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Trivsel regler för
vår klubb.
I en förening som våran 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.

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!

2

Den glömda AMX prototypen………………..……5
Nash, AMC Metropolitan………………..…………9
Efter en helt makalös sommar har nu till sist den bistra
sanningen hunnit ikapp oss. Hösten är här och så även
regn och rusk, kalla dagar och mörka kvällar och
Presidenten morgonar.Men misströsta ej, våren är snart här och det
finns stora planer på nya trevliga träffar att få avnjuta.
har ordet. Allra minst AMC Euromeet som kommer att äga
rum i Finland den 21:e till 23:e augusti 2015. Mer info om kommande
träffar finner ni på våran hemsida WWW.AMCSWEDEN.COM
I detta nya nummer av Rambler Revyn kommer vi att få hänga med Johan
Lindersson på en resa till ett AMC museum i Holland. En imponerande
samling skönheter som de har lyckats ta vara på.
Vi har en otrolig historia om en av ytterst få bevarade prototyp bilar ifrån
AMC. En AMX prototyp ifrån 1966 och som avslutning tar vi upp en
artikel ifrån The Nordic Nash Register som handlar om Nash Metropolitan
som är skriven av våra norska TNNR vän Tor Stranger-Johannessen. Så
stäng nu av TV’n och tänd läslampan istället för att för en stund hänge sig
till lite trevlig AMC litteratur.
bling!
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Ja då var vi inne i November månad
och det lackar mot JUL. För er som
inte köpt den ultimata AMC
litteraturen, d.v.s vår bok om AMC
på Svenska tänkte vi erbjuda den för
var och en som vill ha ett exemplar
Några ord från eller till julklapp! Eftersom det är jul
så tänkte jag vara snäll och skicka
Redaktörn.....
klumparna (boken väger 1kg!) till er som vill ha. Bara
för att det är jul snart! Med bok, frakt & Jiffy påse blir det
500:-. Beställning: betala på konto 6801- 272 199 478.

Skriv bok, Namn, Adress. SNARAST! Senast 25
November.
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Text och bild: Johan Lindersson
Jag antar att många av er besökt AMC Museet i
Holland. Ja det virtuella menar jag, det som man
kommer åt via en länk på SARS,s hemsida. Länken
dök upp där för ett par år sedan och har gjort mig
nyfiken sedan dess.

man drabbats av tidigare.

Efter ett par timmars trevlig bilresa var vi så framme
vid resans mål. Berlikum visade sig vara ett litet
samhälle mitt i ett stort jordbruksområde. Vi letade
oss fram till museet som låg lite undanskymt inrymt
I höstas gjorde jag en studieresa med jobbet till Am- i ett gammalt magasin. Men utanför entrén hängde en
sterdam, och då fick jag äntligen möjlighet att stilla för mig välbekant röd vit och blå flagga.
min nyfikenhet. Innan avfärd hade jag tagit kontakt
med Steven Bosdijk från Utrecht, en trevlig kille som Klaas VanDijk visade sig vara en mycket trevlig karl
besökte vårt Euromeet sommaren –01. Steven kände i femtioårsåldern. Innan vi startade rundvandringen
till museet men hade inte varit där ännu, så vi bjöd Klaas på fika och berättade om hur samlingen
bestämde att åka dit tillsammans.
växt fram. Med stor entusiasm berättade han om sitt
stora biintresse och sin samling. Som jag trodde hade
kollektionen växt rejält och omfattade idag ett 80-tal
fordon, varav merparten AMC produkter.

Vägbanken som skiljer av Zuiderzee från Nordsjön är ett
imponerande byggnadsverk

Det var med stor förväntan jag ställde mig utanför
hotellet den där lördagen i slutet av september. Jag
hade vid ett tillfälle för några år sedan blivit uppringd
av Klaas VanDijk museets ägare. Han var intresserad
av en Classic jag hade till salu. Klaas berättade då att
han hade ett 30 tal fordon i sin samling. Men han
verkade målmedveten så jag misstänkte att samlingen
nog växt en del sedan vårt samtal.
Steven dök upp som avtalat kl. 10, med sig hade han
också sin kompis och tillika hovmekaniker Andreas.
Vädret var lite gråmulet men sikten ganska god vilket
var bra. Vi skulle nämligen bege oss till Berlikum i
norra Holland. På vägen skulle vi köra över den långa
vägbank som samtidigt är en fördämning mellan Nordsjön och den avsnörpta havsviken Zuiderzee.
Fördämningen är ett imponerande byggnadsverk som
byggdes med enkla medel på 1930-talet för att skona
Holland från dom åtkommande översvämningarna

