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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.
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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!
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2015 börjar sakta men säkert att lida mot sitt slut och
Presidenten som i vanlig ordning känner vi att det är på sin plats att
blicka tillbaka på det gångna året.

har ordet.

För de som har känt att de vill åka på träffar i år har det verkligen funnits
möjligheter. Först ut var S.A.R.S. 30-års firande i Arboga, sedan The Great
Independent i Mantorp följt utav Nash-registrets träff i Norge. AMC
Euromeet i Finland. Trots 4 extra sidor får vi spara AMC Autumn Meet i
Ulricehamn till nästa nr! Alla dessa fantastiska träffar finns att läsa om i just
detta förtjusande nummer utav Rambler Revyn som du nu håller i din hand
förutom Nash-registrets träff vilken vi hade som en liten aptitretare i förra
numret. Efter ett helt fantastiskt år tillsammans önskar vi nu alla i Svenska
AMC/Rambler Sällskapet och The Nordic Nash Register en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!
Vi ser fram emot att se er allesammans under nästa år då vi verkligen ska
fira. Märket Nash Motors fyller nämligen 100 år och The Nordic Nash
Register fyller 40 år så detta kommer att bli något utöver det vanliga! Mer
om detta längst bak i tidningen och på hemsidan
WWW.AMCSWEDEN.COM
PS: glöm inte att förnya medlemsavgiften inför 2016, för man vill ju inte gå
miste om bland annat fyra nya nummer utav Rambler Revyn!
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Så har man gjort en sista insats för detta år, så ni får er
Rambler Revy! Ser med spänning fram mot 2016, både
vad gäller klubben och möten men även privat vill jag
känna förhoppning att det blir riktigt bra år! Jag önskar er
framgång med allt ni gör och hoppas vi ses på en träff
under kommande år!
ver!
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Några ord från
Redaktörn.....

Tryckt på

Karlstad, December 2015

Text: Kent Dalin. Bilder: Charles, Ulf.

Den 26 till 28 Juni skulle det firas att vår klubb var 30 år.
Alltsammans gick av stapeln i Herrfallet utanför Arboga dit
vi for på fredagen efter att ha packat bilen med allt som behövdes.
Väl framme i Herrfallet kunde vi parkera vår Javelin utanför
den bokade stugan, Ulf (grundaren av SARS) var redan på
plats med sin Javelin, tror det är en 71:a.
Sedan anlände Charles och Sussi också i sin Javelin från 70
så det blev triss i Javelin utanför stugan som vi tre delade.
Efter inkvartering, var det dags att i vanlig ordning, jäkta iväg
till det stora årsmötet, där stöttes och blöttes en hel del frågor
mötet leddes av ordförande Charles och fd ordförande Johan
gjorde inlägg lite nu och då (har nog svårt att släppa klubban
helt).
Sen vart det dags för grillplatsen där grillades det mesta i matväg, plus Sorunda korven "Jävulskt hot" som
åts med god aptit av vissa i alla fall. (Red. anm: SMASK!)
Vart lite AMC snack i stugan och någon öl till före natten, men vi skulle ju iväg morgonen efter så det blev
att sova några timmar.
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Efter frukost vart det uppställning av alla bilar för avfärd
mot ett av dagens mål vilket var Hjälmare docka. Dit
kördes vi i karavan efter slingriga vägar, genom landskapet
och slutligen korsade vi något som varit en landningsbana.
Volvo flygmotor har ju hållit till här. Hjälmare docka är en
liten idyll vid Hjälmare kanal, här finns dockor för reparation av båtar som trafikerade kanalen förr i tiden.
Numera finns här Cafe och restaurang vilka vi besökte för
att stilla hungern, det pågick en marknad på området så det
fanns lite att titta på även där, men det var dåligt med
Rambler delar. När man sett det mesta här, så var det dags
att styra karavanen mot Arboga där det just denna dag
pågick ett lokalt bil evenemang på torget med efterföljande
cruising.

