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Rambler, say the name, and you say quality!

Shake it a little bit, you won't hear no squeaks!
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Trivsel regler för
vår klubb.
I en förening som vår samlas
människor från alla delar av
samhället med olika bakgrund,
etnisk tillhörighet, politisk åsikt,
ekonomiska förutsättningar mm. Vi
samlas här för vårt stora intresse för
American
Motors
fantastiska
produkter.

Det är därför av största vikt för
allas trivsel, att vi talar med
varandra, inte om varandra! Alla
kan inte älska alla, men alla måste
respektera alla! Alla kommer inte
att gilla allt vad en förtroendevald
gör, men alla måste dryfta felet
med den förtroendevalda först, om
problem uppstår!
Om vi alla försöker leva efter dessa
enkla regler kan vi hålla god
stämning i vår fina klubb med högt
i tak och stolt visa upp våra
enastående maskiner från
American Motors Corporation!
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Vi minns Daniel..……………………………….…3
TNNR Bulletin ....……..……………………..……4
Yes, ännu en gång har vår tidningsredaktör plockat
ihop ett supersnyggt nummer utav världens vackraste
Nash/AMC tidning!
Presidenten Först har vi några minnes ord ifrån Johan Lindersson
har ordet. angående den tragiska bortgången av
Daniel Håkansson. En kär medlem i S.A.R.S som tyvärr har gått ur tiden.
Sedan har vi något lite mer glädjande och värmande, nämligen en rapport
ifrån årets Nash 100-års firande vilket i dessa kalla dagar känns väldigt
avlägset.
Vill till sist bara påminna er om att passa på att ge era bilar lite kärlek och
omsorg nu när de står inställda i väntan på bättre tider!
Sommaren är snart här igen!
Vår hemsida : WWW.AMCSWEDEN.COM

Jag får ge er ett julklapps tips, i dessa
juletider! Köp klubbens egna bok om
Nash, Hudson och American motors.
Köp den till er själva eller till er bil
intresserade vän. Vi har fått så mycket
goda vitsord över boken av de som
Några ord från redan har den, att vi törs säga att den
kommer att skänka er både glädje och
Redaktörn.....
kunskap! Boken kostar 400:- och posten vill ha 60:- i porto.
Glöm inte skriva "bok" och namn, adress. SHB 6801- 676
688 322. Frågor? Ring 070-344 56 90
Vi går nu mot ett nytt år och det är dags att stärka klubbens
kassa inför nästa års begivenheter! Det gör man enklast genom att betala sitt
medlemskap. Glöm inte att skriva Namn, adress, med# och 2017! Kan ni fixa en
ny medlem gör ni vår klubb en extra välgärning! Önskar er allt gott i vintermörkret!
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Karlstad, November 2016

På äventyr i Kenosha, Håkan i mitten, flankerad av Svend Jensen och
Doug Galvin (till höger).

Håkan Danielsson död
Av Johan Lindersson
Vår klubbkamrat Håkan Danielsson har avlidit efter en tids sjukdom. Jag lärde känna Håkan för många år
sedan, det som förde oss samman var att vi båda ägde en Marlin av 1967 års modell. Håkans bil var
dessutom den enda som sålts ny i Sverige, och den bil som testades av Teknikens värd. Håkan var en sann
motorman av en sort man inte träffar så ofta med ett brinnande intresse för allt gammalt som rullar eller
kan fås att göra det. Han var inte främmande för att ge sig på objekt som de flesta andra skulle klassat som
skrot, eller möjligen reservdelar. Håkan var allätare när det kom till bilval, men det fick gärna vara lite
ovanligt och gamla Ramblers och AMC-bilar gillade han skarpt. I hans stora garage i Mojärv samsades
såväl Packard, Ford och AMC om utrymmet, och även en och annan europé om jag minns rätt. Flera av
oss blev närmare bekant med Håkan när klubben arrangerade den mytomspunna pilgrimsresan till firandet
av Rambler 100 år i Kenosha 2002. Jag hade själv förmånen att dela rum med Håkan. Han var osedvanligt
teknikintresserad och kunnig och jag minns att vi förde många långa och intressanta diskussioner om allt
från ångmaskiner till ”Perpetuum mobile”. Vi hade några riktigt trevliga dagar i USA, och eftersom vi
båda var Marlinägare så blev vi extra väl omhändertagna då vi bodde på samma hotell som den
amerikanska Marlin klubben.
Världen och framförallt Norrbotten kommer vara lite fattigare framöver. Vi som fick förmånen att lära
känna Håkan känner stor saknad nu när han rest vidare.
Tack Håkan för att vi fick lära känna dig!
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Ett välbesökt jubileum
Amc, Hudson och Nash - alla tre märkena fanns
på plats när TNNR och SARS firade 100 år sedan
Charles W Nash grundade Nash Motors
Company, och TNNR passade på att fylla 40 år.
Sammanlagt 23 fordon och ett femtiotal
entusiaster deltog på vårt gemensamma möte i
Ulricehamn sista helgen i juli. I allt ett mycket
lyckat möte!

