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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!

Presidenten
har ordet.
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Tryckt på Karlstad, Oktober 2015

MHRF-FÖRSÄKRINGEN ägs och drivs sedan 1975 av de 167 klubbarna
inom MHRF i samarbete med Folksam och har idag drygt 34 000 försäk-
ringar. 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. For-
donet ska vara i gott bevarat skick eller renoverat till ursprungsskick. Ombyg-
gda fordon kan också försäkras, men ombyggnaden skall vara minst 20 år
gammal.

Kontaktperson: Johan Lindersson, 018-37 79 10

Några ord från
Redaktörn.....
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Charles T. Rambler
Keep On Rambling!

Mvh Rambler Uffe

American Motors For Ever!

Så har ni RR #3 i er hand. Ett lite anorlunda nummer. Eftersom det gamla
huvudkontoret är till salu, valde vi att skriva om det. Vore kul om det gick att
rädda. Packard folket är igång med att rädda sitt huvudkontor. Så det går bara
man vill. Fast den galna rest skatten måste ju bli avskriven. De har gjort
Chicago till en tom stenöken med sina galna skatter, men verkar ändå inte ha
fattat felet? Hur som helst, hoppas det blir en bra läs stund nu när höst
mörkret tilltar. Allt gott till er!

Så har sommaren lämnat oss och låtit den bistra,
mörka men än ack så fina hösten ta över.
Efter en mycket händelse full sommar med många fina
träffar så som klubbens 30-års firande i Arboga, AMC
Euromeet i Finland och The Great Independet på
Mantorp Park är det snart dags att låta parkera våra

kära pärlor i garagen för lite kärlek och omvårdnad. Vilket inte är helt fy
skam det heller! I detta iskalla nummer av Rambler Revyn tar vi åter en titt
på våran historia men den här gången om någonting helt annat än bilar.
Kylskåp! Vi kommer även att sprida lite ljus över historien bakom AMC’s
mäktiga huvudkonor på Plymouth Road i Detroit vilket verkar hålla på att
gå ett dystert öde till mötes. Och för att lysa upp tillvaron för oss i den nu
alltmer skymmande vardagen har Nash-registret delat med sig av
upplevelserna ifrån årets Nash-möte vilket ägde rum i Norge.
Till sist måste jag även passa på att avslöja om nästa års stora event.
Bilmärket Nash Motors fyller 100 år 2016 och The Nordic Nash
Register fyller 40 år. Detta kommer att firas med dunder och brak på
årsdagen sista helgen i juli 2016 och det kommer att ske i samspel med
Svenska AMC/Rambler Sällskapet. Vad ni än gör, MISSA INTE DETTA!
Mer information om detta finner ni i tidningen, på hemsidan och på
facebook.
PS: Jag måste be om ursäkt för att jag i det förra numret av Rambler Revyn
lovade er att vi skulle skriva om de SS/AMX’er som hamnade här i Norden.
Då jag har trillat över mer information om just detta ämne ber jag om att få
återkomma med denna artikel i ett kommande nummer lite längre fram.

WWW.AMCSWEDEN.COM
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Kelvinator Corporation var ett företag som tillverkade vitvaror. Det grundades 1914 under namnet Electro-

Automatic Refrigerating Company av ingenjören Nathaniel Wales. 1916 bytte de namn till Kelvinator

Corporation. Företaget tillverkade i första hand kylskåp och de hystes i en mindre fabrikslokal på West Fort

Street och Vermont. 1919 var ett ovanligt varmt år och bristen på is ökade efterfrågan på kylskåp och

fabriken fick byggas ut.

Kelvinator Corporation introducerade det absolut första helt självgående elektriska kylskåpet 1925 och

öppnade nya återförsäljarkontor i Europa.

För att kunna klara av den stora efterfrågan

byggde de 1926 en helt ny fabrik och

huvudkontor på Plymouth Road på den

nordvästra sidan av Detroit.

Byggnaden designades av Amedeo Leoni.

Byggnaden bestod av en stor kontorsbyggnad i

förgrunden med en tre-vånings fabrik i

bakgrunden och ett elverk längst bak.

