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Härligt, både våren och det senaste numret utav
Rambler Revyn är här!
Nu är det hög tid att ge bilen den kärlek den förtjänar
Presidenten och se till att den är redo för sommarens äventyr!
har ordet. I detta purfärska nummer utav RR får vi bekanta oss
med klubbmedlemmen Bo Holst och hans urläckra Rambler Classic HGW i
"medlem i fokus". Vi har även en tillbakablick på en av fjolårets Ramblerträffar. Och som pricken över i'et har vi avslutningen på historien om Nash
ifrån The Nordic Nash Register.
Innan vi bläddrar vidare i lektyren vill jag bara passa på att påminna er om
årets träffar. 22/6 är det Tjolöholm Classic Motor och S.A.R.S har bokat
upp en klubbruta som alla är välkomna att ställa ut i. Anmälan skickas till
Machineman390@gmail.com

I en förening som vår 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.

Sista helgen i Juli (28-31) firar vi Nash 100 år tillsammans med The Nordic
Nash Register i Ulricehamn. S.A.R.S kommer att hålla sitt årsmöte på
lördagen. 12-14/8 är det dags för årets AMC Euromeet vilket i år anordnas
av våra Norska vänner.
Mer info om våra träffar finner ni på vår hemsida WWW.AMCSWEDEN.COM

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!

Om ni titta till vänster på denna sida, längst upp i spalten
ska ni se en förändring. Rambler Revyn har förärats ett
ISSN nummer. Vi är nu en registrerad tidskrift! Det är ok
så länge det inte kostar oss något!
Hoppas att vi ses på någon av sommaren träffar! Hoppas

Några ord från även att ni får en stunds givande läsning! Väl mött i
Redaktörn.....
sommar!
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Karlstad, Maj 2016

Medlem i focus:

Text & bild: Bo Holst.

Bosses vacka Rambler

Jag är en gammal entreprenör och
arbetsnarkoman.
För 2-3 år sen sålde jag ett par bolag och
tänkte att jag skulle ta det med ro....
Försäljningen inbringade också lite pengar
och med två kompisar åkte jag till USA för
att frossa i gammelbilar och kanske t.o.m.
kanske ta hem en. Det blev 4 köpta och 3
hemforslade!
En Chevrolet Corvette Sting Ray 1961, en
Chevrolet Styleline 2-dörrars -51, en
Packard -51 och en Rambler Cross Country
-61.
Endast Ramblern hade jag sett på bild och
jag fastnade för bilens starka identitet.
De andra tre blev ”spontanköp”, tyvärr.
Corvetten skulle jag tjäna så mycket pengar
på så att den i stort sett skulle betala de
andra!
Trodde jag. Kände mig rätt trygg, köpte den
via en svensk i Florida, ”Harry” som jag
dessutom fått rekommendationer på. För att
få den i toppskick bestämde jag mig för att
låta fräscha upp den en smula i USA innan
den skickades.
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Följaktligen satte jag in pengar på svenskens konto
för såväl bilen som renoveringen.
Tiden gick och Harry blev allt mer svår
kommunicerad. Efter många påtryckningar och när
flera månader gått så fick jag så småningom veta att
han betalat bilen utan att få ”titeln”.
En dödssynd eftersom titeln bekräftar ägandet.
För att göra en lång historia kort: Det företag som
sålt bilen hade inte betalt den, ägaren hade hämtat
bilen, mina pengar hade hamnat i ett bolag som gått
i konkurs och där stod jag med min tvättade hals.
Harry, min motpart, var utfattig och hade inga
tillgångar. Så kan det gå när inte titeln är på!
Såväl Packarden som Cheva Styleline sålde jag så
småningom, konstaterar att det är svårt att tjäna
något på entusiastbilar. De skall köpas för att
behållas!
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Nu lite om min Rambler Classic V8, Cross Country 1961.
Jag tycker det är en stilig bil, ingen dussinbil och som sagt
med stark identitet. Bilen registrerades och besiktades utan
anmärkning. Endast c:a 12 500 mil på mätaren.
Det är en orestaurerad originalbil i mycket fint skick med
komplett dokumentation. Försäljningsbroschyrer,
färgkartor, faktura, försäkringshandlingar, garantisedlar,
tillbehörskatalog, serviceåtgärder, verkstadshandbok, alla
manualer mm, allt i original har sparats. En tjock A4-pärm.
En av 1777 st tillverkade, Enligt uppgift finns endast några
få kvar, detta är den enda med AC. Mätarställningen styrks
av den rikliga dokumentationen. Bilen har en V8-motor på
4,1 liter på 200 hkr. Däcken är av diagonaltyp. T.o.m.
snökedjor finns med! Automatlåda med tryckknappar.
Vi ses kanske på någon träff i sommar,
Hälsar Bo Holst #41.
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Text & bild: Charles T. Rambler

