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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. 
Hej på er, äntligen har vi en ny färsk Rambler Revyn i våra händer!

Jag hoppas verkligen att allt är väl med er och era anhöriga med tanke på rådande 
omständigheter. Trots att alla årets bilträffar är inställda, precis som allt annat, så får vi ändå 
försöka se något positivt i det hela.

Plötsligt kan man ju lägga lite mer tid och energi på att rå om sin pärla och göra den lite extra 
redo för säsongen 2021. Eller varför inte greppa pennan och skriv en artikel till Rambler Revyn.

Men även om allt är inställt innebär ju inte det att man inte kan åka ut och njuta bakom ratten 
för det. Jag och min snyggare hälft firade t ex årets Midsommar på vägarna i tjejens Javelin, hur 
underbart som helst!

Underbart är också innehållet i detta senaste nummer av RR! Vi har Tors historia om en 
Metropolitan-prototyp, Lars Adolfsson berättar om när Nash sadlade om och tillverkade 
krigsmateriel och så har vi Ingemar Freys nostalgitripp tillbaka till det ljuva 60-talet. Så leta nu 
upp en skuggig plats i sommarvärmen och njut av detta nya nummer av Rambler Revyn.

Och glöm inte: vi tar glatt och gärna emot artiklar och berättelser från er, kära medlemmar, 
som ni kan tänka er att dela med oss i Rambler Revyn.

Sköt om er och ha en go och skön sommar!
      Keep On Rambling / Charles
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Rock-Olga 19
In Memoriam 20 
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PRELIMINÄRT PROGRAMFredag - Ankomstdag -Word of Classics, Car Museum & Sales
 -Grillfest

Lördag - Träffdag -Crusing & Bilutställning, aktiviteter (Klubbaktivteter & Slottsvandring) -Jubileumsfest med livemusik

Söndag
 -Crusing till Almkrona AMC-Parts, kafferast
 -Besök hos Hasse Hudson i Hallstavik

Mer information & detaljer annonseras fortlöpande på
www.amcsweden.com och på FacebookKontakt: amc_johan@hotmail.com

EUROMEET 2020
SARS 35 år • JUBILEUMSTRÄFF • SKOKLOSTER SLOTT • SVERIGE • AUGUSTI 7-9

SARS styrelse har på grund 
av den pågående pandemin 
tyvärr tvingas fatta beslut 
om att ställa in årets 
träff i Skokloster. Det är 
jättetråkigt men inget vi 
råder över. Vår ambition 
är att flytta fram Euromeet till helgen den 6-8 augusti 
2021 på samma plats och med samma program och övriga 
förutsättningar.
 Vi har en preliminär uppgörelse med våra samarbetspartners 
om detta upplägg och vi kan bara hoppas att de rider ut stormen 
så att de finns kvar nästa sommar.
 Jag önskar att ni som bokat hör av er till mig och berättar om 
ni önskar behålla er bokning, samt om ni vill ha eventuell inbetald 
förskottsbetalning innestående för 2021, eller om ni vill ha 
pengarna returnerade.
 Vi kommer hålla er fortsatt informerade om utvecklingen.
Svenska AMC Ramblersällskapet

Johan Lindersson (amc_johan@hotmail.com)

 
”På grund av rådande omständigheter kring Covid19 och de restriktioner som gäller 

har styrelsen i Svenska AMC/Rambler Sällskapet och The Nordic Nash Register 
beslutat att ajournera årets Årsmöte till 2021. Vi kommer stadgeenligt att utlysa det nya 

årsmötet minst 4 veckor före fastslaget datum. Vid ev. synpunkter eller frågor 
kring detta beslut skall det vara styrelsen tillhanda senast 1/8-2020.”
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Fremtidsrettet og reiseklar 
med tilpasset reiseutstyr.
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A
stra-Gnome er en konseptbil av industri- 
 designer Richard Arbib som brukte et Nash  
  Metropolitan-chassis fra 1955. Den ble be-

krevet som en ”Time and Space 
Car” og inneholder temaer på- 
virket av romreiseformene som  
var populære i løpet av 1950- 
årene. Kjøretøyet representerte 
Arbibs visjon om hvordan en 
bil ville se ut i år 2000.
 American Motors ga  
Richard Arbib, en ledende 
industridesigner på 1950- 
tallet, i oppdrag å utvikle en 
futuristisk konseptbil. Bygget 
på fire måneder, presenterte 
Astra-Gnome arbeidet til 
produktstylister for å skape 
”nye” og spennende former, tek-
sturer og farger i en funksjonell bil.” Arbib hadde 
hjulene og dekkene gjemt bak heldekkede ”fen-
der-skjørt” for å oppnå ”en spesiell flytende kvali-
tet” og for å minne om et romskip eller svevefly.
 Kjøretøyet ble vist på forsiden av Newsweek 

