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Ännu ett purfärskt nummer utav RamblerRrvyn har fått se
dagens ljus! Hoppas att sommaren har varit solig, varm och
och fylld med massa tid tillsammans med era bilar ute
Presidenten skön
på vägarna och träffar! I skrivande stund är det bara några få
har ordet. dagar kvar till årets stora event, nämligen Euromeet som i år
anordnas utav våra norska vänner! I detta nummer utav RR kan vi botanisera i
ämnen som Seaman Body Corporation, ett familjeföretag som tillsist köptes utav
Nash!

Vi har den otroliga historien om Siegfrid Lanzinger som kom till Canada efter
kriget och byggde sig en helt ny och strålande framtid.
Och så har vi såklart fortsättningen på Peter Carells underbara historia!
Så med detta får jag önska er en trevlig läsning och en fortsatt skön sommar och så
hoppas jag att vi syns på S.A.R.S. Årsmöte i Linköping 14/9!

Trivsel regler för
vår klubb.
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.

I förr numret av RR lade jag ut texten om min framtid
med RR. Det är nu klart att RR #4 blir mitt sista alster.
Då har jag gjort 42 tidningar sedan 2008. (Plus de jag
gjorde 1985 till -90. som inte alls hade samma kvalitet)
Jag kan med glädje meddela att styrelsen har hittat en

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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Några ord från
lösning på tidningens framtid. Vad den är överlåter jag
Redaktörn.....

till styrelsen att redovisa på års stämman i Linköping den 14/9. Har ni eller
vill ni författa artiklar till vår tidning - snälla gör det! Detta är vår tidning!
Med det hoppas jag att denna tidning ger er en god läs stund.
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Karlstad, Augusti 2019