The Nordic Nash Register - TNNR - är ett
register över kända Nashbilar i Finland, Norge
och Sverige. Det omfattar i dagsläget över
300 fordon av fabrikaten Nash, LaFayette,
Ajax och Metropolitan
Hemsida www.nordicnash.org
Redaktör Lars Adolfsson
Telefon +46 (0)70 421 64 19
E-post lars.adolfsson@nordicnash.org

Ett stort tack till er alla - ni gjorde mötet till en
succé!

Text Christer Söderberg
Organisationskommitté Lars Adolfsson, Charles Rambler, Kent Agdestein, Christer Söderberg.
Bilder Lars Adolfsson, Tor Stranger-Johannessen

Årets Nordiska Nash–AMC möte

Dubbeljubileum med överraskning
Återigen genomfördes det nordiska Nashmötet i samarbete med Svenska
AMC/Rambler Sällskapet. Det gemensamma lyckade mötet i Motala för
tre år sedan inspirerade. I år var förberedelserna extra noggranna
eftersom det fanns händelser att fira: det nordiska NASH-registret, TNNR,
fyller 40 år och det var 100 år sedan Charles W Nash köpte den bilfabrik
där bilarna snart kom att bära hans namn.

Platsen man valt för detta dubbeljubileum var Prångens Camping i
Ulricehamn, där vi campade med våra
bilar under tre dygn, 28-31 juli. Väderprognoserna var inte helt positiva, men
när vi anlände till Ulricehamn torsdag
kväll var det riktig sommar, och så
förblev det under hela mötet.
Valet av en campingplats visade sig
vara bra, övernattningar blev billiga,
man kunde få plats för hela familjen
eller för vänner och det sociala livet
fungerade utmärkt. På det negativa
kontot fanns att det var svårt med
gemensam uppställningsplats för våra

gamla bilar och att det inte fanns något
matställe på området. Men det positiva
övervägde.
Torsdag den 28 juli Detta var
ankomstdagen för de flesta deltagare
och det blev traditionsenlig grillafton
då vi umgicks, såg på bilarna och
grillade på den fina storgrillen vi fick
disponera. Också traditionsenligt tog
Tor från Norge på sig uppgiften att se
till att våra korvar och hamburgare blev
välgrillade. Det blev en härlig sommarkväll med återseenden mellan bilvänner
och deras snygga bilar, från 1928 till år
1983.

Här gick Gustav
Vasa över
vallgraven till
Torpa Stenhus
för att hämta
sin tredje hustru

Fredag den 29 juli Det var denna
dag vi skulle göra vår riktiga åktur, och
sommarvädret höll i sig. Vi körde från
Ulricehamn söderut utefter sjön
Åsundens strand och efter ca 5 mil kom
vi till Torpa Stenhus, en renoverad
byggnad från 1300-talet som under
många år var ätten Stenbocks säte. Vid
början av 1500-talet låg gränsen mot
Danmark enbart ca 5 mil söderut och
för att förebygga överraskande angrepp från danskarna hade man anlagt
en vallgrav. Slottet är nu i privat ägo och
har varit stängt under flera år för en
grundlig renovering och var vid vårt

