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Trivsel regler för
vår klubb.

I en förening som våran 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!

Presidenten
har ordet.
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Tryckt på Karlstad, Juni 2015

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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Charles T. Rambler
Keep On Rambling!

Mvh Rambler Uffe

American Motors For Ever!

Så satt man här i godan ro och knåpar ihop en ny Rambler Revy. Detta tills
att jag inser att jag har MEGA klantat mig!!! Jag har missat att lägga in vår
jubileumsträff i Herrfallet i vår kalender! De ord jag vill använda nu passar ej
i tryck! Men jag måste be er och särskilt vår eminente festfixare Johan
Lindersson så hemskt mycket om ursäkt för mitt klantskalleri! Så missa inte
Herrfallet, det kommer att bli kanon bra! Väl mött!

Äntligen, efter en grå, kall och mycket regnig maj så känns
det nu som att lyckan till sist har vänt och att vi kan börja
se fram emot lite värme och en hel del finåk i våra
ovärderliga pärlor!
Och som grädde på moset har vi även en purfärsk Rambler
Revyn att gotta oss med.

I detta nummer fortsätter vi att läsa om AMC's racing karriär inom drag racing.
Vi har även ny spännande läsning ifrån Nash Registret som denna gång handlar
om Jim Dworschack som 1969 startade den Amerikanska Nash klubben.
Sist men inte inte minst tar vi oss en titt på Nash vackraste och udda skapelse,
Nash Healey. Denna artikel är ett smakprov från boken vi släppte 18 Maj, förra
året. Alla har ju ännu inte sett boken. Går att beställa genom mail till Rambler
Revyn.

Vill som avrundning påminna er om årets träffar.
- 26/6-28/6: SARS 30 år, (årsmöte) Herrefallet, Arboga.
- 31/7-2/8: The Great Independent, Mantorp Park.
- 21/8-23/8: AMC Euromeet, Finland.

Mer info om våra träffar finner ni på vår hemsida:

(Klubben kommer att hålla sitt årliga årsmöte under jubileumsträffen SARS 30
År på Herrefallet, Arboga)

Alla är hjärtligt välkomna!

WWW.AMCSWEDEN.COM
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S/S AMX

AMC Funny Cars and Drag Racing!

Företaget Hurst Performance, känd för b.la sina växellådor till prestanda bilar hade sedan tidigare ett

samarbete med AMC då de byggde den legendariska S/C Rambler’n och nu fick de i uppdrag att

tillsammans med AMC ta fram en potent asfaltsskrynklare som skulle ge alla de andra motståndarna på

strippen rejält med stryk samtidigt som den skulle höja AMC’s anseende hos den yngre generationen.

NHRA (National Hot Rod Association) och AHRA (American Hot Rod Association) krävde att det skulle

tillverkas minst 50 exemplar av den fabriksbyggda racebilden för att den skulle få bli klassificerad som

Super Stock drag racer.

AMC rullade av 53st frost white lackerade 1969 års AMX’er ifrån produktionsbandet och skickade iväg

dem till Hurst Performance i Michigan. Deras Chassinummer låg i en serie mellan A9M397X213560 och

A9M397X213613 och på instrumentbrädan hade de alla en metallbricka med serienummer som började

med 12,567 och slutade med 12,620.

Av Charles T. Rambler
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Dessa 53 AMX’er blev kända som AMC S/S AMX eller Super Stock AMX.

Hurst Performance jobbade väldigt nära med AMC’s utvecklingsavdelning och uppgraderade bilarna så att

de skulle var ordentligt konkurrenskraftiga i klasserna SS/D och SS/E hos NHRA.

AMX’erna var även kvalificerade för Formula One C/Stock hos AHRA men de flesta tävlade i NHRA

klasserna.

Merparten av bilarna förblev vita men några valde att lackera sin S/S AMX i AMC’s Trans-Am racingfärg-

er rött, vitt och blått. Mycket av standardutrustningen valdes bort för att hålla nere vikten på bilarna. Bland

annat bullerskyddet, isoleringsmattan, dubbla signalhorn, främre krängningshämmare och andra komfort

tillbehör. S/S AMX’ns vikt slutade på 3,050 pounds. (ca 1383 kg)

Fjädringen gjordes om och modifierades, förstärkta axlar installerades i bakaxeln som var en AMC Model

20 axel och man satte in en utväxling på hela 4.44:1.