Ovanför huvudentrén fanns det en inskription

med ett citat ifrån Lord Kelvin, ”I have thought of

a better way”.

I Januari 1937 gick Kelvinator Corporation

samman med Nash Motors Corporation och

bildade Nash-Kelvinator Corporation. Nu hade

både Nash Motors och Kelvinator Corporation sitt

högkvarter på Plymouth Road.

Text historik: Charles Rambler. Auktionen: Ulf Atterström. Bilder: webben.

Plymymoututh h RoRoad Office Complex

HoHome of

Kelvlvinator - Nash - Amerirican motorsrs
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Den gigantiska fastigheten på Plymouth Road fortsatte att vara företagets huvudkontor men det mesta av

kylskåpstillverkningen flyttades till andra faciliteter och Plymouth Road gjordes om till forsknings- och

designstudio för framtagning av nya bilmodeller.

1940 byggde man ut fabriken till hela 13.564

hektar. Under andra världskriget tillverkade

Sikorsky Aircraft Corporation helikoptrar åt

armén. När de inte klarade av att tillverka i

takt med efterfrågan fick Nash-Kelvinator

hjälpa till med tillverkningen. Den slutgiltiga

monteringen skedde på Plymouth Road. På

grund av designändringar blev produktionen

försenad till 1944 men man hann tillverka 262

helikoptrar i Nashfabriken. Man skapade sig

ett litet flygfält bakom fabriken för

testflygning. Den sägs ha varit den minsta i

hela landet.

Under 50-talet hade de flesta av de mindre

biltillverkarna i Amerika antingen lagt ner

eller gått samman med andra för att klara av

konkurrensen. 1954 gick Nash-Kelvinator

Corporation samman med Hudson Motor Car

Company och bildade American Motors

Corporation.

Så här såg kylskåp's reklam ut på det glada 1920-talet. Detta var spets teknik den gången och var
en revolution för hantering av livsmedel! På Amerikanskt vis blev det snabbt var man's egendom!

Sikorsky Aircraft Corporation helikoptrar monteras.
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1975 flyttade AMC sitt huvudkontor ifrån
Plymouth Road till en helt ny byggnad i
Southfield, en förort till Detroit.
Följden blev att de andra biltillverkarna
också flyttade sina verksamheter ut ur
Detroit. Det sägs att borgmästaren i
Detroit blev så besviken på AMC att han
beslutade att staden skulle helt upphöra
med att köpa bilar ifrån AMC.

Byggnaden på Plymouth Road fortsatte att
vara AMC’s ingenjörs huvudkontor enda
fram till företagets slut 1987 då Chrysler
köpte upp AMC för att komma åt Jeep.

Efter att Chrysler köpt upp AMC blev
lokalerna på Plymouth Road Jeep
divisionens ingenjörscentrum. Över 3000
anställda jobbade i detta stora
kontorskomplex och de designade bilar
som t ex Dodge Ram och Jeep Grand
Cherokee.
Stora delar av fastigheten användes inte så
de hyrdes ut till Borman Food Store’s
under 1990-talet vilket senare skulle bli
Farmer Jack.

Kontorslokalerna renoverades flera gånger
under årens lopp och nya byggnationer
gjordes på fastigeten så som ett gym och
en cafeteria.

Nya kontoret i Southfield. Tidigare var byggnaden känd som
American Motors Building. Den kallas fortfarande American
Center trots att byggnaden ägs nu av Charter One Bank.

American Motors Corporation hade stora framgångar med bilar som t ex Rambler, American, Classic,
Ambassador, Javelin, Hornet och Gremlin m.m. 1970 köpte man Jeep ifrån Kaiser vilket skulle visa sig vara
ett klokt val då försäljningen av Jeep gick lysande. 1968 sålde American Morors Corp. Kelvinator till ”White
Consolidated Industries” som sedermera köptes upp av svenska ”Electrolux” i början av 80-talet.

