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Text och bild: Johan Lindersson

 AMC Euromeet 2018 -

Yyteri beach, Finland

 Som ni säkert känner till alternerar AMC Euromeet mellan Sverige – Norge – Finland, och i år var det
åter våra östra grannars tur att stå som värdar. Man var tidigt ute med inbjudan till träffen som hölls hel-
gen den 17-19 augusti på Yyteri beach strax öster om Björneborg (Pori). Vi har varit där tidigare på träff
och platsen är idealisk med många fina stugor som ligger strandnära. det som sägs vara Finlands bästa och
längsta sandstrand.

Eftersom det var en fantastisk sommar har det blivit många mil i vår öppna Ambassador, men till denna
träff valde vi att ta den trogna Marlin från -67, en bil vi ägt i över 20 år vid det här laget. Fisken fick en
enklare service och påfylld AC innan vi vid lunchtid på torsdagen innan träffen gav oss i väg mot Stock-
holm och Vikinglines terminal på stadsgårdskajen. Förutom jag och hustrun Åsa hade vi med oss vårt
barnbarn Alvin 6 år och vår gode vän Melis Marinovic från Split i Kroatien.

Melis håller på att renovera en Rambler Classic HT från -65 och har varit med på Euromeet tidigare (2001
i Arboga) så några av er kanske minns honom. Han åkte då tillsammans med en holländare vid namn Ste-
ven Bosdijk i en Rambler Renault, en Rambler Classic byggd i Belgien för den Europeiska marknaden.

Eftersom Melis aldrig varit i Stockholm tidigare åkte vi tidigt så att vi skulle hinna med en kortare sight-
seeing av Gamla stan med kungliga slottet och Stor-
torget innan vi körde ombord på färjan mot Åbo. Det
visade sig att fartyget, som heter Amorella, är byggd
1988 vid Brodogradiliste varv i Split i dåvarande
Jugoslavien, och en av Melis goda vänner jobbade
med produktionen av detta fartyg, ett kul sam-
manträffande.

Vädret var som vanligt denna sommar och överfar-
ten blev lugn, vi stod ute i den milda kvällsluften och
njöt av det vackra skärgårdslandskapet. Vi som bor
här är ju vana och tänker inte så mycket på det, men
för vår kroatiske vän var det en stor
upplevelse, totalt väsensskild från den kust han är
van vid, även om den också är vacker.
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Från Åbo är det ca 15 mil upp till Pori vilket tog oss ca 3 timmar inklusive ett matstopp. Vi hittade en liten ans-
pråkslös vägkrog som såg ut att vara intakt sedan den byggdes på 1960-talet. Men miljön passade både oss och

fisken och käket var utmärkt.

När vi kom fram till Yyteri så välkomnades vi några
av våra goda vänner från Norge som anlänt redan
dagen innan. När vi fått stugan och checkat in åt vi
en snabb lunch innan vi begav oss ner till stranden,
något som Alvin längtat efter.

Vi tog med badkläder men Melis klargjorde ganska
tydligt att vi inte skulle förvänta oss att han skulle
bada.

Han tog förgivet att vattnet skulle vara svinkallt så
här långt uppe i norr. Men Yyteri beach är ganska
långgrund och vinden låg på så tempen i badet låg
gott och väl över 20 grader så vi kastade oss i alla
fyra, även om någon var lite sen i starten.

Framåt eftermiddagen började det rulla in allt fler
bilar och så även arrangörerna från AMCCF (AMC
Club Finland) med ordförande Samu Ketonen i
spetsen.

På kvällen arrangerades sedvanliga finska
aktiviteter så som grillning, pannkaksstekning, och
sauna.
Efter samråd med Melis som var tämligen skeptisk
till att bada bastu skippade vi den sistnämnda och
stannade i stället kvar för god samvaro vid grill-



5

Lördag morgon var lika strålande vacker som de flesta andra dagar denna sommar, solen lyste från en klarblå him-

mel, och vinden som varit ganska intensiv under fredagen hade lagt sig. Som de flesta

andra så sköljde jag det värsta resdammet av fisken innan vi gled ner mot receptionen och samlingsplatsen för da-

gens cruising. Det hade dykt upp en hel del nya bilar under morgonen, bland annat en grupp med äldre Nashar från

äldre dagar, när vi efter någon timme gav oss i väg bestod karavanen av ca 35 bilar. Under dagen skulle några fler
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dyka upp, och några åka tidigare, Samu trodde att

totalt hade cirka 40 bilar som deltagit under

Dagen.

Resan gick längs vackra små kustvägar ner till

samhället där vi bjöds på kaffe. Här ställde alla

bilarna upp sig där det fanns plats på parkeringar

och längs gatan så det bjöds på många bra fotovy-

er av bilar i sin rätta natur.

Efter någon timme vände vi åter hem mot stugbyn

och programmets huvudpunkt bilutställning och

jurybedömning. Vi ställde upp fordonen på en stor

plan och öppnade huvar och vevade ner rutor.