Vår klubb hade fått reserverade platser bland
de utställda bilarna på parkeringen mitt i stan.
Där vart det som brukligt mingel bland bilarna
och det fanns en hel del roligt att titta på för
den som är lite allätare, det mesta amerikanskt.
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Vi hamnade till slut med bl a vår fd ordförande Johan
på ett cafe vid torget där många fina bilar passerade
under tiden vi fikade, så underhållning saknades inte.
Efteråt skulle det cruisas runt i Arboga men efter en
lång dag och förestående jubileums middag så beslutade vi att återvända till Herrfallet. Sagt och gjort kosan
styrdes till vår stuga igen där det kunde slappas lite
inför den stundande begivenheten på restaurangen alldeles intill.
Väl på restaurangen serverades god mat och dryck. Det
var många AMC Rambler entusiaster som bevistade
detta 30 årsfirande. Själva satt Ingegerd och jag vid
honnörsbordet med självaste grundaren Ulf det kändes
rätt, vi har sett Ulf på dessa evenemang sen 80-talet bl
a på de tidiga träffarna vid Mangenbaden.
Det var så längesedan att vi åkte SAAB 96 på AMC
träff för Javelinen var nedskruvad och skulle renoveras. Idag finns inte SAAB heller så ”time`s
flying”.
Vi välkomnades av Johan för dagen iförd lokalens enda originalkostym från 67! Det passade ju bra som den
Ambassador ägare/förare han är. Jubileums talet hölls
av Ulf, vår grundare av klubben.
Kvällen avlöpte i ett lugnt och städat tempo med bl a
prisutdelning peoples choice och long distance, för att
sedan avslutas med lite tillbakablickar och Rambler
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snack i stugorna. Söndag morgon var det tidigt uppbrott för
en del, dock inte för alla i vår stuga. Några reservdelar hann
byta ägare tror det var en reservhjulsdekal och värmekran
(riktig raritet) till SAAB 900! Så blir det när Kaj från Trollhättan (Sveriges Kenosha) bor grann med en på campingen.
Därefter stuvades bakluckorna igen, stugor städades, och
avskedsfoton togs för att sedan styra hemåt igen.
Hemresan för våran del gick utan problem och en liten slutkläm uppstod då vi 1 mil från Sorunda kommer ikapp Georg
Ward i sin guldfärgad Rambler Classic som varit på Herrfallet och uppenbarligen hade ärende i våra trakter.
Summering blir en bra välbesökt träff med kul inslag, god
mat och dryck och trevligt sällskap. Dessutom hade Ulf gjort
ett jättefint bildkollage till 30årsträffen med massor av bilder
från klubbens historia! Kul! Tack till er alla som kom och
gjorde detta till ett så fint minne!
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AMC Euromeet
Euromeet 2015
21- 23 Augusti
Kristalliranta Camping
FINLAND

Text och bild: Ulf Atterström

Den 21 Augusti var det dags för årets stora
begivenhet, Euromeet i Finland. Funderingarna på
om man skulle åka eller inte har hade böljat fram och
tillbaka mellan ja och nej. Främst av ekonomiska
själ. Insåg behovet av en 6 cylindrig AMC när träffarna ligger långt borta.
När det närmade sig att åka, hörde Lennart Ängström
av sig och ville att vi skulle åka i konvoj dit. Jag har
inte tänkt att åka sa jag, men om jag får åka med dig
kan jag hänga på. Det var inte alls vad Lennart ville
höra.
Men nästa dag hade han förlikat sig med iden och så
fick det bli. Vår resa mot Finland började så på Torsdag förmiddag. Efter några timmar på E18 var vi så i
Värta hamnen, Stockholm. Där fanns redan en bil
parkerad som så väldigt ovanlig ut men ändå mycket
bekant! Lars Svensson hade parkerat sin tegelröda
Matador coupé där. Efter en stund kom så Lars och
vi hade diverse diskussioner om AMC i huvudsak.
Men även affärer.
Sedan kom ett antal ovanliga vagnar till och förgyllde vår väntan på att åka ombord på båten. Det var
känt folk från både Norge och Sverige. Resan över
var helt odramatisk. Vi samlade oss och åkte i konvoj
till Kristalliranta Camping.
Fortsättning på sidan 14.
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I år är det 100 år sedan Nash Motors Company

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

registrerades. Det kommer vi tillsamman med
Svenska AMC/Rambler Sällskapet att fira med en
jubileumsträff i trakterna kring Ulricehamn den sista
helgen i juli 2016.
I detta nummer av TNNR Bulletin startar vi med det
första avsnittet av en historik i fyra delar om
bilmärket Nash vilket senare kom att övergå i
AMC, American Motors Corporation, tillsamman
med Hudson.
Den första tiden figurer kända bilmän såsom
Jesiah Dalas Dort, David Dunbar Buick, William
Crapo Durant, Louis Chevrolet och Henry Ford.

Charles Wa
1864 -

Text Agne Karlsson
Bilder www

En historik i fyra delar om bilmärket Nash

Del 1. Nash, tiden före
Som så många andra tidiga bilmärken är NASH nära förknippat med en
driftig företagare som startar biltillverkning i liten skala och med mer eller
mindre hårda nypor skapar sig ett imperium. ‘The NASH Motors Company’ i
Kenosha, Wisconsin skapades, namngavs och drevs under de första
årtiondena av Charles Warren Nash. Charles Nash var en av den tidens
pionjärer som uppfyller alla krav på ‘The American dream’ och som man
utan tvekan kan kalla ‘a self made man’. Det som kanske är lite ovanligt för
den här tiden är att både Charles Nash och bilfabriken där Nash kom att
tillverka sina bilar hade ett förflutet inom bilbranschen långt innan NASH
Motors Company dök upp på marknaden.

