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Nummer 156
Hösten 2018

Höstens bulletin bjuder på reportage från vårens och sommarens evenemang
och den första av Andreas Straubes artiklar om Packard Proving Grounds etiketten. Jens Rønholt deltog i Packardmötet på Bornholm med sin 1934 Coupe
Roadster och fick sin bil porträtterad mot havet.
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Jerry Grandin i

tankar

”Det hände sig vid den tiden”… att jag, 1972
”blev” med min första Packard, en 1700, ch.nr.
11057, och samtidigt föddes vår första son.
Bilen köptes ”ad hoc” i trakten av Falkenberg,
i samband med provkörning av en Volvo ”hemlig
experimentbil” i form av en Vauxhall, försedd
med den då ännu ej presenterade motorn B 21.
(Volvoprojekt 5040, 4 för 4-cyl.) Med hjälp av
provbilen bogserades sedan Packarden hem till
Göteborg.
Tur att det fanns automatlåda i Vauxhallbilen!
Därför slets bara två bogserlinor av. Hur kom sig
nu allt detta?
Jag arbetade alltså då på Volvos avdelning. för
motorkonstruktion i Göteborg. Där disponerade vi
konstruktörer 15 experiment/provbilar, både Volvo
och andra bilmärken. Den hemliga motorn var på
denna provbil dold i en Vauxhall Ventura, försedd
med dubbla hänglås på motorhuven.
Varför inte en vanlig Volvo som provbil frågar
ni er kanske? Detta därför att Volvos dåvarande
142/144 framvagnsupphängning inte tillät den
ursprungligen tänkta och mer platskrävande Volvo
V 8:an (Projekt 5080, 8 för 8-cyl, med dubbla
överliggande kamaxlar).
Av projekt 5080 blev dock intet på grund
av den bensinkris som drabbade världen vid den
tiden. Fyra V8-provmotorer hann dock byggas och
kunde provköras av oss konstruktörer. De kommande Volvomodellerna skulle ju få McPhersonupphängning.
Nu vet ni huvudanledningen till att Volvo
införde McPherson-fjädring.
Åter till min Packard. Med 25 liter vatten
kunde, trots blocksprickan, vår Packard bitvis köras
för egen maskin, tills vattnet varje gång runnit ut
genom frostsprickan i cylinderblocket, träffsäkert
sprutande på fördelarlocket. Likaså kunde sista
sträckan till garaget på Hisingen köras med egen
motor.
Sonen blev alltså den allra förste, som liggande i barnvagnsinsats i baksätet, fick åka i min
nyinköpta Packard.
Och bogserad efter en Volvo/Vauxhall provbil
med ”hemlig” Volvomotor.
Och detta av hustrun som då aldrig kört bil med
automatlåda, och definitivt inte med en Packard
på släp.
Några dagar senare fick jag kontakt med Lars-

Göran Wärn i NPOC (ch.nr. 11056). Ytterligare
några dagar senare blev jag uppringd och värvad
till NPOC av en väldigt trevlig person. Han hette
Harald Johnson. Tack Harald!
Ja, 1973, blev det sedan flytt till Scania i
Södertälje och Enhörna, och samtidigt lärde vi
även känna Dag och Leena Söderblom, Ole Böök
och många många fler i NPOC. Resten är som man
säger historia.
Med ung familj, och med ännu en son, och
renoveringsobjekt i form av gammalt hus etc, tog
livet sin tid.
Ett ännu intressantare jobb inom Scania (och
SAAB), innebar mycket utlandsresande och sju
års utlandsstationering i tre länder. Dock fortsatte
jag medlemskapet i NPOC. Men bilen blev tyvärr
stående i många år halvrenoverad.
Senare köpte jag min nuvarande, och renove-

Jerry vid Packarden 1973.

rade (nåja) men körbara 1701, och nyligen, i januari
2017, kunde mitt dåliga samvete dövas, genom
att min brorson och hans son köpte min 1700. Se
Packardbulletin nr 152.
Bilen har verkligen kommit i de bästa professionella händer, så nu är renoveringen redan långt
gången. Om denna, och mera, kan man läsa på
http://grandin.one/projekt.html.
Och roligast för mig är ju att den blev kvar
inom familjen. 😊
/ Jerry Grandin
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I årets Packardmöte deltog fem ekipage från Finland. Jarmo och Päivi Kytömäki kom med sin prisbelönta 1939
Business Coupe. Stefan och Carola Asplund deltog med sin 1951 250 Convertible Coupe.

–5–

Siden sist
Sen sist
erran
Sitten viime k
Siden sidst

Vår medlem Ari Saukkos son, Juho Saukko, har
gått med i klubben som familjemedlem då han
blev ägare av en fin 1700 Business Coupe som
importerades på 1990-talet.
Vi hälsar Pasi och Juho välkomna i Packardklubben!

Kære Packard venner
Sverige
Lars och Eva Gripenstam från Stallarholmen
är nya medlemmar med en 1955 Packard Four
Hundred Hard Top. Bilen är känd inom NPOC
sedan tidigare.
Rolf Lindholm från Enköping är ny medlem.
Rolf har en 1951 Packard Touring Sedan.
Finland
Jarmo Kytömäki har en idé hur man skulle
kunna reparera termostaten som reglerar ribborna
i grillen på 1938-1939 års Packard-bilar. Om du
har en icke fungerande termostat liggande, sänd
dem till Jarmo Kytömäki, Mustakorventie 15,
FI01900 Nurmijärvi.
Jarmo är villig att mot skälig ersättning reparera
trasiga termostater för klubbmedlemmar.

Funktionstest av termostat.

Pasi Lehtimäki har köpt den 1700 ”pickup” som
länge ägdes av Asko Tarpila. Packarden byggdes
om från en sedan av Askos far strax efter kriget
då det var ont om nyttofordon i Finland. Pasi
planerar att bibehålla bilen i sitt patinerade skick
och endast bygga ett nytt flak och iståndsätta den
mekaniskt.

