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I en förening som vår samlas människor 
från alla delar av samhället med olika bak-
grund, etnisk tillhörighet, politisk åsikt, 
ekonomiska förutsättningar mm. Vi samlas 
här för vårt stora intresse för American 
Motors och Nash 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 för-
troendevalda 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 Nash 
Motors och American Motors Corporation!
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MHRF-FÖRSÄKRINGEN ägs och drivs sedan 1975 av de 167 klubbar-
na 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 beva-
rat skick eller renoverat till ursprungsskick. Ombyggda fordon kan 
också försäkras, men ombyggnaden skall vara minst 20 år gammal.

Kontaktperson: Johan Lindersson, 018-37 79 10

Presidenten har ordet: 
I skrivande stund ligger vintern tung över landet 
men vi går trots allt sakta men säkert mot 
varmare och ljusare tider. Rambler-suget blev 
extra påtagligt en solig dag i slutet av januari så 
jag tog ut Rebel 57an på en kvällstur till Torpa 
Stenhus. Lyckan var total! 

Alla längtar efter sommaren! Men i väntan 
på den kan vi roa oss med årets första nummer 
av Rambler Revyn: vad sägs om t ex Mats 
Erikssons soliga historia om Cuba och dess 
bilpark, AMCs satsning på elbilar eller den 
tyskbygda Javelinen? Och självklart förgyller 
Ingemar Frey vår tidning med sina fantastiska 
memoarer.
  Keep On Rambling / Charles

TRIVSELREGLER FÖR VÅR KLUBB
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Ni är viktigast, inga medlemmar ingen klubb! Därför välkomnar vi varmt allt från renoveringshistorier, tips och 
vardagshändelser till små anekdoter och notiser m.m. Tillsammans håller vi tidningen och klubben levande!

AMC på filmduken

Stolen (Stolen Lives): Denna djupt fängslande film 
utspelar sig under två helt olika tidsepoker som sakta 
knyts samman.
 Polismannen Tom Adkins som bor i Barnstable, 
Kalifornien, lider av tomheten och ovissheten kring 
sin sons mystiska försvinnande för cirka åtta år sedan. 
Samtidigt får han ett nytt fall på halsen när det hittas 
en nedgrävd trälåda på en byggarbetsplats med ett 
barnskelett i.
 Parallellt får man följa mannen Matthew Wakefield 
som lever i 1950-talets Kalifornien och som också får 
sin yngsta son mystiskt bortrövad. Dessa två historier 
utspelar sig parallellt med varandra under hela filmen 
och knyter sakta ihop mysteriet kring de försvunna 
pojkarna och deras öden.
 Matthew Wakefield tar sig fram på 50-talets ameri-
kanska vägar i en jättevacker pastellblå 1958 års 
Rambler.
     Charles rambler

BETYG: 4 TROLL

Stolen (Stolen Lives) (2009)
GENRE: drama/thriller
REGISSÖR: Anders Anderson
SKÅDESPELARE: Josh Lucas, Jon Hamm,  
Rhona Mitra, James Van Der Beek
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Det ”tyska” Spjutet!
Historien om Karmann Javelin (K-79). Wilhelm Karmann  
GmbH, mer känt som bara Karmann, var en tysk karosseri- 
makare i staden Osnabrück.
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K
armann grundades 1901 när herr Wilhelm 
Karmann köpte ett företag vid namn Klases 
 som tillverkade hästvagnar,  grundat 1874. 

Vid tidpunkten för Första världskriget hade man 
helt gått ifrån tillverkningen av hästvagnar och 
inriktade sig nu på att tillverka bilkarosser åt 
bland andra Opel, Minerva och F.N.

Man specialiserade sig på att bygga cabriole-
ter och Karmann blev väldigt känd och omtalad 
för dessa. Under Andra världskriget skadades 
Karmann-fabriken allvarligt vid de allierades 
bombräder och blev under en tid konfiskerad 
av brittiska armén som använde fabriken som 
verkstad.

JAVELIN/U.S.A.
MONTAGE/KARMANN
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U
nder kriget upphörde alla de tyska biltillver-
karnas produktion. Efter krigsslutet började 
Volkswagen att producera nya bilar under 

överinseende av den brittiska armén.
Karmann återuppbyggde fabriken och man 

började bygga bilar på kontrakt åt Volkswagen 
som expanderade kraftigt.

