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Nummer 141
Hösten 2012

Stor och liten. Dag och Leena Söderblom gjorde en dublett i våras.                     
De passade på att deltaga både i svenskarnas Haraldleken och i danskarnas 
Forårstur. Deras totala resväg blev 170 mil i Packard Executive. Här är de 
på Tegelvikskajen i väntan på att köra ombord på M/S Gabriella. I denna 
Bulletin avhandlas ovannämnda lokala träffar, en tysk bilutställning med 60 
Packards (!) och två artiklar från klubbens 40-års jubileum som inte fick plats 
i förra numret. En artikel om depressionsåret 1932 avrundar denna Bulletin. 
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Torolf Pettersen i                    tanker

Endelig kom våren da siste restaureringsprosjekt 
skulle på veien. En 1947 Custom Clipper Sedan 
fra Arizona. Nesten rustfri, som det stod i annon-
sen på eBay. Kjøpt usett i en evig optimisme om 
at jeg ennå ikke har sett en Packard som ikke lar 
seg restaurere etter litt tid i garasjen.

Det hele startet etter Packardmøtet i Finland 
2005 da Knut og Ragnhild Samuelsen bød oss 
å sitte på deres 1941 160 Convertible Coupe        
lørdag på utflukten til vakre Hvitträsk. Det var 
litt trangt på parkeringsplassen, så Knut måtte 
rygge litt et par ganger i en liten bakke for å sette 
fra seg bilen. Under denne operasjonen ble jeg 
direkte imponert over Knuts fot- og håndarbeid, 
eller kanskje manglende fotarbeid som er mer 
riktig å si. Electromatic´en sa Knut, sammen 
med girkassen med overdrive R9, eller R11 – den 
er kanskje litt bedre, da er det morsomt å kjøre 
Packard da!

Det var som verden falt i grus for meg. 
Gammelt klubbmedlem, og flere nydelige 
Packarder på stallen fra før. Her skulle jeg altså 
bli tatt i skole av en person som ble medlem av 
klubben ETTER meg og bli fortalt at jeg ennå 
ikke var helt utdannet på Packard. Det var ikke 
til å holde ut. Her måtte litteratur studeres, og 
husholdningsbudsjettet til kona sjekkes. Det var 
opplagt en Packard for lite i samlingen vår for å 
kunne være 100% objektiv utfra egne erfaringer 
hvilket fenomen Packard egentlig har vært i 
bilhistorien.  Dermed var jakten på eBay i gang. 
Med R9 eller R11, og Electromatic.

Når en trønder kjøper seg en Packard er det 
mange forhold som skal med i betraktningen. 
Bilen skal selvfølgelig ha de vakreste linjer, den 
skal være meget kjørbar nå den kommer på veien, 
ha tilstrekkelig motorkraft, den skal holde normal 
marsjfart over mange timer, og den må være varm 
og god å sitte i når man skal kjøre over Dovre og 
sørover på Packardmøter mens snøen ennå ligger 
rundt deg i terrenget. Åpne biler er flott de også, 
men det har vi allerede på stallen. Vi snakker jo 
om Norge, snøens hjemland, for søren. Det måtte 
selvfølgelig bli en 1947 Custom Clipper Sedan!

I april 2006 dro jeg ned til Oslo for å åpne 
containeren fra USA med den dyprøde metallic-
lakkerte rustfrie Clipperen med nydelig burgunder 
interiør med headliningsømmene langsgående i 
taket, og som BARE ikke kunne rygges grunnet en 

vaier som hadde gått av på overdriv´en. Jo da, fargen 
var riktig, bilen var komplett, men ellers var det et 
begredelig syn. Når jeg åpnet dørene så jeg skoene 
mine ovenfra gjennom rusthullene i dørstokkkana-
lene under de originale innstigningsmattene som 
bare var tapet på for å dekke til uhyggen. Musen 
– eller de tusen musene – hadde spist opp interiø-
ret. Men en ting stemte med annonsen; Overdrive 
vaieren hadde gått av. Her gjaldt det å komme seg 
uoppdaget og raskest mulig inn i garasjen hjemme 
i Trondheim før kone og naboene oppdaget fade-
sen. Jeg måtte bare erkjenne at jeg stod overfor en 
totalrestaurering dersom vi skulle komme oss over 
Dovre på sydgående med vår nye Clipper.

Allerede samme høst var karosseriet hengt 
opp i «grillstativet» for trinnløs rotasjon i riktig 
arbeidshøyde omkring langsgående senterakse 
for utbytting av alle dørstokk- kanaler og annet 
rustarbeid. Våren etterpå var chassis og motor 
totalrestauret, men girboksen med overdrive ble 
aldri restaurert. Det var jo bare vaieren til overdri-
ven som hadde gått av, som det stod i annonsen. 
Kunne jo ikke være noe feil med girboksen! 

Det tok sin tid å få sveist karosseriet. Det 
måtte knekkes profiler, det måtte klippes ut 
rustangrepne plater både her og der. Hele bunnen 
i bagasjerommet måtte lages på nytt. Det gikk 
med tre mellomstore gassflasker til MIG-appa-
ratet før alt var ferdig, og på kalenderen stod det 
høsten 2009 før bilen ble kjørt til lakkerings-
verkstedet. 2010 gikk med til montering av 
karosseri på chassis, samt montering av alle andre 
karosseridetaljer. Det gikk med svært mange 
timer, spesielt til å være en nesten rustfri bil som 
annonsens sa!

Det er i slike stunder at man kommer i 
Packard-tanker. Hva er det som driver en? Det 
kan umulig være materielt begjær, eller ønske 
om å tjene penger på salg av restaurerte biler. 
Det må være en drøm i deg om noe annet. Nå når 
prosjektet begynte å ta form begynte drømmen 
om å kjøre på Packardmøtet igjen å dukke opp 
jevnlig. Flyte gjennom terrenget med en nesten 
lydløs vakker doning, se snøen på Snøhette badet 
i sol på Dovre, møte gamle venner med samme 
følelsesregister. Etter en kjempeinnsats utover 
2011 med interiør og detaljer begynte håpet om 
å nå møtet i Norge i slutten av juni 2012 å bli 
realistisk. Her skulle ikke Knut lenger være den 
som viste i detalj hvordan Electromatic´en og R9 
overdriven fungerte!
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I april i år var målet innen rekkevidde, og 
time for registrering ble bestilt til 18. mai. Det var 
litt knapt med tid, ettersom bilen ennå ikke hadde 
vært prøvekjørt. Men man kan da sine Packarder, 
gjør man ikke? Alle detaljer var på plass, og får 
man først startet en Packard stopper den jo aldri. 
Så ble det streik i Norge, og Biltilsynet stengte 
dørene. Ny time 12. juni kl. 08:30. Fint tenkte 
jeg, da kan jeg prøvekjøre bilen noen dager før, 
samt få satt inn ny vaier til overdriven. 

Da kom den store overraskelsen. Drømmen 
om å kjøre over Dovre, som hadde holdt motet 
oppe i 6 år holdt på å bli knust. Annonsen sa ikke 
noe om hvorfor vaieren til overdriven var ødelagt, 
bare at den var ødelagt. At man kan være så blind 
fordi det var selve drømmen jeg hadde kjøpt. 
Ikke en gammel skramlekjerre i andres øyne. Jeg 
bannet og svor over at jeg kunne være så  dum å 
ikke sjekke overdriven når jeg hadde alt i deler 
på gulvet. Etter å ha plukket den ned under de 
mest ugunstige tenkbare forhold under bilen, var 
det bare å konstatere at den stod i sju stein, og 
flere nye drev måtte skaffes til veie i huj og hast.

Under denne artikkelen i Bulletinen er et 
bilde som viser at Clippern var med under møtet 
på Hunderfossenn, og med skilte, riktignok det 

Just det här tillfället från Hvitträsk 2005 i Finland 
är upprinnelsen till att Torolf köpte sin Clipper. 
Knut Samuelsen sitter bakom ratten och Torolf 
bredvid. Här imponerades han av smidigheten 
med Packards ”Electromatic clutch”.  

gamle Oklahomaskiltet foran i påvente av nye 
skilter med riktig utforming. Da kan man jo bare 
gjøre seg opp egne Packard-tanker om hva som 
skjedde mellom 12. juni og møtet den 28. juni 
når delene måtte hentes i USA til overdriven. 

Da blir spørsmålet til slutt; – Var det verdt 
det? Ja, og bare ja. Bilen er en enorm kjøremaskin 
etter sin tid, og det var en sann glede å ta den over 
Dovre. Og Knut fikk rett! 

Denna vackra nyrenoverade 2106 Custom Clipper Sedan 1947 var enligt säljaren praktiskt taget 
rostfri. Det enda felet var att vajern till överväxeln var av.... Bilden är från Packardmötet i Lille-
hammer som kommer att refereras i nästa Bulletin.     Foto: Hans Schmidtz
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Siden sist
Sen sist
Sitten viime kerran

Siden sidst
Tyvärr så har vi ingen längre historia om 

bilen. Förra ägaren hade hittat en ny kvinna och 
lämnat bilen och allt annat, så bilen såldes 
av  förra frun. Hon visste tyvärr inte något 
om bilens historia och mannen var spårlöst 
försvunnen. Men vi tänker ta kontakt med      
henne igen och kanske hon nu vet hur vi kan nå 
honom.

Jag har faktiskt inte något bra svar på varför 
det just blev en Packard, mer än att den är vacker 
och cool med det långa axelavståndet med den 
lilla ”hytten”.

Jag börjar förstå varför Packard var och är 
speciella.

Hälsningar Henry och Irina.

Marie Berglin, Slite, som är Ulla-Britt Benndorfs 
dotter, är ny medlem. Hon har en av framlidne Ulf 
Benndorfs bilar, i skrivande stund okänt vilken.

Jan Svensson, Svanesund, har köpt en bil på  
eBay. Det är en 1941 års 1901 Club Coupe.

