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TRIVSELREGLER 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 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 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 Nash
Motors och American Motors Corporation!
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Presidenten har ordet:
Tänk vad tiden går!
Det känns som om det var igår som säsongen för oss motorentusiaster drog igång och
nu har redan hösten börjat göra entré och det med besked.
Och som lite extra salt i såret så blev det ju en väldigt ovanlig och lite dyster säsong
med allt vad pandemier och inställda evenemang innebar.
Men som tur är har vi ju nu ett rykande färskt nummer av Rambler Revyn som vi kan
glädja oss åt!
Den härliga historien om Robert Kalina och hans Gremlin, Ingemar Frey’s memoarer
och filmprojektet The Javelin finns att avnjuta i detta nummer.
Och om ni vill sätta lite mer krydda på tillvaron kan ni även passa på att fynda lite på
klubbshoppen. Artiklar och priser finner ni på sista sidan i tidningen.
Ha en skön höst och sköt om er!
						
Keep On Rambling / Charles

GREMLIN-DELAR SÖKES!
Tjena, mitt namn är Elof Wenzerl och jag är nybliven ägare till två
1970 Gremlins och ny medlem i klubben. Jag bor i Stenungsund.
Mitt mål är att renovera bägge Trollen och jag är nu på jakt
efter diverse delar. Både av det mekaniska slaget och interiört
och exteriört. Även litteratur är av intresse, ägarmanual och
verkstadsmanual. Alla tips mottages varmt!
Ni kan nå mig på telefon: 070-967 79 73. Tack på förhand.
Elof

MHRF-FÖRSÄKRINGEN ägs och drivs sedan 1975 av de 167 klubbarna inom MHRF i samarbete med Folksam och har idag drygt 34 000
försäkringar. Ägaren måste vara ansluten till en av dessa klubbar.
Försäkringen är avsedd för personbilar, lätta och tunga lastbilar,
bussar, traktorer, husvagnar, motorcyklar och mopeder.
Bilar och mc skall vara från 1990 eller tidigare, tunga lastbilar/
bussar från 1980 eller tidigare, traktorer/husvagnar från 1975 eller
tidigare och mopeder från 1980 eller tidigare. Om man i minst ett
år haft, och ännu har, en försäkring för bil eller mc kan det finnas
möjlighet att försäkra ett fordon av samma typ tillverkat 1991-97 om
det är av klar samlarfordonskaraktär. Fordonet ska vara i gott bevarat skick eller renoverat till ursprungsskick. Ombyggda fordon kan
också försäkras, men ombyggnaden skall vara minst 20 år gammal.
Kontaktperson: Johan Lindersson, 018-37 79 10

AMC på filmduken
Då man är tokig i både AMC/Nash och filmer så tyckte jag
att det kunde vara kul att dra igång en enklare artikelserie
här i Rambler Revyn. För varje gång man sitter och ugglar på
en rulle och det råkar passera en Nash eller AMC i rutan så
hoppar man ju till med ett brett och stolt smile på läpparna!
Så jag tänkte att i varje nummer tipsa om en film innehållande
en AMC eller Nash eller något relaterat som t ex Hudson.

The Conjuring: Filmen utspelar sig i Amerika i början av
70-talet. Familjen Perron har precis köpt sig vad de tror
är sitt drömhus i Rhode Island.
Till en början verkar allting vara helt perfekt men efter
ett tag börjar barnen känna att allt inte står rätt till. Allt
ifrån konstiga lukter i huset som kommer och går, att
något osynligt rycker i benen när de sover till att möbler
helt utan förklaring flyttar på sig.
Det hela eskalerar sakta men säkert och familjen söker till sist hjälp utav två personer som jobbar
som paranormala utredare, Ed och Lorraine Warren.
Det är nu som ”den där” bilen gör entré. En 1968 AMC Ambassador som är paret Warren’s bruksbil.
Själva filmen är faktiskt väldigt välgjord och stundtals riktigt ruggig.
Helt enkelt en hemskt bra rysare och det gör ju inte det hela sämre när det flera gånger under filmens gång cirkulerar en tjusig Ambassador i bild.
Rekommenderas varmt!
Charles Rambler