Charles W Nash’s liv kom
helt säkert att färgas av
hans hårda uppväxt.
Charles föddes i DeKalb,
Illinois, 28 januari 1864.
Redan som 6-åring ackorderades han ut till en
bondfamilj då hans föräldrar skilde sig. Efter att
ha rymt därifrån fick han
redan som 12-åring klara
sig helt på egen hand. Han
blev van att leva enkelt,
arbeta hårt och att klara sig
själv. På bara några år
lyckades han spara ihop
tillräckligt för att kunna
köpa ett 80-tal får och blev
fåraherde. För ullen han
sålde köpte han böcker och

lärde sig läsa och skriva.
Under tiden lärde han sig
också att snickra möbler.
18 år gammal sålde han
sina får och köpte, tillsammans med en kamrat,
en höbalningsmaskin och
började resa r unt och bala
hö bland g årdar na i
Michigan.
År 1884, 20 år gammal,
tr äf fa r o ch gi ft er si g
Charles med Jessie
Halleck. Charles lämnar
resandet och paret slår sig
ner på ett litet ställe utanför
Flint i Michigan där de
driver jordbruk med möbelsnickeri som binäring.
Några år senare tröttnar

Charles på jordbruket och
1890 börjar han jobba som
sa de lm ak ar e på vagn fabriken Flint Road Cart
Factory i Flint, en stad ca
80 km nordvä st om
Detroit. Han stoppar säten
för en lön på en dollar per
dag.
Det visade sig att han hade
goda idéer om hur tillve rk ni ng en ku nd e b li
effektivare, vilket ledde till
att han avancerade snabbt
och år 1895 finner vi
honom som vd för företaget Durant-Dort Carriage,
ett företag tvärs över gatan,
och med samme ägare som
Flint Road Cart Company.

Bland många andra nymodigheter inom produktionen var det Charles som
införde löpande bandet,
vilket Henry Ford senare
kopierade och vidareutvecklade i sin bilfabrik.
År 1897 besöker han,
tillsammans med chefen
för Flint Ro ad Car t
Company, William Crapo
D urant, New Yo rk’s
handelsutställning, där han
får tillfälle att för första
gången köra en automobil.

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar
The Nordic
Nash Register

Jesiah Dallas Dort

Warren Nash
- 1948

David Dunbar Buick, William Crapo
Durant och Charle Warren Nash

Flint Road Cart Factory.
Fabriken var uppförd ca
1880 för Flint Woolen Mills
(en ullfabrik som snabbt
gick överstyr) men som
f.o.m.1886 hyrdes av Dort &
Durant.

Några år senare träffade
de, den senare inte helt
okände, ingenjören David
Dunbar Bu ick. David
började som plåtslagare
och hade gjort sig en del
pengar på sitt patent för
em al je ri ng av ba dk ar.
Ingenjören Durant kom
från samhällets topp, hans
farfar hade varit guvernör i
Michigan. Durant hade
bö rja t s in ba na so m
försäljare av hästvagnar,
men hade 1890, 29 år

gam ma l, st ar ta t e gen
tillverkning av vagnar och
var vid den här tiden redan
en förmögen man. Durant
var oerhört intresserad av
självgående vagnar och
nappade direkt när han
blev tillfrågad om han var
intresserad att ta hand om
tillverkningen av en ny
automobil som David
hade konstruerat. Buick
hade startat firman Buick
Auto Vim & Power Co för
tillverkning av marin-

motorer av egen konstruktion år 1901, och
redan året därpå startat
biltillverkning. Först i
företaget Buick Manufacturing och från 19 maj
1903 Buick Motor Company. Bilarna var eleganta
och maskinellt utmärka
men Buick saknade kapital
för att fortsätta. Kapital
som f.ö. satsats av bröderna Briscoe, som senare
ko m att star ta eg en
biltillverkning. Den 1

november 1904 köpte
James Whiting upp Buick
och tillsatte Durant som
chef för The Buick Motor
Car Company. Denna
trojka med Durant som
finansiär, Nash som
organisatör och Buick som
konstruktör, var lyckosam.
Buick’s konstruktion blev
snabbt populär och
produktionen steg från 37
bilar 1904 till hela 1400
bilar år 1906, och var 1908
näst störst i USA, efter
Ford. Buick sålde sin andel
av firman i samband med
att Whiting tog över och
fick därför aldrig några
andelar i vinsterna som
GM senare kom att skrapa
ihop.
Sporrad av framgångarna
försökte Durant att utöka
verksamheten genom att
köpa upp andra tillverkare.
Bland annat försökte han
köpa Henry Ford’s firma,
men Durant ansåg att Ford
begärde ett mycket för
högt pris, 3 miljoner dollar

