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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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Presidenten
har ordet.

Nähe gott folk, 2014 är snart förbi och vi börjar sakteligen gå mot ljusare
tider igen och om inte så många månader är det vår igen och dags för nya
fantastiska AMC/Rambler träffar!
Vi har redan tre stora träffar inplanerade för 2015 och fler kan det kanske
bli?! Men innan vi är där så tycker jag att vi ska blicka tillbaka på det
gångna året och på de helt underbara träffar som har ägt rum.

Först ut var 60 års firandet på Tjolöholm Classic Motor där S.A.R.S. ställde ut i en stor klubbruta
tillsammans med Hudson och Nash som var inbjudna. Reaktionerna och publiciteten som vi fick var
verkligen inspirerande, folk älskar ”udda” märken! Kent Dahlin berättar om sitt äventyr kring denna
träff. Sedan var det dags för amerikanarna att fira AMC 60 år. Vissa av oss åkte över och deltog i årets
Kenosha Homecoming vilket var en helt otrolig upplevelse. Både undertecknad och Johan Lindersson
fick i uppdrag att skriva om sina upplevelser i Kenosha och först ut har vi Johans artikel där han
verkligen har lyckats återspegla denna storslagna AMC-träff.
För att inte bränna allt krut på detta nr spar vi min artikel till Rambler Revyn #1 2015.

Så glöm inte att förnya ert medlemsskap 2015!
Och som rikligt med grädde på moset har vi AMC Euromeet vilken vi svenskar hade äran att anordna
i år. Med riktigt stor uppslutning på besökare och en dag på Mantorp Park blev denna helg en värdig
avslutning för AMC-säsongen 2014. Läs Ulf Atterströms artikel så förstår ni!Vi har ju även spridit
ljus över vårt älskade bilmärke för allmänheten i år genom att ha bidragit med fyra stora artiklar i
motormagasinet Classic Motor. Så förhoppningsvis har nu kanske kunskapen och kärleken stigit
ytterligare hos det svenska folket för AMC/Rambler, Hudson och Nash!?
Och med allt detta sagt vill jag nu på klubbens vägnar önska er alla från oss alla en

Riktigt God Jul och ett Gott Nytt Rambler-År!
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Ja då lider 2014 mot sitt slut och vi går snart åter mot ljusare tider. Så nu
passar det att vi minns året som har varit. Jag bad både Johan Lindersson
och Charles Rambler att skriva om sina upplevelser i Kenosha. Johan är en
globetrotter som har vart på ett antal träffar och Charles har det mesta av
livet kvar och hade aldrig varit där. Det hela blev en mycket spännande
läsning.
Men, för att få läsa Charles historia måste man förnya sin medlemsavgift.

Några ord från Det kan även hända att Tomten lägger något i kuvertet om man
förnyar före 30/1 2015! Väl mött i 2015!
Redaktörn.....
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Text & bilder: Kent Dalin. Bilder Ulf Atterström

