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MHRF-FÖRSÄKRINGEN ägs och drivs sedan 1975 av de 167 klubbarna
inom MHRF i samarbete med Folksam och har idag drygt 34 000 försäkringar. Ägaren måste vara ansluten till en av dessa klubbar. Försäkringen är
avsedd för personbilar, lätta och tunga lastbilar, bussar, traktorer, husvagnar,
motorcyklar och mopeder.
Bilar och mc skall vara från 1990 eller tidigare, tunga lastbilar/bussar från
1980 eller tidigare, traktorer/husvagnar från 1975 eller tidigare och mopeder
från 1980 eller tidigare. Om man i minst ett år haft, och ännu har, en
försäkring för bil eller mc kan det finnas möjlighet att försäkra ett fordon av
samma typ tillverkat 1991-97 om det är av klar samlarfordonskaraktär. Fordonet ska vara i gott bevarat skick eller renoverat till ursprungsskick. Ombyggda fordon kan också försäkras, men ombyggnaden skall vara minst 20 år
gammal.
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Trivsel regler för
vår klubb.
I en förening som våran samlas
människor från alla delar av
samhället med olika bakgrund,
etnisk tillhörighet, politisk åsikt,
ekonomiska förutsättningar mm. Vi
samlas här för vårt stora intresse för
American
Motors
fantastiska
produkter.

Det är därför av största vikt för
allas trivsel, att vi talar med
varandra, inte om varandra! Alla
kan inte älska alla, men alla måste
respektera alla! Alla kommer inte
att gilla allt vad en förtroendevald
gör, men alla måste dryfta felet
med den förtroendevalda först, om
problem uppstår!
Om vi alla försöker leva efter dessa
enkla regler kan vi hålla god
stämning i vår fina klubb med högt
i tak och stolt visa upp våra
enastående maskiner från
American Motors Corporation!
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Presidenten
har ordet.

Jag hoppas att alla helgerna har varit till belåtenhet och att ni nu
är sugna på en ny säsong fullproppad med träffar, vackra bilar
och nya nummer av Rambler Revyn! För att hålla hoppet
uppe i vinterrusket har vi även i detta nummer en berättelse

ifrån förra årets stora event, nämligen Kenosha Homecoming AMC 60 år, skriven
av undertecknad. Och tack vare vårat mycket trevliga och givande sammarbete med
The Nordic Nash Register har vi ett mycket trevligt Nash-relaterat reportage. Vi gör
även en lättare djupdykning i AMC’s racing historia och dess så kallade ”Funny
Cars” som visade sig vara mycket viktiga i koncernens strävan i att vinna tillbaka
den yngre generationens intresse och köplust. Vill också upplysa er om att vi har en
hel del träffar planerade inför kommande sommar. Först ut är klubbens 30års
firande som kommer att hållas på Herrefallet utanför Arboga 26:e – 28:e juni.
Sedan har vi The Great Independent, träffen där AMC, Nash och Hudson får
chansen att finna tillbaka till varandra och där vi knyter ihop våra släktband märken
emellan. Detta kommer att äga rum på Mantorp Park den 31:e juli – 2:e augusti.Och
som El Grande Finale har vi sist men inte minst AMC Euromeet. I år är det
Finlands tur och av allt att tyda av deras program så kommer det att bli en riktig
dunder-träff. Denna träff äger rum den 21:e – 23:e augusti.
Mer info om årets träffar finner ni på klubbens hemsida

WWW.AMCSWEDEN.COM
Med allt detta sagt vill jag även tacka er för att ni betalat årets medlemsavgift så att
vår kära klubb kan fortsätta att utvecklas och hålla den höga standard som vi nu
efter otroliga 30 år fortfarande gör och att vi kan få finnas kvar åtminstone 30 år till!
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Årets Kalender beställes genom att sätta in betalning på SHB konto
6801-260 581 178. 100:- styck inom Sverige (då ingår porto). GLÖM
INTE NAMN OCH ADRESS! Det går förstås även att beställa via
klubbens giro men det kommer då att ta mycket längre tid att få
leverans. Kassören (Lennart Ängström) och jag har kommit överens
om detta upplägg för att förenkla och bespara honom arbete.