En biografi över Sieg Lanzinger

-En American Motors Man

Av Matthew Rachar
I översättning av Charles Rambler
Sieg Lanzinger
Siegfred Lanzinger föddes i Spittal, Österrike 1914. Hans far var en skräddare och hans mor dog när
han var bara åtta månader gammal. Sieg’s far träffar senare en ny kvinna och gifter om sig vilket
resulterar i att Sieg får en massa halvsyskon. Hans far var sparsam och hade ganska dålig ekonomi
så Sieg flyttade till sin faster och farbror’s farm när han var 14 år.
Sieg’s far ville att han skulle gå i sin fars fotspår och bli skräddare han också.
Sieg gick bara i skolan i två till tre timmar om dagen, tre dagar i veckan. När han var 15 år blev han
lärling på en bilverkstad och stannade där i tre år. Efter det reste Sieg runt i Österrike på jakt efter
jobb och senare reste han tillsammans med tre vänner runt i Tyskland och letade jobb. Jobbsökandet
gick inte så bra för dem så hans vänner flyttade tillbaka till Österrike medan Sieg tog sin cykel och
åkte till Holland. Där fann han jobb som taxichaufför och bilreparatör.
När han hälsade på hos sin ena syster som bodde hos några släktingar i Tyskland träffade han även
ett par vid namn Mr och Ms Hobbs som också var på besök hos släktingarna.
De var ifrån London där de ägde ett bilgarage, de erbjöd Sieg ett hyfsat bra betalt arbete som bilmekaniker. Han tackade glatt ja till erbjudandet och de fick smuggla in honom som en illegal flykting.
Han jobbade hos dem när kriget bröt ut och på grund av att det blev matransonering var man tvungen att visa upp legitimation för att få någon mat.
Då Sieg inte hade några papper överlämnade han sig själv till polisen så att familjen Hobbs slapp
problemen.
Han blev placerad på en båt som var på väg till Kanada men på vägen dit blev båten träffad av en
torped och båten sjönk och hälften av besättningen drunknade. Sieg och de andra överlevande räddades och skeppades till Skottland. Strax där efter blir Sieg skickad till ett fångläger i Australien
vilket tog två månader att ta sig dit.
Han jobbade som mekaniker på lägret och hade tillgång till verktyg vilka han använde till att bryta
sig ut och fly med. Oturligt nog klarade han sig bara några få dagar i frihet under de två gånger han
lyckades fly innan han blev fångad igen.
I fånglägret hade han tillgång till radio så att han kunde höra vad som hände ute i världen och i
kriget. Han satte även eget vin som han gömde under golvbrädorna.
Tiden i fånglägret var ganska lärorikt för Sieg då han träffade några tyska professorer som höll utbildningar i bla fysik och kemi.
När kriget var över blev han skickad tillbaka till England där han blev frisläppt.
Han flyttade då tillbaka till sin faster och farbror’s gård i Österrike och började jobba, det var här
han träffade sin kommande fru.
Sieg var trött på Europa och ville nu flytta till Afrika. Tyvärr hade han inga papper den här gången
heller så han åkte fast i Spanien och blev åter igen satt i ett fångläger. Som tur var blev han frisläppt
efter bara några månader och kom då tillbaka till Österrike för att gifta sig.
De bodde och jobbade på farmen hos Sieg’s faster och farbror i sex år och under tiden skaffade de
sig tre barn.
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Sieg ville nu tillbaka till England men myndigheterna tillät honom inte inträde. Då tipsade familjen Hobbs i
London om att om han först flyttade till Kanada och skaffade sig Kanadensiskt medborgarskap skulle det
sen bli enklare för dem att ansöka om medborgarskap i England. Så Sieg flyttade till Kanada medan hans
fru och barn reste över sex månader senare, hon var då havande med ett fjärde barn. När Sieg kom till Kanada gick han in på första bästa bilverkstad och frågade om jobb. Han blev tillsagd att om han åker till Kelowna i British Columbia så skulle de ha jobb där åt honom då de höll på att öppna en ny verkstad där. Han
tog sig till Kelowna och strax där efter kom hans fru och barn. Han jobbade på den nya verkstaden och när
han hade tjänat ihop lite sparpengar hyrde han sig ett eget garage och öppnade sig en egen verkstad och de
byggde sig ett eget hus. Plötsligt får han beskedet att han har ärvt sin faster och farbor’s gård.
Han säljer sin verksamhet, reser till Österrike för att sälja sin nyligen
ärvda gård, reser sedan tillbaka till Kelowna i Kanada och köper sig
ett landområde på Harvey avenue. Han köpte även tre fastigher för att
sen sälja dem och för vilka pengar han köpte sig tio tunnland mark.
På den marken byggde han upp en verksamhet som bilförsäljare och
bilverkstad under namnet SIEG Motors LTD. Han blev återförsäljare
för American Motors och ett år vann han till och med utmärkelsen för
årets bästa säljare i Kanada för American Motors. Hans barn kommer
ihåg att deras far alltid jobbade långa dagar. Senare blev han återförsäljare för Toyota, tyvärr var de aldrig nöjda med Sieg’s försäljningssiffror utan de ville hela tiden att han skulle sälja mer! Till sist
tröttnade Sieg och sålde alltihop till Toyota och gick i pension. Istället
engagerade han sig i att bruka jorden på den hyffsat stora landplätt
han fortfarande ägde. Han jobbade även på en ny typ av motor för
personbilar. Han hade kommit på hur man kunde få motorn att nyttja
mer av energin den producerar och på så sätt
bli mer effektiv. Tyvärr hann han aldrig bli
klar med sitt projekt innan åldern tog ut sin
rätt. ”Även om jag inte kände min morfar väldigt väl så upplevde jag honom som en generös och kärleksfull person. Han hade alltid
något på gång, om det så var att bruka sin mark
eller att hjälpa mig med att skruva ihop min
lilla röda cykel. Han tog sig alltid tid att leka
med mig, min bror och min äldre kusin Mark
och ibland åkte vill Tim Horton’s där han lät
oss äta donuts tills vi storknade. Han var en
hårt arbetande och bestämd herre och ett geni
på sina egna områden.
Jag är stolt över att vara hans barnbarn!”
/Matthew Rachar
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Rebelen som blev kvar

Text och bild Charles T. Rambler.

