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Tänk vad tiden går! Nu är det snart Jul och Nytt År. Det
är även 11 år sedan som min käre vän Ulf Atterström
Presidenten åter tog över rodret som tidningsredaktör för klubben.
Det innebär att han med detta nummer har snickrat ihop

har ordet.

44 unika utgåvor utav tidningen Rambler Revyn åt oss! Hatten av för denna
fina insatts för klubben! Nu har Ulf valt att kliva åt sidan och därmed
överlämnar han klubbens penna till våran nya redaktör John Eyre, varmt
välkommen! Vill även passa på att påminna alla om att det är hög tid att
förnya sitt medlemskap i klubben! För vad vore ett 2020 utan Rambler
Revyn!

Hoppas nu att ni alla får en riktigt God Jul och
Gott Nytt Rambler-År!

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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Då var det dags att tacka för mig efter 11
år som redaktör för tidningen. Jag önskar
er alla lycka till med föreningen och
tidningen. De är ju mina skapelser, en
gång i tiden. Jag vill även passa på att
meddela att jag kommer att avyttra
mycket av mina AMC samlingar. Man blir
inte yngre! Det går att kontakta mig eller
Några ord från Redaktörn..... hålla koll på Tradera auktionerna
framöver. Nu vänder det snart så kanske vi ses på någon träff i framtiden.
Kan rekommendera veckoträffarna i Vadstena och Huskvarna. Och så får ni
inte missa Euromeet 2020. Allt gott!
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Karlstad, December 2019

Jan-Eric Olfwenstam är död
SARS hedersmedlem Jan-Eric Olfwenstam avled den 2 maj 2019. Jan-Eric som var född 1945 var en
äkta bilman med flera strängar på sin lyra. Olfwenstam inledde sin motorbana som bilhandlare i Göteborg, men var också motorjournalist, fordonshistoriker och bil- och memorabiliasamlare av rang. Under några år på 1990-talet drev Jan-Eric ett eget bilmuseum i Skara som var proppfullt med fina bilar,
inte minst AMC/Rambler, ett märke som låg honom varmt om hjärtat.
Många av oss som var med på de Euromeet som arrangerades på Simmatorp åren 1995-96 har starka
minnen av Jan-Eric som höll ett långt föredrag för oss om Nash och AMC:s historia från början till slut
och visade mängder av diabilder (alltså tiden innan dator och projektor). Vi gavs också tillfälle att
besöka museet och se hans samling av fantastiska fordon. Ingen annan har importerat så många fina
och ovanliga Nash, Rambler och AMC-bilar som Olfwenstam och det var därför en självklarhet för
SARS årsstämma att utse Jan-Eric till hedersmedlem. Jag hade själv förmånen att besöka Jan-Eric i
hemmet och se hans gigantiska samling av bilbroschyrer, ”promotion modeller” och andra fordonsrelaterade föremål.
Jan-Eric var en stor man på många sätt, förutom att han var tämligen storväxt gick han gärna klädd i
kulörta kostymer i med en rejäl hatt på huvudet. Han åkte också alltid ståndsmässigt i rejäla Amerikanare, gärna GM:s full size bilar, jag kommer bl.a. ihåg hur han gled fram i en vit Buick Roadmaster
Estate Wagon från -92 under vårt besök i Skara Men bilen som Jan-Eric främst körde var en 1990 års
Cadillac Brougham d’elegance som han och hustrun Airi hämtade fabriksny i USA. I dag när allt är så
slätstruket och utslätat så saknar man män som Jan-Eric som vågar sticka ut och stå för det man gillar
och också visa upp det. Jag tror nog att Olfwenstam innerst inne var mer amerikan än svensk, men för
oss var det bra att han stannade kvar här hemma. SARS har förlorat en hedersmedlem, och Sverige en
karaktär av rang.
Av Johan Lindersson
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Euromeet 2019,
2019,
Euromeet
värsta träffen!
träffen!
värsta