AMC´s ledning samlad utanför det ståtliga huvudkontoret på Plymouth Road 1965.
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1996 var byggnaden nästan 70 år gammal och

trots dess robusta och ståtliga konstruktion

ansågs den inte längre vara lämplig för

kontorsjobb. Chrysler hade stora planer på att

upprätta en ny forskning- och designstudio i

Auburn Hill och gav beskedet att ca 3200

anställda skulle komma att förflyttas dit under

de kommande åren.

2007 var Chrysler bankrutt och till följd av

detta avvecklade de många av sina äldre

fastigeter. Samma år blev fastigheten på

Plymouth Road till salu med en prislapp på

hela 10 miljoner dollar. Knappt ca 900

anställda jobbade kvar i lokalerna vid 2009 då

de flesta hade blivit förflyttade till Auburn Hill.

Vacker detalj på Kelvinator spis. Känns stilen igen?

Några av ett antal bilder som finns med
tävlingsbilar, tagna utanför kontoret på Plymouth
Road. Nostalgi och saknad över att det är borta är
känslan man får när man ser bilder från den tiden.

Chrysler
headquar
ter i
Auburn
Hill.
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I juni 2009 meddelade Chrysler att all kvarvarande verksamhet på
Plymouth Road skulle komma att flyttas till Chrysler Technology
Center. Den 5’e juni 2009 samlades de sista anställda framför den
stora byggnaden för ett gruppfoto och man tog farväl till sin
arbetsplats. Minnen och upplevelser delades.
Efter år av nedskärningar och uppsägningar runt om i Detroit och
särskilt hos Chrysler hade bostadsområdena sakta men säkert blivit
övergivna vilket syntes tydligt på grannskapet som sakteligen
började likna en spökstad. 2010 såldes fastigheten till ett privat
företag för endast 2.3 miljoner dollar.

Till slut hamnade alltihop i händerna på en Terry Williams som
hade ett gediget kriminellt cv. Han utgav sig för att vilja göra om
fastigheten till ett rehabiliterings-centrum för barn med autism.
Under hela 2013 bestod all verksamhet av att demolera och skrota
stora delar av byggnaden. Terry Williams sålde av så mycket han
kunde av byggnadens beståndsdelar för sitt skrotvärde vilket har
resulterat i att hela den stora påbyggnationen som gjordes 1940 nu

är helt borta. I juli 2013 åkte Terry Williams i fängelse igen på
obekräftade grunder. Fastigheten omhändertogs av domstolen och
har stått övergiven sedan dess. Denna historiska byggnad har somSamlingsbilden från 5 Juni 2009.

 så många andra gått ett dystert öde till mötes. Ytterligare en stor del av Nash och AMC’s historia håller på
att grusas sönder framför våra ögon vilket är en stor förlust för oss entusiaster och för Amerikas industriella
kulturarv.  Vill du köpa fastigheten som var högkvarter för American Motors Corp.? Budgivning börjar på
$ 500! Den stora anläggningen på Plymouth Road nära Schaefer är bland de 25500 (!) fastigheter som är
till försäljning under den andra omgången av Wayne County skatteindrivnings auktion som började på
tisdagen 6/10 2015. Det massiva komplexet var ett nav i Detroit innovation i mer än åtta decennier,

men blev en soptipp på bara tre år,
enligt en Detroit News artikel från
2013 som beskrev Detroits svåra
situation. Så sent som 2009 arbetade
mer än 1000 Chrysler anställda på
platsen utforma Jeep Grand
Cherokee och Dodge Durangos.
Vinnaren av auktionen skulle ärva
anläggningens skatteskuld på $
160.631.
Det och andra faktorer gör det
osannolikt fastigheten kommer att få
stort intresse på auktionen, enligt
John Mogk, Wayne State University
juridikprofessor som studerar
markanvändning. "Marknaden för
industriella och kommersiella platser
i Detroit är mycket svag och i vissa
fall obefintliga," sade Mogk.

Auktionen är länets största någonsin
och avslutas 22 Oktober. Om det
inte säljer, övergår ägandet till den
konkursfärdiga kommunen. Ett
ödets ironi, som visar att höga
skatter dödar allt, till och med det
som var USA ekonomiska motor i
decennier!