Från vänster, Anderas, Steven och Klaas

Vår värd berättade att han alltid varit biltokig, men att
den första AMC,n en Gremlin kommit till familjen
som bruksbil i början av 90-talet. När en av Klaas
söner blev allvarligt sjuk beslutade han sig för att dra
ner på sitt höga arbetstempo för att kunna vara hemma
mer. Han avyttrade också det
familjeföretag med inriktning på produkter för konstgödning han ägde. Efter en tid tillfrisknade sonen och
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när han då fick tid över köpte han ytterliggare en
AMC att pula med, och så har det fortsatt. I dag är
VanDijks AMC-samling den i särklass största i Europa, och en av de större i världen.

Vi tillbringade en mycket trevlig dag i Berlikum,
och jag känner att det behövs ytterliggare besök. Det
finns så mycket att se att man inte kan smälta allt
under ett besök.
Jag uppmanar verkligen er som planerar en
semestertripp till Europa i sommar, glöm inte lägga
in ett besök i Berlikum i er rutt.

En hel rad med 50-tals Ramblers

Bilarna har köpts i Holland, Belgien, Schweiz, Tyskland och Sverige. Men ett 10-tal har också importerats från USA. De flesta bilarna i museet var i ett
mycket bra bruksskick, endast ett fåtal var renoverade. I ett angränsande lager fanns också ett 15-tal
renoveringsobjekt uppställda, och hemma i garaget
stod ett par pågående renoveringar.

AMX i –80 tals kostym

Museet är öppet efter överenskommelse, ring helst
några veckor i förväg om ni vill vara säkra på att
Klaas är hemma. Skulle ni se någon biltransport med
AMC bilar när ni far genom Europa kan det mycket
väl vara vår museiintendent som förvärvat ny klenoder. Det finns plats för några till i VanDijks samling.
Kontakt:
Tel. 0031-518-462456
E-post. info@rambler-amc-museum.nl
Hemsida. http://www.rambler-amc-museum.nl/

En rad med –60 talare

Museet är väldigt välordnat med bilarna uppställda
efter ungefärlig årsmodellordning. De flesta av
AMC,s modeller från sent 50-tal till slutet 1987 finns
representerade. Jag tror att mina bilder talar för sig
själva.

