Första,
Andra,
Tagning!

Ett udda uppdrag med AMC.
Text och bild: Kent Dahlin
I september 2017 fick vår ordförande Charles en fråga om han kunde hitta en Javelin till ett lite udda
uppdrag. Vår medlem och AMC (läs AMX) guru Peter Carell boende i USA hade ett finger med i spelet.
Det hela gick ut på att spela in ljudet från bilen som sedan skulle användas i dataspels ammanhang.
Charles frågade mig om jag ville ställa upp, vid en snabb tanke lät det ju kul men platsen var en bit bort
närmare bestämt Lunda flygfält i Uppland.
Efter lite funderande tog jag i alla fall kontakt med den i bolaget som höll i projektet, jag försökte få dom att
använda Malmby som är mycket närmare men kostnaderna skillde mycket mellan de två flygplatserna.
Hursomhelst så kom vi överens om att träffas på Lunda den 27 september om vädret var ok, för dom var
beroende av uppehålls väder och det gjorde inte mig något heller.
När dagen närmade sig såg vädret ut att vara lovande trots molnighet, så jag packade lite matsäck och tog
Javelinen med 343:an och åkte mot Uppsala. Vi skulle träffas kl 12 vilket gjorde att jag slapp
morgonrusningen genom Stockholm. Det blev motorväg från Ösmo till någon mil norr om Uppsala och
därefter vart det att följa GPS:en till Lunda flygfält i trakten vid Alunda. GPS i all ära den valde inte den
närmaste vägen utan via krokiga smala vägar, genom ett villasamhälle men eftersom jag inte hade en aning
om vart jag var, så var det bara att följa den till målet. Till sist vart jag anmodad svänga in till höger bakom
en lada och hamnade vid en bom, nu var det dags att ringa min kontakt i teamet, han lotsade mig i telefon
den sista kilometern. När jag nästan var framme intygade han i telefon att vi hör dig nu du är strax här. Väl
på plats blev jag mottagen av två ljudtekniker som skulle göra inspelningen.
Bilen parkerades under ett tak och sedan tog
förberedelserna vid. Det placerades
mikrofoner både utanpå bilen och ett antal i
kupen. Motorrummet fick nog tre
mikrofoner inmonterade varav en i
luftrenaren så att inget skulle missas, det var
proffsigare än jag kunde trott. Det vart
mycket bilprat, och en av killarna hade egna
bilar bl a en Challenger och frågade mig om
jag visste vem Peter Carell var, vilket jag
naturligtvis vet. Varpå han replikerar klart
har man en sån här bil vet man det. Sedan
kom frågan om jag tillät att han körde bilen
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under ljudupptagningen istället för att instruera mig om det körschema man tillämpade vilket skulle vara
tidsbesparande. Jag hade fått ett bra förtroende för honom och insåg samtidigt att jag fick en möjlighet att
se bilen i aktion från sidan av banan, samtidigt fick jag ju möjlighet att fota och filma det hela. Jag åkte
med den andre teknikern i hans bil ut till banans mitt och där riggades det upp ytterligare utrustning plus
att det fanns en handmikrofon.
Själv fick jag stå på andra sidan banan för att inte störa, det
minsta ljud så som steg, ljud från mobiler mm fick inte störa
så känslig var utrustningen, man t o m väntade ut en
passerande bil på avstånd för att slippa trafikljud.
Själva ljudupptagningen gick sedan ut på att bilen kördes i
olika hastigheter fram och tillbaka allt från krypfart på låg
växel till fullgas. Start inbromsning tomgång
dörröppning/stängning signalhorn spelades in man ville täcka
upp alla scenarior som normalt skapar ljud kring bilen.
Det hela tog runt en timme att utföra. Jag fick veta att dom
har en stor samling med inspelade ljud från allehanda fordon
plus stridsvagnar och stridsflygplan, dom sistnämnda hade
gjorts i USA, detta såldes sedan till dataspel filminspelningar
mm.
Allt var klart vid tretiden så jag kunde bege mig söderut igen
och slapp precis rusningstrafiken på Essingeleden vilket jag
var glad för.
Bilen uppförde sig galant hela dagen även med en annan
förare han tyckte dessutom den uppförde sig bra var
kursstabil och bromsade rakt och jämnt lite som en modern
bil trots sina 49 år.
Väl hemma var jag rätt nöjd med dagen trots mycket
motorväg som jag normalt undviker med gammelbilarna, men
den röda 68:an hänger med bra i trafiken och blir det för
roddigt kan man som regel köra ifrån packet.
Man fick även ekonomisk ersättning, jag trodde först det var
enbart bensinpengar men jag fick en bra slant så dagen gick
ihop både ekonomiskt och emotionellt.
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kräver högre löner
The Nordic Nash Register - TNNR - är ett
register över kända Nashbilar i Finland, Norge
och Sverige. Det omfattar i dagsläget över
300 fordon av fabrikaten Nash, LaFayette,
Ajax och Metropolitan
Hemsida www.nordicnash.org
Redaktör Lars Adolfsson
Telefon +46 (0)70 421 64 19
E-post lars.adolfsson@nordicnash.org

Amerikanska
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med President
Roosevelt med syfte
att avstyra strejk inom
bilindustrin.
Presidenten träffade
därefter
fackförbundens
ledare.