Efter att ha varit med ett tag i leken nu har man lärt
sig att även de lite enklare och mindre pretentiösa
träffarna är ack så trevliga. Så i höstas drog vi ihop
ett litet enklare koncept i form av en endags träff i
Ulricehamns- trakten. Vi möttes upp utanför
varuhuset DollarStore mitt inne i Ulricehamn.
Uppslutningen var inte den största som man har
varit med om men oavsett var det en kul skara
entusiaster som bidrog med sin närvaro. Det var
undertecknad tillsammans med sambon Susanne i
hennes -70 Javelin, Oscar Anderson i sin -74
Javelin, Ingemar Frey i sin -58 Nash Rambler,
Jonna Heikkinen i sin -68 Ambassador och Nore
Trapp i sin Volvo Duett.
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Dessvärre kunde inte Jonna hänga med oss på vårt
äventyr den här dagen på grund av dop men det var
jätteroligt att hon kom förbi men sin finfina pärla och
hejade på oss. (tyvärr glömde jag ta en bild på
hennes Ambassador)
När vi till sist insåg att vi inte kommer att bli några
fler var det dags att starta motorerna och bege sig till
höstträffens första anhalt, nämligen
Ulricehamnsbygdens motormuseum i Timmele. När
vi svängde in på muséets parkering möttes vi av
Hugo Isaksson och hans superfina -64 Rambler
Classic, vilken trevlig överraskning. Inne på muséet
fick vi först en liten presentation om stället i
samband med en stadig fika. Efter det började
rundturen ibland alla jättefina gamla godingar och
muséets personal fanns tillgänglig om vi hade några
frågor eller funderingar.
Mitt på golvet inne i den stora utställningshallen stod
Nore Trapp's -57 Nash Metropolitan och stal all
uppmärksamhet. Detta tjusiga lilla åkdon som Nore
varsamt har renoverat under ca 27 års tid hade han
lånat ut till muséet då de hela tiden efterfrågar nya
bilar till sin utställning. Nore hade även med sig ett
tjockt fotoalbum med massvis av fotografier ifrån
renoveringen och ifrån en massa träffar som han har
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Bilmuséet som inhystes i en gammal industrilokal innehöll
såklart en massa andra fantastiska bilar, motorcyklar och
mopeder i olika årsmodeller. Kan med varmt hjärta
rekommendera detta lilla museum som drivs ideellt av traktens
fordonsentusiaster. Men trots alla dessa fina utställningsobjekt
så märktes det till sist var det var för människor de hade bjudit
in. För när vår kära Hugo Isaksson vänligen men bestämt säger
att han känner att det är dags att bege sig hemåt, vad gör vi
andra då?
Jo vi tappar fokus totalt på muséets utställning, istället vill vi ut
och titta på Hugo's Rambler som han har ägt sedan den var ny!
Utan någon större eftertanke lämnar vi alla muséets lokaler och
samlar oss kring denna fantastiska Rambler där vi i en mystisk
eufori svävar oss bort i historiska och mekaniska dialoger. Efter
ett bra tag upptäcker vi att personalen på muséet har tagit på sig
ytterplagen och håller på att släcka ner och låsa lokalerna.
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Oops tänker jag, och får plötsligt ta mitt förnuft tillfånga för att gå
och prata med museipersonalen. Vi tackar för en mycket trevlig
vistelse i deras mycket trevliga museum och beger oss sedan till
dagens nästa och tråkigt nog sista anhalt. Nämligen Basta Kvarn
Café i Blidsberg.
Både Nore och Hugo lämnar sällskapet så kvar blir jag och Sussie,
Oscar och Ingemar. Efter ca 10 minuters bilfärd är vi framme vid
caféet som ligger så idylliskt bredvid ån Ätran mitt inne i det lilla
samhället Blidsberg. Vi beställer oss lite eftermiddags förtäring och
sen går vi ut och sätter oss vid ett utav borden som är placerade på
en utav alla de öar som ligger mitt ute i ån. Vi avslutar sen vistelsen
i Blidsberg med en liten promenad längs med Ätran i den klara
höstsolen. Ser redan fram emot nästa års höstträff trots det låga
deltagandet, men kom ihåg att det är inte antalet deltagare som "gör"
en träff utan det är deltagarna själva.
Prova så får ni se!
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I år är det 100 år sedan Nash Motors Company

