varbergissa. Hinta on h 50 ilman 
toimituskuluja.

Sivu 21 
Kansikuva kiinnosti

Kerholehden numeron 137 kannen kuva on herättänyt 
paljon mielenkiintoa. Berliinin Brandenburger Torin alueella 
otettu kuva perustuu hetkelliseen Packard-autokulkueen 
pysäköintiin hitorialliselle paikalle syysretken aikaan 
viime vuonna. Naapurissa sijaitsevan USA:n lähetystön                
henkilökunta sai tiedon suunnitelmista ja ihmetteli suuresti 
onnistuneesti läpiviedyn kuvaustapahtuman vaiheita.

Kokouksen järjestäjiin kuulunut Peter Burton toimitti lähe-
tystön terveiset kerholehdelle.

Takakansi

Kuvan kolmetonninen TC-kuorma-auto löytyi vuoden 
1909 Packardin almanakasta. Ylikuormaa näyttäisi olevan          
reippaanlaisesti. Onneksi huippunopeus oli 20 km/t.
    

Sivu 13 
Packard kuorma-autoja Suomessa 

Suomesta on löytynyt varsin paljon kuvia Packardin kuorma-
autoista. Kuvien laatu on kuitenkin usein hyvin heikko ja 
näytämme tässä vain muutaman niistä.

Sivut 14 – 15 
Muistutus Packardkokouksesta 30.6. – 3.7.2011

Tämänvuotinen kokouksemme tapahtumapaikkana on 
Varberg, Ruotsin länsirannikolla. Samalla vietämme kerhon 
40-vuotissynttäreitä. Mikäli suunnittelet osallistumista, ole-
than yhteydessä kerhon työryhmän jäseneen! Yhteystiedot 
löydät sisäkannesta tai jäsenrekisteristämme. 

Sivu 16 
Terveisiä Tanskasta

Kotisivu

Kotisivumme päivittäminen on viime aikoina ollut hidasta. 
Niiden vastuuhenkilön, Michael Nancken, mukaan ongelmat 
ovat olleet teknistä laatua, mutta nyt on asia saatu kuntoon. 
Joten jos sinulla on ajankohtaisia kuvia autostasi, toimita ne 
ne hänelle, joko postiin tai sähköpostilla. Kiitos!

Kerhotuotteet

Viime vuonna uudistimme kerhotuotteiden jakeluratkaisut, 
Torben Möller sai niistä vastuun. Hänellä on ollut ongelmia 
kahden toimittajan kanssa, mutta nyt näyttää paremmalta. 
Hän uskoo saavansa uutta hyvänlaatuista mallistoa jakeluun 
ennen pitkää.

Jäsenmaksut

Työryhmät puuhastelevat jatkuvasti vapaehtoistyön              
muodossa jotta jäsenet voisivat hyödyntää kerhon 
palveluita ja julkaisuja. Jäsenmaksun kotiuttaminen ajallaan 
kuuluu näihin tärkeisiin toimiin toiminnan varmistamiseksi. 
Kiitän etukäteen siitä että tämä asia hoituisi mallikkaasti ja 
että kerhomme häiriötön toiminta jatkuu.

Packardin vaiheet Tanskassa

Kerään parasta aikaa aineistoa Tanskasta ja olen ollut 
yhteydessä pariin harrastajaan asiassa. Tulos nähdään 
tulevaisuudessa kerholehden sivuilla.

Ruotsin Packardkokous 

Kuten edellisiltä sivuilta ilmenee kerhomme täyttää 40 vuotta 
kesällä. Toivon että monella olisi aikaa tulla kokoukseen. 
Tapaamisiin Varbergissa!

Packardterveisin,

Allan Kim Möller

Sivu 16
Kokouskutsun kuva

USA:n jäsenemme John Hempel ilahtui kovasti kun sai 
kutsun Packardkokoukseen kesäksi. Kutsun kuvaa käytettiin 
vuonna 1939 eri muodossa jälleenmyyntiorganisaation 
tehtävissä. Siitä toimitettiin mm. isokokoinen painotuote   
kiinnitettäväksi sopivaan seinään. Opiskeluaikanaan v. 
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*********************************************************************************
Text: Hans Schmidtz

Från 1909 års Packardalmanacka, där vi efter 100 år hämtade klubbens julkort, kommer även detta 
konstverk. Lastbilen av är av modell TC som introducerades 1908. Den hade betydligt högre lastka-
pacitet än sin föregångare, nu tre ton. De massiva gummihjulen var naturligt punkteringssäkra och 
hade god bärighet, men komforten lämnade en hel del i övrigt att önska. Motorn i lastbilen var nu 
samma som i personbilarna, men lastbilen hade större utväxling och topphastigheten begränsades 
till c:a 20 km/h. Som kompensation för den låga hastigheten lastade man som synes desto mer.