Därefter var det bara att luta sig tillbaka i den ned-

fällda solstolen och njuta av utsikten. För den som

ville aktivera sig fanns det en del lekar man kunde

delta i; kast med ventilkåpa, eller kast med liten

AMC (Hot Wheels) och givetvis köp av lotter.

Vid 17-tiden var det utdelning av lotteripriser och

sedan tid att göra sig i ordning för kvällens party i

restaurangen.

Våra finska vänner sätter en ära i att alltid ordna

med ”live band” på sina fester. Denna gång hade

man bokat ett gäng som var ett ”Tribute band” till

det finska rockbandet Hurriganes, ett finskt rock-

band, grundat år 1971 av Remu Aaltonen. Bandet

är väldigt populärt i Finland och var så även i

Sverige under några år. Jag såg dom själv på scen i

Stockholm i slutet av -70 talet, det var ett jäkla

drag minns jag.

Deras sentida uppföljare höll också ett högt tempo

och det var en sann fröjd att se deras framfart,

framför allt gitarristerna levde loppan, de spelade

såväl liggande som upp och ner.
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 Stämningen i restaurangen var
hög beroende på god mat och
dryck och det festliga uppträdan-
det.
Under kvällen blev det också
prisutdelning och till Alvins
stora glädje vann vår Marlin
Fullsize klassen. Vi fick en
snygg pokal som nu står och
glänser på en hylla i hans
sovrum. Jag håller tummarna för
att den ska bidra till att han dras
in i hobbyn och med tiden vill ta
över förvaltningen av någon av
våra bilar.

Kvällen blev ganska sen så det var skönt med söndagens sovmorgon. Efter frukost och städning åkte vi ner och tog
farväl av nya och gamla vänner innan vi gav oss av mot Åbo och färjan hem till moder Svea. Vi var dock tvungna
att göra en liten avstickare till Åbo flygstation. Alvin skulle nämligen börja sin första skoldag måndag morgon,
något han absolut inte fick missa. Av den anledningen fick han och mormor ta flyget med vi övriga åkte båt. Melis
och jag fick en trevlig kväll på båten innan vi landade i Stockholm tidigt måndag morgon. Innan vi åkte hem så tog
vi en ny sightseeing tur genom denna vackra stad, denna gång per bil. Vi avverkade flera av malmarna innan vi
styrde kosan hemåt Björklinge dit vi anlände utan problem framåt lunchtid.

Epilog
Vi köpte vår Marlin julen 1996 och den stod sedan kvar hos säljaren Lew Brown i Pennsylvania till juni -97. Då
åkte jag, Åsa och barnen Anna och Andreas över till USA för vår drömresa. Under fyra veckor färdades vi 600 mil
genom 17 delstader och drabbades av tyvärr också ett flertal driftsstopp. Om denna spännande men strapatsrika
resa har jag skrivit i Ramblerrevyn (#2 1997 till #4 1998). Sedan fisken kom till Sverige har den gått klockrent utan
några som helst driftstörningar. Vi har varit på långresor till Polen, Norge och Finland vid ett flertal tillfällen.
Bilen hade vid köpet bara gått 37000 miles, nu snart det dubbla. Jag har givetvis gjort underhåll med olja stift och
brytare, och även bytt ut ett sprucket insug och grenrör (var sprucket redan vid köpet).
Även denna resa gick bilen perfekt, man vill inte bli stående på Essingeleden i rusningstrafik, eller någon annan
stans heller. Men om det skulle ske är det skönt att veta att man har en heltäckande MHRF-försäkring. Tisdag kväll,
dagen efter hemkomsten, skulle vi ta med Melis till en lokal bilträff vid Ulva Kvarn utanför Uppsala. Vi tog båda
våra bilar och Melis fick ratta fisken den kvart det tar oss dit. Allt gick fint dit, men på hemvägen så vägrar fisken
plötsligt att simma vidare. Den ville bara gå på tomgång. Vi beslöt oss att ändå försöka komma hem via småvägar,
så vi bytte bil och jag lirkade hem firren till Björklinge. Jag är mycket tacksam för att detta hände 5 km från hem-
met och inte på Essingeleden eller i Eugeniatunneln eller nått annat olämpligt ställe. Det är bara att tacka högre
makter för detta. Jag trodde först att det var förgasaren som var igensatt, men efter rengöring kvarstod felet. Jag
hittade då ett annat fel, kabeln mellan brytare och tändspole var avskavd. En ny är fixad men inte monterad, det är
som tur var en tid kvar till sommaren och ett nytt Euromeet, och andra roliga arrangemang. Jag hoppas vi ses efter
vägarna och på sommarens träffar, tut tut!