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

registrerades. Det kommer vi fira tillsamman med
Svenska AMC/Rambler Sällskapet med en
jubileumsträff i trakterna kring Ulricehamn
28-31 juli 2016, se omslagets sista sida.
I detta nummer av TNNR Bulletin fortsätter
historiken om Nash som 1954, tillsamman med
Hudson, bildade AMC - American Motors
Corporation.
Efter andra världskriget kom produktionen av
personbilar igång 1946, men den första egentliga
efterkrigsmodellen lanserades 1949 .

C

Grunda

Text Agne Karlsson
Bilder www

En historik i fyra delar om bilmärket Nash

Del 3 & 4. Nash, automobilen
Produktionen av personbilar för allmänheten återupptas 1946. Det
året introduceras en sedanmodell med träkaross ‘woodie’ för att
modernisera och bredda modellutbudet. Året efter toppar Nash
försäljningssiffrorna och når för första gången sedan 1929 över
100000 till 113315 sålda bilar.
Nash har alltid varit en lite udda bil, om
än tidvis stor, i Amerika. Tekniskt sett
har modellerna alltid varit före sin tid. I
alla fall med amerikanska mått mätt.
Designen har inte var it typiskt
amerikansk eller typiskt europeisk, utan
nå gon ti ng dä re me ll an . So m ti ll
exempel Nash Airflyte, Ramblern och
Pi ni n Far in an el le r var fö r i nt e
sportbilen Healey-Nash.
Nash byggde sin första efterkrigsmodell 1949, en strömlinjeformad
skapelse kallad ‘Airflyte’ men i folkmun
kallad uppochnervänt badkar. Bilen var
modern för att vara en amerikanare,
Nash Suburban 1946, Model 4664

med självbärande kaross, hel vindruta,
överväxel och spiralfjädring. För övrigt
samma fjädringssystem som senare
kopierades av Ford och som används
än idag på amerikanska Fordar.
Nas h var rel ati vt tid ig a med
självbärande karosser. Mason som var
mycket förtjust i små bilar, trots att han
själv var stor och överviktig, hade
under hela 30-talet experimenterat med
småbilar med självbärande karosser.
Den första modellen kom dock inte i
produktion för rän 1938. Den
självbärande karossen till Airflyte
konstruerades av Theodore Ulrich,
1950 års Nash Airflyte