Några ord från
Redaktörn.....Mvh
Tryckt på
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Kenosha, den lilla staden där allting hände!
Ända sedan starten på min AMC-bana våren 2007 har man ju varit nyfiken på denna lilla stad där mitt favorit
bilmärke har sina rötter. Där merparten av alla dessa underbara bilar för första gången fick se dagens ljus. Där
amerikas fjärde och stundtals även tredje största biltillverkare hade sin stora huvudfabrik som i mångt och mycket
var mer modern en många andra i Amerika. Dit måste man ju bara åka! 2011 hade man så sin första chans då de
anordnade Kenosha Homecoming men dessvärre räckte varken plånboken eller klockan till den gången. Men så
kom nyheten några år senare att de tänker ha en stor träff 2014 i samband med att American Motors Corporation
fyller 60 år. Så redan på våren 2013 bokade jag och min sambo rum på hotellet ”Horbor Side Inn Kenosha” som
rekommenderades varmt av min vän Johan Lindersson. När sedan dagen började närma sig ca 1år senare och vi
hade fortfarande inte bokat in något flyg så började min resfeber att ta vid. Ska vi verkligen åka? Kan det vara så
kul att se på en massa AMC-bilar i en hel vecka? Ja! Sa min sambo Susanne. Du har tjatat om det här under så lång
tid nu så nu ska vi banne mig åka. Sagt och gjort, vi bokade flyg och när vi ändå var i farten så passade vi på att
boka en trip till Mexico också som fortsättning efter Kenosha men det är en annan story.
På med en Rambler T-shirt, packa väskorna och fixa skjuts till flyget. Nu drar vi! En kul liten notis är att när vi satt
på planet mellan Tyskland och Chicago så fick en äldre herre syn på min t-shirt när jag reste mig upp för en
bensträckare. Han vinkade på mig och jag gick fram till honom. Han och hans hustru undrade över min t-shirt och
frågade om inte det var en cykeltillverkare. Jo sa jag och berättade gladeligen hela historien i kortversion och att vi
var på väg till en stor billträff i Kenosha. Det konstiga var att detta äldre par som var amerikaner inte visste vad
fanken jag pratade om. Men att Rambler har varit en cykel det visste de!? När vi till sist anlände till Chicago var det
dags att leta reda på firman där vi hade bokat våran hyrbil. När vi så hade hittat dit och skulle hämta ut vår bil så
frågar damen bakom disken om vårt mål med semestern. Jag berättade i korta drag om Kenosha Homecoming och
om AMC men inte heller här möttes vi av någon större vetskap. Jag började fråga mig själv om amerikanarnas
historiekunskap. AMC, Rambler, alla borde ju känna till detta fullkomligt underbara bilmärke! Men icke!
Väl sittande bakom ratten kändes det ganska spännande då det var första gången som man skulle bege sig ut på
amerikanska vägar. Tyckte dock att 65 miles/h var lite väl slött på en 4-filig highway då vi i Sverige får köra i 120
på vår lilla 2-filiga motorväg. För er som inte vet så är 65 miles/h ca 90 km/h. Känslan när man för första gången
anländer till staden Kenosha är obeskrivlig. Kanske är det bara jag som är lite sentimental men man kände faktiskt
historiens vingslag när man letade sig genom staden för att hitta till hotellet. Och vilken välkomnade när man väl
svängde in på hotellområdet. Där står 2st Rebel machine’s, några AMX’er, en Hornet, en American och en Marlin
för att nämna några. Ahhh…vi är framme!
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Plötsligt dyker Johan upp ibland bilarna och går fram
till oss när vi har parkerat. Han välkomnar oss till
Kenosha och efter att vi checkat in och gjort oss
hemmastadda på hotellet så erbjuder Johan oss en liten
rundtur i downtown. Guld värt!
Nu är klockan så pass mycket att det är dags att säga
godnatt och sova ut efter den långa flygresan.
Vår första riktiga dag (Onsdag) i möjligheternas land
spenderade vi kanske konstigt nog inte i Kenosha. Till
historien hör att på vägen mellan Chicago och Kenosha
fick Susanne syn på ett gigantiskt nöjesfält med
åkattraktioner som får Liseberg att blekna i jämförelse.
Så vår första dag fick spenderas skrikandes i en massa
Berg & Dalbanor! Såg dock en väldigt kul bil på
nöjesfältet då vi susade förbi de ”radiostyrda bilarna”.
AMC-målad med texten ”SC360” på sidan! Fram med
kameran.
Efter denna underbara dag var det sedan AMC/Rambler
för hela slanten som gällde!

