


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 Nash/
American Motors Corporation!

Presidenten
har ordet.

Tryckt på Karlstad, Februari 2018

MHRF-FÖRSÄKRINGEN ägs och drivs sedan 1975 av de 167 klubbarna
inom MHRF i samarbete med Folksam och har idag drygt 34 000 försäk-
ringar. 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. For-
donet ska vara i gott bevarat skick eller renoverat till ursprungsskick. Ombyg-
gda fordon kan också försäkras, men ombyggnaden skall vara minst 20 år
gammal.

Kontaktperson: Johan Lindersson, 018-37 79 10

Några ord från
Redaktörn.....
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1968 hände något helt fantastiskt i bilvärlden. American
Motors släppte loss två riktiga vilddjur på våra vägar,
nämligen Javelin och AMX! I år är det 50 år sedan och det

Får erkänna att jag helt saknade inspiration att göra denna
tidning. Knåpat ihop den i 10 långa år nu. Så började jag läsa
Peter Carells enastående berättelse. Plötsligt känner jag att
inspirationen finns där som den gjorde år ett! Som ni nog vet,
firar vi detta år Javelin & AMX 50 år! Oj, vad tiden går fort! De
känns fortfarande som "nya" bilar för mig! Har ni ett Nash/AMC
minne att dela? Skriv och skicka till redaktionen! En förening blir
aldrig bättre än medlemmarnas arbete med den! En evig sanning!
Så vill jag åter påminna om att ni går in på TNNRs sida och
registrerar era fordon! Så kan vi göra en Matrikel 2018.

tänker vi fira med dunder och brak sista helgen i augusti. Vi kommer i år även att ägna
mycket uppmärksamhet kring historien bakom Javelin ochAMX och som grädden på
moset har vår kära klubbkamrat Peter Carell delat med sig av sina AMC minnen och
historien om den Svenska AMX Klubben. Denna artikel kommer att bli en följetång
genom årets fyra nummer utav Rambler Revyn.
Och för de som vill besöka ännu fler träffar under sommaren har vi år ett stort utbud att
erbjuda. Blommor & Bil 21/4, AMC Sweden Swap Meet 12/5, Beep Beep Meet 26-29
juli, AMC/Nash Euromeet 17-19 Augusti och Javelin/AMX 50ÅR 23-26 Augusti. Se nu
till att vara ute i god tid med bokning då stugorna går åt snabbt och vi har kort
reservationstid.
Mer info finner ni på våra hemsidor:

Vill även passa på att påminna alla om att logga in på vår exklusiva medlemssida och
registrera era kontakt- och fordonsuppgifter. Om alla skulle utföra denna enkla handling
vore det guld värt för klubben och vi skulle få till en digital matrikel som alla
medlemmar har tillgång till! Inloggningsuppgifter finner ni på adresslappen på kuverten
ni får Rambler Revyn i. Med allt detta sagt låter jag er nu få njuta utav årets första
Rambler Revyn!

WWW.AMCSWEDEN.COM

WWW.NORDICNASH.ORG
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AMX var den första amerikanska tvåsitsiga
prestandabil i stål, sedan 1957 Thunderbird.
Ford´s ursprungliga tvåsitsiga bil hade sedan
dess utvecklats till en fyrsitsig personlig lyx-
bil. Med en kort axelavstånd (2464 mm), var
AMX direkta konkurrent Chevrolet Corvette
som var en tum längre (2.489 mm). AMX
hade ett rekommenderat utpris på $ 3245 ( $
21.687 i 2012 dollar), var det nästan 25% un-
der Corvettes pris (över $ 1.000 lägre). AMX
introducerades till pressen på Daytona Inter-
national Speedway den 15 februari 1968,
drygt fyra månader efter Javelin hade börjats
säljas. I demonstrationerna på banan, sprang
den nya AMXen upp i hastigheter till 130

mph (209 km / h). American Motors "Group Vice President, Vic Raviolo, beskrev AMX som en "Walter
Mitty Ferrari”. AMX har utformats för att "tilltala både muskelbils och sportbils entusiaster, två läger som
sällan erkänner varandras existenser". ”Problemet” var en acceleration så kraftig, att den gav däck-smältning
samtidigt som den kunde hanteras som en sportbil, detta förvirrande kunderna." Bil journalisten Tom McCa-
hill sammanfattade så här: "AMX är det hetaste som någonsin kommit ut från Wisconsin och ... du kan piska

den genom kurvor och riktigt hårda böjar bättre än med många erkända sportbilar".

Viginale byggda prototypen

I januari 1968 satte två speciellt förberedda AMXer 106 världsrekord i hastighet och uthållighet  på Good-
years bana i Texas av (dåvarande) innehavaren av världsrekordet i hastighet på land, Craig Breedlove, och
hans fru Lee, och Ron Dykes. Som en första marknadsföring av den nya bilen, frågade AMC: s ”Perfor-
mance” aktivitetschef, Carl Chakmakian, Breedlove att sätta AMX i rampljuset innan den ännu var tillgän-

att förbereda 2 bilar innan de skulle visas på Chicago Auto Show i februari.