Från välstånd, framgång till ruin.
Tragiskt att se detta förfall.
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Text  Christer Söderberg
Bilder Lars Adolfsson

Årets Nordiska Nashmöte

En hisnande upplevelse
När man upplever höjdändringar på nära 900 meter på en sträcka av en
mil kan man verkligen tala om en hisnande upplevelse. Speciellt gäller det
Platsen för start och mål vid årets NASH-möte, Vöringsfossen längst in i 
Hardangerfjorden i västra Norge.

utsikten och uppleva forsarna.  åtta svenskar som fick uppleva Vöringsfossen
Vöringsfossen är mycket känd i För att ta sig dit krävs stora detta dramatiska landskap och 
Norge, fallet är 180 meter starka bilar som tar många dessa stora NASH-bilar.
nästan lodrätt och vårt hotell, passagerare. Runt 1930 var det Från Norge kom kom fyra 8-
Fossli, låg alldeles där fallet sjusitsiga, öppna bilar med 8- cylindersbilar, Arne Finstads 
börjar. Man hörde dånet, man cylindersmotorer som passade 1930 Model 498, öppen 7-stsig, 
kände fuktigheten, man såg bäst och det vanligaste märket Gunnar Garens 1931 Model 
dimmorna stiga upp från dalen.  var NASH! 898, öppen 7-sitsig, Geirmund 
En spännande plats för ett möte I detta område finns flera av Revheims 1931 Model 899, 
med gamla bilar, inte minst de dessa bilar kvar i utmärkt Victoria kupé (tidigare ägd av 
serpentinvägar som leder ned restaurerat skick med många Christer Söderberg), samt Ymer 
till Hardangerfjorden, den originalfunktioner bevarade. Slettens 1931 Model 891, 
innersta delen av Atlanten. För finnarna blev avståndet Cabriolet.

Eidfjord, ett samhälle längst till västra Norge lite för långt, NASH-mötet detta år var 
in i Hardangerfjorden är en men från Sverige kom tre bilar, upplagt på annat sätt än tidigare, 
välkänd turistort sedan lång tid.  en NASH 1928 Model 420 från vilket sannolikt berodde på att Ankomstdagen, fredagen den 
Här ankrar de stora turist- Laholm, en Chevrolet 1950 från arrangörerna inte deltagit på 7 augusti, blev det inte den 
fartygen upp och resenärerna Avesta och en Audi 2007 från några av de tidigare NASH- traditionella korvgrillningen på 
vill upp i bergen för att beundra Bromma. Sammanlagt var det mötena. kvällen utan en gemensam mid-

 Nash från 1930 
“Twin Ignition 
Eight” Model 498 
7-sitsig Phaeton.  
Bilen renoverad  
av Arne Finstad 
och hans  bror. 
Många delar, som 
skärmar och trä-
ekerhjul, har man 
själv tillverkat. 

Två Nash “Eight 
Rak 8-cylindrig topp

dubbeltändni

T. v.  Model 899 Victori
Geirmund Revheim. 

T. h. 
Bilen levererades ursp
bique och efter olika 

kom den slutligen



dag i den utmärkta restaurangen klenoder i trakten, började vid brukar vara vid våra NASH-
på Fossli hotell, där de flesta E i d s f j o r d  H o t e l l  v i d  träffar.
deltagarna bodde.  Lördagen, Hardangerfjorden i ett strå- Vi hade vid starten sällskap av 
den dag vi skulle visa upp våra lande väder, precis som det en mängd motorcyklar, den 

norska Ducatiklubben hade sin 
årliga träff  på samma plats och 
båda parter fick mycket 
intressant att beskåda.

Sima kraftverk
Vårt första besöksobjekt var 
Sima vattenkraftverk och 
Birgitta, Lasses hustru, och jag 
fick den fina upplevelsen att få 
åka med Arne Finstads NASH, 
en utmärkt start på dagen!

Norge är Europas vatten-
kraftland nr 1, mer än 99 
procent av elen kommer från 
vattenkraften.  Sima kraftverk 
är näst störst i Norge och 
därmed näst störst i Väst-
europa.