Redan 1935 hade Ferdinand Porsche frågat 
om Karmann kunde hjälpa Volkswagen att ta 
fram en cabriolet, men kriget avbröt alla sådana 
planer.

Den 1 augusti 1949 skrev Karmann kontrakt 
med Volkswagen på att tillverka 1000 ”four-se-
ater, four-wing convertible Type 15”. Med andra 
ord  VW Beetle Cabriolet.

Under de kommande 50 åren tillverkar Kar-
mann 2 548 765 Beetle Cabrioleter åt VW.

M
en den mest kända bilen som tillverkades 
var Karmann Ghia som var ett resultat av 
ett sammarbete mellan Karmann, VW och 

Carozzeria Ghia i Italien.
Det var en liten och smäcker sportbil som blev 

en stor succé. Bara första året producerades 
10 000 mot planerade 3 000. Totalt tillverkades 
över 360 000 Karmann Ghia!

Karmann tillverkade även karosser och 
kompletta bilar åt bland andra BMW, Merce-
des-Benz, Audi, Ford, Chrysler och Spyker.

Första AMC Javelinen tillverkad i Karmanns fabrik i Rheine, Tyskland, rullar av bandet.
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Å
r 1968 lanserade American Motors Corpo- 
 ration sin succé inom ”pony car”-klassen, 
  Javelin.

För att underlätta försäljningen av Javelin i 
Europa lät man skicka över ”knock-down-kits” av 
bilarna till Karmann’s fabrik i Rheine där de sen 
sattes ihop.

Bilen fick namnet Javelin 79-K. 79 stod för 
modellnumret och K för Karmann. Alla hade 
SST-paketet vilket bland annat innebar träpane-
ler på dörrsidorna, sportratt och fällbara rygg-
stöd. Man kunde välja mellan sex olika kulörer 
specialframtagna för Europa: White, Cherry 
Red, Bahama Yellow, Pacific Blue, Bristol Grey 
och Irish Green. Även interiören fick en speciell 

touch utav Karmann. Tre olika motoralternativ 
fanns att välja på: rak sexa på 232 kubiktum 
(3,8L), V8 på 290 kubiktum (4,8L) eller V8 på 
343 kubiktum (5,6L).

Produktionen startade i januari 1969 och 
upphörde i juli 1970 efter att man producerat 
endast 281 bilar. Merparten av dem tillverkades 
med automatlåda, endast 13 levererades med 
3-växlad manuell låda.

Idag finns det inte många kända exemplar 
kvar och de är därför väldigt eftersökta.

text: Charles t. rambler

bilder ur amC:s reklambrosChyr

Annonsbild som användes vid lanseringen av den Karmann-byggda Javelinen i Europa.
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JAVELIN/U.S.A.    MONTAGE/KARMANN
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JAVELIN/U.S.A.    MONTAGE/KARMANN
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I mitten på 1970-talet drabbades USA och resten av 
världen av den tuffaste bensinkrisen sedan Andra 
världskriget. Från att ha haft obegränsad tillgång till  
billig bensin blev det istället hårt reglerat hur mycket  
man fick tanka och priserna sköt i höjden.

I USA avgjorde registreringsnumret om du fick 
tanka på udda eller jämna dagar. Slagsmål och 
till och med skottlossning utbröt mellan bilis-

ter där de väntade i långa köer på att få tanka. 
Amerikas alla biltillverkare satte igång att ta 

fram mindre och mer bränslesnåla bilar som 
svar på krisen som aldrig verkade avta. Man 
började också titta på elbilen som ett alternativ 
till bilar med förbränningsmotor. Intresset för 
eldrivna bilar har kommit och gått sedan slutet 
av 1920-talet, men de har aldrig riktigt slagit 
igenom och någon massproduktion har aldrig 
kommit igång. 

Några tillverkare tog nu fram helt nya prototy-
per på elbilar men de flesta tog bara en befintlig 
modell och byggde om dess drivlina till elektrisk.

Många av de fristående företag som jobbade 
på att tillverka en elbil vände sig till AMC för 
skaffa sig ett bra objekt att utgå ifrån. Förmodli-
gen på grund av att AMCs bilar var kända för att 
var lite mindre, byggda i en lättviktskonstruktion 
och bränslesnåla redan ifrån början.