Under hösten 2011 efter att ha drömt om en 1957 Rambler Rebel en längre tid dök det äntligen upp en till
salu i Wisconsin, Amerika. Jag (undertecknad) tog genast kontakt med säljaren och intresset bara växte.
Men då man var lite grön på det här området så skickade jag ett mail till Johan Lindersson där jag undrade
vad han ansåg om bilen och lite frågor kring importen.
Till svar får jag en annan 1957 Rambler Rebel som var till salu i Kelowna, British Columbia, Kanada.
Nu blev det svårt, vilken skulle man välja?
Det slutade med att vi bestämde oss för att titta närmre på Kanadensaren. Som tur var var jag bekant med
en AMC-herre vid namn Gary Thoreson i Kanada så han fick hjälpa oss att upprätta kontakt med säljaren
och även ordna så att någon åkte och tittade på bilen åt oss.
13’e september 2011 tog vi kontakt med säljaren som hette John och Renate Lanzinger.
Efter en hel del mailkorrespondens och en lång väntan dök det till sist upp en Röd 1957 Rambler Rebel i
Göteborgs hamn den 2’e augusti 2012.
Jag har fått berättat för mig av Sieg’s dotter Renate att
Sieg tog in Rebel’n i byte när han sålde en ny bil till en
kund 1967. Sieg hade ”tyvärr” värderat Rebel’n aningen
högt vilket resulterade i att han inte fick sålt den vidare.
Istället fick den stanna kvar inom familjen. Renate berättar att hon körde den i tonåren och när hon var vid 20-års
åldern.
Sedan förvarades den i garage fram till 1994 då Renate’s
mor bestämde sig för att ge bort den till Renate’s man
John. John gjorde en enklare genomgång av bilen och
gav den en ny lack. Rebel’n förblev förvarad i garage
fram till 2009 då den fick flytta ut till en carport.
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John’s intresse för bilen hade med tiden börjat svalna
och de bestämde sig till sist för att sälja den. Och här är
den nu!
Mycket har hänt och mycket är gjort med den sedan den
kom i vår ägo och man kan inte annat än att undra om
inte den har ett eget liv och en egen vilja. Två gånger har
vi planerat att den skulle få sin premiärtur men bägge
gångerna gick det i stöpet.
Första gången var när AMC fyllde 60 år 2014, S.A.R.S.
skulle ställa ut på Tjolöholm Classic Motor och vi presenterade vår Svenska AMC/Rambler bok. På resan dit
tidigt på morgonen dog den bara tvärt på vägen inte
långt hemifrån. Den bara vägrade och fick istället stanna
kvar hemma.
Andra gången var 2016 när Nash firade 100 år i Ulricehamn. Dagen innan träffen fick den ännu en gång för sig
att visa vem som bestämmer. Den fick förbli hemma den
helgen också. Tredje gången gillt! Den 1’e november
2016 ställde vi upp med Rebel’n i en filminspelning på
Djursholm, Stockholm. Visserligen fick vi Rebel’n
trailad upp till Stockholm utav filmbolaget men plötsligt
går den som en dröm och man kan inte tro att den
någonsin har varit besvärlig.
Man undrar ju om det är Stockholm den gillar eller om
det var för att den fick stå i rampljuset?! Om detta
äventyr kan läsa om i Rambler Revyn nr3 2017.
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Men det stora eldprovet för den kom under sommaren 2018.
Efter att ha gett den lite extra tillsyn och kärlek bestämde sig
jag och min sambo Susanne för att hälsa på våra kära vänner
Kent och Ingegerd uppe i Sorunda. 15’e juli mitt i den hetaste sommaren i mannaminne startar vi vår färd från Hillared
utanför Borås och tar oss sakta men säkert upp till Ristomta
utanför Sorunda med många trevliga stopp och sevärdheter
längs vägen.
Vi stannar hos Kent och Ingegerd i två dagar och under den
tiden gör vi Stockholm osäker med Rebel’n. Vi åker till Zetas, Ulriksdals Slottsträdgård, besöker en lokal bilträff vid
Skråvet, Södermalm och vi besöker även det fantastiska bilmuseet World Of Classics i Tumba!
Under denna underbara resa på ca 100 mil tur o retur inklusive utflykterna i Storstan skötte sig Rebel’n exemplariskt!
26’e juli samma år var det dags igen för en liten utflykt för
Rebel’n, The Little Nash/Rambler Meet i Trollhättan. Den
här träffen kan ni läsa om i Rambler Revyn nr4 2018.
Jag bestämde mig tidigt för att Rebel’n ska få heta Sieg, allt
för att hedra både bilen och särskilt Siegfred Lanzinger för
sin otroliga livshistoria. Klistermärket som sitter på bakrutan
på bilen är en likadan som Sieg satte på alla bilar som han
sålde på sin firma.
Till sist vill jag passa på att tacka alla som har hjälpt oss att
få ordning på ”Sieg” och ett särskilt stort tack till Kent Dahlin, Henrik Tevdal och Ulf Atterström som outtröttligt har
stöttat oss under detta äventyr. Utan er hade inte bilen varit i
det skick den är i idag!
Nu är Sieg redo för nya äventyr!
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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

Reserch Charles Rambler
Artikeln är baserad på en engelsk text författad av Mark Theobald, Coachbilt.com, med författarens tillstånd.

Seaman Body Corporation
Alonzo Duretto Seaman föddes i New York City 1816 Det är inte
mycket som är känt om hans unga år mer än att han gifter sig med
en Mary Armstrong 1838 och de får flera söner. Den äldsta av dem
hette William Steward Seaman och föddes 1845.1847 flyttar familjen
till Milwaukee Wisconsin där Alonzo startar ett företag med namnet
A.D. Seaman Furniture Co.