AMC fyllde 60 år 2014 och det skulle firas av vår klubb på Tjolöholm med egen klubbmonter där det skulle visas
film, säljas den nyutgivna boken på svenska om AMC:s historia mm. Ja, vi visste då inte att herrar Charles och Ulf
knåpat ihop en hel tjock bok om AMC på svenska! Allt vi hört var att de hade en “överaskning man inte bör missa!”
Hur sant var inte det!!
Det var visserligen tidigt på
säsongen och lite långt för oss
härifrån Stockholmstrakten, men vi
beslöt att åka ner ändå. Vi startade
vid middagstid efter att packat in
våra persedlar i Javelinens
gigantiska bagageutrymme tankat
upp dom 73 literna högoktanig
dock blyfri bensin sen bar det iväg
söderut.
Vårt mål på fredagen var Charles
och Susans boning i metropolen
Hillared där vi skulle spendera
kvällen och natten. Vårt första
stopp var vid Vida Vättern för
lunch ute i fint vårväder och med
den vidunderliga utsikten över
Vättern. Sedan fortsatte vi ner över I väntan på en djävulskt “Hot” Sorundakorv I Hillared.
Gränna gamla vägen jag gillar att resa på de gamla vägarna med våra gamla bilar dom hör liksom ihop. Från
påfarten Gyllene Uttern blev det dock modern väg igen till Ulricehamn och därefter riktigt små vägar in i skogen
till Hillared. Väl framme något 100-tal liter senare (den gillar bensin den gamla 343:an) blev det grillkväll hos
Charles och Susan.
Vår vana trogen efter mycket tändvätska på grillen (Charles var lite ovan med doseringen ) så grillades det
Djävulskt “Hot” korv från Sorunda korvfabrik! En mycket efterfrågad produkt i Hillared. Sedan smiddes planer för
morgondagen det skulle startas kl 05.00 för att hinna före kön vid insläppet för det skulle sättas upp partytält och
riggas i klubbrutan. Sagt och gjort upp vid fyratiden för frukost sen packa in div prylar i bilarna.
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Ingegerd körde Susans Javelin (hon skulle jobba), Charles tog Rebell 57:an och jag vår Javelin sedan anslöt Oskar i
sin svarta Javelin. Henrik Tevdal körde SAAB, sin vana trogen fö ett bra bilval.
Väl ute på den stora vajervägen mot Borås efter en hissnande färd på småvägarna från Hillared med Rebellen I täten
så saktar den ner för att slutligen stanna efter vägkanten, trodde först nu har han glömt något men den hade bara dött.
Efter att ha hämtat startkablar, och Sussi med sin buksbil från Hillared, lyckades vi kabla igång den, nu hade vi
tappat en timme!
Charles kom ett par hundra meter så dog den igen då beslutades att den skulle bogseras tillbaka till en närliggande
parkering för nu fanns ingen tid att förlora så den fick stå där över dagen. Sedan vart det åter en hissnande färd till
Göteborg som passeraades med en handbromssladd och sedan vidare söder ut på E6 mot Tjolöholm och där var det
köööö.
Medans kön kröp fram kom Charles på att han
hade någon slags passerkort åt oss i någon av
bilarnas baklucka. Ingegerd fick promenera
bakom vår sakta rullande bil samtidigt letandes i
bagaget, likaså gjorde familjen Tevdal, plötsligt
hittade någon, minns inte vem, kuvertet i sin bil.
Då blev det till att stanna utanför kön dela ut
passerkorten för att sedan tränga sig in i kön
igen och varmt var det både i luften och under
alla huvar.
Var faktiskt glad att jag hösten innan bytt
kylaren mot en treradig och en sjubladig
flexfläkt allt enl AMC:s spec på haevy duty
cooling, det funkade förvånansvärt bra.
Väl framme vid vår klubbruta tror det var i
niotiden lite senare än tänkt, packades det upp
Förberedelserna var i full gång när vi kom.

och riggades för filmvisning, tröjor skulle säljas böcker
mm. Ulf vår gamle grundare av klubben och Lennart vår
kassör,var på plats och hade hunnit förbereda mycket.
Sedan rullade det in diverse roliga bilar, någon Hudson
och Nash och en Renault Alliance (vart väl spiken I AMC
kistan) myckett udda bilar vart det att titta på under dagen.

AMX i modern version! Med 304 V8. De kämpade hårt för
att få den klar till träffen! Stort tack för det från oss alla!

Det fanns förstås mängder av roliga bilar från alla märken
och tidsåldrar utanför vår ruta så dagen förflöt med mycket
ögongodis att njuta av.
Solen sken mest hela dagen men framåt fyratiden då det
hela skulle avslutas kom regnet men det gjorde inte så
mycket då.
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Reds. Anm: Vår klubbs grundare, Uffe, visar här stolt upp resultatet av höstens vedermödor, en
komplett bok med hela Nash, Hudson och AMC´s historia på Svenska! Det hela var ett samarbete där Charles Rambler skrev om Hudson och förståss, om sin älskade -57 Rambler Rebel.
Uffe gjorde resten, inklusive grafisk formgivning. Ett hästgöra, var så säker!

