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Höstens utgåva av Bulletinen bjuder på tillbakablickar på vårens utflykter,
Haraldleken i Sverige och Forårsturen i Danmark. Serien om Packards rekord på land, i luften och till havs forsätter med del 2. Rune Aschims 225
Twin Six Touring pryder första sidan denna gång. Bulletinen avrundas
med en artikel om krigsåret 1916, året då Runes bil tillverkades.
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Maddi Dimander i

tankar

Packardbilen som reste norrut
Efter 39 års trevligt Packardägande och flera
års moget (modigt?) övervägande sålde vi vår
Packard på Valborgsmässoafton 2014 till vår
klubbmedlem Kauko Palovaara. Skälen var flera,
vi är nu båda 80+, bilen hade fått gå alldeles för
litet de senaste åren och vi ansåg att vi hade hittat
rätt köpare – det senaste inte minst viktigt för oss
i en affär som denna.
Av dessa anledningar kände vi vid avskedet
från vår 1940 1807 Formal Sedan både litet
lättnad, glädje å köparens vägnar men också ett
stort vemod, för det har varit en härlig bil att äga!
Affären gjordes som sagt upp den sista april
och vi trodde att bilen skulle stå kvar i sitt garage
i Stockholm tills snön hade smält längre norrut
i Sverige. Kauko är nämligen bosatt i Boden, en
av Sveriges nordligaste städer. När allt var klart
med betalning och formaliteter frågade Bertil:
”När vill du komma ner och hämta bilen?” Det
rappa svaret blev: ”Jag tänkte ta den med nu”.
Vintern i Sverige var i år, som ni säkert minns,

En behaglig åkomma
Jag måste berätta om vad som hände mig år
2008 och som fortfarande i hög grad påverkar
mig. 2008 var nämligen det år då Peter Burton
bad mig följa med honom till ett NPOC-möte i
Norge. Jag tackade ja men var lite rädd på grund
av språket. Min skolengelska var ett fjärran
minne blott.
Väl i Norge tog det bara minuter innan jag
kände mig verkligt välkommen och jag känner
mig nu hemma i denna grupp av packardister från
hela Norden. Jag tror att det var vid detta tillfälle
som jag infekterades av Packard-viruset på allvar.
Ett år senare var det dags för andra stadiet
av denna infektion när Peter delgav mig att han
inte skulle kunna delta i det europiska Packardmötet i Danmark, men att han ville att hans bil
(i egenskap av medlem i NPOC) skulle bevista
mötet med mig som chaufför.
Efter några timmars funderande gav jag
positivt besked, men jag sade till Peter att jag inte
ville delta i ett andra möte utan att vara medlem.
Vid det här tillfället var jag ägare till mer än tjugo
Packard-bilar (låt vara att de alla är modellbilar).
Michael Nancke hälsade mig välkommen i klubben och jag gjorde min första resa ensam med

extra snöfattig.
Då blev det bråttom. Jag hade ett ärende inne
i Stockholm och måste iväg direkt dit, så jag hann
inte ta ordentligt farväl av bilen (men jag hade
tagit en massa bilder av den dagen innan). Bertil
lotsade Kauko in till St. Eriks-plan och mötet
med hustru Karin mitt i stan i tät eftermiddagstrafik. Mycket riktigt tappade de bort varandra
någonstans på vägen, så när vi nästa gång hörde
av Kauko hade han plockat upp Karin, kört till
Uppsala för övernattning hos en dotter och tidigt
nästa morgon Packardbilat raka vägen hem till
Boden på en och samma dag! Det är en sträcka
på c:a 900 km! Kaukos utrop i telefon den 2 maj
kunde inte misstolkas: ”Jag är lycklig!”
Vid telefonkontakt med Kauko i augusti fick
vi veta att han är mycket nöjd med bilen, som
kring sig samlar en hel klunga av intresserade
så fort den blir parkerad och att den redan med
succé flera gånger tjänstgjort som bröllopsbil.
Kontentan av denna berättelse måste bli:
Packardfolk!, Ta ut era bilar och kör långt! En
långtur är alltid trevligt och bilarna klarar det!
Miss Poly, Peters 1935 Limousine.
Under de därpå följande åren försökte jag att
bevista åtminstone ett NPOC-möte varje år och
dessutom hjälpa till att organisera den tyska sektionens evenemang. Antalet Packard modellbilar
uppgår numera till åttio stycken.
Det enda som saknades under hela den här
tiden var en egen Packard. Men den bristen är
numera avhjälpt eftersom jag är ägare till en
1951 Packard 200 Sedan som jag håller på att
renovera och räknar med att få i kördugligt skick
inom kort.
Det är tack vare Peter Burton som jag har
smittats av Packard-viruset.
Wolfgang Westphal

Fokus på 1916 – ett år mitt i kriget
Text: Bertil Dimander Redigering: Hans Schmidtz
År 1916 befann sig världen mitt i det första världskriget, kriget som skulle göra slut på alla
krig. Kriget som alla trodde att de enkelt skulle vinna, men som blev ett flerårigt stillastående
skyttevärnskrig i kyla, regn och lera. Till skillnad mot vid andra världskriget pågick tillverkningen av personbilar i USA parallellt med leverans av stora beställningar av bland annat
lastbilar och flygplan för militärt bruk. 1916 var det första året som Packard endast tillverkade
tolvcylindriga bilar med den året innan introducerade motorn Twin Six.
Det första världskriget blev ett grymt krig med
vapen som man i vissa fall inte kunde skydda
sig mot. I det kända slaget vid Verdun använde
tyskarna den 21 februari 1916 för första gången
eldkastare. Slaget utkämpades mellan februari
och juli och resulterade i 700 000 döda, skadade
eller försvunna. Den 31 maj besegrade britterna
tyskarna i Skagerackslaget, där tyska högsjöflottan tvingades tillbaka till sina baser. Detta
kostade också britterna stora förluster och var
den enda sjöstriden under första världskriget.
Den 1 juli till den 26 november utkämpades
slaget vid Somme med mer än 1 miljon döda,
skadade eller försvunna. Här användes stridsgas
för första gången av brittiska styrkor. Den 15
september använde britterna också för första
gången stridsvagnar och den 8 november avslutades slaget vid Somme till de allierades fördel.
Hela kriget slutade två år senare med de allierade
som segrare. Men inte blev det slut på alla krig.
Nästa världskrig var bara 21 år borta.
Ett hundratal mexikanska gerillasoldater
under befäl av gerillaledaren Pancho Villa gick
den 9 mars över gränsen till USA och attackerade
staden Columbus i New Mexico. Som svar på den

get förhindrade olympiska spel, arrangerades
Svenska spelen med deltagare även från Norge
och Danmark på Stadion i Stockholm den 8 juli
och den 8 oktober vann Sverige för första gången
över Danmark i fotboll. Den 28 februari föddes i
Danmark Svend Asmussen, som med sin violin
glatt flera generationer jazzälskare.
Hudson presenterade 1916 sin Super Sixmotor som blev en stor succé och användes ända
till 1930 med endast små ändringar. Den klarade
premiäråret den första dubbla transkontinentala
körningen i USA, New York - San Fransisco tur
och retur. Buick såldes 1916 i nära 126 000 exemplar och hamnade därmed bland de mest sålda
bilarna på den amerikanska marknaden. Chevrolet
ryckte också upp i täten vad gällde sålda bilar, när
man 1916 presenterade en 2,7 liters fyrcylindrig motor med toppventiler. Försäljningen steg
därmed från 13 600 till 70 701 bilar. Detta år låg
Dodge fyra på den amerikanska bilmarknaden
och ingick även i general Pershings expedition till
mexikanska gränsen, mest med ambulanser och
stabsbilar. Oldsmobile presenterade en sidventilsV8 som hängde med fram till 1923.
Åren från slutet av 1800-talet fram till 1920

Wolfgangs 1951 Packard 200 Sedan.
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Av John Wallentin har vi fått låna hans album med veckotidningsannonser för Packard från 1920-talet.
Ur albumet, som han fann på en marknad i Sverige, har vi scannat in de trevligaste annonserna. Flera
av dessa kommer att publiceras i framtiden i Packardbulletinen. (Hz)
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Sverige
Bertil och Maddi Dimander har sålt sin Packard
1940 180 Formal Sedan till NPOC-medlemmen
Kauko Palovaara i Boden. Bilen är i bra skick
och Kauko har tidigare ägt en 1939 Six Touring
Sedan, så han är väl inte helt ovan att köra
Packard. Men det var ändå modigt att som premiärtur, efter övernattning hos en dotter i Uppsala,
köra non stop till Boden, en tur på cirka 900 km!

Timo Pauniranta från Outokumpu har jobbat
bra på sin 5677 och fått den besiktigad i början av augusti. Den har fortfarande strul med
växlarna men går att köra. Hans mors 5580 har
han också på sin lott vad skötsel och underhåll
beträffar. Dessutom bygger han på en extramotor
till någondera.
Dag och Leena Söderblom hade ett grandiost
återseende med en gammal bekant - Packard
Twelve 1938. De fick provköra bilen under årets
Packardmöte i Heinola. Ägaren Ville Vuorenmaa
har lagt ned ett gott arbete för att få bilen i trafik
efter att den stått i flera år.
En annan gammal bekant Packard sågs under
mötet i Clas Palmbergs fina bilmuseum i
Woikoski. Det rörde sig om en Six 1927 som
tidigare innehafts av Jyväskyläuniversitetets
studentkår. Bilen renoverades till sitt nuvarande
skick av Eero Rantanen som var klubbmedlem
på sent 1970-tal. Bilen såldes som ny till familjen Schumacher i Helsingfors och har enligt
uppgift ägts av Woikoski Gasfabrik sedan slutet
av 1920-talet.
Utanför Norden

Maddi och Bertil Dimanders 1940 180 Formal
Sedan.