Vid tidpunkten för Alonzos död 1868, har
firman ca 200 anställda och en årlig
försäljning på 120.000 dollar. De har även
en andra utställningshall i St. Louis,
Missouri.
Sonen William kliver in och blir VD
efter sin far och tre yngre bröder till
William engagerar sig också i firman som
har en omfattande tillverkning av fina
möbler och nu bytt namn till Milwaukee
Parlor Frame Co med inriktning på
exklusiva soffor och salongsmöbler.
I slutet av 1870-talet uppstår en tvist
mellan de två äldsta bröderna vilket
resulterar i att den äldste brodern (William
Steward Seaman) lämnar firman och
skapar sig en egen rörelse vid namn W.S.
Seaman Co medan den andre brodern
(Harold) startar H.C. Seaman Parlor

Fra me Co där möb elt ill ver kni nge n
fortsätter.
Strax efter att telefonen introduceras
utvecklar och tillverkar W.S. Seaman Co
den ljudisolerade telefonkiosken.
Tillverkningen ligger på södra sidan av
Milwaukee och produktionen ökar snabbt
Deras största kund är Chicago's Western
Electric Company. W.S. Seaman Co får
äve n til lve rkn ing sko ntr akt på tel efonväxlar åt Western Electric Company.
Western Ele ctric Company är även
huvudleverantör av telefonutrustning åt
Western Union och de blir senare ett
helägt dotterbolag till Bell Company
vilket innebär att de blir huvudleverantör
av telefonutrustning även till dem. Ett
väldigt fördelaktigt läge för W.S. Seaman
Co.

1906 förstörs fabrikslokalen i en stor
brand men inom en månad är de tillbaka
på fötter igen efter att ha fått tag på nya
mycket större lokaler i norra Milwaukee
på Virginia Street. Lokalerna är så pass
stora att man kan hyra ut en del av
utrymmet till mindre firmor. En av dessa
firmor är Petrel Motor Car Co. En liten
biltillverkare startad 1909 av bröderna
John och Harry Waite. Man inser ganska
snart att tillverkningen av telefonkioskar
och bilkarosser inte är så olika varandra.
Petrel Motor Car Co ger W.S. Seaman Co
i uppdrag att tillverka karosserna till sina
bilar vilket blir ett vinnande koncept för

Författarnas
Favoritmärke!
Werner von Heidenstam
och Selma Lagerlöf
valde Nash
Lagerlöfs
Nash 1929.
v Heidenstams
Nash 1928.
Bilden är från boken
Ett Hemligt Liv
av Martin Kylhammar

Mellan åren 1909 och 1919 tillverkar W.S.
Seaman Co bilkarosser åt ett stort antal
biltillverkare: Case, Chalmers, Chicago
Electric, Franklin, Hudson,
Kissel,
Lafayette, Locomobile,
Marmon,
Mitchell,
Nash, Oakland, Packard,
Rambler, m fl.
Nash gick in som hälftenägare i fabriken
1919, namnet ändrades till Seaman
Body Corporation.
Karosserna på bilden från 1913 är
avsedda för Chicago Electric
Model 131 Front-Drive Brougham

W.S. Seaman Co och inom loppet av ett år
har man skrivit kontrakt med flera andra
regionala biltillverkare.
Efter en lång tids sjukdom lämnar
William Steward Seaman 1909 över den
dagliga ledningen av verksamheten på sina
två söner. Den äldre Seaman dör året därpå
och den yngsta sonen Irving blir dess VD.
Han har examen från Wisconsin-Madison
universitet och har anställning på en
bilbatterifabrik innan han tar över rodret på
familjeföretaget.
Mellan åren 1909 och 1919 tillverkar
W.S. Seaman Co bilkarosser åt ett stort
antal biltillverkare: Case, Chalmers,

Chicago Electric, Columbia Taxicab,
Dorris, F.A.L. (FalCar) Franklin, F.W.D.,
Hudson, Jonas, King, Kissel, Lafayette,
Locomobile, Lozier, Marmon, Mitchell,
Mo li ne , Mo li ne -K ni gh t, Oa kl an d,
Packard, Pierce-Racine, Rambler, Regal,
Stevens-Duryea, Velie och Westcott. De
tillverkade även ”vintertoppar” till Ford
och Cadillac.
W.S. Seaman Co får patent på en
metallarmerad träramskontruktion man
börjar tillämpa 1910.
Seamans framtid kom att bli intimt
förknippad med den största av deras
kunder, Thomas B. Jeffery Company,