Samgående med Svenska AMC/Rambler Sällskapet (SARS)
Mot bakrund av det goda samarbete TNNR och SARS har haft de senaste tre åren förs nu
diskussioner om att gå samman och göra TNNR till en sektion inom SARS:s organisation.
Båda klubbarna har likartad karaktär. De är ideella organisationer med uttalat syfte att
värna om Nash- resp AMC-fordon i originalutförande, utge en medlemspublikation och
tilhandahålla en hemsida på webben samt ordna årliga träffar.
Vi i TNNR:s ledning börjar bli till åren komna, något som ännu inte drabbat SARS-folket!
Med andra ord handlar det om att trygga TNNR:s fortlevnad genom att låta yngre krafter
tar vid.
Samgåendet skulle för TNNR:s medlemmar innebära fullt medlemskap i SARS inklusive
erhållande av publikationen Rambler Revyn och tillgång till bådas hemsidor. Den årliga
medlemsavgiften torde komma att ligga i samma nivå som tidigare.

besök i ett mycket gott skick. Våra
utmärkta guider berättade livfullt om
slottets historia, inte minst om hur
Gustav Vasa fann sin tredje hustru på
Torpa Stenhus.
Efter en kort körning intog vi lunch
på Hofsnäs Herrgård och kunde ställa
upp alla våra 22 fordon i parad för ett
gruppfoto. Efter vila och energirik mat
fortsatte vi på kurviga vägar i det vackra
lövskogslandskapet mot nästa etappmål som var Per Bynanders Bilmuseum
utanför Svenljunga.
Här hade Bynander byggt upp ett fint
museum med många fina och ovanliga

bilar och motorcyklar. Vad sägs om
Ingos Excalibur? I allt en mycket välrenoverad och dyrbar samling fordon
vi fick se.
Mätta på bilar och motorcyklar avverkade vi den sista etappen tillbaka till
campingen och då hade vi kört nära 12
mil, ganska mycket för en del gamlingar.
Vi hann med lite välbehövlig vila före
jubileumsmiddagen som skulle äga
rum på den stämningsfulla restaurangen Kallbadhuset, centralt i Ulricehamn men längst ut på en lång brygga i
Åsunden. Som sig bör började midda-

I Per Bynanders bilmuseum i Svenljunga finns
inte bara bilar, utan även
mc och radioapparater

gen med ett glas mousserande vin och
mingel, det var ju jubileum. Och det
minglades intensivt, det fanns så
mycket att diskutera efter en lång
innehållsrik dag.
Precis när vi satt oss till bords
kommer överraskningen, en äldre
elegant herre kommer ned från spiraltrappan från övervåningen. Det är
Charles W Nash!
Det blev omedelbart tyst när Charles W
började tala till oss på släpig amerikanska och denna dag var exakt på
dagen 100 år sedan han köpte bilfabriken Jeffery Motors, vilken snart

Frågetävlingen Vad står
W:et för i Charles W Nash?
Så löd en av de tolv 12
Nash- och AMCrelaterade frågorna. Rätta
svaret var förstås Warren!
Ulf Atterström hade högst
antal rätt och tog
därmed hem 1:a priset
tätt följd av Tor StrangerJohannessen på 2:a
plats. En helt otippad
yngling, Andreas
Michaelsen, tog 3:priset!
Bådar gott för tillväxten
inom TNNR/SARS.

PRISTÄVLINGAR

Börre Olsen tilldelades utmärkelsen Stora
Renoveringpriset för sin renovering till
originalutförande av AMC Javelin 1971
Model 7179-5.

kom att heta Nash Motors.
Så le ve re ra de ha n d en an dr a
överraskningen, han hade lärt sig
svenska "däruppe"! Eftersom det även
fanns en hel del svenskar "däruppe"
hade han blivit intresserad av Sverige,
som han även besökte 1928 under sin
Charles W Nash nedstiger från de
övre regionerna och är vår hedersgäst vid middagen.

Hannu Hyväkkä från Finland kom hela
långa vägen från Finland i sin Nash
Ambassador Super Model 5068 från 1950.
Han erövrade därmed priset Long Distance.