Den ena var en 290 CID (4,8 L) borrad till 304 CID (5,0 L) och en 390 cu in (6,4 L) borrad till 397 CID
(6,5 L). Man installerade headers, 8 L oljetråg, oljekylare, ”hi-rise” insug, racing kamaxlar med mekaniska
lyftare och hårda fjädrar, samt större förgasare. Bilarna hade oljekylare såväl på motor som på transmis-
sion.  Dessutom var tankarna av celltyp. Motorkomponenterna var röntgade och Magnafluxade för att kon-
trollera sprickor, liksom chassikomponenter.
Chassi förberedelsen bestod av hårdare fjädring (en del av fabrikens tillval). Man hade traction bars och
”Panhard” stag bak. Standard hjul och däck ersattes av magnesiumfälgar och breda Goodyear racing däck.
Bilarna blev aerodynamiskt uppdaterade: de sänktes framtill och spoilers installerades under främre



stötfångaren. De hade styva burar för att skydda förare.
Sätena hade modifierats för att ge ytterligare stöd

och extra instrument gav nödvändig kontroll av hur
motorn mådde. Det hela spelades in på film och filmen
heter ”Texas takeover”. Den finns idag att köpa på
DVD från: www.torq-o.com

Breedlove tog också AMX till Bonneville där han
nådde 189 mph (304 km / h) under en US Auto Club
(USAC) kontrollerad körning samt en inofficiell
körning över 200 mph (322 km / h).
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SS AMX-1 renoverad

Breedlove



Bransch erkännanden

AMX var "inte bara sportig och snygg", utan man införde "många bransch ledande konstruktioner”.
American Society of Automotive Engineers utsåg AMX till "Best Engineered Car of the Year" i 1969 och
1970.

I motiveringen för första årets erkännande, uppmärksammades bilens instrumentbräda, som var formspru-

tade i ett stycke "av säkerhetsskäl”, vilket man var först med. AMX nya 390-motor hade utvecklats för att

ha en stor volym inom sitt minimala yttermått och med måttlig vikt, samtidigt använde man många ge-

mensamma komponenter och bearbetning med AMC´s 290 och 343 motorer för bästa ekonomi i till-

verkningen. De hade också en innovativ säkerhets detalj, en glasfiber utfyllnad, en "plast" på insidan av

vindrutans stolpe som användes för första gången på Javelin & AMX.

För 1970 var motiveringen till utmärkelsen att AMXs (och Javelin) var de första serietillverkade bilar att

använda en vindruta som var säkrare, tunnare och lättare än vanligt laminerat glas. Utvecklad av Corning,

hade glaset ett kemiskt härdat lager som var utformat för att smula sig i små korn för att minska skadorna

vid kollision. Det inre lagret har "stress höjare” som splittrar glaset innan allt för stora krafter kan

utvecklas i den åkandes skalle vid krock. American Motors utvecklade också nya metoder för montering av

vindrutan till 1970 årsmodeller, och utvecklade en systemlösningar som inleddes redan i ”styling” studion
för att säkerställa maximal effektivitet.

Big Bad AMX
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MOTORRENOVERING

Gjuta babbitslager
Nash 1931 model 871, rak åtta med sidventiler, räddad från skrot-
döden hängande i en lyftkran. Den skulle renoveras!
Gänget som roat sig med att “mörda” Nashen hade gått hårt fram, 
inte minst med motorn. Sliten, söndermekad, men ganska komplett.
Att låta en verkstad helrenovera motorn tillät förstås inte kassan.
Så, vad måste man anlita verkstad till och vad kan man göra själv? 
Borra cylindrar, plana block och topplock, slipa vevaxel - helt klart 
verkstadsjobb. Men resten? Göra själv! Tänkte den envise.

Ram- och vevstakslager behövde hål att hälla  den smälta babbitsen 
bytas. Men den här motorn har inte genom. Babbits är en vitmetallege-
utbytbara  lager, de är rotationsgjutna ring bestående av 88% tenn, 9% 
direkt i ramlagerskålar  och i  vev- antimon och 3% koppar. Den har låg 
stakar. smältpunkt och smältskopan från till ytan av centrifugalkraften, bort 
Ytterringarna till ett par koniska rull- tennsoldatstiden duger bra! och lagerhalvorna plockades ut ur 
lager svarvades ur  och lagerskålarna Nåväl, burken med lagerhalvor sattes burken och shimsen togs bort därefter 
placerades  mellan dessa åtskilda av upp i svarven och under rotation finsvarvning till mått.
tunna shims så att lagerhalvorna inte hälldes den smälta metallen genom Vevstakarna krävde en knepigare 
blev sammangjutna. På ena sidan ett hålet i gaveln. Sedan allt svalnat fixtur för att kunna rotera i svarven 
täckande lock och andra sidan ett med svarvades slaggen, som slungats upp men i övrigt samma tillvägagångssätt  

Här gjuts babbitsen under rotation. 
Den gamla skopan från tennsoldat-
tiden kom till användning igen!

