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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!

2

TNNR Bulletin ....……..……………………..……6
Nytt år, nya tag och självklart en ny Rambler Revyn!
Men först vill jag delge er den sorgliga informationen att
Presidenten vår revisor, Stig "motorman" Christiernsson gick bort under
har ordet. förra året. Han var en stor profil inom både
bilsport och USA bils hobbyn. Att han ville vara vår revisor såg vi alla som en ära
för oss. Vi minns honom med värme!
Jag känner på mig att 2017 kommer att bli ett mycket gladare, mer givande år med
mycket nytt och intressant. Bl.a. har vi nu tillsammans med The Nordic Nash
Register en gemensam inloggnings sida på nätet där vi alla kan lägga upp våra
profiler, kontaktuppgifter, antal bilar vi äger och modeller. Det går även att ladda
upp bilder. Det finaste med det här är ändå att man kan söka efter andra medlemmar
och bilar så i praktiken kommer det här att bli vår nya digitala medlemsmatrikel.
Under förutsättning att alla loggar in på sin sida och fyller i sina respektive
uppgifter. Vi kommer i år även att för första gången anordna ett Nash/AMC
Euromeet! Våra årliga träffar som vi anordnar ihop med våra grannländer är nu
synkroniserade så att vi ska kunna anordna dessa tillsammans. Med allt detta sagt
vill jag nu låta er njuta utav detta purfärska nummer utav RR som denna gång
handlar om två ganska unika bilar. SS/AMX'n #22 och den norska Russ Nash'n!
Läs och njut och glöm nu inte...

Får börja med att be om ursäkt för att det tagit sådan tid
att göra klart RR#1 2017. Det har varit en jobbig senvinter/vår för mig som gjort att det har varigt svårt att få
tid med tidningen. Kan tycka att det är något märkligt att
jag är den enda av 10 000 000 människor i detta land som
Några ord från är villig att göra tidningen. Om någon vill hjälpa till, hör
av er. Ni behöver inte kunna DTP innan, jag lär er.
Redaktörn.....
Vi har nu den bästa delen av året framför oss, och förväntningarna är
förståss stora på sommarens aktiviteter. Jag hoppas vi ses i sommar med
våra fina bilar!
er!
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Karlstad, April 2017

Vi minns vår vän,
Stig Axel “Motorman” Christiernsson.
Vår klubbkamrat och revisor avled i Juli 2016. Efter en längre tids kämpande med sjukdom, tog den
till sist överhand.
Ett stort tomrum, inte bara för oss som stod Stig nära. Även den stora kretsen kunder från hela landet,
saknar Motorman. Allt från hemma mekare, företag och race folk. Vi hann att tillsammans besöka
Velodrom loppet (Historisk racing), som en sista höjdpunkt.
Under alla år vi känt varandra, (går tillbaka till 1960 talet), Stigs motorintresse gick man inte miste om.
Banracing och Rally var riktigt stort då i Karlskoga. Hemma trimning av en Volvo PV, parallellt med
Speedman som då var stor på Volvo trim. Detta gav nog fart på intresset att starta eget. Med några år
som anställd i ett motorverkstadsföretag på annan ort, återkom han till Karlskoga.
Där började stig så småningom med halvtids öppen
butik + hemma verkstad, samtidigt hade han en fast
heltidsanslällning. Åren går, den egna bilparken
växer. Ford är det stora intresset, men kunskapen
desto bredare. Märks inte minst i butik och verkstad. Med Stigs stora intresse för USA-bilar, gick
"semesterresan" alltid på senhösten till USA som
inköpsresa. Om tid fanns kunde det bli en lite rundrur i USA. Inget ovanligt att det slank med någon
intressant bil, ja kanske en Ford.
För oss som umgicks med Stig Axel, finns han kvar
i minnet, med stor sorg och saknad.
Lennart Engström
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SS/AMX #22