Kenosha. 1910 är Jeffery Co en av de
största biltillverkarna i Amerika och de
börjar köpa färdiga karosser till sitt
bilmärke Rambler, som efterThomas B.
Jefferys död samma år ändras till Jeffery.
Beställningarna ökar succesivt under 10talet och när Charles W. Nash förvärvar
Thomas B. Jeffery Company 1916 var de
W.S. Seaman Co's största kund. 1917
ändrar Charles W. Nash namnet på det
nyförvärvade företaget till Nash Motors
Company och bilmärket ändras följdriktigt
till Nash.
När Nash Motors under första
världskriget får kontrakt på att tillverka
lastbilar åt armén får Seaman bygga
hytterna. De bygger även även sidovagnar
åt Harley Davidson och ammunitionslådor,
vapen-fästen och annan krigsmateriel.
Medan första världskriget är vinstbringande för många företag inom
bilindustrin blir det inte så för Seaman.
Man har stora lokaler avsedda för
tillverkningen av telefonkiosker som nu
inte längre är lönsam. Det blir uppenbart att
firman har finansiella problem. Man
bestämer sig att helt upphöra med
telefonkiosktillverkningen och istället bara
inrikta sig på den mer lönsamma karossfabrikationen.
I det läget erbjuder Charles W. Nash att
köpa in sig som delägare i Seaman. 1919
går affären igenom och Nash Motors Co
blir hälftenägare. Samtidigt byter man
namn på W.S. Seaman Co till Seaman Body
Corporation. W.S. Seaman Co blir
fortfarande kvar som ett sidoföretag som
representerar Seaman-familjen och som
fortfar att äga halva Seaman Body
Corporation Även om tillverkningen av
telefonutrusting upphör fortsätter W.S.
Seaman Co ta in royalties på de patent de
äger inom telefonindustrin. Även
tillverkningen av karosser åt andra
biltillverkare som t ex Hudson och Ford
fortsätter.
1928 har tillverkningen av karosser
ökat så drastiskt att antalet anställda på
Seaman Body nu är närmare 6000 arbetare
och man till-verkar över 800 karosser om
dagen.
Trots att Nash klarar sig bättre än
företag överlag under den stora
depressionen så är det många anställda som
får gå och 1933 har två tredjedelar av
Seaman Body's anställda fått sluta.
Under den stora depressionen är det
väldigt vanligt med strejker och bara under
året 1933 är det över 100 strejker bara inom
bilindustrin. Den 9 november strejkar 200

Seaman Body Corporations fabrik låg vid hörnet av North Richard Street och East
Capitol Drive i Milwaukee. Bilden är tagen på North Richard Street åt norr.

arbetare på Nash’s fabrik i Kenosha för att Body Division och fabriken i Milwaukee
protestera mot de nya ackordavtalen. stängs.
Charles Nash svarar med att stänga ute alla
3000 fackanslutna arbetarna i både This excellent article is courtesy of the wondrous
Coachbuilt.Com. It is reprinted withtheir
Kenosha och Racine. Resultatet blir att de website
permission, but ca-veats also with the proviso that the
resterande arbetarna i Racine och på following legal be included:
Seaman Body Corp går ut i vild strejk för Coachbuilt.com, Inc. makes no representations about the
of the information contained inthe documents
att stötta sina kollegor. När strejken upphör suitability
and related graphics published on this Server for any
kräver facket en 20% löneökning och purpose. All such documents and graphics are provided 'as
is' without warranty of any kind.Coachbuilt.com, Inc.
strikta tjänsteårsregler. Men Nash är inte hereby disclaims all warranties and conditions with regard
snabb nog att svara på de nya kraven vilket to this information, including all implied warranties and
conditions of merchantibility, fitness for a particular
resulterar i att en ny strejk utbryter där 1200 purpose and non-infringement.Coachbuilt.com, Inc.
anställda i Racine, 1600 i Kenosha och applies this Liability Notice to all the information linked to
from this site. While we endeavour to maintain the good
1800 i Milwaukee hos Seaman Body quality and high tone of the Hyperlinks to other Web
servers, Coachbuilt.com, Inc. is expressly not responsible
lämnar fabrikerna.
and does not endorse in any way the content, bearing, intent,
Efter åtta veckor av medlande ger Nash opinion or other responsibility for any information or
held on alternative World Wide Webservers linked
löfte om 17% lönehöjning till alla content
to. In no event shall Coachbuilt.com, Inc. be liable for any
anställda. Detta är en av de största segrarna special, incidental or consequential damages or any
whatsoever, including but not limited to, death,
för de federala facken som två år senare går damages
personal injury, damage, loss of use, loss of data, loss of
samman och bildar United Auto Workers, revenues, loss of profit, or loss of prospective economic
advantage, whether in an action of contract, negligence or
1936.
other tortious action, arising out of the use or misuse of this
1937 förvärvar Nash resten av Seaman Server or information, Server performance, documents or
herein, even if Coachbuilt.com, Inc. has been
Body Corporation och man ändrar namnet software
advised of the possibility of such damages, or for any claim
by another party. Insofar as Coachbuilt.com, Inc. design
på firman till Seaman Body Division.
and web services are concerned, Coachbuilt.com, Inc.
1938 bygger Seaman Body Division en reserves the right torefuse to present information on the web
ny stor och modern fabrik vid Capitol Dr that is destruc-tive, offensive, abusive, obscene or of a
menacing charac-ter. Coachbuilt.com, Inc. shall also not be
och N. Richard St i Milwaukee. Vid den liable for the pre-sentation of information that is a violation
tidpunkten är den världens största or infringementof the rights of any person, firm or company
(including butnot limited to intellectual property rightsm)
bilkarossfabrik, den täcker då en yta på
1,25 miljoner sq. Ft. (112.500 m2) med
kapacitet för 130.000 karosser om året.
Seaman Body Division blir fortfarande
kvar som ett helägt dotterbolag även efter
att Nash Motors och Hudson Motor Car
Company går samman 1954 och bildar
American Motors Corporation.
AMC köps senare upp av Chrysler 1987
och i och med det lägger man ner Seaman

