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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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2016 börjar sakta men säkert att lida mot sitt slut och
som i vanlig ordning känner vi att det är på sin plats att
blicka tillbaka på det gångna året.
Presidenten För de som har känt att de vill åka på träffar i år har
har ordet. det verkligen funnits möjligheter.
.
Först ut var Tjolöholmsträffen,
sedan Nash 100 år i Ulricehamn och som
avslutning Euromeet i Norge. Nash 100 år i Ulricehamn tog vi i förra
numret, så här finns de andra att läsa om i just detta förtjusande nummer utav
Rambler Revyn. Efter ett helt enstående 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 fördjupar
samarbetet med Nash folket. Vi kör Euromeet 2017 som en gemensam träff
för AMC och Nash! Alla fantastiska bilar på ett ställe!
Mer om detta längst bak i tidningen.
PS: glöm inte att förnya medlemsavgiften inför 2017, för man vill ju inte gå
miste om bland annat fyra nya nummer utav Rambler Revyn!
WWW.AMCSWEDEN.COM

Från 2017 delar SARS och TNNR admistration. Så alla
medlemsavgifter sköts av SARS. Vi får tillgång till
TNNRs hemsida och tidningen som PDF. Så du kan nu
välja budget medlemskap eller med papperstidning! En
naturlig utveckling tycker vi, det handlar ända om samma
fina bilfabrik och dess historiska fordon! Önskar er en
Några ord från GOD JUL och GOTT NYTT spännande Nash
Redaktörn.....
RAMBLER AMC ÅR
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Karlstad, december 2016

AMC Rambler Euromeet, Fredrikstad
2016– Norge

Text & bild Av Johan Lindersson

I år var det våra grannar i väster som hade stafettpinnen att arrangera Euromeet. Jag och min fru Åsa valde
i år att åka till träffen med vår Rambler Ambassador (Red Lizzy). Bilen trivs bäst i farter runt 80 km så vi
tog det lugnt på mindre vägar och anlände på fredag eftermiddag efter en övernattning hos kusiner i
Västergötland. Det är nu 21 år sedan SARS arrangerade denna internationella träff för första gången 1995 i
Skara. Jag var själv en av arrangörerna och den som hittade på namnet, det känns därför extra kul att kunna
rapportera att konceptet och träffen lever vidare i välmåga. I år slogs norskt rekord med 44 bilar, varav 7
från Finland och 6 från Sverige. Tyvärr hade man inte vädergudarna med sig hela tiden, framför allt
fredagens cruising till en närbelägen drive- in restaurang blev en blöt historia, och den efterföljande
grillfesten likaså. Men att möta alla goda vänner och se dessa underbara bilar vägde upp så det blev ändå
en trevlig kväll.
Lördagen startade mycket bättre med klarblå himmel och en varm sol. Träffen var förlagd till den trevliga
orten Fredriksstad, en stad med mycket historia. Lördagens utställning ägde rum i ”Gamlebyen”, Fredriksstads äldsta stadsdel, som var en kombination av försvarsanläggning och trästad. Ungefär som att
placera Sigtuna inuti Vaxholms fästning för er som är bekanta med de platserna. Man hade fått tillstånd att
parkera inne i kvarteret på en gammal stallplan, mycket bra soligt och vindskyddat läge med närhet till caféer och restauranger.
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Lördagen startade mycket bättre med klarblå himmel och en varm sol. Träffen var förlagd till den trevliga
orten Fredriksstad, en stad med mycket historia. Lördagens utställning ägde rum i ”Gamlebyen”,
Fredriksstads äldsta stadsdel, som var en kombination av försvarsanläggning och trästad.
Ungefär som att placera Sigtuna inuti Vaxholms fästning för er som är bekanta med de platserna. Man
hade fått tillstånd att parkera inne i kvarteret på en gammal stallplan, mycket bra soligt och vindskyddat
läge med närhet till caféer och restauranger. Under hela förmiddagen rullade det in bilar, många som vi
aldrig sett förut. Det var en bra blandning med bilar från fyra decennier, med en viss övervikt av 70talsbilar. Kul var också att det dök upp ett gäng med Jeepar från den norska Jeep klubben, hoppas det
händer fler gånger.
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Dagen gick som vanligt fort och vid 15-tiden precis när prisutdelningen började öppnade sig himlen igen
och regnet öste ner. Men med hjälp av paraplyer genomfördes ceremonin utan större missöden. Jag hade
lyckan att få 2:a pris för vår Rambler i 60-talsklassen, och P-O Wallin fick också 2:a pris för sin fina 70
Javelin i sin klass, bra utdelning till Sverige alltså.
I det närbelägna Halden pågick ”gränsträffen”, dit avgick en rejäl karavan med AMC-produkter, men vi
hoppade över crusingen denna gång. I stället tog vi en båt över älven till andra sidan staden och strosade
runt en stund i stället. Kvällen avslutades åter vid grillen i goda vänners lag. På söndagen var det åter soligt
och fint när vi färdades hemåt längs vackra småvägar.
Nästa år är det åter Sveriges tur att arrangera Euromeet. Ryktet säger att träffen blir i trakterna av
Karlskoga någon gång i mitten av augusti. Det är redan inlagt i kalendern för 2017, hoppas vi ses där.
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Ungdomsminnen av artikelns Nash
I början på 50-talet lärde jag känna Thomas
Sköldborg, sonen som nämns i artikeln nedan.
Jag minns bilen väl och jag kallade den oftast
“Farbror Tages Nash”. När jag berättade för
Thomas att jag varit i kontakt med Nashens
nuvarande ägare för att skriva en artikel om
renoveringen sa Thomas att han har dokumentation kvar som kunde vara av intresse och
som vi kunde få ta del av och använda.
Och det har vi gjort här, tack Thomas!