Text & bild Johan Lindersson.
Extra bilder: Peter Nors, Ulf Atterström
Årets Euromeet som hölls den 16-18 augusti får nog gå till historien som den värsta någonsin sedan vi började med dessa 1995. Jag menar då värsta vädret, regnat och blåst har det gjort förr, men kombinationen
med styv kuling och ymnigt regn, den var ny. I år var det våra vänner i väster som ansvarade och man hade
förlagt träffen till Furustrand camping som ligger strax utanför Norges äldsta stad Tønsberg (grundat 871)
som ligger på Oslofjordens östra sida. Rambler AMC Club Norway (RACN) hade haft en träff här tidigare
och campingen och övriga faciliteter var ett utmärkt val för ett Euromeet.
Men så är det detta med vädret, det är något som vi inte råder över och i år hade arrangörerna verkligen
otur, men man lyckades trots detta genomföra arrangemanget vilket de ska ha en stor eloge för. Jag har under åren deltagit i nästan alla Euromeet, med undantag för 2-3 gånger då de kolliderat med USA -resor
(giltigt förfall anser jag), och är alltid imponerad över arrangörernas uppfinningsrikedom. Man får se platser man troligen aldrig kommit till annars och se lokala bilar som man inte sett förr. I år åkte jag och min
fru Åsa med vår trogna Marlin, en bekväm långfärdsvagn som dessutom klarar sig på ca 1/liter per mil
vilket är bra nu när soppan blivit ännu dyrare. Det
mesta av fredagens program missade vi tyvärr då vi
anlände först framåt 22-tiden, men fredagsfesten var
då i full gång så det var bara att kasta sig ut i vimlet
och hälsa på gamla och nya AMC-vänner. Fredagens
väder hade varit riktigt hyggligt och man hade under
eftermiddagen genomfört en gemensam crusin till
Tønsberg som hade varit välbesökt och lyckad.
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Arrangörerna lyckades formera oss drygt 30
fordon i en kö och sedan bar det av inåt landet
mot Brøderna Hanssens Auto, ett litet privat
museum ett par mil bort. Att hålla samman en
crusin genom tätbebyggt område med rondeller,
trafikljus och medtrafikanter är alltid en utmaning. Att dessutom göra det i årets värsta
regnoväder, med gamla bilar med igen immade
fönster och förare med dålig lokalkännedom är en
bedrift, men det lyckades. Vi kom alla fram välbehållna
till denna lilla muséepärla. Det blev ganska trångt på
parkeringen men vi lyckades packa in oss och fick sedan
en mycket trevlig guidad tur genom anläggningen, med
historier och skrönor om hur det var när det begav sig.
Bröderna Hansen drev under flera decennier en
blomstrande rörelse med bilförsäljning, verkstad och
bensinmack. Deras nisch var att sälja bilar till
valfångarna.
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Efter andra världskriget var det omfattande
restriktioner kring nybilsförsäljning i Norge,
bara de som kunde visa behov av bil, samt de
som drog in pengar till landet fick njuta av lyxen med
en ny bil, övriga fick i bästa fall nöja sig med en begagnad. Valfiske var big business i området runt Tønsberg och de som ägnade sig åt detta drog in bra med
pengar till Norge och sig själva och fick därför köpa en
ny bil varje år, vilket man också gjorde. Så Hansen
skickade ut sina säljare till valfångarnas fartyg med
broschyrer och tog upp order på bilar för leverans, när
gubbarna kom hem med pengar på fickan. Eftersom
systemet också tillät att man köpte en bil per år, kunde
Hansen byta in den gamla och sälja även den med god
förtjänst, en ”win win” så att säga. I vilket fall så blev
det med tiden slut på restriktionerna och firman gick
sämre tills verksamheten till slut upphörde.
Byggnaderna blev med tiden medfarna och sågs som en
skamfläck som skulle bort, och allt var i princip klart för
rivning. Men då vaknade några lokala motorentusiaster
till och tyckte att detta är ett kulturminne som måste bevaras. Man bildade en förening och satsade några 100 tusen var och köpte anläggningen och renoverade upp den
till sin forna glans. Den fungerar nu både som ett privatmuseum, men med fullt fungerande verkstad där man kan
jobba med sina egna projekt vid sidan om föreningens,
och i källaren har man inrett en ”man cave” för trevlig
samvaro.
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När vi efter ett par timmar kom tillbaka till Furustrand
var vädret fortsatt lika uselt, så av den planerade bilutställningen blev det inte mycket av, själva gömde vi oss i
stugan under några timmar. RACN folket gjorde sitt
bästa för att hålla humöret uppe, man satte upp sin club
shop under ett tält som var väl fastsurrat, och gräddade
våfflor och kokade kaffe. Man lyckades också uppbåda
några personer som tog på sig den svåra uppgiften att
agera domare och besiktiga bilarna vilket inte var så
lätt i rådande vädersituation.
Men framåt sen eftermiddag slutade det att blåsa och
ännu senare upphörde även regnet. Man kunde därför
genomföra den planerade grillfesten och hade även
prisutdelning till vinnarna i de olika fordonskategorierna
samt dragning av lotterivinster. Men det jag själv uppskattade mest var musiken. Man hade i år ordnat med ett
liveband Blue Moon’s som spelade en härlig blandning
låtar från främst -50 och -60 talet. Gubbarna (ja de var i
min ålder) rockade tungt och även om kvällen var lite rå
och kylig värmde musiken upp oss så det blev en fin och
minnesvärld kväll.
Söndagen vaknade vi upp till en strålande morgon, vindstilla och klarblå himmel. Det dök upp ett par lokala bilar
som vi inte sett tidigare, bl.a. en underbar blå Nash
Healy. Bilen hade defekta vindrutetorkare vilket
förklarade tidigare frånvaro.
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Tyvärr hade vi många timmar hem, så vi fick
avstå dagens programpunkt som var deltagande i
en lokal bilträff, men de som var med var mycket
nöjda. Det hade varit stor variation på deltagande
fordon, och våra bilar hade fått mycket uppmärksamhet. Bilar, jag har inte nämnt så mycket om
det. Men jag uppskattar att det var ca 35 bilar på
träffen, kanske upp mot 40. Vädret gjorde ju sitt
till för att skaka till matematiken då man aldrig
lyckades samla alla på samma plats, och visa åkte innan andra kommit. I vilket fall var det ganska många AMC/Ramblers från mitten av 60
talet, både American, Classic, Marlin och Ambassador. Vidare så fanns där ett antal Javeliner,
både av de 1:a och 2:a generationen och även ett
par Pacer och Ulf Atterströms fina Gremlin med
Lewis inredning. Peter Nors visade upp sin
nyrenoverade Nash Statesman -51, och Peter
Wessel Bakke körde en lika fin Hudson. Och så
klart den tidigare nämnde Nash Healyn, läckert
mörkblå med vit hard top.
Jag ser med tillförsikt fram mot att få delta i
många
kommande Euromeets, och riktar ett stort tack till
RACN för ett väl genomfört arrangemang trots
det usla vädret. Nästa år är det Sveriges tur igen
och planeringen för jubileumsåret 2020 pågår för
fullt. Tänk att det nästa år är 35 år sedan SARS
bildades, och 25 år sedan det första Euromeet
arrangerades i Skara.
Inbjudan har redan skickats ut och i detta nu har
mer än 50 personer anmält sig till träffen och fler
strömmar in hela tiden. Så vill du säkra ett rum
och en plats vid jubileumsbanketten är det hög
tid att skicka in din anmälan, vi ses i Skokloster
den 7-9 augusti 2020.
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Från cykel till
automobil