Magazine 3. september 1956 og et høydepunkt 
på New York Internationale Auto Show i 1956. 
Rundt 1000 spørreskjemakort ble distribuert 
til seere på bilutstillingen, med resultater som 

indikerte at 80% hadde en 
positiv respons til prototypen. 
Det ble laget mange bilder av 
bilen med Arbib, oftest ledsaget 
av attraktive kvinnelige modeller 
som forklarte mediene at konsep-
tet aldri var ment for produksjon. 
Til tross for en økning på 25% i 
forhold til det opprinnelige Met-
ropolitan-karoseiet beholdt den 
totale vekten seg under 2000 kg. 
Ca. 181 kg støpte aluminiumdeler 
og profiler ble brukt, inkludert 
sidepaneler av riflet aluminium 
som var blitt eloksert i forskjellige 

blandingsfarger. Kuppelen gir et uhindret syn 
rundt omkring; den dekket passasjerene, og 
kan heves for å tillate inn- og utstigning. Nash 
Metropolitan brukte spesifikasjoner av Andrew 
Mazzara fra New York.

Back to the 
Future 
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 Blant de mange fremtids-funksjonene er der 
en Hamilton tidssone-klokke som tillater faktisk 
flynavigasjon.” Akrylglassboblen fungerte også 
som et lydkammer for bilens ”high-fi” radio og 
platespiller. Bilen inkluderte luftkondisjonering 
og omsluttede støtfangerbeskyttelse som var 
tilpasset høyden på støtfangere i full størrelse. 
6-fots (1,83 m) bredde på konseptbilen var mye 
større enn moderne personbiler og ga rom for 
ekstra innvendig rom, samt lagrings- og ba-
gasjerom som inneholdt seks stykker matchet 
integrert bagasje.

 Konseptbilen forsvant, gikk i ”lemmeboken” 
for å bli gjenfunnet i New York City i 1980. Bilen 
ble sporet opp og fullstendig restaurert av Nash 
Metropolitan-spesialister hos Metropolitan Pit 
Stop, som ligger på 5324 Laurel Canyon Boule-
vard, Nord-Hollywood, California, hvor den nå 
kan sees på en permanent utstilling.
 Ovennevnte informasjon om Astra-Gnome 
fant jeg på internett med tillatelse fra Wikipe-
dia – Astra-Gnome, bildene foran er fra vinta-
genewsdaily.com
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I 
gamle dager var Boulevard’en helt annerledes, 
enn slik den vises her. Vi befinner oss i områ-
det hvor forbrytere, ”rustlers” og vanlige tyver 

hadde flere ”hide outs” – gjemmesteder i LA-om-
rådet.
 ”The Pueblo” var sentrum i Los Angeles og lå 
20 mils fra kysten. Daleføre, nord for Hollywood, 
ble kalt Laurel Canyon på 1800-tallet. I dag er 
som sakt alt forandret.
 Der var mektige store rancher som eides både 
av meksikanske og spanske nybyggere (settlere) 
i dette området. De er stort sett borte nå. Nå, 
slår campere leir oppe i åsen i nærheten av hvor 
Hollywood-skiltet ligger – og bakenfor. Skiltet 
Hollywood ligger ikke langt fra ”Griffith Obser-
vatory”, som var anlagt for å fremme interesse 
og forståelse for hva som ligger utenfor vår 

atmosfære. Litt lenger øst (t.h.) ligger Mont 
Wilson Observatoriet – som ikke er for allmenn-
heten!
 Opprinnelig startet faren Jim og moren 
firmaet Metropolitan Pit Stop, men June Valen-
tine driver nå museet og butikken sammen med 
sønnen Mark.
 Da min kone May og jeg var på Metropolitan 
Pit Stop, var jeg ikke så interessert i Astra-Gno-
me. Jeg var der for Metropolitan deler, hvorav 
der var masse! I realiteten alt. Dette er også en 
del av Nash (Metropolitan)-historikken.
 Forresten var der også en ”one of a kind” 
stasjonsvogn – en prototyp som ikke ble satt i 
produksjon.