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

/Lars Adolfsson

I like tha

Text Tage Janssons artikel i AHK:s publikation Autohistorica nr 1/74
Övrig text Lars Adolfsson
Bilder Thomas Sköldborg,Bo Aneheim,Peter Haventon samt Autohistorica

Pågående renovering

Farbror Tages Nash
En Nash från 1937, Model 3728, med en osedvanligt väl
dokumenterad historia befinner sig nu i slutfasen av en rullande
renovering som Bo Aneheim i Köping ägnat bilen under de tio år
som gått sedan han köpte den av Thomas och hans syster
Susanne, farbror Tages son och dotter.
Vi börjar historien med att återge ett avsnitt från Tage Janssons
artikel i AHK:s publikation Autohistorica nr 1/74.
”1930 köpte jag en Pierce Arrow.
Orsaken till detta var att jag hade en
svåger, som några år varit i en firma i
Detroit, som sålde Pierce Arrow och nu
skulle han introducera detta märke i
Sverige och han var då angelägen att jag
skulle bli en av de första ägarna till en
dylik bil i Sverige. Det var en 4-dörrars
4-sitsig kupe av mycket hög klass.
Motorn, en rak åtta, var på 125 hk med
en cylindervolym på 7,5 liter. Vagnen
vägde 2 1/2 ton och motorn drog 2 1/2
liter bensin per mil vid landsvägs

körning. Då den var försedd med
endast en förgasare fick de två yttersta
cylindrarna tydligen ej tillräckliga
gasmängder, ty motorn hade, särskilt
vid lågt varvtal, ej helt jämn gång. Bilen
var fyrväxlad men ettans växel var
närmast att betrakta som en krypväxel,
och kom därför endast sällan till
användning. Starten skedde i allmänhet
på tvåans växel. Endast treans och
fyrans växlar var synkroniserade. Jag
gjorde en hel del långfärder i Sverige
med bilen under de 7 år jag hade den

Spåren efter många år i ladan städas ur bilen.

Tage Jansson lät överföra A161 från sin tidigare Pierce

och den var synnerligen bekväm och
behaglig att åka i.
Jag bytte ut min Pierce Arrow år
1937 mot en amerikansk Nash med
överväxel. Motorn var en rak sexa med
dubbla tändstift (alltså 12 st). Effekt 95
hk r oc h cy li nd er vo ly m 4 li te r.
Närmaste orsaken till bytet var att
Pierce-bilen blev så dyr i drift med sina
2 1/2 l/mil och trots överflöd på
hästkrafter ej gick upp i högre hastighet
än 135 km/tim. Nash på överväxel går
upp i 160 km/tim och drar ej mer än

Bäst att sätta på en varningstriangel innan innan vi far!