tillsattes, den senare inte GM!
helt okände, Walter Percy Chefsperioden blev dock
Chrysler som chef för kort. Durant petades från
Buick. Nash visade sig som GM år 1920 under en
tidigare vara en mycket kortare kris i branschen
effektiv företagsledare och som medförde att GM’s
fick snabbt GM på fötter aktier sjönk fr n 400 till 12
igen.
dollar, men bilmärket
Som en parantes kan Chevrolet som han tog
nämnas att Durant inte såg med sig in i företaget kom
sig som en slagen man. att bli GM’s i särklass bästa
Han lyckades för en kort!
mycket blygsam summa William Crapo Durant var
1905 års BUICK model ‘C’. 22 hk “garanterad för alla
köpa upp en liten firma i som sagt inte av den sorten
stigningar” , för endast 1200 dollar (med den tidens
Flint som tillverkade som ger sig så lätt. Han
motorsvaga fordon var förmågan att ta sig uppför
tävlingsbilar, ägd av en startade raskt ett nytt
backar ett viktigt säljargument!) .
Sweitzare vid namn Louis imperium år 1921, Durant
kontant, så därav blev intet. M o t o r s C o r p o r a t i o n Chevrolet. Den 3 novem- Motors Co, bestående av
Det kan kanske vara (GM), med Nash som
intressant att notera att det direktör för Buick Motor
var år 1907 som Durant’s Co, Olds Motor Works och
försökte köpa, året innan General Motors Trucks.
Ford lanserade sin inte helt Aktiekapitalet utökades
o b e k a n t a M o d e l l T ! raskt och Durant köpte
Durant försökte ännu en upp en rad företag, bland
gång år 1909, men fick nej andra Cadillac den 28 juli
av Ford trots att han då året därpå. och hade redan
bjöd den astronomiska 1910 hela 20 % av
summan 8 miljoner dollar. Amerikas bilindustri under
Istället för Ford lyckades sin hatt. Dessvärre hade
Durant, med god hjälp av Durant inte tillräcklig Den nya Chevrolet’en från 1912 med Durant’s son
en kortvarig kris inom kontroll på räntabiliteten bakom ratten och Chevrolet och Durant stående brevid
bilindustrin år 1908, köpa och hade vid det här laget (andra från vänster respektive längst till höger) !
upp Oldsmobile och förköpt sig. Dessutom ber 1911 startades firman märkena Star, Eagle, Flint,
Oakland samt en lång rad förlorade GM miljon- Chevrolet och en standard- Princeton, Rugby, Locounderleverantörer, bland belopp på en patenttvist. bil av märket Chevrolet mobile och naturligtvis det
andra tändstifttillverkaren G M t v i n g a d e s l å n a , konstruerades för att egna märket Durant. Star
Champion. Med dessa Durant fick sparken från konkurrera med T-Forden. var den enklaste modellen
firmor tillsammans med sin skapelse, och Charles Chevrolet ‘Classic Six’ var till ett pris av en begagnad
det egna företaget Buick, Nash tillsattes år 1912 som dock i klassen över Ford T-Ford, Princeton var en
bildade man den 16 vd för GM-koncernen. med en 4.9 liters 6-cyl prototyp i Cadillac-klass
s e p t e m b e r G e n e r a l Som efterträdare till Nash motor, kapabel för 105 som aldrig sattes i produkEn stolt gosse framför en Durant sixty, årsmodell 1930

km/h! På bara två år
lyckades Durant komma
upp i en produktion på 16
000 bilar per år. Tack vara
framgången lyckades han
skaffa sig ett rörelsekapital
som var tre gånger så stort
som GM’s. Durant gjorde
det man kunde förvänta
sig, 1916 köpte han aktiemajoriteten och vd-stolen i

tion och Locomobile var
ett gammalt fint märke i
superlyx-klassen. Durant
var en mellanklassvagn,
men det märket tillverkades dock endast åren 1930
- 32.
Durant Motors Co överlevde inte sviterna av börskraschen utan gick i konkurs 1933.

Licensplattan som
visar att
biltillverkaren
betalat licensavgiften till Selden

Ritning på Seldens ‘landsvägslokomotiv’ hämtad från
patentet, som beviljades 5 november 1895.
(Notera att bilen har tvärställd motor mellan framhjulen
och framhjulsdrift!)

