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Mats Karlsson deltog med sin 1938 1601 Touring Sedan i höstens Rally
Packard Väst som refereras i denna utgåva av Bulletinen. Serien om
rekord som satts med Packards bilar och motorer avslutas med del 3, På
marken. Vi får också läsa om vad dagens bensin kan ställa till med i veteranbilar och så avhandlas Packards samarbete med karosseritillverkaren
Cantrell.
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Johan Berg i

tankar

Att färdas är när resan är en del av huvudmålet.
Att åka är endast en fråga om att transportera
sig mellan två punkter. Får man möjligheten
att färdas i ett historiskt fordon så befinner man
sig genast på en hög nivå av njutning. Är sedan
fordonet en bil av märket Packard blir njutningen
än större. Men för att nå maximal njutning krävs
det att man har sin Packard i tekniskt gott skick
och att underhållet är utfört på ett korrekt sätt så
att bilen fungerar som den ska. Om man av någon
anledning inte lyckats hålla bilen i ordning, kan
färden snabbt förvandlas till en bekymmersam
upplevelse.
När allt är som det ska och man är på väg till
en marknad, ett Packard-möte eller en utställning,
vädret är vackert, solen skiner, picknick-korgen är
lastad i bagageutrymmet, trafiken är lagom och man
färdas på vackra vägar är lyckan stor. Vid sådana
tillfällen kommer det ofta upp i mitt huvud hur
fantastiskt det är med vår reservdelsförsörjning.
Tänk om jag inte fått hjälp att hitta den eller den
delen. Jag kan inte nog många gånger tacka Ole
Böök för den stora insats han gör för oss i NPOC.
Jag har en del andra bilar där jag fått sköta
reservdelsförsörjningen själv, bland annat en Volvo
från 1939. Den är till stor del uppbyggd av delar
som är identiska med motsvarande från Chrysler
1935. Vid den tid när renovering av Volvon pågick
tvingades jag vid flera tillfällen beställa saker
själv från USA. Min erfarenhet vid dessa tillfällen
var att det väldigt lätt blir fel, och att vända detta
tillrätta från Sverige är inte lätt. För att inte tala
om all frakt man tvingas betala för att returnera
delar och sedan få rätt pryl skickad. Och besvär
och kostnader i samband med betalning. Till detta
kommer språkförbistringen.
På tal om Volvo vill jag påminna om att
Göteborgshumorn kallar Volvos tidiga 30-talsmodeller för Hisings-Packard. De flesta vet att stora
delar av Volvos tillverkning ligger just på Hisingen.
Jag tänker ofta på olika händelser både vad
gäller anskaffning och transport av delar som Ole
ordnar. På 70-talet när jag först lärde känna Ole
kommer jag särskilt ihåg hur han hjälpte mig och
andra med delar från sitt skafferi. Först tog han fram
ett Corn Flakes-paket, en burk rårörda lingon och
en påse vetemjöl. Därefter kom det fram förgasarrepsatser, bromscylindrar och andra delar som vi
behövde. Vill minnas att det rörde sig om ventiler
och dörrhandtag.

Vid tiden när renovering av min 1937 120C
Convertible Coupe var i full gång, minns jag mitt
möte med en av Oles Packardbekanta i USA.
Vederbörande var på kryssning med Holland
America Line och kom med båt från Göteborg till
Stockholm. Och han hade med sig en vattenpump
till min bil i bagaget. En något udda leverans, men
mycket trevligt att visa honom lite av Stockholm
(och Anders Läcks 1101 Convertible Sedan) som
passagerare i 37:an.
En av de mest udda reservdelsanskaffningarna
var nog den av överväxellådan till min 1946 Custom
Clipper. Ole letade reda på en R11 överväxellåda
som satt i en Packard hos en farbror som hade sin
Packardverksamhet i Floridas sumpmarker. Ägaren
skruvade ur överväxellådan och transporterade den
till någon highway där en lastbil plockade upp
den för vidare transport till Baltimore, där en av
Oles kompisar, en expert på bl.a. Packards överväxellådor, skulle ta emot den. På grund av något
missförstånd fick de tu aldrig avtalad kontakt med
varandra, så lastbilschauffören tippade av växellådan vid en Shell-mack i närheten av den plats där
man avtalat att träffas. Där blev den liggande någon
tid innan experten kom och hämtade den. Det hela
slutade väl. Lådan blev vederbörligen renoverad
(med delar som Ole och experten skaffade fram)
och därefter skickades den med långtradare till
en verkstad (som arbetar med Packard och bland
annat gjort mycket jobb på Juha Toivonens 1939
Twelve Formal Sedan, och även fungerade som
uppställningsplats för bilar som Bosse Rönnbäck
köpt i USA). Lådan lastades i bagageutrymmet
på en genomrostig 1956 Ford reservdelsbil som
Ole köpt på Bosses uppdrag och R11:an anlände
så småningom hos Bosse i Stockholm där jag
kunde hämta den. Ett varmt tack till Ole och alla
inblandade!

Johan Bergs 1937 Packard 120C Convertible
Coupe.
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Rally Packard Väst 2014
Text: Raoul af Forselles Foto: Hans Schmidtz

1956 Packard 5688 och 1700 årgång 1939 vid Berte museums parkeringsplats.

Jan Deijenberg och Olle Bister pratar 56:or.

Berte Quarns museums lantbrukssamling.

Eftermiddagsfika serverades på Volvo Duetts flak.

Elsie letar efter gömd bokstav.
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Fredag morgon kl. 8:00 startade Elsie och jag i vår Packard från Torlunda för att åka på
Rally Packard Väst i Varberg. Med en Packard från 1939, som kanske inte har fått den
omvårdnad och service den vore berättigad till de senaste åren, är det en lång resa till
Varberg.
I en behaglig hastighet på c:a 85 km/tim. körde vi
E20 söderut. Vi visste att Hasse och Siri Schmidtz
startat samtidigt för ett ärende hos Olle Bister. Så
när vi passerade Örebro blev det telefonkontakt
med Hasse för att bestämma lämplig rastplats. Ett
trevligt ställe är Borasjön, söder om Laxå. Det är
alltid roligt att träffas på detta sätt med termos och
smörgåsar. Men det måste vara korta raster. Ut på
vägen igen! Nu såg vi Hasse och Siri köra förbi.
Vår hastighet passar bäst för äldre bilar och
de moderna bör hålla trafikrytmen. Vid Mariestad
ser jag i backspegeln en Packard närma sig, det är
Olle & Eva Bister i sin 1956 Four Hundred. Den
räknas som modern och strax blir vi omkörda.
Klockan närmar sig 15:00 och det är dags för
ännu en paus. Nu har vi hunnit ned till Alingsås.
Vi har ätit vår medhavda matsäck och är i färd
med att plocka ihop då Hasse och Siri kommer
inkörande på samma rastplats. En sådan tur vi
har! Vi får kaffe en gång till.
Efter denna förlängda kafferast kör vi nu
tillsammans på småvägar ner till vårt hotell i
Kungsbacka. Innan middagen blev det besiktning
av Schmidtz hotellrum. Helt perfekt. Salta pinnar och jordnötter sköljdes ned med en angenäm
dryck, sedan var det dags för mat.
Lördagsmorgon! Upp, frukost, utcheckning
och iväg mot Varberg. Framme vid samlingsplatsen återser vi många gamla goda vänner, men
även nya klubbmedlemmar. Före start blir det
som vanligt kaffe eller té med smörgåsar och
mycket bilprat.
Kent Carlson berättar om nyheten för i år.
Vi ska köra en bilorientering med kontroller.
Utrustade med en karta där färdvägen var inritad
och kontrollerna markerade skulle vi irra runt i
Halland och leta bokstäver. Vid varje kontroll,
inom en cirkel på 100 meter, fanns en eller två
bokstäver gömda. Av alla bokstäver skulle vi
bilda ett ord. Ni förstår??? Hitta rätt väg – hitta
kontrollerna – hitta alla bokstäver – bilda ett ord.
Nej, det gick inte så bra för oss. Men en
fantastisk körtur med några extra mil i vacker
hallandsnatur fick vi. Efter att vi insett vad en
felkörning betyder, så meddelade vi tävlingsledningen att vi bryter och kör direkt till målet

i Slöinge.
Vi kom först i till målet, som var Berte
Museum. Nu blev det tid att prata med tävlingsstaben när den var samlad. På museet, som är ett
privat nostalgimuseum fick vi en guidad visning
av sommarutställningen ”Livet på landet”.
Anders Stenström, tidigare qvarnmästare
på Berte Qvarn, var mannen bakom museets
tillkomst. Han började av en tillfällighet att samla
saker till ett lantbruksmuseum 1992. Tio år senare
var hans skapelse redo för invigning. Anders var
trettonde generationen mjölnare på Berte Qvarn,
som har anor sedan 1569. Intresset för historia
hade han i blodet.
När vi blev tillräckligt trötta i benen och
huvudet, efter av att fått en inblick i hur livet
på landet var för hundra år sen, var det dags
för lunch. Då körde vi i kortege till restaurang
Laxbutiken utanför Falkenberg.
När vi ätit färdigt fick vi lösningen på
ordet som skulle bildas av alla bokstäver (9 st.)
som insamlats under rallyt. Kan ni tänka er,
när bokstäverna kommit på rätt plats blev det
”Caribbean”, så fyndigt!
Vid ett stort prisbord följde så prisutdelning.
Första pris gick till Jan Deijenberg med besättning (i en Caribbean!), som hade rätt lösning.
Men med det stora prisbordet blev ingen lottlös,
även vi utan några rätt fick pris.
Eftermiddagen kom snabbt, och tyvärr hann
jag inte prata med alla. Det blev bara att säga
”Hej, vi ses” till alla deltagare, för nu började
återresan till Mariefred. Det blev en mycket
trevlig åktur på hela 116 mil i ett vackert sensommarsverige.
Ett stort TACK för denna gång Kent, Britta,
Anna, Sofia, m.fl. för ett väldigt trevligt arrangemang.
Raoul & Elsie på tur i Packard
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Säljes

Siden sist
Sen sist
erran
Sitten viime k
Siden sidst

6 st plåtfälgar 20” med 8 hål 700 kr/st

Sverige
Hans Lennartsson i Köping har sålt sin 1952
Patrician 400 till Gunnar Lindström som blivit
ny medlem. Gunnar bor också i Köping.