Klaas samling spänner som synes över AMC,s hela produktiosperiod (1954-87)
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1. Från Menaldum
2. Från Leeuwarden
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Prototypen i plast som skulle förstöras.
Text: Charles T. Rambler. Alla bilder utom denna: Charles T. Rambler
Trots att den inte blev någon storsäljare för AMC visade sig AMX’n bli en hit och ett lysande bevis på att
Amerikas sista självständiga biltillverkare med relativt små medel kunde skapa något riktigt unikt och
uppseendeveckande.
Den tvåsitsiga AMX’ns design baserades på en serie koncept och prototyp bilar som debuterade 1966.
Den första var en icke körbar plastkaross, så kallad ”pusher” som var utan inredning och drivlina. Den
presenterades på Chicago Auto Show i februari 1966 och tog åskådarna med storm. Fastback-designen
inkluderade bland annat en svärmorslucka, även kallad ”Rambleseat”.
Reaktionerna var så entusiastiska så American Motors Corporation bad den italienska karosstilverkaren
Vignale att ta fram en fullt körbar prototyp som de skulle presentera på New York Auto Show vilken bara
var 3 månader kvar till.
AMC hade egentligen velat ha en plastkaross men eftersom Vignale var mer vana vid metallarbeten så
blev det att de levererade en fullt körbar bil med en metallkaross baserad på ett modifierat chassi av en
Rambler American och med en 290 kubiktums V8:a precis lagom till utställningen.
Vignale AMX’n var AMC’s stora triumfkort tillsammans med tre andra konceptbilar som turnerade runt i
hela Amerika. Det var AMX II, en tvådörrars hard top. Cavalier, en fyrdörrars sedan och Vixen, en
tvådörrars sedan.
AMC var i stort behov av en image-förvandling då de på den tiden var kända för att ha tagit avstånd ifrån
allt vad racing och muskelbilar hette. En av deras gamla slogan’s beskriver detta ganska väl: The Only
Race We Care About Is The Human Race!
AMX’n var precis vad AMC behövde, en vitamininjektion.
Allteftersom utvecklandet med AMX’n framskred anlitade AMC företaget Smith Inland i Iona, Michigan
till att ta fram ytterligare några prototyper av AMX’n fast denna gång i glasfiber.
De skilde sig en aning ifrån de tidigare konceptbilarna och det tvistas lite om hur många de egentligen
tillverkade.
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Allt eftersom utvecklandet med AMX’n framskred anlitade AMC företaget Smith Inland i Iona,
Michigan till att ta fram ytterligare några prototyper av AMX’n fast denna gång i glasfiber.
De skilde sig en aning ifrån de tidigare konceptbilarna och det tvistas lite om hur många de egentligen
tillverkade. En ska ha använts till kroktest vilket i sin tur ledde till att AMC beslutade att lägga ner idén
om glasfiberkaross då krocksäkerheten bevisligen reducerades kraftigt. De två andra som är de enda
kända blev kvar vid AMC’s testbana i Burlington, Wisconsin.
Ett par år senare kom orden om att förstöra de två kvarvarande bilarna med eld.
Och enligt Austin Hagerty, sonen till nuvarande ägare av den enda kvarvarande bilen var det precis vad
som hände. Han berättar att han fick det beskrivet av en herre som jobbade på testbanan under den tiden.
”Vi rullade ut bilen och stack ett hål på bensintanken och tände sedan eld”. Strax därefter bröt en stor
snöstorm ut i Wisconsin vilket gjorde att de fick skjuta på planerna om att förstöra den sista bilen.
Dominick, en fabriksarbetare på AMC som arbetade vid de sista monteringsbanden i Kenosha Lake
Front Plant gjorde sin livs största deal den vintern mellan 1970 och 1971.
Hans bror Joe som jobbade på testbanan hade berättat för honom om glasfiber-AMX’n så han kände väl
till dess existens och annalkande öde. Men så av en händelse under denna bistra vinter när AMC’s
president William Luneburg var på besök på fabriken tog Domenick mod till sig och konfronterade
William med en vild fråga.Han frågade William om de skulle förstöra den sista glasfiber-AMX’n så som
de gör med alla andra prototyper.
Han berättade att han var en samlare av gamla AMC och Nash och han gillar inte att se bilar bli
förstörda. Så om de tvunget skulle förstöra den så kunde de lika väl ge den till honom. Alla hans
arbetskamrater tyckte att han var galen och kanske tyckte William Luneburg det också.
En vecka senare blev han uppkallad till fabrikschefens kontor där han fick det glädjande beskedet att
bilen var hans för $50 dollar.
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På kvittot som är daterat
4.e mars 1971 står det att
det säljs en skrotad
glasfiberkaross utan
registreringsbevis och
serienummer. Antingen
drog AMC en liten vit
lögn eller så hade de ingen
aning om vad som hade
blivit kvarlämnat på
testbanan för det
Domenick köpte var en
fullt fungerande och
körbar bil med en V8:a på
343 kubiktum och en
fyrväxlad manuell
växellåda. Även motorn
som var en prototypmotor
var utan serienummer. De
flesta utställningsbilarna är
inte fullt redo för att tackla
riktiga världen och det fick Domenick erfara då han strax efter ägarbytet upptäckte att stötfångarna på
AMX’n inte var kromade utan var inklädda med en folie som hade bättrats på och lagats mellan olika event.
AMC’s designers hade även lackerat om bilen minst sju gånger i olika nyanser för olika utställningar. Svärmorssätet var borta men själva luckan och dess funktion fanns kvar. Inredningen är precis likadan som den i
en fabriksbyggd AMX ifrån 1968 förutom dörrpanelerna som är unika för prototypbilen. Idag har bilen en
nästan orange Trans-Am röd nyans på lacken, en AMC kulör ifrån tidigt 70-tal.
Glasfiber-AMX’n skiljer sig en
del ifrån plåtkaross-AMX’n
Vignale som nu är en del av en
privat bilsamling i Kanada.
Bland annat har Vignale
fyrkantiga europeiska
strålkastare medan denna har
dubbla runda strålkastare. Även
inredningen i Vignale’n är
typiskt europeisk.
Det finns de som vill påstå att
även glasfiberkarossen var
byggd i Italien och till och med
designad i Schweiz men
sanninen är att den är 100%
amerikansk.
Austin säger att det finns
mycket felaktig information om
denna bil. Många skribenter och författare lyssnar på lösa rykten och lägger till lite själva och ändrar lite
som de vill och känner för.
Själv har Austin tagit sig tid att gå igenom och sammanställa den riktiga historien med hjälp av riktig
dokumentation ifrån fabriken och testbanan och även pratat med de som verkligen var inblandade och som
jobbade där då det gällde.
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Domenick använde bilen ytterst
lite bland annat för att den
endast hade rullat 745 miles då
han köpte den och för att det var
många som störde sig på att han
hade fått lov att köpa den.
Många som var högre uppsatta
inom företaget tyckte inte om
att en vanlig fabriksanställd
som jobbade på golvet hade fått
bli ägare över denna unika bil.
Men som den bilsamlare som
Domenick var så visste han att
han hade trillat över en stor och
viktigt bit av American Motors
Corporation’s historia. Även
om denna prototypbil var
värdefull så hade inte
Domenick några planer på att
sälja den. För honom var den
värd mer än pengar! Delstaten Wisconsin försökte värdera bilen till $255.000 dollar i försäljning- och
gåvoskattssynpunkt men Domenick lyckades förhandla bort detta. Domenick började jobba på fabriken då
det fortfarande var Nash, ungefär 20 år innan han tog med sig en AMX-prototyp hem. Han jobbade kvar på
fabriken fram till 1979. Han flyttade senare till Colorado men han skulle komma att bli känd i Kenosha som
mannen med AMX-prototypen i garaget. Han var en herre som gärna pratade och berättade historier.
Han berättade bland annat en gång att en avundsjuk kollega ifrån fabriken hade försökt spränga hans garage
men misslyckades då stubinen på dynamitgubben slocknade.