Resultat från utställningen

Oldtimer 1: Nash Six 1931 (FIN)
Oldtimer 2: Nash Standard Six 1928 (FIN)
Oldtimer 3: Nash Ambassador 1950 (FIN)

Fullsize 1: Marlin 1967 (SWE)
Fullsize 2: Ambassador 1973 (FIN)
Fullsize 3: Ambassador DPL 1967 (FIN)

Sports Car 1: Javelin 1974 (FIN)
Sports Car 2: Javelin (NOR)
Sports Car 3: Javelin 1971 (FIN)

Small & Midsize 1: American 1965 (FIN)
Small & Midsize 2: Pacer 1975 (FIN)
Small & Midsize 3: Hornet 1971 (FIN)

4x4 1: Willys Jeep CJ3B 1954 (FIN)
4x4 2: Jeep Grand Cherokee 1994 (FIN)
4x4 3: Jeep Wagoneer 1982 (FIN)

People's Choice: Nash Ambassador 1950 (FIN)
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Denne Nashen ble kjøpt ny av Lodve ubruklig for tyskerne! Den ble etter varmeapparat! Dette er nok årsaken til 
Leiros fra Håkvik ved Narvik. Han krigen (1945) på nytt registrert, at det eksister 3 stk Nash 458 i dag, i 
byttet ut en Chevrolet til ny Nash. fremdeles med Lodve Leiros som eier følge Nash registeret. 
Bilselger var Aktieselskapet Bil i og nytt reg nr W-4687. Siden beholdt Denne her i Tromsø, en i Canada og 
Trondheim. 3 juni 1930 fikk bilen reg han den i 24 år Han var nok fornøyd en i Tasmania. Ingen av bilene er 
nr W 4201. med bilen. Da Ankenes Sparebank kørbare.

Dette var en av de bill igste flyttet til Narvik, brukte han å parkere Oddmund hadde mange hyggelige 
modellene til Nash, men likevel en ved Drosjebua, så den var under turer med bilen bla. under militær-
bil. I USA kostet den fabrikklevert 998 oppsikt. Bilen ble også kalt for tjeneste og ferietur til Sør-Norge. 
dollar. Til sammenligning kostet en A ”Gullskåla ” på folkemunne! Oddmund Braseth har også bidratt 
Ford 326 dollar. Lodve Leiros betalte 12.05.1954 solgte han den til en med ca 40 bilder av bilen fra 54–57 for 
7985 kroner for sin nye Nash. Selv for ungdom i Håkvika, Oddmund Braseth dokumentasjon av bilens historie.
en banksjef i Ankenes Sparebank var for Kr 2400,- og den fikk reg nr W- I 1957 fikk han besøk av Terje 
det mye penger den gang. 16033. Ingebrigtsen (svigerbror med Odd-

Den var avregistrert under krigen Det var vel ikke mange i 1954 som munds bror) som var gift med en 
da styresnekka ble fjernet, og dermed var interessert i en åpen bil uten sambygding av Oddmund. Dermed 

dyr 

Text og foto Knut Dalbye Kristensen

1930 Nash 458 Single Six
I 1930 var Nash en de store bilmerkene i USA. De produserte 
biler med en høy kvalitet. De leverte over 32 forskjellige modeller 
med 3 forskjellige motorvarianter, som var på 6 eller 8 sylindere. 
Disse fikk kjøperne med sideventilerte eller toppventilerte motorer. De 
toppventilerte ble levert med dobbeltenning dvs. 12 tennplugger på  
6 sylindere og 16 tennplugger på motorene med 8 sylindere.
 Bil kjøperen kunne velge, lukket eller åpen bil fra 2 seter, 5 seter eller 
8 seter. Trådeikehjul med reservehjul nedfelt i forskjermer og 
sentralsmøring ble levert mot pris tilegg. Standard hjul var med træ 
eiker og reservehjul bak.
Nytt i 1930 var også termostatregulering av luftespjeld på radiatoren 

dyre 

Blankförzinkat misspryder

FULBULTAR



havnet bilen i Tromsø med reg nr X- div andre deler i Stavanger året etter.
7211. Den ble solgt i 1962 til Sjursnes Knut Perter Tessem fra Tromsö 
ved Tromsø. overtok stafettpinnen i 1971. Han 

I7 desember 1964 forulykket Eilert sendte Nashen til Boden i Svcrige for 
Joachim Skognes på finnmarkfiske og restaurering, men etter at bilen hadde 
bilen ble solgt. veært der i lang tid uten at noe skjedde, 

Ny eier Hans Simon Johansen fikk ble den hentet tilbake. Da Knut Dalbye 
seg en overraskelse da han så bilen på Krisrensen i  Tr omsø overtok 
Sjursnes. Lodve Leiros (første eier) prosjekret i 2010, var bilen I deler, Han 
var bror til Hans Simons mor. Han fikk hjelp av Bjørn Ove Husby til å 3105. Fortsatt mangler der noen 
husker kjøreturer med bilen og sette puslespillet sammen til en bil originale komponenter, derfor er 
onkelen sang ofte og høyt når de kjørte igjen, Nytt interiør og ny kalesje ble eieren takknemlig for tips om deler 
tur. Bilen kom til Tromsdalen, hvor utført av Dagfinn Buch Jensen, mens eller delebiler, Lesere som har noe å 
han begynte med restaurering av den. Bj ør n Jo ha ns en  ha r la ge t ny e bidra med, kan ta kontakt på 
Han overhalte motoren i 1968/69. Han forskjermer. Bilen ble registrert på knut@dalbye.no eller 997 11 191.
fikk forkrommet lykter, støtfangere og nytt i 2012, nå med kjennemerket X-

På 50-tallet Nashen på tur mens 
Oddmund Braseth eide bilen.