1 st plåtfälg 19” med 6 hål 700 kr/st

Vi välkomnar Olaf Rau med en 1956 Four
Hundred Hard Top 5687. Olaf har varit medlem
tidigare.
Hans Carlborg har sålt sin Clipper Custom
Sedan 5562 till Björn Fahlén i Falun. Björn har
tidigare både ägt bilen och varit medlem.
Richard Andersson i Lenhovda har köpt en
1956 års Clipper Panama 5647.
Lars Ödlund äger en Clipper Custom
Constellation 5667.

Framaxel och bakaxel till ovanstående fälgar
3.000 kr

Magnus Ohlsson i Valbo är ny medlem. Han har
importerat en 1956 Packard Patrician.
Ulf Höjrup i Staffanstorp har blivit medlem. Ulf
har en moderniserad 1937 Packard 115C.
Jon Hallström från Uppsala är ny medlem med
en 1954 Packard 5401 Clipper 4-d Sedan
DeLuxe.

Har du haft
någon trevlig eller spännande upplevelse med din
Packard? Skriv några rader till Bulletinredaktören
och sänd gärna med en bild, så gör du Bulletinen
personligare.

För ytterligare information kontakta Sune Hanses
i Västerås. Tel: 0705-340286
sune.hanses@tele2.se
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POWER MEET 2014 i Västerås
Text: Johan Berg
Som vanligt åkte jag till detta årliga evenemang. Här samlas tusentals amerikanska bilar från -40
talet och framåt från hela Europa. Tio-tusentals glada människor går runt för att titta på bilarna.
Beståndet av Packards brukar vara ett tiotal, så även i år och jag tänkte ”precis som vanligt”.

Jag stod i solskenet och blickade ut över fältet.
Inte så mycket som förändrats annat att vi blir
äldre, flera tunnhåriga, samt att även antalet
”Burn outs” blir färre.
Gick sakta tillbaka till parkeringen. Men nu
bredvid min Packard -37 stod där en Packard -39
med svarta nummerplåtar med vit text. På något
vis kände jag igen bilen och efter en stund kom
jag till slutsatsen att det var den bil som jag kom
i kontakt med vid ett besök i S:t Petersburg för
femton år sedan. Detta var fältmarskalk Georgij
Zjukov´s Packard, som då ägdes av Zjukov’s
tidigare chaufför Tjurin Pavel Ivanovich.
Det visade sig att Tjurin Ivanovich skänkt
bilen till den ryska bilklubben i S:t Petersburg.
Nu var bilen renoverad och med ny chaufför
stod den här i Västerås. Samtalet kom snabbt
igång med frågor & svar från båda parter. Mina
frågor var naturligtvis om vännerna i den RyskAmerikanska bilklubb som jag lärt känna vid
mina besök i S:t Petersburg. Själva hade de problem med tändningen och många andra frågor.
Vi bestämde att träffas efter POWER MEET på
söndagen när de passerade till färjan.
Under lördagskvällen gick mina tankar tillbaka till år 2000 och alla trevliga minnen från i
S:t Petersburg. Jag skall här kortfattat berätta lite
om bilar och om människor jag mött i Ryssland.
Jag har haft kontakt med en amerikansk bilklubb
i S:t Petersburg sedan ett antal år tillbaka. År
2000 fick jag även nöjet att besöka dem. Jag blev
upphämtad vid flygplatsen av klubbmedlemmen
Valerie och hans fru Olga som kom med i ZIS
110. Det var en stor upplevelse att få åka genom
S:t Petersburg under rusningstrafik i en ZIS 110.
Efter incheckning på hotellet blev jag hembjuden
till Olga och Valerie på en fantastisk middag som
avslutades med ryskt té och sång av Valerie som
var medlem i en sångkör.
Dagen efter besökte vi bilklubben där
de flesta var aktiva med olika renoveringar.
Höjdpunkten på det besöket var naturligtvis att

få se Packarden.
På söndagen skulle vi träffas som tidigare
bestämts. Jag kontaktade Raoul och vi beslöt att
tillsammans träffas på IKEA-parkeringen.
Följande dag kom Raoul med en god vän
som kunde översätta mellan svenska och rysska.
Efter en kort stund så kom våra nya vänner med
Packarden på ett släp.
Efter några snabba hälsningsfraser föreslogs
det att vi skulle åka till mitt garage. Hela karavanen körde nu hem till mig i Järfälla.
Nu fanns det mycket att prata om, som tur
var kom även min tolk Vladimir som var till stor
hjälp.

1939 Packard1700 Touring Sedan innan renoveringen.

Det är alltid trevligt när man kan hjälpa
någon Packardägare och dessa män från S:t
Petersburg var i behov av lite delar till sin bil.
Tändstift, en ny fördelare, fläktrem m.m. överlämnades som gåvor.
Vi passade även på att informera om NPOC,
och genast fick klubben två nya medlemmar.
Tiden gick fort och de hade en färja att passa men
innan vi skiljdes ville de se min ZIS 110. Så iväg
till nästa garage där blev det mycket frågor och
fotograferande av denna pampiga paradvagn.
Men ZIS 110 är av ett annat bilmärke, och
hör kanske inte hemma här bland Packard i
Bulletinen.
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Rekord satta av Packards bilar och motorer
Del 3. På marken
Text: Bertil Dimander Redigering: Hans Schmidtz
I början av förra seklet var långa turer i bilfabrikernas regi med den nya uppfinningen automobilen inte bara en tävling, utan också ett test av produkten och, om resultatet blev bra, god
reklam. Ganska snart övergick tävlandet i mer organiserade former som bantävlingar med
fler deltagare. I Packards standardverk, ”Beverly Rae Kimes: Packard a History of the Motor
Car and the Company”, upptar förteckningen över Packards deltagande och framgångar på
tävlingsbanan drygt sex sidor inklusive kommentarer och några illustrationer, så det får bli
en mindre detaljerad sammanfattning. Det bör dock noteras att Packardbilar inte vann alla
de lopp som omnämns i förteckningen.
Den övervägande delen av Packards tävlingsaktiviteter gick parallellt med tillverkningen
av Libertymotorn. Racing var dock inte någon
tungt vägande del av aktiviteterna vid East Grand
Boulevard. Privata ägare körde med en standardmodell eller plockade bort allt på bilen som
inte krävdes för tävlingen för att minska vikten,
trimmade sina motorer och tävlade i egen regi
redan i början av 1900-talet. Tävlingarna fick så
småningom en allt mer organiserad form och det
är givet att tävlingsintresset växte snabbt när man
i slutet av tiotalet tillgång till ett sådant kraftpaket
som Libertymotorn.
Redan 1903 slog Tom Fetch, anställd hos
PMCC och Marius C. Krarup från tidningen The
Automobile, ett transkontinentalt rekord genom
att köra en Packard modell F, kallad Old Pacific,
från kust till kust i nästan väglöst land på 61 dygn.
Samma år började man bygga en ren tävlingsbil
som fick namnet ”Gray Wolf” och som blev en
av de mest berömda bilarna i den amerikanska
racinghistorien.
Gray Wolf byggdes på chassiet till den
fyrcylindriga modell K, den hade 24 hkr och
var tvåväxlad. Den tillverkades endast i ett
exemplar och var avsedd enbart för bantävlingar.
På beställning kunde man köpa en kopia för
$10 000 – ingen beställning kom! En liten kuriositet var, att alla tävlingsbilar vid denna tid skulle
utrustas med ett bollhorn för att varna medtävlare
och åskådare som ibland klev ut på banan för att
se bättre. På hösten 1903 kom tävlandet igång
på allvar för Gray Wolf. Dock blev den första
tävlingen mindre lyckad när föraren Charles
Schmidt sladdade in i ett staket som han körde
ner nästan fem meter av, kastades själv sex meter
och bröt några revben.

Charles Schmidt bakom ratten i Gray Wolf i juli
1903. Han körde bilen i många tävlingar.

Harry Cunningham övertog nu som förare
och deltog i fem tävlingar med två förstaplaceringar, lika många andraplaceringar och en
fjärdeplacering. Den 19 september, efter endast
två veckor, var Schmidt tillbaka bakom ratten
och körde Gray Wolf till en förstaplacering i ett
femmileslopp, kom på tredje plats i ytterligare ett
och tog en andra plats i ett tiomileslopp. Packard
deltog i tävlingar t.o.m. den 31 oktober med
omväxlande förare och ingen sämre placering
än trea.