Kromade 5-ekrade Cragar SS fälgar kom standard på S/S AMX’erna. Den potenta 390-motorn lyftes ur och

byggdes om. Topparna skickades till Crane Engineering för kratig modifiering. Man installerade 12.3:1

Jahns racing kolvar, tändningssystem ifrån Mallory och headders ifrån Doug Thorley. En standard kamaxel

sattes dit enbart för att kunna förflytta AMX’en, man räknade med att den nya ägaren skulle byta ut

kamaxeln efter eget smak och tycke.
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Ingen balansering eller ”blueprinting” utfördes på motorerna då man ansåg att det var upp till den nya ägaren att göra
innan den rullades ut på strippen. Ett special utvecklat insug ifrån AMC/Edelbrock kallad Cross Ram Insug som ifrån
början var avsedd för Trans Am racing installerades och som kronorna på verket satte man ditt två 4-portade Holley
förgasare. Man placerade även ett stiligt scoop av metal på huven. Man uppgav att motorerna utvecklade 325
hästkrafter men med all den speciella modifiering som gjorts ifrån fabrik gav den egentligen ifrån sig mellan 405 och
420 hästar.

Med de nya ägarnas egna modifieringar kom de senare upp i ännu fler kusar. S/S AMX’ns speciella koppling,
trycklpatta och koppling levererades av Schiefer. En löstagbar motortvärbalk tillverkades av Hurst Performance så att
man kunde ta bort oljetråget utan att man behövde lyfta ur motorn. En Hurst Competition Plus växlare med backspärr
sattes på AMX’ns Borg Warner T-10 låda med en utväxling på första växeln på 2.23:1. Nypriset på detta
fabriksbyggda fartmonster var hela $5994 dollar plus moms, registrering. Ingen nybilsgaranti fanns på dessa AMX’r
men AMC ville att det skulle gå så bra för de nya ägarna som möjligt på banan så de var mer än villiga att hjälpa till
att hålla bilarna race-dugliga.
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Shirley Shahan tävlade de med en S/S AMX åt Southern California American Motors Dealers
Association under namnet Drag-On-Lady

En dekal sattes på rutan och på förardörren där det stod ”Offroad Use Only”. Bilarna fick inte och skulle aldrig få

lov att vistas på offentliga vägar. S/S AMX’erna började skapa sig ett rykte på tävlingsbanorna och desto mer man

lyckades att lösa problemen som dök upp under tidens gång och bytte ut en del original delar till det bättre kom

man till sist ner under 10-sekunderssträcket och nya rekord sattes.

En av de mest kända förarna är Shirley Shahan, en kvinnlig pionjär inom drag racing.

Tillsammans med sin man H. L. Shahan tävlade de med en S/S AMX åt Southern California American Motors

Dealers Association under namnet Drag-On-Lady. Hon hade tidigare vunnit Super Stock Eliminator 1966 vid

NHRA Winternationals med en Plymouth. Lou Downing var också ett stort namn inom racing och även han körde

en S/S AMX vid namn Pete’s Patriot som ägdes av Pete Peterson’s AMC Dealership i Kearney, Nebraska.
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Lou Downing och Mike Pearce står vid dörren av den historiska bilen efter det att Lou hade kört
den 6 gånger under York US30 Reunion. Lou hade då inte kört bilen på nästan 30 år!

Lou Downing vann två divisionstitlar 1969 och 1970, slog en massa rekord och blev Super Stock Elimina-

tor vid 1970 års NHRA Nationals.

Ed Shaver, före detta bosatt i Arvada, Colorado körde en S/S AMX som ägdes av John Wolfe Racing och

sponsrades av leksakstillverkaren Mattel.

Listan på S/S AMX förare och deras framgångar är ganska lång.

