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EUROMEET i Värmland 10-13 august 2017

I Alfred Nobel's hjemmetrakter 

Utsiktene til dette Nash/AMC/Ranbletreffet var både og. Alfred 
Nobel's Karlskoga hadde hatt oversvømmelse og flom og et 
vannreservoar nord for byen var i ferd med å briste. Dette kom til og 
med på Norsk TV. Campingplasser var oversvømmet og veier 
stengt! Som sagt, utsiktene fremover var for oss usikre både av 
hensyn til fremkommelighet og øs pøsende regnvær! 

Volvo'n kunne vi holde standard E-18 
marsjfart og den fungerte. 

Tåken som møtte oss om mor-
genen hjemme forsvant etter hvert. 
Sol ble det om enn ikke temperaturen. 
Lettvint var det å finne campingen og 
Lennart (arrangør) var der. Et trivelig 
møte med han og et par andre. 

En stor hytte var booket for å dele 
selskap og utgifter med Gittan og 
Lasse samt Christer. Lasse's 1931 
Nash hadde vært under effektiv 
renovasjon det siste året. Siste nyheter 
kom i form av telefonisk bilde/lyd 
overført under benkekjøring. Vi 

Vår Metropolitan hadde vært ute på satte på vårt reservehjul, om en kan 
tur og sist en liten strekke på 10 mil. kalle det det. Et originalt hvitside-
Alt synes å fungere. Vi startet ved dekk fra 1961. Det var luft i det, men 
05:30-tiden mot Sandefjord men på gummien var nok ikke etter dagens 
E18 like ved avkjørsellen til ferjen, standard. Politiet kom og hjalp til, 
begynner bilen å riste. Etter at en skjønt ferjen rakk vi ikke.
udefinerbar lukt sprer seg i kupéen.  Metropolitan haltet hjemover i en 
Kona ble naturligvis mistenkt, men før hastighet på 25/30 km/t. Tankene var 
ristingen avtok hørtes det ut som om jo om reservedekket holdt. Vi hadde 
"Alfred" holt på med sine eks- da også enda 3 stk 29 år gamle dekk 
perimenter bak oss. Bilens bakpart påmontert!
gjør unaturlige bevegelser, og det er En tankevekker er det med disse gamle dekkene som ikke er utslitt 
bare å stoppe. Vårt 29 år gamle enda. Gummien er ikke som ny. Den 
halvslitte bakhjul var deformert med stivner og sprekker og er ikke 
brekkasje tvers over hele banen. Vi tilrådelig å kjøre langt og fort med. 

Vår Metropolitan har nå 5 nye jul, og 
vil vel holde min tid med bilen. I 
ettertid var vi i relativt moderat fart 
oppe i et hull i veien. Det kan ha 
forårsaket svekkelse i det gamle 
dekket. Dog skulle vi ha i bakhodet at 
gamle dekk ikke er som nye!

Det ble ingen Nashtreff med 
Metropolitan. Vi lempet pick-pakket 
inn i dagligbilen og fikk tur med den 
nye ferja over Horten-Moss. Og med 

 Farten var ikke så stor da det smalt. Men 
tur i utur at det skjedde på Norsk side av 
Skagerak 

Javelin muskelbil fra AMC 

Lennart Engström med 1977  AMC Pacer X

Javelin muskelbil fra AMC

hadde da et håp om at også Lasse ville 
rekke å få sin '31 klar til dette store 
Nash/AMC/Rambler -Euromeet .  
Dessverre rakk ikke tiden til å få den 
klar. 

Torsdag tar vi til Karlskoga Hem-
bygdsgård hvor vi er en del av en 
storslått ansamling av veteranbiler. 
Med overvekt av kjøretøy fra USA, 
men også ispedd fra det Europeiske 
fastland. 

Våre Nash/AMC var ikke i flertall 
da ikke alle var kommet enda. Men der 
var Ford A og B (så ingen T-Ford) men 
hvor ble det av C-Ford eller D~E~F-
Fordene? 

Her er en 1932/33 B-Ford? 

 Saxat ur:

SvD Historiskt Arkiv

Vem hade Nash-
agenturen innan 

Wiklunds blev 
generalagent?
Tidningsklippen 

antyder att Bil AB 
Mercator hade den 
redan på Jefferys tid 

dvs före 1917.
De gick i konkurs och 

Wiklunds tog vid. 