Kristina Karlsson, sambo med Ulf Jonasson, 
har blivit familjemedlem i NPOC.

Jörgen Peters i Harbo är ny medlem med sin  
1955 års 5580 Four Hundred Hard Top.

En likadan bil har Christer Brogren i Stallar-
holmen. Han har köpt tillbaka den 1955 års 
5580 Four Hundred Hard Top han hade för 
drygt tio år sen. Den har haft ett stort antal ägare 
sedan dess och genomgår nu en förnyad partiell 
renovering.

Patrik Särnholm Broman i Arboga har också 
en 55:a, en 5522 Clipper DeLuxe.

Arne Ask i Yngsjö har ingen Packard – ännu. 
Han söker efter en sen  trettiotals-coupe att reno-
vera. Kan någon hjälpa honom?

Danmark

Hans Jørgen Beier, som varit 
medlem i NPOC sedan starten 
har avlidit. Han har varit en fli-
tig deltagare i klubbens arrange-
mang med sin 1937 års 1508 
Convertible Sedan från den 
tyska karosserimakaren Gläser.  

Jeanet Bohnsen och Kirsten Møller har gått 
med i NPOC som familjemedlemmar.

Norge

Per Olav Faaren i Melhus eier en 1930 års 733, 
Sedan Limousine. Kondition G3. 

I ett mail skriver han ”Kan noen hjelpe meg? 
Jeg leter etter aluminiums plater til min Packard 
733. De som er på stigbrettet.” 

Vi har en dårlig nyhet fra Norge. NPOC:s mange-
årige medlem Bjørn Roy Andresen døde i 
januar. Bjørn var meget ivrig Packardentusiast, 
selv om han solgte Mercedes til daglig i mange år.

Den gode nyheten er at hans sønn Per 
Andresen har overtatt begge Packardene til sin 
far, både 1931 års 826 Sedan og 1937 års 115C 
Convertible Coupe och melder seg inn i vår 
klubb.

Sverige

Nya medlemar:
 

Henry Juntunen i Stockholm  är ny medlem i 
NPOC. Han har en för klubben ny modell, 1928 
års 443 Coupe i fint skick. Så här skriver han 
om sin spännande bil:  
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Meddelanden från Præsidenten

Kære Packard venner

Først vil jeg takke og rose arrangørerne i Norge, 
Stein & Haldis Østby, Bjørn & Mette Eng og 
Stein Eng for et rigtigt godt og dejligt arrang-
ement. Der var fantastiske oplevelser, god mad og 
ikke mindst rigtig god stemning. Alt var Perfekt 
– lige efter ånden i NPOC. 

Godt gået Norge. Billederne fra Norge kan 
ses på www.packard.dk

Info

Til arbejdsgruppemødet i Norge, blev det vedta-
get, at vi flytter rækkefølgen på Packard møderne 
i landene. Finland var interesseret i, at række-
følgen kom tilbage til normal igen. (Danmark 
fik Finlands år i 2009, grundet afholdelse af 
Internationalt Packard mødet).  Her er som aftalt.

2013  Danmark  
2014  Finland     
2015  Sverige     
2016  Norge       

I 2021 har NPOC 50-års jubilæum og Finland 
er værtsland!

Vor kære redaktør Hans Schmidtz (Hasse) 
har ønsket at stoppe. Det bliver først efter han 
har lavet en Bulletin mere, så vi får stadigvæk 
glæde af Hans.

Hans  har været redaktør gennem 12 år og har 
gjort et fantastisk stort stykke arbejde for NPOC 
med Bulletinen, der mange gange er blevet kåret 
af PAC, som det flotteste Packard blad. 

Tusinde tak Hans, for de mange Bulletiner 
det er blevet til og tak for den tid du har brugt. 
Det vil vi alle i NPOC rigtig gerne takke dig 
for. Bulletinen er rigtig vigtig for NPOC og vi 
alle ude i Packard verden, læser bladet med stor 
fornøjelse.   

Hans Schmidtz har fundet en ny redaktør. 
Det er Robin Berg.

Robin Berg sidder i vores finske arbejds-
gruppe, er søn af Ronald Berg. De begge har 
været i NPOC i rigtig mange år, så Robin har 
også stor Packard viden.

Robin er en ung frisk gut, der har gå på mod, 
så det bliver spændende at følge Bulletinen i 
fremtiden.

Robin vil lige i starten, kigge Hans Schmidtz 
over skulderne med de næste Bulletiner og jeg er 
helt sikker på det bliver super. 

Vi ønsker Robin tillykke med redaktør-
posten i NPOC.

I den forbindelse vil jeg opfordrer alle 
medlemmer, der sidder med en god historie 
eller oplevelse med Packarden, at sende det til 
vores redaktør. Det er vigtigt vi får artikler til 
Bulletinen og det behøver ikke at være noget 
stort, alt kan bruges. Det kan være renovering 
af Packarden eller en tur med familien. Så bare 
kom i gang med at finde billeder og skrive lidt, 
vi er klar til at læse om det. 

Webmaster Michael Nancke efterlyser        
billeder af jeres Packarder til hjemmesiden.

Har I billeder liggende, kan I maile dem til 
webmester@packard.dk eller ringe til ham. Han 
finder en løsning, hvis I ikke har internet. Det 
ville være dejligt, hvis alle vores biler kunne 
ses på siden.

Til sidst vil jeg gerne anbefale alle medlem-
mer der har ændringer, vedrørende ny adresse, 
telefonnummer eller e-mail, om at informerer 
kontaktmændene eller Lasse Löwgren om disse.

Vi har set, at en del oplysninger er forkerte 
og vi vil gerne have vores register ajourført.

Vi har også svært ved at få opkrævet kon-
tingentet hos en del medlemmer. Måske fordi 
adressen er forkert, så de ikke modtager brevet 
eller måske er det bare en forglemmelse. Hvis I 
er i tvivl om kontingentet er betalt, så kontakt os.      
Vi er klar til at hjælpe.

Husk at orienterer jer over hjemmesiden. 
Den      er hurtig opdateret af Nancke. Der ligger 
indbydelser til diverse arrangementer, så hvis 
man har lyst til at deltage, er det bare et opkald 
eller en mail.

På forhånd tak.
Med venlig Packard hilsen

Allan Kim Møller

2017  Finland     
2018  Danmark  
2019  Sverige     
2020  Norge       
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Text och foto: Bertil Dimander   Bilbilderna: Auktionssiten

Aalholmssamlingen under klubban

Baron Johan Otto Raben-
Levetzau levde åren 1904–
1992. Släkten Raben ägde 
slottet Aalholm, som ligger 
på den danska ön Lolland 
i närheten av Nystedt, från 
1725 till 1995. Johan Otto 
Raben-Levetzau, som var 
mycket intresserad av teknik, 
byggde upp sitt museum kring 
slottets egen Rolls Royce 
1911. Som mest hade museet 
över tvåhundra fordon och var 
därmed ett av världens största 
bilmuseer. Museet öppnades 
1964 och stängdes 2008, bl.a. 
för att underhållet av bygg-
naderna var eftersatt. Detta 
berodde troligen på ekono-
miska problem och resul-
terade i en auktion redan den
3 oktober 1994 när c:a 100 
bilar bjöds ut, bl.a. en Packard 
1918 Twin Six Touring.

På auktionen den 12 au-
gusti i år bjöds c:a 180 bilar 
ut. Samlingen innehöll många 
intressanta fordon, en del 
var körbara men flera kräver 
renovering av varierande 
grad. 

Samtliga utbjudna objekt 
såldes, i de flesta fall till 
betydligt högre belopp än ut-
ropspriset, så även Packard-
b i l a rna .  Toppno te r ingen 
fick en Maybach Zeppelin 
Roadster  DS8 1938, som 
ropades in för tio miljoner ett-
hundranittiotvåtusen danska 
kronor (DKK 10 192 000).

På tal om Aalholm – – – 
Maddi och jag har ett trevligt 
minne därifrån. Sommaren 
1983 befann vi oss några veckor 
i Danmark och hamnade vid en 
rundtur på Lolland och då var 
det naturligt att besöka bilmu-
seet. Vi frågade i biljettkiosken 
om baronen möjligen var på 
museet och fick till svar att han 
just åkt därifrån. Den vänliga 
flickan erbjöd sig att ringa efter 
honom och när vi protesterade 
fick vi till svar, att han tycker att 
det är så trevligt när det kom-
mer intresserade besökare. Fem 
minuter senare bromsade en 
stor amerikansk herrgårdsvagn 
in så gruset yrde och ur klev 
en glad baron och önskade oss 
välkomna. När han fick höra att 
vi var Packardägare och med-
lemmar i NPOC blev han ännu 
gladare och bjöd på en person-
lig demonstration av museets 
Packard-bilar. Han berättade 
sedan om en elegant järnvägs-
vagn som byggts till hans far, 
som på sin tid var Danmarks 
utrikesminister. Efter att ha varit 
försvunnen ett antal decennier 
hittades vagnen i Norge där 
den fungerade som hytte. Den 
skänktes till museet, där den 
renoverades med assistans av 
DSB (De danske statsbaner). 
Det var en elegant salongsvagn 
och hade återställts i original-
skick med det sena 1800-talets 
lyx. Vi inviterades att stiga 
in i vagnen och tog plats i de 

Baron Johan Otto Raben-Levetzau var en sann älskare av gamla fordon och hade i sin stora 
samling på museet intill Aalholms slot ett flertal Packardbilar. Av detta skäl var han också 
medlem i NPOC från tidigt sjuttiotal t.o.m. 1985. Han avled 1992 och 1995 såldes slottet. Den 
12 augusti i år auktionerades samlingen ut av den amerikanska auktionsfirman RM Auctions, 
specialist på veteranbilsauktioner.