Tor Stranger-Johannessen

Bilderna er fra et besøk i California som ble tatt av min kone May og meg i 
2008, da vi første gang så denne Astro Gnome på Metropolitan Pit Stop.
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June’s sønn Mark sees over med et 
mini-leketøy av Nash Metropolitan.

Metropolitan undenfra kan tydelig 
identifiseres. Og motorrommet med en 
motor som tar deg til verdens ende og 
videre? Jim Valentine, June’s far, kjørte 
med bilen – men det var sjelden.

Utsiden av ”the Pit Stop” hvor på innsiden
finnes ”the Astra-Gnome” i full størrelse.
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J
ag vill nu berätta lite om mina upplevelser 
med min bil, jag var den enda på orten som 
åkte Rambler. 1960-talet var ett decennium 

då det hände mycket; de första människorna lan-
dade på månen, på Sveriges vägar rådde fri fart 
fram till 1967 då högertrafik infördes.

Något som ju uppmärksammades stort på 
60-talet var raggarna. Jag bodde i Tollered, 

ett litet samhälle mellan Göteborg och Alingsås,  
så det var i dessa städer man höll till mest. 

I Göteborg var samlingsplatsen Kungstorget. 
Därifrån åkte vi ofta i kortege till någon festplats 
som Kungälvsparken eller till Åkes Grill i Kungs-
backa, bägge favoritställen. I Alingsås samlades 
raggarna på Stora torget, på fredagarna var det 
dans i Vårgårdaparken. Då många tjejer stod och 
liftade på Riksvägen, nu E20, gällde det att vara 
tidigt ute så man kunde välja de tjejer man ville 
ha med i bilen.

När dansen var slut var det inga problem att få 
bilen full. En gång fick inte alla plats inne i bilen 
så två tjejer fick sitta i bagaget. När vi närmade 
oss Alingsås blev vi stoppade av polisen som ville 
titta i bagaget. Det var väl någon som anmält att 
de låg där och vi fick åka med till polisstationen 
där det blev förhör och en varning.

Stora Torget i Alingsås,  lugnet före stormen

Ramblerminnen från 60-talet
I RamblerRevyn #2 1999 skrev jag om min första bil,
en Rambler Super Six 1959, inköpt 1964.
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Farbror Polisen
Polisen höll alltid ett öga på dessa bilar som 
var av olika märken och skick. En kväll blev jag 
stoppad och ombads åka till polisstationen för 
besiktning. En polis satt i bilen och tryckte så 
hårt han kunde på bromsen och under bilen var 
en annan polis och skrapade med en mora- 
kniv så det gick hål på bromsröret. Körför-
bud! Jag tog bilen till en verkstad som bytte 
rören och besiktade om den, en vecka senare 
var bilen ute på stan igen. En Rambler får 
man inte bort från vägarna så lätt!

Men alla dessa bilar var ju ett gissel för 
polisen. De gjorde allt för att jäklas, vi 
stoppades för minsta förseelse som en trasig 
lampa eller om det saknades ett stänkskydd.

Ett minne från semestern 1966
Vi var en åtta tio bilar från Alingsås som 
åkte till Varberg och Getteröns camping. 
Där rasade motorn på en Opel Kapitän 
62:a. Vi sökte då upp en bilskrot i trakten 
som hade en motor och som levererades 
ut till oss på campingen på en pickup. Vi 
lyfte ur den gamla motorn och i med den 
nya med hjälp av en lång trästör! Det lär 
väl inte gå att göra ett motorbyte på en 
campingplats i dag. Jag minns inte om vi lastade 
in den trasiga motorn i någons bagage eller om 
den fick stå kvar…

På raggarspaning
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Midsommar
Hunnebostrand i Bohuslän var en given plats 
för raggarna att fira midsommar på. Problemet 
var att vägen dit gick igenom Uddevalla med 
långa köer som följd. Många bilar kokade och 
fick stopp. Men väl framme på campingen, som 
var av enkel standard, slog vi upp våra tält. Och 
chauffören fick nu släcka sin törst och festen 
kunde börja. Tältet jag använde då har jag 
fortfarande kvar, det användes senast 2013 på 
Rambler-träffen i Isaberg.