Oljekanalerna pluggas igen. Det är 
tvåkanaler, dels den som går till 
kolvtappen, dels den som smörjer 
cylinderväggen från ett spruthål.

Groparna som syns i överfallet, som 
är av aluminiumgods, gör att 
lagermetallen hålls på plats. 



Vevstakslagren arborrades till mått Gauge - en plast-tråd - längs axeln 
som visas i bild nedan, där kan man se innan man lägger dit överfallet och 
vevstaken i sin fixtur som har en drar bultarna till rätt moment. Tråden 
motvikt som balanserar vid rotationen blir utplattad, bredden aväses mot en 
i svarven. skala som ger lagerspelet i hundradels 
Enklaste sättet att mäta spelet i ett mm.
lager är att placera en bit Plastic 

Lennart Engström med 1977  AMC Pacer X

Gjutningen utförd. Centrifugal-
kraften har tvingar slaggen flyta 
upp mot centrum då den är lättare 
än babbitsen.

Lagret arborras sedan till rätt 
diameter med svängstål. 
Toleransen ligger på några hundra-
dels mm.

Alla åtta vevstakarna är nu klara. 
Återstår bara att montera nya kolv-
bultsbussningar och brotscha dem 
till rätt passning.

Vevstakslager, mätning av spel.

Ramlager, ovan.
Mätning av ramlagerspel, nedan.

J. P. Åhlén, grunda-
ren av Åhléns. 

1899 startade han 
postorderfirman  
Åhlén & Holm.

Här på studieresa i 
USA i början på 30-

talet.

Terje Vadsets fint 
renoverade 
Nash 1931
Model 871 

Jag minns hur tyst 
och mjukt den raka,
sidventilade åttan 

spann.



De slitna ventilstyrningarna dras ut 
mha gängstången och en hylsa 
som mothåll.

Här syns en utdragen ventilstyrning 
och några av verktygen som 
användes.

Ipressning av nya ventilstyrningar 
Köpta hos Veteran Car Service. 
Samma verktyg fast omvänt.

Innan ventillyftarna monteras måste 
ventilfjädrarna med brickor träs över 
styrningarna ...

... och pressas samman  med 
gängstång så att de  inte är ivägen 
när ventillyftarna ska lyftas in.

Nu kan fyrgruppen med ventillyftare 
monteras. T h skymtas en monterad 
fyrgrupp.

Sista momentet är att stoppa in varje ventil, pressa 
samman ventilfjädern och låsa ventilen med ett ventil-
knaster som skjuts in i spåret i änden på ventilskaftet.

Här är motorn lagd på sidan, alla ventiler är åtkomliga 
för justering av ventilspelen. Dessa spel ska sedan 
justeras när motorn är varmkörd.

Byta ventilstyrningar
Motorblocket har varit på borrning av 
cylindrarna och slipning av ventilsätena.
Ventiltallrikarna behövde slipas i en ventil-
slipmaskin men ventilskaftena var obetyd-
ligt slitna, så de gamla ventilerna var 
användbara.
Ventilstyrningarna däremot var tvungna att 
bytas mot nya. Detta arbete kräver bara 
enkla verktyg. Gängstång med muttrar, 
rörstump och en fjäderpressare är allt som 
behövs. Veteran Car Service hade ventil-
styrningar i originalaskar, ursprungligen från 
nedlagda reservdelsfirman Knut Sande. 



Dessa kolvar är slitsade och ska 
svarvas runda till skillnad mot oslitsa-
de som ska slipas ovala.

Efter svarvning brotschas kolvarna till 
rätt mått för kolvtappen så att den 
passar med lätt presspassning.

Sammanpressning av slitsen måste 
undvikas när kolvtappen pressas in.
Särskilda mellanlägg används på 

Varje kolv har 2 kompressionsringar 
och 2 oljeskrapringar. VCS hade 
även dessa utom nedre oljeringen.

var sin sida om vevstaken. Med en 
gängstång pressas kolvtappen in 
och säkras sedan i var ände.

Nya kolvar och kolvringar
Veteran Car Service - VCS, nära Brommaplan i 
Stockholm, är en veritabel guldgruva när det gäller 
delar till äldre bilar. Där fanns en originalkartong 
med kolvämnen till Nash 1931 rak åtta med en ut-
förlig instruktion hur de ska svarvas till rätt mått.

Vid kontrollmätning av kolvringarna 
visade det sig att alla hade rätt 
ändspel utom nedre oljeringarna.