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
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Text Tor Stranger-Johannessen
Foto Helene Henriksson og Internet

Cross Country Touring

1913 Rambler Model 83
Thomas Jeffery og hans sønn Charles
samt en foretningspartner Philip
Gormally startet firma og fabrikk som
produserte sykler og sykkeldekk.
Firmaet C & J utviklet og solgte sykler
med navnet Rambler.
De gjorde også ”pneumatic” dekk
til sykler, samt en 4-hjuls pedaldreven
innretning til bruk for inspeksjon på
jernbanenettet! Flere innretninger ble
funnet opp, som en ”arc lampe” og en
av de første bensin-forg assere.
Oppfinnelsene solgte godt og gjorde
Jeffery til en holden mann. Innerst i
sykkelfabrikken satte Jeffery opp et
verksted for å gjøre automobiler.
Kompanjongen Philip Gormally
døde i 1899 etter det besluttet Thomas
Jeffery å selge sykkelfabrikken til en
konkurrent, American Bicycle Co.
Jeffery engasjerte seg i å gjøre en
problemfri og pålitelig hesteløs vogn,
som to år etter hadde en første
prototyp klar. Han beholdt navnet
Rambler og brukte kapitalen til å
kjøpe en nedlagt sykkel-fabrikk
(Sterling Bicycle Co) i Kenosha (WI).
For å bygge automobiler.
22. september 1900 kunne en ny
encylindret Rambler Automobil vises
frem i Chicago på International
Automobil Exhibition. Sener samme