Nu er sæsonen gået på hæld og når vi ser tilbage, har det været en fantastisk sæson med
gode arrangementer og ikke mindst fantastisk
godt vejr. Det bedste i mands minde og det er
forhåbentligt ”once in a lifetime”, da det lige
var varmt nok.
Det går stadigvæk godt i NPOC og vi få
nye medlemmer løbende, så der bliver lagt
mærke til os rundt omkring i landene. Det gør
mig utrolig glad og det er alles fortjeneste, da vi
alle møder personer der er interesseret i Packard
og ja, så anbefaler vi alle sammen selvfølgelig
NPOC. Dejligt, at I gør NPOC den tjeneste og
det værdsætter jeg meget. Det er rigtig vigtig,
at vi prøver at holde medlemstallet på et pænt
niveau, så der er mulighed for at mange mødes
til hyggeligt samvær og kan udveksle erfaringer
vedrørende Packard. Det skaber et godt sammenhold og det er vigtigt for os som automobilklub.
Jeg håber også, at I vil gøre nytte af medlemsregisteret, hvis I får brug for hjælp med jeres
Packarder. Det er altid godt at kunne ringe til
en Packard ven, hvis der opstår problemer med
bilen - og reservedelene, ja dem kan vi til hver
en tid skaffe gennem Ole Böök, som altid er klar.
God arbejdsløst.
Vi er i denne tid i gang med at planlægge
næste års arrangementer og foreløbigt er Packard
mødet 2019 planlagt og afholdes i Sverige / Örby
fra den 27. juni til den 30. juni. Indbydelserne
bliver sendt ud i starten af næste år og jeg håber,
vi ses der.
Til sidst en stor tak for en god sæson til alle
i og omkring NPOC.
Med venlig Packard hilsen
Allan Kim Møller
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Forårstur gik til Jægerspris Slot
den 26. maj 2018

Text og foto: Allan Møller & Michael Nancke
Vi mødtes den 26. maj til morgenkaffe hos Bjarne Hansen i Skibby. Bjarne ejer det gamle Posthus
i Skibby, der er bygget i 1922, men blev nedlagt som Posthus i 1980 og derefter brugt som privatbolig. Bjarne viste os rundt og fortalte historien omkring Posthuset og om renoveringen af den.
Huset er stort, med masser af plads, så der var
rigeligt at vise. Selve ekspeditionskranke i træ fra
gamle dage står stadigvæk i huset og det var en
fantastisk ting at se. Sjov og spændende rundvisning af Bjarne og tak for gæstfriheden.
Turen gik videre til Jægerspris Slot og der fik
vi lov til at holde på slotspladsen.
Vi fik en guidet tur på slottet og en rigtig spændende fortælling om Kong Frederik VII og hans 3.
hustru Lensgrevinde af Danner – Grevinde Danner.
Lidt historie.
Selvom Kong Frederik og Louise Christine
Rasmussen (som hun hed) blev gift i 1850, blev
hendes titel aldrig Dronning, da hun var borgerlig,
men blev ophævet til Lensgrevinde af Danner om
formiddagen, før de blev gift samme dag. Hun var
kongens hustru til venstre hånd. Det betød, at deres
eventuelle børn ikke fik arveret til tronen. De fik
aldrig børn sammen.

Frederik den Syvendes Stiftelse for fattige fruentimmere af arbejderstanden”. Et hus, som stod
færdigt i 1875, blev senere kendt som Dannerhuset
i København, som i dag er krisecenter for kvinder.
Spændende kongelig historie og et Slot der er
værd at besøge.

Bilerne pyntede på Slottet.

Fandt et billede fra 1962, hvor Postbudene står
foran Posthuset ved deres nye biler.

Kong Frederik VII erhvervede for egne penge
Jægerspris Slot i 1854 på sin hustru, Grevinde
Danners fødselsdag. Efter Kongens død i 1863,
uden arving, blev Grevinde Danner boende på
Slottet til hendes død i 1874.
Efter hendes død, testamenterede hun
Jægerspris Slot ”til gavn for fattige og efterladte
piger” og der blev etableret børnehjemsbygninger
nær slottet. Herudover oprettede hun i 1873 ”Kong

Så blev det frokosttid og den blev indtaget på
Cafe Danner ved slotspladsen 100 meter fra Slottet.
Et hyggeligt sted med god mad. Vi startede med at
sidde udenfor, men vejret skiftede desværre til regn,
så hurtigt ind og sidde. Indenfor fik vi spist i hyggelige omgivelser og der var god tid til snak og senere
til lidt indkøb i caféens brugsting. Super hyggeligt.
Regnen stillede af og så skulle der køres mod
Hvidovre til Michael og Jeanet Bohnsen, der havde
stillet deres hjem til rådighed til aftensmaden. Nogle
af os fik sagt farvel og på gensyn, resten kørte mod
Hvidovre og hyggede resten af dagen.
Tak til Bjarne, Jesper, Michael og Jeanet for en
rigtig god og indholdsfyldt dag med Packard venner.
Hilsen Allan Kim Møller
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Mobilträff i Vanda, Finland
Helsingforsnejdens Automobilklubb hade kommit överens om sin augustiträff den 8 augusti vid
Trollberga Traktor- och Lantbruksmuseum. För
att få lite flera intressanta bilar på plats, bjöds
också Automobilhistoriska Sällskapet och medlemmarna i NPOC in.
Detta ledde till att nästan 30 bilar och ca 50
entusiaster hade en trevlig kväll vid museet. Alla
är vi inne på samma intresselinje så alltid trevligt
att träffa likasinnade.
På en av bilderna ser vi hur flera kollar
närmare på en svart bil fastän en superfin 1947
Clipper står bredvid. Beror kanske på att bilen
kom sist så de andra redan var kollade. Eller så
beror det på att det är en 1938 Cadillac med en
V16 i nosen.

Cadillacen som stal uppmärksamheten.
Trollberga Traktor- och Lantbruksmuseums
samling omfattar allt från husgeråd till traktorer och lantbruksmaskiner samt tillhörande
rekvisita.

Stefan Asplund
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Packardmöte 2018
Text: Helena Stuvemark Foto: Hans Schmidtz, Karola Asplund, Dag Söderblom och Jens Nielsen
Bornholm. Så nära Sverige och ändå så danskt. Skulle vi våga oss dit ändå, trots de fatala
händelserna på 1600-talet när innevånarna med all tydlighet klargjorde att danskar ville de
åter vara! Lång tid har gått och vi satsade friskt på att allt var glömt och förlåtet!
TORSDAG 28 JUNI
Efter varierat långa startsträckor, oftast med en
övernattning eller två på vägen fann vi, som kom
resande, många andra packardister väntandes på
12.30-färjan i Ystad. Lagom lång färjeresa med
tid för lite smörrebröd och lite shopping.
Väl framme tog det inte många minuter att
landa framför Griffen Spa Hotel i Rønne och vi
kunde snabbt göra oss redo för byvandring med
guide, som i vårt fall var en dam vid namn Helle.
Hon förde oss under ett par timmar med fast hand
genom Bornholms historia och nutida skick, över
extra kullriga kullerstensgator (i tätt samarbete
med gipsfabrikanten?), under en skoningslöst
gassande sol (som nog seglat vilse från sydligare
breddgrader i år) och så småningom kunde vi lite
mer upplysta landa på hotellet igen.