BETYG: 5 TROLL

The Conjuring (2013)
GENRE: Rysare
REGISSÖR: James Wan
SKÅDESPELARE: Vera Farmiga, Patrick Wilson,
Lili Taylor, Ron Livingstone.
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Äntligen återförenade
efter drygt 50 år
I

bland sker det saker som är i det närmaste
osannolika, jag har nyligen varit med om en
sådan händelse. Det hela började för min del
vid jultid 1996. Jag och min familj planerade en
semesterresa till USA som skulle ske sommaren
1997. Eftersom vi skulle vara på resande fot en
hel månad hade jag övertygat de övriga (läs min
fru) om att det var klokare att köpa en bil i stället för att hyra, och att vi även skulle ta med den
hem efter resans slut. Efter som jag redan vid
denna tid var fast i AMC träsket var märket inget
val utan en självklarhet, och efter att ha besökt
Jan-Eric Olfwenstams museum i Skara visste
jag att det var en Marlin jag ville hitta. Kraven i
övrigt var en fin originalbil som skulle klara en
lång resa och bilen skulle även ha en fungerande
AC anläggning.
Det tog några månader att lokalisera en lämplig bil, vid denna tid var internet i sin linda så
i stället annonserade jag i tidningar, bl.a. i den
amerikanska AMC Rambler Club (AMCRC) där

jag fick napp. Så några dagar före julen 1996
damp det ner ett brev med bilder på en otroligt
vacker tre-färgad -67a. Bilen var en lågmilare
(37000 miles) i mycket fint skick. Visserligen
var det inte en fullutrustad bil, utan mer en s.k.
”plain Jean” med sex cylindrig motor, men allt
övrigt verkade toppen. Jag ringde ägaren en
trevlig herre vid namn Lew Brown, och han berättade för mig om bilens historia. Han var själv
fjärde ägare till bilen och hade full dokumentation över bilens historik, i dag är ju detta med
”proveniens” en självklarhet när det kommer
till historiska föremål (vilket detta börjar bli),
men det var inte riktigt så då. Marlin (som fisken
heter) var tillverkad i Kenosha WI och såldes ny
i Clearwater, Florida den 16 oktober 1967 till en
Mr. Paul H. Crisp som bodde på orten. Paul måste gillat sin Marlin för han behöll den i närmare
sju år innan den i juli 1974 såldes till en Zemma
J Buterbaugh i Hillsdale, Pensylvania. Marlin
blev kvar hos familjen Buterbaugh i åtta år, fram
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till november 1982. Då såldes bilen på en dödsboauktion efter en Mr. Ray C Buterbaugh, jag fick
med annonsen och där står att läsa ”AMC Marlin
only driven 26700 miles”, då var fisken 15 år
gammal, men långt från utsliten. Köpare denna
gång var en Mr. Ronald E. White från Indiana
som tog henne med till sin hemstad Indiana, Pa
(ja, det finns en stad som heter som staten). Mr.
White ledsnade ganska fort på Marlin och sålde
den redan 1984 till Robert & Betty Fulmer som
bodde i samma stad. Fulmers behöll Marlin i 12
år och lät även lackera om bilen. Under denna
tid rullade bilen ytterligare ca 10 000 miles (ca
1 600 mil). Nu började Marlin bli så gammal att
den räknades som veteranbil och deltog både i
utställningar och andra veteranbilsarrangemang.