Mikael Hedlund i Falun, som äger en 1956
Clipper Custom, är ny medlem.
Mika Paapio från Enköping är ny medlem.
Mika har en 5680 Patrician 4 door Sedan.
Bilen är i bruk men kommer att gå igenom en
rullande renovering.
Lars Backman från Kungälv är ny medlem.
Lars har skaffat en 1937 115C Business
Coupe. Mer om hur Lars kom att skaffa en
Packard på sidan 13.

NPOC har fått två nya meldemmar från St.
Petersburg i Ryssland. Peter ChekalevDemidovskiy som äger en Packard 1939
1700 Sedan samt hans far Sergej ChekalevDemidovskiy som kör en 1937 120 C Convertible
Sedan. Herrarna har ett företag som renoverar
bilar. Bilder kan ses på www.retrotruck.ru.
Facebook
Wolfgang Westphal har startat en NPOC relaterad Facebook-sida där man kan se bilder från
olika evenemang. https://www.facebook.com/
NordicPOC. Har ni bilder ni vill visa skicka dem
gärna till Wofgang. Kontaktuppgifterna finns på
sida nr 2.
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Vad gör Er förre bulletinredaktör Hans Schmidtz
på all fritid han fått som nästan heltidspensionär
och efter överlämnandet av redaktörsjobbet till
Robin Berg? Jo, han har påbörjat en välbehövlig
maskinell renovering av sin Packard One Sixty
1803 Convertible Sedan 1940.
För några år sen började det komma vattenånga i stora mängder med avgaserna. Likheten
med ett ångdrivet fordon var påtaglig. Det har
visserligen konverterats en Packard One Eighty
av 1940 års modell till ångdrift, men jag ville
inte att folk skulle att tro att körde ångbil. Bilen
blev tyvärr stående oanvänd alltför länge, då jag
inte hade tid att jobba med den. Flera personer
visade intresse för att köpa bilen, men det kändes
inte rätt att sälja.

När jag lyfte på topplocket syntes genast
varifrån vattnet kom, den femte cylindern. Men
jag kunde inte hitta något fel på packningen.
Efter lite sökande fann jag en rejäl spricka mellan
avgasventil och cylinder. Efter konsultation med
motorrenoverare så bestämdes att det var bäst
att skaffa ett nytt motorblock, då inga garantier
kunde lämnas på en reparation av sprickan. Ett
motorblock är beställt av Ole Böök.

...och den blev inte bättre av detta.

På en kort stund blev det en rejäl pöl av glykolblandat vatten på golvet.

Efter moget övervägande av hur framtiden
för bilen skulle bli, bestämde jag mig för att göra
en total motorrenovering. Jag visste att det var
ganska grova repor i ett cylinderlopp efter förmodat tidigare kolvringshaveri som resulterande
i dålig kompression. Trots detta gick den fint och
hade bra oljetryck. Vattenläckan hoppades jag
bero på en trasig topplockspackning. I samband
med renoveringen ska bilen också uppgraderas
med en R9 överväxel.

Det var ingen vacker syn när toppen lyftes...

Med motorn urtagen ur bilen insåg jag det
tokiga i att inte också renovera framvagnen
samtidigt när allt är så lättåtkomligt. Sagt och
gjort. Bilen är nu helt avklädd framför torpedväggen. Rengöring och renovering har påbörjats. Troligtvis har bilen körts ganska långt
och/eller underhållits dåligt då slitaget är stort.
Fortsättning följer...
Hz

En stor del av den amerikanska landsbygden
ingick i köpet av bilen.
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Danmark dejligst

Forårstur til Sprogø den 3. maj 2014
Text og foto: Mogens Friis & Michael Nancke
Lørdag morgen samledes vi (nogle af os) hos Jeanet og Michael Bohnsen I Hvidovre. Præcis
kl. 08,45 startede den lille kolonne og kørte ad motorvejen mod Halsskov. På vejen fik vi tilslutning af de øvrige deltagere, og efter et par små pauser nåede vi til betalingsanlægget lige
i rette tid.
Som sædvanligt vakte den tætte række af de (13)
fine gamle biler berettiget opsigt. Vel ankommet til
Sprogø blev vi budt velkommen af en repræsentant
for Sund & Bælt, Bitte, og af vores guide, Karin.
Efter en kort introduktion – og strenge pålæg
om ikke at bevæge sig udenfor den af guiden
angivne rute - gik hele selskabet på 36 deltagere
+ Karin op til fyret - en højdeforskel på ca. 24 m.
Forsamlet omkring guiden fik vi en grundig
beskrivelse af Sprogø, både hvad angik natur,
geografi, historie, motorvejs- og tunnelbyggeri.
Det store vej- og baneanlæg har medført en firedobling af øens areal. Af same grund skelner man
mellem Gammel Sprogø og Ny Sprogø.

Sprogø fyr är 19 m högt med en ljushöjden på
44 m över havet. Fyren uppfördes 1868.

Øen har en interessant historie, og menes at
have været beboet i omkring 6000 år. I midten
af 1100-tallet byggede Valdemar den Store en
borg på Sprogø. Borgen har næppe været et led
i egentlige krigshandlinger. Den skal nok snarere

ses som en demonstration af magt – og nok også
som en advarsel til især Venderne. Omkring år
1300 blev fæstningen revet ned, og de værdifulde
teglsten blev genbrugt på andre fæstningsværker,
bl.a. i Nyborg og Korsør.
Efter Karins fortælling var der lejlighed til at
gå de 62 trin op i fyrtårnet. Jeg tror, at alle, med
undtagelse af referenten, som var blevet tilstrækkeligt forpustet på vej op til fyret,benyttede sig
af lejligheden til at nyde den meget flotte udsigt
fra toppen.
Efter nedstigningen gik vi en fin tur rundt
på den gamle del af øen. Herunder fik vi en omfattende beskrivelse af naturen– og især dyrelivet
- på øen Der en stor koloni af forskellige fugle,
og eksempelvis er der gjort et stort arbejde for
at bevare en truet bestand af den grønbrogede
tudse – også kaldet fløjtetudsen..
Efter alle disse indtryk gjorde det godt at
kaste sig over den medbragte mad og drikke, som
blev indtaget i et lokale i en af de eksisterende
bygninger.
Sprogø har idag ingen faste beboere udover
dyrene, men ansatte i Sund og Bælt kan låne eller
leje lokaler til ferieformål o.l.
Når man i mange år har passeret Sprogø
ombord på en storebæltsfærge – og i nyere tid
via vej- eller jernbaneforbindelsen, har man nok
ikke fået det store indtryk af øen midt imellem
Fyn og Sjælland. Var der ikke noget med “de
løsagtige piger” ? Jo, det var der.
Vi fik en del at vide om interneringen af
piger, som ikke kunne begå sig efter tidensskik
og brug – måske fordi de havde sat “uægte”
børn i verden. De blev så opdraget til at kunne
husholdning i bred forstand, for derefter måske at
komme i huset på “fastlandet”. Dog blev de normalt steriliseret inden de fik lov til at forlade øen.
Efter at have takket vores guide for en fin
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Guiden Karin berättar om Sprogøs historia.

orientering og rundvisning, forlod vi igen Sprogø
kl. 14,00. Da vi havde passeret betalingsanlægget
og kørt et stykke ad motorvejen, drejede vi af til
landevej nr. 150, kørte gennem Slagelse, Sorø
og Ringsted. Vi standsede i nærheden af Borup,
hvor vi blev budt velkommen af vort medlem
Niels Madsen med familie. De havde sørget for
et fornemt traktement med kaffe, kage, drinks
og snacks. Det var en meget hyggelig og afslappet pause I køreturen, og jeg tror, at alle nød den
times tid, vi var hos de gæstfrie værter. Inden vi
sagde farvel overrakte præsidenten en Packard
kasket til Niels.
Efter besøget kørte vi direkte – dvs. ad
motorvejen – til Hvidovre. Forinden havde vi
dog taget afsked med nogle af deltagerne, som
af forskellige grunde ikke skulle med til aftenhyggen hos Jeanet og Michael. Vi andre blev
modtaget med den sædvanlige gæstfrihed, og vi

sad snart bænket med en øl eller andet drikkeligt
ved hånden, Vi fik også lejlighed til at hilse på
andre af familiens medlemmer – herunder det
foreløbigt sidste skud på stammen. Det var meget
hyggeligt og positivt.
Da der var gået en stund med snak på kryds
og tværs om alt muligt – f.eks. om biler og tilbehør – var der stillet en lækker buffet samt drikkevarer an I familiens køkken. Alle forsynede sig,
og snakken gik lystigt i adskillige timer.
Under samtalerne var der nogle røster, der
gav udtryk for undren over den ringe – eller ikke
eksisterende - omtale af damernes rolle i disse
ture. For referenten, som ikke har oplevet andet,
er det en selvfølge, at det er par, der deltager i
turene, når det er muligt. Jeg fik også at vide, at
det faktisk er en af hustruerne, som har “opfundet” den hyggelige samling om et måltid som
afslutning på en vellykket tur.
Tør man foreslå, at man næste gang beder
en af damerne om at være referent?