1928 640 Custom Eight 7-pass 
Sedan 

1914 2-38 7-pass Touring

1934 1101 Fixed-Head Coupe, 
specialkaross

1939 1701 Club Coupe

1956 5688 Caribbean Convertible
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bekväma fåtöljerna. Ur ett kabinett på väggen 
tog baronen fram tre kristallglas och en flaska 
portvin, skålade och tackade oss för besöket. 
Tänk vad man kan få vara med om när man har 
en Packard! 

(Även järnvägsvagnen såldes på auktionen.)

Raben och Maddi framför några av museets 
Packardbilar. Bilden tagen vid besöket 1983.

Utställning med mer än sextio Packards
Text: Peter Burton:   Översättning: Hans Schmidtz

Klubbens medlemmar är kanske intresserade av att veta att  under den 29 och 30 oktober 
pågick en gammelbilutställning mellan Hamburg och den danska gränsen i den lilla staden 
Horst. Under Nordic Packard Owners Clubs flagga visades mer än sextio Packardbilar för 
allmänheten. Nittio procent eller fler av besökarna hade ingen kännedom om Packard, the 
Master Motor Builders, eller om företaget – bara att det var ett namn associerat med datorer, 
som i Hewlett-Packard.

Svaret på den självklara frågan från dig, kära 
läsare, om alla dessa Packards, är naturligtvis att 
nittionio procent av bilarna inte var fullskalebi-
lar utan modellbilar i olika skalor, utställda av 
NPOC-medlemmen Wolfgang Westphal. Sedan 
Wolfgang blev involverad i Packard och NPOC 
har han byggt upp en mycket imponerande sam-
ling av dessa små Packards, vissa i gatuscener, 
andra i försäljningslokaler och i verkstäder, allt 
med passande sceneri.

Utställningen visade också upp kylarpryd-
nader, filmer om Packard och Packards historia 
samt allehanda Packardmaterial.

För att förklara och informera besökarna 
om Packard fanns de ”tre vise männen” på 
plats: Wilfried Hüttman, som givit tillstånd till 
NPOC:s monter samt Wolfgang Westphal och 
Peter Burton som fanns på plats för att svara på 
frågor och inbjuda intresserade åskådare att njuta 
av Packardens baksäte och där bli fotograferade.
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Bakgrunden i montern var en 1935 års 
Packard 1202 Limousine som växte till impone-
rande dimensioner när den flyttade från utsidan 
till insidan av utställningshallen, en fin matt-
belagd före detta möbelaffär. Platsen som var 
tilldelad oss på detta vårt första besök var ganska 
begränsad, vilket visar hur lite utställningens 
organisatörer visste om Packard, trots att de hade 
fått bilens måttuppgifter.

Limousinen trängdes in i vårt utrymme 
med hjälp av ett skohorn och verkade som 
bakgrund till modellbilarna, filmer och diverse 
Packardmaterial.

Vi gladde oss åt att marknadsföra Packard 
och vår klubb och uppskattade det seriösa   
intresse som många visade. Vi gjorde också 
reklam för ett bilmuseum i Bredstedt, vilket    lig-
ger nära danska gränsen. Där finns två Packards 
från tjugotalet, och en av dessa kanske ansluter 
sig till oss nästa år så det blir två Packards på 
utställningen.

Våra finska medlemmar är kanske intresse-
rade att veta att mittemot oss var det en SAAB-
utställning där den finske rallyföraren Simo 
Lampinen skrev autografer till besökarna.

På den andra dagens morgon fick vi en       
trevlig och oväntad överraskning. NPOC-
montern belönades med ett pris, en minnes-
medalj för den för publiken mest informativa 
utställningen.

Det här är ett lämpligt tillfälle att påminna 
medlemmarna att Wolfgang Westphal, som en 
service till NPOC-medlemmarna, gärna hjälper 
den som har frågor om Packard modellbilar.

Till alla Packardvänner, var ni än är, skickar 
vi våra hälsningar, och glöm inte att torka 
Skarvens Näbb, tvätta Gudinnans Hjul eller 
rengöra och klippa Adonis tånaglar. 

Adjö, Adjö till nästa gång

Wilfried Hüttman
Wolfgang Westphal

Peter Burton

Besökarna blev genast nyfikna, förvå-
nade, häpna, intresserade, fascinerade och ofta 
tvivlande över de tekniska uppgifterna om en 
Packard från 1935. Avsikten med att deltaga i 
utställningen var inte i första hand att värva nya 
medlemmar, trots att detta kunde vara möjligt, 
utan att introducera Packard för publiken under 
NPOC:s banderoll. Detta kunde väcka intresse 
för bilmärket som leder till ett val att bli en 
Packardägare som känner till att NPOC existerar 
för att stödja deras intresse.
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Fokus på 1932 – ett år av depression

Börskraschen på Wall street den 24 oktober 1929 förorsakade en omfattande panik och 
fick långvariga konsekvenser, först och främst på USA:s, men även praktiskt taget på hela 
världens ekonomi. Över en natt förlorades obegripligt mycket pengar och självmorden                                  
bland aktieägare och finansfolk blev legio. Och vad har nu detta att göra med 1932 och Packard? 
Jo, givetvis påverkade kraschen den ekonomiska situationen flera år framåt och 1932 var ett 
år då ekonomin verkligen var i botten. Packard måste slåss på två fronter, dels med en billig 
bil som människor hade råd att köpa och dels med bilar som man fortfarande kunde konkur-
rera med på en krympande lyxbilsmarknad. Och 1932 presenterade bilindustrin några av 
sina exklusivaste och dyraste modeller. Auburn, Lincoln och Pierce Arrow lanserade nya tolv-
cylindriga bilar och Packard lät sin tolvcylindriga Twin Six återuppstå.

Text: Bertil Dimander   Bilder ur NPOC:s arkiv

Visst har börserna gått upp och ner på senare år 
också, men vi som lever på 2000-talet har nog 
svårt att förstå hur en oförberedd New York-börs 
kunde drabbas så hårt och med så förödande 
konsekvenser. Den första och överraskande kra-
schen kom på vad som fick namnet ”den svarta 
torsdagen” den 24 oktober 1929, men nedgången 
fortsatte även påföljande vecka, vars första 
dagar blev kallade ”den svarta måndagen” och 
”den svarta tisdagen”, d.v.s. 28 och 29 oktober. 
Effekterna påverkade ekonomin fram till mitten 
av trettiotalet innan man kunde börja skönja lju-
sare tider. Samtidigt började orosmolnen hopa sig 
över Europa och risken för krig blev uppenbar.

I Tyskland skenade inflationen beroende på 
den osäkra politiska situationen och krigsska-
deståndet efter första världskriget. Landet led 
också av kraschen på Wall street och av att USA, 
på grund av sina egna ekonomiska problem, 
krävde tillbaka sina stora lån till Tyskland för 
återuppbyggnad efter kriget. Hyperinflationen 
gjorde att t.ex. ett frimärke kunde kosta tio mil-
jarder mark. Den 15 januari 1932 hade Tyskland 
cirka sex miljoner arbetslösa och den 25 februari 
blev österrikaren Adolf Hitler tysk medborgare. 
Detta innebar att han kunde ställa upp i valet till 
rikskansler och vad det fick för konsekvenser vet 
vi ju alla. I riksdagsvalet 31 juli blev dessutom 
nationalsocialistiska arbetarpartiet, d.v.s. nazis-
terna, största parti.  

Den första mars kidnappades sonen till Anne 
Morrow och Charles Lindbergh i familjens hem 
nära Hopewell i New Jersey. Den 12 maj åter-
fanns pojken död och svårt misshandlad drygt 70 
km. från sitt hem. Charles Lindbergh var en ofta 
sedd besökare på ”Packard Proving Grounds” i 

Utica, där han provflög flygplan utrustade med 
olika typer av Packards flygmotorer. Packard 
var också framgångsrik i det våta elementet och 
Gar Wood slog nytt världsrekord med sin ”Miss 
America X” utrustad med fyra tolvcylindriga 
Packard marinmotorer.

Den svenske industrimagnaten Ivar Kreuger
begick självmord i Paris den 12 mars. De eko-
nomiska svårigheter som följde på ”Kreuger-
kraschen” fick många banker, företag och privat-
personer att få stora ekonomiska problem, inte 
bara i Sverige utan i stora delar av den finansiella 
världen. Om någon amerikan fick extra problem 
med ekonomin, när USA den 6 juni införde den 
första bensinskatten på en cent per US gallon 
eller 0,26 cent per liter, känner vi inte till.

Den åttonde november valdes Franklin 
Delano Roosevelt till USA:s president efter en 
jordskredsseger över Herbert Hoover. Roosevelt 
drabbades 1921 av polio, som gjorde honom lam 
från midjan och nedåt. Trots detta skötte han på 
ett berömvärt sätt sitt ämbete under andra världs-
kriget och dog den 12 april 1945, en knapp månad 
före krigsslutet i Europa. Roosevelt föredrog att 
åka Packard och det finns åtskilliga bilder på 
honom i öppna Packardbilar från hans drygt tre 
presidentperioder.

Den 20 september 1932 slog  Gar Wood världs-
rekord med Miss America X med en hastighet 
av  201 km/h.
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Vinterbild av 903 Eight DeLuxe 5-sitsig Coupe.

Modellen som endast tillverkades i ett år, 900 
Light Eight Sedan, fotograferad på NPOC:s 
första Packardmöte.  

En tisdag i juli 1932 ägde en märklig tävling 
rum på Packard Proving Grounds i Utica. En av 
den tidens mest kända golfspelare, Gene Sarazen 
tillika Packardägare sedan mer än ett decennium, 
satt en kväll tillsammans med några herrar ur 
Packards ledning och diskuterade vad som var 
snabbast, en golfboll eller en Packard. Vad var 
enklare än att åka till testbanan och prova?  Jesse 
Vincent tog sin Twin Six Speedster, kapabel för 
200 km/tim och Sarazen slog ut en boll. Bollen 
kom snabbare iväg men blev snart omkörd av 
Packarden. Sträckan var 210 meter, vilket bollen 
klarade på 4,5 sekunder men Packarden vann 
med 4,1 sekunder.

utökades i andra ändan också genom att
presentera en återuppstånden Twin Six, som 
redan påföljande år döptes till Twelve. Denna 
motor hade dock inget gemensamt med den Twin 
Six som PMCC lade ner 1924, annat än att den 
hade tolv cylindrar i v-form.