Research, bildinsamling och text: Charles T. Rambler

I slutet av 1960-talet var American Motors väldigt engagerad i racing och bringade stora framgångar inom
bla NASCAR och Drag Racing.
1969 lät AMC tillverka 53st specialutrustade AMX’er som bara hade ett enda syfte i sikte, att slå
hastighetsrekord. Idag är de få kvarvarande av dessa AMX’er väldigt åtråvärda i samlarkretsar och det
råder en tät mystik kring många utav dem, nästan som en egen mytologi inom racingvärden.
Och tro det eller ej men det finns otroligt nog två stycken SS/AMX’er som har letat sig hit till Norden,
#22 och #41.
#22 började sin dagar i Flemington, New Jersey, USA.
En Rambler återförsäljare vid namn George Siipola drev en firma med namnet Flemington Rambler. Han
drev firman mellan 1951 och 1972 då han sålde den till Johnnie Toth vilken bytte namn till Johnnies
Garage och senare till Johnnies AMC.
George Siipola’s son Dave Siipola var
väldigt intresserad av racing och 1969
lade de en beställning på en SS/AMX.
Dave hade inga egna planer på att köra
bilen på banan utan det överlät han till
en kille vid namn Ted Kijek.
Dave och Ted körde till Michigan för
att personligen hämta AMX’n hos
Hurst. De hade blivit tillsagda att
komma på en specifik dag och väl där
fick de reda på vilket nummer som just
deras bil hade.
Sen var det bara att gå och leta rätt på
den själva. Just deras bil var inte helt
färdig. Bland annat låg både växellådan
och headerserna i bagageluckan.
AMX’n var maskerad och redo för
lackering trots att de hade beställt en
helvit bil. Personalen på Hurst hade
ringt upp Dave och frågat om de ville
ha den trefärgad eller helt vit. Detta var
ett extra tillval som inte fanns med på
orderformuläret.
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Alla AMX’erna stod inklämda i ett hörn inne i verkstan bara för att personalen på Hurst skulle få plats
med alla Mopar-taxibilarna de höll på med.
Dave lät bygga om motorn helt ifrån grunden med hjälp av Ross Gilbert. Ross Gilbert blev senare förare i
SS/AMX’n # 41 som senare skulle hamna i vårt grannland Finland.
Dave byggde även om växellådan och bakaxeln.
De körde på många tävlingar runt om på östkusten så som York, Maple Grove, Cecil, Atco och
Englishtown och de gjorde väldigt bra ifrån sig. AMC skickade -70 AMX-kit till alla SS/AMX ägarna så
att de själva kunde uppdatera sina bilar till 1970 års AMX. Fortsättning på sidan 10.
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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

Begrepet ”russ” er kjent i Norge men mindre kjent for
Svenske/Finske lesere. Studietiden på f.eks middelskole ble
avsluttet ved at ”russen” ble kledd opp i rødt. Andre
studieretninger brukte for eksempel grønn og andre igjen
blå for å markere hvilken skoletrinn vedkommende hadde
tatt del i. Elever med god økonomi eller velstående
foreldre var ofte med på å sponse sine barn og den røde
”Nash’en” her er kanskje en slik en + (sponset reklame).
Ikke alle biler i ”russetoget” var dekorert med rødt/blått osv.
Men mange hadde en viss alder og ikke minst en hvis
størrelse!
Tor Stranger-Johannessen

Text Helge Michaelsen
Bilder Helge Michaelsen, Tor Stranger-Johannessen

En helt annorlunda Nash
På Nashträffen i Ulricehamn dök en minst sagt uppseendeväckande Nash upp. Veteranbilsentusiaster med originalutförande
som ledstjärna undrade hur kan ett så bra renoveringsobjekt få en
helt galen färg på karossen och en massa handmålad reklam?
Men, fick vi förklarat för oss, det är en original “russebil” från 60-talet
och att bevara den i sitt originalskick är även det en kulturgärning
menar Helge Michaelsen, som kom med sin Nash modell 456 från
1930 den 490 km långa vägen från Tromöya i Norge. Här berättar
han om den märkliga “russebilen”.
Roadsteren ble kjøpt ny i Grimstad
for 6.700 kroner i 1930. Trolig hos
bilfirma Repstad og Sønner. Det var en
forholdsvis dyr bil å være den gang.
Første eier var Magne Søyland som var
reisende handelsmann. Etter noen år
havnet bilen i Kristiansand på
registreringsnummer K-62, et nummer
de ikke kunne finne i arkivet der. Men
etter samtale med tidligere eier fra 50tallet, kunne de fortelle at kunstmaler
Edvard Vigebo hadde eid bilen. Jeg
kontaktet hans sønn og fikk det
bekreftet. Jeg skal bl.a. bort til han å
hente bilder han har fra en tur.
Bilen hadde mange eiere i ArendalLillesand-Birkeland før den havnet
tilbake i Grimstad - til Per Hoel Feldt
Lund i 1963. Han fant bilen i et uthus
hvor bilen stod i en gjødselkjeller uten
forhjul. Han byttet til seg bilen mot et
par kjerrehjul til ca: 180 kr. Forhjula ble
montert på samt en provisorisk
bensintank og for så å kjøre bilen hjem.
Motoren var i dårlig stand, utslitt etter