Foto fra 1930 Nashen ble brukt på 
mange bilturer hos sin förste eir.

Hur får man tag i svarta skruvar, muttrar och brickor? 

Allt är ju blankförzinkat nuförtiden och sådant känns främmande i en äldre 
veteranbil. Nej, svarta ska de vara om man eftersträvar originalutseende 
och det finns ett enkelt sätt uppnå det. Gör så här:
- köp blankförzinkat
- zinkbeläggningen avlägsnas genom att lägga bitarna i saltsyra en stund
- skölj bitarna rena från saltsyra med vatten
- lägg dem sedan i ett kärl med Blackfast  som på kemisk väg svärtar ytan
- skölj bitarna rena från Blackfast med vatten och låt dem torka
- behandla därefter bitarna med silikonolja för att ge dem ett rostskydd 
Iaktag stor försiktighet , vätskorna är frätande. Använd skyddsglasögon, 

skyddshandskar  och andningsskydd. Sörj för god ventilation, arbeta 
gärna utomhus.



1965 Fyndet i Norge

NASH 481 1930

Mitt intresse för antika bilar daterar 
sig bakåt till mitten av 50-talet, 
när jag nästan höll på att köpa 
en renoverad T-Ford. Men av 
mina föräldrar blev jag upplyst 
om att inte förstöra pengar på 
sådant "skrot".
 

Intresset svalnade men i början av 
60- talet vaknade det på nytt. Vid den 
tiden reste jag en del i Norge. Under 
dessa resor höll jag utkik efter gamla 
bilar. Efter att ha undersökt flera tips 
kom jag att läsa en annons i en tidning i 
oktober 1965 om en NASH 1930.

Jag beslöt att titta närmare på 
vagnen. Ägaren tog mig till sitt garage. 
Jag kunde höra honom starta inne i han begärde. Dagen efter återvände jag för att göra en noggrann genomgång av 
garaget och sakta rullade NASHen ut. och efter ytterligare några tekniska den. Under de år som gått sedan jag 
Genast såg jag att detta var bilen för un de rs ök ni ng ar  oc h en  st un ds  köpte bilen har jag gjort ny sufflett, 
mig! förhandlingar kom vi överens. reparerat centralsmörjningspumpen, 

Allt var original, sufflett i beige Jag var nu ägare till en NASH Twin kylaren samt gjort en mindre genom-
färg, karossen i maroon med svarta Ignition Six Cabriolet Model 481. Jag gång av motorn. Dessutom har de 
skärmar. satte mig bakom ratten och körde svarta partierna lackerats om. Jag har 

Under provturen berättade ägaren sträckan hem till Stockholm. Efter en kört c:a 1000 mil sedan 1965.
att den varit uppställd under kriget resa där bilen väckte tillbörlig Det finns endast 2 vagnar som är 
samt varje vinter. Totalt hade den gått uppmärksamhet nådde jag hem utan kända förutom min av denna modell. 
endast 7500 mil, egentligen ville han problem. En i Danmark och en i USA.
inte sälja den men hans fru ville ha en Efter att ha klarat av alIa pappers-
mer bekväm bil. Han gav mig det pris formaliteter ställde jag bilen i garaget Christer Söderberg

NASH481 TWIN IGNITION SIX

Årsmodell 1930

Axelavstånd 118"  
Tjänstevikt 1790 kg
Antal cylindrar 6 st 
Cylinderdiameter 3 3/8"  
Slaglängd 4 1/2" 
Toppventiler och dubbeltändning 

Väl hemtagen från Norge och med alla pappersformaliteter avklarade  
står NASHen äntligen på gårdsplanen.

Varför inte låta Bilprovningen nagelfara den 
nästan nittioåriga klenoden? Sagt och gjort, 
Christer nappade på erbjudandet att få bilen 
besiktad - utan risk för körförbud!
Det hela avlöpte utan anmärkning. Nästa 
besiktning om 90 år?



Flertalet av er som har en Nash med dubbeltändning har 
väl någon gång fått frågor om varför man har detta och om 
det är någon fördel med det. Jag hoppas att följande skall 
klara ut begreppen någorlunda.

 Systemet användes av Nash först i 400-serien vilken 
introducerades i juni 1928 (årsmodell 1929) och var 
definitivt en konstruktiv förbättring.