A
MC själva som ofta varit kända för att vara 
före sin tid inom utvecklingen av bilar hade 
 redan flera år tidigare, innan någon ens 

kände till den stundande bensinkrisen varit och 
nosat på elbils-segmentet.

Deras absolut första elbilsprototyp hette 
Amitron och lanserades redan i december 1967.

Den uppstod genom ett samarbete mellan 
AMC och Gulton Industries från Metuchen, New 
Jersey. Gulton stod för framtagningen av ett nytt 
effektivt batteripaket medan AMC designade 
och byggde själva bilen. Amitron blev en mindre 
stadsbil med plats för tre passagerare och med 

ett väldigt futuristiskt utseende. En äggformad 
kaross med hjulen placerade längst ut i alla fyra 
hörn och med en unik cockpit-liknande lucka för 
att ta sig in i bilen. Bilen blev aldrig körduglig 
och var endast menad som en prototyp för att 
visas upp. Den kom aldrig i produktion, det enda 
exemplaret som byggdes existerar än och ägs 
idag av en privat samlare.

American Motors elbilar
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N
ågra år senare dök en ny elektrisk Rambler 
upp på scenen; en 1969 års 2-dörrars Ram-
bler American och den här gången var den 

fullt funktionell. 
1969 konstruerade 

Globe Battery Divi-
sion som tillhörde 
Globe-Union Inc. I 
Milwaukee denna tuffa 
eldrivna Rambler som 
en testbil inom forsk-
ning och utveckling.

Varför valet föll på just AMC är lite osäkert 
men kanske var det för att AMCs sammansätt-
ningsfabrik låg nära Milwaukee eller kanske för 
att Globe var leverantör av batterier till AMC.

Oavsett så utrustade Globe Ramblern med en 

120 volts elmotor med direktström på hela 27 
hästkrafter tillsammans med 20 bly/syra-bat-
terier som energikälla. Ytterligare ett batteri 
installerades för att driva strålkastare och all 

annan utrustning. Den 
totala vikten på detta 
lilla elektriska monster 
uppgick till hela 4000 
pounds (ca 1800kg).
Förvånansvärt nog 
kom man upp i hela 

55 mph (ca 89 km/h) och hade en räckvidd på 
40 – 50 miles (65 – 80 km) på en laddning. Det 
var enastående prestanda för sin tid. Tyvärr blev 
det ingen produktion av den här heller och det 
tillverkades endast ett exemplar. Om bilen finns 
kvar i livet idag är oklart. 

El Hornet framför AMCs högkvarter.
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E
xperimenterandet med elbilar tog fart or-
dentligt under 1970-talet och en av de mest 
framstående tillverkarna var Electric Fuel 

Propulsion Corporation (E.F.P.) som var belä-
get på Eight Mile Road i Detroit. E.F.P. tog fram 
många olika elbilsmodeller genom åren och var 
särskilt förtjusta i just AMC.

En man som heter Phil Lundy och som jobba-
de på Engine and Component Sales-avdelningen 
på AMC under 70-talet och som tidigare arbetat 
på Gray Marine, berättar att hans avdelning 
hade hand om försäljningen utav AMC-motorer 
och komponenter till utomstående företag. När 
han jobbade för Gray Marine köpte de in moto-
rer från AMC till sina båtar.

Han berättar att E.F.P. köpte kompletta bilar 
ifrån AMC som de senare byggde om till eldrift. 
De ville helst köpa bilarna utan drivlina men på 
grund av att det hade lett till problem med att få 
ut bilarna ur fabriken så gick inte det. E.F.P. sål-
de i stället vidare motorerna och växellådorna.

E.F.P. köpte omkring 12 Matadorer som de 
byggde om och som de sen sålde vidare. De 
byggde även om en del Hornets och Gremlins 
Den första E.F.P. ombyggda AMCn var en 1970 
års 4-dörrars Hornet som de stoppade i en 144 
volts elmotor i. Topphastigheten uppmättes till 

85 mph (ca 137 km/h) och räckvidd på 92 miles 
(148 km) på en laddning. Det ryktas om att det 
endast tillverkades en E.F.P. Hornet 1970.