Mycket att ta in för en bil entusiast!

Det fanns plats för fler I vår klubbruta, så nästa gång kommer fler eller hur?

Både Nash 6 Hudson var representerade i vår klubbruta.

Renault Alliance, en udda AMC.

Värre var den kö som nu tagit motsatt riktning så Charles och vi beslöt att avvakta, vilket vi gjorde ca två timmar för
att sedan ändå sitta 45 minuter för att slussas ut från området. Efter en ringlande hemfärd i regn och med avbrott för
tankning och mat i någon liten håla som jag glömt namnet på, var det dags att hämta Rebellen som stog och skämdes
på den där parkeringen utanför Hillared. Nu fick Tevdals SAAB göra tjänst som dragbil vilket den gjorde med den
äran, en SAAB är alltid en SAAB. Sjalv har jag tillbringat livet i två bilfabrikat AMC och just det SAAB, dom andra
har liksom gått mig förbi. Väl hemma knuffades Rebellen in i garaget och där konstaterades att det fanns vatten i
bränslefiltret troligen ett läckande tanklock, men det är en annan historia som skulle räcka till en hel bok. Vid det här
laget var klockan riktigt sen så det vart att gå och sova för dagen efter skulle Charles och Susan sälja blommor och vi
skulle köra V8:a till Stockholm. Den resan startade i
ett och grått Hillared, lunch på Gyllene Uttern, att
sedan fortsätta gamla vägen via Gränna till Ödeshög.
Sen kom regnet och det eskalerade så vattnet bara rök
över vägen det blev en tuff styrning med diagonaldäck
och vacumtorkare dom senare skötte sig exemplariskt
med tanke på omständigheterna, dom är ju steglöst
variabla. Vid Hölö tyckte vi det var nog så vi svängde
av och tog den inre lilla vägen och väl hemma så sken
solen igen. Men sammanfattningsvis en härlig helg
med mycket bilåka då menar jag riktig bil, mycket
trevliga människor att umgås med och mycket att se på
på själva träffen, så det var värt all bensin och den tidiga morgonen i Hillared som höll på att sluta i kaos,
men det är sånt som skapar roliga minnen.

Våra värdar Susanne & Charles före vår hemfärd till Sorunda.
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Bilmuseet i
Uusikaupunki
Tre riktiga
oldtimers finns
utställda. Från
vänster en replika
av Benz Motorwagen 1886, en
Maxwell 1907 och
en tidig finsk
skapelse från
1913 med
namnet
Korvensuu.

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
och Metropolitan
Hemsida www.nordicnash.org
Redaktör Lars Adolfsson
Telefon +46 (0)70 421 64 19
E-post lars.adolfsson@nordicnash.org

Uusikaupunki
Nashträffen i Finland
8 – 10 augusti 2014

D

et årl ige n åte rkommande Nashmötet ägde rum i
den "gamla" svenska
delen i västra Finland. En
liten stad grundad av
Gustav II Adolf år 1617.
Stadens finska namn är
Uusikaupunki, på svenska Nystad.
Staden är i modern tid
känd för sammansättning
av bilar (Valmet Automotive) av skilda märken
så so m SA AB , Op el ,
Porsche med flera.
Vi startade vår färd
från Norge med att färja
öv er Os lo fj or de n t il l
Strömstad i Sverige - bara

för att spara några körtimmar på bilresan mot
Stockholm - en resa på
nä st an 27 0 k m. Vi
sta nnade över natt i
Eskilstuna för att få en
lagom lång tripp följande
dag så att vi i god tid
kunde nå färjeterminalen i
Stockholm för vidare båtfärd till Turku/Åbo.
Vi m ött es a v vå ra
svenska vänner på kajen
och under glada former
krossade vi Östersjön. Ett
av ekipagen, Christer
Söderberg med Nash
Model 481 från 1930,
hade envisa startproblem
under resan, men de var

hanterbara. Alla tre sällskapen, inklusive Ingemar
Birgersson i Nash 1929
Model 420 Single Six, kom
fram till Uusikaupunki efter
en kortare bilfärd från Åbo
genom ett vackert sjö- och
skogrikt landskap. Det var
tidig fredag och sällskapet
intog en lunch på ett
strandcafé i kamp med en