Nash-Kelvinator köpte War Assets Corp’s lagerlokal 1946.

Nash-skylten tas ned och ersätts med AMC’ s skylt 1954.

Sammansättningsfabriken i El Segundo
De flesta utav oss inom Nash/AMC
kretsar känner ju till att de merparten av
våra kära bilar producerades i Kenosha,
Wisconsin. Det många inte känner till är
att Nash Kelvinator även hade en fabrik på
västkusten, om än bara för en relativt kort
tid.
När andra världskriget var över ökade
intresset för nya bilar i Amerika lavinartat
och försäljningen sköt i taket. För att
kunna möta efterfrågan bestämde sig Nash
att man sku lle öpp na en fab rik i
Kalifornien då man ansåg att västkusten
var en lukrativ del av landet som var under
kraftig tillväxt.
Den 29 mars 1946 gick företaget ut
med att man skulle öppna en fabrik i El
Segundo, Kalifornien. Man hade köpt sig
en stor lagerlokal på 42.750 m2 utav
statens War Assets Corp. för 1,5 miljoner
dollar. Byggnaden var endast 2 år (1944)
gammal och nästan aldrig använd.
Nash Kelvinator fick nycklarna till
lokalerna 1 oktober 1946.
På grund av kriget var det ibland svårt
att få tag på material och delar. Fabriken i
El Segundo var endast en monteringsfabrik.
6 juni 1948 avlider Charles W. Nash,
vid 84 års ålder.
Man planerade att även tillverka
kylskåp i El Segundo lokalerna. Det skulle
dröja ända till november 1948 innan man
producerade den första bilen i El Segundo,
det var den nya Nash Airflyte som fanns
både som Ambassador och Brougham.
Under de kommande 5 åren producerade man omkring 8% av företagets
totala försäljning.
1 maj 1954 går Hudson Motor Car

Company och Nash Motors Company
samman och bildar American Motors
Corp. Samma år 8 oktober dör George
Mason 63 år gammal. George var den
dr iv an de kr af te n ba ko m sa mm an slagningen.
Den 1 augusti hade dessvärre produktionen minskat så pass mycket att man var
tvungen att stänga fabriken i El Segundo i
flera månader. Man öppnade fabriken igen
14 februari 1955 men 22 september
samma år stängde man fabriken för gott.
American Motors meddelade att man
skulle koncentrera all bilproduktion till
Kenosha.