Många rekord slogs med dessa bilar och en viss Herman Lewis håller fortfarande kvar sitt rekord med sin

S/S AMX än i dag. Inte att undra på att S/S AMX’erna idag är en av de mest åtråvärda samlarbilarna inom

AMC-samlare. I nästa nummer av Rambler Revyn kommer vi att berätta mer om S/S AMx’n men då om de

två som tro det eller ej hamnade här i Norden

www.superstockamx.com
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På  resa i nordstaterna Hyr man dessutom en större bil instängda och  kva rglömda 
Så var det dags igen. Det hade ju (amerikansk förstås) med stora under besöket på John Deere-
gått två  långa år sedan sist. Har utrymmen att breda ut sig i och fabriken i Moline Illinois eller 
man väl börjat med att resa runt en härlig V8 under huven, ja då varför fick vi inte punktering på 
i USA finns det ju ingen leker livet. Ni som gjort det, vet alla fyra längs den gamla emi-
anledning att sluta. Då resan att när de där tre-fyra veckorna grantvägen i Utahs öken. Vad 
skulle innehålla ett exklusivt är över och man ska parkera vid som helst, bara inte  åka hem, 
Nashbesök kunde inte min den enorma uthyrningshallen inte just nu, när man börjar 
mor(84) hejda sig utan packade på flygplatsen, som ibland är i känna sig hemtam. Känns det 
rullatorn och blev den som drev flera våningar, ja då har man igen? Wisconsin. Där är städerna små 
på resandet . Eller var det på trots allt åkande knappt varit och gatorna och vägarna heter Skandinaviska bygder 
grund av de oräkneliga besöken någonstans. Man hoppas att Larsson road, Olsson Hill och tillika skattgömma
på Macy’s enorma klädbutiker någon i sällskapet har läst fel på Norweig an  Va l l ey  road .  Om man lämnar Chicago och  
eller kanske rodeon i Wyoming? biljetten och att man har två Landskapet består av kullar, åker nordväst i sex timmar så  
Att resa i USA är helt underbart. dagar kvar! Varför blev vi inte dalar och mindre jordbruk. Här kommer man t i l l  västra  

Text  Mats Eriksson

Bilder Mats & Constanza Eriksson och Jim Dworschack.

Jim Dworschack

— ett Nashproffs
Sannolikheten att Jim Dworschack i staten Wyoming skulle kunna inneha 

just den titeln är stor. Jim startade 1969 en klubb med syfte att bevara så  

många Nash som möjligt och då på köpet kunna komma över reservdelar. 
Klubben finns än i dag och heter Nash Car Club of America, NCCA.

7- 9 August (fredag

Hovedmål før dette møt
kjøretøyene rundt 1929
Dessuten dette unike lan
veien fra Eidfjord (Harda
bratte svingete sløyfer på
for det meste! Veien er d
tilpasset for å holde hele
gamle-veien for et veter
Lørdag etter lunch besøk
Fossli Hotel er ett historisk 

Opplysninger: Gunnar G
  Tor Strang



som sa: My wife drives that 
thing, it is safer that way! Jim och 
hans fru Linda välkomnade oss 
och förklarade snabbt att de 
riktiga bilarna står under tak.
 Körde bil som fjortonåring
J i m  f ö r s ö r j e r  s i g  s o m  
bioingenjör och deltidsbonde. 
Hans fru Linda som vikarie-
lärare i en närliggande stad. Jim 
som är sextio år ung, har varit 
biltokig sedan barnsben.  Hans 
far hade en Statesman 4 door 
1950 års modell när Jim var 
liten, som han tyckte mycket om 
och skötte väl, intresset grodde 
hos Jim. Vid fjorton  års ålder, 
1968, köpte han sin första bil, en 
modell 600, 4 d 1948. Jim bodde 
under uppväxten i Iowa, där 
kunde man vid fjorton års ålder 
få köra bil, med enda kravet att 
en person med körkort fanns i 

är man stolt över sitt ursprung osams med kvinnan som talar över tjugo Nash gömda här bilen. Jim älskade sin bil och 
och nordiska flaggor vajar ifrån till oss via GPS, men ändå, till någonstans. Vi kliver ur vår förstod snart att Nash var lite 
husfasaderna. Eller, vet de om slut står vi på Jim Dworschacks hyrda Chevy Suburban och står utöver det vanliga. - Unika 
att vi kommer? Vi rycks med av gårdsplan. Äntligen, ska vi få förstummade; - En Volvo? En lösningar och föregångare på 
patriotismen. gotta oss åt Nash i storformat, tyst minut som var på väg att bli olika saker, säger Jim. Men, en 
Upp för kullar och ner för dalar, ryktet säger att han, Jim, lär ha två då tystnaden bröts av en röst bil räckte inte, tyckte Jim. Så sagt 

Artikelförfattaren intervjuar 
Jim Dworschack i hans rätta 
element, dvs under en bil – här 
en Nash Touring från 1918.