Inget
annat
museum i
världen
lär ha en
mer
komplett
samling
SAABmodeller.
Här ser vi
bara
några!

mängd ilskna getingar. Jag
tror alla har haft erfarenhet
av dessa flygfäns förtjusning
i sötsaker? Men ett dussintal
levde inte länge...
Se na re un de r da ge n
anlände fler och fler Nashvagnar. Ilkka Immonen kom
med sin 1933 års 1123 Big
Six Convertible Sedan,
Iisakki Salama hade med sig

Nash-vagnarna är från
vänster:
1928 Mod 364 Advanced Six
Kalevi Hauvonen.
1929 Mod 420 Single Six
Ingemar Birgerson.
1931 Mod 660B Six Sedan
Pertti Vesanen.
1928 Mod 320 Standard Six
Iisakki Salama.
1933 Mod 1123 Big Six
Ilkka Immonen.
1930 Mod 481 Twin Ign Six
Christer Söderbeg

sin 1928 års Model 320
Standard Six 4d Sedan,
Kalevi Hauvonen i 1928 års
Model 364 Advanced Six
Seven Passenger Sedan
och Pertti Vesanen med sin
19 31 år s M od el 66 0B
Sedan.
Fr ed ag kv äl le ns gr il lparty gav oss god tid att
bekanta oss med alla nya

deltagare och lite senare
vidtog en tävling i kubb, ett
uppskattat lokalt spel som
många oss från Norge och
Sverige inte visste särskilt
mycket om. Ändå blev det
en vinnare från Sverige,
Katarina Birgersson!
Lördag morgon gav vi
oss iväg till en högt belägen
park med flera äldre väder-

kvarnar av olika slag. Med
andra ord en synnerligen
lämplig plats att ställa upp
våra åkdon för gruppfoton!
Färden gick vidare till
SAAB-museet, som trots
namnet även har en mängd
an dr a b il mä rk en i s in
omfattande samling. Alla
SAAB 92, 93 till ´97 Sonett
oc h ä ve n s en ar e å rs -

Raija
Nikkalas
“Artisten i
skogen”

mode ller av SAAB . En
otroligt komplett samling
Och av övriga bilmärken
kan nämnas 1907 års
Maxwell, en tidig VW, en
imposant tolvcylindrig
May bac h Ze ppe lin frå n
1931, en finsk Korvensuu
från 1913, ´62 Messerschmitt, Ford T och A, och
självklart Volvo av olika

modeller. För att nämna några...
Vi tillbringade många timmar här!
Tankade och fortsatte sedan färden
för att besöka "artisten i skogen",
nämligen Raija Nikkalas.
Hennes omfattande utställning
kallas med rätta "En Drömvärld". Allt
är fantasifullt målat: hus, skulpturer,
taken inne i hennes villa, till och med
stenarna utefter stigen genom skogen
runt hennes sommarställe som också
är hennes ateljé.
Så fortsatte vi i det fina vädret till en
vacker utsiktsplats vid en av finlands
alla 1000 sjöar. Under uppehållet
konstaterades Christers Nash läcka
be ns in av or oa nd e om fa tt ni ng .
Orsaken visade sig vara membranet i
bensinpumpen, det sjöng på sista
versen. Snabb återfärd till hotellet för
Christers del, där bensipumpen
demonterades och byte av membran
vidtog. Turligt nog fanns ett reserv-

BOONK

membran i verktygslådan!
Återfärd till hotellet med sinnet fyllt
av fina minnen. En tur i lagom fart
ge no m fi ns ka sk og ar, fö rb i en
mångfald av sjöar. Väl komna till
hotellet och efter en kort paus där
begav vi oss till BOONK, ett museum
med allehanda fantastiska och inte
minst sagt fantasifulla uppfinningar
som detta företag klurat ut i syfte att
fånga elektricitet, t ex att ta vara på
den elström som passerande sillstim
genererar. Ingen lätt uppgift att ta vara
på den elströmmen. Humorn flödade!
Vårt årliga Nash-möte avslutades
med den sedvanliga stora middagen,
där vinnarna från dagens frågetävling
fick ta emot sina priser. Första priset
gick till en av de nya deltagarna, Jan
Isaksson från Sverige, andra och
tredjepris gick till Finland.
The Nordic Nash Register har en
liten men naggande god kärntrupp