196 1 såld es fab rik slo kal ern a till
Hughes Aircraft för att där härbärgera
Hughes Space and Communications
Company.
År 2000 såldes alltihop till Boeing och
in flyttade Boeing Satellite Development
Cen ter. Man ble v vär lde ns stö rst a
tillverkare utav sateliter med en golvyta på
hela 90.000m2.
Det enda som finns kvar i dagsläget
som avslöjar att Nash Kelvinator har
huserat i dessa lokaler är namnet på vägen
som går utanför: Nash Street.
Charles T. Rambler

Sammansättningslinan hos Nash-Kelvinator’s anläggning i El Segundo.
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From: Gunnar Hedin
Sent: Sunday, March 03, 2019 6:07 PM
To: metrotor (Tor Stranger-Johannessen)
Subject: "Svensk" Nash under renovering?
Hej där i österled!
Hoppas allt är bra med er. Nu kommer äntligen lite bilder från min
Nash renovering. Det är en 1928 Model 323 Standard Six 2d Sedan
som jag köpte 2013 av Kjell Persson i Sunne Värmland. Tror det är
en gemensam Nashbekant. Han har ju renoverat en 450 Single Six
1930.
Renoveringen har tagit tid, svett och möda för mig men nu ser jag
ljuset i tunneln. Har träffat väldigt många trevliga Nashfantaster i
hela skandinavien, tror du känner de flesta. Just nu är bilen hos en
lackerare. Han har tyvärr många andra projekt också, så det
kanske blir sommar innan jag kan börja med slutmonteringen.
Skickar med lite bilder på vad jag gjort på vintrarna.
Min bil är likadan som Mats och Constanza Eriksson i Karlstad har.
Skickar även med en bild på ungefär hur vi ser ut. Det var ju länge
sen vi satt och skrattade i Ulricehamn.
Hälsa frugan från Gunnar och Lotta.

Midland Steeldraulic Brakes
Hör t tal as om hyd rau lic bra kes ?
Mecanical brakes? Jovisst, dem känner
vi väl alla till. Men steeldraulic brakes
som Nashbilarna från sena 20-talet och
början av 30-talet är utrustade med, vad
är det för sorts bromsar? Jo, det är helt
enkelt namnet på ett bromssystem där
kraften med vilken man trampar på
bromspedalen förmedlas till bromsbackarna med hjälp av stålwire i höljen
påfallande lika hydraulslangar. Den
sortens humor som gav upphov till
benämningen Steeldraulic kan anas
bakom andra produktnamn som Lovejoy
(stötdämpare), Bijur (automatiskt
smörjsystem, bee sure).
Spiralfjädrarna som håller bromsbacken på plats och drar ihop den när
man släpper bromsen har en lite ovanlig

sådana fjädrar i befintliga maskiner, men
kunde tänka sig att ta fram ett speciaverktyg.
Med tanke på vad det skulle kosta, avslutade
jag med tack för visat intresse.
Efter lite klurande kom jag fram till att
göra en relativt enkel manick att vrida fram
fjädrar av rätt utseende i pianotråd av rätt
dimension. Men var få tag i pianotråd med
diam eter n 3/3 2 tum (2,3 8 mm) som
form, de smalnar av i ena änden, se originalet har? Efter lite letande på webben
figuren.
hittade jag en hobbyfirma i Luleå som hade
Efter alla ansträngningar att hitta exakt rätt dimension.
färdiga fjädrar av den här typen gav jag
En djupdykning i min skrotlåda
upp. Jag var även i kontakt med en stor resulterade i att jag hittade materialet jag
tillverkare av spiralfjädrar. De visade behövde och med lite tålamod och envishet
artigt intresse att hjälpa till med fick jag ihop en mackapär som visade sig
specialtillverkning om jag försåg dem fungera.
med en ritning. Efter att ha studerat den
Lasse Adolfsson
kom de fram till att det inte gick att göra

På bilden ser man de avsmalnande fjädrarna som hålller
ihop bromsbacken. En av bromsarna saknade dessa helt,
nya behövde tas fram.

Den ena gaveln tas loss och en
pianotråd böjd i rät vinkel läggs i ett
spår i den mittre valsen.

Tillverkade två gavlar i 10 mm dural, svarvade till tre valsar av
rätt form, den mittre valsen vridbar och de yttre valsarna som
mothåll och satte ihop det hela.

Gaveln sätts tillbaka. Med en ringnyckel
som vev vrids sedan valsen runt tills
fjädern är färdiglindad.

Så här blev resultatet.