år ble en forbedret modell sendt til
New York til det første ”Auto Show”.
C & J eksperimenterte tidlig med
te kn is ke ny vi nn in ge r s om ra tt
(istedenfor en hendel), men det ble
bestemt at slike løsninger var for
avanserte for kundene. Rambler var
også den første i verden som ble
utstyrt med reservehjul på kjøretøyene.
Forbedringer ble gjort og i 1902
ble en 8 Hk, ensylindret utgave tilbudt.
Kommersiell masseproduksjon startet
altså i 1902. Innen utgangen av 1902
var det produsert 1500 eksemplarer,
en sjettedel av alle biler i USA på det
tidspunkt. Thomas B. Jeffery Company var altså den nest største
bilprodusenten i verden (etter
Oldsmobile). Han masseproduserte
kjøretøyene etter Nash sin utvikling
av å serieprodusere hos Durant Dort
Co, et system kalt Conveior system
eller samlebånd. I bilproduksjon var
Jeffery i gang et år etter Oldsmobile og
et år før Buick med serieproduksjon av
Automobiler.
Produksjon av 1907 mod. i
Kenosha (WI) ble kjøretøyene
produsert i stort tempo. Den lille byen
Kenosha (WI) med bare 22000
innbygger ble plutselig en markant
industriby!

I 1914 erstattet Charles T. Jeffery,
Thomas B. Jefferys sønn Ramblernavnet med Jeffery, for å hedre sin
avdøde far.
Vi har sparsomme opplysninger
om Björn Skjævik's 1913 Rambler
Cross Country. Opprinnelig ble to
stykker kjøpt fra Pennsylvania (USA)
av en Hr. Jørgensen i Danmark. Den
ene forble i Danmark mens den andre
havnet i Småland (S). På '90-tallet ble
mindre defekter og småting ordnet og
reparert.
Nåværende eier Bjørn kjøpte altså

1903

1906

1908

1913 Rambler Model 83 CrossCountryTouring
CrossCountryTouring, eier Björn Skjævik
denne, en av de siste Ramblere som
bar navnet Rambler i Jeffery's produksjon. Kjøretøyet har en 4-sylindret
motor på 5,4 liter.
Vår Rambler har bosatt seg like
over Svenskegrensen like ved Svinesund. Kjøretøyet er omregistrert og
har Norske skilter. I den første tiden i
Norge ble den brukt på små turer. En
av disse til og med til Danmark. Så
vidt vites det ikke om turen gikk bra,
men må gå ut fra det!

Merket forandret altså navn i 1914
(se over). Fabrikkens videre historie
fortsatte og kjøretøyene bar i to år
navnet Jeffery. Nok en gang skifter
kjøretøyet navn i 1916 til Nash.
Kjøretøyet var enda en Jeffery, skjønt
med Nash sin logo. Først i 1917 kunne
Nash skilte med nytt kjøretøy, ikke
bare en Jeffery med Nash sin logo.

1911
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Rambler & AMC Club of Norway
Arrangerte årets treff i Tønsberg
Det er blikk stille. Det er passe varmt og
solstrålene presser på gjennom barnåler
og løvverket vest for oss. Solen er i ferd
med å ta kvelden.. Men det er deilig og
ingen stor aktivitet av de stikkende
flygende insekter som ofte er aktive på
denne tiden.
- Ja det var for et par dager siden. Nå er det
gråvær. Et tett skydekke ligger over oss og
har også sluppet gjennom litt regn. Og vi
er i startgruppen for et stort Nashtreff. Vår
lille Metropolitan må vaskes og med en
liten pensel med hvitmaling må jeg gå
over de bitte, bitte små flekkene som har
kommet siden siste saumfaring av
overflaten. Rusta kommer unnafra eller
innenfra. Lakken er jo ikke tett ei heller
Text og bilder
Tor Stranger-Johannessen krommen på støtfangerne. Skal de