intag av sval dryck för att bibehålla vätskebalansen på någorlunda normal nivå. Inte ett pip
hördes från de firande studenter som enligt guiden skulle festa och härja vilt på stadens gator i
många dagar. Kanske blev konkurrensen från oss
bilflanörer AKA motorburna åldringar framför
hotellet för tuff? Vem vet….
FREDAG 29 JUNI
Morgenmad i strålande solsken. Tänk att vi
skandinaver nästan skulle bli lite blasé gällande
värmen denna sommar. Eller rättare sagt pusta
över att det är för varmt, för länge. Nåväl, härligt
med litegrann i magen var det!
Idag styr vi först kosan till Bornholms
Automobilmuseum i Aakirkeby där vi kunde
strosa omkring och titta på bilar, motorcyklar,
traktorer och motorer från en svunnen tid. Där
fanns även en komplett verkstad från tiden då
bilarna först kom. I verkstaden kunde vi också
stifta bekantskap med trollet (?) Krølle-Bølle för
första gången under vår vistelse på Bornholm.
Krølle-Bølle hittades på av Ludvig Mahler som
berättade om trollpojkens rackartyg för sin son
och figuren har nu blivit en symbol för Bornholm.

Packardmötet hölls på Griffen Spa Hotel på
Bornholm.

Det var roligt att se en så stor variation i ålder
på de som kom till mötet. Det finns alltså gott
hopp om återväxt i klubben! Packardkepsen kom
på alla de unga som ett tecken från högre makter
i form av Mr President! Några hårt arbetande
föreningshjältar höll arbetsgruppsmöte, medan
övriga kunde fräscha upp sig inför aftenbuffet
på hotellet. Däckspark vidtog så småningom i ett
fortsatt hett Rønne, endast avbrutet av frekventa

Barnbilstol från tiden före säkerhetsbälten och
krockkuddar.
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Aakirkeby bilmuseums bil- och motorcykelsamling. Främst Porsche 356, MG TF Midget och Saab
Sonett III.

Nästa anhalt efter en åktur i vackert sommarlandskap var Baltic Sea Glass i Gudhjem.
Glashytta och butik med vackert hantverk i glas
där hugade spekulanter kunde inhandla både
prydnads- och bruksföremål. Sådana aktiviteter
retar aptiten, det vet varje arrangör, så efter en
kort tur in i Gudhjem blir det stopp vid restaurang Brøddan. Där bjöds buffé med extra allt och
den som gick hungrig därifrån fick skylla sig
själv! Resten av eftermiddagen var det frigång
i Gudhjems heta famn, men det fanns butiker,
skuggiga platser och lite friska fläktar från havet
som gjorde det till en trivsam vistelse. Vi hittade till exempel till Karamel Kompagniet och
kunde inhandla ”fuldstændig uimodståelige”
kolor! Andra hittade chica schalar och en del
(företrädesvis män) satt på bänkar i skuggan och
snackade motor.

Glada mötesdeltagare passar på att vila benen.

Østerlars Rundkirke.

Färden gick vidare i kulturens tecken och
vi fick möjlighet att titta i Østerlars Rundkirke
utanför Gudhjem. Det här är den äldsta och
största rundkyrkan från ca 1150 i romansk stil.
För den fikasugne (eller föralldel glass-sugne)
fanns ett café mittemot, med en vacker trädgård
att sitta och njuta i en stund innan det var dags
för återfärd till hotellet.
På kvällen vankas det åter aftenbuffet, som
vi har hunnit bli lite hungriga till! De flesta har
ikväll hittat ut till borden på verandan och kan
avnjuta ännu en smaklig måltid under parasollen
och behagliga fläktar från havet. Trevliga samtal
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om allt och inget ledsagar måltiden och resten
av kvällen, där däcksparken och hygget tar över
efter maten.
LÖRDAG 30 JUNI
Dagen börjar med frukost och årsmöte eller
kanske lite sovmorgon för somliga.
Solen skiner som vanligt över Bornholm
och vi rullar ut på dagens utflykt som startar på
Bornholms tekniske samling i Allinge. Här hade
vi kunnat vandra runt hela dagen bland alla dessa
fantastiska samlade föremål. Föreningens hundra
medlemmar ska hålla reda på (och damma…) allt
från husgeråd, leksaker och elverk till uppbyggda
små miljöer av olika karaktär.

alla dessa fyllda tallrikar från buffén.
Den sista anhalten innan hemfärd blir
Hammershus, borgen där de höga herrarna som
styrde och ställde över Bornholm höll till, oavsett
om de gick under svensk, dansk eller tysk flagg.
Numera norra Europas största borgruin, med ett
alldeles nyöppnat besökscenter vid sidan om där
vi kunde lära oss det mesta om borgens historia.
Vad väntar nu efter en solig hemfärd till
Rønne igen? Festmiddag såklart! I alldeles egen
lokal för kvällen. Fast först lite uppsnyggning av
dem som ska närvara! Avstampet sker med hjälp
av den obligatoriska välkomstdrinken på altanen
och en välkammad president som önskar oss
välkomna till bords. Ikväll blir vi lite bortskämda
och får maten till bordet och kan till 100 procent
ägna oss åt hygge och trevlig samvaro över
landsgränserna. För visst är det härligt med en
nordisk klubb och att få tillfälle till att lära känna
er som bor så nära, men är lite olika oss ändå!
Årets tacktal till de arrangerande hjältarna hölls
i år av två damer. Detta för att särskilt poängtera
att uppskattningen för alla vedermödor och all tid
som lagts ner för att vi närvarande ska få ett så
bra möte som möjligt, skär över könsgränserna.
All heder åt er, som nu lämnat över stafettpinnen
till nästa års arrangörer och äntligen kan få lite
välförtjänt vila.
Däckspark och valfri dryck i den ljumma
sommarnatten får avrunda årets lyckade möte
som nästan übergynnats av vädergudarna.
Regnkläderna packades ner alldeles i onödan!
SÖNDAG 1 JULI
Tack och farväl till nästa gång vi ses!

Tekniska samlingarna vid Allinge omfattade allt
man kan tänkas samla på. Ovan telefoner och
telefoncentral.