Bilindustrin ställdes givetvis inför stora 
problem under depressionen, speciellt lyxbils-
tillverkarna, som ville behålla sitt rykte och sin 
förmögna kundkrets. Men hur många förmögna 
fanns det kvar? Samtidigt måste man tjäna 
pengar, varför många bilfabriker under trettio-
talet började tillverka billigare bilar under nya 
namn för att inte sänka statusen på sitt huvud-
märke. Packard behöll sitt namn, när man 1935                       
presenterade den billigare modell 120 men redan 
1932 lanserade man en Packard till ett lägre pris, 
nämligen Light Eight eller typ 900. Sortimentet 

900 Light Eight Coupe Roadster, ett renove-
ringsobjekt på den amerikanska landsbygden.

Mer än ett halvår efter att nionde serien intro-
ducerats, fanns det fortfarande ett flertal osålda 
bilar ur åttonde serien hos återförsäljarna. Därför 
erbjöds köpare av dessa vagnar ett ”uppdaterings-
kit” med den v-formade kylargrillen. De nya 
stötfångarna och det nydesignade bagageräcket 
kunde också monteras på de äldre bilarna.

902 Club Sedan. Modellen känns igen på den 
korta  vagnkorgen och avsaknaden av fönster 
bakom dörrarna. Lägg märke till kofferten fram-
för bagageräcket.

Inför nionde serien passade man också på 
att göra om serienumren och i stället för att 
basera de två sista siffrorna på chassiets längd 
i tum, numrerade man nu modellerna i en stig-
ande nummerserie. Eftersom Eight DeLuxe 
och den nyintroducerade Twin Six hade samma 
längd på sina chassier, kunde man inte med det 
gamla nummersystemet skilja dessa bilar åt. 
Nummer 900 stod alltså för Light Eight, 901 och 
902 för Standard Eight, 903 och 904 för Eight 
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De tidiga bilarna hade fyrväxlad synkronise-
rad växellåda, men mitt i säsongen bytte man till 
treväxlad, givetvis med synkronisering utom på 
första växeln. De som köpt sin bil tidigt i modell-
serien blev erbjudna att få växellådan utbytt mot 
den nya treväxlade. Till rundsmörjningen av 
chassiet användes fortfarande Bijursystemet, men 
det var nu helautomatiskt i stället för manuellt 
som tidigare. Varje gång föraren släppte upp 
gaspedalen pumpade ett vakuumdrivet membran 
ut olja till 39 smörjställen på Light Eight och 
Standard Eight samt 40 ställen på Eight DeLuxe 
och Twin Six. 

Nionde seriens bilar var något längre än tidi-
gare motsvarande modeller, Standard Eight var 
2 tum längre, d.v.s. modell 901 hade en hjul-bas 
på 129½” (3,29 m) och 902 på 136½” (3,47 m). 

904 Sedan Limousine, här med de ovanliga 
träekerhjulen. Bilen är numera renoverad.

DeLuxe samt 905 och 906 för Twin Six. Nionde 
seriens bilar presenterades i juni 1931 utom Light 
Eight, som kom i januari påföljande år. 

Förutom den nya sifferserien kom PMCC 
också med en hel del tekniska och kosmetiska 
nyheter på nionde serien, t.ex. ”Ride Control”, ett 
system där man från förarplatsen kunde reglera 
mängden olja i alla fyra stötdämparna och där-
med anpassa bilens gång till antalet passagerare 
och vägens beskaffenhet. Motorerna var något 
modifierade och därmed starkare, Standard Eight 
hade 110 hkr vid 3 200 rpm. medan Eight DeLuxe 
hade 135 hkr vid samma varvtal. Motorerna 
monterades nu på gummikuddar, vilket gjordes 
senast på 1927 års modell Single Eight typ 443. 
Motorljudet var också reducerat genom en ny stor 
luftrenare, som eliminerade insugningsljuden 
från förgasaren. En ny och effektivare isolering 
av karosserna gjorde också att 9:e seriens bilar 
var betydligt tystare än tidigare modeller. 

Skådespelaren Clark Gable hade god smak även när det gällde bilar. Här poserar han stolt vid sin  
mäktiga Twin Six Convertible Roadster.

Denna anonyma skapelse är en 1932 års fram-
hjulsdriven Twin Six experimentbil. Bilen kom 
aldrig i produktion.
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Hjulbasen på Eight DeLuxe 903 var 142½”    
(3,62 m.) och på 904 147½” (3,75 m.). Twin Six 
två modeller 905 och 906 hade samma hjulbas 
som de två Eight DeLuxe-modellerna. Bilarna 
blev också något lägre och lättare än tidigare, 
bl.a. beroende på en nykonstruerad ram med 
krysstag och en K-balk i framvagnen. Bilarna fick 
även en svagt v-formad grill, vilket i kombination 
med den ökade längden fick dem att se moder-
nare ut. Även instrumentpanelen var modernare 
med symetriskt ordnade runda instrument med 
svarta tavlor och vita siffror samt reglage.
I var ände av panelen fanns ett handskfack och i 
valnötspanelen närmast under vindrutan satt en 
askkopp. Hade man som extrautrustning beställt 
vakuumstyrd koppling, vilket innebar frihjul och 
växling utan att använda kopplingen, var knoppen 
till reglaget för handgasen röd. 

En annan både praktisk och utseendemässig 
detalj som var ny för året var dubbla bakljus. 
Samma sak gällde de nya stötfångarna med 
en vibrationsdämpare i var ände, som bestod 
av en cirka ½ kilo tung vikt upphängd mellan 
fyra fjädrar i oljebad. Vibrationsdämparna, som 
endast fanns på de främre stötfångarna, tog upp 
det mesta av skakningarna från ojämna vägba-
nor. Stötfångarhornen hade formen av Packards 
klassiska grill, en form som även bagageräcket 
fick detta år. En annan utseendemässig detalj 
introducerades på 9:e serien, nämligen pelika-
nen som kylarmaskot. Detta skedde visserligen 
redan 1931, men användes först på de bilar som 
kom att kallas 1932 års modell. Pelikanen, eller 
”Cormorant” som den kom att kallas, var den 

fjärde av Packards klassiska kylarprydnader. 
Den första var ”Wings” från tiotalet, den andra 
och mest kända var ”Goddess of Speed” från 
1924, även kallad ”Flying Lady” och den tredje 
och kanske minst kända ”Daphne at the Well”, 
introducerad 1927. Utöver nämnda kylarpryd-
nader fanns även 1932 ett par modeller i glas, 
tillverkade av den välkända franska glasfirman 
Lalique. Dessa anses med all rätt vara de mest 
exklusiva prydnaderna. Dessutom förstördes 
det mesta av fabriken under andra världskriget, 
däribland formarna till kylarprydnaderna.

Även om många nyheter fanns på de åtta-
cylindriga bilarna, var Twin Six utrustad med 
ännu fler. Dessa kom att bli standardutrust-
ning på kommande årsmodeller och då även 
på de åttacylindriga bilarna. Några exempel 
är vakuumassisterade servobromsar, elektrisk 
klocka och bensinmätare, relästyrd start-     
kontakt och fallförgasare. Utseendemässigt 
var det inte mycket som skiljde Twin Six från 
Eight DeLuxe med motsvarande karosser. 
Twin Six kunde man känna igen på att den 
hade en röd ring med modellnamnet utanför 
hexagonen på navkapslarna, medan övriga 
modeller hade en svart. Strålkastarna på Twin 
Six var också mindre och modernare till for-
men med ett v-format glas, dessutom saknade 
Twin Six, i likhet med Light Eight, det för-
kromade stag mellan strålkastarna som fanns 
på övriga modeller. Det skiljde också något på 
hjuldiametern, Light Eight och Standard Eight 
hade 17”, Eight DeLuxe hade 19”, medan Twin 
Six hade 18” fälgar.    

De öppna bilarna i klubben är nu procentuellt betydligt fler än när de som nya användes som 
bruksfordon i norden. Denna 902 Sport Phaeton är importerad i modern tid.  
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En New Jersey-registrerad 902 Touring med de 
ovanliga sidostyckena monterade.

Light Eight känns som en något bortglömd 
modell, men väckte stort intresse när den pre-
senterades den 9 januari 1932. Det var Packards 
första försök att slå sig in på mellanprismark-
naden, men trots intresset vid introduktionen 
upptäckte tyvärr allt för få köpare att man kunde 
få en Packard för under $2 000. Den fanns med 
fyra karosstyper, Coupe, Coupe Roadster, Coupe 
Sedan och Sedan. Samtliga var byggda på ett 
chassi med 127” (3,23 m.) hjulbas och kostade 
$1 795 utom Sedanen som man fick för $1 750. 

Det är ironiskt att det under värsta depres-
sionsåret producerades fler och exklusivare lyx-
bilar än någonsin tidigare. En förklaring är, att 
såväl material som arbetskraft var billigt dessa 
år och att endast de skickligaste inom respektive 
område fick behålla sina jobb. På lyxbilsmark-
naden ledde Packard stort och svarade 1932 
för 35,6% av försäljningen inom denna sektor. 
Detta berodde delvis på Packards goda rykte och 
ledande position bland tillverkare av lyxbilar 
samt den märkestrogna kundkretsen, men också 
på utbudet av modeller. Som framgår nedan fanns 
Light Eight med fyra olika karosser. Standard 
Eight modell 901 fanns endast som fyradörrars 
femsitsig Sedan, medan 902, tillverkades med 
tolv olika karosser. Eight DeLuxe och Twin Six 
fanns också i tolv modeller var. Men till detta 
skall också läggas det som kallades ”DeLuxe 
Eight Individual Custom”. Denna serie bestod 
av femton seriebyggda customkarosser, signe-
rade Dietrich och Rollston, men också model-
ler från Packards egen ”custom-avdelning”. 
Customkarosser gick också att få på Twin Six-
chassi i nio olika modeller, vilket innebar att 
Packard totalt erbjöd 65 olika biltyper 1932, ett 
imponerande antal att välja mellan.