mange års bruk. Per fant ut at han ville
prøve å finne en tilsvarende bil med
600-motor
Han satte seg på motorsykkelen og
kjørte østover. Stoppet på bensinstasjoner her og der innover og spurte
dem om de viste om gamle Nash-biler.
Han kom til Tønsberg, ved Raet,
stoppet og spurte en hyggelig mann om
han viste om noen Nash. Det gjorde
han. Han viste om to stk Nash og Per
kikket på begge. Men den ene var dårlig.
Den andre Nash’en virket veldig bra og
var i god stand. Bilen stod øverst i en
låve med flere etasjer og med høy
rundt. Noe som gjorde den farlig å
starte pga. brann. De tok bilen ut og
startet den og Pers kamerat som hadde
sertefikat, kjørte den hjem til Grimstad.
Bilen ble kjørt på diverse turer med
prøveskilter det første året. Motor,
radiator og lykter ble flyttet over på
Roadsteren, mens 4-dørs Sedanen ble
parkert og lagret. Roadsteren ble
russemalt med raklame fra div.

Grimstad-firma og butikker. Bilen ble
registrert 13. mai 1965 under tvil da det
manglet bremser på et bakhjul. Bilen
ble brukt under russe-feiringen. På 17.
mai kjørte Per russeformannen fra
Grimstad til Lillesand og tilbake. Men
var bekymret for et dårlig oljerør på
motoren – men det gikk greit. Nash’en
ble brukt litt etter russefeiringen men
da Per kjørte over Ommre-slatta i
50km/t, hoppet staget fra Pittmanarmen av og bilen svingte til høyre
og ut på et jorde. (Gresset henger
mellom felg og dekk enda)!! Det gikk
bra med Per. Han fikk festet staget inn i

Foto Sean Hayford O’Leary

Foto Erik Holand

1930 Nash type 456. Sort/hvit-bildene er fra tiden
før roadsteren ble gjort om til russebil.

kula med en ståltråd, og fikk en bil til å
dra den opp og hjem. Nash’en ble
plassert på noen sementblokker med
hjula i luften. Russe-avis, russe-blåser
og utstyr ble lagt i bilen før han la en
seilduk over karosseriet. Per hadde
planer om å restaurere bilen, men fikk
aldri tid.
Mai 2012 kom bilene på Finn.no
etter 47 års lagring. Jeg ble tipsa samme
kveld og dro for å se dagen etter. Mange
ringte når jeg var der men Per ville at jeg
skulle kjøpe bilene – slik at de ble
værende lokalt.
Jeg må inrømme at det har vært

veldig fristende å skru alt fra hverandre
for så å bygge den opp igjen fra bunnen,
men jeg har bestemt meg for å beholde
den slik den er nå. Teknisk skal jeg gå
over den, men karosseriet skal være
sånn med den samme reklamen. Det er
såpass spesielt. Jeg skal passe på at
denne bilen ikke blir ødelagt.
Russebilen skal bare settes i teknisk
stand, slik at jeg kan få skiltene på. Etter
hvert skal jeg sette original motor,
lykter, radiator tilbake, slik at begge
bilene blir komplette.
Vi startet bilen i mars 2014, 49 år
etter siste gang den var i gang. Før start

Helge Michaelsen har også en annen Nash - en
4-dørs 1931 type B-660 i original.

har jeg gått gjennom tank – forgasser –
tenning – bunnpanne – eksos etc. Litt
problemer med bensinpumpa, men
den startet og gikk veldig fint. Holder
på med styring og bremser. Bilen vil bli
ferdig til 17. mai 2015 - 50 år etter at den
ble russebil og skal etter planen kjøres
av Per og andre russ fra 1965.