Släktingen Austin hävdar att det bara är en påhittad historia vars mening var att fördjupa mysteriet kring
prototypbilen. Domenick gick bort 2012 men familjen har inga planer på att sälja bilen, det är en
familjemedlem. Domenick fick inga barn så bilen hamnade hos Austin och Lee Hagerty (Austins pappa som
är gift med Domenick’s brorsdotter Dawn). Austin säger att bilen förkroppsligar sin morbror. Han säger att
det är en personlig känsla men för mig var han en unik och färgstark karaktär. Den här bilen passade hans
personlighet. Jag växte upp med hans bilsamling som bland annat innehöll Austin, Nash och Cadillac m.m.
och den här bilen stack alltid ut ur samlingen.
Lee Hagerty, som äger en 1969 års
AMX med V8:a på 390 kubiktum och
en fyrväxlad manuell låda vet mycket
väl vilken roll prototypbilen spelar för
roll i American Motors Corporation’s
historia. Vi växte alla upp i Kenosha
och trots att han själv aldrig jobbade på
fabriken så gjorde alla han kände det.
Tanken är att visa upp den så mycket
som möjligt för allmänheten så att folk
får se den.
Vi kommer att ha kvar den i familjen
så länge jag lever, sedan är det upp till
Austin att avgöra.
Källa: Hemmings Classic Car, augusti
2013.
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The Metropolitan Story
Nash Motor Company
Nash Kelvinator Corporation
American Motors Corporation (AMC)
HISTORIKK
Thomas B. Jeffery var kjent for sine
Rambler sykler, som han produserte
frem til århundreskiftet. Hvoretter han
startet opp med automobilproduksjon og
produserte bl.a. pansrede kjøretøyer til
bruk i den første verdenskrig (The Quad).
Tidligere toppsjef hos General
Motors i Buick-divisjonen, Charles W.
Nash, født 28. januar 1864 i Decalb,
Illinois, kjøpte Jefferyfabrikken 16.
august 1916, og kjøretøyer med navnet
Nash kom fra 1917.
Den 27. oktober 1936 slo Nash
Motors seg sammen med hvitevaregiganten Kelvinator, og selskapet fikk
mavnet Nash Kelvinator Co.
Etter den andre verdenskrig ble mer
og mer en bevisst tanke om mindre og
mer økonomiske kj øretøyer
fremtredende. Nash Rambler var en
(1950) og Metropolitan en annen
(1954-62), etterfulgt av enda en Rambler
i 1959 (American).
Nash - Kelvinator overtok Hudson
Motors 30. april 1954, og konsernet fikk
navnet American Motors Co (AMC).
Den ikke helt ukjente Jeep'en som
Willys-fabrikken bygget under den 2.
verdenskrig, ble opptatt i AMC i 1970.
Den gang het firmaet Kaiser Jeep Co.
Mot slutten av AMC's eksistens,
inngikk de en avtale med Renault for
bygging av Renault i USA. Kort tid etter
slukte Chrysler-konsernet AMC. Det er
vemodig at det skulle gå slik. AMC ble i
visse sammenhenger omtalt som en av de
fire store i Amerika.
NKI CUSTOM
Mer enn 11 år gikk fra ide'n om et
trehjuls, ensylindret, 10 hesters kjøretøy
ble lansert av daværende president i
Nash-Kelvinator, George Mason, til
produksjonen startet 15. september 1953,