Ett axplock ur Jims samling

‘53 Nash Statesman
‘29 Nash Spec Six Roadster
‘57 Rambler Rebel
‘46 Nash Amb Suburban
‘48 Nash Dump Truck

Nashmøte 2015
g-søndag) Måbødalen/Eidfjord/Vøringsfossen

Fossli Hotel Vøringsfoss

tet er de store Nash'ene, disse kraftige gedigne 7-seters 
/31, som dominerte i Geiranger og områdene rundt. 
ndskap fra høyfjellet og ned til fjorden, langs den gamle 
angerfjorden) opp Måbødalen til Fossli/Vøringsfossen i 
å vei som var bygget etter datidens ingeniørkunst for hest  
da bygd opp med nitid grundighet hvor stein på stein er 
e dens eksistens. Det vil være mulig å søke om å bruke 
anvogntreff.
k på Sima Kraftstasjon.
hotel, så godt som uforandret fra 1950.

Garen, gg@sysendalenfjellhytter.no Tlf +47 478 95959 
ger-Johannessen, tostrang@online.no Tlf +47 9944 1753



vägarna. Varje månad plockar 
han fram en ny bil i samlingen 
och kör med den och byter 
sedan igen nästa månad. Vid 
den lokala affären, dryga milen 
bort, ser man fram emot vad 
som rullar in på parkeringen 
denna gång. Men, han åker inte 
bara till affären utan även på 
långturer. En gång på en tur i 
Klippiga bergen gick hans 
Ambassador-49 sönder! Tja, det 
var bara att ta bussen hem 150 
mil och hämta en annan bil och 
släpvagn, säger han med ett 
leende.
Dags att känna fartvinden
– Ska vi ta en tur? frågar Jim, 
och pekar på gamlingen i 
lokalen, en Touring -18. Endast 
ett fåtal bilar är renoverade i 
samlingen. Bevarandet är det 
viktigaste, anser Jim.
Bilen startar fint, men det visar 
sig att bromsen ligger på, vilket 
inte är ett problem för Jim. 

och gjort, det fick bli en till. station! Det visar sig att Jim En gård till Snabbt fixat och så bär det iväg. 
Denna gång rullade en 1928 samlar på mer än bara bilar. Det Jim visar oss runt bland sina Det är skönt att luta sig tillbaka 
spec ia l six in  på  ga rage - mesta man kan samla på dyker skatter på gården. Hans fru mot det slitna ryggstödet, som 
uppfarten. Nu insåg, vid det här upp, allt  från  leksaker  till  Linda, som väljer att avvika efter är lagat med silvertejp och 
laget, femtonårige Jim att han radioapparater, ja och bilar en stund, säger att hon redan känna fartvinden då vi smyger 
kommer att behöva reservdelar. förstås. Jim ser sig inte som sett dem många gånger och fram över de gröna kullarna i 
Dessutom fanns många Nash samla re utan mer som en tillägger, med allvar i blicken, att västra Wisconsin. Jim växlar 
numera på skrotgårdarna eller bevarare. Varje bil har sin det börjar bli trångt i uthusen mellan gamla bilar och jordbruk 
stod och rostade upp på någons historia och alla huvar och nu. Jim skjuter in; Ja, grannens då han berättar om sitt liv. Jag 
bakgård någonstans. Nej, den dörrar måste öppnas så att man ställe blev till salu, så vi köpte själv sitter nästan helt tyst och 
utvecklingen måste hejdas! Jim kan insupa atmosfären och det också. Det vackra vädret förundras över allt som denne 
startade 1969 en klubb med föreställa sig hur det var på tillåter en promenad över till Jim har koll på. Det finns nog 
syfte att bevara så många Nash vägarna då  just den här grannstället. Det ligger bara en inte en Nashmodell som Jim 
som möjligt och då på köpet Ambassador-46 började rulla på bit ner efter vägen och vi är inte vet allt om. Men, dammet 
kunna komma över reservdelar. vägarna i Illinois där den sist var snart där. En ny lada reser sig från ladan som samlats både på 
Klubben finns än i dag och registrerad.framför oss och Jim öppnar en och inne i bilen är snart bakom 
heter Nash Car Club of   Jim avslöjar att nästan alla hans skjutport. oss, så är också åkturen, tyvärr. 
America. fordon fortfarande rullar på  O wow! En egen bensin-  