Albert Shattuck från Packards återförsäljare i
Boston bakom ratten i en modell 24 år 1906.
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Den 3 januari 1904 bar det iväg till Florida
och Ormond-Daytona Beach, där Gray Wolf
slog nya rekord i en- och femmilesloppen.
En mile (1,609 km) kördes på 46,4 sekunder
med en fart på 124,9 km/tim och fem miles
på fyra minuter och 21,6 sekunder. Farten var
då 110,7 km/tim. Mellan augusti och oktober
tävlade man på ett flertal banor runt om i USA
med varierande framgång. PMCC började nu dra
sig ur tävlandet och den sista gången Gray Wolf
var med i en bantävling var den 27 maj 1905.
En kopia av Gray Wolf har i modern tid byggts
efter originalritningarna och finns nu i privat ägo.
Packardbilar syntes dock fortfarande på
tävlingsbanorna körda av såväl privata ägare
som förare med anknytning till fabriken eller
dess återförsäljare. I bilens barndom var det inte
bara på bana man tävlade, utan även snabbast
från en stad till en annan eller i en brant backe
uppför något berg. Dessa tävlingar var i början
inte alltid organiserade. Man tävlade inte heller
varje gång med flera bilar samtidigt, det räckte
ibland med en tillförlitlig tidtagare. I maj 1905
t.ex. testade Sidney Waldon en modell S (även
kallad 24) prototyp med att köra mellan Michigan
och Massachusetts. Han slog då på vägen ett
inofficiellt rekord i en backtävling i Wilkes-Barre
Mountain genom att köra på 3,44 minuter. Det
tidigare rekordet lydde på 8,30. Nästan exakt ett
år senare arrangerade Cincinnati Automobile
Club något som kallades Paddock Road Hill
Climb där två modell S tog tätplatserna. Den
9 augusti och den 14 september kom två modell
Thirty på andra respektive första plats i Brighton
Beach, New York State och Pointe Breeze. Joseph
W. Parking körde sin Packard modell Thirty
till seger i Point Breeze one mile dirt track den
14 september 1907.
Sedan dröjer det till 1914 innan några
tävlingsresultat av vikt finns noterade. Den 20
juni detta år kör en ingenjör W.R. McCulla,
anställd hos PMCC, två entimmeslopp nonstop
med två sexcylindriga bilar, en Packard modell
5-48 på 105 hkr och en modell 3-38 på 80 hkr,
det första med en genomsnittsfart av 113,35 km/
tim. och det andra med 100,44 km/tim. Tävlingen
arrangerades av Automobile Club of America
som också verifierade tid och fart. Bägge bilarna
var standardmodeller med phaetonkarosser och
hade före nämnda tävling körts drygt 11 000 km
tur och retur Los Angeles. Följande år segrade

en av Packards återförsäljare i en backtävling i
Pennsylvania med en Six 3-38 med smeknamnet
Grayhound.
För Packard var 1915 ett betydelsefullt
år eftersom man presenterade Twin Six, en
motor som gjorde stor sensation i bilvärlden.
Dessutom utvecklades parallellt en tolvcylindrig
flygmotor kallad 905 efter cylindervolymen på
904,8 cu. in. (14,83 l.) ur vilken Libertymotorn
spirade. Namnet Ralph De Palma dök också
upp i tävlingssammanhang. Inledningsvis körde
han Twin Six standardbilar och slog ett flertal
inofficiella rekord, men övergick snart till en
specialbyggd racer med Libertymotor. Såväl
Packards Jesse Vincent som Willard Rader och
Henry Joy tävlade under hösten 1915 med en
modifierad Twin Six med racerkaross. Farterna
började nu allmänt ligga över 100 mph motsvarande 160 km/tim.

Ralph de Palma slår världsrekordet på en mile
på 24,02 sekunder i sin Packard 905 Twin Six.

Den 4 augusti 1916 körde Willard Rader
en prototyp kallad 299 med en Libertymotor
på en 4 km lång bana i Indianapolis och slog
ett nytt rekord med 162 km/tim. Under våren
och försommaren 1917 tävlade De Palma med
299-racern med varierande framgång, vilket
innebar att han ibland segrade men också drabbades av tekniska problem och fick bryta, eller
hamnade långt ner i resultatlistan. Under
denna tid blev 905:an färdigtestad och klar för
tävlingsbanorna. Den 14 juli tog Willard Rader
905-racern till Sheepshead Bay i Brooklyn, New
York och provkörde banorna inför tävlingarna
den 27-28 juli. På ett träningsvarv kom han
upp i 193 km/tim. Vid tävlingarna i slutet av
månaden kördes lopp på mellan en halv och
tio miles. Farten vid de nio olika sträckorna
varierade mellan 199,17 och 209,91 km/tim.
På alla distanserna slog Rader samtliga tidigare
rekord. Mellan augusti och november 1917 körde
Ralph De Palma elva lopp med 299-racern varav
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Ralph de Palma med mekaniker vid en tävling 1 juni 1918 i Sheepshead Speedway i Brooklyn.

han vann sju, kom på andra plats i tre och på
tredje plats i ett. Den högsta fart han kom upp i
under dessa månader var 182,98 km/tim. Efter
sista loppet den 2 november 1917 hade Packard
världsrekordet på samtliga distanser från 10 till
600 miles inom alla förekommande klasser.
Under de kommande åren tävlade Ralph
De Palma flitigt och vann de flesta lopp han
deltog i. Han delade sin tid mellan 299 Liberty
racern och 905 Liberty racern men körde oftast
den tidigare. Med 905:an kom han upp i 241,24
km/tim i februari 1919 på Daytona Beach i
Florida. År 1921 såldes denna bil till grevinnan Maria Avanzo för att tävla med på Fanø på
den Jylländska västkusten i Danmark. Den kom
sedermera tillbaka till USA och konverterades
1925 till en Speedster.

Mekanikerteamet gör en justering på de Palmas
Packard 299 under en test före 1919 års Indianapolis 500. Bilen slutade som sexa i loppet.

En udda händelse inträffade när Leigh Wade
och Linton Well i juli 1925 körde en Packard
Eight Touring Car från Los Angeles till New
York. Sträckan på 6 380 km kördes på sex dygn,
21 timmar och 50 minuter utan ett enda stopp
varken av motor eller hjul. I Phoenix, Arizona
fick man emellertid punktering på vänster bakdäck. På någon form av rullande underlag ställdes
domkraften, bilen hissades upp och hjulet byttes
på fyrtio minuter i en fart av cirka 1,5 km/tim.
J.G.Parry Thomas förvärvade en specialbyggd tävlingsbil med en V-12 Libertymotor på
400 hkr efter att ägaren greve Louis Zborowski
förolyckats under 1924 års Italian Grand Prix.
Thomas modifierade bilen och installerade bl.a.
fyra Zenith förgasare och döpte om den till
”Babs”. I april 1926 slog han rekord på flygande
kilometern med en fart på 272 km/tim. Följande
dag förbättrade han rekordet och kom upp i
275 km/tim. I ett rekordförsök den 1 mars 1927
kraschade dessvärre Thomas och omkom. (Läs
mer om Babs i Bulletin nr. 113/2004)
Fem mekaniker byggde under en tvåårsperiod en tävlingsbil som döptes till ”The
White Triplex”. Bilen var utrustad med tre
Libertymotorer på 500 hkr vardera, med en
placerad framför förarplatsen och två bredvid
varann bakom. Bilen vägde fyra ton och kostade
$45 000 att bygga. Den 22 april 1928 körde Ray
Keech på Daytona Beach och slog rekord på två
lopp med en genomsnittsfart av 334 km/tim.
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J.G. Perry Thomas körde Babs på Pendine
Sands i oktober 1925. Han uppnådde då 272,3
km/h och slog det tidigare rekordet med c:a 25
km/tim.

Tävlandet med Packardbilar och bilar utrustade med Packardmotorer började vid denna
tid avta. Enstaka privatpersoner körde dock med
ombyggda eller modifierade bilar, t.ex. Russ

Kære Packard venner,

Snowberger som den 30 maj 1937 tävlade med en
framhjulsdriven bil med Packardmotor på Indy
500, som för övrigt kunde fira sitt 100-årsjubileum 2011. Åren 1951, 1952 och 1954 tävlade
Jean Trevoux med en Packard i Pan-American
Road Race med växlande framgång. Tävlingen
gick i Mexico mellan Tuxla och Juarez, en sträcka
på 3 110 km. På Packard Proving Grouds kördes
1954 en Patrician prototyp med den nya V8:an
40 225 km utan andra stopp än för tankning och
oljepåfyllning samt byte av däck och förare.
Genomsnittsfarten var 168,5 km/tim. Detta blev
emellertid inte noterat som ett officiellt rekord
eftersom Packards bana i Utica inte var certifierad
för detta ändamål.
Källor:
Kimes: Packard a History of the Motor Car and the Company,
The Packard Cormorant, Damman & Wren: Packard

med arbejdsgrupperne i landene. Vi skal sammen
løfte NPOC for at vi alle bliver tilfredse og vi vil
gøre alt for, at alle trives godt i klubben. Dette
Så venner, nu er sæsonen i gang og der bliver er meget vigtigt for mig og håber inderligt, I vil
mulighed for at deltage i arrangementer, i alle kontakte mig, så jeg kan gøre mit, for at NPOC
lande. Vi gør alt for, at gøre det hyggeligt på bliver bedre.
turene og håber I vil komme og være med.
Vores hjemmeside er ved at blive fornyet Tak for ordet venner og rigtig god sæson til jer
og Webmaster Nancke fornyer en hel del og det og jeres familier.
kræver tid. Billede fremvisningen af medlems
bilerne skal laves lidt om, så det bliver nemmere Med venlig Packard hilsen
at indsætte og for os mere overskueligt. Vi vil
have lavet siderne om, så hvert land har mulighed
Allan Kim Møller
for at forstå det hele. Vi vil gøre vores for, at det
sker hurtigt.
Vi har også konstateret, at mange mail-adresser ikke er opdateret. Sidder I der ude og ved I har
fået ny mail-adresse, så må I meget gerne sende
opdateringen gennem hjemmesiden, så Michael
Nancke har mulighed for at sende indbydelser
ud til jer. I kan se i medlemsregisteret om det er
rigtig nok, det der står. På forhånd tak.
Hvis I sidder der ude og undre jer over noget
som måske mangler eller kan gøres om, vil jeg
gerne have besked, i stedet for at I går og undrer jer. Det skal helst være sådan, jo før jeg får
besked, jo hurtigere kan jeg lave det om, sammen
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Er dagens bensin ett problem for veteranbiler?
Text og foto: Odd Moen