L

ew Brown var som jag skrev tidigare en samlare av Nash, Rambler och AMC bilar, han
såg Marlin på en utställning och lämnade
sitt kort till Mr. Fulmer med en uppmaning om
att höra av sig om bilen blev till salu. Efter en
tid hörde Robert Fulmer av sig och den 26 mars
1994 flyttade Marlin hem till Lew och Key Brown
i Orbisonia, Pa. Lew hade ett rejält garage som
rymde ett 30-tal bilar och här fick Marlin sällskap av mängder med vackra bilar som stod i rader och glänste. Lew hade en överenskommelse
med sig själv om att inte ha fler bilar än vad som
rymdes i garaget, och dök det upp något nytt
av intresse blev någon av de gamla till salu. Det
var på detta sätt som Marlin åter blev till salu
vintern 1996 och vi fick möjligheten att förvärva
denna skönhet. Bilen fick stå kvar hemma hos
familjen Brown till den 26 juni -97 när vi anlände med tåg från New York för att hämta upp henne. Lew som var försäkringsmäklare hjälpte mig
med såväl försäkring som registreringshandlingar innan vi gav oss ut på vårt äventyr. Om denna
resa som varade i fyra veckor genom 17 delstater
har jag skrivit tidigare, så jag tänker inte tynga
er med den historien, men värt att notera är
att vi fick många oplanerade stopp på grund av
diverse driftstörningar. Men vi fick se många fina
platser och träffa många trevliga människor som
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vi inte mött annars, så det blev i efterhand bara
ytterligare en dimension av vår resa.

D

et blev en lång ingress till själva händelsen
som är inledningen till den här historien.
När vi köpte vår Marlin av Lew Brown fick vi
med full dokumentation inklusive ”Car building
order”, ”owner identification card”, samt kopior
på titles (registreringsbevis) från tidigare ägare.
Jag fick även med en hög med diverse kvitton
och andra papper samt en instruktionsbok,
alltså i stort sett allt som man kan samla på sig,
trodde jag. För någon vecka sedan blev jag via
Messenger kontaktad av en herre vid namn Alvin
Isom från Lonoke i Arkansas, vi är båda med
i Facebook gruppen ”The Marlin Auto Club”.
Alvin undrade om de sista siffrorna i min Marlins
chassinummer var #73, eller #188? Jag svarade
att min bil har ett nummer som slutar på 188.
Det visade sig att anledningen till hans fråga var
att han för en tid sedan köpte en del litteratur på
eBay. När han häromkvällen gick igenom en del
grejor insåg han att en av böckerna var en servicebok med serienumret och namnet Mr. Paul
H. Crisp noterat, det var originalboken till vår
Marlin som dök till ytan. Både jag och Alvin var
fascinerade av detta sammanträffande, hur stor
är sannolikheten för att detta ska hända drygt 50
år efter det Mr. Chrisp hämtade ut sin spritt nya
fisk från Clearwater Rambler? Alvin som är en
sann bilentusiast menade att det var självklart
att han skulle skicka mig boken, den hörde ju
till bilen. Jag tycker detta är ett lysande exempel
på hur vi i hobbyn kan hjälpa varandra genom
att hålla ögonen öppna efter grejor och annat
till våra bilar, och hur vi med lite detektivarbete
ibland kan skapa små under. Jag kan bara lyfta
på hatten för en sådan genuin bilkamrat som
Alvin Isom, jag hoppas jag någon dag ska kunna
hjälpa någon annan på ett liknande sätt. Jag tror
att det är lika tillfredställande att hjälpa någon
annan som att själv bli hjälpt.
Keep on Rambling & keep your eyes open!
Av Johan Lindersson
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Robert Kalina
och hans gula
drömbil!
Å

r 1970 lanserade American Motors Corporation en för tiden unik bilmodell vid namn
Gremlin. Den blev snabbt en succé och höll
sig därför kvar i modellutbudet enda till 1978.
Trots att den var så populär fick den tyvärr höra
en del negativa åsikter om dess utseende som att
den är ”rump-huggen” och att den är så ful så att
den blir snygg.
Idag har Gremlin blivit kultförklarad och räknas som en ikon ifrån ”disco-eran”.
Men för Robert Kalina i Västerås är den mer
än så. Det är hans drömbil!
Robert är ursprungligen ifrån Tjeckien och
kom till Sverige under vintern 1969 då han, hans
bror och föräldrar flydde landet efter att Sovjet
tagit över makten. Robert var då 14 år.
Robert har alltid varit fascinerad av bilar men
i Tjeckien rullade det bara öststatsbilar så som
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Skoda, Lada och Tatra. Visst fanns den en och
annan amerikansk bil i landet men de var lika
sällsynta som sanningsenliga politiker.