Forårsturen på rast. Först Michael Bohnsens
1703 Touring Sedan.

Under alle omstændigheder vil jeg gerne
takke både arbejdsgruppe og meget gæstfrie
værtinder/værter for det store arbejde, de har lagt
i at stable en fin forårstur på benene.
Det lykkedes også denne gang! (Selv godt
vejr var der sørget for). Endvidere vil vi gerne
takke Sund og Bælt, fordi de muliggjorde en så
spændende tur for os.
Til sidst skal de lyde en stor tak fra mig til
Conny og Jørgen, som var så venlige at hente og
bringe undertegnede!
Kvinnoanstalten som var i bruk åren 1922-1961.
Idag är ön obebodd men öppen för guidade
turer.

Med venlig hilsen
Mogens Friis
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Kære Packard venner.
I april måned afholdte NPOC ´s arbejdsgrupper
strategimøde. NPOC´s helt nye vedtægter var
det vigtigste punkt vi havde på dagsorden. Lasse
Löwgren havde udformet og fået forud godkendt
vedtægterne af vores nye bank, alt var perfekt og
blev godkendt af os alle.
I sidste Bulletin, skrev Dag Söderblom om
de udfordringer kampe Lasse havde med at få
godkendt vedtægterne. I over 40 år har NPOC
klaret sig uden, men det skulle ordnes på grund af
de nye hvidvaskningsregler i hele EU. Alle klubber skal have vedtægter i dag. Ingen vedtægter,
ingen bankkonto og det går jo ikke. Stor ros til
dig Lasse, for at det lykkes. Tak for din flid, det
er rigtig godt kæmpet. NPOC´s vedtægter blev
på årsmødet i Finland godkend af forsamlingen,
så nu er vi en lovlig automobilklub med tingene
i orden.
Et andet punkt fra strategimødet var
Tyskland. Vores kontaktmand Wilfried Hüttmann
ønskede at få sammensat en arbejdsgruppe i
Tyskland og vi alle syntes godt om idéen. Et stort
og flot stykke arbejde bliver udført i Tyskland og
det går fremad med at gøre NPOC mere synlig.
Der er sket rigtig meget på få år og jeg er glad
og stolt over, at kunne byde Wolfgang Westphal
og Harry Weiss velkommen i NPOC´s nystiftet
tyske arbejdsgruppe.
I starten af september måned blev der arrangeret Løvfaldstur til Hamburg og jeg vil gerne
rose Wilfried, Wolfgang, Harry, Gundi, Heiko
og Peter for et dejlig vellykket Packard træf. For
første gang i NPOC historie, kørte Packard‘er
på racerbane (Hamburger Stadtpark-Revival) og
det var en fantastisk oplevelse. Vi fik præsenteret NPOC af Wilfried over højtaleranlægget på
en sopper måde, vist vores Packard ‘er og det
var en succes. I får mere at se i næste nummer
af Bulletinen. Derudover kommer billeder og
video´er snart på hjemmesiden. Jeg glæder mig
meget til at følge Wilfried, Wolfgang og Harry
i fremtiden og ønsker dem god arbejdslyst. Tak
for indsatsen.
I år var det Finlands tur som værtsland

for Packard mødet. Deltagelsen var stor og det
var rigtig godt at der kom så mange medlemmer / Packard’er. Det var dejligt at mødes med
Packard vennerne igen og jeg må sige, det var
rigtig hyggeligt. (Det er det hver eneste gang).
Arrangementet gik fantastisk godt og arrangørerne havde gjort et stort stykke arbejde for, at alt
var perfekt. Det var super godt. Gode oplevelser,
dejlige køreture, god mad og ikke mindst rigtig
god hygge, alt lige i NPOC´s ånd.
Tusinde tak venner, for et vellykket Packard
møde og stort ros til jer alle, der stod bag dette
flotte arrangement. Fantastisk, godt gået. Der
kommer mere i næste Bulletin, billeder og
video´er, er kommet på hjemmesiden.
Til sidst vil jeg ønske jer alle, et forsat godt
Packard år og håber I får luftet jeres Packard
noget tid endnu, inden vi stiller Packard´en i
vinterhi.

Tak for jeres støtte og interesse.
Packard hilsen,
Allan Kim Møller

10:de Europeiska Packardmötet.
Det 10:de Europeisk Packard mötet hålls 2015 i
den vackra sjöregionen Biel Seeland i Schweiz.
Mötet äger rum mellam den 27 och 31 maj. Mera
information och anmälningsformulär finns på
www.packardclub.ch. Anmälningsformulär kan
också beställas på packardclubswitzerland@bluewin.ch. Kontaktperson är Christian Ackermann,
tel + 41 32 352 04 00.
Sista anmälningsdag är 31 december 2014.
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Rekord satta av Packards bilar och motorer
Del 2. I luften
Text: Bertil Dimander Redigering: Hans Schmidtz
Redan 1914 insåg Packards verkställande direktör Henry B. Joy att flyget hade framtiden för
sig och PMCC började experimentera med flygmotorer. Efter att USA 1917 dragits in i första
världskriget, kom krav från Washington på en flygmotor som skulle överträffa allt vad som
tidigare fanns. Det blev den berömda Libertymotorn som dock inte hann bli helt färdig innan
kriget var slut. Arbetet med motorns utveckling fortsatte emellertid trots att stridigheterna
upphört och motorn kom därmed att få stor betydelse både för försvaret och för det framväxande civila flyget. I mitten av 1927 konstruerade PMCC en niocylindrig dieselmotor som
även den blev mycket framgångsrik. Packard var sedan länge känd för att bygga pålitliga och
effektiva motorer, varför dessa båda motortyper började användas i tävlingssammanhang
både privat och i Packards regi.
Jesse G. Vincent började redan 1914 att skissa
på en flygmotor och i december året efter hade
han konstruerat en motor som blev embryot till
Libertymotorn. Det var en 60 graders tolvcylindrig V-motor med tre cylindrar i varje block, på
samma sätt som Twin Six. Den var vattenkyld,
hade över-liggande kamaxlar och fyra ventiler per
cylinder. Vid 2 300 rpm levererade den 100 hkr
och vid 3 300 rpm 130 hkr. Det tog givetvis ett par
år att utveckla motorn och att testa den noggrant.
Ett flertal problem uppstod dessvärre, bl.a. var
motorn för tung för flera av de lätta stridsplanen.
För att inte onödigt försena tillverkningen föreslog Vincent att motorkonstruktörer från andra
bilfabriker skulle samarbeta för att lösa problemen och konstruera en standardiserad motor med
utgångspunkt från Libertymotorn, som då kunde
licenstillverkas av flera amerikanska bilfabriker.
Problemen löstes på rekordtid, men innan motorn
hann sättas i produktion var kriget slut.

En rad med Le Pere flygplan, licensbyggda
av Packard med Liberty V-12 motorer. Major
Rudolph Schroeder satte höjdrekord med ett
sådant plan genom att flyga över 10 000 meter.

Packard i sin tur licensbyggde det tvåsitsiga
biplanet Le Pere, ett s.k. eskortjaktplan, som
utrustades med Libertymotorn. Planet hann dock

aldrig sättas i aktiv tjänst inom flygvapnet och
tillverkningen stoppades vid krigsslutet 1918
när endast cirka trettio plan hunnit byggas av
1 000 beställda.

Arbetare poserar vid den sista tillverkade Libertymotorn som lämnade bandet i oktober 1918.
Fram till dess hade Packard producerat 43
procent av samtliga tillverkade Libertymotorer.

Efter kriget utvecklades och förbättrades
givetvis Libertymotorn under den långa tid den
tillverkades. I mitten av tjugotalet, när Packard
byggde fem motortyper på Libertykonceptet åt
försvaret, hade den t.ex. fått aluminiumkolvar.
Den byggdes då i två grundmodeller, en för
marinen på 500 (senare 600) hkr och en för armén
på 800 hkr. Den användes, förutom i många
tävlingssammanhang, också som kraftkälla i ett
flertal civila flygplan.
Den 27 februari 1920 slog major Rudolph
Schroeder höjdrekord med ett av Le Pereplanen
med en kompressormatad Libertymotor. Han
nådde 10 092,5 meter och blev därmed den första
som flugit högre än 10 000 meter. Redan den 28
augusti samma år kom nästa rekord. Löjtnant
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C.C. Mosley segrade i Pulitzer Trophy Air
Races med en Verville-Packard R1 Racer med
Libertymotor när han nådde 286,4 km/tim. Nu
började också höjdrekorden slås på löpande band,
28 september 1921 med 10 518 meter, 1923
med 11 217 meter och 1926 med 11 797 meter.
Vid alla höjdrekorden användes Packardbyggda
Le Peremaskiner med Libertymotorer.
Under 1922 fick Packard en order på sex
flygmotorer för amerikanska flottans luftskepp
Shenandoah. Motorerna var sexcylindriga och
på 200 hkr vid 1 000 rpm och visade sig oöverträfade beträffande uthållighet och ekonomi.
Den tredje september 1925 havererade
Shenandoah i Ohio. Den sista meningen loggboken löd: ”alla motorer fungerar perfekt”. Efter
kraschen köpte Gar Wood alla motorerna och
monterade dem i sin första Miss America racerbåt.
Det italienska luftskeppet Roma hade från början
sex motorer tillverkade av Ansaldo, men efter den
första testflygningen byttes två av motorerna ut
mot 240 hkr Libertymotorer. På den första långdistansflygningen den 21 december 1921 kollapsade de fyra italienska motorerna och flygningen
fick fortsättas med de två amerikanska. Den 21
februari 1922 bröts hela luftskeppet sönder och det
visade sig att det var för klent byggt för de starka
Packardmotorerna. Ovanstående kanske inte kan
hänföras till ”rekord”, men säger dock en del om
driftsäkerheten och kraften i de flygmotorer som
Packard byggde och varför dessa var så populära
i tävlingssammanhang.
Ett av amerikanska flottans flygplan av typ
PN-9, utrustat med två 500 hkr Libertymotorer,
slog 1924 ett uthållighetsrekord för sjöflygplan.
Planet flögs på en cirka 65 km lång bana över
Delaware River i 28 timmar, 35 minuter och 27
sekunder. Det gjorde 28 varv på en höjd av cirka
300 meter. Tidigare rekord löd på ungefär halva
tiden, d.v.s. fjorton timmar. Året efter slog ett
plan av samma typ ett distansrekord på nära 3
000 km på 25 timmar och överskred därmed det
tidigare rekordet med 644 km.
Löjtnant G.T. Cuddihy flög 1926 ett BoeingPackard stridsflygplan på en 193 km sluten bana
med en hastighet av 290 km/tim. Året efter
lyckades två andra löjtnanter att med ett av flottans PN-10 sjöflygplan med två Packardbyggda
600 hkr motorer slå sju världsrekord och tjugo
amerikanska rekord i uthållighet, distans, höjd
och hastighet.