Nelson-Bohnalite-kolvarna är av alu-
minium med förstyvningar av invar 
med extremt liten värmeutvidgning.

En enkel justering av spelet och 
man slipper att den ställer till så att 
motorn skär.

Är spelet för litet finns risk att ringen  
nyper i cylindern då ringen utvidgar 
sig när den uppnår arbetstemp.



A
B
C

Hur såg då oljan ut efter denna 
inkörningsperiod? På fotot till 

vänster syns skillnaden!

de fördelas jämnt runt kolven. Ring-
arna pressas ihop med en klämma-
re innan kolven föres  in i cylindern.

Med en kannringstång undviker man 
att knäcka kannringarna när de träs 
över kolven. Placera ringgapen så

Det vore bra 
att ha tre hän-
der. Men i brist 
på detta får 
man ordna till 
en enkel fixtur.
T ex en som 
håller kolven 
när kannring-
arna ska på 
plats.

Med vevstakens storände före skjuts 
kolven in mha en sliten kolv. Kläm-
man gör att ringarna glider in lätt i  

cylindern. Kolv och vevstake skjuts 
vidare ned till nedre dödäget där 
vevslängen väntar.

Nya vevstaksbultar behövdes, de 
gamla var helt sönderdragna. Men 
var få tag i bultar med rätt skalle? 
Det var bara till att slipa 16 standard 
kolvbultar till rätt utseende, Slipa 
varsamt, tänk på härdningen!

Allt på plats, lageröverfallen med 
nya bultar dragna med moment-
nyckel samt ny  kamkedja monterad

Det går tungt att dra runt en motor som är nyborrad och har kolvar med 
nya kolvringar. Det är knappt man orkar dra runt den med startveven! En 
större kilremskiva fästes framtill på vevaxeln och en elmotor med en 
mindre remskiva användes för att rotera motorn med lagom varvtal och 
på så sätt få bort den värsta råheten. Efter många 10-minuters pass med 
motorn upp- och nedvänd och med ordentlig smörjning började motorn 
löpa lättare. Bilden ovan är tagen när motorn dras runt. Oljan stänker friskt!
Sedan var det dags att montera oljepumpen och oljerören till ramlagren, 
sätta dit oljetråget, vända motorn på rätt köl och fylla på olja.
När motorn körts några timmar dragen av elmotorn, monterades topp-
locket på och kompressionen mättes. Samtliga cylindrar
visade 7 bar!
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1 Året var 1935...
Charles W Nash, född 1864, var en “self made man”. Föräldralös vid sex 
års ålder fick han arbeta för sitt uppehälle som lantarbetare. Men det 
var  inom den gryende bilindustrin han kom att bli framgångsrik och en 
betydande man inte minst för den amerikanska ekonomin, vilket 
framgår av tidningsklippet. Vid 71 års ålder var han en av de 25 högsta 
skattebetalarna i USA!
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Jöns Persson Björn föddes den 1april 1861 i byn Långerud i Östmark som 
ligger i den Värmländska finnmarken. Familjen var fattig. Han emigrerade till 
Amerika 1890 och kallade sig då John Bjorn. Efter en svår tid i Chicago fick 
han jobb hos cykeltillverkaren Gormully and Jeffery Co, sedermera 
tillverkare av bilen Jeffery. Charles W Nash  köpte Jeffery Co 1916. John Bjorn 
forsatte sitt avancemang hos Nash och blev General Superintendent inom 
Nash Motor Co. Han pensionerades  1926.

John Bjorn besökte släkten i Sverige vid flera tillfällen. 
Höjdpunkten var när han fick motta Vasaorden ur konung 
Gustav V:s hand 1928 för välgörenhet till sina landsmän.

... och 1939 avlider John BjornO
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Hur blir man egentligen en entusiastisk och trogen AMC och AMX ägare?
På följande sidor följer en berättelse om hur det startade för min del.
Eftersom jag på den tiden tyckte bättre om att köra häftig muskelbil än att dricka öl på helgerna (kanske en
lätt överdrift), så var jag en given chaufför på fredags- och lördagskvällar runt torget i Karlskoga.
Min första bekantskap med AMC high performance bilar var en 1971 Hornet SC/360. En god vän till mig,
Arne (som jag ofta var chaufför åt), köpte den 1974 av den svenska originalägaren i Karlskoga.
Jag blev genast imponerad av styling och performance. Den metallicgröna Hornet SCn med vita stripes blev
snabbt en omtalad bil bland motorintresserad ungdom i vår motorstad.
En helg så var det dessutom en kompis till Arne som besökte Karlskoga från Örebro. Han körde en 1969
Big Bad Javelin med roof spoiler och allt. Jag kommer ihåg att jag verkligen gillade den. Bilen såg ju inte ut
som de man var mest van att se på helgcrusningen runt torget i Karlskoga (mest 50-talare plus förstås
Mustanger, Camaros, Cudas o Challengers). Jag vill minnas att just den Javelinen hade ett ganska ovanligt
Offenhauser insug, med dubbla 4-portsförgasare.