Full tank, tack!
De viktigaste tillbehören i bilen var, förutom 
verktygslådan, reservdunken. Bensinstatio-
nerna i Alingsås stängde kl 22 så det gällde 
att tanka fullt innan. Det fanns ju inga au-
tomater på den tiden, sedelautomater kom 
långt senare. En kväll då jag skulle åka hem 
ägde jag bara 5 kronor. Lösningen var att 
tanka på taxi-stationen som var bemannad 
på natten. Men de gillade inte att man kom 
dit och tog därför en avgift på 1,50. Så det 
blev 3,50 kvar vilket räckte till ca 3,5 liter. 
Jag tog mig de två milen hem i alla fall. 

En nödlösning var annars att tanka olje-
blandat i mopedautomaten. Man lade i en 
krona, vred om ett handtag och pumpade 
upp en liter i en glasbehållare. Dessa pum-

par stod så att man var tvungen att fylla en dunk 
först, sen bilen. Men trots dessa olika nödlös-
ningar fick jag någon gång bensinstopp och fick 
gå de sista kilometerna hem, mitt i natten.

Ingemar Frey
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Rock-Olga
Dessa bilder är från 2005 på Prångens 
camping i Ulricehamn och när Rock-Olga 
uppträdde på Bottnaryds marknad ville 
hon åka ståndsmässigt. Så jag fick äran att 
skjutsa henne i min Rambler Ambassador 
1965. Det var en upplevelse att köra fram 
till scenen genom folkmassorna!

   Ingemar Frey



Håkan ”Frasse” Fransson är död 

SARS har tyvärr förlorat ännu en medlem, Håkan Fransson avled den 16 maj 
2020. Frasse som var född 1967 var en äkta AMC-vän och hade ett stort intresse 
för de lite udda fordonen från American Motors. Frasses AMC resa startade under 
1980-talet då han köpte en Ambassador från 1973, ett riktigt slagskepp till bil och 
en av de större vagnar som lämnat fabriken i Kenosha. Håkan hade många fina bi-
lar genom åren, inte bara AMC och inte bara original, han gillade allt som var kul 
på hjul. Bland annat ägde han under en period en av Sveriges finaste Amazoner 
som var ombyggd i ”Vallåkra” stil (Googla om ni inte vet vad jag menar).

Frasse var allätare även när det kom till AMC, han hade bl.a. ett antal Gremlins 
och Hornets. En av de mer legendariska bilar Frasse hade var en äkta Hornet SC 
360, en bil han tyvärr aldrig hann färdigställa på grund av sjukdom. Enligt ryktet 
finns bilen numer i Dalarna där den ska färdigställas av sin nya ägare.

Jag lärde känna Håkan via trevliga samtal på Janne Almkronas swap-meets. 
Han köpte för några år sedan tillbaka sin ungdomskärlek, Ambassadoren från 
1973, tyvärr hade den gamla damen blivit ganska bedagad så han fick lägga ner 
mycket jobb för att återställa bilen till sin forna glans. I Almkronas lager gjorde 
Frasse flera fina fynd till sin Ambassador och bilen är nu i det närmaste återställd 
till sin forna glans. Förra hösten i samband med att jag körde ner en bakaxel för 
renovering till Axel & Parts i Ringarum passade jag på hemvägen på att stanna 
till i Frasses garage utanför Linköping. Jag fick då tillfälle att se det fina jobb han 
lagt ner på bilen. Det är jättekul att någon vill lägga ner så mycket tid och pengar 
på att renovera en fyrdörrars sedan av ett uddamärke, det är värt en eloge.

Frasse drabbades tyvärr av cancer för några år sedan och genomgick flera 
mycket komplicerade ryggoperationer. Under en period såg det ganska ljust ut, 
men tyvärr blev han åter sjuk och denna gång gick det inte hans väg.

Håkan Fransson var en trevlig och hjälpsam kille och jag är glad att jag fick 
lära känna honom.

        Johan LIndersson