1971 byggde man en Hornet med en 120 volts 
elmotor med en topphastighet på 70 mph (ca 112 
km/h) och en räckvidd på 70 miles (ca 112 km).

Man tillverkade även en ”Electrosport” vilket 
var en 1971 års Hornet Sportabout med ett 138 
volts bly/cobalt batteripaket och en elmotor på 
20 hästkrafter. E.F.P. marknadsförde Electro-
sport som ett unikt val i premiumbilsklassen.

Och prislappen kunde man verkligen kalla 
premium. En Electrosport kostade 11 900 dollar, 
jämfört med en Sportabout med en sex-cylindrig 
förbränningsmotor för 2 594 dollar!
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I hopp om att få till en volymsäljare lanserade 
E.F.P. även en modell kallad X-144 Electricar.

Det var helt enkelt en elmotor-utrustad 
1973 Gremlin. Man marknadsförde den som den 
perfekta lilla budbilen med två sittplatser och ett 
relativt stort bagageutrymme.

Priset var endast 3 450 dollar jämfört med en 
standard Gremlin för strax över 2 000 dollar.

Räckvidden var på 60–75 miles (ca 96 –120 
km). Under en 8-timmars dag fanns det möjlig-
het till en räckvidd på hela 100 miles (ca 160 
km) om man gjorde en Boost-laddning på efter-
middagen. X-144 Electricar hade en topphastig-
het på 60 mph (ca 96 km/h).

E.F.P. utlovade ett återköpsvärde på X-144an 
på hela 1 500 dollar om man efter 5 år bytte in 
den och köpte en ny E.F.P.-produkt. Man upp-
skattade livslängden på drivlinans komponenter 
till cirka 20 år.

Värt att nämna är att Presidenten på E.F.P., 
Bob Aronson, gick ut med att på grund av det 
stora intresset för X-144 så blir produktionen av 
Electrosport försenad. Det verkar gälla fortfaran-
de för det tillverkades troligen bara en Electro-
sport. Ingen vet säkert hur många X-144 Electri-
car som tillverkades men man gissar på runt 12 
exemplar.

S
å snart som tillgången på bensin förbättra-
des och bilisterna vande sig vid det högre 
bensinpriset så minskade intresset snabbt 

för elbilarna. Igen.
Men AMC gav sig in i leken med elbilar ytterli-

gare en gång när de lite senare tillverkade strax 
över 500 eldrivna Jeepar som tjänstgjorde som 
postbilar.

artikeln är hämtad ur hemmings ClassiC Car,  
skriven av patriCk foster. bilder: phil lundy oCh 

patriCk foster. översatt av Charles t. rambler
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Jo, det är faktiskt sant! Vi har bildbevis 
och dessutom lyckats få en intervju 
med en lycklig ägare till en Rambler 
från 1960.

I
nnan den nu bortgångne presidenten Fidel 
Castro höll nyårstalet 1959 där han förklara-
de att Cuba skulle vara fritt från amerikanskt 

profiterande på det Cubanska folket och deras 
land och det amerikanska totala exportförbudet 
till landet infördes, så importerades tusentals 
amerikanska bilar till de Cubanska öarna. De 
flesta stora amerikanska bilmärkena lär ha im-
porterats. Även flera Nash skulle 
hinna att börja rulla på de sten-
belagda gatorna i huvudstaden 
Habana. 

USA – Cuba
Många amerikanska företagare 
såg möjligheter att på Cuba dri-
va olika industrier. På 1800-ta-
let var samarbetet stort mellan 
de två länderna. Man förde 
samtal om att uppta Cuba som 
delstat i USA. Dock svalnade 
intresset då de båda länderna 
satte stopp för slaveriet. Under 
första världskriget steg sockerpriset kraftigt i 
USA. Många sockerrörsodlare på Cuba tjäna-
de äntligen stora pengar. Under dessa år som 
kallades för ”miljondansen ”ställdes nästan hela 
Cubas åkermark om för att producera sockerrör. 

 Under 1920-talet, då USA infört spritförbud, 
började turismen strömma in till ön. Orsaken var 
att det var tillåtet med sprit och spel på Cuba. 
Med dessa varor följde också maffian. Den skulle 

ganska snart ta över och styra allt som kunde 
vara av intresse då man behövde tvätta pengar. 
Med USA:s hjälp tillsattes flera så kallade mari-
onettregeringar i landet. Stödet var stort bland 
maffian.