Thomas tar adjö av Nashen som

The Nordic Nash Register går samman med Svenska AMC/Rambler Sällskapet (SARS)
SARS och TNNR beslöt på SARS ordinarie styrelsemöte vid 100-årsjubileet i Ulricehamn i juli
2016 att ta in TNNR som en sektion i SARS:s organisation. Detta innebär för TNNR:s
medlemmar fullt medlemskap i SARS inklusive publikationen Rambler Revyn och tillgång
till bådas hemsidor. Den årliga medlemsavgiften fastställdes till 300 kr för medlemskap
inklusive erhållande av fyra nummer av Rambler Revyn. Medlemskap utan postbefordrad
tidning men med tillgång till denna via TNNR:s hemsida fastställdes till 150 kr.
! Medlemsavgiften betalas till SARS på Swedbank giro 230-1760 som ersätter TNNR:s
avslutade plusgiro.
! Ditt medlemsnummer i TNNR förändras genom att du lägger till 10 före ditt gamla
treställiga nummer, exempelvis medl.nr 003 blir 10003.

at SARS - TNNR fusion!

Arrow till en ny Nash.

Ett tidigt foto på Tage Jansson och hans nyförvärvade Nash inspirerade Peter Haventon att ta en motsvarande bild 1999.

1.35 l/mil. Detta var en hög hastighet i
slutet av 30-talet och såg jag en bil i
backspegeln och gav gas var strax bilen
försvunnen. På den tiden var det fri
hastighet på landsvägarna även om de
enligt nutida begrepp var ganska dåliga.
Överväxeln har alltid fungerat perfekt,
men det gäller givetvis att på korrekt
sätt sköta omkopplingen från normal
till överväxel och vice versa så att detta
sker ljudlöst utan något skrapljud.
Jag har företagit många långfärder med
Nash-bilen, även utrikes och tills nu har

m alltid funnits i familjen.

den gått cirka 150.000 km. Vid den sista
obligatoriska bilprovningen gavs efter
genomgått godkänt prov det muntliga
betyget, att det var en "toppenbil" .
Bilen har aldrig gått på gengas och var
under de år under andra världskriget,
när flytande bränsle var strängt
ransonerat efter noggrant kontrollerad
behovsgrad, tagen ur drift. Vid kontroll
av ventilerna i motorn har någon
sotbildning aldrig kunnat konstateras,
vilket jag finner anmärkningsvärt. Jag
tillskriver detta i första hand de ovan

Allt är väl med? Motorn till exempel. Jo, den sitter allt där!

nämnda dubbla tändstiften, som
tydl ig en me df ör en sn ab b och
fullständig förbränning av bränslegasen men även det faktum, att jag alltid
körde på bentyl så länge det bränslet
tillhandahölls vid bensinstationerna.
Nash-bilen är försedd med ovanligt
kraftiga stötfångare av förkromat
fjäderstål, fästade i chassiets ram på
betryggande avstånd från kylaren och
karossens bakparti. Jag erinrar mig en
händelse, som klart belägg för nyttan av
effektiva stötfångare. Jag hade stannat

Hur mycket kan man dra med en Volvo 740? 2 ton eller...

I avtalet mellan Aktiebolaget A. Wiklunds Maskin &
Velocipedfabrik, generalagenten för Nash, och Godsägare
Tage Jansson, köparen, nämns att 1 st begagnad Pierce
Arrow årsmodell 1930 med reg.nr A161 tas i byte mot en
Nash 1937 typ 3728 med överväxel, färg brun, mot en
mellanavgift kr 4.755:-Vidare specificeras: Motor 95 Hkr, 6-cylindrig och 5 st
gummiringar.
Som beställd tilläggsutrustning anges originalvärmeledning,
elektrisk klocka, cigarrtändare, fjädrande ratt, dimljuslampa,
kylarskydd, campingutrustning, ändrad striping, monogram,
allt jämte montering, samt överflyttning av diverse
utrustningsdelar från gamla vagnan mot en tilläggssumma
av kr 445:-I ett avslutande tillägg står: Skulle Wiklunds vid bytesvagnens
försäljning erhålla högre pris än kr 1.000:– skall överskjutande
belopp till köparen återbetalas.
Summa: 5.200:-I prislistan från 1937 finns Modell 3728 Touring-Sedan, 4-dörr
med inbyggd koffert till priset kr 7.250:-- med tillägg för
överväxel kr 275:--.
Summa: 7.525:-Fakturan som sedan kommer är på 5.262:25. Där har
tillkommit 12:25 för merkostnad som uppstått vid överföring
av A161 till den nya vagnen.
I följebrevet med fakturan framförs också ett tack för erhållna
5.250:-Hur hänger det här ihop? 5.562:25 är ju en stor skillnad mot
prislistans 7.250:– minus 1.000 som Piercen värderades till,
närmare bestämt 962:75.
Prislitan är daterad 2 jan 1937.
Kontraktet anger leverans cirka 4 nov 1937.
Följebrevet till fakturan är daterat 10 nov 1937.
Registreringsbeviset anger 10 nov som reg.datum.
Hade det skett en prissänkning under tiden från när prislistans
trycktes i januari till när avtalet gjordes i november? Eller
berodde det kanske på en utförsäljning av 1937 års modeller
som en följd av att 1938 års modeller redan börjat
marknadsföras?