Den niocylindriga dieselstjärnmotorn som
användes vid flera rekord.

En 1932 års Light Eight Coupe Roadster framför
en Packard-Stinson med den revolutionerande
dieselmotorn.

Under 1927 började Packard konstruera en
dieseldriven niocylindrig stjärnmotor som var
luftkyld. Den första flygningen med ett dieseldrivet flygplan skedde den 18 september 1928
från Packard Proving Grounds med en Packards
Stinson Detroiter X-7654. Den första flygningen
cross country med ett dieseldrivet flygplan
ägde rum 1929. Sträckan var 1 126 km och avverkades på sex timmar och femtio minuter. Det
blev också ett världsrekord i bränsleekonomi för
förbränningsmotorer. Det amerikanska rekordet
i uthållighetsflygning sattes 1931 av en PackardDiesel Bellanca Pacemaker med 73 timmar
och 48 minuter. Man slog därmed det tidigare
rekordet med 14 timmar och 29 minuter. Piloterna Walter Lees och Frederic Brossy startade
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Kapten L.M. Woolson, konstruktör, och Walter E.
Lees, testpilot, framför ett plan med Packards
dieselmotor.

kl. 8.52 den 12 april och landade den 15 april kl.
10.40. Detta rekord slogs emellertid kort därefter
av ett franskt plan. En månad senare återtog Lees
och Brossy rekordet genom att hålla sig uppe i 84
timmar och 33 minuter över Jacksonville i Florida
mellan den 25 och 27 maj 1931. Detta rekord stod
sig i 55 år till den 23 december 1986.
Mitt under brinnande krig slogs två rekord
1944 av en Mustang som flög från Los Angeles
till New York på 6 timmar och 31 minuter och

Packards testpiloter Walter E. Lees i kabinen
och Frederic A. Brossy innan starten av deras
världsrekordflygning. Rekordet gällde att på en
tank flyga så länge som möjligt .

av en Mosquito som flög från Labrador i östra
Canada till England på 6 timmar och 46 minuter.
Dessa plan var utrustade med Packard Merlin
motorer. Packard slog inte bara rekord. Man
hjälpte till att vinna ett världskrig också.
Källor:
Kimes: Packard a History of the Motor Car and the Company
Damman & Wren: Packard
The Packard Cormorant
Wikipedia

Steen & Strøms historiska utställning
När varuhuset Steen & Strøm öppnade sin historiska utställning på Karl Johans gate i Oslo
fick Erling Steens 2401 200 DeLuxe Sedan agera blickfång utanför huvudingången. En likadan
bil gick som direktörsvagn för varuhuset på
50-talet och hade faktist samma registreringsnummer. Erlings far var direktör på varuhuset
till sin död 1961 och Erling har spenderat sina
första tio år i baksätet på bilen.
Steen & Strøm var i sin tid Oslos mest
fasionabla varuhus, det första med rulltrappor.
Varuhuset var en given attraktion för alla som
besökte Oslo. Firman är inte längre i familjen
Steens ägo men har kvar sitt ursprungliga namn
och sitt centrala läge i Oslo. Under utställningen
var skyltfönstren dekorerade med diverse historiska föremål som fick Erlands bil att verkligen
framstå i sitt rätta element.

Erlings bil stod på parad plats i Oslo i flera veckors tid. Bilen importerades från Kalifornien på
80-talet och har varit i Erlings ägo sedan 1993.
Bilen har blivit renoverad genom åren för att bli
så lik direktörsbilen som möjligt och har samma
registreringsnummer A10573.
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Hur kom det sig att det blev en Packard?
Text och foto: Lars Backman

Ingress: Robin Berg

Det var vid ett besök i Stockholm för något år sedan som redaktören tog tillfället i akt att
fråga några av våra äldre medlemmar hur det kom sig att de blev just Packard-ägare. Det
visade sig att slumpen ofta spelat en stor roll. Här får ni läsa hur nya medlemmen Lars
Backman kom att skaffa en Packard.
Det började med att jag hälsade på hos en kompis gade om toppackningen och den var naturligvis
i Göteborg och i hans garage stod det en Cheva bytt sa säljaren. Jag kontaktade Wiking transport
1936 coupé, lite roddad med en vass big block, i USA som arrangerade betalning samt hämtade
jag bara tänkte en sån ska jag ha. Väl hemma och bilen och kollade att det var samma bil som på
med datorn påslagen så började jag jakten på en bilderna. Sedan var det bara in med bilen i en
Cheva, det fanns lite att välja mellan men då jag container och iväg till Sverige.
sökte på Cheva till salu med bilder så dök det upp
Väl hemma så var det bara att titta under
en bil ganska långt ner på sidan som inte var en huven och konstatera att topplockspackning inte
Cheva. Jag klickade på bilden och sedan var det bytts, att elsystemet var bortom all räddning. Jag
kört, nu var det en Packard jag skulle ha, för det tordes inte ens starta den. Efter ett par veckor
var en coupé 1937 på bilden.
hade jag dragit ett nytt elsystem (hatar allt som
Nu blev det att söka på Packard 1935-1937 har med el att göra) och så var det dags för start.
till salu med bilder, men det fanns ingen upp- Motorn gick inte två varav innan den startade och
sjö av dom till bra pris förutom en som fanns i det tog väl inte mer är 5 min så rann det vatten ur
Boston. På den fanns det massor med kort på. kylaren. Toppackningen är nu bytt och den går
Det var kort från alla sidor och underifrån samt som den ska. Nu är det bara att byta inre p-ändan
kort från renoveringen som visade en jäkligt och king pin på båda sidor och sedan ska bilen
fin bil. Iväg med ett mail och ett bud som han besiktas. Jag hade räknat med lite jobb för jag
accepterade. Jag bad en kompis som bor i USA har jobbat i USA och har sett hur dom renoverar
att ringa upp säljaren och kolla vad det var för bilar, man fixar det som syns resten struntar man
en bil för i annonsen stod det absolut ingen rost, i. Men jag kan glädja mig åt att resten av bilen
nysydd inredning, däck, lack osv och att det följer är i ett kanonskick förutom lacken som det är
med lite nya gummilister som ska monteras, enda lite för mycket klarlack på, så den ska poleras
kruxet var en blåst toppackning. Min kompis frå- upp nu i vinter.

Lars Backman och nyimporterade Packard 1937 115C Business Coupe.
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Fokus på 1916 – ett år mitt i kriget
Text: Bertil Dimander Redigering: Hans Schmidtz
År 1916 befann sig världen mitt i det första världskriget, kriget som skulle göra slut på alla
krig. Kriget som alla trodde att de enkelt skulle vinna, men som blev ett flerårigt stillastående
skyttevärnskrig i kyla, regn och lera. Till skillnad mot vid andra världskriget pågick tillverkningen av personbilar i USA parallellt med leverans av stora beställningar av bland annat
lastbilar och flygplan för militärt bruk. 1916 var det första året som Packard endast tillverkade
tolvcylindriga bilar med den året innan introducerade motorn Twin Six.
Det första världskriget blev ett grymt krig med
vapen som man i vissa fall inte kunde skydda
sig mot. I det kända slaget vid Verdun använde
tyskarna den 21 februari 1916 för första gången
eldkastare. Slaget utkämpades mellan februari
och juli och resulterade i 700 000 döda, skadade
eller försvunna. Den 31 maj besegrade britterna
tyskarna i Skagerackslaget, där tyska högsjöflottan tvingades tillbaka till sina baser. Detta
kostade också britterna stora förluster och var
den enda sjöstriden under första världskriget.
Den 1 juli till den 26 november utkämpades
slaget vid Somme med mer än 1 miljon döda,
skadade eller försvunna. Här användes stridsgas
för första gången av brittiska styrkor. Den 15
september använde britterna också för första
gången stridsvagnar och den 8 november avslutades slaget vid Somme till de allierades fördel.
Hela kriget slutade två år senare med de allierade
som segrare. Men inte blev det slut på alla krig.
Nästa världskrig var bara 21 år borta.
Ett hundratal mexikanska gerillasoldater
under befäl av gerillaledaren Pancho Villa gick
den 9 mars över gränsen till USA och attackerade
staden Columbus i New Mexico. Som svar på den
mexikanska gerillaattacken tågade en amerikansk
militärbrigad på 15 000 man under general John
J. Pershings befäl över gränsen till Mexiko för
att infånga gerillaledaren Villa. Packard levererade på rekordtiden 22 timmar 27 lastbilar för
att transportera trupperna. PMCC sände även
chaufförer och mekaniker för att se till att bilarna
fungerade under svåra fältmässiga förhållanden.
Den tidigare tveksamma regeringen i USA blev
genom Packards effektiva agerande övertygad
om lastbilens användbarhet även i krig.
Den 29 augusti torpederades det finländska ångfartyget Wellamo och trafiken mellan
Sverige och Finland stoppades helt. Ryssarna
militariserade Åland under året. Eftersom kri-