H

an minns så väl en gång 1966 när han skulle
gå till skolan.
På vägen dit stod det vid ett hus en
sprillans ny 66:a Pontiac Grand Prix i silvermetallic. Han var helt tagen över den här bilen och
även den förbipasserande lokaltrafiksbussen
var tvungen att stanna för att passagerarna ville
ut och beundra vidundret. Robert sa att det var
precis som att beskåda ett ufo som precis hade
landat. Så unikt var det!
När Robert och hans familj kom över gränsen
och in i de mer väst-influerade länderna blev det
en chock för honom.
Det var som helt annan värld. Teknologin var

mycket mer utvecklad, levnadsstandarden var
bättre och det kryllade av vackra och intressanta
bilar!
Första gången som Robert såg sin kommande drömbil var i sin nya hemstad Västerås, det
var en 1971 års AMC Gremlin. Han blev helt
trollbunden utav dess utseende och kunde inte
släppa tanken på att han vill ha just en sådan bil.
När han sen tog körkort 1973 var det dags att
köpa sig en bil.
Självklart var Robert inne hos en återförsäljare för AMC och spanade.
Han fick provköra en röd Hornet berättar han
och tyckte även att dessa var helt underbara.
Hans minns även att det stod en väldigt häftig
sportmodell utav Hornet som hette Hornet
SC/360 inne i bilhallen.
Tyvärr tillät inte plånboken honom att köpa

en AMC vid den här tiden så det slutade med att
han kom hem med en Opel Ascona (!).

M

en drömmen om en AMC fortsatte och
särskilt en Gremlin.
Han berättar att han gjorde en skiss av
en AMC och skrev ett brev på engelska och skickade till American Motors Corporation i Kenosha,
USA.
Han trodde knappt sina ögon när han en tid
senare fick ett brev i brevlådan ifrån AMC. Där
de berömde hans färdigheter som tecknare och
tyckte att han skulle fortsätta att rita och designa
bilar.
De skickade även med några försäljningsbroschyrer och ett klistermärke. Broschyren och
klistermärket har Robert kvar men själva brevet
har dessvärre kommit på villovägar.
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Tiden gick, Robert och hans bror startade en
firma tillsammans där de stripade bilar.
Och för 13 år sedan var han och hans bror och
utförde ett jobb hos en bilverkstad i Västerås.
På fikarasten satt de och pratade allmänt om
bilar och en plåtslagare på bilverkstaden frågade
då Robert vad han hade för drömbil.
Robert svarade genast att det är nog inget som
ni känner till men herren envisades ändå med
att fråga.
Robert berättade att hans drömbil är en gul
AMC Gremlin med V8 och Levis-inredning.
Herren tittade lite lurigt på Robert och gav
ifrån sig ett leende.
Han reste sig upp och bad Robert att följa
med. Lite längre in i bilverkstaden drog han
undan ett stort hängande skynke och bakom där
stod det en gul 1975 års AMC Gremlin med V8
och Levis-inredning!
Gissa om Robert tappade hakan!?
Det var herrens svärson som ägde bilen.
Robert tog självklart genast kontakt med svärsonen och frågade om bilen var till salu. Tyvärr
inte!

T

iden gick men Robert höll kontakten med
Gremlin-killen.
Så nu 2019 ringde Robert till honom igen
och ställde frågan om han kunde få köpa bilen
men svaret var fortfarande nej.
Men strax därefter fick Robert ett samtal utav
Gremlin-killen att han hade blivit pappa och
kände att han behövde nog sälja bilen trots allt
och att han i så fall ville sälja den till Robert!
Robert tvekade inte en sekund över köpet!
Robert erkänner ogenerat att han kan inget
om att skruva med bilar. Han tycker bara att de
är vackra och han älskar att köra dem!