På onsdagen tog vi en promenad till det omtalade
museet Kenosha History Center där vi på klubbens
vägnar skänkte bort ett ex av vår egenhändigt framtagna
bok om historien om AMC/Rambler på svenska. De vart
väldigt glada för gåvan och frågade en del om den
svenska klubben. Museet i sig var riktigt sevärt och kan
rekommenderas starkt för den historieintresserade. En
gammal Rambler Runabout från 1902 och den berömda
conceptbilen AM Van fanns bland annat med i
utställningen.
Jag hade lovat mig själv och Thomas B. Jeffery
(grundaren av Rambler) att besöka hans grav när vi kom
till Kenosha. Sagt och gjort, vi lyckades leta upp den
majestätiska begravningsplatsen där familjen Jeffery
ligger begravd och en tyst minut hölls.
Efter det var det dags för en trevlig kvällscruising vid
Andy’s gatukök. Har aldrig skådat så många superfina
AMC/Rambler på ett och samma ställe! Och goa
burgare hade de också!
Som avslutning på denna magnifika dag blev det Drag
Racing på Great Lakes Dragaway. En massa tjusiga (och
snabba) AMC’s deltog!
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Torsdagen började vi med att hänga med Johan på en
massa ”garage sales” hemma hos en massa lokala
förmågor som hade en hel del kul att sälja. En av
herrarna som vi besökte var Bob Knapp. Han hade en
massa kul att visa och att sälja och innan vi åkte därifrån
så bjöd han hem oss till sitt hem på fredagskvällen. Efter
alla garage sales var det dags för middag tillsammans
med Johan och hans trevliga hustru Åsa.
Sedan bar det av till ytterligare ett ställe där de ställde ut
sina bilar och höll lite markanad. Vi stötte på en
supertrevlig herre där som hade med sin helt genuint
äkta 1970 Trans Am Javelin. Han tyckte det var så kul
att några stackars svenskar hade tagit sig hela vägen till
Kenosha enbart för Kenosha Homecoming träffen. Han
ville prompt att jag skulle provsitta i hans Trans Am
Javelin och vem skulle kunna säga nej!? Bilhistorikern
och legenden Patrick Foster var där och sålde böcker
och höll även ett mycket intressant föredrag om AMC
och dess historia och det arv som AMC har lämnat efter
sig.
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Framåt kvällningen bar det av till Culver’s för
ännu mer AMC/Rambler cruising. Livet lekte
verkligen denna underbara kväll och även här
hade de supergoa hamburgare.
Fick här den stora äran att få sitta i kanske den
enda kvarvarande AMC limousinen i världen.
Det var en underbar känsla, ett stort tack till
Mike Spangler som gav mig den äran.
På fredagen utforskade vi Kenosha lite mer och
när kvällen nalkades så började det trilla in en
massa tjusiga bilar i Downtown. Det var dags
för den STORA kvällscruisingen i Downtown
Kenosha! Så mycket underbart folk och
underbara bilar samlade på ett och samma
ställe, helt ofattbart! Hela stan kokade av AMC
entusiaster. Efter detta bar det av till Bob
Knapp där vi fick beskåda hans privata AMC
museum som han har skapat i sin källare. Där
fanns så mycket prylar och helt otroliga saker
så man kände sig helt knockad.
Och så plötsligt var det Lördag, den stora
finalen för denna helt makalösa vecka.
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På fredagen utforskade vi Kenosha lite mer och när kvällen
nalkades så började det trilla in en massa tjusiga bilar i Downtown. Det var dags för den STORA kvällscruisingen i Downtown
Kenosha! Så mycket underbart folk och underbara bilar samlade
på ett och samma ställe, helt ofattbart! Hela stan kokade av AMC
entusiaster. Fortsättning på sidan 16.
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Ett förslag från Norge
Hei Tor!