av hva vi i dag kjenner som NashHudson- og Austin Metropolitan.
På folkemunne ble den kalt "The
baby Nash". Målet var 10.000 enheter
det første året og allerede etter 4. mnd
var det solgt 8.000. Dette ble betegnet
som suksess. Metropolitan ble solgt fra
19. mars 1954.
Tiden etter ide'n om en trehjuling,
hadde Mason kontakt med mange
firmaer for å se på muligheter for
produksjon av Metropolitan i Europa.
Omkostningene ville ha blitt for store om
den skulle ha blitt produsert i Amerika.
Av firmaer som ble kontaktet, kan
nevnes Triumph, for muligheten for bruk
av Mayflower komponenter. Likeså Fiat
og her ble en prototyp laget i 1949 på
grunnlag av Nash's spesifikasjoner og
Fiat 500 understell. Den ble kalt "The
Traveller" eller "Fiat Traveller".
Siden 1949-50 hvor prototypene NXI
(Nash Experimental International) og
NKI (Nash Kelvinator International) ble
lansert, ble det samtidig foretatt en
undersøkelse blant 250.000 kunder og
bilbrukere, hvor det ble spurt om
Amerika ønsket en økonomisk bil. Det
kom også frem av undersøkelsen at
Amerikanerne ikke hadde noe imot biler
produsert utenfor USA.
Men Mason gikk til Austin Motors i
England. Den gang Europa's største
bileksportør i 1950-årene, hvor
Metropolitan ble besluttet bygget til
Nash's spesifikasjoner. Her var bl.a. en
øvre og en nedre bærearm som de andre
store Nash'ene. Austins system ble
betegnet som "none American" og ble
ikke brukt. De to bærearmene har gitt
bilen en behagelig avfjæring, med unntak
av hurtig kjøring i svingene. Girkassen
ble også bygget om - til "tre-stegs", da
man antok at en "firetrinnskasse" var for
komplisert. Andre særegenheter ved

The FIAT Traveller 1949/50

George Mason og Romney i NXI

NXI prototyp (tidlig)

Fullskala-modell NXI

Tidlig modell i leire NXI.

Designeren Bill Flajole i NXI - bygget i
USA rundt et Fiat 500 understell.

Prototyp fra 1950 (NXI) - sannsynligvis brukt som introduksjon rundt i
USA, som en forundersøkelse om
USA var interessert i et økonomisk
kjøretøy.