get förhindrade olympiska spel, arrangerades
Svenska spelen med deltagare även från Norge
och Danmark på Stadion i Stockholm den 8 juli
och den 8 oktober vann Sverige för första gången
över Danmark i fotboll. Den 28 februari föddes i
Danmark Svend Asmussen, som med sin violin
glatt flera generationer jazzälskare.
Hudson presenterade 1916 sin Super Sixmotor som blev en stor succé och användes ända
till 1930 med endast små ändringar. Den klarade
premiäråret den första dubbla transkontinentala
körningen i USA, New York - San Fransisco tur
och retur. Buick såldes 1916 i nära 126 000 exemplar och hamnade därmed bland de mest sålda
bilarna på den amerikanska marknaden. Chevrolet
ryckte också upp i täten vad gällde sålda bilar, när
man 1916 presenterade en 2,7 liters fyrcylindrig motor med toppventiler. Försäljningen steg
därmed från 13 600 till 70 701 bilar. Detta år låg
Dodge fyra på den amerikanska bilmarknaden
och ingick även i general Pershings expedition till
mexikanska gränsen, mest med ambulanser och
stabsbilar. Oldsmobile presenterade en sidventilsV8 som hängde med fram till 1923.
Åren från slutet av 1800-talet fram till 1920
startades hundratals biltillverkare världen över.
De flesta överlevde endast ett eller ett fåtal år. Inte
mindre än omkring 65 företag startade biltillverkning 1916 mitt under brinnande krig. De flesta
etablerades givetvis i USA, en bidragande orsak
var säkert att kriget inte fördes på amerikansk
mark. Några numera bortglömda amerikanska
märken var Abbot, Anderson, Ben Hur, Bush,
Columbia, Emerson, Fostoria, Geneva, Hal, Kent,
Liberty, Napoleon, Riddle, Stephens och Yale.
I England startades Atlanta, Herbert och
Unique, i Spanien Landa och Salvador. I Canada
byggdes en bil som hette Bell, i Australien
Anzac och Victory samt i Japan Ishikawajima
och Yamata. Norge bidrog med Clarin Mustad
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som var en sexhjulig personbil med limousinekarosseri och med drivning på de fyra bakhjulen.
Motorn byggdes på Mustads verkstäder och
karossen hos O. Sørensen i Oslo. Efter utvecklingsarbetet flyttades produktionen till Duclair
i Frankrike. Planerna på att tillverka även en
öppen kaross samt ambulanser, lastbilar och
bussar förverkligades aldrig och det blev bara
en personbil. Prototypen finns bevarad och står
på Norsk Motorhistorisk Museum.
Packard Motor Car Company var 1916 inne
på sitt artonde år som blev ett lyckosamt år för
företaget. Året innan hade PMCC presenterat
sin imponerande tolvcylindriga motor Twin Six
och nu kunde man verkligen konstatera att detta
var en motor som attraherade köpare av lyxbilar. Konkurrenterna blev frånsprungna med god
marginal. Under ett helt decennium hade Packard
varit ledande och sålt tre gånger så många bilar
som Peerless och Pierce-Arrow, de dåvarande
värsta konkurrenterna inom lyxbilssegmentet.
Första året för Twin Six blev förhållande 4 - 1
till sin närmaste konkurrent Pierce-Arrow och
påföljande år med den andra generationens Twin
Six, sålde Packard nära åtta gånger så många bilar
som Pierce-Arrow.

NPOC:s äldsta bil, Rune Aschims Touring.

Från 1916 är också den äldsta bilen i vår
klubb, en öppen Touring. Den finns i Norge
och ägs av vår mångårige medlem Rune
Aschim. Författaren av dessa rader hade förmånen att tillsammans med sin fru Maddi åka
med Rune i denna pampiga bil vid utflykterna
på Packardmötet i Roskilde 1990. Som i alla
Packardbilar åker man bekvämt, speciellt i baksätet. En upplevelse!
Twin Six-serien introducerades i maj 1915
som 1916 års modell och den tog bilvärlden med

storm. Packard tillverkade från och med 1916
endast tolvcylindriga bilar, första serien med
beteckningarna 1-25 och 1-35. Inför introduktionen av Twin Six fanns givetvis ett antal sexcylindriga vagnar kvar. Vid ett styrelsemöte den 13
januari 1915 beslöt man att ha en säljtävling på
de sexcylindriga vagnarna bland återförsäljarna,
som erbjöds en rabatt på mellan 20 och 25 %.
Först under modellåret 1920 kom Packard åter
med en sexa med fyra karossmodeller.

Touringkarosseriet var det vanligaste år 1916.

Men tillbaka till Twin Six och 1916. Modell
1-25 med 125 tums hjulbas tillverkades med nio
olika karosser. Vid presentationen kostade bilarna
mellan $2 600 och $5 050. I september gjordes
en prisjustering vid vilken den dyraste modellen,
Brougham Salon, prissänktes till $4 200 medan
övriga modeller ökade i pris och kom att kosta
mellan $2 750 och $4 150. Modell 1-35, som
följaktligen hade 135 tums hjulbas, fanns i inte
mindre än tretton karossmodeller i ett prisspann
från $2 950 till $4 600. I september justerades
priser även på modellen med det längre chassit.
Här ökade dock priset på samtliga modeller
och kom att hamna mellan $3 150 och $4 800.
Modell 1-25 tillverkades i 3 606 exemplar och
1-35 i 4 140. Tjugotvå olika modeller med en
V12:a under introduktionsåret måste tyda på
att Packard redan då hade en stor, kunnig och
kapitalstark kundkrets.
Vid introduktionen av Twin Six gjorde
PMCC den största presentations- och reklamkampanjen i företagets historia. Var än en Twin
Six visades, uppstod en stor folksamling som
gapande stod och beundrade underverket. Vid
flera tillfällen fick polis kallas in för att dämpa
en ibland våldsam och entusiastisk folkmassa.
”Packard kommer utan tvekan att få mer uppmärksamhet än vad någon ny bilmodell någonsin
fått” skrev San Fransisco Cronicle. ”Twin Six
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markerar det största framsteget inom denna
betydande industri.” The Automobile, som tidigt
testade en Twin Six, skrev att ”inga vibrationer
var märkbara upp till en fart av över 100 km/tim
och motorn är knappt hörbar, inte ens vid höga
varv --- det är inga problem att från 5 km/tim på
högsta växeln nå 50 km/tim på 12 sekunder”.
Motorpressen över hela USA var euforisk och
berömmet haglade över detta ”det största framsteget i automobilhistorien”.

På grund av den stora kraften i Twin Six byggde
såväl Packard som fler karosserimakare stora
limousiner och landåkarosser. Denna bil har ett
ovanligt arrangemang där bakdelen av landån
fälls bakåt.

Den 16 juni 1916 utsåg PMCC:s styrelse
Henry B. Joy till styrelsens ordförande och
Alvan Macauley tog över som verkställande
direktör efter Joy. Dessa herrar, tillsammans med
konstruktionschefen Jesse Vincent, hade all
anledning att vara stolta över att ha konstruerat en bil som inom bilindustrin erhållit den
mest tänkbara uppmärksamhet och det största
beröm man kunnat tänka sig. Inte minst efter
den transkontinentala turen från New York till
San Fransisco som Joy gjorde med en Twin Six
och därefter fällde kommentaren: ”The greatest
piece of machinery that ever went over the highways”. Många ansåg att Packard med sin Twin
Six hade placerat USA som det ledande landet
inom bilindustrin och befäste detta genom att
tilldela Packard Twin Six den enda Grand Prize
Medal of Honor i samband med Panama-Pacific
International Exposition i San Fransisco.
Den tolvcylindriga motorn var både kort och
smal och hade en förhållandevis låg vikt. Den var
uppbyggd med två motorblock med sex cylindrar
var i 60 graders V-form som vilade på ett vevhus
av aluminium. Cylinderdiameter och slaglängd
var 3×5 tum vilket gav en volym på 424 cu.in.
eller 6,95 l. och en effekt på 88 hkr. vid 3 000
varv, ganska imponerade för sin tid. Kolvarna var

av aluminiumlegering, vilket givetvis bidrog till
motorns låga vikt. Vevstakarna hade små kanaler för högtryckssmörjning och vevaxeln hade
oljekanaler för att smörja ramlagren. Eftersom
riklig smörjning var viktig vid lång körning i
hög fart, fanns det också oljekanaler till kamaxel
och fördelare. Generatorn och startmotorn var
monterade på sidan av motorn och hade sin egen
smörjning. Den enda nackdelen med motorn
ur första serien var att den inte hade avtagbara
topplock, varför hela motorn måste demonteras
om något behövde åtgärdas med t.ex. kolvar
eller ventiler.
Motorn var konstruerad av Packard och
hade många nyheter och finesser. T.ex. var även
kylsystemet anpassat för körning i höga farter
med dubbla centrifugalpumpar och en termostat
i pumphuset. Tändspolarna satt i ett vattentätt
hus av bakelit nära fördelaren för att få ett kompakt system. Tändningssystemet var av en ny
konstruktion, utarbetad av Packard-Delco, med
dubbla brytarspetsar och uppbyggt som två separata system. Det innebar att om ett system falerade, kunde den andra cylinderraden fortfarande
fungera. Fördelaren hade ett inspektionsglas, så
att man kunde kontrollera brytarspetsarna. För
att undvika problem med strömförsörjningen, var
ett extra batteri monterat på vänster sida i ramen.