The Nordic Nash Register - TNNR - är ett
register över kända Nashbilar i Finland, Norge
och Sverige. Det omfattar i dagsläget över
300 fordon av fabrikaten Nash, LaFayette,
Ajax och Metropolitan
Hemsida www.nordicnash.org
Redaktör Lars Adolfsson
Telefon +46 (0)70 421 64 19
E-post lars.adolfsson@nordicnash.org

For å få med det ganske store Nash-miljøet
på Vestlandet burde neste års Nashtreff
legges til Fossli Hotel, Måbødalen i Vøringsfossen. Dette er ett område som hadde Nash
som hovedbilmerke fra 1929/30, mange biler
var i privat eie, men 12 Nasher gikk som rutevogner i dette området.
Veien gikk fra Eidfjord (Hardangerfjorden) opp
Måbødalen til Fossli/Vøringsfossen. Videre over
Hardangervidda til Haugastøl som hadde jernbane mot Oslo og Bergen. Skulle man videre
måtte bilen tas på båt, eller jernbane. Totalt
var veien ca. 75 km fram til 1937.

Reportasjen kommer fra VETERANVOGNSPOSTEN
Tekst Øyvind Grimsmo jr.
Bilder Ymer Sletten og Øyvind Grimsmo jr.

Nash'n til Ymer
Nash er jo et godt bilmerke i Norge. I NVK har vi flere slike vogner. En i
hvert fall så tidlig som 1923. Nash brukte et slagord i 20- og 30-årene.
«Give the customer more than he paid for» - og automobilene til Nash levde
visst opp til det! Firmaet klarte nesten ikke å produsere nok vogner. Fra å
være mest 6-ere kom Nash med en avansert modell i begynnelsen av
1930. Det var en rekke-8'er med overliggende kam, doble plugger og
tenning, ni bærelagre, samt aluminium veivstaker som var uvanlig.
Charles W. Nash
I 1916 ble Nash Motors
gr unnlagt av Charles W.
Nash. Han hadde da vært
president i general Motors.
Nash kjøpte opp Thomas B.
Jeffery Company, som ble
grunnlagt i 1902. Året etter
kom den første automobilen
som bar hans navn Nash
modell 671. Faktisk har vi en
Jeffery fra 1916 her i Norge,
en 4-sylindret Touring
modell 472. Så den må ha

vært produsert i det siste året
før fabrikken gikk over til å
produsere Nash. Charles W.
Nash nøt flere 10-år med
suksess.
Tilfeldig Oppdaget
Det var helt tilfeldig at vi i
redaksjonen oppdaget denne
Nash'en, modell 891, som
vårt Bergens-medlem Ymer
Sletten (ja, akkurat ham står
for de årlige 7-setertreffene
sammen med karene i GeiSpeciell
solskjerm

Svigermorsete med
armlene

ranger) hadde. Kanskje ikke
så rart, for den har egentlig
ikke vært ordentlig å veien
enda. Vi gjorde en avtale med
Yme r, uts tyr te oss med
p a r a p l y, r e g n f r a k k o g
gummistøvler og dro til
Bergen. Nå-ja, det sluddet
når vi dro fra Gardermoen.
Ik ke la ng t fr a Fl es la nd
flyplass klarnet det av og vi
landet i strålende vær. Perfekt
for fotografering av en
veteranbil. Det er jo egentlig

håpløst å ta bilder av slike
biler i øspøsende regnvær.
Tidlig interesse
Mister Sletten fikk det
berømte veteranbilviruset

1931 NASH Model 891 “Eig

8 cylindre i r
4,9 liter på 1
Dobbel tend
Hjulavstand
Dekk 6.50/
Mekaniske wire

Det vil vere mulig å søke om å bruke gamleveien for ett veteranvogntreff, slik Eidfjord
Automobillag gjør for sitt årlige løp.
Selv om det for mange blir langt å kjøre tror
jeg ett Nashtreff lagt til dette området vil bli
husket, også fordi dette virkelig er Nash-land,
og fordi naturen og veiene er en opplevelse i
seg selv. Fossli Hotel er ett historisk hotel, så
godt som uforandret fra 1950.
Hilsen fra Gunnar Garen
Vi tycker förslaget låter spännande och
äventyrligt (se bilden till vänster) och planerar
nu att ha årets Nash-möte på Vestlandet. Vi
återkommer under våren med mer info om
detaljerna.
/Red

Tag ny sats
Missödet med
bränslepumpen
under Nashträffen i
Uusikaupunki
klarades temporärt
med beganade
delar. På webben
hittade vi sedan
www.marxparts.com
en firma med
reparationsatser till
AC pumpar.
Membran
packningar, fjädrar
ingår.