När han en dag satt och åt lunch på ett ställe
med några andra herrar så pratade de om Roberts Gremlin.
Då säger ena killen att Robert borde prata
med honom där borta för han äger en massa
AMC och pekar på en herre som sitter en bit bort
och äter.
Robert går bort till herren och presenterar sig.
Herren ifråga heter Lasse Svensson och mycket
riktigt, Lasse är väl bevandrad inom AMC.
De stiftade bekantskap med varandra och är
idag mycket goda vänner.
Robert berättar att Lasse har hjälp honom väldigt mycket med skruvandet på Gremlin och att
han är väldigt tacksam för all hjälp han fått!
Tidigt i våras ringde Robert till Svenska AMC/
Rambler Sällskapet och önskade att bli medlem.
Robert berättar att hans Gremlin en gång i
tiden har ingått i en större samling AMC som
ägdes utav en Hans Faleij.
Så vad blir då summan av kardemumman av
det här?
Jo att du ska aldrig sluta drömma, plötsligt
står tex din drömbil framför näsan på dig!
Stort grattis till dig Robert och varmt välkommen i klubben!

11

12

13

14

D

e flesta utav oss har ju sett de legendariska bilfilmerna Vanishing Point, Gone In 60
Seconds och Bullit. Och många har säkert,
precis som jag, önskat få se en bilfilm med en
AMC i huvudrollen!
Leif Garvin Alderskans ifrån Tärnsjö har länge
drömt om precis just detta och har nu bestämt
sig för att göra dröm till verklighet! Nu får det
vara slut med alla Chargers, Mustanger och
Camaros, nu är det dags att låta en Javelin göra
entré i filmvärlden! En bil som spöade alla andra
muskelbilar på banan under 70-talet!

L

eif har har många strängar på sin lyra men är
mest känd för att bygga bilar. Hans mest
kända verk är Batmanbilen ifrån filmen Batman från 1989, The Tumbler ifrån de tre senaste
Batmanfilmerna, den talande bilen K.I.T.T. ifrån
serien Night Rider och mustangen Eleonore ifrån
Gone In 60 Seconds från 2000.
Filmen kommer att heta The Javelin och stjärnan i rullen är en 1971 års AMC Javelin.

M

ed sig i detta fantastiska projekt har Leif
sina söner varav bland annat Robin varit
Oscarsnominerad för filmen Gräns och
Kevin som är väldigt duktig på att agera och
sjunga och som nu ska få spela huvudrollen.
Krister Engström från Comviq-reklamen och
Hans Hatwig som startade tidningarna Poster
och Okej på 1970 och 80-talet har varit med och
skrivit manus.

F

ilmens handling består i korta drag av att EU
har infört en ny fordonslag som innebär att
alla bilar äldre än 10 år ska skrotas och att
det endast tillåts el-bilar på vägarna.
Detta accepterar inte huvudpersonen och tar
till flykten i sin Javelin som han och hans far en
gång i tiden har renoverat tillsammans.
Vill inte spoila för mycket men det kommer
att bli en sjuhelsikes biljaktsrulle med mycket
däcktjut!
Fortsättning följer …

Text: Charles Rambler
Bilder: Leif Garvin Alderskans
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T

isdagen den 16 september i år visade sig bli
en väldigt vacker, solig och varm höstdag.
Som tur var var jag och min sambo Susanne
lediga just den här dagen och vi hade planerat
att åka till samhället Limmared tillsammans med
två goda vänner, Emelie och David.
Varför Limmared? Jo, för att där kryllar av butiker med antikviteter och loppisar! Limmared är
för övrigt orten där man tillverkar den berömda
Absolut Vodka flaskan och har alltid gjort.
Strax innan vi skulle bege oss så föll ”Ramblersuget” på och jag bestämde vänligt och bestämt
att vi tar ut våran 1957 års Rambler Rebel i
höstsolen!
Sagt och gjort, vi startade upp V8-an på 327
kubiktum och luften fylldes av ett härligt harmo-

stängd. Var nämligen sugen på att göra slag i
saken när det gällde några kylaremblem som jag
sett under en tidigare vistelse i denna butik: två
stycken Nash och ett Essex Super Six emblem.
Emelie gjorde dock ett fynd i form av ett enklare slagbord. Får vi plats med denna i bilen fick
jag som fråga, inga problem blev svaret.
Jag erbjöd mig att bära bordet till bilen och
som utlovat så fick vi ner den i bagageutrymmet
utan bekymmer.