Patenttvisten som jag
nämnde tidigare är i sig
intressant. En advokat och
uppfinnare vid namn
Georg Baldwin Selden
påstod sig nämligen redan
1877 uppfunnit automobilen. Han fick år 1879
Amerikanskt patent på
‘Automobilen’, mest tack
vare sina kunskaper i
juridik och inkompetenta
tjänstemän på patentverket. Den första “automobilen” med förbränningsmotor hade ju som
bekant byggts av Siegfried
Marcus i Österrike redan
år 1865, samma år som
man i Storbritannien
införde “Locomotives on
Highways Act”. Den om
att det måste gå en man
med röd flagga framför
alla självgående fordon.
Selden började en bit in på
1900-talet att kräva en rad
biltillverkare på ersättning,
även retroaktivt. Den
förste att drabbas av
Selden var Alexander
Winton. Winton hade
startat bilproduktionen
redan 1896 och var 1903
USA’s största bilmärke
med en produktion av 700
bilar per år. Motdraget blev
att ett antal biltillverkare

gick ihop i “The Association of Licenced
Automobil
Manufacturers” (ALAM) för att
skydda sig för ytterligare
krav från Selden. ALAM
lyckades pressa Selden till,
att mot licensavgiften på
1.25%, lagsöka alla
tillverkare som vägrade
godta Selden krav. Det var
under den turbulenta tid
som det bråket pågick som
Durant utnyttjade för att
skapa GM, samtidigt som
samma tvist senare kom
att peta honom ur bolaget.
Bakgrunden var att Henry
Ford, som aldrig godtagit
Selden’s krav, lyckats visa
att hans patent var ogiltigt,
eftersom det var tillbakadaterat med 16 år och
dessutom kopierat från
Georg Brayton’s förbränningsmotor som
Selden sett på en utställning i samband med
Philadelphia’s 100-års
jubileum 1876. Brayton
hade haft den motorn
monterad i en vagn och
kört med den i sin hemstad
Providence, vilket Selden
också kände till. Slutet på
de rättegångar som följde
blev att högsta domstolen
visserligen godtog Selden’s

pa te nt me n a tt in ga
tillverkare heller hade
gjor t någ ot intrång.
ALAM upplöstes senare,
den 12 november 1912.
Fords kris var över och det
var också anledningen till
att Ford 1909 tackade nej
till Durants anbud.
Finansiärerna på Wall
Street tappade förtroendet
för Durant och satsade på
Charles Nash istället.
Man kan bara spekulera i
hur bilhistorien sett ut om
Selden lycka ts behålla
patentet, eller om Durant
hade lyckats köpa upp

expandera långsamt och gå
försiktigt framåt, men
mest av allt ‘be the boss’.
En strategi rakt motsatt
kompanjonen Durant! Det
är i det ljuset inte svårt att
förstå att man 1912 tillsatte
Nash som chef för GM
efter Durant’s köpfest.
Nash lyckades rädda GM
från konkurs genom att
använda GM’s hela intäkt
till att betala av skulderna
och investera i ny tillverkni ng su tr us tn in g. Na sh
inlemmade också United
Motors Corporation i GM.
UMC var en organisation

Georg Selden i den bil han lät bygga för att bevisa att
den faktiskt fungerade.

Ford och lämnat biltrimmaren Chevrolet åt
sina böjelser!
Som nämnts ovan var
Charles Nash redan 1908
vd för Buick Motor Co
inom GM och det sägs att
det var under den tiden
han formade sin affärsstrategi: Undvik skuld,

bestående av en rad
underleverantörer till
bilindustrin. Det var också
han s om dr og ig ån g
Chevrolet’s storhetstid
genom en offensiv försäljningskampanj, indirekt
rik tad mot Ford . Det
räddade GM, men eftersom han vägrade betala ut

någon aktieutdelning blev
han 1915 utmanövrerad ur
GM av aktieägarna.
Nash, som onekligen gjort
det ända rätta för GM, svor
att aldrig mer arbeta för
någon annan.
Det var för övrigt under
den här tiden som den
amerikanska bilindustrin
tekniskt kom ifatt, och
växte om Europa i storlek.
Anledningen var naturligtvis första världskriget
som lämnade USA i stort
oberört. USA’s bilindustri
bl ev konc en tr er ad ti ll
området söder om de stora
sjöarna (Detroit, Chicago
området) och man kan
kanske tro att de stora
drakarna var helt fristående konkurrenter. Men
anledni ngen ti ll att
området blev så domine ra nd e va r a tt al la
f i r m o r n a b å d e ko n kur rerade och samarbetade men under olika
tidsperioder. Ledande
personer bröt sig ut och
bildade eget, som sedan
såldes eller köptes upp av
andra. Det var en mycket
dynamisk tid som
sporrade utvecklingen.
Ett Silicon Valley nästan
ett sekel innan det
begreppet uppfanns.
Charles Nash var, likt
Durant, inte heller den
som gav sig. Han kom att
köpa upp firman Thomas
B Jeffery & Co, som redan
1901 börjat serietillverka
bilar under namnet Rambler. Firman som kom att bli
The Nash Motors Company och som senare, i
samband med att man gick
samman med Hudson,
döptes om till American
Motors Company (AMC).
Jeffery Co kan för övrigt

stå som ett bra exempel på
knytningarna mellan biltillverkarna i USA.
Den verklige stjärnförsäljaren av Rambler-bilar
under de första åren var
nä ml ig en John No rth
Willys. Willys lyckades sälja
fler bilar än Jeffery förmådde tillverka. Då ska