Campingplasser var oversvømmet og 
veier stengt
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Fredag opprant med kjempevær. Hovedattraksjonen i herregården 
All tanke om regn var som blåst. tok oss med storm. En livløs Alfred 
Crusing til Alfred Nobel's museum på (in person) sitter tankefyl t ved 
Björkborn hvor vi hadde litt kaffe og skrivebordet og vi blir introdusert av 
mat og egenhendig beskuelse av tjenerinnen. Han ser ut som en voks-
museet. figur, askegrå i fjeset. Hvorpå Alfred 

Krutt og dynamitt var da ut- plutselig hopper opp, blir levende og i 
gangspunktet for utviklingen av knappe ordlag forteller om sitt liv og 
firmaet og med midler derfra kjøpte firmaet.  En forestil l ing uten 
han Bofors. Laboratoriet og et barnas sidestykke hvor tilhørerne knapt kan 
experimentlaboratorium ble besøkt. fatte at dette var stor skuespiller-
Kanoner og maskinkaniner var der an 
mass.

var innom stedets barneavdeling med 
innlagte eksperimenter. Og labo-
ratoriet hvor da Alfred ble på en måte 
henvist til etter å ha prøveskutt 
kanoner i Frankrike.

Vi derimot fikk også is, kaffe og 
noe å bite i. Og været aldeles nydelig. 
Bilene skinte om kapp med solen. Ja 
vi måtte ta solbriller på. 

kunst! 
Dette som forsøkt beskrevet over 

må oppleves. Simpelthen oppleves! 
Sjenansen med Alfred var en fin 

Bildene er fra Alfred Nobel's tun avsluttning på besøket på museet på 
med kaféen samt utstillingslokaler. Björkborn. Til og begynne med gikk 
Laboratoriet ligger bak disse bygg. vi rundt å så på kanoner og den slags, 

Om jeg skal nevne noen 
utenom våre måtte det være to 
trivelige PickUpp's ved inn-
gangen, Chevrolet, Henry J, RR, 
Karman Gia, Triumph, Ford, 
Bu ick ,  Pon t i ac ,  Cad i l l ac ,  
Thunder-bird, Pickup's, Boble, 
Opel, BMW, Amazon og motor-
sykler HD, Monark, Cresent 
mopeder. Vi kunne nok ha tatt med 
mange flere men husken er ikke 
som den var! 

En livløs grå-fjeset skuespiller blir plutselig 
levende i en innholdsrik historie om Alfred 

Bofors som Alfred sikret driften av med 
masse kanoner og luftvern. 

Alfred har grepet på damene  enda!! 

Alfre Nobel er her foran hoved-
bygningen, vendt mot den. 
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Finnene gjorde pannekaker for halve 
campingen. Tyverr var temperaturen 
ikke sommerlig. Hvis en da ikke satt 
seg inntil grillen. 
Lørdag skulle deltagerne ta til 
Knappfors Sluser.

Turen går tilbake til Degernäs medbrakt! 
camping. Ikke annet på programmet Grillkvelden ble veldig trivelig. 
enn årsmøte med Nash, AMC og Gamle venner og nye dukket opp og 
Ra mb le r.  Fe ll es  gr il li ng  me d det ble knyttet trivelige kontakter. 

Vi var ikke med der da vi tok vestover 
til Grums og besøkte Nash-registerets 
gamle kasserer Ryno Wigren. Han er 
dessverre hensatt til rullestol og er 
selvfølgelig redusert. Men den ellers 
så stille Ryno våknet da vi kom. Og 
praten gikk godt rundt kjøkkenbordet. 
Og selvfølgelig vi var ute i garasjen 
hvor hans Nash 877 "Eight-70" 4d 
sedan står. Garasjen er tørr og god og 
luft kommer godt inn i bilen på alle 
sider. Vi tenkte vel på at den skulle ha 
stått på bukker, men har vel innsett at 
dekkene er blitt gamle og ikke videre 
trafikksikre. (Se hvordan det gikk 
med et av mine dekk)! 

Noen gode minnerike timer der 
hos Ryno. Jeg må jo nevne at Robert 
oppe fra Dalarna, kjøpmann, Nash-
eier og entusiast som tross mange år i 
mangel av inspirasjon og kanskje 
midler var også der til kaffe hos fru 
Ryno. Vi kjente jo også til han etter 
som vi var til middag en gang vi var til 
Stjernsund i registerets tidlige tider. 
Vi kom oppe fra Avesta på tur hjem 
sammen med Kent Agdestein. Det er 
lenge siden det nå! 

Premieutdelingen Ulf er speaker

Det ble en deilig middag etterpå. Som en bufeé, hvor en kunne forsyne seg etter 
eget ønske. Og der var kjøtt og fisk og masse godt. Endog kjeks og ost. De som ville 
ha styrkedråper var der alt en kunne ønske seg. 

Vi kjenner igjen disse; Lasse, Irene, Gittan, May, Christer og Ryno 
I garasjen ble finesser avslørt da Lasse holder på presis med samme bil  
skjønt en åpen versjon
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