En 901 Sedan fotograferad på Packardmötet i 
Bergen 1973.

Detta var det billigaste pris som dittills satts på 
en bil av märket Packard, om vi bortser från de 
fyra bilar av modell A och B som producerades 
1899 och 1900, men då var det å andra sidan ett 
annat penningvärde. År 1932 var nog en Light 
Eight det bästa bilköp man kunde göra med tanke 
på kvalité, utrustning och prestanda. Den var t.ex. 
betydligt lättare än storebror och följaktligen 
snabbare. 

Det lägre priset gladde emellertid i första 
hand kunderna, för det visade sig snart att Light 
Eight hade nästan lika höga tillverkningskostna-
der som Standard Eight. Detta var inte så märk-
ligt, eftersom Light Eight hade samma motor 
som Standard Eight. Den hade också samma 
utrustning som övriga åttacylindriga modeller 
inkluderade seriens alla nya finesser. Modell 900 
byggdes dessutom till samma standard och kva-
lité som de övriga bilarna och man använde till 
stor del samma komponenter vid tillverkningen. 

Nu var inte tanken på en billigare bil ny hos 
PMCC, redan 1927 började man dra upp planerna 
på att producera en bil på ett 117” chassi för att 
konkurrera med den nya LaSalle. När nu det 
ekonomiskt värsta året efter börskraschen brutalt 
närmade sig, var det bra att ha fem års planering 
bakom sig och kunna intensifiera utvecklingen 
för att snabbt få fram en prisbillig modell.

Light Eight blev också något av en stilbildare
och uppfattades som en modern bil från det kon-
servativa Packard. Hela fronten visade upp en 
betydligt modernare formgivning med en smäcker 
och något svängd stötfångare. Bakom denna gick 
framflyglarna ihop i en elegant och lätt böjning 
och inramade den nedre delen av grillen. Denna 
hade upptill, givetvis, den klassiska okformen, 
men nedtill gick den ihop i en spets och svängde 
utåt. Den kallades bl.a. snöplog, men mest etable-
rat blev smeknamnet ”shovel nose” – skyffelnos.
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Men det var inte bara fronten som var ny, 
karosserna var också avvikande från det tradi-
tionella och blev modell för tionde seriens bilar. 
Bakkanten på bakre sidorutan på modellerna 
Sedan och Coupe Sedan lutade framåt för att 
matcha den lutande vindrutan. Eftersom de flesta 
bilarna levererades med bakmonterat reservhjul 
framhävdes den eleganta svepande linjen på 
framflyglarna, f.ö. tagen från den tolvcylindriga 
experimentbilen med framhjulsdrift från samma 
år. Denna linje fanns förvisso (nästan) även på 
övriga modeller i nionde serien, men den blev 
mer framträdande på modell 900 tack vare den 
kortare hjulbasen och de smäckrare karosserna.

Källor:
Kimes: Packard, a History of the Motor Car and the 
Company. 
Turnquist: The Packard Story. 
Dammann & Wren: Packard. 
The Packard Cormorant, nr. 88/1997. 
Wikipedia.

902 Convertible Sedan by Dietrich. Förutom öppen och stängd kan suffletten sättas i ett mellan-
läge som på bilden.  

Trots det låga priset såldes inte mer än 6 750 
– vissa källor anger 6 622 – Light Eight. Vilket 
som än gäller, var det en bra siffra 1932. Kanske 
det var tur att man inte sålde fler, för på varje bil 
förlorade fabriken $150. Att höja priset ansågs 
omöjligt, då skulle man konkurrera med sig själv, 
d.v.s. med Standard Eight. Light Eight levde bara 
ett år, men blev en bil både att äga och att minnas.

Motormännens Riksförbund är Sveriges största 
intresseorganisation för bilar och trafik samt en 
viktig röst i debatten. Tio gånger per år ger man 
ut tidningen Motor, där man i varje nummer 
intervjuar en känd person om bl.a. upplevelser 
kring bilar och bilkörning. Man brukar också 
fråga om vilken som är hans/hennes drömbil. 
Sångaren och musikalartisten Tommy Körberg, 
som intervjuades i nr. 7/2012, svarade Packard. 
Han angav t.o.m. en specifik bil, nämligen vår 
medlem Johan Spendrups 2106 Clipper Custom 
Sedan från 1947, i vilken han åkt med vännen 

Tommy Körbergs drömbil är en Packard
Johan ett flertal gånger. Frånsett en stor bild av 
intervjuobjektet är det en liten bild av bilen. 
Bildtexten innehåller ett par försumbara småfel 
beträffande cylindervolym och hästkraftantal. 
Men att bilen har en rak V8! Och detta i tidningen 
Motor.
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Världsarvet Grimeton
– Världens enda kvarvarande Alexandersonsändare

Denna och nästa artikel ”En sentida särling” skulle egentligen hört hemma i förra numret av Bulletinen, men reportaget från klubbens 40-års
jubileum blev så omfattande att dessa helt enkelt inte fick plats. Besöket på radiostationen var en del av lördagens program under mötet.  

Radiostationen Grimeton togs i drift 1924 för telegrafi främst med Amerika. Efter första världs-
krigets brutna kabelförbindelser med omvärlden beslöt den svenska riksdagen år 1920 att på den 
svenska västkusten uppföra en storradiostation som sände telegrafi på långvåg. Man ville inte 
ha avbrott i telegrafin igen och avsikten var att bli oberoende av andra länders kabelnät. Under 
andra världskriget 1939-1945 upplevde radiostationen en storhetstid, den var då Skandinaviens 
port mot omvärlden. Kabelförbindelserna hade återigen brutits av de krigförande nationerna och 
den trådlösa telegrafin var länken ut till världen. 

Grimetons radiostation med anropssignalen SAQ 
ingick i ett globalt nät av långvågssändare, alla 
konstruerade av svenskfödde Ernst Alexanderson. 
Den är nu den enda kvarvarande stationen från 
detta nätverk. Stationen togs upp på UNESCOs 
världsarvslista den 2 juli 2004, på dagen 79 år 
efter invigningen av kung Gustav V. Beslutet upp-
levs som stort av alla radiointresserade och är en 
manifestation i ett land där IT och radioteknik är 
kärnområden.

Text: Hans Schmidtz   Foto: Hans Schmidtz, Bertil Dimander

Sändarens hjärta, motorn och alternatorn, som 
elektromekaniskt alstrar bärvågen. Vikt 50 ton. 

Exteriör av sändarstationen.

Alexandersons långvågssändare
Vad var det då som gjorde Alexandersons 200 kW-
sändare till en sådan framgång? Rent konstruktivt 
består sändaren av fyra samverkande element:    
En motordriven alternator (växelströmsgenerator) 
som producerar den effekt som behövs med rätt 
frekvens. Ett kontrollsystem som håller hastig-
heten konstant med ytterst små avvikelser. Ett 
moduleringssystem som kontrollerar generatorns 
effekt till antennen. En avstämd antenn som ger en 
signalstyrka 5-6 gånger högre än en konventionell 
horisontalantennen. Med detta sändarsystem hade 
man visat att ”kommunikation över världshaven 
blivit pålitlig varje dag under året och praktiskt 
taget varje timme under dygnet” 

Några data om sändaren
Den består av en asynkronmotor på 500 hk som via 
en växel (c:a 3:1) är kopplad till alternatorn vars 
rotor är utformad som en jättestor skiva av stål. 

I skivans periferi har slitsar gjorts som fyllts med 
icke-magnetiskt material. Skivan roterar i ett kraf-
tigt magnetfält. På båda sidor om det luftgap (0,4 
mm) som skivan roterar i har placerats en järnkärna 
i form av lameller med lindningar. När stålskivan 
roterar uppstår en växling i magnetflödet orsakat av 

Sändarens kontrollpanel med vackra, snart 
hundraåriga instrument. Motorskylten säger 
500 hästkrafter vilket betyder en ineffekt på c:a 
400 kW. Kontroll av oljetrycket till lagringen av 
rotorn är av största vikt för funktionen.  
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Multipelantennen 
Antennanläggningen är också en konstruktion av 
Alexanderson. Genom att i sex punkter med samma 
inbördes avstånd av antennsystemets totala längd 
ansluta vertikala antenner, lyckades Alexanderson 
reducera antennmotståndet, vilket väsentligt ökar 
antennens verkningsgrad jämfört med en vanlig 
horisontalantenn. Många tvivlade på riktigheten 
i Alexandersons teorier om detta, men de måste 
ge sig inför de experiment som visade teoriernas 
överensstämmelse med verkligheten.

Mottagarstation i Kungsbacka 
Samtidigt som sändarstationen i Grimeton byggdes 
uppfördes en mottagningsstation i Kungsbacka  
med två långvågsmottagare som tog emot radio-
signalerna från Amerika. Att platsen blev Kungs-
backa berodde på att det var ett lagom avstånd 
från sändarstationen i Grimeton och ett bra läge 
för mottagning från Amerika. Man undvek stör-                    
ningar och det var ett lämpligt avstånd till radiocen-
tralen i Göteborg. Verksamheten vid mottagnings-
stationen i Kungsbacka upphörde redan 1938 då 
mottagningen överflyttades till en nybyggd station 
i Enköping.