 Efter andra världskriget då de amerikanska 
biltillverkarna återigen fick producera person-
bilar så satte exporten av bilar igång till Cuba. 

Den stora boomen kom under 
femtiotalet då tusentals bilar 
från de stora amerikanska bil-
tillverkarna, även Nash, lastades 
på fraktfartyg med destination 
Habana, Cuba.

 Hela Cuba- USA handelsut-
bytet kom dock till ett absolut 
tvärstopp 1962 då USA, efter 
att ha konfronterat Sovjet med 
att försöka bygga raketbaser 
på Cuba, kastat ut Cuba ur de 
amerikanska staternas samar-
betsorganisation (OAS).

Gamla amerikanare och nya ryssar
 Med endast en hårsmån hade man undvikit 

att hamna mitt i vad som kunde ha blivit en 
katastrofal uppgörelse mellan de två supermak-
terna. Men, Cuba var nu utelåst ifrån det ameri-
kanska samarbetet.

Trots detta; livet på ön måste gå vidare. Man 
var numera beroende av bilar i alla storlekar och 
tillgången till reservdelar. De Cubanska vägarna 

Nash på Cuba
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slet hårt på fordonen. Då inga delar längre gick att 
importera från det stora landet i norr så öppnades 
europaimporten. Nya ryska fordon fick ta över då 
de amerikanska gick sönder. Gamla amerikanare 
och nya ryssar fick nu hjälpas åt, sida vid sida, att 
genomföra den Cubanska drömmen. 

Jakten på reservdelar
Motgångarna hopade sig. Misslyckade försök gjor-
des med att industrialisera landet efter en Sovjet-
modell. Kommunism och Maoism prövades och till 
slut genomfördes 1968 den revolutionära offensi-
ven. Alla privatägda företag, frisörer, skomakerier 
osv. förstatligades. Detta i ett försök att i den revo-
lutionära andan skapa en ny människa som satte 
moral och ideella motiv framför det materialistiska.

 Detta var lättare sagt än gjort. Cubanerna hade 
redan insett värdet av fordonsparken som fanns på 
ön. Inga originaldelar gick längre att få fram till de 
amerikanska bilarna. Smuggling förekom givetvis, 
men endast i begränsad tillgång. Efterfrågan var 
långt mycket större än tillgången vilket gjorde att 
priserna på den svarta marknaden sköt i höjden. 
Istället började man att laga bilarna med allt man 
hade. Delar flyttades mellan olika modeller och bil-
märken. Då det stora V8 motorerna inte längre gick 
att laga så ersatte man dem med mindre fyrcylindri-
ga motorer. En vacker Cadillac av 1958 års modell 
kunde istället för en skönmullrande V8 få en  

 
 
fyrcylindrig dieselmotor och därmed låta som en 
Peugot då den kom smygande på Habanas mörka 
gator. 

Uppfinningsrikedomen var stor, nöden hade 
ingen lag. De små undangömda (privata) bilverk-
städerna var de som fick bilparken att rulla.

Nash Rambler 
Under de dagar vi spenderade i Habana hittade vi 
två stycken Rambler ifrån 1958–59 och 1960. Det 
mesta på bilarna såg ut att vara från de årsmodel-
lerna i alla fall. Nära vår bostad i stadsdelen Vedado 
i Habana låg ett sjukhus (specialiserat på hjärtki-
rugi). Här låg också ett hotell och på gatan utanför 
samlades människor varje dag. Varför? Jo, det 
visade sig att sjukhuset hade trådlöst internet. Tvärs 
över gatan utanför hotellet, på en liten begränsad 
yta i skuggan av några träd kunde man faktiskt sur-
fa med omvärlden, om inte myndigheterna stoppat 
internet den dagen, förstås.

Bland alla dessa surfare stod också en grön Ram-
bler parkerad på gatan. Varje morgon stod den där. 
Vi beslöt oss att för att prata med föraren. Påföljan-
de morgon satte vi oss bredvid bilen och väntade. 
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Till slut kom tre personer fram till bilen. De hade 
varit på sjukhuset och skulle nu åka hem igen till 
San Miguel som ligger nära Habana. Ägaren till 
bilen Yassin Garcia Rodriguez var med. Han be-
rättar att passagerarna för dagen är ett äldre par 
som behöver läkarvård och han ställer givetvis 
upp och skjutsar dem då de är till åren komna 
och heller inte har någon bil. Så gör man på 
Cuba, den som har bil kör de som behöver hjälp, 
säger Yassin.