Redigering: Robin Berg

I 2006 ble min 1929 Packard Roadster ferdig restaurert, og den har fungert perfekt og det
har aldri vært noen problemer med bilen inntil for 3 år siden. Da jeg totaloverhalte motoren
så fikk jeg presset inn herdede ventilseter, for og ikke være avhengig av å kjøre på blyholdig
bensin. Av den grunn har jeg bestandig benyttet 95oktan bensin, uten noen problemer.
For 3 år siden så fikk plutselig problemer med
motoren i min 1929 Packard. Motoren ville kun
gå på tomgang og tålte ikke noe pådrag. Noen
ganger stoppet motoren og jeg fikk ikke start på
den før ett par timer senere. Det kunne hende
at den plutselig gikk slik den skulle gjøre, men
kunne være helt umulig når jeg prøvde å starte
motoren etter at den var blitt varm. Jeg har sikkert
benyttet 500 timer for å prøve å finne årsaken. Til
denne sjeldne bilen har jeg i løpet av de siste tre
årene kjøpt inn alt av ekstra vitale deler som har
med bensin og tenning å gjøre, og attpåtil byttet
disse flere ganger. Det er foretatt en nitid granskning av hver eneste komponent med gjentatte
gjennomganger vedrørende hver komponents
spesifikasjoner. Kompressjonstester ble utført,
og var selvsagt i skjønneste orden. Tilslutt ble
motoren åpnet. Motoren var i skjønneste orden.
Alt som kunne testes ble testet.
Motoren fortsatte med å ”hoste og harke”
og ville ikke gå på turtall. Når jeg kjørte, så ville
ikke motoren ta belasting eller turtall. På grunn
av at bensinblandingen ble for mager, så ville
ikke sylindrene alltid tenne. Det samlet det seg
opp bensin i eksospotten, med det resultat en
skulle tro det var elefantjakt fra denotasjonene
fra en ”rekke 8-er” på 6,3 liter. Av og til fungerte
motoren bra. Om det skyldes at jeg har tanket
på andre Statoil-stasjoner som ikke har hatt
etanol-tilsetning i 95 oktan, eller med høyere
utetemperatur skal være uvisst.
I fjor sommer fungerte motoren slik den
burde gjøre, uten at jeg visste hvorfor. I ettertid så
er jeg overbevist om at årsaken til at den fungerte,
er at jeg tappet av en full tank gammel 98 oktan
bensin på en bil som har vært avskiltet noen år,
og fylte denne bensinen på Packard-en.
Da jeg vinterlagret bilen høsten 2013, så
fylte jeg på full tank med 95 oktan. På forsommeren i år benyttet jeg bilen bare på småkjøring,
og den fungerte perfekt, inntil i juli i år, da den
fikk de gamle symptomene igjen.

Etter å ha foretatt mange Internett-søk så
kommer jeg til de problemene en har i USA i
veteranbiler med etanol tilsatt i bensinen. Det
jeg her ser at jeg har hatt de samme symptomene
som med etanol i bensinen. Enkelte Statoilbensinstasjoner i Trøndelag sier at deres 95oktan
er tilsatt mas 5% etanol, men hvis jeg spør Statoil
sentralt, så sier de at 95oktan i Trøndelag ikke
innholder etanol. Men hva er det da som forårsaker mine problemer?
Har 95 oktan fått andre tilsetninger de siste
årene
Få dager etter at jeg registrerte 1929
Packard-en, så var det en dag med meget varmt
vær. Under en lengre tur så ville ikke motoren gå på høyere belastning. Jeg stoppet for å
sjekke dette. Da la jeg merke til at bensinen
kokte i gravitasjonstanken (vacuumtanken) på
torpedoveggen, hvor vacuumtanken står rett
over eksosmanifolden. Kjølevannet kokte ikke.
Etter å ha latt bilen stå i 20 minutter, så sluttet
bensinen å koke og jeg kjørte videre. Årsaken
til at det ble for varmt i motorrommet var at jeg
fremdeles ikke hadde klart å justere de mekaniske
bremsene ennå. Bilen har jo nesten 5 meter med
bremsebånd, og bremsene lå kontinuerlig på med
10%. Etter justering av dette, så gikk bilen som
en klokke på korte og lengre turer og på varme
sommerdager. Ut ifra mine erfaringer, så er jeg
overbevisst om at Statoil har endret tilsetningene
i 95 oktan bensin de siste årene. Hvis så ikke er
tilfelle, ja hvordan skulle jeg da ha opplevd dette?
Det kan vel umulig herske noen tvil om at dagens
95 oktan bensin har tilsetningsstoffer som har
lavere kokepunkt en tidligere, og som oftere vil
forårsake damplås i bensintilførselen til forgassermotorene? Et annet forhold er jo at dagens
bensin ikke lukter ”bensin”, som den gjorde
tidligere. Dermed må det være andre tilsetninger
som også endrer lukten fra tidligere ”bensin”?
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Odd Moens 1929 Packard 640 Roadster med norska fjällen i bakgrunden.

Dagens biler med bensininnsprøyting
Dagens moderne biler har jo ikke noen problemer
med å kjøres på 95 oktan tilsatt 5% etanol, da
dagens motorer har bensininnsprøytning. Her
blir bensinen igjennom returledningen nedkjølt
i bensintanken før bensinen pumpes fremover
til motoren igjen. Bensinen har et høyt trykk,
og dermed er også kokepunktet på de forskjellige fraksjonene i bensinen lagt høyere enn ved
atmosfærisk trykk. Her er den elektriske bensinpumpen montert nær bensintanken.
Turbulens i bensinrøret, som skjer i bensinpumpen, kan også være kilde til damplås. Varm
bensin med dampblærer lar seg langt bedre
”dytte” med en elektrisk pumpe nær bensintanken, enn å måtte ”trekke” bensinen opp, som
skjer med en motormontert bensinpumpe i flere
veteranbiler.
Veteranbiler med forgassermotorer
Men når jeg snakker om veteranbiler, så mener
jeg forgassermotorer, og gjerne sideventilerte
motorer med innsug og avsug på samme side av
motoren, noe som vil ha store utfordringer med
etanolholdig bensin. En forgasser arbeider jo med
negativt trykk (vacuum) i forhold til bensinin-

nsprøytning. Her blir bensinen tilført motoren
via en vacuumtank (gravitasjonstank) eller via
en mekanisk bensinpumpe til oppstrøms eller
nedstrøms forgasser. Til sammenligning med
et bensininnstrøytingssystem, så har bensinen
atmosfærisk trykk når den kommer ut av flottørnålen og inn i flottør-kammeret. På svært mange
veteranbiltyper er innsugs- og eksosmanifold i
ett støpegods, der en oppstrøms eller nedstrøms
forgasser er direkte tilkoblet. Denne konstruksjonen vil kunne bli påvirket av bensin tilsatt etanol.
Mange har opplevd damplås eller koking når bensinen kommer inn i flottørkammeret. Dette kan
skje selv om at flottørhuset ikke kjennes varmt ut.
En klut med kaldt vann som legges over forgasseren, eller den delen som forårsaker damplås, er
nok til å stoppe dette. En mekanisk bensinpumpe
er montert på motoren, får overført motorens
varme direkte til bensinen. I en bensinpumpe vil
det skapes turbulens og pumpekammeret vil være
eksponert for å gi damplås i bensintilførselen.
Dette forteller oss da at koketemperaturen er like
over omgivelsestemperaturen, og da spesielt på
varme sommerdager. Dette har med bensinen
flyktighet å gjøre. Bensinens flyktighet er et mål
for bensinens tendens til å fordampe under de
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gitte betingelser. Reid Vapor Pressure (RVP) er
vanligvis brukt som indikator for bensinens flyktighet. Koking er en kraftig del av fordamping. Jo
høyere RVP, jo større mulighet for fordamping
eller damplås.
Forskjellige kokepunkt på 95 og 98 oktan
bensin
Når jeg nå tappet av 95 oktan bensinen og fylte
på 98 oktan så fungerte motoren plutselig godt
igjen, uten at andre tiltak ble gjennomført.
I den senere tid har jeg diskutert dette med
flere kollegaer i veteranbilbransjen og det kommer frem at flere har fylt 98 oktan helt opp til nå.
Når Statoil sluttet å levere 98 oktan i Trøndelag
i juni 2014, så fylte flere av mine veteranbilkollegaer 95 oktan på tanken. Resultatet av dette
var helt identisk med de symptomene jeg har
beskrevet. Når disse tømte tanken for 95 oktan og
fylte på 98 oktan, så forsvant problemene. Dette
kan jo ikke bety annet enn at 98 oktan bensin
har tilsetninger som har høyere kokepunkt enn
95 oktan?

lett å få i gang forbrenningen når kompresjonen
i sylinderen hever temperaturen og danner en
gassky rundt tennpluggen. Ved kaldstart trengs
det mer bensin for å sikre at gasskyen blir rik
nok. I gamle dager, med forgassere, brukte man
choken til det, men i moderne motorer gjøres det
mye mer effektivt med innsprøytingssystemet.
Likevel tilsettes det rundt fem prosent
butangass om vinteren for å sikre denne fordampningen slik at motoren starter lettere.
Vinterbensin har altså høyere damptrykk.
Europa er oppdelt i ulike soner når det gjelder vinterbensin. I sør, hvor temperaturene ikke
er så lave, bruker de ikke butantilsetning.
Når det er varmt, kan butan gi problemer
med damplås, det vil si propper av gass i bensintilførselen. Spesielt i eldre biler, hvor systemet
ikke er under trykk, kan dette gi problemer.
I Norge bytter vi til sommerbensin uten butan
mellom 1. april og 15. september.
Er det disse eller andre tilsetningsstoffer i
bensinen som skaper problemer for oss veteranbileiere?
Etanoltilsetning i bensin
Etter det jeg kan se etter en søkerunde på amerikanske nettsteder, er at det er store utfordringer
med etanol i bensinen på veteranbiler, og da selv
ved små tilsetninger Jeg vil her summere opp noe
informasjon jeg har funnet;

Vacuumtanken är avskärmad för att minska
värmebelastningen.