Min 1970 AMX 390 ”racer”:

Efter att ha muckat från K4 i Umeå 1975 köpte jag i maj månad en Honda 500cc motorcykel. En annan av
mina bästa vänner, Danne, meddelade vid samma tidpunkt att han skulle hämta hem en nyss inköpt bil som
skulle ge min motorcykel en ”run for the money”.
Det visade sig vara en grön metallic 1971 Javelin AMX med vita stripes. Nu blev mitt intresse för AMC
ännu större och efter att ha sålt motorcykeln (som då var mitt enda fordon) och överlevt en kall vinter i en
1967 Dodge Dart GT V8 med manuell låda, så bestämde jag mig för att åka till Stockholm och inhandla
något vassare. I Dagens Nyheter hade en annons från Jäderlunds Bil fångat min uppmärksamhet. De hade en
Dodge Charger, en 69 Indy Pace Car Camaro, och en tredje bil som verkade intressant - en 1970 AMX 390
med Holley och Hooker Headers! Om AMC 360 motorer från 1971 var så vassa, så borde ju den här kunna
gå ännu lite bättre! Sagt och gjort, jag reste upp till Stockholm den sjätte februari 1976 med handpenningen
brännande i plånboken.
Då jag promenerade ned i det underjordiska garage som var Jäderlunds Bil och väldigt typiskt för dåtidens
Stockholmsbilhandlare, så var det en Mosport metallic grön bil som stod längst fram i mittgången. Den
fångade genast mitt intresse och det var kärlek vid första ögonkastet! Först visste jag inte ens att just denna
bil var den AMX som jag ville kika på, jag hade ju aldrig sett en 68-70 tvåsitsig AMX tidigare.
Bilen inhandlades för drygt 20,000 kronor utan att jag ens försökte pruta. Senare insåg jag att jag säkert
skulle ha kunnat få den för runt 15-16,000!
Jag åkte och tankade på en Shellmack runt hörnet och stannade sedan för en bit mat, fortfarande kvar i
Stockholm.
När jag kom ut från lunchen så stod det en Mosport grön metallic 1970 Javelin parkerad bakom min AMX.
Denna Javelin SST var (tror jag) nysåld i Sverige och hade endast ca 4000 mil på mätaren, och jag insåg att
min nyinköpta AMX hade haft ett betydligt tuffare liv i New York innan den kom till Jäderlunds i Sverige
1975. Vi bytte dock information

Text & bild: Peter Carell

Svensk AMX historia och andra AMC minnen
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m.m. men nu kan jag inte komma ihåg vad gentlemannen hette som ägde den fina Javelinen. Men det var

en av de finaste Javelins jag någonsin sett i Sverige.

Så började då resan hem till Karlskoga de knappa 25 milen en kall februaridag. Efter några timmar hade

jag sedan säkert anlänt hem till Filipstadsvägen i Karlskoga med min första AMX!

Arne hade vid denna tidpunkt sålt sin SC Hornet, men Danne och jag hängde ofta tillsammans och många
i Karlskoga frågade om våra ovanliga AMXer.
Själv var jag då inte 100% säker på om min bil var en Javelin AMX men det fanns ju ingenting som sade
Javelin någonstans på bilen. En intressant sidostory är att en vän talade om att det fanns en annan 1970
390 AMX till salu i Örebro precis då jag anlänt till Karlskoga med mitt nyförvärv. Så jag åkte självklart in
och tittade på den bil som sedan kom att kallas för ”Filipstadsbilen”. Det var en Big Bad Blue 70a som de
ville ha 29,000 kr för.

Jag åkte många år senare till Filipstad och fick titta på bilen igen hos dåvarande ägaren Arto Hissa, som
då också värvades till den svenska AMX klubben. Bilen är tydligen numera lackad svart med silver C-
stripe och, som jag förstått, nu hos Börje Hultberg.
Min AMX vs Javelin forskning började genast med att jag letade i amerikanska biltidningar och dessutom
ett flitigt brevskrivande till AMC klubbar i USA (jag hittade adresser i Car Craft och Hot Rod magazine, då
ju Internet inte fanns).

Det var på detta sätt som jag kom i kontakt med Larry Mitchell och Classic AMX Club, då baserad i
Rockford Illinois. Larry, som numera är en av mina bästa vänner i USA, svarade i ett entusiastiskt brev
och snart (1978) var jag den första medlemmen från Europa i CACI (Classic AMX Club International). Nu
började täta kontakter med AMX klubben i USA och diverse litteratur inhandlades, bland annat alla
klubbtidningar (AMXtra) ända från det år som klubben startades.
Tack vare duktiga kompisar och garagegrannar så började nu AMXen göras i ordning undan för undan
varje vinter. Underredet gjordes rent och målades, liksom motorutrymmet. Mitt stora intresse var att kunna
köra fort både rakt fram och i härliga kurvor på en racerbana (man hade ju trots allt växt upp med
Gelleråsbanan och varit på nästan varenda race mellan 1964 och 1970).