Systemet innebär att man har en rad stift i cylinderlocket 
och en rad stift i cylinderblocket motsatta varandra, men det användes på avsevärt dyrare vagnar såsom Rolls-
det kan endast användas på toppventilade motorer. Royce, Mercedes-Benz, Hispano-Suiza, Mazerati med 

Med samtidig tändning från motsatta sidor i flera. 
förbränningsrummet, kunde man med dubbla stift halvera Dubbeltändningssystemet ska ej förväxIas med det 
avståndet och tiden för flamman, minska förbrännings- dubbelbrytarsystem som användes på NASH sidventilåttor 
trycket och följdaktligen tillåta högre kompressions- serie 870 - 1170 (1931-1933), men även på många andra 
förhållande till samma oktantal. Man fick dessutom en mer liknande motorer som Packard, Pierce-Arrow med flera. 
fullständig och renare förbränning. Detta system fördelar gnistbildningen på två brytare och 

Resultatet var ytterst påtagligt, speciellt i förhållande till minskar därmed brytarbelastningen till hälften.
konkurrensen under Nashs bästa år 1929-1941, men i Skillnaden framgår av fig 1 och fig 2, där fig 1 är en äkta 
synnerhet under åren 1929-1934 hade de dubbeltända dubbeltändning för en sexcylindrig motor med två separata 
Nash-vagnarna anrnärkningsvärt fina köregenskaper samt system, ett för varje uppsättning av stift, medan fig 2 visar 
förhållandevis låg bränsleförbrukning. ett system för en rak åtta rned endast brytarspetsarna 

På ett enkelt sätt kan man demonstrera en av dubblerade för en uppsättning stift.
dubbeltändningens fördelar genom att koppla ur en Kent Agdestein
tändspole vid snabb tomgång, varvtalet sjunker märkbart. 
Genom att studera effektdiagramnet för 400 Special Six ser 
man att av två motorer, en rned dubbeltändning (men med 
något lägre kompression) ger 8 hk mer, en ökning med 
14% än samma motor utan dubbeltändning men med 0,05 
högre kompression. Ytterligare en av anledningarna till att 
systemet användes, och som man ej kan bortse ifrån, var att 

Fig 2 Enkeltändning dubbla brytare

Fig 1 Dubbeltändning
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SC / Rambler introducerades officiellt 8 mars 1969 vid den sextioförsta Chicago Auto Show.

Detta var ett försök att skapa köpare och trafik till den lokala AMC handlaren och med spänning bortom

Javelin och AMX modellerna.

Detta var i en tid då AMC försökte skaka

av sig media bilden om att bygga ”bra

men tråkiga” bilar och inleda en ny era av

AMC namnsatta modeller.  Det

framgångsrika Hornet namnet skulle

ersätta American i nästa årsmodell och

återfödelsen av en känt modell namn från

Hudson dagar skulle ge nytt liv åt AMC.

Något bättre sätt att pensionera den gamla

spelaren än att gå ut med flaggan i topp

som en super bil?

Den "nya" och radikalt annorlunda Hurst

SC / Rambler blev snabbt känd för dess

prestanda 'extras', sådana som aldrig

hade setts på en Rambler American förut,

så att den skiljer sig helt från resten av

American produktionen. Medan kaross

och inredningen var densamma som

andra -69 Rambler två dörrar Hardtops

hade den mycket anmärkningsvärda

ändringar som angav att den här bilen

gjorts radikalt annorlunda än alla andra

modeller i serien:

“It Only Hurts in 14 Seconds!”
Nu har det gått 50 år sedan SC/Rambler introducerades.
Vi tar en titt på denna Super Car!

Så här presenterades modelle när den

kom. Vi hämtade rubriken från detta

blad.
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Ett enda fabriks option fanns att välja, en AM-radio! Det var det - det fanns inga andra fabriks val. Alla

andra tillbehör måste beställas som återförsäljar tillbehör och var begränsad till ”Group 19” Option listan

som var racing tillbehör.

Som t.ex. en 290 Hydraulic kamaxel, ”Heavy duty” lyftare och dubbla ventilfjädrar, Mallory dubbel brytare

fördelare, Edlebrock R4B insug med AMC loga och en Holley 930 CFM tre portars förgasare med en enorm

vakuum kontrollerad sekundär. De flesta SC / Ramblers uppgraderades till racing och terrorisera i F-klass

på de lokala dragstriparna runt om i USA.

Enda tillgängliga motorn var 390 CID V-8.  7:de tecknet i VIN koden är motor kod och anger original

motorstorlek och är alltid ett "X" för en sann SC / Rambler.

• Större hjulhus för att rymma större däck storlekar

• "Scoop med funktionell "Ram Air"

• Cold ”Ram Air” induktion med vakuum styrning och inre / yttre luftrenare

• Bakre "torque links" liknande dem som används på AMX och prestanda utrustade Javelin

• 16: 1 utväxling för snabb manuell styrning jämfört med 20:1 utväxling på andra amerikanska icke

 servostyrda bilar

• Ventilerade skivbromsar fram

• Blå lackerade Magnum 500 stål fälgar med kromad centrum knopp och rostfria snobbringar

• AMX 390 V-8 med 315HP och 425 Lbft vridmoment

• ”Heavy duty” 4 växlad Manuell golv växlad transmission (T-10) med Hurst race ”shifter”