Artikkel i Teknisk Ukeblad (febr 2014) om
dagens bensin
Hvis man koker bensin, fordamper de letteste
komponentene som pentan og isopentan allerede
ved 25 til 30 grader celsius. Det gjør at det er

1. Etanol er meget hydroskopisk og absorberer langt mer vann fra uteluften fra en ventilert bensintank, enn hva ren bensin gjør. Etter
at absorberingen av vann er begynt, starter det
en separasjonsprosess av bensinen, gjerne etter
2-3uker. Bensinen separeres i forskjellige fragmenter hvor:
- ett tykt lag på toppen med bensin og etanol
- ett tynt lag med etanol og vann vil legge
seg på bunnen av tanken, med feiltenning og
motorstopp som resultat.
Veteranbiler har jo stort sett ventilerte bensintanker. For å unngå en slik separasjon, så må vi
erstatte bensinen i tanken en gang pr måned, dvs
kjøre tom en tank pr måned. Har bensinen begynt
å separere lar prosessen seg ikke reversere, heller
ikke med tilsetningsstoffer.
2. Etanol øker den elektriske ledningsevnen i
bensinen som fører til økt elektrolyttisk korrosjon
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i bensinsystemet. Spesielt utsatt er jern, sinkog aluminiumslegeringer. Dette gjelder f.eks.
flottørhuset til forgassere. Dette blir som å sjøsette et stålskrog i sjøvann uten sink som offeranode. Gamle lakkerte korker i bensintanken, for
å måle bensinnivået, angripes også.
3. Etanol er meget korrosivt. I lettmetalls
forgassere er det funnet jernpartikler som stammer fra bensintanken. Hva hvis dette kommer inn
i motoren, motorhavari neste? På amerikanske
nettsted står det at bensintanker i glassfiber kan
være et problem. I USA så tilbyr en nå bensintanker i rustfritt stål til eldre Mustang-er, på
grunn av etanol-problemet. Etanolen er skadelig
for slanger, membraner og pakninger, og gjerne
flottørnåler med gummitupp. Flottørnåler i plastmateriale kan svelle opp pga etanolen, mens vannet vil få bensinfiltre basert på papir til å svelle
opp. I enkelte typer mekaniske bensinpumper så
kan membranen skades og lekkasje oppstår, slik
at bensinen kommer ned i bunnpannen!
4. Bensin består av mange bestanddeler
der hvor hver enkelt bestanddel har forskjellige
kokepunkt. På amerikanske nettsteder står det at
de lette fraksjonene i bensinen begynner å koke
allerede ved 32 – 38 gradC, etanol koker ved 81
gradC, og de tyngste fraksjonene ved 150 – 200
gradC.
Om bensinen blir for varm i bensinledningene kan det dannes dampbobler før den når
forgasseren. Da blir blandingen for mager og kan
føre til delvis eller full stopp i bensintilførselen,
og kan føre til tap av effekt eller motorstopp.
Motoren går ujevnt og ved for mager blanding.
Motoren blir varmere enn normalt. Dette kalles
vapor lock (damplås). Pneumatic lock kan skje
når forgasseren er så varm at bensinen begynner å koke når den kommer inn i forgasseren.
Dette fører til altfor rik blanding (forklares ved
at flottøren i forgasseren presses ned) slik at
motoren kan stoppe. Symptomene på pneumatic
lock er at motoren går ujevnt og med svart eksos
som resultat. Flottørhuset på forgasseren kjennes
ikke varmt, selv når dette skjer!
5. Etanolen kan redusere oktantallet som vil
kunne føre til detonasjon og effekttap. Motoren
kan gjerne gå pent på tomgang, da en på tomgang
ikke er avhengig av ett høyere oktantall.

Avskärming av förgasaren.

Oppsummering
Jeg har ingen formell kompetanse innen de fagområdene jeg har belyst her. Jeg har hatt store
utfordringer med min bil som jeg ville komme til
bunns i, og da må en ofte ned til ”basic mekanikk
og fysikk” for å forstå dette. Hadde jeg hatt tid og
ikke minst stabil sommertemperatur i Trøndelag,
så hadde det vært interessant å montere gjennomsiktige bensinledninger og ett sett av temperatursensorer og logget dette. Da tror jeg at svaret på
problemene har blitt meget iøynefallende. Men
den bakenforliggende årsaken ville allikevel ikke
bli besvart med dette.
Når jeg har begynt å snakke om mine problemer med andre, så får jeg informasjon om
tilsvarende problemer. Derved vil jeg påstå at
det er mange som har problemer med dagens 95
oktan og 95 oktan tilsatt etanol, også i Norge,
uten at de er klar over dette. Det er jo en kjensgjerning at en ikke er ønsker å fortelle andre at
en har problemer med sin veteranbil.
Resultat blir jo at bilene ikke blir kjørt, da
ingen har noe ønske å ha store utfordringer med
å komme seg hjem igjen. Det finnes nok av informasjon tilgjengelig om at etanol tilsatt bensinen
kan føre til motorhavari.
Vi må få informasjon fra oljeselskapene
vedrørende hva som gjør at dagens bensin, både
for 95 og 95 oktan med etanol, skaper problemer
for mange av oss.
Selvsagt må oljeselskapene bruke store
beløp på forskning og utvikling av bensin for å
få dagens moderne bilmotorer til å yte og fungere
bedre, og vil hemmeligholde dette. Men her må
det også være, som en parallell til legemiddelindustrien, at oljeselskapene må være åpen på
hvilke bivirkninger deres nye produkter har på
våre bilmotorer.
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Packards samarbete med Cantrell
Text: Don Narus Översättning och bearbetning: Bertil Dimander Redigering: Hans Schmidtz
Stationsvagnen introducerades hos Packard 1937, ett sätt av Packard att närma sig en annan
del av marknaden. Med hjälp av bröderna Cantrells företag, som hade rykte om sig att ha
yrkesskicklighet och sinne för design, byggdes stationsvagnar i Packards anda. Om någon
köper en Packard stationsvagn, skall det vara den bästa!
Den mest välkända byggaren av karosser till
stationsvagnar i USA vid denna tid var Joseph
Cantrell och det är ingen tvekan om att han
bidrog betydligt till utvecklingen av stationsvagnen. Hans design och yrkesskicklighet var
outstanding. Om någon talade om en Woodie
stationsvagn i USA under förkrigstiden, så var
det hans namn man först kom att tänka på, oavsett
viket märke bilen hade.
Joseph Cantrell föddes i New Jersey 1875
som ett av 13 barn. Det gick inte särskilt bra
för honom i skolan, han var nog mer praktiskt
lagd än teoretiskt. Hans fader var fabrikör men
trots det ville han inte gå i hans fotspår, utan fick
anställning vid ett lokalt båtvarv.
År 1905, med en mager sparad slant och ett
lån, köpte Joseph en vagnfabrik nära Huntington,
New York. Med sin erfarenhet av båtbyggeri
byggde och reparerade han vagnar av olika slag.
År 1913 tog han in sin yngre bror Albert i firman
som nu kom att verka under namnet J.T. Cantrell &
Brother. På förslag av en gemensam vän, formgav
de och byggde en träkaross till ett bilchassi. Detta
visade sig vara ett bra förslag, eftersom marknaden
av hästdragna vagnar var på väg att dö ut.
Bröderna Cantrell formgav och byggde en
föregångare till stationsvagnen på en Ford modell
T, som de kallade Depot Wagon. Den blev direkt
en succé och order började flyta in. Snart började
man tillverka variationer på T-Forden Depot
Wagon som passade andra chassin, inklusive
Packard.
Eftersom Cantrells rykte om yrkesskicklighet och bra design fortsatte att växa, så växte
även stationsvagnens popularitet. Packard beslöt
1937 att gå in i marknaden för stationsvagnar för
att runda av sitt modellprogram. Ingen potentiell
kund skulle gå sin väg för att det saknades en viss
modell. Packard träffade därför 1937 ett avtal
med Cantrell om att bli leverantör av karosser
till stationsvagnar.

Före 1937 hade Packard officiellt inte någon
stationsvagn i sitt sortiment, även om en kund
kunde få ett chassi levererat till en karossmakare
för påbyggnad av en specialkaross. Men 1937,
i samband med introduktionen av den nya sexcylindriga 115C, fanns också en stationsvagn.
Packard kunde glädja sig åt försäljningssiffrorna
1937, som var högre än något år tidigare. Av de
122 593 bilar som såldes stod de nya 115C och
120 för över 90 procent. Det var bara naturligt
att Packard associerade sig med Cantrell med
tanke på det goda rykte företaget hade. Cantrell
var också den äldsta firman i USA som byggde
träkarosser och hade följaktligen mest erfarenhet.
När allt kommer omkring, om någon köper en
Packard stationsvagn, skall det vara den bästa!

Karosserna var oförändrade under 1937 och
1938. Ovan en 1937 års 115C.