Arrangementsleder Kjell Blåhella
i sort/rød Canadajakke.

beskyttes må det fett på eller voks for å
tette de ørsmå porene som er i lakk og
krom. (Ikke til å tro) og selv om der er ny
krom, viser det seg at den er dårligere enn
den gamle. ): før den begynner å ruste.
Behandlingen er jo rengjøring, sliping,
polering, så et lag kobber. Der nest nikkel
og til slutt krom. Det "fuskes" med
kobberbelegget aller innerst. Enten blir
det glemt eller så er det mangelfullt utført!
- Men det var dette Nash-treffet da!
Ganske så pent vær på fredag. Noe sol
men utpå kvelden ble det kalt. Vi grillet da
og mye venting uten at det skjedde noe
særlig. Men masse prat og selvfølgelig tar
man bilene i øyesyn. Nash først og fremst,
men navnet Nash forsvant i 1957/8. Bilen
ble egne merker under AMC (American
Motors). Hudson ble innlemmet og etter
1957 het de Rambler (og Metropolitan).
De store Nash'ene het f.eks Rambler
Statesman og Rambler Ambassador.

Kaiser/Frazer konsernet ble innlemmmet i
1980 (?) med merkene Jeep. Europeiske
Renault gikk inn på eiersiden og 1987
slukte Chrysler Motors hele AMC. Siden
kom jo Fiat Group (Italia) og overtok
mesteparten av Chrysler.
- Nok om det. Du forstår at spennet av
merker var stort. Fra Jeffery til Jeep og
Renault. Kaiser var representert med to
"Vagoner" (stor Jeep type). Men
pølsegrillene ble varme og kontakter
sluttet. Internetkontakter fra Flekkefjord
tok kontakt hvor jeg koblet opp med en
gammel arbeidskolega fra Kristiansand.
Han fikk ytterligere tips om sine problem
med bremsetromler til sin 1934 Nash
Ambassador. Det ble en lang kveld og vi
satt jo mye stille. Ja kalt ble det og mørket
var der da vi reiste hjem. Men trivelig tur
på ettermiddagen før solen gikk. Var oppe
på Slottsfjellet, men manglende info fra
løpsledere om festningen der opp (jeg
bidro). Dessverre ble det mye unødvendig
kjøring i gatene og vi viste ikke hvor vi
skulle. Fikk kontakt til slutt og fikk
parkering på slottfjellmuseet område
under slottsfjellet.
- Vi reiste hjem i halvmørket på kvelden.
Lys på og etter å ha kommet inn på
bygdeveien ble fjernlys tent. De virket
bare en stund men nærlyset var der hele
veien!! (Fant ikke fjernlyset kanskje bare
en sikring). Dagen etter - tidlig oppmøte
og regnet hadde begynt å komme.
Vindusviskerne virket halveis. Måtte
skifte sikringer som holdt bare et par mil.
Haltet med gruppen til en verneverdig BPstasjon. Fiklet med sikringene i pøsregnet
uten hell. En kjører jo stort sett ikke i
regnvær. Når slike brukes over lengre tid
svikter de (vanligvis).
- Det ble til at vi takket for oss etter
besøket på en nedlagt BP-stasjon. Den var
blitt verneverdig og kunne ha sett slik ut
den gang den var i bruk. En nydelig Nash
sto i smørehallen. Lyste riktig opp der den
sto tilnærmet nymalt i blått og sort. Men
hvorfor har den hviteside-dekk? En tidlig
20-taller hadde vel ikke det? Nå - disse
tidlige årgangene har jeg da lite greie på.
- For oss ble det et labert treff. Uten
vindusviskere og med bare delvis lys i
orden ble det besluttet å halte seg
hjemover og fyre i ovnen og spise ferdigpizza. Regn og blåst vedvarte utover
dagen med slik voldsomhet at utstillingen
på "Gunnarsbø-parken" ble fraveket. Jeg
vet at det ble grilling på kvelden og
lotterisalg samt premieutdeling. På
nåværende tidspunkt har jeg ikke over sikt
over de heldige.

Engströms AMC Pacer X

Nok en Pacer
Hovlands LaFayett t.v.