över, betalade ut innestående löner ur egen ficka
och drog igång produktionen igen. Så uppstod
Wi ll ys -O ve rl an d, so m
under nästan hela 10-talet
kom att vara näst största
biltillverkaren i världen,
efter Ford.
För att öka produktionen

The Saturday Evening Post, 21 april 1917. Nio månader
efter att Nash tagit över Jeffery Co, annonserar Nash
med båda firmanamnen. Bilen är naturligtvis en Jeffery
six, precis som det står i annonsen. Nash första egna
modell kom inte ut förrän 1918. Om det och mycket
annat handlar nästa artikel i serien om Nash.

man veta att Jeffery redan
1902 tillverkade mer än
1500 bilar, en sjättedel av
USA’s totala produktion
fram tills dess! Willys provade istället redan 1904 att
även sälja bilar åt Overland
i Indianapolis. År 1907 bokade han i stort sett
Overlands hela produktion, 500 bilar. Men några
bilar kom inte. Overland
var bankrutt! Willys tog

snabbt gjorde Willys som
så många andra. Han köpte
upp en rad andra firmor,
bland dem Duesenberg
och flyg planstillverkaren
Curtis. I slutet av 10-talet
beslutar Willys att utveckla
en ny bil som skall konkurrera med T-Forden. Dessvärre misslyckas satsningen. Det visar sig vara
omöjligt att komma ner till
Fords priser. Willys tvingas

låna. Chase Manhattan
Bank går år 1919 med på
lån, mot att W P Chrysler
får ta över styret. Samme
man som tog över GM’s
Buick ko ncer n efter
Charles Nash.
W P Chrysler reder ut
problemen men stannar
bara två år. Hans nästa
uppdrag blir att rädda
firman MaxwellChalmers, som han år
1924 tar över och döper
om. På så sätt uppstod
Ch rys le r Co rp or at io n,
som redan under 20-talet
blev en av de tre största i
USA.
W i l l y s l y ck a s å t e r t a
makten i Willys-Overland.
Fir man återhämtar sig
under 20-talet och lyckas
till och med knipa
tredjeplatsen i USA’s
försäljningsstatistik år
1928. Men börskraschen
tar knäcken på Willys.
1939 tillsätts Chryslerdirektören Joseph W
Frazer som chef för
Willys-Overland och han
lyckas få tillverkningen av
Je e pen, som fir man
Bantam konstruerat, men
som inte hade kapacitet
nog för att tillverka åt
försvaret.
Baserat på resterna av
bilfirman Graham-Paige
startar Frazer senare biltillverkning tillsammans
med Henry Kaiser. Henry
Kaiser är ju annars mest
känd för att vara mannen
bakom massproduktionen
av Liberty-båtarna under
andra världskriget. Men
den firman, Kaiser-Frazer,
tvingas kasta in handduken
i början 50-talet, och 1954
tar Henry Kaiser över
Wi ll ys -O ve rl an d. År et
därpå läggs personbilstill-

verkningen ner. 1970 köper så American Motors
upp Kaiser-Jeep, vilket var
vad som då återstod av

Willys-Overland.
Och så är vi väl tillbaka där tog vägen efter att han
American Motors i sin tur vi började - i nästa nummer tvingats lämnat GM.
köps år 1987 upp av av TNNR Bulletin tar vi
Chrysler Co.
reda på vart Charles Nash
Agne Karlsson

Firman Cadillac hade för övrigt startats av Henry
Ford under namnet Detroit Automobile Co år 1899.
Ford hade byggt sin första bil redan 1893. Under
tiden han arbetade åt Edison Illumination Co byggde
han ytterligare ett par experimentbilar. År 1899
startar Ford, uppmuntrad av Tomas Alva Edison,
Detroit Automobile Co. Ford drog dock inte jämnt
med sina finansiärer och råkar i ekonomiska besvär