Mats Erikssons Nash 1928 model 323 är en
helt orenoverad bil som fortfarande är i
gott bruksskick. Den charmade deltagarna
och erhöll välförtjänt priset Publics Choice.

tid på jorden. Därför hade han lärt sig
svenska och ville göra ett återbesök när
vi så påpassligt firade hans 100-årsjubileum.
Charles berättelse om sitt liv inom
bilindustrin, han var under tre år chef
för General Motors, 30-talsdepressionen, stenhård konkurrens och
ja kt en på si n e ft er tr äd ar e v ar
fascinerande och alla öron var

vidöppna. Men lika fascinerande var
ha ns hi st or ia om si n u pp vä xt .
Föräldralös vid 6 år, rymde och klarade
sin egen försörjning från 12 år, vid 25årsåldern sadelmakare i Flint, Michigan,
efter 3 år var han företagets VD! Sedan
bara fortsatte det i samma stil. Han
startade med två tomma händer, som
uppenbarligen var mycket skickliga, och
hans huvud kan inte ha varit sämre!

Restaurang Kallbadhuset ligger längst ut på en lång pir i sjön Åsunden.
Mötesdeltagarna avnjöt en utsökt jubileumsmiddag till allas belåtenhet!

Timmele Bilmuseum
En trevlig samling bilar med många fina
exemplar huvudsakligen från tiden efter
kriget med inslag av äldre bilar. Där fann
vi till vår glädje även en fin Metropolitan!
Parkeringen utanför upptogs till sista
rutan av våra Nash- och AMC-fordon, inkl
två Metropolitan.

Charles W åt middag med oss innan han
återvände – till Borås! Charles spelades av
en amatörskådespelare från Borås och han
gjorde kvällen oförglömlig. Tack, Bengt
Conradsson!
Det blev en mycket lyckad kväll med hög
stämning och det kändes riktigt bra när vi
vandrade tillbaka till campingen i den
ljumma sommarkvällen.
Lördagen den 30 juli Glädjen från
gårdagen fanns fortfarande kvar hos oss
när vi startade våra bilar på morgonen för
att köra mot vårt första etappmål,
Timmele Bilmuseum. Det var inrymt i en

På Timmele Bilmuseum stärkte vi oss med en morgonfika innan vi tog itu med att beskåda samlingarna.

Lunch på Basta Kvarn, Blidsberg
3 Javelin, Pacer och AMC Jeep
Nash 1930, Nash 1930, Nash Amb
1947,Nash 600 1948, Nash 600 1948
Rambler Country Club 1955, Rambler
Super Six 1958, Rambler Classic 1963
Serveringen vid Ätrans vattenfall
En Metropolitan? Nej, en NKI dvs Nash Kelvinator
International från 1954 med tillv.nr 006.

tidigare fabriksbyggnad och drevs av en
ideell förening. Det var ett ambitiöst
museum med många inlånade bilar, de
flesta i gott skick. Till vår glädje fann vi
även en NASH, en fin Metropolitan.
Vi fortsatte vår färd uppför den
vackra Ätradalen i flödande solsken
och kom så småningom fram till Blidsberg där vi hade en parkeringsplats helt

Flying Lady. Kanske oartigt att kalla en dam kråka, men
detta är huvkråkan på 1955 års Rambler Country Club

för oss själva med gångavstånd till vårt
lunchställe, Basta Kvarn. Kvarnen var
ombyggd till en servering och ett
servicecenter med eget kraftverk!
Serveringen låg vid Ätrans stränder och
på en ö nedanför fallet, som hade en
tröskel där vattnet föll som en levande
ridå över tröskeln. En härlig miljö att
äta lunch på! Man sitter vid kanten till

Ätran där stora öringar glider i vattnet
utmed kanten och uppenbarligen
förväntar sig att något ätbart ska falla
ned i vattnet. Vi åt pajer och matiga
smörgåsar, i synnerhet deras generösa
räksmörgås var njutbar.
Mätta och belåtna vände vi åter mot
Ulricehamn, men gjorde även ett stopp
vid ett litet vattenkraftverk där ägaren

Prångens Camping hade vi valt som plats för detta dubbeljubileum. Vi
campade med våra bilar under tre dygn 28-30 juli.

ville visa hur ett modernt minikraftverk
ser ut, kraftverket var enbart 6 år
gammalt och var byggt på en plats där
det tidigare låg en kvarn. Jag har under
drygt 30 år arbetat med mindre kraftverk och tyckte det passade bra för
teknikintresserade att få se hur ett
vattenkraftverk fungerar.
Åter på campingen följde frågetävlingen som gjordes individuellt och
utan yttre hjälpmedel. Prisutdelningen
som följde blev dagens höjdpunkt och
den vanns av Ulf Atterström med Tor
Stranger-Johannessen och Andreas
Michaelsen som god tvåa respektive
trea och de fick sina respektive diplom.
Men det delades även ut en del andra