Jim Dworschack vid en 1937 Nash Ambassador Eight 1930 Nash Twin-Ignition Six Phaeton



Vill ha fler bilar
Vi går nu till nästa lada på grannstället som 
är av hangartyp. Den är helt full av bilar. Här 
står även bilar till salu. Vad sägs om en 
Ambassador-46 eller en coupe-30? Ett 
hembygge i form av husbil och många 
andra rariteter. När Jim får frågan om vilken 
som är hans favorit, så funderar han länge 
innan han bestämmer sig för en Roadster-
29 och en Ambassador-49. Varför? Det är 
något med känslan i dem, säger Jim. - Och 
Healyn ? Jovisst, med ett värde på ca tjugo 
tusen dollar så är den också ok, ler Jim. 
Senaste köpet blev förresten en 
Ambassador buisness coupe-39, fortsätter 
han. Med så många bilar (32 st, varav 25 
Nash, tror Jim), Nash är ju inte alla, det 
finns även andra märken i mängden, vad 
kan då saknas? - Jag skulle allt bra gärna vilja 
ha en Coupe från 1932-34, säger Jim och ser 
ut att leta plats för ytterligare en bil till i det 
överfyllda hangar-garaget. Vi tackar för oss, 
solen är på väg ner och vi har fem timmar 
kvar till Minneapolis.

1951 Nash Healey 1949 Nash 600 1948 Nash Pick Up

1950 Nash Rambler Greenbrier

1952 Nash Rambler Country Club
Med Continental kit

Hembyggd campingvagn baserad på en 
‘52 Ambassadors motor , chassie och 
delar av dess cab.

1964 Rambler Classic 770

Nash Metropolitan
1967 Rambler American
1930 Twin-Ignition Eight Coupe

Jim är den sanne samlaren, därom vittnar dessa hyllor med bil-, båt- och flygmodeller 



Nash-Healey prototype 1950.

En del tror att Chevrolet Corvette var efterkrigstidens första Amerikanska sportbil. Men det är fel, på mer än

ett sätt. Corvetten är förvisso en vacker bil men eftersom den inte går att svänga med när man kommer upp i

lite fart, så fattas en stor del av vad en sportbil förväntas vara. Dessutom fanns en mycket bättre vagn redan

tidigt 1951. Så nej, den första riktiga amerikanska sportbilen stod Nash för i ett samarbete med den engelska

sportbilstillverkaren Donald Healey.

Allt började på Atlant ångaren "Queen Elizabeth"

1949. Donald Healey är på väg till USA för att se

om han skulle kunna få köpa Cadillacs nya V8 till

ett sportbils projekt han jobbar med. På båten finns

även George Mason, Nash-Kelvinators högste chef.

Han söker efter något som kan locka folk in i åter-

försäljarnas utställningshallar. De båda herrarna

kommer i samspråk. Mason erbjuder Healey att an-

vända Nash erkänt stryktåliga sexcylindriga motor.

När båten når hamn i New York har de båda herrar-

na kommit överens om en affärsplan och att Nash

ska leverera hela drivlinan på Healeys nya sportbil!

En prototyp fanns att beskåda endast 9 månader

senare och produktions förberedelserna var på god

väg att bli klara vid Healey’s lilla Warwickshire

verkstad, nyligen utbyggd för denna produktion.

Nash-Healey vagnen gjorde så sin debut som en

tvåsitsig roadster med handknackad aluminium

kaross och Nash sexa, uppiffad med ett nytt top-

plock i aluminium och hög kompression. Dubbla

förgasare såg till att ge tillräckligt med bränsle.

Chassiet var förståss utvecklat av Healey. Växellå-

dan var 3 växlar med överväxel.
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Text: Ulf Atterström
Nash Healey

Detta är ett särtryck ur vår bok om Hudson, Nash & AMC

som inte alla har fått se. Vill ni beställa er exemplar skriv

till ramblerrevyn@gmail.com.



Inredningen var i läder och hjulen hade vita däck-
sidor. Priset för denna vackra skapelse var $4063. Ett
pris man även fick en Cadillac för på denna tid.

Alla Nash-Healey hade en påkostad läder inredning
med en stilig instrument bräda på Engelskt vis. Man
tävlade med den, framgångsrikt på olika Europeiska
motortävlingar, som Mille Miglia och LeMans.
Tyvärr var det inget som man brydde sig om hemma i
USA, så det gav ingen hjälp på försäljningen på hem-
ma plan. 104 vagnar producerades.