Fra en artikel i Agderposten. Foto Erik Holand

Fikk originalt skiltnummer
Han er tydelig stolt over bilen han har fått tak i, og ønsker ikke at den skal ende
opp på et museum. Den skal vises frem ute på veien.
– Den blir nok brukt på søndagsturer med veteranklubben. I tillegg til litt annen
småkjøring, sier Michaelsen.
I forrige uke var han hos Biltilsynet og registrerte bilen med bilens første
skiltnummer. Platene er dessuten identiske med de opprinnelige fra 1930.
– Nummeret I-3512 var heldigvis ledig. Det var gøy, sier han.
Bilen måtte gjennom bremsetest og en solid gjennomgang, men inspektørene
ble imponert over det de så da de gikk over bilens understell.
– Det ser veldig bra ut, sa en av kontrollørene da han gikk under bilen som sto
på bukken.
En av ulempene med bilen er at den er så sjelden at det i fremtiden kan bli
vanskelig og skaffe deler til den. Michaelsen, som nå er medlem i den
amerikanske veteranbil-klubben, har fått høre at det kun er to andre som har
samme bil der.
– Det er gøy, men det gjør det vanskelig med delene. Bilen er ultrasjelden, sier
han med et smil.

BEHÖVS ETT NASHMUSEUM?
När Svenskt Nashregister, föregångare till Nordiskt Nashregister, år
1974 tog sina första stapplande steg
var det flera i Sverige som skaffat sig
1920- och 1930-tals Nashar och hade
satt igång renoveringar.
Vi var uppvuxna på 1940- och
1950 talet och hade klara minnen av
de äldre bilarna som kom ut på
vägarna igen efter kriget. Vi hade
ocks å fattat tycke till dåtidens
automobilteknik och karosseriformer.
Flera av de bilar vi renoverade
hade ett ursprung i Norge och
Danmark där man behöll de äldre
bilarna längre än i Sverige. Ett sådant
exempel är min egen NASH 1930
modell 481, som jag 1965 fann på
Kirkeveien 100 i Oslo. Den gick då i
trafik och efter ett dygns förhandlingar körde jag och min kamrat
hem den till Bromma, mycket nöjda.
Jag har vid det här laget ägt min
NASH i 52 år och är fortfarande lika
intresserad.

Lasse Adolfsson, som bor nära mig
i Bromma, är också långvarig ägare av
NASH och vi brukar träffas nästan
varje vecka på vinterhalvåret för att
jobba med ständig förbättring av
481:an. Men man börjar inse att det går
inte att meka och köra med den hur
länge som helst, min dotter är inte
intresserad och jag vill inte sälja under
min livstid.
Lasse, som är i samma situation,
och jag har börjat diskutera hur vi löser
detta och vi har kommit fram till att det
bästa vore att bilda en privat NASHsamling där vi och andra i samma
situation kan hysa våra fordon.
Vårt första alternativ är att inhysa
samlingen i ett befintligt bilmuseum
där det kan finnas utrymme för en egen
avdelning med 6-8 äldre Nashar.
Fr å g a n h a r r e d a n s t ä l l t s t i l l
Fordonsmuseet i Köping men där
finns ing et utr ymme. Ett annat
alternativ kan vara att någon medlem
har tillgång till en bra lokal, helst
uppvärmd, där vi kan ha ett eget

museum.
Sökandet fortsätter men vi vill ha
synpunkter kring dessa tankar och
gärna hjälp att leta efter lämplig ort och
lämplig lokal.
Om vi lyckas kan detta bli en
intress ant plats för alla NASHintresserade med ett litet bibliotek med
br os ch yr er , in st r uk ti on sb öc ke r,
tidigare NASH-bulletiner och annan
NASH-litteratur. Kanske kan vi skapa
en tradition att varje år g öra en trevlig
utflykt till NASH-samlingen.
Det går säkert att utveckla många
tankar bara vi kommer igång.
Ja g s e r f r a m e m o t m å n g a
intressanta förslag från NASHmedlemmarna!
Christer Söderberg
Christer.soderberg@flyingbarrel.org,
070-6772690