Min första AMX, här fortfarande Mosport Green 1976.
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Automatlådan slirade en aning mellan växllingarna vid vissa varvtal och min gode vän Stig Åhlgren
(automatlådeguru) tog sig an att försöka renovera sin första AMC-låda. Idag är Stig säkert en av de
skickligaste automatlådebyggare som finns i Sverige.
Efter att ha tagit isär och renoverat den två gånger, och resultatet fortfarande inte var helt
tillfredsställande, så beslöt jag mig för att bygga om AMXen till manuell (vilket ju var vad jag hade
föredragit från början i alla fall.)

En Borg Warner T10P AMC låda med 2.64:1 för ettans växel inhandlades av Ital-American i Hägersten.
Stig som är en guru i allt mekaniskt byggde egenhändigt kopplingsmekanism och pedalställ på Bofors
efter att endast ha tittat på ritningar i den 1970 Servicemanual som jag hade inhandlat.
Jag körde med denna mekanik i många år tills jag hittade ett begagnat pedalställ under en resa till USA.
Via Hansen Racing köpte jag också ett Hays stålsvänghjul, Zoom koppling och en Hurst växelspak.
Min AMX hade inte Go-Pack så en diffbroms och 4,10:1 utväxling inhandlades fabriksnytt från USA.
Dessutom så hade original torque links (momentstag bak) försvunnit innan bilen kom till Sverige, så
genom AMX-klubben i USA köpte jag ett begagnat set som monterades. De Hi-jackers som satt på vid
köpet hamnade i skrotlådan och nya Konidämpare införskaffades.

Då bilen original var utrustad med trumbromsar fram så införskaffades istället ventilerade skivbromsar
från en 1973 AMC, som ju har bättre typ av skivbromsar än en original 1970 AMC.
En liten finess som Magnus senare hjälpte mig med var att montera en bromstrycksregulator mellan fram-
och bakbromsar som jag kunde justera inifrån kupén, och det var nog en lite ovanlig lösning på den tiden.

Efter att min garagegranne Janne fått sin Porsche 911 lackad av en far-och-son-firma i Kristinehamn så
beställdes tid för omlackningen även av AMXen. Sonen sade att för samma pris (4000 kr), så skulle han
ge den ett lager med flip-flop och massor med klarlack. Jag bestämde mig för vit med röda - over the roof
- stripes i stil med 68 och 69 AMX. Ränderna blev dock bredare för att passa med bredden på huvscoopet,
lite mer smakfullt. Dessutom var jag svag för 69 Big Bad kombinationer med lackade kofångare, då
racestuk också var viktigt för mig. Framkofångaren var en aning krockad då jag köpte bilen, den riktades
upp så gott det gick innan lackning av både bil och kofångare.
Resultatet av lackningen blev i mitt tycke synnerligen lyckat och jag fick snabbt massor av beröm från alla
som såg den.

Den enda som inte var riktigt nöjd var fadern (ägare till lackfirman) då jobb och material egentligen skulle
ha varit nästan dubbelt så dyrt mot vad jag blivit lovad!
Men de höll sitt ord, så för endast 4000 kronor hade jag en bil med en lack som nästan var i showklass!

AMX grillen var trasig, och då jag tyckte att 70 Javelin grillen var snyggare (och igen hade lite mer
racestuk), så köpte jag en fabriksny grill från AMC, plus 70 orange Javelin blinkers. En ny 70 AMX
bakljusramp satte pricken över i exteriört sett.
Eftersom min garagepolare Janne körde en otroligt välbyggd Porsche 911 ombyggd till Carrera RSR stuk,
så blev man inspirerad till att förbättra väghållning efter diverse vilda utfärder med hans snabba Porsche.
Banracingintresset satt ju också kvar från alla besök på Gelleråsbanan. Vi hade några år tidigare hittat ett
ställe där vi kunde smita in för att kunna köra på banan med våra Volvobilar.

Genom amerikanska AMX klubben inhandlade jag ett krängningshämmarkit (grövre fram och en
matchande krängningshämmare bak). Dessutom fick jag bladfjäderpaketen bak renoverade och jag köpte
nya specialgjorda spiralfjädrar fram, allt för att få bilen styvare och lägre. För ordentlig kontakt med
asfalten så köpte jag de Pirelli P7 däck som Janne hade haft på sin Porsche (då han hade uppgraderat till
ännu bredare P7or).