När det börja kurra i magen drar vi oss
in till Allinge och Nordbornholms Røgeri där
Bornholms största fiskbuffé väntar tillsammans
med mycket annat på borden. Det känns tveksamt
att vi någon gång ska bli hungriga igen, så en viss
oro hänger i luften om vi överhuvudtaget ska orka
med en festmiddag ikväll. Framtiden fick visa
vilken kapacitet som dolde sig hos dem som bar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Göran Ericsons 1938 Convertible Coupe
Jan Alvemarks 1953 Convertible
Jeanet Bohnsens 1954 Caribbean
Allan Møllers 1939 Touring Sedan
I årets Packardmöte deltog 72 personer och
28 Packardbilar
Rune Ashim och Curt Sjöberg vid Runes
1916 Twin Six Touring
Är det fel på färgen? Nej det är det inte.
Stein Østby flaggar för Bornholm.
The difference between men and boys is
the size of their toys
Mötets tacktal hölls av referatförfattaren
Helena Stuvemark och Elsie af Forselles
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Kent Carlsons 1954 Pacific

Hanne Damsgaards 1955 Caribbean

Hans Falkenbergs 1937 Convertible Coupe

Max Friis’ 1936 Touring Sedan

Kim Olsens 1953 Caribbean

Tuomo Kivikaris 1939 Touring Sedan

Tommy Madsens 1952 400 Patrician

Jørgen Petersens 1949 Super Eight Convertible
Victoria
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Peter Ginmans 1939 Convertible Coupe

Jerry Grandins 1939 Touring Sedan

Knut Samuelsens 1949 Custom Eight

Torolf Pettersens 1953 300 Convertible Coupe

Lennart Siljeströms 1955 Patrician

Anders Wallentins 1929 Phaeton

John Wallentins 1934 Phaeton

Stein Østbys 1929 Victoria Convertible by Dietrich
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Hemligheten bakom Packard Proving Grounds-etiketten – Del 1
Andreas M. Straube
Hur man tolkar information på Packard Proving Grounds-etiketter
Packardägare är medvetna om Packard
Proving Grounds och att bilar testades där i
stor omfattning. Henry Joy hade så tidigt som
1915 planer på att bygga en testanläggning
men han kunde inte övertyga styrelsen att
godkänna ett sådant projekt. Han hade redan
köpt mark men tvingades sälja av området.
1924 öppnade General Motors sin gigantiska
provanläggning i trakten av Milford, omkring 30
miles väster om Detroit. Ett år senare köpte
Alvan Macauley ett 500 tunnland stort område i
Utica, ett samhälle 20 miles norr om fabriken
vid East Grand Boulevard. Albert Kahn, Inc.
anlitades att rita anläggningen. Redan innan
Packard Proving Grounds var helt färdigställt
satte Leon Duray ett rekord på sluten bana på
148,7 mph. Denna prestation användes av
Packard för att marknadsföra Packard Proving
Grounds till nationen. [AQ07-a]
Den ovala betongbanan var två och en halv
miles lång. Förutom ett vägsystem fanns mer
än 20 miles av bana med olika underlag så att
det fanns möjlighet att låta en bil få utstå alla
tänkbara väglag. Laboratoriet vid Packard
Proving Grounds var utrustat med alla slags
moderna prov- och mätanordningar så att
bilarna kunde plockas helt isär, noga
inspekteras och sedan åter monteras ihop.
Man utsatte konkurrenters bilar för samma
procedur. Bilarna kördes 24 timmar varje dag
av förare som jobbade i tre åttatimmarsskift.
Total investerades en och en halv miljon dollar.
[PAC33-a]
Chef för Packard Proving Grounds var Charles
H. Vincent, bror till Jesse G. Vincents bror –
som då var vice president för Packard
engineering, och Tommy Milton, en kändis
racerförare vid den tiden. Tommy Milton
anställdes i april 1927 med en årslön på
$7.500, vilket var $2.900 mer än Charlie
Vincent tjänade. Charlie Vincent var ansvarig
för den dagliga verksamheten medan
övergripande inspiration tillhandahölls av
Tommy Milton. [AQ07-a]
Enligt Menno Duerksen provkördes alla
Packard Twin Six- och Twelve-bilar som
tillverkades under produktionsåren 1932 t.o.m.
1935 250 miles vid Proving Grounds som ett
inkörningsprov som omfattade kontroll av
maxhastigheten och en grundlig inspektion

(styrning, hastighetsförändringar, vägegenskaper, kvalitén på utrustning och finish). För
varje bil utfärdades ett certifikat undertecknat
av Tommy Milton (utvecklingsingenjör) och
Charles Vincent (chef för Packard Proving
Grounds) och en etikett (kallad Packard
Proving Grounds Tag) med godkännandedatum fästes på passagerar-sidans handskfack bakom instrumentpanelen. Eller också
skickades bilen tillbaka till fabriken där alla fel
eller svagheter rättades till. Varje ny ägare fick
inte bara sin nya bil, utan också ett
“avgångsbetyg”. [AQ07-b].
Varje år introducerade Packard sina nya bilar
med hjälp av prestigebroschyrer som är
konstverk i sig själva. Dessa broschyrer var i
allmänhet separata för Standard Eight, Super
Eight och Twelve. I Packard Twelve
prestigebroschyr för 1934 finns Packard
Proving Grounds-certifikatet avbildat med det
kuvert i vilket det överlämnades till den nya
ägaren. Nyckeln var fäst vid kuvertet med en
silkesnodd och ett sigill. [PAC33-b]

Figur 1: Godkännandecertifikat såsom det
avbildades i 1934 Packard Twelve prestige
broschyr. [PAC33-b].
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Figur 2: Packard Proving Grounds certifikat för Packard Twelve (framsida).

Figur 3: Packard Proving Grounds certifikat för Packard Twelve (baksida).
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Den första hemligheten med Packard Proving
Grounds-etiketten: topphastighet?

Den första gången jag personligen kom i
kontakt med en Packard Proving Groundsetikett var efter en första tur i en 1934 Packard
Twelve Sedan med fordonsnummer 734-189
år 2011. Jag tog många fotografier av denna
Twelve och ett av dem visar Packard Proving
Grounds-etiketten. Den
tidigare ägaren
berättade att etiketten visar testförarens
initialer och den högsta hastighet som bilen
uppnått vid Packard Proving Grounds.
Den andra gången jag konfronterades med
Packard Proving Grounds-etiketten var 2012,
när jag lyckades köpa boken The Magnificent
Packard Twelve of nineteen thirty four av
Edward Blend. Han omnämner Packard
Proving Grounds-etiketten på flera sidor
[BLE77-a].
B1. På sidan 28 spekulerar Blend: “Vehicle
No. 734-230 (1934 Packard Twelve 1108
7 Passenger Sedan) provkördes den 5 juli
1934 av en förare vars initialer var A.F. En
annan siffra, 943, kan indikera en
topphastighet på 94.3 mph.”
B2. På sidan 41 talar Blend om 739-21 (1934
Packard Twelve 1107 Coupe Roadster):
“Track tested AF No. 86 9/7/33 – Alla
Packard V12:or har en ditklistrade etikett
på sidan av höger handskfack, under
instrumentpanelen. Koden är förarens
initialer, testdatum, och ibland den
genomsnittliga hastigheten.”
B3. På sidan 59 skriver Blend om 1108-12
(1934 Packard Twelve 1108 Dietrich
Convertible
Sedan
7
Passenger):
“Författaren kan intyga at en verklig
hastighet av 80 mph uppnåddes vid den
tidigare Packard Proving Grounds, som
nu ägs av Ford Motor Car Company, i
Utica, Michigan.” Och vidare, “Alla
Packard
tolvor
provkördes
och
certifieringen bestod av en liten vit etikett
med röd ram på undersidan av höger
handskfack. Denna bil kördes i augusti
1933 med testförarens initialer med
tryckbokstäver.”
B4. På sidan 130 rapporterar Blend om 110851 (1934 Packard Twelve 1108 Rollston
Touring):
“Handskfacksetiketten
på