Vid bordet vä: Göran Lindblom, Tor & May Stranger-Johannessen, Ingemar Birgersson; hö: Katarina
Birgersson, Jan Isaksson, Kalevi Hauvonen, Annikki Smolander-Hauvonen samt Lars & Birgitta Adolfsson

medlemmar som deltar på de årliga
träffarna. Under kvällen informerades om
en ny inriktning av verksamheten mot ett
aktivt samarbete med AMC-klubarna åtminstone med Svenska AMC/Rambler
Sällskapet som vid förra årets träff i Motala i
Sverige deltog med flera medlemmar och
bilar. Något som gav mersmak och sporrar
till fortsatt samverkan.
Norge står i tur att arrangera nästa möte
2015. Det har kommit förslag att ordna en
träff som samlar ett flertal av de stora 7sitsiga Nash Touring vagnar som finns i
Norge.
Tidpunkten är andra veckoslutet i
augusti och platsen någonstans på den
norska västkusten! Låter väl intressant eller hur!
Vi tackar våra finska värdar för en trevlig
och välorganiserad Nash-träff.
Reporter för The Nordic Nash Register:
Tor Stranger-Johannessen

1928 NASH
Model 364 Advanced Six
7-sitsig sedan
Motor
6-cylindrig toppventil
Slagl x dia 87 x 127 mm
Hjulbas
127”
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Kenosha, here we come
Text & bild: Johan Lindersson

Vad är det som gör att man ibland väljer att återvända till en avlägset belägen plats gång efter gång? Svaret är ofta att
man trivs på stället och kanske har goda vänner där, och så har det blivit för mig med staden Kenosha i sydöstra
hörnet av delstaten Wisconsin i USA. I somras var det fjärde gången jag besökte denna trevliga lilla stad som till lika
är födelseorten till de flesta av de AMC- Ramblerbilar som rullar i Skandinavien. Första gången var millenniumåret
2000, min fru Åsas släktingar i grannstaden Oak Creek arrangerade en släktträff, vilket även kunde samordnas med
några dagar i Kenosha samtidigt som AMO arrangerade en stor träff där. Efter detta föddes tanken på att försöka
arrangera en gruppresa för SARS medlemmar till jubileumsträffen ”Rambler 100 år” 2002. Det gick i lås och vi var
långt över 20 personer som upplevde en av de mäktigaste träffarna genom tiderna för vårt märke. Festligheterna
varade en hel vecka och kulminerade på lördagen med över 1000 bilar i Kennedy park som ligger nere vid Lake
Michigan. Träffen var ett samarrangemang av flera av de största amerikanska klubbarna, bl.a. AMCRC, AMO,
AMCWC och NAMDRA.
Denna träff blev så lyckad att staden Kenosha beslutade att
fortsätta arrangera träffar till minnet av stadens ärorika
biltillverkare. Detta görs genom att var tredje år kalla entusiaster
över hela värden till ”Kenosha Homecoming”. Träffen är öppen
för fans till alla de märken som tillverkades i Kenosha, plus
givetvis alla övriga fordon som kan associeras med Rambler,
Jeffery, Nash, Hudson, AMC och Jeep. Tyvärr har man inte
lyckats få med alla klubbar såsom 2002, utan det är staden via
bilmuseet ”Kenosha history center” och AMO som står för
arrangemanget. Detta gör att huvuddelen av de deltagande
fordonen är från fabrikens senare decennier. Jag och Åsa har

deltagit på de två senaste av dessa sammankomster,

Utanför hotellet finns mycket att se.