Modellen presenterades i en separat broschyr och fanns att få med det åttacylindriga One
Twenty-chassit liksom med det sexcylindriga.
(115C-chassit fick senare beteckningen One Ten,
men vid denna tid kallades den Packard Six.)
Packard Six hade en hjulbas på 115 tum och var
avsedd för mediumprismarknaden med ett pris
på $1 300 medan 120-modellen kostade $1 500
FOB Detroit.
Karossens ramar på 1937 års Cantrell/
Packard var gjorda av vit ask medan fälten däremellan var av vit lönn. Till utseendet bidrog även
de horisontella ribborna på dörrar och karosssidor. På insidan använde man furu till takets
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tvärslåar och golv, inredningen var av skinn och
en gummimatta täckte golvet både i fram- och
baksätet. Båda modellerna var fyradörrars, där
både fram- och bakdörrar gick i lås på B-stolpen.
Framdörrarna hade konventionella gångjärn
medan bakdörrarna var hängda i C-stolpen
med ett obrutet pianogångjärn. Alla dörrfönster öppnades och stängdes med vev, medan de
bakre sidorutorna hade skjutfönster. Taket var
på utsidan täckt av ett vattentätt textilmaterial,
vanligtvis svart eller beige. Ingen invändig klädsel förekom i taket, vilker innebar att tvärribborna
var synliga i sin naturliga finish. Bakluckan var
fäst i nederkant med ett obrutet gångjärn och ett
utfällbart stöd. Upp till åtta personer fick plats i
bilen och då fick tre sitta i framsätet liksom i den
tredje soffan. Den andra soffan var något smalare
för att ge passage till den tredje, så där fick två
personer sitta. Andra och tredje sofforna kunde
givetvis också tas ur för att öka lastkapaciteten.
På 1938 års Cantrell/Packard stationsvagn
var karossen oförändrad, trots att sexan nu var
monterad på ett chassi med 122-tums hjulbas och
att Packard Eights chassi var förlängt och hade
127 tums hjulbas. Under de två modellåren hade
Cantrell tre horisontella ribbor på dörrarna och
väggen bakom bakdörren medan bakluckan hade
två. Det totala intrycket av karossen var mycket
harmoniskt med eleganta linjer för en stationsvagn. Fönsterramarna var rundade på samma sätt
som sedanmodellerna det bakre sidofönstret gick
i en båge för att fortsätta the sedan look. Det mesta
av träkonstruktionen var gjort av solitt trä, men
extremt svängda delar, som listerna runt bakflyglarna, var sammanfogade av mindre delar. Särskilt
utsatta delar var fastsatta med dolda förkromade
skruvar. Kvalitén och yrkesskickligheten var felfri.

Vår tidigare kanadensiske medlem Richard
Sladens 1939 års Six på Packardmöte i Finland.
Listverket på bilens sidor var detta år i mahogny
i stället för vit ask.

Under 1937 och 1938 hade modellen ingen
bakre stötfångare och bara ett bakljus med hållare för registreringsskylten. På 1939 års modell
var träet i listerna bytt från vit ask till mahogny,
medan fälten däremellan fortfarande var av vit
lönn, vilket gav en vacker kontrast med mörka lister över en ljus bakgrund. Produktionen av 1939
års stationsvagn var låg, endast 500 bilar. Detta
år var det skillnad på Six och One Twenty. Six
hade reservhjulet monterat på insidan i en balja
bakom framsätet, medan One Twenty hade det
i höger framflygel. På specialbeställning kunde
man också få ett i vänster flygel.

Under 1940 och 1941 kallades modellen för
Station Wagon och tillverkades av Hercules
Body Co. Ovan en 1941 års modell 110.

Packard avslutade sitt samarbete med
Cantrell 1939 och anlitade i stället Hercules
Body Company i Indiana för att bygga karosser till 1940 års modeller. Försäljningen av
stationsvagnar hade gått ner betydligt, så man
behövde av kostnadsskäl en fabrik som låg närmare Detroit. Dessutom ansågs Hercules Body
bygga bra karosser till stationsvagnar. Det fanns
inga broschyrer på 1940 års stationsvagnar och
det var inte meningen att den skulle ingå i det
ordinarie sortimentet. Uppenbarligen kunde
man bara köpa den på specialorder. Packard
gjorde dock 1941 ett allomfattande försök att
åter få fotfäste på marknaden för stationsvagnar.
En separat katalog blev tryckt och man specialiserade sig på diverse nya tillbehör för att bredda
sortimentet. Men ansträngningarna var förgäves,
endast 600 stationsvagnar blev byggda 1941 och
ingen 1942. Packards samarbete med Hercules
var därmed avslutat.
Under 1948 gick Packard åter in i marknaden för stationsvagnar, denna gång med en bil
som ingick i den tjugoandra seriens ordinarie
program. För första gången var modellen producerad på Packards sammansättningsband.
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Sista modellen av denna biltyp tillverkades
i princip oförändrad mellan 1948 och1950 i
Packards egen fabrik.

Detta pågick fram till 1950, när den sista
stationsvagnen byggdes. Under denna treårsperiod, 1948-1950, var Station Sedan som den
nu kallades, oförändrad ner till minsta detalj.
Det finns inga exakta siffror för denna period,

men man uppskattar att det tillverkades cirka
3 600 stationsvagnar under dessa år.
Förutom Cantrell och Hercules tillverkades individuella custombyggen av sådana
företag som Miffinburg i Pennsylvania, The
Bridgeport Body Works och New England Auto
Body Company, för att inte nämna ett par oneoffs byggda av Derham i Pennsylvania. Men
ingen var vackrare och elegantare formgiven än
Cantrells modeller. Med av Cantrells nedläggning 1958 upphörde också en era, som hade
slutat för Packard 1950 när den sista stationsvagnen byggdes. Otvivelaktigt kommer Cantrells
stationsvagnar alltid bli uppmärksammade,
speciellt de som byggts åt Packard.
Artikeln var ursprungligen införd i The Packard
Cormorant, vinternumret 1977.

Är det en Coupe Roadster eller en Convertible Coupe
Text: Bertil Dimander
När det gäller våra moderna bruksbilar är väl
inte förbistringen så stor, det är en Sedan eller
en Cabriolet eller en Stationsvagn t.ex. Men när
våra hobbybilar tillverkades, speciellt de som
byggdes under mellankrigsåren, kunde det bli
litet förbistring, eftersom utbudet av karosstyper
då var mycket stort och varierat.
Vad är det t.ex. för skillnad på en Tourer, en
Touring och en Phaeton? Skillnaden är ganska
liten, alla tre är öppna och har oftast fyra dörrar. En Tourer har löstagbara sidostycken med
fönster i celluloid – vilka med tiden blev nästan
ogenomskinliga – medan en Touring har samma
typ av kaross men med sidofönster av glas. En
Phaeton eller Sport Pheaton är i princip samma
typ som Tourer, fast ofta med en vindruta även
för baksätet. Convertible Sedan kan väl sedan
betraktas som en något modernare version av de
ovanstående med sidofönster och ofta borttagbar
B-stolpe.
Sedan har vi överklassens transportmedel
som t.ex. kunde heta Sedan de Ville, Sedancade-Ville, Brougham, Town Car eller Coupe-deVille. Hade bilen en sufflett över baksätet bakom
C-stolpen blev det en Landaulet. Chauffören satt
för sig själv framför kupén och saknade som regel

fast tak över huvudet. Kontakt skedde med en
telefon med envägskommunikation, chauffören
hade ju bara att lyda order. På en Limousine är
skillnaden att chauffören sitter inomhus med en
mellanruta till baksätet. Packard använde mellan
första och elfte serien den något förbryllande
beteckningen Sedan Limousine, möjligen för att
skilja den från andra typer av Limousiner, som
t.ex. Convertible Limousine.
Utöver ovan nämnda karosstyper finns
det mängder med andra, inte minst på de bilar
som utomstående företag byggde åt Packard.
Ovanstående typer får väl anses vara de som det
råder mest förvirring kring..
Och slutligen, vad är det nu för skillnad på
karosstyperna i rubriken? Båda är tvådörrars
med en sportig kaross. Coupe Roadster har liksom Tourer lösa sidostycken medan Convertible
Coupe har höj- och sänkbara glasfönster.
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Packards stora fototävling 1939
Text: Bertil Dimander Bilder: John A. Conde, Earl Rubenstein och Eugene Tareshawty

Packard överraskade ofta besökarna på de stora bilsalongerna i USA. Det gjorde man
redan på The Chicago Inter-Ocean exposition den 23 september 1900 när man ställde ut
en Packard modell C. Senare var det med spännande modeller som t.ex. ”The Car of the
Dome” 1933, ”Pan American” 1952 och ”Predictor” 1956 som man drog folk till sina välbesökta montrar. Bilsalongerna i New York och Chicago i oktober 1939 visades visserligen
1940 års modeller som fått en modern facelift och den nya One Eighty som ersatte den nu
avsomnade Twelve. Super Eight fick en helt ny motor, men det var inte dessa nyheter som
blev mest omskrivna 1939/1940 – utan en fototävling.
”Picture Packard” var det stora reklamjippot för
Packard och dess återförsäljare när artonde serien
visades för allmänheten i oktober 1939. Det hela
började på bilsalongerna i New York och Chicago
där Packard stal showen, vilket var den allmänna
uppfattningen bland såväl branschfolket som
allmänheten. Det framgick också av pressens
reportage från bilsalongerna.
Packard kom på en brilliant idé när man
ville göra något annorlunda för att fånga intresset kring de nya modellerna. Det blev en enorm
succé och resulterade i att människor trängdes
kring Packards montrar. Vid båda utställningarna
utlyste man en tävling för fotoamatörer, där det
gällde att fotografera en cremefärgad Packard
One Ten Convertible Coupe. Bilen var placerad
i en ”fotovänlig” miljö och man hade engagerat
ett flertal av New Yorks vackraste fotomodeller
att posera vid bilen. Första pris var en identisk
bil som den man skulle fotografera. Dessutom
delades tjugosex kontantpriser ut till ett sammanlagt värde av $650. Det låter kanske inte som så
mycket pengar idag, men när den presenterades
1939 kostade en One Ten Convertible Coupe
$1087.

Fotoentusiaster trängdes i mängd runt
Packards montrar från den första minuten när
utställningen öppnades. Det blev en så komplett
succé, att Packard beslöt att arrangera en likadan
tävling i november på Chicago Auto Show. Och
den blev lika framgångsrik där. En arbetsgrupp
från Packard hade jobbat intensivt i mer än två
månader med planering och genomförande.
Efteråt överöstes gruppens medlemmar av gratulationer och beröm både för den nya och ovanliga
idén, som på det sätt som tävlingen genomfördes.