Registreringsnumret A161 var Tage Jansson noga med att få
överfört från sin Pierce Arrow till den nyinköpta Nashen, något
som generalagenten Wiklunds fick i uppdrag att ombesörja.

för rött trafikljus i kor sninge n
Kungsgatan-Vasagatan i Stockholm.
Plötsligt får jag en kraftig stöt bakifrån
och förstod genast att jag blivit påkörd
av en bil. Vid kontroll, som även
trafikpolisen stationerad i nämnda
gatukorsning deltog i, konstaterades att
min stötfångare och även bilen i övrigt
var helt oskadade, varför jag av polisen
fick tillstånd att omedelbart köra
vida re. Den påkö rand e bile n av
betydligt senare årsmodell än min hade
hela frampartiet intryckt med säkerligen en dyrbar reparation som följd.

Under mina 66 år som bilförare har
jag varit ovanligt fri från olyckor.
Endast vid ett tillfälle år 1956 på
motorvägen Stockholm-Södertälje vid
Botkyrka kyrka råkade jag med min
Nash ut för en krock med en SJ-buss,
som efter en oberäknelig felmanöver
utan att ge tecken blockerade de båda
körfilerna just när jag efter signal skulle
köra om bussen. Min bakre högra
stänkskärm slets loss av bussens bakre
st öt få ng ar e. Nå gr a chas si sk ad or
uppstod över-huvudtaget ej och efter
poliskontroll var det inga svårigheter

att köra vidare till Södertälje. Utan att gå
in på några detaljer hur olyckan gick till
vill jag här endast nämna att min fru,
som var med i bilen, och jag blev
inkallade till rätten såsom vittnen för att
få bussförarens manövrer helt
klarlagda. Jag hölls helt skadefri och SJ
fick betala hela kalaset (även dagsersättning under den tid min bil
reparerades) genom mitt försäkringsbolag.”
Undertecknad minns en strålande
vacker vinterdag på 60-talet när jag åkte
med Thomas och hans pappa från

Bosse räknar med att ha några års stimulerande fritidsjobb framför sig innan Nashvagnen är klar.
Vissa kromdetaljer saknas fortfarande bl a dekorlisterna som ska sitta på
bakskärmarna liknande de som sitter på framskärmarna. Hör av dig till Bosse om
du har tips på delar som kan passa.
Maila till bo.aneheim@bonava.com eller ring 070-344 83 44.
Vi hoppas få återkomma med en uppföljare när renoveringen är färdig.

Stockholm till Hyltingeö i Stjärnhov
där vi har våra respektive sommarställen. Det var mycket kallt ute och så
var det inte minst på golvet i baksätet
där jag satt. Jag frös så om fötterna att
jag var tvungen att lägga upp dem
under mig i baksätet . Men i framsätet
hade man det varmt och skönt vill jag
lova!
Till Nash-träffen i Stjärnsund 1994
fick jag låna Nash-bilen. Då passade
jag på att pröva överväxeln under
landsvägskörning. På den träffen var
även en annan Nash 1937 Model 3728
med - Kjell Gustafsson med sin fint
renoverade vagn. Vi hade i stort
samma väg hem, Kjell till Eskilstuna
och jag till Stjärnhov, så vi gjorde
sällskap. Kjell hängde inte med när jag
kopplade in överväxeln!
Bosse har haft bilen som en
rullande renovering, som man brukar
kalla det. Efter hand har växellådan
fått nya tätningar, ny hastighetsmätarwire har ersatt den gamla som
var en hoplappad variant. Bromsarna
har fått en översyn och huvudcylindern är renoverad.
Sedan en tid tillbaka har en mer