BREV
TILL
TNNR

Foto Inga Nilsson

Det kom ett trevligt brev till Kent Agdestein strax efter vårt stora 100årsjubileum i Ulricehamn. Det kom från Buickåkarna Iréne och
Ingemar Kårebäck. Med brevet följde ett härligt foto från 1948.
“Stort tack för den trevliga samvaron
på Nashträffen i Ulricehamn som vi
hade turen att råka komma till. Vilken
gemytlig stämning vi upplevde hos er!
För mej blev det en upplevelse att få se
bilar av de årsmodeller från slutet av 20talet som Farfar en gång hade och som
min far också körde. En händelse med
anknytning till Farfars Nash som jag
har fått berättat för mej.
Min far som hette Bror körde upp för
körkort på Nashen. Historien är den att
han körde utan körkort i några år men
så tyckte både han och hans bror Georg
att det vore nog bra att ordna ett
körkort. Att det dröjt med körkortet
var att far var rädd för att få underkänd
syn vid läkarkontrollen. Detta löstes
genom att Georg for till en läkare
(samtidigt som han utgav sig vara sin
bror) i Lidköping för undersökning och
ordnade på så vis ett godkänt intyg.
Så var det dags för uppkörning i Vara.
Min far, tog Nashen åkte till Vara och
anmälde sig hos inspektören, som
frågade "åker du på bilen hit?". Svaret
var jakande. Det var bra det då går vi ut
och gör körprovet sa inspektören.
Uppkörningen bestod av att åka ett
varv runt kvarteret. Mitt i första
svängen kom far på att han glömt att
fälla ut körriktningsvisaren och
famlade efter reglaget , detta såg
inspektören och sa ahh låt den vara, har
ni glömt den så har ni glömt den.

Körningen blev godkänd och med
godkända intyg så fick far sitt körkort.
Så gick det till på den tiden.
Denna bild publicerade jag i Saleby
Hembygdsförenings tidskrift "Hem
och Hembygd, Tidskrift för Saleby,
Träs sb er g oc h Hä rje va d 20 07 .
Bildtexten lyder:
Året är 1948. Bilden är tagen i
Skattegården i Härjevad. Lastbilen till
vänster är en Volvo. Nyss inköpt av min
farbror Georg Johansson, Kåregården,
för att göras om till en Epa-traktor.
Lastvagnen är utrustad med tippflak.
Tippanordningen är mekanisk och
vevas för hand. De som intresserat ser
på när flaket tippas är Georg, JohnOlof, och Bror. Bengt är den som står
uppe på flaket. John Andersson sköter
veven till tippen. Epan användes först i
Kåregården ett tag men sedan övertogs
den av John.
Personbilen, med reg.nr. R 1025, är en
Nash Standard 320, 4dr sedan av
årsmodell 1927. Den har en rak 6:a på
45 hästkrafter. Min farfar, Emil
Johansson i Kåregården, Härjevad
köpte Nashen 1934 av folkskolläraren
Isidor Sandstedt i Hyringa efter idogt
tjôt från sönerna, själv körde han inte
bilen en enda gång. Detta köp
föranledde kyrkoherde Johannes
Sixten, som Emil gärna slängde käft
me d, en komm en ta r so m lj öd :
Härjevad som är den mest konservativa

socknen och den mest konservative av
alla konservativa är Emil Johansson i
Kåregården, därför förvånar det mig
att han har köpt bil. Emil som var
snabb i repliken, svarade då: jo se
kyrkoherden den ska användas för att
åka till Saleby kyrka med, för du har ju
ordnat med att det ju bara är mässa här
varannan söndag.
I Härjevads socken fanns vid den
tiden en T-ford hos Ernst Jonsson i
Karls-gården, dessutom hade
lan tha ndl are n Karl Rogl and och
lärarinnan Bolla varsin bil. Gerard i
Friskagården var också en av de som
tidigt skaffat bil.
Så småningom övertog sonen Georg
Nashen. Den stod avställd under tiden
28 juni 1940 till 21 februari 1946 på
grund av 2:a världskriget. En av de sista
resorn a kanske rentav den sista
företogs till Myråsen utanför Skara på
Yngve Jonssons födelsedagskalas den
11 februari 1949, med kokande kylare
tog man sig till sist hem. Den 17 mars
1949 är vagnen anmäld som nedskrotad och avförd ur registret.
Observera märket med S i vindrutan
som visar att bilen har tillstånd att köras
på söndag ar, eftersom söndagskörförbud rådde vid den tiden. Georg
hade sökt tillståndet för att kunna köra
mjölkflaskorna ut till mjölkbordet vid
landsvägen.”

Fortsättning från sidan 5.