Fem av de sex antennmasterna. Man kan 
tro att de åtta (från början tolv) ledningarna                 
mellan masterna är antennen men så är inte 
fallet. Dessa ledningar är parallellkopplade 
och utgör matning och toppkapacitans till sex 
vertikala ledare som är antennerna. De utgår 
från varsin mast och ansluter till jordplanet via 
en på marken  placerad avstämd spole för den 
aktuella sändarfrekvensen. Jordplanet, som 
består av ett nergrävt ledningsnät, är större än 
hela den synliga antennanläggningen. 

de magnetiska polerna (stålet) och de omagnetiska 
polerna (slitsarna) på skivan. Skivas diameter är c:a 
1,6 meter och har en kanttjocklek på 3” (76 mm). 
Antal poler är 976.

På detta sätt alstras den radiofrekventa spän-
ningen som via den ”magnetiska förstärkaren” 
tillförs antennen. För att åstadkomma en frekvens 
av 17,2 kHz blir rotorhastigheten på skivan 2 115 
varv per minut. Vid detta varvtal är skivans periferi-
hastighet 638 km/h (!). I radiosammanhang är 
denna frekvens mycket låg, den ligger strax under 
det mänskliga örats övre hörselgräns.

Hastighetsregulatorn 
Alexandersonsändarens frekvens är helt beroende 
av alternatorns rotationshastighet. Antennsystemet 
är så känsligt för ändringar i frekvensen, att en änd-
ring på en kvarts procent reducerar antennström-
men med 50 procent. Därför är hastighetsregulatorn 
mycket viktig i sammanhanget. Man hade lyckats 
att skapa ett system för hastighetskontrollen som 
gör att motorns varvtal endast avviker en promille 
mellan tomgång och full belastning. 

Sändarens bärvåg styrs av den ”Magnetiska 
förstärkaren”. I detta fall med morsesignaler. 

Den ”magnetiska förstärkaren” 
Den bärvåg som alternatorn ger moduleras av en 
från högfrekvenskretsen skild krets i vilken ingår 
en annan konstruktion av Alexanderson, den s.k. 
magnetiska förstärkaren. Den kan liknas vid en 
transformator och är utförd så att järnkärnans per-
meabilitet (magnetisk genomsläpplighetsförmåga) 
kan varieras genom magnetisk mättning. Med hjälp 
av en ström på några få ampere i kontrollkretsen 
kan antennströmmen på många hundra ampere     
styras. När sändaren användes för telegrafi, styrs 
den magnetiska förstärkaren av de reläer som ingick 
i det trådbundna telegrafnätet. 
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En sentida särling
Arne Ryen-Holmsens Packard 58 L Station Wagon är en av de mest sällsynta modellerna i 
Packards modellprogram. Tillverkningen omfattade endast 159 exemplar så det rör sig om 
en verklig raritet. Bilen väcker uppseende av många orsaker. Designen är starkt påverkad             
av flygindustrins och rymdvetenskapens snabba framsteg under femtiotalet, fenorna på bak-
flyglarna är inte bara påfallande synliga, de är dessutom dubbla och alltså till antalet fyra.              
För att balansera ut detta har även frontens design begåvats med dubbel uppsättning strål- 
kastare, även här alltså fyra till antalet. Arne Ryen-Holmsens bil är ljust himmelsblå till färgen 
vars intensiva nyans smakfullt matchar den breda gyllene dekorlisten som löper längs hela 
bilsidan.

Det mest påfallande med bilen är dock det           
alldeles otroligt fina skicket – resultatet av en 
osannolikt grundlig totalrenovering. Jag fick 
intrycket att den alldeles nyss lämnat produk-
tionslinjen i South Bend. Eftersom detta var  
första gången jag såg bilen ifråga, kunde jag 
inte låta bli att både tappa hakan och bli djupt 
imponerad. 

Jag fick tillfälle att intervjua Arne medan 
vi hade lunchpaus vid Södra Fästingshörnan 
under Packardmötet i Varberg i början av juli 
2011. Arne satt bekvämt tillbakalutad i en fällstol 
bakom bilen. Bakluckan stod öppen och bildade 
nästan ett litet tak över situationen. Ägaren 
verkade mer än nöjd där han i allsköns ro intog 
lunchpaketets håvor. Jag började med att ta ett 
antal fotografier både av bilen och ägaren och 
bådadera. Jag försökte bedöma vad som förutom 
namnet och de hexagonförsedda emblemen 
på kaross och kapslar fanns gemensamt med 
Packards egna konstruktioner. Utan djupare     
studier kom jag till att åtminstone instrumenten 
och baklyktorna verkade att härstamma från 
Clipper och Executive 1956. Teknik och kaross 
var i stort sett identiska med Studebakers mot-
svarande modell. Vagnen är mindre och lättare 
än Packards sista egna konstruktioner och har 
goda prestanda med sin V8 på 289 kubiktum 
och automatväxellåda av Studebakers fabrikat. 

När Arne tuggat färdigt dristade jag mig att 
fråga litet om bilens historia. Den hade import-
erats på 1990-talet och använts som bruksbil. 
Den måste ha varit i mycket gott skick men fick 
tydligen en hård behandling av sina ägare. Den 
sista av dem före Arne tog över verkar att ha bott i 
bilen med förödande följder för inredningen som 

var helt slut. Dessutom hade hela bilen målats 
vit med lister och allt. Den utannonserades till 
försäljning i Stockholm år 2000 som varande en 
mycket fin bil.  En totalrenovering påbörjades 
i juli 2003 hos John Braaten (Minnesund Auto 
Service).  Renoveringen var klar efter två år och 
5 månader år 2005. Det sista som skaffades från 
USA var nya baklyktor och det enda som återstår 
att byta är vagnmärket på bagageluckan. Bilens 
kaross visade sig vara i gott skick och krävde lätta 
rostlagningar på endast tre ställen. Det svåraste 
momentet var återställandet av de breda gyllene 
dekorationslisterna i nyskick som även de alltså 
målats vita och fått både skråmor och bucklor. 
Alla kromlister bankades ut till perfektion,
de verkar helt nya och jobbet måste ha gjorts av 
en person med ingående metallurgiska erfaren-
heter av guldsmedsarbete i rostfritt stål. Det är 
nämligen en mardröm.

Efter renoveringen skeppade Arne bilen till 
USA där han deltog i körningen längs längs den 
minnesvärda Route 66 i juni 2006. Loppet gick 
från Chicago till Los Angeles och omfattade           
2 448 miles. Nu planerar Arne en nästa utflykt 
till USA år 2013 och då gäller det 100-årsjubiléet 
av invigningen av Lincoln Highway. Vi önskar 
honom lycka till!

Text: Dag Söderblom

Se bilder på den sällsynta bilen på Bulletinens baksida
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Sommartid är det en stor glädje att åka Packard. Den Packard som vi nuförtiden är hänvisade 
till är en 5672, en Packard Executive av 1956 års modell. För att åkturerna under sommaren 
skall lyckas måste bilen tas ur sitt vinteride under våren. Denna vår hade Leena och jag turen 
att kunna delta i två utflykter under en och samma vecka. Först Haraldleken i Sparreholm 
den 17. maj och sedan Forårsturen i Köpenhamn med omgivningar den 19 maj. Däremellan 
besöktes Falköping som ligger så centralt i Norden att man kunde arrangera alla möten oavsett 
årstid just där.

 I år arrangerades Haraldleken av Jerry Grandin 
som tagit fram sin 1701 dagen till ära. Även vi 
finländare hade som sagt valt Packarden, så de 
blev två allt som allt.

Sparreholm anlöptes något sent, alla andra 
deltagare hade redan anlänt. När vi kring mid-
dagstid körde upp på det lokala Nostalgimuseets 
parkering satt de övriga 9 deltagarna vid museets 
kaffebord och åhörde den entusiastiske nostal-
gichefens berättelser om bakgrunden till sitt 
samlande. Ett samlande som trots den spjutspets 
av kvalitet som han sade sig ha som målsättning 
ändå måste ses som ytterst vidlyftigt. Vi beund-
rade speciellt hans samling av apelsinpapper 
som hade inspirerat honom redan som treåring.    
I museets samlingar fanns bruksföremål, hus-
hållsartiklar, verktyg, märkesprodukter, vykort, 
optik, kontorsteknik av alla de slag, jordbruks-
redskap, ja faktiskt allt konkret som avspeglat 
vårt dagliga liv under det gångna seklet och 

Två flugor i en smäll.
Text: Dag Söderblom   Foto: Hans Schmidtz, Michael Nancke, Allan Møller, Dag Söderblom 

kanske litet innan. Man blev mållös, handfal-
len och t.o.m. litet uppriven. Man kände sig 
stundom riktigt frisk, så långt hade vi inte 
möjlighet att hemfalla åt samlandets instinkter 
i Packardsammanhang. Vi letade frenetiskt efter 
något med Packardanknytning och lyckades till 
slut. En huvkråka modell jättelik låg och kraxade 
i en vitrin. Den var av årsmodell 1951 och prydde 
då de mer beskedliga modellernas huvar. Efter 
Nostalgimuseet besöktes en närliggande bil-
verkstad med vidhängande bilsamling som var 
brittiskt betonad. Ägaren, som varit företagare i 
branschen sedan 1951 hade ställt undan några 
dyrgripar under åren som gått. Trevligt!

Vi fick lova att tacka Jerry och önska alla 
övriga god fortsättning. Vi åkte vidare söderut 
med Falköping som mål.

Allehanda ting fanns på Nostalgimuseet, bl.a. trehjulingen A7 (kan det ha varit ett kungligt fordon?) 
en motoriserad sparkstötting (utan dubbar i däcket) och en skomakarbänk från tidigt 1900-tal. 