En av de många specialkarosser som producerades till 1916 års Twin Six. Lägg märke till
främre stötfångaren, att bilen är tvådörrars och
har ventilationsluckor på motorhuven.

Bensintanken rymde 20 gallon (75,7 liter)
och hade en inbyggd reservtank som rymde 3
gallon. Systemet fungerade med tryck från en
motordriven pump, men hade också en handdriven pump monterad på rattstången för att
manuellt kunna pumpa upp bensin om bilen
hade stått oanvänd en längre tid. En fördel med
detta system var, att man aldrig kunde glömma
att sätta på tanklocket efter en tankning, eftersom
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bensinförsörjningen arbetande under tryck och
helt enkelt inte fungerade utan att tanklocket satt
på ordentligt.
I juli 1916 introducerades en utvecklad
version av Twin Six. Bilarna lanserades som
årsmodell 1917 och fick modellbeteckningarna
2-25 och 2-35. Några detaljer som skilde andra
generationens motorer från den första var att
kylartermostaten flyttats från vattenpumpen
till kylarens övre tank, där vattnet hade en mer
rättvisande temperatur. Motorblocken hade nu
också avtagbara topplock, vilket – som alla som
läser dessa rader vet – medförde ett flertal fördelar. Generatorn var förbättrad och gick med
ett högre varv än på första serien och fördelaren
hade också modifierats. Förgasaren hade flyttats
upp för att komma längre från avgasgrenröret
vilket minskade risken för ånglås. Fotbromsen
krävde lägre tryck och växelspaken fick en ny
form samt försågs med en knopp. Några små
detaljförändringar gjordes på karosserna och
hjulbasen ökades med en tum till 126 på den
mindre modellen.
Twin Six tillverkades t.o.m. 1923, sexcylindriga bilar byggdes parallellt från 1920
och åttacylindriga från 1923. Twin Six togs åter
upp på nionde serien med årsmodell 1932, men
döptes påföljande år om till Twelve som tillverkades t.o.m. sjuttonde serien 1939. Därefter
var det för Packards del slut med att fabricera
dessa stora bilmotorer.

Täckta bilar var sällsynta i början av förra
seklet. Detta är en ”5-7 Passenger Touring”
med så kallad ”California top”. Lägg märke till
skjutfönstren.

Parallellt med tillverkning av Twin Six fortsatte order på lastbilar flyta in, många av dem från
Frankrike, England och Ryssland. Detta gjorde
att man fick sätta in extra skift på fabriken,

speciellt eftersom USA:s regering nu, som
tidigare nämnts, fått upp ögonen för Packards
lastbilar efter insatsen i Mexico. Ingen mindre
än Henry Joy var med på resan och deltog i
aktionen. Han var en teknisk och äventyrlig man,
som tog tillfället i akt att utvärdera Packard under
skarpa förhållanden. Joy var också övertygad om
att flyget hade en framtid och så snart han kom
tillbaka till Detroit tog han itu med att utveckla
Packards flygmotor. I maj förvärvade PMCC nya
lokaler i anslutning till den tidigare fabriken.
Dessa byggdes ut för att ha tillräcklig kapacitet
för att tillverka flygmotorer. Det pågick ju ett krig
i Europa där även flygmaskiner började få en allt
större betydelse. Man byggde även ett flygfält,
döpt till ”The Joy Aviation Field”, enkom gjort
för att testa flygmotorer.

Teckning ur en katalog som visar en Limousine
avsedd att köras av chaufför. Pris 1916 $4,715.

Arbetet med Packards program för flygmotorer pågick samtidigt som utvecklingen av
Twin Six. Även flygmotorn var en tolvcylindrig
V-motor, men med motorblocken i 40º vinkel
för att minska luftmotståndet, vilket var vitalt
för större flygplans prestanda. Motorn var på
904,8 cu.in. eller 14,83 l. och gav 200 hkr. vid
2 180 varv/min. Även flygmotorn hade kolvar i
aluminiumlegering och, till skillnad från bilmotorn, hade den toppventiler. Kamaxlarna och de
inre ändarna av vipparmarna var inneslutna i en
oljetät kammare, medan ventilfjädrar och skaft
satt utanför för att bidra till en bättre kylning.
Ventilmekanismen och förgasarna var så konstruerade att de kunde monteras på bägge sidor
av motorblocken, beroende på arrangemang och
placering av grenrören. Tack vare propellerns
rotation behövdes inget svänghjul, men ett
kugghjul var monterat i motorns bakre ända för
den elektriska självstarten. Även om motorn var
byggd för att ha störst effekt vid 2 180 varv, var
propellern nedväxlad att rotera med 1 000-1 400
varv, vilket var mest effektivt både för kraften
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och bränsleförbrukningen. För att underlätta
service användes endast tre diametrar av skruvar och muttrar, till vilka det bara behövdes en
specialnyckel.

Varför gubben sitter på framskärmen har vi
ingen aning om. Hållfasthetskontroll?

Flygmotorn testades i en Twin Six på Indianapolis och till konstruktörernas och företagsledningen stora tillfredsställelse kom bilen vid
flera tester utan problem upp en fart på över
160 km/tim. Motorn kallades ”905” efter cylindervolymen och kom att utgöra basen för den

berömda Liberty-motorn, som skulle komma att
presenteras senare.
Packard var nu på väg att avsluta ett mycket
lönsamt och givande år. Vinsten var över sex
miljoner dollar och fabriken hade ännu en gång
fått byggas ut. Personalstyrkan ökade med 50%,
orderingången på lastbilar var i stigande och Twin
Six var en succé. Prototypen till flygmotorn ”905”
hade blivit godkänd och utvecklingen fortgick.
Det var alltså inte förvånande att Charles
Nash, som just lämnat chefsstolen på General
Motors och James Starrow, även han från GM,
under året lade ett bud på hela PMCC. Det måste
ha varit ett bra bud, eftersom Henry Joy visade
sig mycket intresserad. Huvuddelen av styrelsemedlemmarna delade dock inte Joys intresse,
varför erbjudandet avslogs av Packard den
13 december 1916.
Källor:
Lindh: Stora Billexikonet
Kimes: Packard a History of the Motor Car and the Company
Damman & Wren: Packard
Wikipedia
I denna artikel har vi endast ytligt behandlat Packards
lastbilar eftersom en separat artikel om lastbilsproduktionen var införd i Bulletin nr. 138

Planera redan nu för

2015 års Packardmöte i Enköping

Till vackra Fagerudd vid Mälarens strand strax söder om Enköping
inbjuder arbetsgruppen i Sverige till Packardmöte 26-28 juni 2015.
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Haraldleken 2014
Text och foto: Bertil Dimander
Med kyla, blåst och solsken inleddes Kristi Himmelfärds dag. Blåsten och solskenet bestod
men temperaturen gick snart upp till tvåsiffrigt. Sex Packardbilar, en rysk amfibiebil och
några bruksbilar deltog i årets Haraldlek, som ägde rum på Ånhammars Säteri i det vackra
Södermanland.
Kan den kalla morgonen ha avhållit merparten av
de medlemmar i Mälardalen, som fått en personlig inbjudan av arrangören Raoul af Forselles?
I så fall gick de miste om en trevlig träff, där vi
satt i solen och åt lunch i lä av sädesmagasinet,
som nu är ett innehållsrikt gårdsmuseum, huvudnumret vid vårt besök.
Vi samlades på morgonen på en bensinstation i Södertälje, dit Hans Carlborg och Lars
Henriksson kom i Hans Packard 1955, Jerry
Grandin i sin 1939 One Twenty och vår nye medlem Robert Karlssons 1940 One Twenty Coupe
med hans vän Lasse bakom ratten. Några deltagare kom också av olika skäl i sina bruksbilar.
Efter vägen anslöt Elsie af Forselles i familjens
1939 Six och Eva och Olle Bister i sin 1956 Four
Hundred och på gårdsplanen stod redan Göran
Ericson med sin 1938 One Twenty Convertible
Coupe. Tillsammans blev det sex Packardbilar.
Något senare kom Robert Karlsson med några
vänner i en rysk amfibiebil, vilket väckte viss
uppmärksamhet.
Raoul tog oss på en fantastisk naturskön tur,
till att börja med på asfalterad väg men sedan på
en cirka 15 km. lång, kuperad och kurvig grusväg
så man nästan trodde att man skulle få syn på
sina egna bakljus bakom nästa kurva. En vacker
allé ledde oss sedan fram till målet, Ånhammars
Säteri, där det var förberett för vår picnic-lunch.
Huvudbyggnaden på Ånhammar uppfördes 1638 och gården har varit i släkten von
Stockenströms ägo sedan 1861. Från att ha varit
en helt självförsörjande gård är nu verksamheten koncentrerad till skogsbruk, lantbruk och
nötköttsproduktion.
När lunchen intagits, visade Elisabeth von
Stockenström vagnslidret med sina eleganta
vagnar och berättade bl.a. att man redan 1912
köpt en bil av märket Fiat. Därefter hälsade hon