W1
AHP425
BOO516
FRC262
I-3512
KHS456
FLT855
PUG699
MR-339
PAL306
C-8179
HHY396
KMZ633
K-11500
EKW608
RMK991
DHD702
AJK610
EPP714
HJP041
NF-54842
ECB580
DLL262

1928
1929
1929
1930
1930
1947
1948
1948
1950
1951
1954
1955
1958
1961
1963
1967
1969
1970
1971
1974
1974
1977
1983

Deltagande bilar på jubileumsträffen i Ulricehamn
323
Nash Standard Six 2D Sedan
Mats Eriksson
420
Nash Standard Six Sedan
Kent Agdestein
440
Nash Special Six Sedan
Ingemar Birgersson
481
Nash Twin-Ignition Six Cabriolet
Christer Söderberg
456
Nash Single Six Roadster
Helge Michaelsen
4763
Nash Ambassador Brougham
Ragnvald Carlsson
4848
Nash “600” Slipstream Sedan
Alf Askerhag
4840
Nash “600” Trunk Sedan
Mats Ola Jönsson
5068
Nash Ambassador Super Sedan
Hannu Hyväkkä
7A
Hudson Hornet Club Coupe
Per-Henrik Fogelström
542
Nash Kelvinator International
Ole-Petter Jacobsen
5518-2 Nash Rambler Country Club Wagon Willander
5815-1 Rambler Super Six Sedan
Ingemar Frey
562/61 Metropolitan Serie IV Hard Top
Tor Stranger-Johannessen
6315-2 Rambler Classic
Georg Ward
6787-7 AMC Ambassador Convertible
Ulf Atterström
6979-7 Javelin
Kent Dahlin
7079-7 Javelin
Susanne Cramer
7179-5 AMC Javelin
Börre Olsen
7479-7 Javelin
Oscar Anderson
7479-8 AMX Javelin
Terje Olsen
AMC Pacer X
Lennart Engström
27/7600 AMC Jeep J20 Truck
Danny Sundberg

priser, ett för bästa renovering, vilket
gick till Börre Olsen, som renoverat en
Javelin 1971 till toppskick, ett för längsta
resa, som gick till Hannu Hyväkkä från
Finland som kom med sin fint
renoverade Ambassador Super från
1950. Priset Peoples Choice för den
mest intressanta bilen rådde det nästan
total enighet om: W 1! Det var även
mötets äldsta bil, en NASH 1928 ägd

och körd av Mat s Eriksson från
Karlstad. Bilen är orenoverad och i gott
bruksskick. Historien bakom denna bil
börjar med landshövdingen i Dalarna på
1920-talet som inte hade körkort och
ogillade bilar, så numret gick till nästa bil
i kön, som just var denna NASH och
som då ägdes av en släkting till Mats.
Senare landshövdingar i Dalarna har
försökt att få tillbaka numret, men det är

inte så lätt att över vinna envetna
dalmasar. Denna NASH är således unik,
grattis Mats och bibehåll den i detta fina
bruksskick!
Kvällen avslutades med en avslappnad grillafton då vi kunde tala om allt vi
varit med om och blicka framåt, nästa år
är det Finland som står som värd för
NASH-mötet.
Detta var andra gången vi i Sverige

arrangerade ett kombinerat NASHAMC möte och det slog väl ut även
denna gång. Kanske kan det bli så även
i hela Norden i framtiden.
Ar ra ng öre r nas anst rä ngn in g ar
lyckades, det här blev ett av de bästa och
trevligaste möten vi haft och det var
viktigt, NASH-registret firade 40 år och
det var 100 år sedan Charles W Nash
köpte sin bilfabrik.

Denna gång hade AMC Sverige inget
jubileum, men det fanns en synnerligen
viktig sak som diskuterades, en
ev en tu el l "f us io n" me d NA SH
registret i Sverige. Framtiden får utvisa
hur det blir!
Christer Söderberg
NASH 1930 model 481