Nash Rambler Cabriocoach 1950

som under 30-talet arbetat åt Chevrolet
med en liten bil med självbärande
kaross. Den bilen kom aldrig i
produktion i USA, men kom senare att
dyka upp i Tyskland efter kriget som
Opel Kadett!
Karossen till Airflyte ritades av
George Walker som kom att bli den
som for made l injer na på eft erkrigstidens Nash-karosser. Airflyte’s
extrema aerodynamiska form skapades
dock av Erik Wahlberg, samme man
som 1917 konstruerade den första
Nash’en! Han var mycket intresserad
och kunnig inom aerodynamik och
Nash Rambler

Charles Nash

ar Nash Motors 1916

George Mason

George Romney

VD Nash Motors 1936-1954

VD AMC 1954-1962

hade under kriget haft tillgång till
flygets vindtunnlar där han på lediga
stunder experimenterat med utformning av bilkarosser.
George Mason var mycket intresserad av de kompakta europeiska bi larna
och år 1950 introducerade Nash en ny
liten bil av europeiskt snitt, USA’s första
‘compact car’, under märkesnamnet
Rambler. Ett namn återtaget från
Jeffery’s dagar.Typiskt för Nash
introducerades Ramblern först som
cab, därefter i stationsutförande!
Sedanmodellen kom först senare.
Mason drev en stor kampanj för den
nya lilla bilen. Bilen sålde också bra i
början, med ca 50000 bilar per år, men
blev inte den succé man hoppats på,
trots att den hade plats för 5 vuxna och
sådana tillbehör som värme, radio,
klocka, blinkers och lyxig klädsel som
standard. Marknaden för små bilar var
liten i Amerika, dessutom kostar det
nästan lika mycket att producera en
liten bil som en stor
Det året, 1950, sattes för övrigt
Nash sitt produktionsrekord genom
tiderna med 167 869 bilar.
I samband med Nash 50-års
Custom 1952

Nash's Pinin Farina kaross från 1952

jubileum (av Jeffery’s första bil), 1952,
introducerades en ny bil designad av
Pinin Farina. En stor och rymlig bil av
typiskt Farina ‘åt-vilket-håll-går-den?’snitt. Mason hade blivit förtjust i Alfa
Romeo’s 2500 och Lancia’s Aurelia som
han sett på Paris salongen 1950 och bad
Pinin Farina om hjälp. Karossen som
Pinin Farina ritade ansågs lite väl
futuristisk och blev ‘anpassad’ av
George Walker. Men Nash blev ändå
först med ‘europeiskt’ designade
karosser i USA.
För att möta den ökande importen
från Europa till USA lät Mason
konstruera en ‘sub-compact car’ under
modellnamnet Metropolitan. Av
ekonomiska skäl var man tvungen att

1957 Metropolitan HE5L Serie III Convertible

tillverka den lilla ‘drygt 2-sitsiga’ bilen i
Europa och AMC inledde 1954 ett
samarbete med Austin. En amerikansk
bil tillverkad i England för den
amerikanska marknaden av Austin A30
och A40-delar! Jo – nog var han en
europainfluerad småbilsfantast alltid,
den käre George!
Ytterligare en europeisk anknytning
är sportbilen Nash-Healey. I början av
50-talet samarbetade George Mason
och engelsmannen Donald Healey med
att ta fram en sportbil av europeiskt
snitt. Anledningen var att många
amerikanska flygare förälskat sig i MG
TC under kriget och tagit sådana med
sig hem. Marknaden borde alltså
finnas! Herrarna hade träffats ombord