Liten engelsk bilutställning hos museets granne. 
Älgen är skjuten av konungen Oscar II år 1888.  
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Efter en god natts sömn åkte vi vidare med 
herrskapet Löwgren som nya passagerare. Över 
Skåne och Öresund gick färden och snart kunde 
vi rulla in i den trivsamma hemfristen för så 
många Packards, Hvidovre. Det blev en mycket 
minnesvärd kväll i många vänners lag. Danskt 
hygge med glimten i ögat. Själva forårsturen 
gick följande morgon norrut mot Öresund och 
Helsingör. Michael Nancke med arbetsgrupp 
hade lagt turen till fina och omväxlande vägar och 
miljöer. Men först intog vi en härlig kaffefrukost 
hemma hos Tommy Madsen. Det hade dragit ihop 
sig till ett lätt regn, men det bekymrade oss inte 
alls. Det blev många Packardbilar som ställdes 
upp på gatan utanför Madsens, hela nio stycken, 
alla danska utom vår egen. Efter frukosten åkte vi 
i fin kolonn till Kronborgs Slott som fordomdags 
ansvarade för den så viktiga Öresundslösen, en 
betydande del av de danska inkomsterna under 
fem sekler och kanske mer. Själva fästningen var 
välbevarad med en imponerande innergård och 
bastanta murar och kasematter. Den största salen 
hade måtten 12×62 meter och hade säkerligen 
sett mycket danskt hygge under gångna tider. 

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Färden gick Från Turinge kyrka till Gråfors 
Samlingar i Sparreholm. Alla bilar och del-
tagare förutom fotografen samlade. 
Interiör från gammal järnhandel.
Britt-Mari bakom disken i lanthandeln.
Brännvinsdoserare. Med denna apparat fyller 
man 25 glas samtidigt med 4 eller 6 cl. 
Rejäl garagedomkraft.
Stefan och Britt-Mari Gråfors som samlat alla 
saker under flera decennier.
Morgonkaffe hos Tommy Madsen.
Torben Møllers Clipper DeLuxe 1946 och    
Michael Bohnsens Caribbean 1954.
Bjarne Hansens 300 1951, Söderbloms 1956 
Executive och Allan Møllers 1701 1939.
Längst t.h. Tommy Madsens 1952 Patrician.
Stora salen i Kronborgs Slott, 12×62 m.
Här försvarade sig dansken mot svensken.
Kyrkan i Kronoborg, vackert ornamenterad. 

Lunch i gröngräset. 

Slottskyrkan var vackert ornamenterad och pryd-
des förutom vackert träsnideri av tyskspråkiga 
texter ur den Heliga Skrift. Det gotiska typsnit-
tet försvårade tolkningarna något, men nätt och 
luftigt tog det sig med dagens ögon. Mest berömt 
är nog slottet för sin anknytning till den olycklige 
prins Hamlet, så fängslande beskriven av William 
Shakespeare. Sedan intog vi lunch i gröngräset 
som lycklightvis erbjöd lä och mera hygge. 

Besök på fyrmuseum med avbrott för efter-
middagskaffe.

Därefter styrdes färden mot ett fyrmuseum med 
Café en bit västerut längs Själlandskusten. En del 
av deltagarna hade beslutit sig för att övernatta 
i tält på campingplatsen i närheten. Vi avböjde 
och styrde söderut mot Hvidovre för ytterligare 
hygge. Och visst trivdes vi!  Tack allesammans!

På morgonen tog Lasse Löwgren ratten och 
vi åkte till Falköping för ytterligare en övernatt-
ning. Goda och glada äntrade vi 6 timmar senare 
M/S Gabriella vid Tegelvikskajen i Stockholm. 
Hemma var vi efter en veckas resa och 1 700 
km i Packard.

Turen som samlade 27 personer avslutades 
vid en campingplats med grillning och hygge.
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Haraldleken

Forårstur
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Kansi

Kuvassa Dag ja Leena Söderblom jonottavat laivaan 
matkallaan Ruotsiin. Matkan tarkoituksena oli osallistua 
sekä ruotsalaisten että tanskalaisten järjestämiin Packard-
tapahtumiin. 

Sivut 3-4
Packard-ajatuksia  
Teksti: Torolf Pettersonin

Torolf kertoo kuinka hän, Packard-kokouksessa Suomessa 
vuonna 2005, ollessaan Knut Samuelsenin vuoden 1941 
Convertible Coupessa kyydissä, huomasi kuinka ainut-
laatuinen Packardin puoliautomaattinen ja ylivaihteel-
linen Electromatic vaihdelaatiikko oli. Vaikka tallissa oli 
jo useampia vanhempia Packardeja syntyi päätös, että 
vastaavalla vaihteistolla varustettu Packard piti saada. 
Tuumasta toimeen ja seuraamaan e-bayssä tarjolla olevia 
Packardeja. Pian löytyikin vuoden 1947 Custom Clipper 
jossa myyjän mukaan oli vain vähän ruostetta ja ylivaih-
teen vaijeri poikki. Huhtikuussa 2006 Packard oli tullut 
kontissa Osloon minne Torolf riensi sitä hakemaan. Auto 
oli kyllä täydellinen mutta muuten surkeassa kunnossa. 
Kynnyspellissä ollevien reikien kautta Torolf näki kengän-
kärkensä ja tuhannet hiiret olivat syöneet verhoilun. Yksi 
asia piti kuitenkin paikkansa; ylivaihteen vaijeri oli poikki. 
Todella mittavan entisöinnin jälkeen Packard oli valmis 
katsastettavaksi viime toukokuussa. Norjassa katsastus-
konttorit menivät kuitenkin sopivasti lakkoon ja katsastus 
oli siirrettävä tuonnemmaksi. Torolf ajatteli, että jääpähän 
runsaasti aikaa koeajoon. Koeajon aikana osoittautui, 
että ylivaihde ei toiminut. Vaihdelaatikko oli entisöinnin 
aikana jäänyt tutkimatta ja nyt se piti hankalasti poistaa 
autosta alakautta. Piti kiireesti hankkia U.S.A.sta uusia 
rattaita ylivaihdelaatikkoon mutta selivisipä samalla syy 
poikkinaiseen vaijeriin. Lopuksi kysymys; oliko kaikki sen 
arvoista? Kyllä oli – Packard on loistava ajo-auto!

Sivu 5
Sitten viime kerran 
Tanska

Hans Beijer on kuollut. 
Janet Bohnsen ja Kirsten Möller ovat liittyneet kerhoon 
perhe-jäseninä

Norja 

Björn Andresen on kuollut. Jäseneksi hänen tilalleen on tullut 
Björnin poika, Per.

Ruotsi

Uusiä jäseniä ovat:
Henry Juntunen, Marie Berglin,Kristina Karlsson, Jörgen 
Peters, Jan Svensson, Christer Brogren ja Patrik Broman ovat 
hankkineet kukin Packardin. Arne Ask etsii kolmekymmentä 
luvun lopun Packard Coupen entisöiväväksi.

Sivu 6
Puheenjohtajan tiedotteita 

Puheenjohtaja Allan Möller kiittää norjalaisia kokousjärje-
stäjiä onnistuneista järjestelyistä Norjassa viime kesänä. 
Kokouksen aikana pidetyssä työryhmän kokouksessa        
päätettiin, että vuosikokouksia järjestetään seuraavasti:

Vuonna 

 Tällä tavoin palautuu alkuperäinen kokoustenpitojärjestys 
joka muuttui kun Tanska isännöi Euroopan kokousta vuonna 
2009. Vuonna 2021 Suomi isännöi kerhomme 50-vuotisjuhla-
kokousta.

Bulletinin päätoimittaja vaihtuu. 12 vuotta Bulletinia 
ansiokkaasti toimittanut Hasse Smidtz lopettaa ja hänen 
tilalleen päätoimittajaksi tulee Robin Berg Suomesta. Allan 
kiittää Hassea kaikista hienoista Bulletineista ja niihin uhra-
tusta valtavasta työmäärästä. Allan kehoitaa myös kaikkia, 
joilla on jotakin Packard-aiheista kerrottavaa, osallistumaan 
Bulletinin tekoon lähettämällä juttuja Robinille.

Webmasterimme Michael Nancke peränkuuluttaa valo-
kuvia jäsenten Packardeista jotta hän voi täydentää valoku-
vagalleriaa kotisivuilla. 

Lopuksi Allan kehoittaa kaikkia tarkistamaan osoite- ja 
puhelintietonsa sekä sähköpostiosoitteensa ja ilmoittamaan 
muutoksista Lasse Löwgrenille.

Sivu 7-8
Aalholmin autokokoelma vasaran alle  
Teksti: Bertil Dimander

Paroni J.O.Raben-Levetzau rakasti vanhoja autoja ja hä-
nen suuri autokokoelmansa, joka sisälsi monta Packardia,  
oli sijoitettu automuseoon hänen linnansa viereen. Raben 
oli kerhomme jäsen varhaisesta 70-luvulta vuoteen 1985. 
Hän kuoli vuonna 1992 ja v. 1995 linna myytiin. Viime 
elokuun 12. päivänä kokoelman jäljellä oleva kalusto, noin  
180 autoa,  huutokaupattiin. Jo vuonna 1994 oli huutokau-
pattu noin 100 autoa jotta huonokuntoisen museoraken-
nuksen korjauksia saatiin rahoitettua. Silloin myytiin mm. 
vuoden 1918 Packard Twin Six Touring. Tämän vuoden 
huutokaupassa myytiin kaikki autot, yleensä huomattavasti 
yli lähtöhinnan. Kallein oli vuoden 1938 Maybach Zeppelin 
Roadster DS 8 joka myytiin yli kymmenellä miljoonalla 
Tanskan kruunulla. 

Sivu 8-9
Kuudenkymmenen Packardin näyttely 
Texti: Peter Burton

Pienessä saksalaisessa Horst nimisessä kaupungissa 
Tanskan rajalla, järjestettiin autonäyttely, jossa oli myös 
mukana yli 60 Packardia. Kaikki paitsi yksi olivat tosin          
pienoismalleja. Pienoismallit olivat saksalaisen jäsenemme 
Wolfgang Westphalin kokoelma. Pienoismallien ja muun 
Packard-rekvisiitan taustana oli Peter Burtonin vuoden 
1935 Packard Limousine. NPOC osaston tarkoitus oli tehdä 
Packard merkki tunnetuksi näyttelyvieraiden keskuudessa. 
Kuriositeettina voi mainita, että vastapäätä Packard-osastoa 
oli Saab-osasto jossa Simo Lampinen jakoi nimikirjoituksia. 
Kerrottakoon vielä, että Wofgang on luvannut vastata              
jäseniemme pienoismalleja koskeviin kysymyksiin. 