• 3.54 "Twin-Grip" diffbroms Dana 20 bakaxel

• SC Rambler / Hurst emblem på framskärms sidorna och bak panel

• Mörka bakljusglas och svart bakpanel

• Kromade huvlås med vire till sprintarna

• Thrush ljuddämpare och 2 tums dubbla avgassystem

• Rött, vitt, och blå nackstöd , individuella stolar fram

• Tre ekrad sportratt med ”trä” inläggningar

• Rattstångs monterad Sun S635 varvräknare

• Vänster och höger backspeglar lika som de som användes på '68 / '69 Hurst Olds
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Den allmänt accepterade tillverknings antalet för SC / Rambler är totalt 1512. Även om det exakta antalet
är okänt (AMC´s registerhållning om detta var alltid lite kortfattad), AMC samlare anser allmänt att det
första partiet på 500 var målade i "A" - schema som innehåller en vitmålad bil med röda sidor, blå ränd i
mitten av taket och på bakluckan och stora dekaler på huven med en stor blå dekal med en pil som pekar
på skopet med åtföljande stora röda bokstäver frimodigt proklamera "Ram air" mellan pil och skop plus
matchande storlek stora röda siffror och bokstäver "390 CI" på toppen av skopet. Även om detta var ett
säkert kort att få uppmärksamhet på tävlings banan drog det även till sig lokala polispatruller runt om i
landet. Den andra grupp om 500 SC / Ramblers gjordes i mer dämpad "B" - schema som innehåller en vit
lackad bil med en smal röd dekal stripe över ett större blå rand på och ovanför sidotrösklarna. Även om
"B"- schemats bilar också hade den mytomspunna ”Ram Air” huvskopet med funktionell friskluftintag så
hade de bara pilen och ”390 CID” dekalerna.

Hur de sista 512 SC / Ramblers var lackerade är ett ganska kontroversiellt ämne, men många är överens
om att de var troligen målade i "B" - schemat på grund av kostnaderna och komplexiteten i "A" - schemat
men det är klart mycket fler ”A” lackerade bilar där ute i dag än "B" - schema bilar. De flesta tror att den
stora majoriteten av "A"- schema bilar används främst som fabriks racing bilar medan många av de "B" -
schema målade bilarna användes som personlig transport för sina ägare. Oavsett detta, den färg som visas
på SC / Rambler's dörr id bricka ger  ingen indikation på vilket färgschema som användes från början så
det är troligt att det genom åren är många ägare som helt enkelt målade om sina bilar i det mer utstickande
och mer igen kända "A"- schemat. Hur otroligt det än låter så finns det rykten om att A – schemats bilar
var svår sålda och såldes som rest parti i 1970 eller 1971 för långt mindre än $ 2995 priset!!! Dessutom
gick vissa återförsäljare så långt som att ändra "A"- schema bilar till mer moderata "B"- schema eller till
och med annan färg än vit för att bli av med bilar från sina partier. Vi har inga kända ex av SC / Rambler I
Sverige och jag har inte hört om någon I Europa. Men saker är säkert igörningen att ändra på det.
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Larry Mitchell’s Red Rocket 69, Roger’s Racer Pacer och Larry’s Matador i bakgrunden redo för
Silver State Challenge 1990.

Tidigt Söndag morgon innan soluppgången körde vi så en kort sträcka till det lilla samhället Lund. Starten

var placerad precis utanför stadsgränsen och än idag undrar jag om eventuellt sömniga invånare väcktes

upp av ett hotfullt muller som visade sig vara uppemot 100 motorstarka bilar från nyare BMWs, Porschar,

Corvetter, Ferraris etc. till mer klassiska bilar som Shelbys, Camaros, Boss Mustanger, en Mercedes

300SL och dussinvis med De Tomaso Panteror, förutom våra två AMC bilar.

1988 så hade Larry fått punktering på höger bak i ca 200 km/h och fått stanna och invänta sweep bilen in-

nan han kunde fortsätta till målgången, och 1989 (samma år som Big Red Camaron vunnit och blivit leg-

endarisk) så hade han haft problem med förgasaren vilket hade gett honom en lägre medelhastighet än vad

bilen verkligen kunde prestera. Detta innebar att vi skulle få starta absolut sist i 1990 racet. De första tre

åren var det lite mera outlawkänsla i Silver State och bilarna var inklassade på ett annat sätt än idag när

det är ET körning d.v.s. pricka förutbestämd snittfart. Vi körde i Vintageklassen, och startordningen

gjordes upp så att de potentiellt snabbaste bilarna startade först för att minimera antalet omkörningar ute

på banan. Bilarna startade dessutom med en minuts mellanrum för ytterligare säkerhet. Medan vi stod där

parkerade i väntan på starten fanns gott om tid för att gå runt och kika på bilar och prata med andra delta-

gare. Mer än ett dussin Panteror var redo att sträcka på benen i hastigheter långt över 200 km/h på allmän

landsväg genom ökenlandskapet i Nevada!