1952 års Nash-Healey med toppventilsexa

Hudson Motor Car Co hade startats
1909 av Joseph L Hudson tillsammans
med sju medfinansiärer och kom 1910 ut
med sin första modell. Hudson
tillverkade endast 6-cylindriga motorer
och var under första världskriget största
tillverkaren av just 6-cylindriga bilar.
Men redan då leddes företaget av Roy D Chapin, eftersom J
L Hudson avled redan 1912.
År 1917 skapade Hudson firman Essex Motor Car Co
som under åren 1919 till 1932 tillverkade och sålde mindre
och billigare modeller avsedda att konkurrera med Ford
och Chevrolet. Under hela 30-talet tillverkades Hudson
Super-Six Terraplane modellerna, vilka var de första
serieproducerade bilarna i USA som hade relativt
högvarviga motorer med balanserade vevaxlar. Under
slutet av 40-talet kom så de berömda Hudson ‘limporna’.
Hudsons första strömlinjeformade bilar i samma stil som
Nash Airflyte. Under Hudson’s sista år före samgåendet
tillverkades bla. Hudson Hornet, med vilken firman vann
NASCAR åren 1951 - 1953. En veritabel gatracer alltså,
och många Hudson Hornet slutade också sina dagar på 50talet som dragsters på grund av sitt höga effekt/viktförhållande och sina motorer som var synnerligen väl
lämpade för idiottrimmning.
I samband med bildandet av American Motors hade
George Mason försökt att också få med Packard och
Studebaker utan att lyckats. Vid den här tiden var
Studebaker något större än Nash och Packard ungefär lika
stort som Hudson. Packard, som ju Charles Nash var nära
på Queen Elisabeth när Mason var på
väg hem från en europaresa. En
prototyp blev klar 1951 och man deltog
bland annat i Le Mans med den och tog
där en hedrande fjärde plats! Det
visade sig dock att Amerika inte var
redo för sportbilar och endast 506 st
tillverkades innan modellen lades ner
1954. Samma år som American Motors
bildas och året innan GM presenterar
Corvetten!
Under 50-talet förändrades inställningen att bilen nästan bara var ett
transportmedel till att bli lika mycket
ett ‘njutningsmedel’. För att öka
bekvämligheten införde man som
sta nda rd aut oma tlå da, luf tko ndi tionering, servobromsar, servostyrning, el-manövrerade säten, rutor mm.
Bi le ns in re dn in g över gl än st e
finrummet i varje tänkbart hem!
Under den här tiden kämpade de
stora, Ford och GM, hårt för att bli
Nummer Ett. Resultatet blev nya
modeller varje år och rena fantasisiffror lagda på marknadsföring. Detta
kr ig tv in ga de in de sm å f ri a
biltillverkarna i en omöjlig situation,

att köpa redan 1915, gick upp i Studebaker 1958 och
Studebaker höll sedan ut till 1964, men det sista året
tillverkades endast 577 bilar. Några andra ungefär lika stora
amerikanska märken som tvingades att kasta in handduken
i mitten av 50-talet var Kaiser-Frazer, Henry J och Willys.

Hudson Six-40
från 1917

Fabolous Hudson
Hornet. NASCARvinnaren 19511953.

1957 års Hudson,
Model 35787-2, den
sista byggdes 25 juni,
då hade man
producerat 4 080
exemplar. Sedan
gjordes inga fler bilar
av märket Hudson.

utan ekonomiska möjligheter till att
konkurrera på de storas villkor.
När den stora säljboomen avtog
efter kriget, minskade Nash’s försäljning. För att kunna konkurrera med de
stora, Ford och GM, och för att ha råd
att utveckla nya modeller gick Nash
Motors Company och Hudson Motor
Car Company samman i American
Motors Corporation (AMC) den 1 maj
1954.
Nash blev vinnaren i samarbetet
inom AMC och Hudson blev bara
Nashbilar med Hudsonmärke. Samlare brukar numera kalla dom ‘Hashes’.
Detta trots att Hudson och Nash var
lika stora i slutet av 40-talet med en
produktion av en bit över 130 000 bilar
var per år. Vid samgåendet var Nash
den större, eller kanske mindre liten,
eftersom tillverkningen nu var nere i 28
032 Hudson och 67 150 Nash (varav 37
779 Nash Rambler).
Både Hudson och Nash fanns kvar
som märken till och med 1957 men av
AMC’s producerade 121 296 bilar var
endast 10 330 Nash och 4 180 Hudson.
Ironiskt nog ersattes dessa gamla