I slutten av 60-årene ble
Bergen Veteranvogn Klubb
stiftet, faktisk som en
avdeling av NVK. Ymer har
også vært formann i BMK i
hele 5 år. For 3-4 år siden
stiftet han og noen venner
Automobilhistorisk Forening
i Bergen. Hans første bil var
en 1931 Chevrolet. Den ble
snart byttet inn i en Ford V-8.
Deretter har det kommet
mange biler inn i familien
Slettens liv. Kona Vigdis er
stort sett alltid med, hun
trives med automobillivet.
Både datteren og sønnen
deltar også i hobbyen med
egne biler. Og låner gjerne
fars doninger også!

allerede i 60-årene. Siden har
det bare ballet på seg.
Kameraten Tore Nyebak,
Stig Roal Jørgensen med flere
gjorde det ikke bedre. Da han
var tenåring var det også en

ght 90” Cabriolet

ekke
15 hk
dning
133”
/19
bremser

del russ i nabolaget som
hadde russebiler. Den gangen
hadde ru ssen ordentlige
gamle biler.
Dette styrket nok entusiasmen. Men som Ymer sa bil

interessen begynte nok som
barn. Da det i 1960 ble fritt
salg av biler i Norge, fikk
familien en Ford Anglia.
Klart det var stas å få bil i
huset.
En gedigen
rekke-8´er med
dobbel tenning
og 16
tennplugger.
Halvparten på
ver side av
motoren.

Garasjer
Høyt oppe i en av de bratte
åsene (Bergen mellom de syv
fjell …) bor Ymer. Her skulle
helst veteranbilene verken
fuske i tenningen eller i
forgasseren, for det var en
smal og bratt vei som førte
oss oppover. På turen opp
lurte jeg på hvor han egentlig

kunne ha garasje. Det var jo trangt der i
fjellsiden. Bak huset, søm lå utpå en
pynt, hadde Ymer like godt skutt ut litt
fjell, og bygget en lang garasje. Ikke var
det bare 4 garasjeporter, men i den ene
enden var det nesten en hall. Ikke
mindre enn fire automobiler kunne stå
der. I tilegg var det godt med tumleplass.
I den andre enden var det montert opp
en løftebukk, så hos Ymer var det alle
muligheter til å skru under bilen.

Nash'ens livsløp
Bilen ble sent i 1930 levert til The
Govenor of Beira (senere Mosambique). Som så mange automobiler,
kom også denne i hendene på mange
eiere, og da særlig i Salisbury (Rhodesia).
Deretter havnet den i Johannesburg i
Sør-Afrika. Kjøpt av en Eric Exner. Han
solgte den videre til Eric McQuillian,
også Johannesburg.
I 1998 kom Ymer Sletten inn i bildet,

som da kjøpte Nash'en av
McQuillian. Etter at
Nash'en kom til Norge ble
den fikset litt og registrert.
Ymer har hytte litt ovenfor
Mobødalen. Der ble bilen
plassert og brukt i feriene.
Kjekt å ha en veteranbil til å
kose seg med og kjøre
inn over vidda, fin ne et
koselig vann og fiske.

Bilsport
Når bilen var i Rhodesia, ble den faktisk
mye brukt til billøp. Den ser skikkelig
tøff ut bak, for den har to eksosrør,
akkurat som enkelte biler i dag. Men det
er ikke til pynt. Under bilen er det en
koblingsmeka-nisme som muliggjør
kjøring på fri eksos. For sjåføren var det
bare å dr i en spak. Dermed ble det
mindre motstand for eksosen, som igjen
ga mer effekt. Vi kan jo tenke oss
situasjonen da bilen kom ut av en sving
og skulle kjøre en rett strekke da var det
bare å gi full gass på fri eksos!
Restaurering
Da bilen ble overtatt var den ikke
restaurert. Den hadde derimot fått sydd
ny kalesje og nytt interiør. Lakken var
delvis i original utgave, men så ikke
spesiell vakker ut. Derfor ble det
bestemt at Nash'en skulle få ny lakk i
sine originale farger. Og selvsagt ny
pinnstriping som var grå med den lyse
beige-grå koløren. Dette har vært utført
de siste årene. Men hjelp av Edlund i
Ørebrø i Sverige, ble bilen oppgradert til
god teknisk stand både motor, clutch,
bremser etc. Siden har Ymer fikset
stigetrinn og en del andre småting.
Så har det blitt noen småturer i
nabolaget for å luke ut små
barnesykdommer etter restaureringen.
Det er jo greit å teste bilen i de bratte
bakkene hvor Ymer bor. Småfeil vil fort
melde seg der. Så nå varer det ikke lenge
før de drar på langtur. Det er jo greit da,
at bilen er en convertible med
sveiveruter og greier. Det regner av og til
i Bergen .. ..