Findel-bilen säger: AF 342; vilket troligen
är testförarens initialer.”
B5. På sidan 179 i Blends bok finns en
förteckning med ändringar och tillägg
under och efter publiceringen. Här återges
ytterligare en Packard Proving Groundsetikett för 739-?? (1934 Packard Twelve
1107 Coupe Roadster): “Test AF 431
11/17/33”.
Blend sammanställde även The Packard Shop
Manual for nineteen thirty three and nineteen
thirty four [BLE77-b] och där säger han
följande: Ett plus för oss är testförarens initialer
och den högsta genomsnittliga hastigheten
som uppnåddes på provbanan. Leta under
höger handskfack efter en kvadratisk 1 tums
etikett med röd ram. Slår vad om att du inte
visste att etiketten fanns där!”
Blends och Kimes böcker är den enda källorna
där jag funnit omnämnande av denna Packard
Proving
Grounds-etikett.
Blend
lämnar
information om fem Packard Proving Groundsetiketter och kallar dem för “Glove Box Sticker”
(handfacksetikett), på grund av etikettens
placering inne i bilen. Han är övertygad om att
etiketten ger information om testförarens
initialer, den genomsnittliga topphastigheten
vid Packard Proving Grounds och datum då
Tolvan anlände vid Packard Proving Grounds.
När Blend spekulerar om att Packard Proving
Grounds-etiketten anger en högsta hastighet
av 94,3 mph (se B1. ovan), har vi ifrågasatt om
den siffran är inom det möjligas gräns.
Packards försäljningsinformation för tionde
serien talar om den högsta hastigheten
[PAC32-a]: “HÖGSTA HASTIGHET (om så
önskas)” … Packards hastighet kontrolleras
av elektriska klockor vid Packard Proving
Grounds och den varierar md vilken typ av
kaross, föraren, vägen och vinden. Alla
modeller uppnår strax över 80 mph utan
svårighet. Få når strax över 90 mph – i
samtliga fall mätt med hjälp av elektriska
klockor. Hastighetsmätare varierar mellan
lägsta och högsta hastighet med mellan 5
procent och 7 procent.”
Detta betyder att år 1934 vore en topphastighet av 94,3 mph högst osannolik med en
sjupassagerars sedan.
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Packard var på 1930-talet inte ensam om idén
att sälja bilar med ett certifikat som talar om
vilken topphastighet som uppnåtts. Auburn till
exempel sålde sina 1935 och 1936 års
speedsters med en dataskylt på instrumentbrädan som sade att denna Auburn hade körts
i 100.1 mph innan den levererades. Skylten var
signerad av Ab Jenkins, en testförare hos
Auburn. Han körde inte alla speedsters, men
han körde åtminstone en på Bonneville i mer
än 100 mph. [HEN65]
Men låt oss påminna oss om texten i
försäljningsbroschyren [PAC32-a]: HÖGSTA
HASTIGHET (om så önskas) visar att Packard
undervisade sin säljkår att underskatta snarare
än att överskatta. Packard angav att alla
modeller kunde uppnå en hastighet strax över
80 mph, men att man inte fokuserade på
topphastighet på det sätt som Auburn gjorde.
Packard var mycket mer konservativ och inte
lika skrytsamma om sina tolvors styrka och
fartresurser. I stället lät man förstå att tolvan
hade mer än tillräckligt med hästkrafter. Även
om Packard Proving Grounds-etiketten vore
hemlig, passar den inte in i bilden av att man
skulle registrera topphastigheten på etiketten.
År 2014 provkörde jag Packard Twelve
nummer två (fordonsnummer 735-49 – en
1934 Packard Twelve 1108 Limousine 7
passenger med mellanruta). Jag bad säljaren
att skicka flera bilder av tolvan så att jag skulle
kunna avgöra om ett besök skulle vara vettigt.
Jag bad också om att få en bild av Packard
Proving Grounds Tag-etiketten och beskrev
dess placering i bilen. Säljaren hittade den
inte. När jag själv såg tolvan fann jag en
Proving Grounds-etikett i perfekt skick (se
Figur 4).

Enligt Blend skulle testförarens initialer vara
“AV” och topphastigheten skulle anges av
siffrorna 163, vilka Blend skulle ha tolkat som
16,3 mph. Det hade varit den långsammaste
tolvan jag någonsin stött på.
Jag köpte limousinen och “ville inte äga den
långsammaste certifierade limousinen”. Det var
så jag började forska i hemligheten bakom
Packard Proving Grounds-etiketten, och
därmed följa upp Edward Blends arbete. Blend
ger information om fem Packard Proving
Ground-etiketter. Jag kontaktade flera Packard
Twelve-ägare och bad om fotografier av deras
Proving Grounds-etiketter i den mån de
fortfarande existerade efter mer än åttio år. Till
dags datum har jag samlat in information om
19 Packard Proving Ground-etiketter (se Figur
5).
Det framgår att det föreligger mycket god
korrelation mellan numret (163) och datum
(9-11-33) i Figur 4. I början av modellåret 1934
(elfte serien) finner vi låga nummer och i slutet
av året höga nummer. Det högsta numret
hittills är 943 som rapporterats av Blend. Han
trodde att sifforna angav en högsta hastighet
av 94,3 mph. Den tolvan anlände den 5 juli
1934 vid Packard Proving Grounds, vilket
anger att detta var den 943:dje tolvan som kom
till Packard Proving Grounds under modellåret
1934 (se Figur 6).
Den sista etiketten för modellåret 1934 bör
vara nummer 960, som förmodligen anlände
den 30 augusti 1934, modellårets sista dag.
Nummer 1 för modellåret 1934 bör ha anlänt
den 21 augusti 1933. Dessa båda etiketter har
ännu inte återfunnits. En annan intressant
poäng är att nummerserien startade varje
modellår med nummer 1. I Figur 6 kan man
också se början och slutet av modellåret 1933
(tionde serien) och de angivna siffrorna 283
(den 13 maj 1933) och 460 (den 18 juli 1933).
Den senare bilen är en månad innan den
uppskattade sista tolvan som tillverkades
under modellåret 1933, som bör vara nummer
520.
Det gläder mig att jag inte är ägare till världens
långsammaste tolva utan i stället har den
163:dje tolvan som anlände vid Packard
Proving Grounds under modellåret 1934.