2011 och nu senast i somras (2014). Programmet
pågår från tisdag till söndag och det hela är
välorganiserat, men samtidigt mycket opretentiöst.
De tre första dagarna
arrangeras så kallade
”crusin kvällar” till
någon av stadens
större drive in
restauranger.

Crusin kväll på Andys drive in.
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Det gäller att hitta ställen med stora parkeringar och god mat. Det hela brukar ta fart runt
16-tiden och eskalera fram till ca kl 19.30.
Då kan det vara upp mot 100-talet (ibland
fler) entusiastbilar parkerade på restaurangens parkering och omkringliggande gator.
För var kväll, varefter fler fordon anländer,
ökar antalet. Många har färdats många dagar
och hundratals mil för att genomföra sin
pilgrimsresa till Kenosha.

Härlig Nash på crusin

På dagarna kan man roa sig med att shoppa. Det
finns fortfarande en hel del bilgrejor kvar hemma
hos folk. Flera personer brukar arrangera så kallade
”garage sales” där man kan fynda allt mellan
himmel och jord som har med våra bilar att göra.

Det finns också de som släpar med sig grejor från
Polisen på plats i tuff Rambler
när och fjärran och ställer upp ett stånd hemma hos
någon annan. Det finns en trevlig kille som heter Där brukar det finnas mycket att fynda. Själv köpte jag bl.a. en
Joe Bohaczek, han bor på Sheridan Road och äger originaldomkraft till vår Javelin. En annan herre som har mycket
en verkstad med en rejält tilltagen garageplan.
smått och gott är Bob Knapp. Han har köpt upp små partier och
lager med delar under mer än 20 år.

Framför allt småprylar som emblem och el-detaljer, men även
navkapslar, och annat lite större. I år hade han lånat sin svärmors
garage som var fyllt från golv till tak med grejor. Från denna
guldgruva följde det med emblem till Marlin, en promotion modell
av AMX -72, samt lite annat smått och gott.

Joe Bohaczek och Arne Hyggen, två nutida
vikingar strandat i Kenosha

Joe´s garageplan med delar.

Bob Knapp garage sales!

En annan känd Kenosha profil är Larry Rohde, även kallad
AMC Larry. Han hade också garage sale, eller snarare
trädgårdsmarknad. Hela tomten var belamrad med framför allt
begagnade grejor.

trädgårdsmarknad. Hela tomten var belamrad med framför allt begagnade grejor. Här fanns allt från dörrar och skärmar till generatorer och backlampor. Minns inte vad jag köpte, men tror inte jag gick tomhänt från Larrys trädgård, det
gjorde nog ingen. Tyvärr börjar många av dessa herrar bli lite till åren så man vet inte
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hur länge till de orkar hålla på. Dom
gör en verklig insats för hobbyn, det
är ett tungt och slitigt jobba att släpa
grejor fram och tillbaka mellan olika
förråd och garage för att vi andra ska
kunna göra våra fynd. För den som
vill passa på att köpa kläder, skor
eller annat till betydligt lägre priser
än i Sverige (alla fall med sommarens
gynnsamma valutakurs) finns det
också flera shoppingcenters och en
stor outlet mall, Premium outlets med
säkert 100-talet märkesbutiker. Vill
man inte shoppa kan man lägga sig
på stranden och sola. Staden har flera

Tufft pick up bygge på en Rambler American.
magnifika bandstränder längs lake Michigan, men man får passa sig om man blir badsugen, vattnet är svinkallt.
Gillar man dragracing så finns det även tillfälle att njuta av det. Både onsdag kväll och söndag förmiddag inbjuds
till att se tävlingar på den närbelägna Great Lakes dragway. Själv har jag inte haft tillfälle att besöka banan, men jag
har hört från andra att det brukar kunna gå hett till där ute.
Själva tillbringade vi en stor del av onsdagen hos UAW, United Auto Workers avdelning 72, det lokala
fackförbundet för bilarbetarna i Kenosha.