Men nu började ett annat hotfyllt muller höras och den blå Nevadahimlen blev mörkare och mörkare från

det håll vi skulle köra mot. En kall kyla med kraftig vind svepte in över oss, åtföljt av en mycket ovanlig

Septemberregnskur. Jag tror vi till och med fick lite hagel. Följdaktligen blev nu starten fördröjd ett par

timmar medan vi väntade på att det skulle torka upp. Ett litet flygplan svepte fram och tillbaka över ban-

sträckningen, som gick rakt söderut. Precis innan tidsgränsen för hur länge vi kunde vänta innan landsvä-

gen återigen skulle öppnas för allmän trafik beslöt man äntligen att starta racet!  Det var fortfarande lite

blött här och där, speciellt i starten, och dessutom en del vattenpölar längs banan enligt rapporter från

spaningsflyget. Vi hade inga vindrutetorkare så vi preppade framrutan med Rain-X istället. Det fungerade

utmärkt till vår glädje, då vi faktiskt fick en del regnstänk under själva racet.
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När vi så äntligen for iväg som sista ekipage tog Larry, rutinerad som han är, AMXen upp i speed på ett

säkert och sansat sätt. Här fanns ju ingen anledning till dragrace starter vilket en del andra entusiastiska

förare demonstrerat. Nu började jakten på andra bilar, men den första vi passerade stod parkerad vid

vägkanten med överhettad motor - en av Panterorna. Totalt passerade vi bortåt tio stycken Panteror och

några Porschar, som tvingats bryta och parkera vid sidan av Highway 318!

Snart skymtade vi vårt första offer lite längre fram på landsvägen som vi skulle få köra om i hög

hastighet. Det som från början varit en liten prick i horisonten visade sig vara en modifierad Ford Pickup,

som vi snart dundrade förbi. Vi passerade även Rogers Racer Pacer som inte lät helt frisk, en Porsche 365

med PanAmerican racing dekaler, en 1970 Boss Mustang samt ett par andra fordon. Allt gick som smort

och Larry saktade rutinerat ned en aning vid ingången till de ökända ”the Narrows”, ett antal s-kurvor

genom en liten canyon. Många är vid det här laget fartblinda efter att ha kört fort ganska länge och många

dundrar in här med alldeles för hög hastighet. Vi tog oss tryggt igenom denna canyon med säkert dubbla

hastigheten än de skyltade 45 mph.

Efter the Narrows, när vi började närma oss målgången, såg vi en annan röd bil framför oss vilket var en

Porsche 911 RSR försedd med slicks. Larry tog nu upp AMXen till cirka 150 mph och vi jagade sakta

men säkert ikapp den och passerade några hundra meter före målet!

Vi tittade på varandra med stora leenden då vi passerat denna konkurrent, som ju tävlade i samma klass

som oss. Det var milt sagt en underbar känsla att sedan se den svartvitrutiga flaggan. En häftig upplevelse

som jag aldrig kommer att glömma! Efter uppsamling av alla fordon körde vi sedan de cirka 20 svenska

milen till Las Vegas för bankett och prisutdelning.

Vi kom trea i Vintageklassen, endast slagna av en kraftigt modifierad 1965 Porsche försedd med dubbla

turbos. Tvåa, bara aningen snabbare än oss, var en Ferrari 365 GTB. Så AMC och AMX hade återigen

visat sin konkurrenskraft! Vår snitthastighet över de 16 svenska milen på allmän landsväg var strax under

210 km/h, med en toppfart av cirka 240 km/h. Inte illa för en 21 år gammal Rambler! Detta rekord stod

sig sedan länge som snabbaste AMC, innan Tony Zamisch krossade det många år senare efter flera försök

med sin otroliga Great White 1970 Javelin.

Totalvinnare var en Ferrari Testarossa som hade kommit tvåa efter Big Red Camaron året innan.

Jim Weyand dundrar förbi i sin Thumper AMX
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Larry Mitchell och jag sätter upp en checkpoint längs Highway 318 i Nevada.

Det blev fler turer till Silver State de kommande åren, men först efter att Larry och jag övergett våra planer
på att försöka bli först att köra 150 mph (240 km/h) som snitthastighet med mig som förare! Tid, pengar,
och en med ålderdomens ökad vishet(?) skrinlade detta projekt. Så vi beslöt istället att vara moralisk
support till andra AMC förare, att jobba som funktionärer längs banan, och att få njuta av att bevittna
otroligt häftiga bilar blåsa förbi i runt 300 km/h!
Tidiga morgnar, ensamma i öknen på vår checkpoint, med ylande prärievargar i en spektakulär soluppgång
bidrog till en otroligt häftig upplevelse.

Förutom Tony och Roger så var en del av de andra AMC förarna jag träffade under åren, Jim Weyand och
hans röd-vit-blå Thumper AMX och - i en legendarisk 1969 AMX - Dan Bruerton. Just denna, nu svarta,
AMX ägdes tidigare av hans far Ed som tillsammans med sin bror körde den två gånger i Cannonball Sea
to Shining Sea (1971 och 1972)! De kom femma totalt i första försöket med en snitthastighet av 77.3 mph
(125 km/h) på den utmärkta tiden 37 timmar och 48 minuter!