Vi förklarar att vi kommer från Sverige och vill 
gärna ta lite foton på hans bil för att publicera i 
en tidning för Nash entusiaster. Yassin blir först 
misstänksam, men berättar att han nyligen köpt 
bilen i det här skicket. Han tycker det är en myck-
et fin bil och är nöjd med den. Givetvis skulle han 
vilja äga en ny bil, men det är av olika anledning-
ar omöjligt för honom. Bland 
annat måste han få en rekom-
mendation från en myndig-
hetsperson att just han ska få 
köpa en ny bil. Detta brev med 
rekommendation kostar oftast 
lika mycket som bilen i sig. Det 
är en av anledningarna till att 
95% av bilparken är begagnad 
på Cuba, säger Yassin med ve-
mod i rösten. De nya bilarna ni 
ser tillhör nästan uteslutande 
staten, fortsätter han.

Vi förklarar 
för honom att 
vi gärna skulle 
vilja köpa hans 
bil, men att det 
inte går att få 
exporttillstånd 
på gamla ame-
rikanska bilar 
ut ifrån Cuba. 
De är nume-
ra en del i 
kulturarvet 
och tjänar 
dessutom 
fortfarande som transportmedel åt folket 
och turisterna.

Vi strövar vidare runt hans 
bil. Under bilen hänger ett 
band tillsynes utan funktion. 
Då vi frågar varför det hänger 
där, förklarar han att på Cuba 
är folket vidskepliga och ban-
det knutet under bilen bringar 
tur för bilägaren. Precis som 
att vissa människor kan lägga 
en förbannelse över bilen på 
samma sätt.

Vi glömmer snabbt det-
ta(!) och hamnar slutligen 
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under huven, förstås. Även denna pärla har fått 
en ny motor. En begagnad fyrcylindrig motor 
från SSangyoung väl anpassad till en 1960 års 
Rambler! Huvudsaken är att den rullar, säger 
Yassin. Om Nash historia vet Yassin inget, men 
blir jätteglad när han får en keps av oss med 
Ramblermärket. Då Yassin redan har passagera-
re kan vi inte 
ta en tur i hans 
fina bil. Vi får 
istället nöja 
oss med en 
statlig taxi av 
märket Hundai 
då vi ska åka 
in till Plaza 
de revolution. 
Här kan man 
övervakad av 
vapendragar-
na Che Gueva-
ra och Camilio 
Sienfuegos (i 
ett varsitt 20 
m högt konstverk) välja och vraka bland alla de 
fina femtiotalsbilarna med förare som lever på 
att köra turister runt i Habana. 

Infrastrukturen i Habana 
Trafikljusen i staden visar inte bara färger-
na rött eller grönt. De visar också hur många 
sekunder du har på dig att passera korsningen. 
Vilket är bra att veta då det är tillåtet att åka 
60 km i timmen på stadens gator. Vilket inte är 
att rekommendera. De gator som fungerar som 
genomfartsleder får ibland ett visst underhåll. 
Här ska ju myndighetspersoner och turister ta 
sig fram snabbt och problemfritt. Detta på be-
kostnad av alla andra gator där underhållet lyser 
med sin frånvaro. De stora 50-tals amerikanarna 
byggdes ju för att kunna ta sig fram och verkar 
inte ha några problem med gropar i gatorna. 
Desto mera skramlar det när ryska Lada kommer 
farande. 

Inte bara groparna i gatorna kan vara värda 
att se upp med; den så populära och vackra 
gatan Malecón, som följer havet förbi USA:s 
ambassad, bjuder förutom på sin skönhet också 
på en kalldusch! Havets vågor slår nämligen 
ofta upp på gatan och biltrafiken varnas då den 
plötsliga översköljningen kan orsaka olyckor.  