bilen er de ytre dørplater som kan brukes
om hverandre. Høyre og venstre er like.
Likeså kan høyre bakskjerm tilpasses
venstre forskjerm og omvendt.
Karosseriet ble laget hos Fisher &
Ludlow, mens bilen forøvrig ble satt
sammen hos Austin Motors med Austin
motor og drivverk. Utsendemessig må
det pekes på likheten med de andre
Nashmodellene. De første utgavene
hadde typisk Nash-grill og falskt
luftinntak på forreste del av panseret.
Dette ble forandret på modell 560 i
1956. Størst var imidlertid likheten med
1953 Nash Rambler Country Club.
Spesielt var hjulbuene, luftinntaket under
frontvinduet, grillen, de tidlige baklys og
dash-bordet fremtredende likheter.
Italieneren W. Flajole var en av
designerne bak Nash's produkter sist i
førtiårene, også Metropolitan, som på
mange måter var en nedkopiert utgave av
Nash Airflyte.
De første bilene var ensfarget med
grått tak. Karosseriene på både type 540
og 560 var nesten like, men på type 560
var der en tofargekombinasjon med hvitt,
og med hvitt tak. De åpne variantene
hadde flere farger på taktrekket som sort,
bérs eller hvit.
Metropolitan ble første solgt som
NKI Custom, før navnet Metropolitan
ble tatt i bruk (fra før mars -54). Frem til
1957 ble Metropolitan bare solgt i USA
og Canada. De ble solgt både som Nash
og Hudson Metropolitan, sistnevnte ca.
1000 stk. Dette etter Nash sin overtagelse
av Hudson i mars 1954, hvor etter
begges forhandlernett ble benyttet. Fra
1957 ble dette slutt da man anså
ordningen som tungvint. Metropolitan
ble eget merke under American Motors
(AMC), slik som Rambler osv. Samtidig
fikk Austin lov til å selge Metropolitan
på sitt marked og benyttet samtidig
anledningen til å bruke sin egen
understells-nummerserie. En serie
tilhørende Austin Camebridge. Denne
utgaven fikk typebetegnelsen HE6/HD6
(home export og home drophead) eller
HNK3 (Home Nash Kelvinator serie 3).
Serie IV hadde typebetegnelsene AHJ7
og AHD7 hvor AH står for Austin Home
og D for drophead (convertible).
METROPOLITAN
Metropolitan ble først levert med
Austin's A40 motor på 1200 cc. Dette i
type 541/542, dvs. en åpen og en lukket

kupé. Prisen var 1495$ for convertible
(541) og 1445$ for hardtoppen (542).
Standard utstyr var lær og nylon
setetrekk, skumgummi i setene, dobbel
solskjerm, retningsviserlys, kartlampe,
elektriske vindusviskere, utvendig
resevehjul med deksel (Connykit).
Radio, varmeapparat og "whiteside" dekk
var ekstrautstyr, men alle bilene ble
"shippet" og solgt med dette montert.
Type 561/562 kom 9. april 1956 og
fikk A50 motoren som var på 1500 cc
og 52 Hk, en økning på 24 %. Dette ble
ytterligere øket til 55 Hk i serie IV.
Denne (A50) motoren var imidlertid
ferdig uteksperimentert allerede i 1953,
men det ble vedtatt å montere den
allerede planlagte A40 motoren i type
541/542 som bare var på 1200cc.
12. januar 1959 ble det montert
ventilasjonsvinduer i dørene og det kom
en panoramarute bak (2.jan.-58) i stedet
for den tredelte. Et utvendig koffertlokk
ble montert samtidi g med
ventilasjonsvinduet.
På de tidligere modeller (serie I, II og
III) var det bare adgang til
koffert-rommet via en nedfellbar
bakseterygg. Foruten produksjonsmodellene ble det også laget 6
"show-modeller" og en stasjonsvogn.
Sistnevnte i 2-3 eksemplarer, hvorav den
ene eies av Jim Valentine i California.
Han eier også en av "show-bilene". Disse
hadde spesielle navn som Palm Beach,
Cape Cod, Fifth Avenue, The Westerner
og the Royale Runabout. Alle var
"Convertibles" og i 560 serien.
Merkets høyeste produksjon var i
1959, da 22.209 enheter ble solgt. Den
totale produksjon var på 94.986. Det ble
produksjonsstans 19. april 1961, hvor
853 biler ble solgt. Overliggere fra
1960-61 produksjonen ble solgt i 1962,
men bare 412 stykker.
Slutten for merket skylles mange
ting. De tre stores anstrengelser for å
møte den voldsomme importen fra
Europa og Japan med egen produksjon
av Falcon, Convair og Valiant fra 1960
gjorde sitt. AMC introduserte sin
Rambler American i 1959, hvor den
billigste utgaven kostet bare 100$ mer
enn en Metropolitan. Salget av denne var
på hele 150.000 enheter dette året. VW
solgte også godt, uten at vi vil
sammenligne den med Metropolitan. I så
fall ville til og med de tre store bli satt i
et noe dårlig lys. I dag kan vi være glade

for det forholdsvise beskjedne antall.
Til ettertanke er det litt pussig at
AMC ved flere anledninger er blitt
omtalt som en av de fire store.
Tidligere salgssjef i AMC, Jim
Watson sa engang; "Vi brukte aldri mye
penger på å markedsføre Metropolitan.
Vi trengte det ikke, for den solgte seg
selv". Motor Trend skriver i september
1979. "The American Sweethart" er
naturligvis Nash Metropolitan. Bilen som
best er husket i Amerika for å være 25 år
foran sin tid, av hensyn til økonomi.
DE NORSKE BILENE
Firma Erik B. Winter - Oslo, importerte
Metropolitan til Norge - vesentlig i 1957.
De to kompanjongene Erik Rød og Willy
Winter eiet en av bilene, samt en av de
ansatte på verkstedet. Få av de fem eierne
vet hvor deres Metropolitan ble av.