oss välkomna till museet. Det innehåller cirka
2000 föremål och skildrar gårdens historia och
utveckling från bondesamhälle till dagens rationella drift. Även personliga ting fanns såsom
sportredskap, första TV:n, dåtidens tvättmaskiner och, inte minst, ett helt rum med kläder och
skor, inklusive eleganta toaletter och uniformer.
Elisabeth och hennes numera avlidne make
Anders von Stockenström började sitt samlande
på 50-talet och har fått ihop föremål som fyller
det gamla sädesmagasinets tre våningar.
Ett varmt tack till Elisabeth von Stockenström
som var en kunnig, charmerande och humoristisk guide. Åsa Ulfsdotter skall också ha ett tack
för att hon visade gårdens lilla Zoo, speciellt
uppskattat av barnen, med flera av de djur som
är typiska för en svensk bondgård, plus hennes
egen fjällko. Hon var även Raouls kontaktperson.
Det blev en lång och trevlig dag i goda vänners sällskap, till stor del beroende på Raouls
perfekta planering. Vi hoppas att fler medlemmar
kommer till nästa års Haraldlek.

1. De sex Packardbilarna glänste i solskenet.
2. Elisabeth von Stockenström.
3. Det gamla sädesmagasinet som nu är museum framför vilket vi åt vår picnic-lunch.
4. Haraldlekens arrangör Raoul af Forselles
framför Robert Karlssons nyimporterade
Coupe från 1940.
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KIERTOKIRJE 146 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO

DAG SÖDERBLOM

Kansi

myös huolehtii. Lisäksi Timo rakentelee moottoria jompaankumpaan
autoon.

Syksyn kiertokirjeessä esitämme kevätkauden Packard-tapahtumia
Ruotsista ja Tanskasta. Packardin saavuttamia ennätyksiä maassa,
ilmassa ja vesillä tarkastellaan sarjan toisessa jaksossa. Päätteeksi
kerromme sotavuodesta 1916. Kansikuvan Twin Six kuuluu Norjan
jäsenellemme Rune Aschimille.

Dag ja Leena Söderblom kokivat iloisen jälleennäkemisen Packardkokouksessa Heinolassa. He pääsivät jopa ajamaan SA-1 rekisterissä
olevaa Packard Twelve Limousinea vuodelta 1938. Ville Vuorenmaa
on tehnyt hyvää jälkeä saattamalla auton takaisin liikenteeseen ja
kerhoomme.

Sivu 3

Vanhastaan tuttu oli myös Clas Palmbergin hienossa automuseossa
nähty Six 1927. Auto oli Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunnan
hallussa pitkään kutsumanimellään ”Susanna”. Sen entisöi nykyiseen
kuntoonsa Eero Rantanen joka oli kerhomme jäsenenä 1970-luvun
loppupuolella. Autola Oy möi auton uutena Schumacherin perheelle
Helsinkiin. 1920-luvun loppupuolella se siirtyi saamamme tiedon
mukaan Woikosken Kaasutehtaalle.

Packard-ajatuksissa Maddi Dimander
Packard, joka matkasi pohjoiseen
39:n mukavan Packardvuoden jälkeen erosimme autostamme Vappuna
2014. Ostaja oli Kauko Palovaara Bodenista. Kuvittelimme, että Ruotsin
Lapissa asuvalle Kaukolle kestäisi jonkun aikaa ennen kuin auto lopullisesti jättäisi tallimme. Kun maksu ja paperit olivat kunnossa, tiedustelimme aikataulua ja Kauko vastasi että oli ajatellut hakea auton nyt
samalla kun kerran oli käymässä Tukholmassa. Jo seuraavana päivänä
hän ajoi 900 km pohjoiseen Bodeniin yhtä matkaa. Perille päästyään
hän soitti ja kertoi olevansa onnellinen. Tästä voi vetää johtopäätöksen
että autoillamme pitää ajaa, jopa pitkiä matkoja.

Pohjoismaiden ulkopuolella
Pietarista olemme saaneet jäseniksi Peter Chekalev-Demidovskin ja
hänen isänsä Sergein. Heillä on kummallakin käytössään Packard, v.
1939 1700 Sedan ja v. 1937 120 C Convertible Sedan. Heillä on entisöintifirma johon voi tutustua osoitteesta www.retrotruck.ru.
Facebook

Mukava kulkutauti
Teksti ja kuva: Wolfgang Westphal
Vuonna 2008 sain Peter Burtonilta kutsun Norjan Packardkokoukseen.
Pelkäsin hieman tilannetta koska kouluenglantini oli heikko. Perille
päästyäni huomasin kuitenkin heti viihtyväni. Usko että Packard-virus
tarttui minuun juuri sillä hetkellä. Vuotta myöhemmin tartunta sai
vahvistuksen kun Peter pyysi minua kuljettajakseen eurooppalaiseen
Packard-kokoukseen Tanskaan. Harkitsin hetken ja asetin ehdoksi että
osallistuisin NPOC:n jäsenenä. Michael Nancke toivotti minut tervetulleeksi. Tämän jälkeen olen yrittänyt vierailla ainakin yhdessä Packardkokouksessa vuosittain sekä auttaa järjestämään kerhon tapahtumia
Saksassa. Omaa Packardia ei ollut, mutta se ongelma on nyt ratkaistu
kun ostin v. 1951 Packard 200 Sedanin. Auto on kunnostuksessa ja
valmistunee kohtapuolen.
Peter Burton tartutti Packard-viruksen minuun.
Sivu 4

Wolfgang Westphal on virittänyt NPOC-aiheisen facebookin sivuston
josta löytyy kuvia tapahtumistamme, https://facebook.com/NordicPOC.
Jos haluatte kuvia sivustolle, ilmoittakaa Wolfielle, yhteystiedot s. 2.
Toivotamme yllämainittujen uusien jäsenten lisäksi muutkin mahdollisesti huomiotta jääneet jäsenet tervetulleiksi kerhoomme.
Sivu 6
Teksti ja kuvat: Hans Schmidtz
Mitähän entinen toimittajanne puuhailee kun on jättänyt hommat Robin
Bergille?
Yllätys: Hän on aloittanut hyvin tarpeellisen v. 1940 One Sixty 1803
Convertible Sedanin entisöinnin. Tarve ilmeni kun auto rupesi käymään
hyöryveturin lailla ja autotallin lattialle ilmestyi iso lätäkkö. Kuvittelin
ensin että kansipahvi oli hajalla mutta kannen nostettuani havaitsin että
lohko oli haljennut ikävästi. Koko moottori ja vaihteisto nostettiin pois
autosta ja samalla totesin että etuakselisto ja ohjauslaitteet olivat kovin
kuluneet. Jatkokorjauksen yhteydessä autoon tullaan asentamaan
ylivaihteellinen vaihdelaatikko.

Saimme John Wallentinin Packard-kansion lainaksi ja tulemme julkaisemaan 20-luvun Packard-mainoksia jatkossakin.

Sivut 7 - 8

Sivu 5

Teksti ja kuvat: Mogens Friis ja Michael Nancke

Sitten viime kerran

Tanska kauneimmillaan

Ruotsi

Kevätretki Sprogön saarelle 3.5.2014

Kuten Ajatuksissa kerrottiin, Kauko Palovaara on ostanut Bertil ja Maddi
Dimanderin 1940 Formal Sedanin, joka esiintyy kuvassa. Kauko on jo
aiemmin ollut jäsen ja hänellä on lisäksi ollut v. 1939 Six käytössään.

Osa osallistujista kokoontui Hvidovren Packard-keskukseen Bohnsenin perheen talon edustalle, josta kolonna lähti liikkeelle klo. 08.45.
Suuntasimme kohti Halsskovia ja ajomatkan aikana letkaan liittyivät
muutkin osallistujat.