Text & bild Peter Carell

Jag överlämnar AMX nycklarna till Motorman 1996

Under sent 70- och tidigt 80-tal var min AMX bland de vassaste gatbilarna i motorstaden Karlskoga,
tillsammans med Anders 68 340S Barracuda cab, Linkans 1970 Shelby GT500 (runner-up i Standard
Mantorp ett år - förlorade mot Juan Johansson), Roffes 68 Shelby GT500KR, Stig Åhlgrens 69 Le Mans
cab med Chevy 427, Bernards 70 Road Runner Hemi, Roffes och sedemera Stig Åhlgrens 70 Camaro Z28
(vinnare i Standardklassen Mantorp ett år på 12,29 sek), Kalles (och sedemara Thomas) 70 Challenger 440
sixpack, Arnes Firebird Formula 400 med Cheva 427 plus en del andra vassa Corvetter, Camaros, Cudas,
Challengers, Chargers och Mussar i olika varianter och motorstorlekar.

Dominans efter 20 år:
Stig-Axel meddelade året efter hans inköp av AMXen att han deltagit i ett streetrace i Karlskoga och hade
förlorat i finalen till en El Camino, som var utrustad med Stig Åhlgrens ex-427 Cheva motor!
Kul med två motorer från sent 70 tal som fortfarande dominerade gatscenen i Karlskoga, nästan 20 år
senare!

The Ultimate Win:
För mig blev det under alla år runner-ups eller 3e-4e platser i alla tävlingar, och så även nu för Stig-Axel!
Men, den enda, största och viktigaste segern var dock den där vinterdagen i Februari 1976, då valet föll på
att köpa en AMC AMX. Ett val som givit mig goda vänner, otroliga upplevelser, möten med legendarer
samt intressanta besök på minnesvärda evenemang runt hela världen.
Larry Mitchell, Ron Kaplan,
Peter Carell och Tony Zamisch
på ett CACI möte, sent 80-tal.
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Lou Downing (förare av Pete’s Patriot SS/AMX) och Peter Carell.
Svenska AMX klubben 1982-1990
Har följer en lista på de AMXer som jag spårade upp under 80-talet:
(Reg nr, AMX nr, VIN nr, färgkod, första reg datum i Sverige och AMX/AMC klubb ägare genom åren):
1968
ATJ 416, 00987 (A8C397T244989), 72-A, 1968-07-30
DML 749, 03221 (A8M397N255063),46-A, 1970-11-05, (Magnus, Börje)
EEM 723, 03312 (A8C397T258140), 54-A, 1978-09-19, (Bosse, Magnus, Janne, Ulf W, Börje)
JDP 457, 02840 (A8C397N296870), 72-A, 1976-06-09, (Mats E)
1969
AJL 100, 11216 (A9C397T124163), 71-A, 1970-04-15, (Magnus, Kent D)
HPC 191, ????? (A9C397T149696), 63-A, 1975-05-05, (Mats F)
Ej Reg. ????? (A9M397X213581), 72-A, Ej Reg.
1969 Hurst SS/AMX
ECA 382, 12858 (A9C397X215615), 39-A, 1971-03-08 (Erling, Peter, Börje)
USA
09264 (A9M397T168575), 68-A, 1988-kvar i USA, (Peter)
1970:
JNR 843, 17336 (A0M397X107835), 90-A, 1976-07-07 (Bosse)
JMX 458, 18266 (A0M397X108683), 2-A, 1977-04-12 (Arto, Börje)
HNH 537, 18143 (A0M397P110390), 87-A, 1974-12-13 (Stefan B)
HNW 245, 17864 (A0C397X131438), 86-A, 1976-02-06 (Peter, Stig)
FEJ 853, 18452 (A0M397X139873), 3A-8, 1977-07-13 (Magnus)
FFD 685, 18555 (A0M397P142816), 90A-8, 1978-05-09 (Magnus, Peter, Stig, Ulf A)
JJN 449, 22543, (A0M397X218460), P-95, 1976-07-05 (Magnus)
Det har väl tillkommit ett halvdussin eller fler importerade AMXer efter detta vad jag kan förstå.
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En sån där grön bil.....
Som kuriosa tror jag det var Christer’s mor som yttrade: ”Jaha, en sån där grön bil...”, då Christer talade
om att han köpt en AMC. Av någon anledning verkade det vara en av de vanligaste färgerna på Hornets,
Javelins och AMX i Sverige.

Till Slut:
Ett stort tack till alla AMC entusiaster och AMC klubbar, inte minst Svenska
AMC/Rambler Sällskapet, där alla verkligen har ”The AMC Spirit” och upprätthåller
minnet, bevarar, renoverar och njuter av dessa unika bilar.

SARS/TNNR
Kallar härmed till
ÅRSMÖTE
den 14/9 2019 i Linköping.
Vi har bokat stugor på Sjögestad
Motell 13/9-15/9.
Kanske att vi kan hålla mötet på
Flygvapenmuseet.
Frågor: 0735-190 185
Varmt Välkomna!
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