Gillar man dragracing så finns det även tillfälle att
njuta av det. Både onsdag kväll och söndag
förmiddag inbjuds till att se tävlingar på den
närbelägna Great Lakes dragway.
Själv har jag inte haft tillfälle att besöka banan,
men jag har hört från andra att det brukar kunna gå
hett till där ute.
Själva tillbringade vi en stor del av onsdagen hos
UAW, United Auto Workers avdelning 72, det
lokala fackförbundet för bilarbetarna i Kenosha.
UAW hade ordnat med en egen liten bilshow och
marknad, men höjdpunkten var diverse föredrag.
Dessa handlade mycket om förbundet och dess

Fina stränder för sol (och bad om man törs)

medlemmar, men även om fabrikens historia. Man hade även några inbjudna föreläsare bland annat Joe Bortz’s
(bortzautocollection.com) som är en hängiven samlare av så kallade ”Show cars” och prototyper. Joe äger det enda
exemplaret av den AM Van som AMC tog fram som en designstudie för att testa marknaden för en framtida mini
Van. Som vanligt var man långt före sin tid så projektet genomfördes tyvärr inte. Vanen var utställd till beskådande
på Kenosha History Center.
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En annan talare var den mycket kände bilhistorikern och
författaren Patrik Foster (www.oldemilfordpress.com).
Han talade om AMC uppgång och fall och om den rad av
misstag som ledde fram till företagets undergång 1987.
AMC var på fallrepet flera gånger innan det gick åt pipan,
men ställde sig upp på nio så som en nedslagen boxare.
Man hade under många år ett bra samarbete med Renault
i Frankrike.
Med tiden blev Renault den dominerande parten med mer
än 50 % av bolagets aktier, och när Renault på grund av
sviktande ekonomi på hemmamarknaden ville dra sig ur
sålde man AMC till Chrysler. De var å sin sida bara
intresserade av guldägget Jeep, och gjorde sig snabbt av
med övriga delar som tämligen omgående lades ner.
Mer om detta står att läsa i någon av Foster innehållsrika
böcker, t.ex. ”American Motors, the last independent”
som jag varmt rekommenderar alla att läsa som vill veta
mer om AMC.

Patrik Foster och artikelförfattaren
Fredagen är en höjdpunkt i mitt tycke. Då samlar man alla
som vill till en gemensam crusing från skolgården vid
”Nash School” (den som ändå fått gå i en skola med det
namnet), ner till down town, centrum av Kenosha. Man
stänger denna del av staden för parkering för alla andra
bilar vilket gör att för några timmar är hela centrum
fullproppat med enbart entusiastbilar.
Man kan verkligen få en föreställning om hur det såg ut i
staden för 25 år sedan när mer än varannan bil var en
Rambler eller AMC. De som jobbade vid fabriken hade
rätt att köpa en ny bil per år med bra rabatt. När det sedan
gått ett år och var dags för en ny såldes den gamla till
släkt och vänner
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AMX prototyp
Fredagen är annars den stora marknadsdagen. På
fältet i Kennedy Park kan man räkna med att finna
ett stort antal säljare. Här burkar man hitta några
av de firmor som fortfarande livnär sig på att sälja
delar till våra bilar. I år var bland annat Jeff
Kennedy från ”Kennedy American” på plats med
en överfull skåpbil full av godis. Förutom proffsen
hittar man en massa säljare som tagit med sig sånt
man kanske fått över efter en renovering, gjort en
garagerensning eller kanske köpt loss från någon
nedlagd skrot. Här träffade jag Brian Jonsson som
tagit sig ända från Minnesota, nära gränsen mot
Kanada. Han hade lastat sin pickup full med delar
till -67 Marlin.
Tyvärr sätter flyget sina begränsningar för hur
mycket man kan få med sig hem, så jag fick nöja
mig med ett par begagnade baklyktor i gott skick.
Inget jag behöver för dagen, men en vacker dag
kanske de kommer till nytta.
I ett annat stånd hittade jag några begagnade, men
fina navkapslar med spinners till vår Ambassador.
Inte heller något jag behöver i dag, men tappar
man en så är det skönt att ha dem.
Veckan går fort, man tror det ska finnas oceaner
av tid, men plötsligt är det lördag vilket är lika
med ”Show Day”. Jag gillar att se våra bilar i
rörelse och försöker vara tidigt på plats invid
utställningsplatsen.
Då kan man njuta av skönhet efter skönhet som
rullar in genom insläppet. Det är allt från små
knattrande 4 cylindriga Metropolitans till
dragracingbilar med monstermotorer på flera
hundra hästkrafter. Orenoverade bruksbilar
blandas med topprenoverade exemplar, och
fyrdörrars sedaner med cabrioleter och udda
designstudier, allt i en helt underbar blandning.
Dagen tillbringar man sedan med att strosa
omkring och titta på bilar och prata med folk.
I år var vi drygt 15 personer från Sverige och
Norge som hörsammat kallelsen att dra till
Kenosha på hemvändarträff. Jag är säker på att
alla var minst lika nöjda som Åsa och jag efter vår
vecka i denna historiska motor metropol.