Figur 4: Packard Proving Grounds-etikett i fordon
nummer 735-49 (1934 Packard Twelve 1108 Limousine
med mellanruta).

Detta nummer kommer i det följande att kallas
“Packard
Proving
Grounds-etikettens
ankomstnummer”.
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En av hemligheterna kring Packard Proving
Grounds-etiketten har därmed lösts. Vad som

dock inte har fastställts är vad “AF” i
exempelvis “AF# 163” betyder.

Figur 5: Fotografier av 15 Packard Proving Ground Tags-etiketter från tionde och elfte serien.

Tolvor i stigande ordning vid
Packard Proving Grounds (AF#)

Nedanstående diagram visar numret på Packard Proving Grounds-etiketten efter exempelvis “AF#”
ovanför ankomstdatum vid Packard Proving Grounds (tredje raden i diagrammet nedan).

Ankomstdag för tolvor vid Packard Proving Grounds
Figur 6: Information om 20 AF-nummer på Packard Proving Grounds Tags-etiketter när de
anlände till Packard Proving Grounds
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Den andra hemligheten med Packard Proving
Grounds-etiketten: förarens initialer?

När jag samlade in de första Packard Proving
Grounds-etiketterna såg det ut som om
“förarens initialer” skiljde sig från en etikett till
nästa. Först trodde jag att min Packard Proving
Grounds-etikett hade “AV”. Men när jag tittade
närmare upptäckte jag ett stavfel. Ovanpå
bokstaven “F” hade man skrivit ett “/” och “/”tangenten är bredvid “Shift” på skrivmaskiner
från tiden som producerar ett “#” (“#” = “Shift” +
“3”). I stället för att skriva en ny etikett
användes denna etikett, se Figur 7. Jag kan
göra detta påstående därför att informationen
på samtliga andra etiketter hittills visar “AF”.
Därmed anser jag det bevisat att detta
“dokument” endast var avsett för internt bruk
och inte skulle överlämnas till ägaren och inte
ägnades samma omsorg som andra delar i en
Packard-tolva. Etiketten är inte omnämnd i
Packards Försäljningsinformation för 1933 och
1934. Packard Proving Grounds-certifikatet är
omnämnt men inte etiketten (se Figur 2 och
Figur 3).

Figur 7: I stället för "AF#" skrevs först
"AF/#"
Bilden nedan visar ett annat stavfel. Här följs
ordet “Proving” av ett extra “n”, som bara är
överstruket. Datum skrevs för hand med en
penna för elfte serien. Resten skrevs med
skrivmaskin.

Packard Proving Grounds. Det skulle stödja
uppfattningen att det sekventiella numret efter
“#”-tecknet var ankomstnumret och tyder också
på att “AF” inte är testförarens initialer. Om så
vore fallet skulle det bara funnits en testförare.
Genom modellårets längd (1 år) 1934 och
antalet Packard tolvor som producerades (960)
och genom att i genomsnitt mellan två och tre
tolvor provkördes per dag. Varje tolva
provkördes en sträcka av 250 miles (100 varv
på den 2,5 miles långa ovala banan). Det blir
750 miles provkörning per dag. Med tre tolvor
om dagen skulle en testförare behöva köra i 15
timmar utan en enda rast. Detta är högst
osannolikt. Enligt [PAC33-a] kördes bilarna till
yttermera visso i 24 timmar per dygn av förare
som arbetade i tolvtimmarsskift. Även mot den
bakgrunden är det högst osannolikt att AF står
för testförarens initialer.
Figur 5 visar bilder av 14 Packard Proving
Grounds-etiketter, två från tionde serien
(modellår 1933) och 13 från elfte serien
(modellår 1934).
I Figur 5, har nummer sju klistrats två gånger
på handskfacket. Eftersom Packards anställda
inte verkar ha varit speciellt noggranna när det
gällde stavning på Packard Proving Groundsetiketter (se Figur 7 och Figur 8), är det möjligt
att denna bil underkändes första gången på
Packard Proving Grounds och skickades
tillbaka till fabriken för genomgång i enlighet
med Kimes [KIM07-b] beskrivning. Därigenom
fick bilen en andra etikett när den kom tillbaka
till Packard Proving Grounds. I Del 2 av denna
artikel kommer det att påvisas att denna tolva
idag har en utbytesmotor från 1936.
När man synar de 15 Packard Proving
Grounds-etiketterna i Figur 5 kan man
konstatera en oregelbundenhet:
-

Figur 8: Ordet Proving har ett extra "n" på
slutet. Detta har överstrukits manuellt.
Måhända skrevs flera Packard Proving
Grounds-etiketter i förväg och datum fylldes i
för hand när ytterligare en tolva anlände vid

-

Tionde seriens etikett börjar med “At
Proving Grounds” följt av datum skrivet
med skrivmaskin och med “AF#” på
den tredje raden (se etikett 1 och 2).
Datum är skrivet som “May 13 1933”.
Elfte seriens etikett börjar med “AF#”
följt av “At Proving Grounds” och ett
handskrivet datum på den tredje raden
(se etiketterna 3 t.o.m. 11). Datum är
skrivet som “9-11-33”.
På etiketterna för elfte serien (med
ändring för kalenderåret 1934) börjar
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den tredje raden med “Date:” skrivet
med skrivmaskin som “3-29-34” (se
etikett 12 t.o.m. 15). Kanske glömdes
det alltför ofta, som på etiketterna 6
och 9.
Det är å andra sidan möjligt att
handskriften med åren försvunnit (blivit
oläslig).

Jag har upprättat ett schema som visar alla
viktiga nummer och deras position på Packard
tolvor med foton och nummerexempel. Jag
skickar gärna detta schema till dig. Med denna
information ber jag dig kontrollera om din tolva
har en Packard Proving Grounds-etikett och
skicka ett fotografi av den tillsammans med
övriga nummer till info@packard-reprints.com.