Godt om premier.
Rekvisita i BP-museet!
Tårnet på Slottsfjellet
Tønsberg
Norges kraftigste
festning på 1300-tallet.

Ulf i samtale med
omvisningsleder.

Kaiser/AMC Jeeps
ledet kortesjen.

- Vi i Nashregisteret kunne observere noen
kjente som Ulf (Gremlin m/ V8), Bjørn og
nykommeren fra Nash-møtet i Vennersborg med grønn nylakkert 1951 Ambassador, eier Peter Nors, var der. To belgiere

dukket også opp uten bil! En kollega fra
min tid i Kristiansand kom i Rambler 990
og Steinar Hovland med LaFayette 400
(han med ladeproblem og måtte ha hjelp
av Viking for å få bilen hjem)! Lennart var

Rambler Rebel 1970.

der også med sin nydelige Pacer og
Flekkefjordingen med bremsetrommelproblem fikk masse tips om hjelp.
- Jeg tenker tilbake på Tanja og Kasper
(mine barn) som planla å ta '57
Metropolitan opp på henger denne helgen.
Vi må vel være glade for at de ikke gjorde
det. Været var absolutt ingen ting å skryte
av. Dog utpå lørdag kveld bedret det seg
noe. Og treffet samlet rundt 45 kjøretøy av
Nash, Hudson, AMC (osv), Jeep you name
it.
Dessverre en noe mangelfull rapport. Min
ikke-til-stede-værelse under hele arrangementet og været får ta skylden.
Det blir vel bedre neste gang.

Nash 1928, BP-museet på Nøtterø.

En Jeep sto også inne på verkstedet.

Vår venn fra Vennersborg

Tor's vasstrukkne Metropolian.

MHRF-försäkringen - en
ovärderlig trygghet!

Text & bild: Charles T. Rambler.