Dave och Ted avstod att uppdatera deras AMX. AMC fortsatte att regelbundet skicka dem nya och
uppdaterade race-komponenter som t.ex. förgasare och nya 1970 Crane preppade Dog-Leg toppar. Ted tog
hem segern på Summernationals tre gånger och han ställde upp i den nya klassen Pro Super Stock
tillsammans med Ken Rose som då ägde SS/AMX’n #1.
Senare startade Dave en egen firma som reparerade och tillverkade växellådor och bakaxlar och som hette
Trans/End. Han medverkade på stora NHRA events med en mobil verkstad.
Dave kämpade på fram till 2007 då han gick i pension.
1975 sålde Dave sin AMX till Rich Riley som då jobbade åt honom men Trans/End fortsatte att vara
sponsor åt AMX’n vilket syns tydligt på bilens layout. Rich Riley tog även över ratten och körde många
race med bilen.
Samtidigt hemma i Sverige!
En herre vid namn Tommy Flitt ifrån Stockholmsområdet drev i mitten på 70-talet en firma som
renoverade och byggde växellådor och motorer. Då han köpte mycket delar ifrån USA hade han även god
kontakt med just Trans/End. Han och en god vän var över i USA och gjorde bl a ett besök hos Trans/End
och fick då syn på en AMX som stod i ett hörn.
Intresse uppstod och det hela slutade med att Tommy köpte bilen utav Rich Riley och tog med sig den
hem. Bilen såldes utan motor och låda.
Han hade gjort upp en deal med en vän hemma i Sverige att de skulle dela på kostnaderna på AMX´n men
när bilen väl stod hemma i Svedala hade kompisens intresse svalnat och dealen var ur världen. Kort där
efter sålde Tommy bilen till två andra riktiga raceskallar!
Året är -78/-79 och Jöran Andersson och Gunnar ”Gurkan” Schön, bägge två ifrån Stockholmskrokarna
blir de nya ägarna till (enligt mig) Sveriges tuffaste Drag Racing bil, och drag race blev det!
I början turades killarna om att köra men senare blev det att Gunnar körde och Jöran mekade. De höll på i
ca 3 år och tävlade, de körde runt på olika tävlingar i hela landet och även i Finland.
Jöran berättar att de körde med en 340 Chrysler motor och en 4-växlad Liberty låda.
1980 på Mantorp händer det som inte får hända, när Gunnar står i starten och inväntar grönt ljus är han så
på hugget att när det väl blir dags lyckas han få till en så kallad ”wheel stand”. Gunnar greppas av panik
och av ren reflex trampar han till på bromsen. Resultatet blir den att bilens front flyger i backen och hela
framvagnen blir skrot.
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En finsk biltidning lyckas fånga hela förloppet på bild och i tidningsartikeln ser man när AMX’n står med
nosen rakt upp i luften. Detta blev dessvärre nådastöten för denna unika AMX för tack vare att fronten
blev så skadad så började man bygga om hela frontpartiet. Man byggde även helt egna framvagnsben,
fjäderben, bromsystem m.m. Man gjöt även en ny front och huv i glasfiber.
Allt detta resulterade i att när AMX’n väl var ute på banan igen var den avsevärt mycket lättare och fick
därför helt andra resultat på tävlingarna.
Ett tag blev den till och med utnämnd för att vara den snabbaste europabyggda bilen.
Sedan sålde killarna bilen vidare till Jari Konola, en känd racing profil inom drag racing i Sverige. Jari tog
vid där de förra ägarna hade slutat och fortsatte att bygga om bilen för att få den att bli lättare. Han körde
många tävlingar med den men till sist sålde även han den vidare. Idag står den i Norge utanför Oslo hos en
herre som även han har kört många lyckade tävlingar med bilen.
Den är i skrivande stund till salu igen för den som vill söka spänningen på strippen.
Vid intresse, kontakta undertecknad.
Det florerar en hel del rykten kring denna bil vilket gör det hela lite mer spännande, man tror sig känna till
hela bilden omkring den men plötsligt dyker det upp något som någon har hört eller sett. Som t ex påstod
någon att det har suttit en äkta SS/AMX motor under huven på AMX’n någon gång under åren som den
kördes i Sverige. Enligt vad jag har lyckats komma fram till så stämmer detta rykte tyvärr inte men därmed
inte sagt att det inte existerar en äkta SS/AMX motor i landet. För det gör det!
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