Over:
Her er Nashén i billøp

AMC Funny
Funny Cars
Cars and
and
AMC
Drag Racing!
Racing!
Drag

Av Charles T. Rambler

Under mitten av 60-talet insåg de flesta på American Motors Corporation att företagets framtid låg i att locka till sig
yngre potentiella kunder till återförsäljarna genom prestanda bilar, muskelbilar, racing framgångar, alltså en mer
ungdomlig framtoning. AMC’s prestanda- och racing ansvarig, Carl Chakmakian visste att AMC hade stora
möjligheter att vinna trovärdighet hos köpare genom racing, särskilt drag racing. De yngre köparna levde och andades Racing och köpte sina bilar hos de märken som hade stor framgång inom detta. Carl Chakmakian hade en budget på ca en million dollar att röra sig med och med dessa lyckades han åstadkomma mer än vad AMC någonsin
vågade hoppas på.
Chakmakian anlitade Grant Industries of Los Angeles till att ta fram en dragracing bil, även kallad för Funny Car.
Grant tillverkade kolvringar, rattar och Grant ”Flamethrower” tändningssystem m.m. De önskade så klart att bi mer
nationellt kända så därför ansåg de att ett sammarbete med AMC kunde gynna bägge parter.

Carl Chakmakian har kallats ”AMC´s sultan of
speed”. Han föddes 8/5 1922. Han gick bort 24/6 1998

Chefen på Grant Industries, Grant McCoon fick frågan en
gång varför de valde att jobba tillsammans med AMC och
han svarade att ”Rambler är en för jäkla bra bil och det är
dags att någon visar omvärlden vad den kan åstadkomma”!
En ”Funny Car” var en bottenplatta med en extremt trimmad drivlina och en glasfiberkaross satt ovanpå som för det
mesta skulle förställa existerande bilar.
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De olika bilmärkena såg chansen att vinna
publicitet hos folket genom att stödja dessa
bilbygggen och dess racingevent. NHRA
(National Hot Rod Association) skapade till
och med speciella klasser för dessa bilar
inom drag racing, X/S (Experimental
Stock) och Super Experimental Stock.
Grant började med ett rör-chassi, en upphottad AMC 20-bakaxel och en speciell
framvagnsupphängning.
En kraftigt modifierad Borg Warner automatlåda användes och motorn
var en V8:a på 343 kubik tum som borrades och strokades till ofattbara
438 kubik tum. Det installerades även bränsleinsprutning. Motorn gick
på en blandning av alkohol och nitrometan och utvecklade hela 1200
hästkrafter.
Bakaxeln hade en utväxling på 4.10:1 och bilen vägde bara ca 980 kilo.
Glasfiberkarossen bestod av en Rambler Rebel 1967 två-dörrars hardtop
som var förlängd ca 6 tum. Bilen hade inga öppningsbara dörrar, motorhuv eller baklucka. Istället lyfte man hela karossen som en enda stor del
med gångjärn i bakre änden.
Bilen var målad i Candy Apple Red med en blå rand full med vita
stjärnor och fick namnet The Grant Rambler Rebel SST Funny Car.
Detta visade på allvar att AMC nu hade tagit avstånd ifrån sina tidigare
uttalanden om att de inte ville ha något med racing att göra.
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Grant’s förare var ”Bonzai” Bill Hayes.
I juni 1967 visades Grant Rambler Rebel upp för första
gången och under denna säsong kördes den i olika race i
19 olika städer och satte sex olika rekord för sin klass och
satte även ett nationellt hastighetsrekord.
Bilen placerades för visning hos många återförsäljare på
de platser som den deltog i racing för att dra till sig publicitet. En uppsjö av reklamprylar bestående av klistermärken, jackor, kepsar, t-shirts, fotografier och modeller
delades ut.
1968 hade de tagit fram en helt ny funny car. Den kördes
av Hayden Proffitt och hette nu Grant Rebel SST.
Bill Hayes med Grant Rebel.
Man suddade tyvärr ut namnet Rambler sakta men säkert. Man satte hela sex
lokala rekord på strippen den sommaren. Man körde hela tiden inom 8-sekunders
tiden och på 290 km/h. Bilen var nu målad i det som skulle komma att bli AMC’s
racing färger röd, vit och blå. Ibland anordnade olika ägare till dragracingbanor
tävlingar där Funny Cars av olika märken fick tävla emot varandra. Under dessa
tävlingar rådde inga regler, det var en regelrätt SHOW och folk älskade det. GMbilarna körde med strokade V8 bigblock 427, Ford körde med sina bigblock 429
och Chrysler hade sin beryktade 426 hemi-motor.
AMC hade bara en medium-sized motor och detta var ett handikapp som de inte
kunde lösa.
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DON MOYER, JUL 1, 2013 som ska renovera Grant Rebel till sitt ursprungliga skick.