Cuba i dag
Cuba har i 
många år haft 
två valutor. 
Nu kommer 
man troligtvis 
att ta bort 
den så kall-
lade turist-
valutan. Det 
visade sig att 
till exempel 
en servitör 
på ett statligt 
ägt hotell 
som kunde 

få dricks i turistvalutan CUC kunde tjäna flera 
gånger mera än till exempel en hjärtkirurg som 
fick sin lön i Cubanska CUP.

foto: john eyre
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Turismen är mycket viktig för Cubas ekono-
mi. Under pågående pandemi och uteblivna 
turister har man tillsvidare fått införa ransone-
ringskuponger på de viktigaste basvarorna. Ett 
exempel på ransonerad vara är nötkött. Köttet 
delas ut och säljs efter följande rangordning 1: 
Regeringsmedlemmar och myndighetspersoner 
2: Elitidrottare 3: Recept från läkare 4: Vissa 
restauranger 5: Statligt ägda butiker. Det sista 
alternativet, för att få en bit stek, förutsätter 
dessutom en tjock plånbok.

När tillfälle ges så åk gärna till Cuba. Bo i ett 
Casa particular(privatägd bostad) i Havanna 
eller någon annanstans på den 120 mil långa ön 
eller någon av de tillhörande mindre öarna. De 
som driver ett Casa particular är privatperso-
ner. Servicegraden är hög och man månar om 
gästerna. Du blir även hämtad på flygplatsen. 
Chauffören ser också till att du kan växla valuta, 
på flygplatsen, innan du startar dina dagar i his-

toriska Habana. Ett plus för ägaren till lägenhe-
ten eller rummet du hyr är att denne får behålla 
pengarna(skattefritt) du betalar för boendet. För 
många är detta enda möjligheten att spara ihop 
pengar för att kunna byta motor i sin vackra fem-
tiotals amerikanare.

Till sist, om din rundtursbuss du åkt med har 
åkt ifrån dig på landsbygden så bli inte orolig. 
Nästa lastbil som kommer tillhör troligen staten. 
Alla statliga fordon är nämligen skyldiga att 
plocka upp alla som vill åka med. Så har du tur 
kanske du får sitta högst upp på ett lass ananas 
eller åka med i gristransporten.

text oCh foto: mats eriksson

källor: svenska ambassaden i habana, Cuba /  
landsguiden, Cuba / personer ur  

lokalbefolkningen i habana
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Första gången jag träffade Jan-Erik 
Olwenstam var 1998 då jag köpte min 
Rambler Super Six 1959 av honom. 
Jan-Erik bodde då i Skara men bilen 
fanns utanför Skövde i en industrilokal 
tilsammans med ett flertal bilar av 
olika märken. Jan-Erik ägde även ett 
antal bilar som stod uppställda på en 
plan vid Stora Ekeberg mellan Skara 
och Skövde. Att komma dit var som en 
tidsresa tillbaks till 1950- och -60-talen, 
just så såg det ut hos begbilhandlare på 
den tiden. 

Jag besökte honom några gånger 
efter att han flyttat till Stora Ekeberg 
där jag träffade sonen Rickard som 
visade upp sin cykel från USA. Sista 
gången jag träffade Jan-Erik var 1999 
då jag köpte min Rambler Ambassador 
cabriolet från 1965.

I Alingsås, där jag arbetade, fanns 
en gammal industrifastihet som skulle 
rivas. Där, i en garagelänga, stod en 
Rambler American 1965 som tillhörde 
Jan-Eriks dotter AnneMari. Jag hjälpte 
henne att starta bilen så den gick att 
flytta. Detta var i början av 2000, var 
den sen hamnade vet jag inte.

Jag vill hälsa Rickard och de andra 
nya medlemmarna varmt välkomna i 
SARS!

Farbror Freys
memoarer
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Shop til you drop! 
Passa på att fynda i klubbshoppen! Allting kostar endast 50:-/st.
Maila eller SMSa uppgifterna på vad ni vill köpa plus namn och adress så meddelar jag vad ni ska betala i porto.
machineman390@gmail.com • 0735-19 01 85 • Det går bra att betala med SWISH eller till Bankgiro.

• EUROMEET 2021 •
Ambitionen är fortfarande att Euromeet ska bli av till helgen den 6-8 augusti 2021 

på Skokloster Slott och med liknande program och förutsättningar.

Mer information kommer så fort vi vet mer.

Varmt välkomna önskar Svenska AMC/Rambler Sällskapet
och The Nordic Nash Register
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