Måndagen den 26’e augusti i år skulle jag och min sambo Susanne köra hem våran nyförvärvade 1968 års
Rambler Rebel.
Vi hade på lördagen åkt i våran husbil från Borås upp till Hudsonklubbens Årsträff utanför Tierp där vi
hade jättetrevligt. Fina bilar, trevligt sällskap och god mat vid grillen!
Samma kväll körde vi sen ner till våra vänner Kent och Ingegerd i Sorunda.
På söndagen tog vi fram våran för oss nya Rebel som har stått och bidat sin tid i några månader hemma hos
Kent och Ingegerd. Vi gjorde en service på den innehållande olja- och filterbyte, byte av stift, kablar,
luftfilter och ljusomkoplare plus lite annat pyssel.
Vi grillade de kända (eller kanske ökända) Djävulskt Hot grillkorvarna på kvällen.
Dagen därpå på Måndagen tog vi en tur till den Stora Staden där vi bla åt lunch på Rosendals Värdshus ute
på Djurgården och sen glass på Stockholms Glasshus.
Där blev till och med en Aston Martin-ägare imponerad av en Rambler Rebel!
”Det där är riktiga grejer” sa han!
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Självklart fick vi uppleva rusningstrafiken också när vi skulle ur stan på eftermiddagen men pärlan skötte
sig galant!
Vi märkte dock i mörkret av Stockholms tunnlar att ALT-lampan hade börjat glöda en aning men knappt
nämnvärt. När jag och Sussie på kvällen sen skulle lämna Sorunda för att rikta huvarna mot den 40 mil
långa resan hemåt tog jag täten med Rebel’n.
Efter en stund ringer Sussie till mig och påpekar att jag har svagt baklyse.
Vi kör vidare.
Efter ca 1 timme tar vi paus i Nyköpingsbro där vi tankar, äter och lånar toan.
När vi ska fortsätta vår resa hemåt vill inte Rebel’n starta. Men med hjälp av startkablar och husbilen får vi
snart liv i ”upprorsmakaren”!
Väl ute på E4’an igen upptäcker jag snart att blinkersen har slutat fungera.
Vi kör vidare. Nu har det hunnit bli mörkt ute och jag börjar märka att strålkastarskenet har börjat falna.
Som tur är så ligger nu Sussie framför mig med husbilen så jag följer ju bara henne.
Jag ringer tillsist och frågar Sussie om jag verkligen har något ljus över huvudtaget.
Jodå säger hon men väldigt svagt dock.
Vi kör vidare för trots allt så har ALT-lampan under resan slutat lysa.
Men så plötsligt så dör hela bilen för mig och jag tappar fart, styrförmåga, bromsförmåga och det värsta av
allt, sikt!
Sussie märker inget och kör vidare medan jag i hanterbar panik försöker få Rebel’n att stanna, inte ute i
körfältet, inte i diket utan på vägrenen men med nästan 0% sikt i nattmörkret var det inte lätt att avgöra vart
jag befann mig. Men med tungan rätt i mun lyckades jag parkera Rebel’n så lämpligt som möjligt.
Pust, men den ena paniken avlöste den andra. Ingen av de andra trafikanterna på vägen kan ju se mig eller
Rebel’n i mörkret.
Jag kravlade mig över till passagerarsidan och klev ur bilen och tog sen fram varningstriangeln ur
bagageutrymmet för att kunna göra mig sedd.
Placerade den ca 50m bakom bilen i hopp om att det skulle räcka.
Ringde sen Sussie och meddelade vänligen men bestämt att hon måste vända.
Efter att ha fått vänt och kört tillbaka för att sen vända igen för att komma på rätt sida om vägen igen kom
hon till sist och placerade husbilen en bit bakom Rebel’n och satte igång varningsblinkersen.
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Under tiden försökte jag komma i underfund med vad som hade hänt och slutsatsen blev den att generatorn
hade lagt av. Vad gör vi nu? Jag började ringa upp Assistanskåren men då sa min smartare hälft att borde
vi inte ringa försäkringsbolaget istället. Vi surfade in på MHRF’s hemsida och fann ett nummer som man
ska ringa om något inträffat efter kontorstid. I andra änden svarar en trevlig tjej och frågar vad hon kan stå
till tjänst med. Jag berättar vad som har hänt och att vi är strandsatta strax söder om Norrköping strax
innan avfart 117 till Kimstad och Löfstad Slott. Inga problem, vi skickar en bärgare som ska vara framme
inom 40min. Underbart, jag frågar henne då vad som kommer att ske. Kommer Rebel’n att bli bärgad till
närmsta verkstad eller går det att få den bärgad hela vägen hem. Vi var ca 25mil hemifrån men det var inga
bekymmer säger den trevliga tjejen. ”Vill ni det så löser vi det”! Och ca 15min (inga 40min) senare
kommer två bärgare. En som spärrar av det högra körfältet och en som lastar upp Rebel’n. Trevliga herrar
var det också, det enda ”bekymret” var väl isåfall att en utav dem trodde att det var en Camaro som vi
körde! Så nu fick jag ta över ratten i husbilen då Sussie började bli för trött för att köra och Rebel’n fick nu
en lugn resa hemåt uppe på ryggen på bärgaren. Chauffören i bärgaren var tvungen att ta en obligatorisk
rast i Mjölby medan vi fortsatte hemåt.
Vi var tillsist och äntligen hemma ca 02:45 och dags att knyta sig. Bärgaren hade fått instruktioner att lasta
av bilen på vårat jobb där det finns stora asfaltsytor till förfogande. Sagt och gjort, när vi kom till jobbet
dagen därpå så stod där en Rambler Rebel på parkeringen. Jag var så himla lättad och tacksam över att
allting hade löst sig så smärtfritt och smidigt. Och det enda som jag behövde betala för denna oumbärliga
service var ynka 500:- i självrisk! Jag är så lycklig över att vara kund hos MHRF! En stadig klippa att hålla
sig i, i det ibland lite blåsiga havet kallat ”Bilhobbyn”!
Keep On Rambling/Charles

PS: När jag dagen därpå skakade liv i Rebel’n igen med ett
nyladdat batteri och startkablar upptäckte jag till min förvåning
och lättnad en lös kabel som hoppat av sitt stift på generatorn.
Tryckte tillbaka den och mätte sen med multimetern, nu laddar
generatorn igen!
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Anmälan/utställning:
Anmälan samt utställning: Gratis

OBS! Bokning av mat och boende måste förbetalas. All bokning (förutom extra nätter)
sker till Johan Lindersson.
För att garantera plats måste bokning och betalning ske senast 31 maj -2020.
Hotellet har 150 bäddar, SARS har reseraverat hela anläggningen fram till sista maj,
därefter släpps rummen och vi kan inte längre garantera plats.