1951 år Nash-Healey.

Mr Donald Healey

Tidig fabriksbild 1951.
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Mr Donald Healey med en -53 Nash-Healey.

1952 kom den med en ny vacker kaross i stål och
ritad av Pinin Farina, och en motor med ytterligare
10 Hp. Men med en så internationell bil drog
kostnaderna iväg. Man fick betala $1800 mer för
den nu.

Kostnaderna kom av att skicka Amerikanska
drivlinor till England för att sedan skicka chassis till
Italien och färdigställda bilar tillbaka till USA. Trots
detta, säljer man några fler vagnar. 150 st närmare
bestämt.

Pinin Farina visar upp nya -52 Nash-Healey för George Mason (sittande i bilen).
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En 1953 Nash-Healey med tillbehör.

För -53 kommer en vacker, något längre "Lemans"
Coupe, men med en svidande prislapp: $6399.
Roadstern kostar nu $5908. Trots detta säljer man
åter lite fler vagnar. Man tävlar åter på LeMans
och kommer trea i tävlingen och tvåa i " Index of
Performance". 162 vagnar byggs detta år.

Endast coupen finns för -54. Med en ny "C" stolpe
och bakruta. Man skördar ytterligare framgångar
på racerbanorna. Det är därför väldigt sorgligt att
Nash som nu höll på att ombilda bolaget till
American Motors tillsammans med Hudson inte
hade möjlighet att låta denna mycket vackra och
kapabla bil finnas kvar. Endast 90 vagnar byggs.
Healey tog nya tag i form av Austin-Healey. Men
det är en annan historia.

1953

1954

1953

1954

15



Köpes. Rambler Gremlin 1970 -1973 mobil: 076 3930132 email: kent-e@live.se
 Kent Eliasson medlnr: 247 Grammahagsvägen 89 - 5. 294 91 Sölvesborg

T-shirt - The Great Three 250:-
(Design av John Eyre)

T-shirt - Old School Rambler
75:- (ord.p 150:-)

(Design av John Eyre)

Kepsar - S.A.R.S.
100:-

T-shirt - Alla Modeller (S.A.R.S.)
250:-

(Design av John Eyre)

T-shirt - The Big Three
250:-

(Design av John Eyre)

Keps - S.A.R.S.
mockaskärm

130:-

Nyckelring
Svenska AMC/Rambler

Sällskapet 50:-
Broderat tygmärke

S.A.R.S 50:-
Broderat tygmärke

AMC 50:-

Beställ de varor ni önskar via mail
till: machineman390@gmail.com.
eller ring: 073-519 01 85.

Vi kan leverera till träffen på
Herrfallet, så spar ni porto.

Säljes. En svensksåld bil som är i original utförande. Vunnit både Power Meet och Street
Meet. En av världens finaste exemplar med full dokumentation. Bilen är i mint condition.
Lite info. AMC Javelin SST, 1974 V8 304, automat, 12000 mil 070-728 38 29
Begärt pris: 399 000:-

Säljes. En Rebel i bruksskick utan problem i kö som är reg för 8 pers. (har gått till
Big Power Meet sedan 2004 utan problem.) Med 318 v8 A500 låda med överväxel
som ej är inkopplad. Nybes går i 2år till.  Bra bruks skick men finns att göra om man
vill. 65 000:- 070-521 47 57

Säljes. 1972 AMC Javelin SST. Ovanlig muskel bil söker nu nytt hem! Svensk såld.
Trimmad 304 med edelbrock insug, 401 toppar, stor fyrport Holly. Automaten ska
vara renoverad av firma i Västerås. Mullrar gott! Inredningen är hyfsad. Kör som den
är, eller fixa upp den. Ingen rost. 90 000:-  070-344 56 90

Fin Originalbil som bara gått ca 11000mil, Svensksåld (endast brukad på Som-
maren), Automat, 4-kanals Stereo-8, Öppningsbara sidorutor bak. Mkt ovanlig
med största motorn (5.0 liters) Dragkrok som man får dra 1500kg på vanligt B-
kort. Original inredningen från Levis är i NYSKICK. Varit Utställd på Tjolöholm
Classic, Träffpunkt 70, och Lahtis Motorshow (Finland). Besiktad å körklar. 99
999:-  070-594 71 56