Mikael Hedlund asuu Falunissa ja omistaa v. 1956 Clipper Customin.
Mika Paapio asuu Enköpingissä autonaan v. 1956 Patrician Sedanin.
Kungälvissa asuva Lars Backman on hankkinut v. 1937 115 C Business
Coupen. Autoa kunnostetaan mutta on silti ajossa. Lisää aiheesta s. 13.
Suomi
Timo Pauniranta on tehnyt työtä 5677:n parissa. Vaihteisto oikuttelee
mutta auto saatiin katsastettua. Hänen äidillään on 5680, josta Timo

Kuten tavallista, 13 Packardin letka herätti ansaittua huomiota ja
perille Sprogön saarelle saavuttuamme oppaamme Karin ja siltafirman edustaja ottivat meidät vastaan. Saaren historia on erikoinen
ja se on ollut asuttuna noin 6000 vuotta. Kuningas Valdemar rakensi
linnoituksen saarelle 1100-luvun keskivaiheilla. Pari sataa vuotta
myöhemmin linnoitus purettiin ja tiiliskiviä käytettiin uusien linnoitusten
rakentamiseen.
Saaressa olevan majakan tornin huipulle oli 62 askelta ja hengästyin
kunnolla ennen kuin sain nauttia näkymistä. Saarelle ei aikaisemmin
päässyt autolla, mutta suuren siltahankkeen toteuduttua se on
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mahdollista siltafirman väelle ja ulkopuolisille erikoisluvalla. Kun
aiemmin on ihaillut saarta laivasta käsin sen todellista merkitystä ei ole
voinut ymmärtää. Saarella toimi nimittäin vuosina 1922 – 61 naisten
parantola, jossa sen asukkaille opetettiin hyvät käytöstavat ajan hengen
mukaisesti. Varsinaista kiinteää asutusta saarella ei ole enää.
Kello 14.00 osa meistä lähti saaresta ajamaan kohti Hvidovrea jossa
upea illallinen kohta odotti.
Kiitän järjestäjiä ja minulle ystävällisesti kyytiä tarjonneita jäseniä!
Sivu 9
Allan Kim Möller
Hyvät Packardystävät,
Vuosi on ollut monipuolinen ja täynnä tapahtumia. Huhtikuun strategiakokouksessa käsiteltiin kerhon uusia, virallisia sääntöjä josta
aiemmin on informoitu. Toinen kohta oli Saksan jäsenten aktiivisuus ja
toiminnan laajeneminen. Syyskussa järjestettiin syysretki Hampuriin.
Packarkokous järjestettiin kesäkuun lopulla Heinolassa, Tapahtuma
onnistui hyvin ja siitä lisää tekstiä ja kuvia tulevassa kiertokirjeessä
ja kotisivulla. Lopuksi toivotan hyvää loppuvuotta ja mahdollisuuksia
käyttää Packardia vielä ennen talven tuloa.
10. Eurooppalainen Packard-kokous Sveitsissä.
Kokous pidetään kauniissa Biel-zeelandin alueella 27. – 31.5.2015.
Lisää informaatiota ja
Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta www.packardclub.ch. Yhteyshenkilö ja puhelinnumero alkuperäistekstissä. Mahdolliset ilmoittautumiset 31.12.2014 mennessä.
Sivut 10 – 12.
Packardin saavuttamia ennätyksiä. Osa 2, ilmassa.
Teksti: Bertil Dimander Muokkaus: Hasse Schmidtz
Juttu kertoo Packardin osallistumisesta ilmailun ja varsinkin ilmasodan
kaluston kehittämiseen. Packard rakensi v. 1914 pienehkön 299 kuutiotuuman V-12 kilpamoottorin, joka toimi esikuvana kuuluisalle Libertylentomoottorikonseptille. Moottoria tultaisiin valmistamaan valtavat
määrät viidessä eri tehtaassa Packardin konstruktion mukaisesti.
Sota ehti kuitenkin loppua Euroopassa ennen kun ne saatiin käyttöön.
Moottoria kehitettiin edelleen 20-luvulla ja se palveli postia ja siviililiikennettä. Moottori toimi myös ennätysten tekemisessä. Vielä vuonna 1926
päästiin 11 797 metrin korkeuteen uuteen ennätykseen käyttämällä
Packardin rakentamaa Liberty-moottoria ja LePere lentokonetta.
Kestolentoja onnistuttiin myös voittamaan. Vuonna 1924 pystyttiin
ponttoonikoneella pysymään ilmassa yli 28 tuntia. Vuodesta 1927
kehitetystä yhdeksänsylinterisestä tähti-dieselmoottorista tuli uusien
ennätysten tekijäksi. Vuonna 1931 onnistuttiin pysymään ilmassa jo
monta päivää, tarkemmin 84 ja puoli tuntia. Ennätys kesti 55 vuotta.
Toisen maailmansodan aikana Packard uudelleenkonstruoi ja rakensi
suurimman osan käytössä olleista Rolls-Royce Merlin lentokonemoottoreista.
Steen & Strömin historiallinen näyttely

vanhemmalta jäseneltä kuinka he aikoinaan tulivat hankkineeksi juuri
Packardin. Vastaus osoittautui yllättävän usein olleen sattuman kautta.
Moni sellainen juttu on vuosien aikana kerrottu kiertokirjeissämme.
Tässä Lars Backmanin tarina.
Vierailin kaverini luona Göteborgissa kun huomasin että hänen tallissaan oli Chevrolet Coupe vuodelta 1936. Kotiin tultuani aloitin sellaisen
metsästyksen verkosta. Sivuilta ilmestyi kuitenkin kuviin myös v. 1937
Packard Coupemallin, ja sellaisen huomasin haluavani.
Sopivanhintaisen sellaisen löysin Bostonista, jossa hyvä kaverini auttoi
tutkimalla ja lopulta toimittamalla auton kontissa Ruotsiin. Auton kunto
nyt ei aivan vastannut kuvausta mutta vaihdettuani sähköjä ja tiivisteitä
se alkaa olla kunnossa. Maalipinta on paksujen kirkaslakkakerrosten
alla. Pitää kiillottaa pois talven aikana.
Sivut 14 – 15
1916 – vuosi keskellä sotaa
Teksti Bertil Dimander Muokkaus: Hans Schmidtz
Juttu kertoo vuodesta 1916 sekä Packardin että yleismaailmallisesta
näkövinkkelistä. Autoja rakennettiin koko sodan aikana USA:ssa kun
tuotanto keskeytettiin seuraavassa suursodassa parikymmentä vuotta
myöhemmin. Sinä vuonna Packard valmisti henkilöautona vain Twin
Six-mallia, joka esitettiin v. 1915.
Tässä yhteenvedossa keskitytään Packardin tapahtumiin vuoden 1916
aikana. Uusi Twin Six oli kilpailulle liikaa ja onnistui houkuttelemaan
monin verroin enemmän ostajia kuin esim. Peerless ja Pierce-Arrow,
Packardin perinteiset kilpailijat. Kerhomme vanhin auto on Twin Six
varustettuna avoimella Touring-korilla. Auton omistaa monivuotinen
jäsenemme Rune Aschim. Twin Sixiä valmistettiin kolmena sarjana
aina vuoteen 1923. Alusta oli joko 125- ja 135-tuumainen. Ensimmäisen sarjan ensiesittelyssä Packard käynnisti historiansa suurimman
mainoskampanjan ja missä tahansa autoa esiteltiinkin se herätti
valtavaa huomiota ja keräsi suuret määrät yleisöä.
Moottori oli suhteellisen lyhyt ja kapea ja verrattain kevyt. 60 asteen
V-kulmaan asetetut sylinteriryhmät lepäsivät alumiinikampikammion
päällä. Männät olivat alumiiniseosta. Koko oli 424 kuutiotuumaa eli
6.95 l. Moottorin kehittämää 88 hevosvoimaa pidettiin hyvänä lukuna
sen ajan autoissa.
Packard valmisti myös kuorma-autoja jotka toimitettiin sotanäyttämöille.
Lisäksi lentokonemoottoreita V 12 muodossa valmistui samalla tehdasalueella. Nämä olivat kuuluisan Liberty-moottorin edeltäjiä.
Vuosi 1916 oli Packardille toiminnallisesti ja taloudellisesti erittäin hyvä.
Yritystä yritettiin ostaa, mutta tarjousta ei hyväksytty ja näin Packard
jatkoi toimintaa itsenäisenä.
Sivut 20 - 21
Haraldleken 2014
Teksti ja kuvat: Bertil Dimander
Kevätretki ajoittui Helatorstaiksi, joka osoittautui kylmäksi ja tuuliseksi.
6 Packardia osallistui kun kohteena oli Ånhammarin kartano Södermanlandin maakunnassa.

Sivu 13

Sää vaikutti todennäköisesti Raoul af Forsellesin järjestämän hienon
kokouksen osallistujien määrään. Raoul oli valinnut kauniita ajoteitä
ja hienon lounaspaikan kohteeksemme. Ånhammarin päärakennus
on vuodelta 1638 ja tila on ollut Sockenströmin suvun omistuksessa
vuodesta 1861. Oppaamme Elisabeth Sockenström kertoi että tilalla
oli ollut Fiat henkilöauto jo vuonna 1912. Tilan museossa oli 2000
käyttöesinettä, jotka täyttivät kolmikerroksisen entisen viljavaraston
tilat. Kiitämme Raoulia täydellisestä suunnittelusta ja toivomme että
säät onnistuisivat paremmin ensi vuonna.

Mitenkä siitä tuli Packard?

Takakansi

Teksti ja kuva: Lars Backman Muokkaus: Robin Berg

Kuvassa Robert Karlssonin v. 1940 120 Coupe esiintyy vihreää kevättaustaa vasten tämän vuoden Haraldlekenin retkellä.

Kun Oslolaisen tavaratalon historiallinen näyttely avattiin aiemmin
tänä vuonna jäsenemme Erling Steenin Packard 2401 200 DeLuxe sai
kunnian seistä paraatipaikalla tavaratalon edustalla monen viikon ajan.
Erlingin isä oli tavaratalon johtaja aina kuolemaansa asti v. 1961. Tavaratalo ei enää ole perheen omistuksessa mutta käyttää alkuperäisnimeä
ja sijaitsee keskeisellä paikalla Oslossa. Auto ei ole firman entinen
edustusauto mutta on identtinen ja käyttää samaa rekisterinumeroa.

Joitakin vuosia sitten Tukholmassa ollessani tulin kysyneeksi parilta

– 24 –

Robert Karlssons 1940 120 Coupe fotograferad i skirande grönska under Haraldsleken avslutar
Bulletinen denna gång.

*******************************************************************************
Foto: Hans Schmidtz
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