och firman köptes 1901 upp av herrar Faulkner och
Leland som döpte om den till The Cadillac Motor Car
Company efter Detroits grundare, pälsjägaren Motte
Cadillac.
Båda dessa herrar hade tidigare arbetat åt R E Olds
på hans firma Oldsmobile på andra sidan av staden.
Både Oldsmobile och Cadillac köptes sedan, som
tidigare nämnts, upp av GM år 1908 respektive1909.
Olds första bilfabrik Olds motors hade Ford lagt
vantarna på redan några år tidigare. Det var Olds
precisionstillverkning, Nash´s ide om löpande
bandet och värmlänningen C I Johansson, "måttJohan", som med sina precisionsmätinstrument lade
grunden för serietillverkningen av T-forden.
Ford Motors Co bildas först år 1903. Detta sedan
Ford hade byggt ett par racerbilar, vunnit ett par
prestigefyllda tävlingar och 1904 slagit det
amerikanska hastighetsrekordet med 148 km/tim
och på så sätt skaffat sig en ny finansiär i kolhandlaren
Alexander Malcomson. Ford bygger senare sin nya
fabrik i Highland park på ottawaindianen Pontiac's
marker, en av Amerikas mest kända indianhövdingar.
Bilmärket Pontiac lägger dock GM beslag på 1926. På
tal om Ford. Henry Ford och Charles Nash kom båda
från samma enkla förhållanden, de var dessutom
jämngamla, Henry var bara några månader äldre.
Deras levnadsbanor kom att bli nästan identiska,
dessutom dog dom vid precis samma ålder, några
månader efter varandra. Men allt det här är, som man
brukar säga, en helt annan historia.

Kristalliranta betyder Kristall sjön, som jag
förstått det och det verkade ju lovande!
Väl på plats visade det sig att vår bokning inte
hade respekterats, utan bokats över. Priserna på
rum och hytter var inte de som sagts, utan högre.
Vi fick en stuga så småningom, men strulet tog
bort mycket av glädjen, så här i början av träffen.
Men nya fina Finska bilar rullade in som jag inte
hade sett, så jag tänkte på det istället. Vi fick även
lång väga gäster från Tyskland. Ny bekantskap
för mig, men de som varit på någon av de senare
Kenosha träffarna hade träffat dem där. Fler bilar
både från Sverige och Norge anlände vilket höjde
stämningen yttligare! Så det fanns mycket att se
på och många att snacka med. Det gjordes vid
grillen, inga fel.
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Så vaknade man till en ny solig morgon.
Den vackra Kristall sjön låg spegelblank
och var en fröjd för ögat! Den tidiga
toalett trippen utökades till en promenad
runt campingen för att tillfredsställa nyfikenheten på om några bilar anlänt i
skydd av mörkret. Så var fallet. Där fanns
nu Gunnar "Gremlin" Lindberg med sin
fina "Levis" Gremlin. Så jag bestämde
mig omedelbart att jag skulle bekanta mig
med både Gunnar och hans bil när han
vaknat. Så när jag såg liv vid stugan gick
jag och hälsade på. Gunnar är en mycket
trevlig herre, så vi fann varandra direkt.
Jag fick så, till min stora förtjusning,
provköra Gremlinen! Tack Gunnar!
Så småningom var det dags för vår Cruising
som skulle gå några mil inåt landet. Där
fanns en fantastisk fin anläggning för
biltävlingar av alla de slag.

Denna dag var det "gräddan" av de
skandinaviska Porsche fantasterna som
lekte/tävlade där. Stod nog Porsche bilar på
den parkeringen för någon miljard!
Ändå var det inget som fick mitt hjärta att
bulta snabbare. Men vädret var helt underbart, så varför klaga? Till min stora förvåning lyckades någon hitta en AMC
nyckelring hos en av försäljarna! Vi gjorde
en lång utställnings parkering och fick faktiskt en del av Porsche publiken att gå och
titta.
Vi hade en röd Pacer i vårt sällskap. Det
visade sig att den var nysåld i Sverige och
nu kommit till Finland. Det var Lars Svensson före detta Pacer. Nu togs den hand om
väl utav den förtjusande och trevliga Maria
Riihimäki. Så Lars hade mycket att berätta
för Maria om bilen.
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Så började det bli sug efter mat. Det var långa köer vid
matställena, så vi valde att åka tillbaka till campingen
för mat.
Så småningom återvände hela sällskapet till campingen
och det började ställas förväntningar på mig att vara en
av 3 domare för bedömning av närvarande bilar.
Inget jag ville kan jag säga, men var ju svårt att argumentera mot det faktum att jag inte hade bil med, så jag
blir inte partisk. Så eftermiddagen spenderades i tryckande hetta i, under och runt 38 vagnar som skulle besiktigas i som det kändes, ett ändlöst antal punkter. Svetten
sprutade, och mer än en gång kändes det som att jag
svimmar! Drömmen om Kristall sjöns vatten runt min
kropp var ständigt närvarande! Men så blev det inte,
tyvärr!
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Utmattad vilade jag efter uträttat verk. För att ha krafter åter
vid kvällens bankett. Då blöds det på bra Rock musik som
varvades med en rejäl prisutdelning. Så var det samkväm
under glada toner igen.
Ber att få tacka våra Finska vänner för en fin träff, som vi
minns med glädje så gamla vi blir! Ser nu fram mot 2016
och våra Norska vänners träff i Fredrikstad! Jag planerar att
åka dit med en 6 cylindrig 2 Dörrars Eagle Limited. Den har
jag haft sedan 1989 men den har aldrig varit på en AMC
träff! Väll mött!
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The Great Independent
2015
AMC, Hudson & Nash