genomgripande fas inletts. Den gamla
lacken är nu nedslipad och bakluckan är
de mo nt er ad . Kar os se n be hö ve r
åtgärdas på några ställen, bland annat
måste bakluckeöppningen riktats upp
och likaså framdörrarna. Bakdörrarna
är däremot bra. Bosse gör det mesta av
plåtjobbet själv, dock med att ta goda
råd från en bilplåtslagare som han är
bekant med. Nya sparklådor framför
framdörrrarna är på plats med gassvets,
de gamla var dåliga och satt fast endast
med några punktsvetsar plus underredsmassa. Framflyglarna har fått nya
skärmkanter. Den främre kofångaren
med sina horn har fått ny krom, övrig
krom duger så länge.
Baklyktorna som satt på bilen var inte
original, kanske en följd av krocken
med SJ-bussen som omtalas på föregående sida. Bosse har fått tag på den
rätta typen, det ena lyset på en marknad
i Enköping och det andra på en
Indianmarknad!
När allt karossarbete med riktning,
slipning och spackling väl är klart
åt er st år la cker in ge n. Om nå gr a
månader ska hela karossen och alla
mindre delar som skärmar inklusive

fenderskirts, dörrar, lykthus, motorhuv
med mera först grundlackas. Där tar
Bosse hjälp av en pensionerad billackerare
som kommer att lägga på en tvåkomponents epoxilack. Därefter räknar
Bosse med att själv behöva ta ytterligare
ett varv med sprutspackel och handspa ckel och gö ra en eft erf ölj and e
finslipning.
Sedan är det dags för den slutliga
lackeringen. Den överlåter Bosse till
billackeraren!
Denna Nash var från början brunlackad.
Bosse har forskat i vilka originalkulörer
som var standard på 1937 års Nash Model
3728. Valet föll på färgkod IM-1789
Maroon.
Dörrsidor och säten är omklädda. Nya
langetterade mattor i gyllenbeige färg är
färdiga. Ett nytt innertak hittade Bosse på
ebay. Målsättningen är hela tiden att
efterlikna originalet så mycket som
möjligt. Allt detta ligger nu bara och
väntar på att få komma på plats i en
nylackad Nash!

Text och bild: Ulf Atterström

Den 22 maj var det dags för Tjolöholms träffen och
några av oss AMC kämpar hade bestämt oss att hissa AMC flagga där detta år, igen! Min bil fanns
redan i närheten, hos vännen och Nash samlaren,
Mats Ola Jönsson i Skillingaryd. Så det var att åka
dit och byta bil. Vi hade hyrt stuga vid samma
camping som förra gången, Silverlyckans camping.
Den ligger så nära att de i familjen som inte vill gå
upp i ottan, kan ta sovmorgon och senare ta en stärkande promenad till slottet/utställningsområdet.
Men vi som ska hålla AMC fanan högt fick åka
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tidigt. "Vi" var i detta fallet eder redaktör och
vår eminente kassör, Lennart Ängström. Vi
drog tidigt för att ta vår klubb ruta i anspråk,
och förbereda dagens händelser! Många andra
klubb funktionärer gjorde lika! Det hade regnat ordentligt dagen innan och även på natten
så det var blött! Men allt skulle vara i ordning
kl. 10;00 då publiken släpptes på.
Vi blev ett litet men muntert sällskap och vi
kunde även glädjas av en fin Hudson i vårt
lilla gäng. Jag vill minnas att det var en -39a,
en Country Club serie 95. Det fanns mycket
att se på, men känslan var ändå att det var
större förra gången vi var där, 2014. Volvo var
huvudsponsor och fick i mitt tycke ta lite för
mycket plats. Men det är kul att vara där! Den
som aldrig varit där bör ta dit sitt entusiastfordon och njuta av dagen. Någon som vill ha
klubb ruta där 2017? Eller gör vi det igen
2018?
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American Mo
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11 to 13 August 2017 AT Degernas Camp
mping,Degerfors,
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We welcome you all to a fantastic
and historic event