Även om Silver State Challenge kan vara nog så farligt, så verkade det som om transportsträckan över
Rocky Mountains och genom Utah var minst lika farlig for oss AMC racers:
Ett år kraschade jag på Larry Mitchells Suzuki 1100 motorcykel. Vi hade planerat att ha den som
”chase vehicle”, men efter att ha kört den över Rocky Mountains (vilket var en otroligt häftig
upplevelse) så lyckades jag få high speed wobble i runt 200 km/h, strax innan gränsen till Utah. Så
istället blev det nu ambulansfärd till sjukstugan i Rifle, Colorado, efter en spektakulär volt och en
brinnande motorcykel som gled cirka 200 meter längre än jag själv på Interstate 70s grova asfalt. På
sjukstugan vidtog sedan skrapning av asfalt från rygg och bak etc, men det är en intressant historia för
ett annat tillfälle!
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Dan Bruerton i sin 1969 AMX, historisk deltagarbil i Cannonball Race både 1971 och 1972.

AMX/3:

Ingen AMX historia är väl komplett utan ett litet inlägg om AMX/3.
Larry Mitchell hade fått i uppdrag att renovera och göra iordning Richard Teagues röda AMX/3 ett år. Han
hade bilen hemma i sitt eget garage under den här tiden. En av hans bilintresserade, men lite snobbiga
grannar, hade under alla år sett ner på Larry’s AMXer och AMC bilar. Nu kom han en dag förbi Larry’s
garage medan Larry jobbade på AMX/3an. ”Wow, är det en ny Lamborghini eller Ferrari?” frågade han
förtjust då han såg den läckra skapelsen på Larry’s garageuppfart.
”Nej, det är en 10 år gammal Rambler!” svarade Larry uppriktigt.
Efter att grannen förgäves lyckats få något annat svar från Larry gav han upp och gick hem. Jag tror att
han aldrig mer försökte samtala med Larry!
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Jag överlämnar AMX nycklarna till Motorman 1996

Motorman köper min AMX 1996:

Jag fick ett erbjudande om att få köpa ett hus med 3-bilsgarage och pool under sommaren 1996, och
efter nästan 10 år i USA och sex år tillsammans med min blivande fru Gracie, så bestämde jag mig. Jag
flög hem till Sverige för att sälja lägenhet och AMX för att kunna finansiera husköp i USA.
Jag satt så tillsammans med Motorman i hans monter på Power Meet i Västerås, med annons och
färgbilder på min Racer AMX för det facila priset av 65,000 kr. Ingen nappade, och när vi sedan packade
ihop sa Stig-Axel lite klurigt: ”Jag tror jag köper den om jag får ett lite bättre pris.” Så för 60,000 kronor
blev Motorman näste ägare för de nästkommande 20 åren. Tillsammans ägde vi denna AMX i över 40 ar!
Vi åkte så upp till Stockholm och Kristinebergsgaraget där AMXen stått mer eller mindre orörd i nästan 10
år.
Magnus och jag satte i
ett nytt batteri, tog ur
fördelaren, körde upp
oljetryck och bränsletryck
(med hjälp av den
elektriska pumpen). Jag
vred runt startnyckeln
och motorn gick igång
omedelbart på första
roteringen av
startmotorn, med en helt
underbar sång!
Jag körde sedan bilen de
25 milen till Karlskoga,
vilket var njutbart. Jag
hade nästan ångrat mig
då vi kom fram till Stig-
Axels hus och det var
dags att överlamna
nycklarna.

Fortsättning RR #2 2019



Rambler & AMC Club of Norway

Inbjuder alla Rambler/AMC vänner till

Tönsberg 16 - 18 Augusti 2019
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Tönsberg är Norges äldsta stad, grundlagt redan 871. Det gör

att staden är omringad av massor med fantastiska kulturmin-

nen, såsom Slottfjällstornet som byggdes 1888. Det finns flara

gravplatser från vikingatiden i området. Tönsberg har en be-

folkning på 45000. Vi gläder oss att få visa upp staden för

våra vänner, och våra bilar för stadens innevånare.

Som övernattningsställe har vi förhandsbeställt plats på Furustrand Camping. Detta

är en Campingplatts med hög standard, gott om plats och bra service. Platsen ligger

idylliskt vid Oslofjorden och har resturang, grillområde och badstrand mm.

10 minuter från Tönsbergs centrum. Furustrand Camping har olika nivåer på

utrustning på stugorna. Alla upplysningar och beställning av stuga finner ni på

www.furustrand.no. Märk beställningen med "Euromeet".

Denna gång har vi ett program för både fredag och lördag. Det blir underhållning

på lördag kväll.

Priser är som följer:

Car of the weekend, publikens val.

Long distance, längst körsträcka till träffen.

Sport/ombyggd, Jury bedömning

Small/medium, Jury bedömning

Full size, Jury bedömning

Hudson/Nash old cars, Jury bedömning

4X4, Jury bedömning

Alla som kommer med bil får diplom. Diplom till alla barn under 15 år

VÄLKOMNA!