Rykten säger att Grant lätt installera en Chrysler 426 Hemi. På den tiden var det inte många som besökte
bilarna i stallen och bilen hölls för det mesta stängd för att undvika officiell upptäckt. Sant eller falskt?
Rebel’n var den enda som Grant körde på race under 1968-års säsong men man hade tillsammans med
AMC tagit fram en ny Funny Car baserad på den nya Javelin’n. Den fick namnet Grant Javelin SST Super
Funny Car och den fick använda samma motor som The Grant Rambler Rebel SST Funny Car hade, alltså
en 438 kubiktum V8 baserad på AMC’s 343 kubiktums V8. Javelin’n gjorde inte lika stort intryck hos
allmänheten som Rebel’n inom Funny Car cirklarna men det fanns de som verkligen trodde på Javelin’n.
Doug Thorley i Kalifornien tillverkade headers åt AMC och ett sammarbete mellan parterna skulle gynna
dem bägge. Thorley hade vunnit 1967 års NHRA Funny Car National Championship med en V8 försedd
Corvair och hade ett bra rykte inom racing. Han lät Barry Plasti Glass tillverka en glasfiberkaross i utseende av en 1968-års Javelin som skulle placeras på ett specialbyggt chassi med motorn placerad där bak
vilken bestod av en upphotad 1968-års V8 390 AMX motor.
En ”quarter mile” (ca 402 mtr) körde den på 8.53 sekunder i 293km/h. American Motors Corporation kände att drag racing var en stor och viktig del i att förändra företagets tidigare lite mognare och enligt vissa
dammigare image och ett bra sätt att marknadsföra företagets nya högprestanda bilar. Den givna kandidaten till uppdraget att bli företagets första fabriksbyggda drag race bil var AMX’n. Den två-sittsiga lillbrorsan till Javelin’n ansågs ha mer internationell och sportigare utstrålning än både S/C Rambler och Javelin
plus att den var både lättare och mindre. Vi fortsätter berättelsen i RR #2 2015.
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Fortsättning från sida 7.

Ute på de stora gräsytorna vid Kennedy Park
som är vackert beläget vid strandkanten av
Michigan Lake samlade sig denna soliga
julidag dag kring ca 600 AMC/Rambler’s!
Har aldrig och kommer troligtvis aldrig att få
uppleva så många bilar av ”rätt” märke
samlat på ett och samma ställe! Fick även här
den stora äran att få provsitta i en riktig
raritet. En Rambler Runabout ifrån 1902.
Troligtvis en replica men endå!
Och som grädde på moset hade de ett
jättestort Swap Meet som till 99% bestod av
AMC relaterade prylar och delar. Detta var
utan tvekan en av de mest underbara dagar i
mitt liv. Tyvärr hade även denna dag ett slut
och när vi lämnade utställnigen beslutade vi
oss för att besöka ”ground zero”! Platsen där
fabriken en gång har legat och där bilmärket
Rambler tog sin start 1902, över hundra år
sedan. Idag bestod platsen endast av ett
gigantiskt inhägnat betonggolv. Alltting är
borta! Endast en minneskylt vittnar om de
glansdagar som inte allt för längesedan har
ägt rum på denna historiska plats! Sorgligt.
När man vaknade upp på söndagen var det
som att vakna upp i en helt annan stad. Alla
dessa underbara bilar som under veckan har
hållit staden kokande var plötsligt helt borta.
Plötsligt var Kenosha nästan som vilken stad
som helst men bara ”nästan”. Känslan över
att Kenosha har varit och fortfarande är
Mecka för allt vad AMC/Rambler heter kommer alltid att infinna sig.
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