Kraftverket började planeras 
1962 och stod klart 1980, har en 
fallhöjd på drygt 1000 meter 
och en effekt på 1 120 000 kW.  
Störst i Sverige är Harsprånget 
med 940 000 kW, inte så illa det 
heller.

Vi fick göra ett studiebesök på 
kraftverket, man kände sig liten, 

1929 Nash Model 
420 Std Sedan,

6-cyl, sidventiler.
 Ägd av Ingemar 
Birgersson från 
Laholm. Mötets 
mest långväga 

deltagare! 

1931 Nash Model 898
7-sitsig Phaeton.
Rak 8-cylindrig topp-
ventilmotor med 
dubbeltändning, 115 hk. 
Gunnar Garen vid ratten.

90” från 1931.
pventilmotor med 
ing, 115 hk.

ia. Bilen ägs av 

Model 891 Cabriolet.
prungligen till Mosam-

ägare i bl a Sydafrika 
n i Ymer Slettens ägo.

Fossli Hotel vid Vöringsfossen 

Fossli Hotel har ägts sedan det grundades 1891av samma 
familj, nu av fjärde generationen. Det ligger med utsikt över ett 
av europas högsta vattenfall. På fotot till vänster, från hotellets 
hemsida, anar man byggnaderna högt uppe på bergsplatån 
ovanför fallet.
Fossli Hotel var samlingsplats för årets Nashmöte och  i 
dimmorna och vattenröken från fallet är de deltagande 
Nashvagnarna uppställda framför hotellet för allmän 
betraktan. Som framgår av bilden till höger (från webben) är 
det en hisnande färd från Hardangerfjordens innersta vik upp 
till hotellet. Något som klarades lika elegant nu som då, för 85 
år sedan, när dessa stora Nashar hämtade turister från 
kryssningsfartygen till hotellet och utflykter på Hardangervidda. 



och se en intressant film om 
kraftverkets tillblivelse, allt från 
planering, projektering och 
bygge, det tog över 25 år!

Sima kraftverk är bygdens 
stolthet och en självklar rekom-
mendation från turistbyrån.

Efter besöket åkte vi tillbaka 
till Eidfjord, jag i Gunnar 
Garens bil, den gick fantastiskt 
bra.

Hardangerviddas  

Naturcenter

Efter lunchbesök på en liten 
mysig restaurang reste vi vidare 
till Hardangerviddas Natur-
center, som också blev en 
hisnande upplevelse eftersom vi 
på film fick följa med i en 
avancerad helikopterflygning i 
trakten, nere i dalarna, uppöver 
bergskrönen och tätt över 

I Sima kraftverk får man uppleva en av de största vattenkraftanläggningarna i Europa! Kraftstationshallen ligger 700 m inne i 
fjället och är  200 m lång, 20 m bred og 40 m hög. Sysenvatn är det största av flera vattenmagasin som försörjer kraftverket. 

Ovan: Som i gamla goda tider - en syvseters öppen Nash hämtar två turister i Eidfjord för en tur till en guidad visning av Sima 
kraftverk. Sedan går färden vidare upp till Fossli Hotel vid Vöringsfossen för att där intaga en utsökt buffé.

Nedan: Lunchuppehåll i Eidfjord



forsarna.   Vi fick se den ortro- sed van lig a pri sut del nin gen, god och minnesvärd NASH- Sällskapet ska vi även fira att det 
liga natur som finns i detta eftersom vi inte haft något träff  2015! den 29:e juli förflutit  100 år 
område, inte minst flora och kunskapsprov under  denna Välkomna till Ulricehamn i sedan Charles W Nash lät 
fauna. NASH-träff. slutet av juli nästa år, då har vår registrera sitt Nash Motors.