T. v.: Produksjonsmodeller 1954 type 541 og 542 som til å begynne med het
NKI Custom (NK1); Reklame for 1954 type 541 (NK1); En 1955 modell type
541 (NK2) – altså serie II
Ovan: 1961 "The Westerner "(showmodell) type 561 (NK4)
Nedan: 1960 type 561 (showmodell) "Fifth Avenue" (NK4)
Nederst, t.v.: The "Royal Runabout" - orginalen ble stjålet, dette en kopi av
showmodellen. (NK4)
Nederst t.h.: En av tre-fire stasjonsvogn prototyper .. Kanskje den hendigste av
dem alle. Dennes utgangspunkt, en serie NK3 - 1956 ~ står på "Metropolitan
Pit Stop" museum i California.

Det kom 5 Metropolitan til Norge på
denne tiden. Tre av disse eksisterer enda,
mens to er borte. Imidlertid er det tatt inn
tre som flyttegods - samt i alle fall tre til,
slik at det her i dag finnes noe sånt som
åtte Metropolitan's. En -54 og en -57
modell i Oslo, en -55 modell i
Eidsvollstraktene, nok en -57 modell i
Sandefjord og mine ,- dvs. en -56, en -57
(dele-bil), en -58 og en -61 modell. Alle er
"hardtopper" untatt 57-modellen i Oslo.
Et rykte sier at to åpne Metropolitan's er
hentet hit fra USA. Dette er enda ikke
bekreftet. Foruten disse er en -56 modell
skrapet.
I skandinavisk sammenheng antar
man at det finnes en 20 stk i Sverige, og
tre er sett i Danmark og to i Finnland. Det
store antall i Sverige skylles at importen
var på hele 178 stk. i alle år etter 1957,
mest de første år. De andre kjenner jeg
ikke til. I Europa, spesielt England - tror

man at det finnes noe slikt som 2.000 biler
og i USA og Canada er en 20.000
Metropolitan bevart. Dette høye tall
skylles bl.a. av at det allerede før
produksjonsstans av Metropolitan, ble det
startet en Metropolitan klubb, drevet av
AMC. I dag finnes den enda, drevet som
selvstendig klubb. I klubbsammenheng
finnes det også en Engelsk Metropolitan
Klubb samt en Nash Car Club i USA som
har mange Metropolitan medlemmer.
Rekvisita og deler til disse bilene kan
kjøpes fra USA og England, men til høye
priser.
Det kan sies om gammelbilhobbyen at
det å skru, er bare en liten del av
virksomheten. Bakgrunnshistorikken for
både bilen og merket er like interessant.
Likeså kontakten med andre i
bilhobbyverden og likesinnede med
Metropolitan som hovedinteresse. Dog
for å løse egne problemer og spørsmål, så

jeg meg nødt til å melde meg inn i seks
bilklubber som på en eller annen måte var
tilknyttet Metropolitan.
Innen Metropolitan-verdenen fant jeg
utrolig mye interessant stoff. I flere
tilfeller også nytt, som ingen lengre hadde
greie på.
Og navnet Metropolitan stammer fra
Metropol, et sentra. Hvor bilen
Metropolitan var beregnet som
transportmiddel i. I motsetning til flyet
Metropolitan Convair (CV44), som var
transportmiddelet mellom Metropolene.
Undertegnede har også fått navn i
tilknytning til merket. Ble kalt Metropolitt
og Metropolitaniac engang. Siden er det
blitt "the Metropolitan maniac".
"Keep them on the road"
Tor Stranger-Johannessen
The Nordic Nash Register

1958 mod. HNK3 (serie III), bygget for Ausins hjemmemarked, original Norsk bil med originalt kjennetegn..
Artikkelforfatter brukte tre år på restaureringen. Hadde langtur første året fra Kristiansand (Norge) til High Chapparal
(Sverige) 727 km en vei.