Sivu 10-15
Polttopisteessä vuoden 1932 lama  
Teksti: Bertil Dimander
Kuvat NPOC:n arkistosta

Lokakuussa 1932 tapahtunut Wall Streetin pörssiromahdus 
sai kauaskantoisia seurauksia koko maailman taloudelle. 
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Norjalaisen Arne Ryen-Holmsenin Packard 58L Station 
Wagon on valmistajan harvinaisimpia tuotantomalleja. 
Kyseistä mallia tehtiin yhteensä vain 159 kappaletta. Auto 
herättää huomioita monestakin syystä. Muotoiluun on vaikut-
tanut vahvasti lentoteollisuuden ja avaruustieteen nopeat                
kehitysvaiheet 50-luvulla. Takapään evät ovat hyvin näyttävät 
ja niitä on peräti neljä kappaletta. Tasapainon vuoksi  eteen 
on istutettu neljä ajovaloa. Tarun auton väri on silmiinpistävän 
taivaansininen johon kylkien kullanhohtoinen koristelista 
sopii mainiosti.

Silmiinpistävintä autossa on kuitenkin sen aivan 
uskomattoman upea kunto. Auton entisöinti on tehty niin 
ammattimaisesti että auto näyttä kuin olisi juuri tullut South 
Bendin tuoitantolinjalta. En ollut itse aiemmin nähnyt tällaista 
harvinaisuutta ja yritin päästä selvyyteen siitä minkä verran 
Studebaker oli käyttänyt Packardin osia autoon. Huomasin 
että ainakin takavalot ja mittaristo olivat Packardilta kuten 
myös merkkitunnukset ja pölykapseli. Kori ja tekniikka olivat 
Studebakerilta.

Haastattelin omistajaa Varbergin Packardkokouksen 
aikana kesällä 2011 ja hän kertoi löytäneensä auton 
lehti-ilmoituksesta vuonna 2000. Se oli silloin kokonaan 
valkoiseksi maalattu listoineen päivineen. Omistaja oli lisäksi 
käyttänyt sitä tilapäiskotina joten sisustus oli tuhoutunut. 
Norjalainen entisöintipaja Minnesund Auto Service aloitti 
työt heinäkuussa v. 2003 ja auto valmistui kaksi ja puoli 
vuotta myöhemmin. Valmiin autonsa Arne laivasi USA:han 
jossa hän osallistui Route 66:n muistoajoihin kaikkiaan 2.448 
mailin matkalla. Arne on nyt suunnittelemassa seuraavaa 
retkeä vuonna 2013, jolloin Lincoln Highwayn tieverkoston 
vihkimisesta tulee kuluneeksi 100 vuotta.

Toivotamme hänelle onnea matkaan!   

Sivu 19-21
Kaksi kärpästä yhdellä iskulla
Teksti: Dag Söderblom
Kuvat: Hans Schmidtz, Dag Söderblom, Michael Nancke, 
Allan Møller  

Kesän parhaimpiin asioihin kuuluu Packard-matkailu. Osal-
listuin vaimoni Leenan kanssa toukokuussa 2012 kahteen 
Packardretkeen, ensin ns. Harald-leikkiin Ruotsin Sparre-
holmissa 17.5. ja senjälkeen kevätretkeen Kööpenhaminan 
pohjoispuolella 19.5.

Meidän 5672-mallin lisäksi Harald-leikin järjestäjä Jerry 
Grandinin 1701 osallistui retkeen.  Yhteensä osallistujia oli 11, 
muut tulivat käyttöautoissaan. Ajankohta oli ilmeisesti hiukan 
aikainen, monen auto oli vielä talviunessa. Vierailimme 
Nostalgiamuseossa jossa näytteillä oli arjen käyttöaineistoa 
yli sadan vuoden ajalta. Museo oli niin laaja-alainen että 
hirvitti. Joskus Packardharrastus tuntuu hiukan epätodel-
liseslta, mutta tämän museon jälkeen tunsi itsensä melko 
terveeksi. Löytyipä sieltä jopa harrastukseemme viittaava 
esine, nimittäin 24 sarjan miekankaltainen nokkakoriste. 

Tanskan kevätretken pääkohde oli Helsingörin linnoitus 
jonka tehtävä aikoinaan oli ns. Juutinrauman tullimaksujen 
kerääminen ja laivaliikenteen valvominen. Tämä liiketoiminta 
oli Tanskan valtiontalouden kannalta elintärkeä tulonlähde 
viiden vuosisadan aikana. Museoitu linna on ehdottomasti 
tutustumisen arvoinen. 

William Shakespeare on sijoittanut kertomuksensa 
onnettomasta prinssi Hamletista tähän linnaan. Retkeen 
osallistui 10 Packardia ja lähes 30 ihmistä. 

Saavuimme takaisin Helsinkiin viikon matkan jälkeen 
ajettuamme yhteensä 1700 kilometriä. Auto toimi moitteet-
tomasti. Kiitämme järjestäjiä mukavista retkistä.

Takakansi
Arne Ryen-Holmsenin 58L Station Wagon
Kuvat: Hans Schmidtz, Bertil Dimander, Dag Söderblom

Packardin piti taistella kahdella rintamalla; osittain säilyttääk-
seen asiakassuhteensa niihin piireihin, joilla vielä oli varaa 
ostaa kalliita loistoautoja ja osittain tuottamalla halvempi 
auto joka ihmisillä oli varaa ostaa. Näin syntyi Packard 900 
Light Eight. Auburn, Lincoln ja Pierce Arrow toi markkinoille 
12-sylinteriset loistoautot ja Packard herätti jälleen henkiin 
Twin Six mallinsa.

Vuonna 1932 ruotsalainen teollisuusmies Ivar Kreuger 
teki itsemurhan Pariisissa, Franklin D. Roosewelt valittiin 
U.S.A.n presidentiksi ja lentäjä Charles Lindbergin poika 
kidnapattiin ja murhattiin. Kaikillä näillä oli yhtymäkohdat 
Packardiin. Lindberg oli usein nähty vieras Packard Prowing 
Groundilla, missä hän kokeili Packard mottoreilla varusettuja 
lentokoneita. Prowing Ground oli myös erään omituisen 
kilpailun näyttämönä. Oli näet lyöty vetoa siitä, kumpi olisi 
nopeampi, Packard vai  golfpallo. Jesse Vincent otti haasteen 
vastaan Twin Six Speedsterillään ja sen ajan tunnetuin golf-
fari Gene Sarazen löi golfpalloa. Alussa pallo oli nopeampi 
mutta vauhtiin päästyään 200 km/h pystyvä Twin Six vei 
voiton 4,1 sekunnilla kun golfpallon aika oli 4,5 s. Packard 
menestyi myös vesillä kun neljällä Packard V12 moottorilla 
varustettua Miss America X gar Wood-vene teki uuden 
veneiden maailmanennätyksen. 

Paradoksaalista oli, että vuonna 1932 tuotettiin enemmän 
loistoautoja kuin koskaan. Tämä selittyy osittain sillä, että 
sekä materiaali että työvoima oli halvempaa kuin ennen. Kun 
lasketaan yhteen kaikki alusta-, kori- ja moottorivaihtoehdot 
Packard tarjosi 65 eri mallia! Packard oli vielä silloin johtava 
loistoautojen valmistaja 35,6%n markkinaosuudella.

Aiemmin mainittua Light Eightiä valmistettiin vain 6750 
kappaletta, eräiden lähteiden mukaan 6622 kpl. Oli miten 
oli, myyntimäärä oli hyvä laman vuonna 1932 ja hyvä ettei 
Packardeja myyty enemmän, koska yhtiö teki 150 dollarin 
tappion/auto. Hintojen korotus katsottiin mahdottomaksi ja 
Light Eight malli oli tuotannossa vain vuoden.

Sivu 15
Tommy Körbergin unelma-auto on Packard 

Kymmenen kertaa vuodessa ilmestyvässä Motor-nimisessä 
autolehdessä on tapana kysyä tunnetuilta henkilöiltä mikä 
on heidän mieliautonsa. Poplaulaja T.Körberg vastasi, että 
hänen ystävänsä omistama Clipper Custom Sedan vuodelta 
1947 on hänen mieliautonsa. Kuvatekstissä oli muutama           
merkityksetön virhe koskien moottorin tilavuutta ja tehoa 
mutta tekstissä todettiin myös että Packard oli varusettu 
suoralla V8 moottorilla. Hyvä suoritus autolehdeltä!

Sivu 16-17 
Seuraavat artikkelit liittyvät kerhomme 40-vuotisjuhliin mutta 
eivät mahtuneet kokousta käsittelevään Bulletiniin.

Maailmanperintö Grimeton  
Teksti: Hans Schmidtz
Kuvat: Hans Schmidtz, Bertil Dimander

Ensimmäisessä maailmansodassa olivat kaapeliyhteydet 
Ameriikkaan katkenneet. Koska Ruotsi ei halunut olla riippu-
vainen muitten maitten kaapeliverkoista, päätettiin rakentaa 
radioasema joka sähköttäisi pitkillä aalloilla. Vuonna 1924 
otettiin käyttöön radioasema Grimeton. Toisen maailman-
sodan aikana olivat kaapeliverkot jälleen katkaistu, mutta 
langaton yhteys Grimetonin kautta toimi Skandinavian kautta          
muualle maailmaan. Vuonna 2004 radioasema liitettiin       
Unescon maailmanperintöluetteloon. 

Sivu 18
Myöhäinen erikoisuus
Teksti: Dag Söderblom
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Foto: Bertil Dimander, Hans Schmidtz och Dag Söderblom

Arne Ryen-Holmsens 58L Station Wagon