E

fter allt spanande och en glassig stund i solen
drog vi sen vidare i Rebellen.
Det blev ett besök hos David och hans
sommarstuga som ligger i närheten av Hofsnäs
Herrgård där vi i augusti 2018 firade Javelin och

En spontantur i höstsolen!
niskt muller och smilet på läpparna kom sakta
smygandes!
Rutorna vevades ner och sen drog vi iväg!
Emelie, en av passagerarna undrade om vi
verkligen får plats med så mycket eventuella
fynd i den här gamla farkosten?
Inga bekymmer svarade jag, det är gott om
utrymme under bagageluckan.

V

i började våran vistelse i Limmared med att
äta en supergod lunch på Glasets Hus.
Husets entré består av en stor glasvägg
med formen av en Absolut Vodka flaska och
inrymmer både café/restaurang och ett museum över glasbrukets historia. Efter det blev det
botanisering ibland alla butikerna. Tyvärr gjorde
undertecknad själv inga fynd men hade väldigt
trevligt ändå.
Butiken som jag trånade mest efter var ju
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AMX’s 50-års jubileum (finns att läsa om i Rambler Revyn nr 4 2018).
Sedan avrundades dagen med att köra till Dalsjöfors och köpa varsin förnämligt god pizza som
vi sen avnjöt hemma hos Emelie på hennes altan.
En rolig parentes är att när vi parkerade Rebellen vid torget i Dalsjöfors för att hämta pizzorna så stannade Susanne kvar i bilen. Under tiden
smög sig några nyfikna herrar fram och granskade fundersamt bilen och undrade vad det var.
Till sist ställde de frågan till Susanne som
snällt kunde stilla deras nyfikenhet.

S

ummerar man den här dagen så var det väl
inget extraordinärt men trots allt väldigt
minnesvärt! Vill med detta säga att det är
ofta de spontana utflykterna som blir de bästa!
Keep On Rambling/Charles T. Rambler
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Farbror Frey berättar
Ur TEKNIKEN I DAG 1955:
Några bilder på bilmärken som
såldes i Sverige 1955 och som
senare skulle bilda American
Motors Corporation. 1954 fanns
cirka 75 olika bilmärken med
drygt 100 modeller att välja
bland. De flesta försvann under
femtio och sextio-talen, vem
har idag hört talas om bilar som
Goliat, Gutbrod, Singer eller
Pobeda?

Hastighetsbegränsningsskylt
från tidigt 1900-tal. Skritt
motsvarar ca 6 km/tim.
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Några som skulle ha stora svårigheter med dagens trafikrytm är
dessa två: Lloyd och Citroën 2 CV.
En bekant hade en Lloyd på tidigt
60-tal. Då han bodde i en backig
del av Alingsås blev det problem
med fyra personer i bilen, två fick
kliva ur när de skulle upp för den
brantaste backen. Toppfarten på
70 km/tim uppnåddes aldrig. Det
var verkligen inga raceråk!
Den fria farten på dåtidens
vägar var det bara bilar med
större motorer som kunde
utnyttja. Vägarna var dåliga och
med vingliga diagonaldäck blev
det inga svindlande farter.

I Kungliga Garaget fanns dessa fina Nash. Kolla maskoten på Prins Wilhelms kylare!

f
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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.

TYGMÄRKE 1
NYCKELRING
KEPS 2

DEKAL

TYGMÄRKE 2
KEPS 1

Nya medlemmar i SARS!
Robert Kalina • Richard Olwenstam • Roland Storm • Tonny Gustafsson • Bo Sjöberg
Sven Pettersson • Stina Pallin • Elof Wenzerl • Håkan Österås • Lars Selander • Bertil Kinnby
Varmt välkomna till klubben!
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