Min ”gatlegala banracer” började nu ta form, inredningsmässigt så lät jag en lokal firma montera en
störtbåge och sedan införskaffade jag Corbeau GT racing stolar för både komfort och bättre sidostabilitet i
riktigt snabba kurvor. Extra mätare för oljetryck, laddning, bränsletryck plus en dyr varvräknare med
växlingsindikator kompletterade inredningen.



17

AMXen nu lackad vit i slutet på 70 talet.

Jag hade även köpt en helt ny bakmatta från AMX klubben i USA.

Batteriet flyttades till bagageutrymmet för att få lite bättre viktfördelning mellan fram och bak.

Naturligtvis måste ju nu även motorn uppgraderas för att matcha race-looken!

Motoruppgraderingar skedde etappvis under ett par år, och jag hade ett par motgångar då man ju tyvärr inte

levde efter regeln ”gör allt rätt från början”. Mest beroende på den ekonomiska faktorn - jag hade helt

enkelt inte råd att göra allt jag ville på en gång.

Först en sprucken kolv under ett race på Mantorp (tack vare garagegranne Gunne Back och min

Bilsportsförsäkring fick jag bärgningshjälp hela vägen hem till Stockholm). Sedan en nedsliten nock på en

splitter ny kamaxel vilket visade sig vara fabrikationsfel, (jag fick en ny kam från Tingbrands på garantin).

Senare en kolvbult (original är ju pressade) som lossnade efter ett balanseringsjobb hos Bosse Ridström.

Dessutom hade jag i början en del överhettningsproblem, som löstes med en ny treradig Go-Pack kylare i

kombination med helrenoveringen och en ordentlig rengöring av motorblocket.

Hur som helst, när allt var klart så hade jag följande specifikationer för 390 motorn:

Borrad .030” till 395 cu.in., smidda fullflytande kolvar, 11:1 kompression, större avgasventiler (1.68”),

Edelbrock R4B insug med AMC part number (inhandlat under en tripp till USA), Crane 304 graders

hydrualisk kam, Hedman headers, Holley 780 cfm 3310-1 förgasare. Magnus och jag hade dessutom

matchat portarna i toppen mot både insug och headers. Som kronan på verket så hade allting balanserats –

allt från remskivor till svänghjul och koppling - hos Bosse Ridström Racing. För säker smörjning i

kurvorna så hjälpte Magnus till att bygga om oljetråget till större volym och med extra skvalpplåtar.

En Holley elektrisk bränslepump monterades bak vid bensintanken för att hjälpa till vid körningar på

strippen. För gatbruk räckte den vanliga mekaniska pumpen bra. Denna kombination gick otroligt bra,

långa svarta spår på asfalten genom ettan, tvåan och treans växlar var inga som helst problem!

Under åren provades även andra kombinationer såsom ett Edelbrock Torker insug och en Holley 850 cfm

dubbelpumpsförgasare, (alternativa performance prylar som jag hade inhandlat).
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Tanken var nu, hur ska man kunna kombinera dragracing, banracing och gatkörning på ett mer vettigt sätt?
4.10:1 i bakaxeln var ju inte så ekonomiskt på gatan.
Något år tidigare så hade jag köpt en begagnad Daneka 6-71 kompressor (ett projekt som aldrig blev av),
men då Stig var intresserad av den så bytte jag till mig hans Hone-O-Drive överväxel (monteras efter
växellådan) som han renoverat och testat på sin 1970 Camaro Z28. (Överväxeln kom till Sverige via en
USA importerad 1970 Dodge Challenger 440 sixpack, som också gick i Karlskoga under den här tiden).
Men då AMXen har väldigt kort hjulbas och den kortade kardanaxeln blev extremt kort och fick en icke
önskvärd vinkel mot knutkorsen, så visade det sig inte bli den lösning som jag hade hoppats på.

AMX registret (och sedemera Svenska AMX klubben):

Efter den forskning och kontakter med olika AMC och AMX klubbar i USA var det nu dags att ta nästa
steg:
Som en sann entusiast beslöt jag mig för att resa till USA och besöka CACIs nationella årliga träff i
Kenosha 1980. Jag och kompisen Thomas (senare president för svenska Mustang klubben under några år)
flög till Chicago och tog sedan Greyhoundbussen till Rockford. Här hämtades vi av CACIs president Larry
Mitchell (Mr AMX, prisbelönt författare till flertalet AMC böcker och artiklar) i hans 1967 Rambler
Rogue convertible med V8 och 4-vxl manuell. Vi fick bo hos Larry och Linda och jag fick dessutom den
stora äran och nöjet att köra hans 1969 Big Bad Orange (med mindre än 19,000 miles) till AMX-träffen.
Hans fru Linda viskade till mig: ”He really must like you, not everyone is allowed to drive this car!”