Text och bild: Charles T. Rambler

Tanken med denna träff var att vi skulle ta två lyckade koncept
ifrån två tidigare mycket lyckade träffar och slå ihop dem till en
dunderträff.
2013 hade vi The Great Three träffen där både AMC, Nash och
Hudson var välkomna, detta blev en succé.
2014 höll vi AMC Euromeet och då lade vi stort fokus på racing
på Mantorp Raceway där vi vistades större delen av lördagen.
Detta blev också en stor succé! Så årets tema blev, en gemensam
träff med alla tre märkena förlagd på Mantorp Raceway under en
brinnande Drag Racing tävling!
Fredagen den 31’e juli var det då dags. Jag och min sambo Susanne anlände i hennes Javelin på eftermiddagen till Miskarps
Motell där klubben hade bokat rum. Vi blev väl bemötta av Kent
och Ingegerd och Ingemar Frey som redan hade checkat in och
gjort sig hemmastadda. Strax där efter kommer Oscar med sin fru
Sheida i sin -74 Javelin. Lite senare framåt kvällningen när vi står
på parkeringen och snackar hör vi plötsligt ett ljuvligt men lite
udda muller. Är det en V8? Alla står och tittar bort emot infarten
med förundran. Fram bakom buskaget rullar det en superfin Hudson limpa! Det är Marc Hildebrandt tillsammans med sin sambo
som gör oss den äran.
Dags för middag! Vi avnjuter en jätte god måltid i mycket trevliga vänners lag. Så trevligt att vi totalt glömmer bort tid och rum
för till sist kommer en av servitriserna och säger till oss att de har
stängt och att vi måste vara så snälla och lämna lokalerna. Var
och en går hem till sig och knyter sig för att samla krafter inför
det som komma skall. Drag Racing!
På morgonen blir det frukost på motellets anläggning och sen
uppställning av våra bilar inför avfärd mot Mantorp Raceway.
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Vid infarten till Matorp möter Marc och sambon upp oss. De har
tillbringat sin natt hemma då de bor så pass nära.
Vi blir visade vart vi ska köra inne på området och hamnar så på
”finbilsparkeringen” som i själva verket är en stor del utav den
egentliga racebanan. Vilken tur att de kör Drag Racing den här
dagen och inte Banracing! Tävlingarna är redan i full gång och
öronbedövande däcktjut och motorvrål välkomnar oss när vi
promenerar in på området och upp på läktarna.
Strålande sol, drag racing, gott sällskap och läckra bilar. Låter
som ett perfekt recept på en helgjuten dag! Och det blev det också, och som pricken över i’et fick vi se en Javelin på strippen!
Och inte vem som helst heller, det var Oscar i egen hög person
som ställde upp med sin -74 Javelin.
Det roliga med den här dagen på Mantorp var att alla var
välkomna att prova sin bil på strippen bara de blev godkända vid
säkerhetskontrollen. Oscar hade en liten punkt att åtgärda för att
bli utsläppt på banan så det blev ett lite enklare ingrepp i form av
en brandfilt vilket vi funderar på att ta patent på!
Sedan var det bara att vänta på att det skulle bli Oscar’s tur och
när han väl stod vid startlinjen fick de avbryta all aktivetet för
sanering av banan. En av bilarna innan Oscar hade tydligen lyckats läcka ut en större mängd olja på banan så det blev en ca 45
minuter lång väntan.
Men den som väntar på någonting gott…
Gissa om vi hejade på när det sen var dags för Oscar att dra en
repa på strippen! Allt finns filmat och utlagt på YouTube.
Detta var första gången för Oscar men vad jag har hört så har det
gett blodad tand! Slutsumman av dagen på Mantorp var helt fantastisk och vi började på eftermiddagen känna att det var nog dags
att dra sig tillbaka till motellet. Men först ett litet mellanstop på
vägen för lite fika. När vi kom tillbaka till finbilsparkeringen
märkte vi att Ingemar redan var där för han satt och polerade
kromet på sin otroligt fina -58 Nash Rambler.
Tillbaka på Miskarp för en dusch och lite vila innan det var dags
för middagen. Även den här aftonen hade vi inga problem med att
slå ihjäl då vi alla trivdes som fiskarna i vattnet.
På morgonen var det frukost och utcheckning och sen tyvärr dags
för att säga adjö till sina vänner! Tyvärr blev vi inte så många
deltagare som vi hade trott på den här träffen men vi som var
deltagande sa helt enkelt som så att ”det är deras förlust”!
Detta är en helg man sent kommer att glömma!
19

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

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
på fredagen, som är 100 års dagen!
Planera er semester så ni kan deltaga!

28/7 till 31/7 2016

Anmälan till Charles T. Rambler:
machineman390@gmail.com