Ingen bil kan knappast någonsin ha blivit
så fotograferad som dessa One Ten Convertible
Coupes. Mer än 10 000 amatörfotografer deltog
i tävlingen, vilket statistiskt betyder att det kom
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en fotograf varje minut under den tid som utställningarna var öppna. Uppskattningsvis togs mer
än 100 000 bilder och varje tävlande fick delta
med tre bilder. När tävlingstiden gick ut hade
mer än 30 000 bilder sänts in.
Den enorma succén vid dessa tävlingar ledde
till att Packard beslöt att arrangera en landsomfattande fototävling på samma tema. Den 15 januari
1940 startade ”The Picture Packard contest”. Nu
hade man till juryn engagerat sju i USA vid denna
tid berömda fotografer och reklammänniskor.
Med Packards rekordår 1937 i ryggen hade
man råd att erbjuda verkligt generösa priser.
Första pris var en One Twenty Convertible
Coupe, andra pris en One Twenty Touring Sedan
DeLuxe, tredje pris en One Ten Touring Sedan,
fjärde pris en One Ten Club Coupe och femte pris
en One Ten Business Coupe. Den som vann sjätte
pris erhöll $500, sjunde pris $300, åttonde pris
$200 och nionde pris $100 kontant. Utöver detta
fick tio pristagare $75 kontant, femton stycken
fick $50, tjugo fick $25 och tjugofem stycken
fick $20. Men det var inte slut med detta; femtio deltagare erhöll en silvermedalj och hundra
stycken fick varsin bronsmedalj.
Vilken biltillverkare blir först med att ta upp
den här idén idag?

Källor:
James Hollingsworth: Packard 1940 a pivotal
year.
Damman & Wren: Packard.
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Från John Wallentins urklippsalbum med Packardannonser, denna publicerades den 12 juni 1926.
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KIERTOKIRJE 148 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO
Kansi
Kansikuvan auto, Mats Karlssonin vuoden 1938 1601
Touring Sedan osallistui viime syksyn Länsirannikon
Ajoihin, joista kerrotaan lisää sisäsivuilla. Kertomus Packardin tekemistä ennätyksistä päättyy sarjan kolmanteen
osaan. Tutustumme myös modernin bensiinin mahdollisiin
haittoihin vanhoissa autoissa käytettynä. Lisäksi kerrotaan Packardin ja koritehtailija Cantrellin yhteistyöstä.
Sivu 3
Packardajatuksissa Johan Berg
Matkustaminen on osa matkan päätarkoitusta. Ajaminen on
vain siirtymistä paikasta toiseen. Mutta matkanteko historiallisella kulkupelillä tarjoaa vielä enemmän ja voidaan siirtyä
nautinnon tasolle. Mikäli kulkupeli on Packard, nautinto paranee
edelleen. Korkeimman tason nautiskelu vaatii kuitenkin että
auto on hyvässä teknisessä kunnossa ja että huolto on tehty
asianmukaisesti. Mikäli näin ei ole, matkustamisesta voi äkkiä
tulla ikävä kokemus. Kun kaikki sattuu kohdalleen, ja ollaan
matkalla Packardkokoukseen tai näyttelyyn, sää on kaunis,
eväskori on täynnä herkkuja, liikennettä on sopivasti ja matka
kulkee kauniita teitä pitkin, voidaan puhua onnen hetkistä. Näinä
hetkinä päähäni tulee usein ajatus siitä, kuinka uskomatonta on
nauttia kerhon varaosapalveluista.
Johan Berg jatkaa kertomalla esimerkeillään, kuinka Ole Böök
vuosien aikana on onnistunut ratkaisemaan sekä pieniä että
suuria ongelmia tai haasteita. Näistä mainittakoon Johanin
tilaama ylivaihdelaatikko, jonka Ole onnistui löytämään Packardhylystä Floridan suomailta. Ylivaihde irrotettiin, myyjä kuljetti
sen lähimmälle tienpenkalle, josta kuorma-autonkuljettaja nosti
sen lavalle ja toimitti sen edelleen Baltimoreen. Siellä Olen
hankkiman ylivaihde-ekspertin piti ottaa laatikko haltuunsa.
Kohtaaminen epäonnistui ja laatikko jätettiin lähimmälle bensaasemalle. Sinne se jäi lojumaan. Tovin kuluttua ekspertti nouti
laatikon ja korjasi sen Olen hankkimilla osilla. Laatikko siirrettiin Olen käyttämälle korjaamolle, josta se lastattiin Ruotsiin
lähetettävän Ford 1956 takaluukkuun. Sieltä Johan sai laatikon
kätevästi omiin tarkoituksiinsa, kun auto oli saapunut Tukholmaan. Johan kiittää Olea ja kaikkia muitakin tapahtumaketjuun
osallistuneita. Kuvan aiheena on Johan Bergin vaaleankeltainen
auto kuvattuna vuoden 2010 Packardkokouksen yhteydessä
Rajamäellä.
Sivut 4 - 5
Länsirannikon Ajot 2014
Teksti: Raoul af Forselles Kuva: Hans Schmidtz
Eräänä perjantaiaamuna Elsie ja minä lähdimme kotoamme
Torlundasta Packardillamme kohti Varbergia ja Länsirannikon
Ajoja. Vuoden 1939 Packardimme ehkä ei viime vuosina aina
ole saanut osakseen sitä hoitoa ja huolenpitoa jota se ansaitsisi.
Matka Varbergiin on sitäpaitsi pitkä.
Raoul kertoo rauhallisesta matkanteosta jonka aikana moni
muu osallistuja ohitti heidän autonsa mutta joita saavutettiin
uudestaan esimerkiksi tankkausten tai välipalojen yhteydessä.
Yöksi tähdättiin Kungsbackaan ja hotelliin, jossa iloinen ilta
vietettiin Hasse ja Siri Schmidtzin huoneessa eväinä maapähkinöitä, suolapuikkoja ja jalojuomia.
Lauantain aamulla jatkettiin Varbergin jossa järjestäjä Kent
Carlson esitti Ajojen uudistunutta ohjelmaa. Kysymyksessä oli
autosuunnistus, jonka tarkastuskohteissa piti löytää kirjaimia
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joista tulisi muodostaa sana. Ensin piti kuitenkin tajuta kartta
ja löytää oikea reitti.
No, meillä nyt ei mennyt ihan putkeen, jouduimme ilmoittamaan
kilpailun johdolle että jatkamme suoraan maaliin. Saimme
kuitenkin nauttia kauniista luonnosta ja viihtysistä pikkuteistä
kunnes pääsimme Ajojen pääkohteeseen, Berten Museoon.
Siellä meille kerrottiin maaseudun elämästä. Kertojana oli
Anders Stenström, Berten myllyn kolmannentoista sukupolven
mylläri. Sitten Lounaalle Falkenbergin Lohikauppaan. Lounaan
jälkeen meille kerrottiin kirjainten salaisuus – sanaksi muodostui
”Caribbean” ja kilpailun voitti Jan Deijenberg ajokkinaan luonnollisesti v. 1956 Caribbean! Palkintoja saivat kaikki, jopa me!
Kaikkiaan ajettiin 1160 km kauniissa möyhäiskesän maisemissa.
Kiitos järjestäjille, Carlsonin perheelle.
Sivu 6
Sitten viime kerran
Toivotamme uudet jäsenemme tervetulleiksi. Myynnisssä
olevien peltivanteiden ja –akselistojen myyjän yhteystiedot
kuvan alla.
Toimittajamme toivoo pari riviä tai juttuja ja kuvia jotta
lehteemme saisi lisää persoonallisuutta.
Sivu 7
Power Meet 2014, Västerås				
Teksti: Johan Berg
Kuten tapoihini kuuluu, osallistuin taas jokavuotiseen tapahtumaan kuten tuhannet muut vanhempien jenkkiautojen harrastajat ympäri Eurooppaa. Kymmenkunta Packardiakin näkyy
tavallisesti joukossa. Ainakin useimmiten, kuvittelin.
Seisoin auringonvalossa ja katselin näkymää. En huomannut
mitään muuta merkillepantaavaa kuin että tukat harvenevat.
Olin palaamaassa omaan autooni kun huomasin sen vierellä
olevan Packardin vm. 1939 jossa oli poikkeavat rekisterikilvet,
mustapohjaiset sellaiset. Muististani kaivoin esille edellisen
tapaamisemme Pietarissa 15 vuotta sitten. Kysymyksessä
oli sotamarsalkka Georgi Zjukovin auto, joka oli siirtynyt
hänen autonkuljettajalleen Tjurin Pavel Ivanovitchille. Tämä oli
sittemmin lahjoittanut auton venäläiselle autokerholle Pietariin.
Auto oli kunnostettu kotikonstein.
Tulkin välityksellä tutustuin venäläismiehiin ja seuraavana
päivänä kerholla oli kaksi uutta jäsentä. Ennen heidän paluumatkaansa kävimme tallissani katsomassa heille tutumpaa
autoa, ZIS 110:tä.
Sivut 8 - 11
Packard-ennätykset. Osa 3. Maankamaralla saavutetut.
Teksti: Bertil Dimander
Muokkaus: Hans Schmidtz
Autojen alkuaikoina kilpailtiin ei vain voittojen ja maineen
toivossa, vaan myös autojen kehittämiseksi. Packard ei voittanut
aivan kaikkia kilpailuja mutta hyödynsi tuloksia tehokkaasti.
Suurin osa Packardin harjoittamasta kilpailutoiminnasta tapahtui
lentokonemoottorien kehitystyön yhteydessä. Samalla uskaliaat
vakioautojen omistajat poistivat autoistaan turhat lokasuaojat,
äänenaimentajat ja osan korista painon pienentämiseksi.
Moottorit trimmattiin kotikonstein ja kilpailut hoidettiin omin
rahoituskeinoin. Kilpailut kehittyivät kuitenkin uusiin uomiin
kun Packardin Liberty-lentokonemoottori saatiin rakennettuksi
autokäyttöön. Kerrottakoon tässä yhteenvedossa yhdestä
huikeasta yrityksestä jossa samaan autoon oli istutettu kolme(!)
Libertymoottoria, yksi eteen ja kaksi rinnakkain taakse. Auto
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painoi 4 tonnia ja maksoi 45.000 $ rakentaa. Huhtikuussa 1928
kuljettaja Ray Keech saavutti autolla huippunopeuden 334
km/t Daytona Beachin radalla. Tähän aikaan kilpailutoiminta
Packardin puitteissa alkoi hiipua. Vielä 50-luvulla osallistuttiin
kuitenkin maantiekilpailuihin Meksikossa vaihtelevin tuloksin.
Kilparadan pituus oli 3.110 km. Lopuksi ajettiin vuoden 1955
prototyypillä Packardin omalla testiradalla Uticassa yhtäjaksoisesti 40.225 km ilman muita pysähdyksiä kuin polttoaineen
täytöt, renkaiden ja kuljettajien vaihdot. Keskinopeus oli 168.5
Km/t. Saavutusta ei kuitenkaan noteerattu ennätykseksi koska
rata ei ollut sertifioitu tähän tarkoitukseen.
Kuvamateriaalista mainittakoon sivulla 9 olevan auton outo
etukeno. Tämä oli tavanomaista sen ajan kilpa-autoista otetuissa
kuvissa johtuen kameroiden suljinmekanismin hitaudesta ja
liikeradasta ylhäältä alas tai vinoittain sivuun. Auton alaosa on
siis jäänyt jälkeen kun suljin on sulkeutumassa.
Sivut 12 – 14
Aiheuttaako tämän päivän bensiini ongelmia autoillemme?
Teksti ja kuvat: Odd Moen
Muokkaus: Robin Berg
Vuonna 2006 sain vm. 1929 Packard Roadsterini entisöinnin
valmiiksi. Auto toimi moitteettomasti aina vuoteen 2012, jolloin
vakiobensiinien koostumus muutettiin Norjassa. Olin moottorin täyskorjauksen yhteydessä vaihtanut venttiilien istukat
kovametallisiksi lyijytöntä bensiiniä varten. Käytin näinollen
95-oktaanista bensiiniä ilman ongelmia.
Mutta kolme vuotta sitten moottoriin tuli käyntihäiriöitä paitsi
tyhjäkäynnillä. Se ei kestänyt kierroksia tai rasitusta ja kun se
aika ajoin sammui, en saanut sitä käyntiin lämpimänä. Moottorin käynti vaihteli kerrasta toiseen. Lopuksi moottori avattiin
ja tutkittiin. Mitään vikaa ei löytynyt.
Sitten yhtäkkiä auto kävi taas kunnolla. Tajusin vasta jälkeenpäin
että olin käyttänyt 98-oktaanista bensiiniä, jonka olin tyhjentänyt
joitakin vuosia rekisteristä poistetusta autosta. Talvisäilytyksen
jälkeen täytin taas vakiobensiiniä, ja kesäkuumalla ongelmat
palautuivat.
Kirjoittaja toteaa että hänellä ei ole muodollista kompetenssiä
aiheesta, mutta on saanut omat ongelmansa parempaan hallintaan käyttämällä 98-oktaanista bensiiniä jossa on vähemmän
alkoholia. Lisäksi hän on peltikonstruktioilla eristänyt strategiset
kohdat lämpösäteilystä. Hän peräänkuuluttaa keskustelua ja
kokemustenvaihtoa.
(Koska Norjan ja Suomen bensiinilaadut eivät välttämättä
ole täysin samoja todettakoon tässä yhteenvedossa vain että
modernien bensiinien rakenne on ensisijaisesti kehitetty ja
optimoitu polttoaineen ruiskutusta varten. Näiden bensiinien
kiehumispisteet ovat autojemme kannalta alhaiset. Alkoholi
on hygroskooppista ja lisäksi moderni bensiinisekoitus ei
ole stabiili, vaan hajoaa ajan myötä fraktioihin. Tuloksena voi
olla vakavia käyntihäiriöitä ja korroosiota autoissamme. Jos
vastaavia ongelmia on meilläpäin, kannattaa ehkä kokeilla ns.
pienkonebensiiniä, jota on saatavana joiltakin asemilta suoraan
pumpusta. Eikä maksa maltaita kuten pienpakkauksissa)
Sivut 16 – 18
Packardin ja Cantrellin yhteistyö
Teksti: Don Narus Käännös ja muokkaus: Bertil Dimander
Jatkokäsittely: Hans Schmidtz
Packard esitteli mallistossaan ensimmäistä kertaa korimallin,
jota meillä kutsutaan farmariksi vuonna 1937. Tehdas kääntyi
Cantrellin veljesten puoleen koska heidän maineensa korityypin
rakentajina oli paras.