Naturcentret hade även en Årets träff  blev annorlunda organisation TNNR sitt 40- 
utställning om naturen och än våra tidigare och mycket årsjubileum och t illsamman Christer Söderberg
geologin i området.  En fråga kommer att finnas kvar i våra med Svenska AMC/Rambler 
man ställde sig var hur detta minnen, det dramatiska land-
dramatiska landskap formats, skapet, de stora NASH-arna, 
men jag lyckades inte hitta det goda mottagandet och det 
svaret. fina vädret, inte så vanligt i 

Besöken var slut och de gamla denna del av Norge.
bilarna tog sig mödosamt upp Speciellt vill jag framhålla att 
till Fossli Hotell vid Vöringfoss familjen Birgersson, bilden till 
för eftersnack och för att ha höger, gjorde en stark presta-
trevligt tillsammans. tion som reste med sin NASH 

Dagen fortsatte med att vi 1928 hela vägen från Laholm 
före middagen såg en video och tillbaka, troligen längst av 
med renoveringar och tidigare alla, men även familjen Berg 
träffar med sjusitsiga bilar, inte från Avesta hade en lång resa i 
enbart NASH, i detta område. sin 65 år gamla Chevrolet.

Kväl le n av sl ut ad es  me d Vi svenskar som deltog får 
gemensam middag utan den tacka våra norska vänner för en 

Sima kraftverk har två turbiner på 620 MW med en årsproduktion på 1 640 Gwh med fallhöjden 905 m och två turbiner på    
500 MW med en årsproduktion på 1 088 Gwh med fallhöjden 1152 m. T.h. Ett Peltonturbinhjul med imponerande diameter.

Vägen från Eidfjord till Sima kraftverk går utefter fjordens innersta vik mellan mäktiga fjällväggar och är på sina ställen 
tämligen smal. Vid ett möte med en turistbuss fick Arne Finstads öppna syvseters Nash ge prov på utomordentliga bromsar så 
att det skrek i asfalten. Väl framme fick bilarna vila sig utanför kraftverket i den naturköna miljön.  
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Text: Ulf Atterström. Bild: Webb.

1967 hade AMC insett att man behövde börja med racing och höll på att ta fram en ny bil, Javelin, som

passade inom definitionerna av SCCA: s nystartade Trans-Am serie. Mannen som fick i uppgift att trimma

Javelin till en konkurrenskraftig tävlingsbil, var Ronnie Kaplan. Han hade en gedigen bakgrund inom

racing, med en bakgrund i hantverket med byggandet av Indy bilar, Corvetter och även Scarab sport racers.

Det var Bob Tullius (en racer förare) som först föreslog att AMC skulle tävla i Trans-Am serien, och det var

även Tullius som såg till att få förslaget godkänt i AMCs ledning. När det är dags att välja en partner för att

utveckla AMCs racing ansträngningar, föll jobbet till Ronnie Kaplan Engineering. Kaplan, var en i Chicago-

området känd profil inom bil bygge. Han hade varit aktiv inom kustbevakningen under andra världskriget,

och hade tidigare förberett promotor Jim Jeffords racerbilar - Corvetter och Scarabs  - och enligt vissa

källor, var det Jeffords bekantskap med Roy Chapin (vid den tiden VD för AMC) och Brooks Stevens

(bildesigner) som ledde till att   AMC kom att välja Kaplan.

Kaplan hade tidigare jobbat åt General Motors, som gav honom tillgång till högteknologiska resurser (t.ex.

en vindtunnel) för racerbilarnas utveckling. AMC saknade sådana resurser, vilket tvingar Kaplan att vara

kreativ i sina ansträngningar. Som Kaplans vän Ray Larson berättade till Hemmings, hans lösning var att

"låna" vindtunnel vid Modine Radiator, sedan minska däcktryck fram för att sänka fronten.
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Vid olika däcktrycks intervall, tills

däcken var helt platta, mätte Kaplan

mängden kraft som behövs för att hålla

bilen på plats, noterade data såsom

främre stötfångaren höjd och nosens

höjd. Genom ”trial and error”, kom

Kaplan så småningom till de värden som

behövdes för att göra Javelin race-klar.