ärevördiga märken med ett nygammalt
märke: Rambler, som ju var det märke
Jeffery använde på sina bilar redan
1901. Modellen hade faktiskt introducerats redan 1950 som Nash Rambler.
Men i samband med att Nash lades ner,
tog man helt sonika bort Nash-märket.
Rambler kom sedan att bli American
Motors klart lysande stjärna, en pålitlig
bil som sålde bra. År 1960 var Rambler
det fjärde största märket i Amerika och
tillverkades det året i 480 365 exemplar.
Produktionen av Rambler upphörde
1969. Men det tog ytterligare några år
innan AMC försvann! 1970 köptes Jeep
från Kaiser Co, men det är ju ingen
storsäljare. Så gjordes tex. ett försök att
gå samman med franska Renault 1978.
Renault köpte 25 % av AMC 1980 och
ytterligare upp till 46 % 1982. På 70talet försökte AMC byta image från
‘gubb-bilar’ till ‘ungdomsbilar’. Flera
veritabla muskelbilar producerades,
som Javelin, AMX, Greml in och
Machine, även den mycket udda Pacer.
Bilarna var för extrema för att sälja bra.
Slutet blev att American Motors
Corporation köptes av Chrysler 1987.

1947 Model 4748
Nash "600" Super
4 D Sedan Slipstream

1948 Model 4871
Nash Ambassador
Custom Convertible

1949 Model 4978
Nash Ambassador
Custom 4 D Sedan
“Airflyte”
Nash totala produktion
var 142 592 bilar,
1947 fanns Nash 600 och Nash Ambassador.

Nash Rambler Convertible Landau, Nash Statesman och
Nash Ambassador i en annons från 1950.

1950 Model 5021
Nash Rambler
Custom Convertible
Detta år satte Nash
sitt produktionsrekord
genom tiderna med
167 869 bilar

1951 Model 5148
Nash Statesman
Super

1951 Model 25162
Nash Healey
Convertible Sports Car

1952 Model 5275 Nash Ambassador Custom 4 Door Sedan. Ambassador och Statesman fick
helt nytt utseende formgivet.

1953 designade Farina en hardtopversion som
belönades med första pris vid Italian Concours
D’Elegance i Stresa. Den undre annonsen i mitten
är från 1957, sista året bilar av märket
Nash lämnade bandet.

1955 Model 5587-2 Nash Ambassador Custom Country Club V-8 med 208 hästkrafter och
Ultramatic Drive (från Packard). Fanns också med den populärare sexcylindriga motorn.

1954 Model 5427 Nash Rambler Custom, 2 Door Country Club. Nash producerade 67 192
bilar detta år, en kraftig nedgång.

1956 Nash Metropolitan Convertible.

1957 Model 5739-2 Rambler Rebel, V-8 255 hp. Ca 1 500 bilar gjordes i en Limited Edition High
Performance. Alla silverfärgade med guldanodiserad spjutdekor. AMC övergav märket Nash
1957, Rambler blev åter ett eget bilmärke.

29/7
29/7 1916
1916 -- 29/7
29/7 2016
2016

Foto: Lars Adolfsson

Jeffery & Nash gör affär på bolaget.
Den 29/7 1916 registreras
Nash Motors Company

Tanken är att vi samlas så vi är
tillsammans på 100 årsdagen av
bolagets bildande!

Det finns bara en chans till detta historiska event!

Missa inte detta!
Vi samlas på Prångens camping i Ulricehamn
redan på torsdagen, för att ha ett roligt program
på fredagen, som är 100 års dagen!
Planera er semester så ni kan deltaga!

28/7 till 31/7 2016

Anmälan till Charles T. Rambler:
machineman390@gmail.com