Detta besök ledde till en livslång vänskap med Larry och Linda Mitchell och senare även med Gary
Carlson (svenskättling som tog över AMX klubbens presidentskap några år), Ike & Judy Riccio (Ike hade
jobbat på AMC i Kenosha många år, liksom Larry), Ken Hogshead, Bruce Jacobsen, George Watts, Ron
och WallyTeGantvoort, Max Frye, Tony Zamisch m.fl. Underbara människor allihop.
Höjdpunkten för mig, detta mitt första nationella möte, var när ett nytt pris annonserades på banketten
under kvällen - ”Long Distance-Non Driven”.
En del bordsgrannar fnös och tyckte att det var ett egendomligt pris, tills det annonserades att jag fått detta
pris som den förste besökaren någonsin från Europa. Nu blev det en stående ovation istället!

Larry Mitchell’s Big Bad Orange och Matador Red AMX:er i Rockford, Illinois
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Jag återvände till Kenosha igen för mötet 1983, det året fick vi till och med en guidad tur i AMCs

motorfabrik! (den var faktiskt ganska mörk och omodern insåg jag efter att några år tidigare ha varit på

besök i Volvos motorfabrik i Skövde).

Jag deltog sedan på varenda AMC/AMX Nationals från 1988 (jag flyttade till USA 1987), tills klubben

gick i graven 2004. Jag hade även fått äran att vara Concours judge några gånger, till och med i Senior

klassen. Det blev väl närmare 20 st nationella möten för min del!  Dessutom var jag en av bara cirka 15

Lifetime Members i både CACI och AMC World Clubs.

Till klubbens 25 års jubileum 1998 fick jag också motta ett speciellt pris, till den person som flugit flest

mil för att deltaga i Nationella möten (Kenosha, Milwaukee, St Louis, Denver och New Jersey). Totalt flög

jag under åren 42,896 miles (eller nästan 7,000 svenska mil) för att kunna få njuta av AMC bilar och

produkter plus alla AMC entusiaster som jag lärt känna under åren.

Jag fick under dessa år uppleva och fotografera otroliga mängder med unika bilar (två AMX/3 på ett och

samma möte 1983) och jag fick också höra många inspirerande tal från AMCs egna gamla executives.

Under det nationella mötet 1988 satt jag tillsammans med Richard Teague himself, vid honnörsbordet! En

ära som jag inte hade helt klart för mig förrän några år senare! Andra AMC legender som Ron Kaplan och

Ted Roberts var på mötet och var guest speakers 1989. Jag har även pratat med Wally Booth, George

Follmer, och ett år satt jag i baren och drack öl med Lou Downing (förare av Pete’s Patriot SS/AMX).

Ron Kaplan’s berättelser om hur de testade aerodynamiska modifikationer för Javelin Trans Am bilarna

under nattliga högfartskörningar på allmänna vägar utanför Chicago var en av de stora höjdpunkterna.

Budgeten var ju inte så bra för T/A teamet under de första åren innan Penske tog över AMCs Trans Am

Racing program. Det var nog synd då Kaplan hade försökt få AMC att gå med på att ta fram en ny motor

som säkert hade blivit en succé om pengarna hade funnits.

Ett år besökte vi AMCs gamla Burlington testing grounds. Man hade till och med ordnat med en

kraschtestdemonstration för oss! Vi fick också köra på de speciellt designade testbanorna och även se de

berömda AMC buskarna, där vi tog många foton.

Själv hade jag hemma i Sverige börjat med ett register över alla AMXer som fanns i landet. Jag lyckades

till och med få kopior (microfilm) från Bilregistret över alla bilar och alla olika ägare sedan de

registrerades för första gången i Sverige. Tyvärr blev dessa microfilmer kvar i Sverige och nu är de nog

tyvärr borta. Fram till 1988 så hade jag spårat upp 15 st AMXer i Sverige, och det har säkert tillkommit ett

halvdussin fler efter det.

Larry Mitchell inkorporerade nu vårt svenska AMX register som CACI’s första officiella chapter från

Europa och vi var numera Classic AMX Club of Sweden!

Som mest tror jag vi hade 11 eller 12 av de 15 svenska AMX bilarnas ägare som medlemmar. Jag själv for

runt, ringde, besökte, och övertygade många ägare att bli medlemmar och jag samlade in alla

medlemsavgifter och vidarebefordrade till USA.

Svenska AMX klubbens kärna började med Magnus Balsberg, Bosse Sjöberg och jag själv. Jag träffade

Bosse i slutet på 70-talet på Mantorp då jag deltog i ett nationellt dragrace i standardklassen. Bosse ägde

en fin originalbil - en Golden Lime 1970 390 AMX - som han fortfarande äger mer än 40 år senare! Han

lät mig veta att Magnus (och Agneta) var AMX ägare i Stockholm och jobbade på en bensinmack på

Strandvägen.

Fortsättning följer i nästa RR