Race-ready är inte samma sak som

konkurrenskraftig, och Javelin

bevisligen var ingen match för Chevrolet

Camaros i början av 1968 Trans-Am

säsong. Vid en tidpunkt då reglerna var

mycket öppna för kreativa tolkning

valde Kaplan (inledningsvis) att följa

1970 TRANS-AM Javelin
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dem till punkt och pricka, och det faktum att Javelin var mycket nära att kunna utmana Ford Mustangs

andra plats i 1968 säsong av tillverkarnas mästerskap var ett tydligt bevis på Kaplan ansträngningar och

förmågor. Bilens distinkta röda, vita och blå livré (för förare Peter Revson, George Follmer s Javelin var

blå, vit och röd för att skilja dem åt) blev snart en AMC fan favorit, och bidrog till att sätta AMC Javelin på

kartan för muskelbils köpare (även om de hyllnings målade röda, vita och blåa trans-Am Javelin bilarna

visade sig vara svåra att sälja  för AMC handlarna).

Ronnie Kaplan hade det extra engagemang och kunskap som behövdes för att förvandla Corvette från en

samling av hastigt ihopsatta delar, strax efter andra världskriget, till en internationellt erkänd och fruktad

konkurrent till racerbil. Gång på gång tog hans ledarskap, innovation och idérikedom hans team, förare och

Corvette till vinnarnas cirkel.

1958 hade Kaplan framgångsrikt kämpat Nickey Chevrolets "Purple People Eater" till sin första SCCA

National Championship följt av en annan Championship 1959, två segrar i rad var nästan oerhörda. Jim

Jeffords var föraren. RONNIE KAPLAN var Crew Chief och tillverkaren.

Det är ingen hemlighet, under de första åren var Corvette betänkligt nära randen till utrotning, tills GM: s

högsta ledning insåg att marknaden hade förändras. Harley Earl era med stora fenor och överdådig lyx var

inte lägre ett vinnande koncep. Det låg nu i tiden med tävling och baserat på prestation där Corvette var en

bra plattform, men mycket saknas för "en hållbar konkurrensfördel". Att vinna en enda tävling var så mycket

tur som skicklighet, men Ronnie visade hur god konstruktion av Corvettes chassi och drivlina skulle vinna

och vinna igen!

Chevrolet uppmärksammade framgången och hade 1963 valt Nickey Chevrolet för att få en av de "femton

speciellt tilldelade Z-06: s": Daytona och Sebring var platserna för tävlandet. Sedan katastrof, Frederic

Donner, GM: s ordförande drog ur proppen på fabriks sponsrad racing, resan var över.

Kaplans tid med GM och Corvette
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För säsongen 1969 experimenterade Kaplan med lättare bilar med mer Hp, och ibland tolka regler efter vad

som behövdes, men laget hade ändå svårt att hänga med både Ford och Pontiac. AMC ledning krävde

förändring, så för 1970 säsongen övertogs fabriks teamet av Roger Penske och föraren Mark Donohue.

Deras framgångar började komma i mitten av säsongen, och i 1971 har AMC äntligen fått Trans-Am segern i

fabriksmästerskapet som man så hade länge kämpat för. Detta kom till under ledning av Penske Racing, men

det var Ronnie Kaplan som lade grunden för det som krävs för att göra Javelin till en vinnande bil.

Den 1 mars 2014, avled Ronnie Kaplan vid en ålder av 87 år.  Enligt hans dödsruna, var Kaplan var en av de

sista överlevande besättningsmedlemmar som hjälpte Jim Rathmann vinna 1960 Indianapolis 500. En kär vän

och mentor till många, hade Ronnie alltid törst efter kunskap och äventyr.  Ett busig sinne för humor och

värme höll honom alltid ung. Ronnie kommer alltid vara ihågkommen för sitt enastående hantverk med

racerbilar.



Foto: Lars Adolfsson

Jeffery & Nash gör affär på bolaget.

Den 29/7 1916 registreras

Nash Motors Company

Tanken är att vi samlas så vi är

tillsammans på 100 årsdagen av

bolagets bildande!

Det finns bara en chans till detta historiska event!

Missa inte detta!

Vi samlas på Prångens camping i Ulricehamn

redan på torsdagen, för att ha ett roligt program

29/7 1916 - 29/7 201629/7 1916 - 29/7 2016

machineman390@gmail.com

på fredagen, som är 100 års dagen!

Anmälan till Charles T. Rambler:

Planera er semester så ni kan deltaga!

28/7 till 31/7 2016