Tyvärr har hemligheten bakom "AF" ännu inte
lösts. Vi kan dock med säkerhet dra slutsatsen
att det inte är förarens initialer. Jag skulle
gärna vilja höra från någon läsare som kan
sprida lite ljus över detta mysterium.

Du kommer då att få en kort översikt över hur
din Packard passar in i tingens ordning enligt
ovan.

-
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Annons från The Saturday Evening Post den 5 maj 1934.
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KIERTOKIRJE 156 – SUOMENKIELINEN YHTEENVETO
Kansi
Syksyn kiertokirjeessä kerromme kevään ja
kesän ajo-tapahtumista ja esitämme ensimmäisen osan Andreas Strauben Packard
Twelven koeajoja koskevasta artikkelistä. Jokaiseen koeajon läpäisseen Twelven mittariston
taakse liimattiin etiketti koeajo-tapahtuman
yhteydessä Packardin testiradalla Uticassa.
Sivu 3.
Jerry Grandin Packard-ajatuksissa
Jerryn perheeseen tuli ensimmäinen Packard
ja esikoispoika samoihin aikoihin v. 1972.
Auto oli mallia 1700 ja ostettiin päähänpiston
seurauksena. Se hinattiin kotiin Jerryn työnantajan Volvon salaisella kokeiluautolla joka oli
Vauxhall johon oli asennettu tuleva nelisylinterinen moottori B 21. Onneksi autossa oli automaattivaihde ja vain kaksi hinausköyttä katkesi
matkan aikana. Matka sujui osittain oman
moottorin voimin vaikka sen sylinterilohkossa oli
halkeama. Varavesitankeilla päästiin perille vaikka
vesi ruiskui suoraan virranjakajaan.
Esikoispoika oli Packardimme ensimmäinen
matkustaja ja sai maata lastenvaunun korissa
takaistuimella. Ja vetoauton kuljettajana toimi
vaimoni joka ei koskaan ollut käyttänyt automaattivaihdetta eikä hinannut mitään. Pari päivää
myöhemmin minut värvättiin Packardkerhon
jäseneksi. Värvääjänä toimi Harald Jonsson,
kerhomme perustaja.
Työnantaja vaihtui ja toimin paljon ulkomailla
Scanian projektitehtävissä. Packardin entisöinti katkesi. Paljon myöhemmin ostin nykyisen
Packardin, mallia 1701. Ja aivan äskettäin huono
omatuntoni keveni kun oma veljenpoikani ja
hänen poikansa ostivat edellisen autoni. Tästä
kerrottiin kiertokirjeessä n:o 152. Lisää entisöinnistä on luettavissa http://grandin.one/projekt.
html. Kannattaa käydä katsomassa! Paljon
hyviä kuvia entisöinnin edetessä! (Kääntäjän
huomautus.)
Olen onnellinen että auto jäi perheen piiriin.
Jerry Grandin
Sivu 5.
Siiten viime kerran
Ruotsi
Lars ja Eva Gripenstam ovat uusia jäseniä. Heillä
on v. 1955 Packard Four Hundred Hard Top. Rolf
Lindholm on uusi jäsen ja hänen autonsa on v.
1951 Packard Touring Sedan.

DAG SÖDERBLOM

Suomi
Jarmo Kytömäki suunnittelee vm. 1938-39
etusäleikön säätötermostaattien korjausprojektia.
Jos sinulla on sellainen viallinen termostaatti
kannattaa olla Jarmoon yhteydessä.
Pasi Lehtimäki on ostanut Packard 1700 Pick
Upin Asko Tarpilalta, jonka isä sotien jälkeen
muutti auton hyötyajoneuvoksi.
Jäsenemme Ari Saukon poika Juho on liittynyt
kerhoon. Hänellä on 1700 Business Coupe joka
tuotiin Suomeen 1990-luvulla.
Tervetuloa kerhoon, uudet jäsenet!
Hyvät Packard-ystävät
Sesongin päättyessä on syytä todeta että se
on ollut poikkeuksellisen hieno tänä vuonna.
Kerhoon on liittynyt uusia jäseniä ja tästä olen
kovin iloinen. Toivon että käytätte jäsenrekisteriä
jos tarvitsette apua autollenne. On hyvä olla Packardystäviä ja vaihtaa mielipiteitä sekä ratkaista
haasteita. On hyvä jo nyt alkaa suunnitella matkaa
ensi vuoden Packardkokoukseen joka pidetäään
Örbyssä Ruotsissa 27.- 30.6.2019.
Packardterveisin, Allan Kim Möller
Sivu 6.
Tanskan kevätretki tehtiin Jägerprisin Linnaan
26.5.2018
Tapasimme aamukahveilla Bjarne Hansenin
luona Skibbyssa. Hänen iso koti on entinen Postitalo. Bjarne esitteli taloa ja kertoi sen historiasta.
Sitten ajoimme Jägerprisin linnaan ja saimme
luvan pysäköidä linnan pihalla. Tanskan kuningas
Fredrik VII asui linnassa ja se lahjoitettiin v. 1874
vähävaraisten naisten hoitokodiksi.
Lounaan söimme Café Dannerissa linnan läheisyydessä. Sade yllätti, ja jouduttiin siirtymään
sisätiloihin. Kiitos järjestäjille hienosta päivästä!
Sivu 7.
Mobiilikokoontuminen Vantaalla.
Helsinginseudun Automobiiliklubi oli sopinut
elokuun kuukausikokouksen tapaamispäiväksi 8
elokuuta Trollbergan Traktori- ja maatalousmuseolla. Jotta hieman normaalia enemmän mobiilejä
saataisiin paikalle, kutsuttiin tapaamiseen myös
Autohistoriallinen Seura sekä Packard kerhon
jäsenet.
Tämä johti melkein 30 mobiilin ja noin 50 mobilistin mukavaan iltaan museolla. Kun kerran kaikilla
on sama harrasteajattelu, on tietenkin mukava
tavata samanmielisiä.
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Yhdessä kuvassa näkyy selvästi että kinnostuksen
kohteena on yksi musta auto kun vieressä olisi
erinomaisen hieno 1947 Clipper. Tämä saattaa
toki johtua siitä että auto saapui viimeisenä joten
muut autot oli jo katsottu. Tai sitten sellainen
seikka että kyseessä on 1938 Cadillac jossa on
V16 nokalla.

kokouksen järjestäjille pitivät kaksi naishenkilöä.
Renkaiden potkiminen päätti tämänkin erittäin
onnistuneen Packardkokouksen viimeisen illan.
Sadevaatteet oli otettu matkalle täysin turhaan!