Middag lördag:
På fredag träffas vi för ett besök på på det fantasiska World of
Jubileumsmiddag: (Toast Skagen, Ryggbiff med potatisgratäng och rödvinssås) exkl.
Classic i Tumba. Därefter åker vi gemensamt till Skokloster och
dryck:Vuxna 300:-, barn (upp till 12 år) 150:kvällens sedvanliga grillfest (egen mat och dryck, grill finns).
Ange vid anmälan om behov finns av specialkost.
Lördag förmiddag inleds med en gemensam cruising som avslutas
med bilutställning och aktiviteter, det finns också möjlighet att
Boende (pris per rum):
besöka Skokloster slott (separat entréavgift). På kvällen har vi vår
Anmälan & frågor:
- Dubbelrum inkl. frukost fredag-söndag 2000 kr
Jubileumsfest!
Johan Lindersson
- Dubbelrum inkl. frukost lördag-söndag 1100 kr
Söndag kan de som önskar följa med på en naturskön cruising
Ramsjövägen 34 e
- Enkelrum inkl. frukost fredag-söndag 2200 skr
genom det vacka Roslagen till Jan Almkrona och AMC Parts där
743 63 Björklinge
- Enkelrum inkl. frukost lördag-söndag 1100 kr
det finns möjlighet att se och handla ur Jannes stora bildelslager.
amc_ johan@hotmail.
Efter en kaffepaus fortsätter vi till Hallstavik
där vi avslutar träffen med ett besök hos Hasse
Namn:____________________________________________________________________________________
Hudson och ser den trevliga anläggning som
han byggt upp.
Adress:___________________________________________________________________________________
Skokloster slott ligger naturskönt på en udde i
Postadress:________________________________________________________________________________
Mälaren, ca 80 km från Stockholm. Vi kommer
att vara på Skokloster Hotell & Restaurang, en
Telefon/e-post:_____________________________________________________________________________
hotellanläggning som ligger i nära anslutning
till slottet. Rummen som erbjuds är utrustade
Bokning jubilumsmiddag: antal vuxna:________antal barn under 12 år_______
med WC och dusch. Det finns enkel- och
dubbelrum och även möjlighet att koppla
Bokning antal rum: Dubbelrum 2 nätter____Dubbelrum 1 natt____Enkelrum 2 nätter____Enkelrum 1 natt____
samman vissa dubbelrum till dubbletter.
Förskottsibetalning av mat och rum görs senast 2020-05-31, till Johan Lindersson
Det finns gott om parkeringsutrymme, och även
Handelsbanken Clearingnummer: 6501, Konto: 624 402 592, glöm ej ange ditt namn på inbetalningen så den kan matchas mot
möjlighet att ställa upp husvagn/husbil om man
din bokning.
Posta eller maila din anmälan till Johan Lindersson
önskar det (utan el).

Vi räknar med stor uppslutning av bilar och besökare från hela
Norden och övriga Europa. Årets träffplats vid Skokloster slott
är välbekant för många och mycket uppskattad. Anläggningen
erbjuder vacker natur och aktiviteter för hela familjen.

Planera redan nu in en av sommarens höjdpunkter, en unik AMC
show där du träffar många gamla och nya vänner och bilar. Kom
till SARS 35-årsjubileum, det blir en höjdare!

Information - Program- Bokning

SARS Jubileumsträff 2020

Lördag - Träffdag
-Crusing & Bilutställning, aktiviteter
(Klubbaktivteter & Slottsvandring)
-Jubileumsfest med livemusik

Kontakt: amc_johan@hotmail.com

Mer informaiton annonseras fortlöpande på
www.amcsweden.com och på Facebook

Fredag - Ankomstdag
-Word of Classics, Car Museum & Sales
-Grillfest

PRELIMINÄRT PROGRAM

Söndag
-Crusing till Almkrona AMC-Parts, kafferast
-Besök hos Hasse Hudson i Hallstavik

SARS 35 år • JUBILEUMSTRÄFF • SKOKLOSTER SLOTT • SVERIGE • AUGUSTI 7-9
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