Koritehdas sai alkunsa vuonna 1905 kun Joseph Cantrell osti
vankkuritehtaan. Erään ystävän ehdotuksesta veljekset rakensivat autokorin puusta v. 1913. Ehdotus oli hyvä, sillä hevosten
myynti oli kääntynyt laskuun. Seuraavaksi veljekset kehittivät
korin T-Fordia varten. Sitä kutsuttiin Depot Wagoniksi ja se oli
jymymenestys. Siitä ruvettiin kohta tekemään muillekin autoille
vastaavanlaisia koreja.
Kohta tämän jälkeen eli v. 1937 Packardin valikomaan tuli Cantrellin farmarikorilla varustettu kuusisylinterinen uutuusmalli 115
C ja hiukan myöhemmin 120 C. Korien ulkomateriaaliksi valittiin
vaalea vaahtera ja rimoitukseksi valkosaarni. Sisäkaton rimat
olivat mäntyä, istuinmateriaali nahkaa ja kumimatto peitti sekä
etu- että takalattian. Katto päällystettiin vedenpitävällä tekstiilillä
ja se oli äriltään joko musta tai vaaleanruskea. Kolmella istuinrivillä saattoi istua jopa 8 henkeä. Kaksi takimmaista sohvaa oli
irroitettavissa. Yhteistyö jatkui vielä vuosina 1938 ja 1939 mutta
sitten siirryttiin Hercules-koritehtaan koreihin. Tämä yhteistyö
päättyi vuoden 1941 jälkeen. Sodan jälkeen Packard kehitti
oman farmarimallinsa vuonna 1948, jossa koripeltien pintaan
kiinnitettiin puuta. Mallia valmistettiin vuoteen 1950 yhteensä
arviolta 3600 kpl.
Aikaisempien Packard-farmareiden valmistusmäärät jäivät
pieniksi ja tiedot ovat hataria, mutta 1939 valmistettiin 500 ja
vuonna 1941 600 autoa.
Onko auto Coupe Roadster tai Convertible Coupe?
Teksti: Bertil Dimander
Modernin auton korimallin arviointi ei tuota vaikeuksia, mutta
aikaisemmin korit olivat hyvinkin erityyppisiä ja mallistojen
nimitykset vaihtelivat enemmän.
Mikä on Tourerin, Touringin ja Phaetonin erot? Kaikki ovat
avokoreja, Tourerissa on irrotettavat puukehyksiset sivusuojat
selluloidista, Touringissa lasista ja Phaetonissa tai Sport Phaetonissa usein irrotettava välilasi. Muissa välilasillisissa koreissa
haluttiin takaistuimelle rauhaa ja omia oloja. Kuljettaja istui
jopa taivasalla. Yhteydet hoidettiin koputtamalla tai puhelimella.
Entä otsikon korimallit? Coupe Roadsterissa on Tourerin tapaan
irrotettavat selluloidiset sivuikkunat ja Convertible Coupessa
veivillä avattavat lasi-ikkunat.
Sivu 19
Packkardin suuri valokuvakilpailu v. 1939
Teksti: Bertil Dimander
Packardin uutuuksia esiteltiin useimmiten suurien autonäyttelyiden yhteydessä mutta vuosimallin 1940 yhteydessä suurin
uutinen oli valokuvakilpailu. ”Kuvaa Packard” oli kilpailun
motto ja siitä nousi valtava häly ammattipiireissä. Kiinnostus
oli yli odotusten ja kohteena oli v. 1940 kermankeltainen Six
Convertible Coupe jota piti kuvata näyttelyihin rakennetussa
ympäristössä. Pääpalkintona oli samanlainen auto arvoltaan
1067 $ ja sen lisäksi 26 kpl rahapalkinoa arvoltaan 650 $. Eli
huikeat summat valokuvasta. Valokuvkilpailun menestyksen
innoittamana Packardin myyntivastuulliset keksivät kilpailun
suurelle yleisölle, jonka palkinnot olivat vielä huikeammat eli 5
uutta Packkardia ja yli 200 eritasoista muuta palkintoa.
Kuka keksii idean uudelleen?
Sivu 24
Saimme Michael Cedercreutzilta huikean perhepotretin jossa
Michaelin isoisoisä komeilee vm. 1928 Packard 533:n moottoripellin takana. Michaelin isoisä, sittemmin arkkitehdiksi
opsikellut Jonas Cedercreutz, seisoo äärivasemmalla auton
edessä. Valokuva on otettu perheen kesähuvilalla Terijoella.
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Michael Cedercreutz skickade in denna fenomenala bild. Bilen är en 1928 Packard 533 som Michaels
morfars far Gustav Cedercreutz använde. Gustav står bakom motorhuven. Michaels morfar, sedermera arkitekt, Jonas Cedercreutz står längst till vänster. Bilden är tagen vid Gustavs villa i Terijoki
på Karelska näset mitt emot Kronstadt vid inloppet av Nevaviken.
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