Sivu 8.
Packardkokous 2018

Sivut 14-21.

Bornholm. Niin lähellä Ruotsia mutta kuitenkin
osa Tanskaa.
Torstai 28 kesäkuuta
Parin matkalla tapahtuneen yöpymisen jälkeen
olimme lauttaterminaalissa Ystadissa. Hotellimme
oli aivan lautan määräsataman Rönnen läheisyydessä. Teimme opastetun kiertokävelyn paahtavassa auringossa kaupungin mukulakivikaduilla.
Saimme tietoa kaupungin historian vaiheista aina
keskiajalta alkaen. Kokoukseen oli tullut monta
nuorta vierasta ja näille yhdysmiehemme Allan
Möller lahjoitti hienot Packardlippikset. Työryhmien kokouksen aikana saimme me muut aikaa
valmistautua illalliselle ja myöhemmin parkkipaikkakulttuurille.
Perjantai 29 kesäkuuta
Aamuruoka nautittiin edelleen paahtavassa
helteessä. Sitten matkalle paikalliselle automuseolle Aakirkebyhyn. Siellä nähtiin ajoneuvojen
lisäksi viime vuosisadan alun autokorjaamo.
Matka jatkui Gudhjemiin kaupungin lasitehtaalle
jossa nähtiin sekä käyttö-että taide-esineitä. Bröddanin ravintolassa syötiin herkkuja pitopöydästä
meren äärella joka hiukan helpotti olotilaamme.
Matka jatkui kulttuurin merkeissä kun tutustuimme Österlarsin Pyöreään kirkkoon vuodelta
1150. Illalla söimme taas uilkona ja istumapaikat
varjossa olivat korkeassa kurssissa. Parkkipaikan
otimme haltuumme illan pimetessä.
Lauantai 30 kesäkuuta
Päivä alkaa aamiaisella ja vuosikokouksella tai
nukkumisen merkeissä. Kuten arvata saattaa
aurinko paistaa ja nyt lähdemme tutustumaan
Bornholmin Tekniseen Kokoelmaan. Tämä oli
monipuolisuudessaan aivan häkellyttävä. Koko
päivä olisi helposti voitu viettää sen uumenissa.
Lounas syötiin Allingen savustamossa jossa
Bornholmin suurin kalabuffetti odotti meitä. Ennen
paluuta hotelliin katsastimme Hammershusin
linnaraunion. Tästä käsin Bornholmia hallittiin eri
aikoina Ruotsin, Tanskan ja Saksan lippujen alla.
Juhlaillallisen söimme omissa oloissamme sisätiloissa tervetuliaismaljan jälkeen. Kiitospuheen

Sunnuntai 1 heinäkuuta
Kiitos ja näkemiin ensi kertaan!

Packardin Proving Grounds-etiketin salaisuus osa 1.
Teksti ja kuvat Andreas M. Straube. Kännös Ole
Böök
Packardin koeajoinformaation tulkinta
Packardin testirata Uticassa sijaitsee 20 mailia
tehtaalta pohjoiseen. Jo vuonna 1915 suunniteltiin koeajoradan rakentamista mutta se toteutui
vasta vuonna 1925. Betonipäällysteisen ovaaliradan pituus oli kaksi ja puoli mailia. Tämän lisäksi
alueella oli yli 20 mailia eri päälysteillä varustettuja teitä. Packardilla työskennelleen Menno
Duerksenin mukaan kaikki kaksitoistasylinteriset
autot koeajettiin vuosina 1932-35 250 mailia
jolloin suoritettiin useita mittauksia ja testattiin
huippunopeutta. Joka autolle laadittiin kehitysinsinööri Tommy Miltonin ja testiradan johtajan
Charles Vincentin allekirjoituksilla varustettu
sertifikaatti ja autokohtainen etiketti johon kirjattiin
mm. hyväksytyn testituloksen päivämäärä. Etiketti
kiinnitettiin hansikaslokeron taakse mittariston
oikealle puolelle. Sertifikaatti ojennettiin auton
luovutuksen yhteydessä omistajalleen. Mikäli
testiä ei hyväksytty, auto palautettiin tehtaalle
korjauksia tai säätöjä varten.
Etikettien tekstin tulkinnassa on monta vaihtoehtoista teoriaa. Tässä yhteenvedossa jätetään
virheelliset selitykset läpikäymättä. Sivun 17
alalaidassa oleva kuvan tiedot kertovat että
kyseinen auto on saapunut testiradalle syyskuun
11. päivänä 1933 ja ollut 163:s testattava Twelve
mallivuoden alusta laskien. AF-lyhenteelle ei
toistaiseksi ole löytynyt selitystä. Se ei voi olla
testikuljettajan nimilyhenne koska autoja testattiin
kellon ympäri ja kuljettajia oli monta.
Andreas Straube kerää jatkuvasti lisää informaatioita liittyen etiketteihin ja toivoo ratkaisevansa
jonain päivänä AF-lyhenteen salaisuuden.
Takakansi
Takakannen kuvassa kokouksen vanhin auto,
Rune Aschimin v. 1916 Twin Six komeilee
kokouksen kahden nuorimman auton välissä.
Huomiota herättävässä autossa on teräspinnapyörat jotka kruunaavat auton tyylikkään ulkonäön.
Kaksi niistä löytyi käyttämättöminä Helsingin
keskustassa sijaitsevan talon kellarista.
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Under Packardmötet på Bornholm gjorde vi en utflykt till Bornholms Tekniska Samlingar i
Allinge. Samlingarna var extremt mångsidiga. Vi fick njuta av allt mellan husgeråd, såsom
stoppnålar, och flygplan typ Saab J 35 Draken. Till vår ära startades en hiskelig semidiesel
upp och resulterade i att samlingarna skakade och våra öron fick en ny dimension av välljud
att njuta av.
Vid ankomsten till samlingarna resulterade den slumpmässiga uppställningen av bilarna i att
mötets äldsta och kanske mest begapade bil, Rune Aschims Twin Six från 1916, flankerades
av mötets två yngsta bilar, Olle Bisters 400 och Leena Söderbloms Executive, båda från 1956.
Speciellt beundrade blev de sällsynt fina trådekerhjulen som ger Twin Sixen ett så otroligt
estetiskt utseende. Enligt hörsägen skall två av dem ha hittats oanvända i en källare i det centrala Helsingfors.
Under de 50 år som sammanbinder bilarna upplevde Packard sina största framgångar men
också sina största motgångar. Omedvetna om detta rullar bilarna vidare till allas vår glädje
och en hel del stolthet. Och det är ju precis det som klubben är till för. Och solskenet var det
inget fel på heller.

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