Vi gillar Metropolitan!
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Om tre år är det dags igen, Kensoha we will
come again!

Text
Text && bild
bild Ulf
Ulf Atterstrom
Atterstrom

Den 22 till 24 Augusti var det dags att hålla AMC
Euromeet i Sverige. Vi bjöd in våra vänner i Norge och
Finland till en träff i Linköping och Mantorp Park. Jag
anlände till Sjögesta Motell utanför Linköping vid 14:00
tiden för att ta emot våra gäster. Men det visade sig att det
fanns AMC folk på plats redan. Under eftermiddagen och
kvällen kom så den ena efter andra av fantastiska
AMC/Rambler bilar inrullande. Vi fick även njuta av
några Nash och en Hudson! Som arrangörer gladde det oss
mycket att så många tog chansen att komma! Jan
Almkrona förtjänar här ett speciellt omnämnade. Han kom
med 3 bilar!! Tack alla goa vänner för ert deltagande i vår
AMC fest! 19.00 körde vi ett årsmöte i SARS och sedan
var det grill och samkväm för hela slanten.
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Lördag morgon, 09:30, var det så samling för avfärd
10:00 till Mantorp Park. Tyvärr hade ett massivt regnområde också stämt träff med oss. Det var inte inbjudet
men kom ändå! Så det var i regnglopp, med immiga rutor
när vi rullade iväg mot Mantorp Park. Väl där fick vi ett
mycket gott mottagande och fick rulla in och parkera nära
depån. För de som önskade hade vi lunch vid Flygvapen
museumet i Linköping. Regnet vräkte nu ned på ett sätt att
det måste motsvara många insjöar! Det var därför mycket
trevligt att smyga runt helt torr och titta på dessa fantastiska flygmaskiner!
Vid 14 tiden var det tänkt att vi skulle återsamlas vid
Mantorp. Emellertid hade regnet andra planer och öste på
som tidigare. Efter telefonkontakt med Charles R som tappert hängde kvar på Mantorp beslutade vi att stanna på
museumet ett tag till. Vid 15 tiden bar det så av mot Mantorp. Ny telefonkontakt med Charles och det beslutades att
vi återsamlas vid hotellet. De var nu trötta och frusna, de
som varit kvar på Mantorp. Det sprack upp lite senare och
vi kunde hålla vår utställning vid hotellet till sist! Alla var
trotts strulet på gott humör och vi fick en trevlig afton!
Vi kunde så ha vår prisutdelning ”Peoples Choice” och
”Long Distance”. ”Peoples Choice” vanns av en mycket
glad A-V Nauha för hans super fina (och snabbt renoverade) Rebel! ”Long Distance” vanns av Knut Larsen
som åkt från västsidan av Norge med sin fina Ambassador. Nu var vi hungriga så vi intog en kvällsmiddag på
Sjögesta Motell. Några hade tagit med sina AMC modell
bilar så vi fick en utställning av dem att uppskatta också!
Det hela var en mycket trevlig och kul träff som inget
regn kunde förta, tack vare alla dessa härliga AMC människor och deras fantastiska bilar! Nu ser vi fram mot nya
äventyr 2015 i Finland!
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