Tekst og foto: Ole Birger Gjerve

Fra Norsk Motorveteran Nr 8 oktober 1998

EN GARASJES HEMMELIGHET
Rundt omkring i vårt vidstrakte land skjuler det seg mye rart i garasjer,
låver og løer for oss veteranentusiaster.
Ofte befinner det seg gamle "skatter" nesten rett foran nesa på oss
uten at vi vet om dem.
Ikke langt fra Europaveien, som går
gjennom Vang i Valdres, står en
gammel garasje med høyt gress rundt.
Hoveddørene har ikke vært åpnet på 40
år, men på langveggen har garasjen en
sidedør, og gjennom den kan jeg titte
inn.
Det er halvmørkt, men jeg registrerte
fort en nedstøvet, gedigen bilfront.
Bilen fylte hele garasjen, det var kun
noen centimeters klaring rundt den.
Eieren, Knut Holien, kan fortelle at da
hans far på slutten av 50-årene kjøpte
seg Volvo PV ble Nash'en parkert i
denne garasjen og nærmest overlatt til
seg selv.
Flate dekk, tykt støvbelegg og kingelvev vitner om at her det ikke vært
mange besøk. Knut sier at det er en
1934 modell, motoren er sekssylindret
toppventilert med dobbelt tenning. Fine
profileringer på forskjermene, langt
motorpanser og et smakfullt karosseri
for øvrig leder tankene hen mot en
limousinpreget skjønnhet.
Knut Holien er i tvil om hva han skal
gjøre med bilen. Kanskje setter han i
gang med restaurering, men han har
også vært inne på tanken om salg og er
åpen for bud. Se annonse i bruktmarkedet.

Øvre bilden:
Knut tar et overblikk og minnes mange
fine turer med søsken og foreldre i
Nash'en.
Fotomontasjen viser en del av bildene
som ble tatt inne i garasjen, så vidt jeg
kunne se er det en hel og komplett bil.
Kanskje kan den gjøres kjørklar slik den er,
men en full restaurering er trolig best.
Bildet, øverst til venstre: Dashbordet
med instrumenter ser fint ut. Kilometertelleren har stoppet på 86.831 km, og det
er trolig det bilen har gått totalt.
I midten: Det lange motorpanseret,
profilring på skjermene, sidemontert
reservehjul og de stilige frontlyktene gir
bilen et visst nobelt preg. Nash-emblemet
og panserfiguren or også inntakt.
Nederst: Innredningen er også
komplett og noen lunde hel, og kan
muligens reddes. Setene ser komfortable
og innbydende ut. Legg merke til det flotte
askebegeret!
Bildet, øverst til høyre: Det er trangt om
plassen og gir derfor ikke mye rom for
fotografering, men det er tydelig at det er
en firedørs bil
Nederst til høyre: I motsetning til fronten
er bakparten stump og rett opp og ned.
Fordypningen nederst på karosseriet er til å
plassere bagasje på i forbindelse med en
sammenleggbar grind.
Motorrommet har vi ikke plass til å vise
her, men Nash’en er utstyrt med sekssy-

lindret motor med dobbelttenning, med
seks tennplugger på hver side og 12
pluggledinger i alt. Det var for øvrig i 1934 at
Nash lanserte sin første toppventilerte
motor.
Denne bilen tilhører Big Six serien. Nash
leverte også to serier med 8 sylindrede
motorer, Advanced Eight og Ambassador
Eight.

Journal News
24 mars 1934
Efter mötet med President Roosevelt
har gräddan av den amerikanska
bilindustrin samlats för fotografering.
Främre raden
Roy Chapin, president Hudson Motors
C. W. Nash, chairman of the board Nash Motors
Walter P. Chrysler, president Chrysler Motor Corp
Alvin McCauley, president Packard Motor Co
Alfred P. Sloan, president General Motors

Bakre raden
John T. Smith, counsel General Motors
Nicholas Kelly, counsel Chrysler Motors
Donaldson Brown, vice-president General Motors

Siste bildet av Nash modell 1220 før parkeringen i garasjen,
hvorefter Knuts far kjøpte seg en Volvo PV på slutten av 50-årene.

From: Jarle Solberg
Sent: Thursday, March 01, 2018 11:00 PM
To: tostrang@online.no
Subject: 1934 Nash
Hei Tor og takk for hyggelig prat.
Sender over noen bilder av Nashen jeg henta ut fra garasjen
oppe i Valdres.
Som du ser har Norsk Motor Veteran blad hatt en reportasje
om bilen i 1998. Jeg kom over bladet i 2016 og ringte Knut,
jo, nå ville han selge....!
Nashen har stått parkert i garasjen siden 1957, dvs. 60 år!!!
Den er forunderlig nok i veldig bra stand. Tørt klima oppe i
Valdres har tatt vare på bilen.
Jeg har nå tenkt å gjennomgå bilen og få den i teknisk
stand, og håper å få skilter på den. Har lyst til å beholde den
med den fine gamle patinaen.
Vennlig hilsen
Jarle

Jarle Solberg fra Flekkefjord kjøpte altså denne Nash
årgang 1934 Model 1220 og er nå i gang med å gjennomgå
det vesentligste for å få den registrert, bremser, lys, styring og
dekk. Den er forunderlig nok i veldig bra stand. Tørt klima
oppe i Valdres har tatt vare på bilen. Jarle lurer da også på om
han vil beholde Nash'en slik den er. Patinaen synes å være
tilstede i aller høyeste grad. Nå får vi bare se og ønsker han
velkommen i The Nordic Nash Register.
/Tor Stranger-Johannesen
Her
begynner
ferden til et
nytt liv for
den
reddede
Nash'en.

Jarle Solbergs nyförvärv. Han har nu för avsikt att bevara bilen i sitt patinerade originalskick. Den ska varsamt ställas
iordning i trafikdugligt skick så att den kan godkännas vid kommande besiktning.

1934 var sista året under den klassiska
eran då Nash byggde bilar med lång
hjulbas.
Med en helt ny stil på karosserna
visade Nash Motors exempel på hur
bra företaget hade utvcklats på 16 korta
år.
Men det fanns ändå en antydan om
den nedskalning som snart skulle följa i
och med införandet av den nya prisvärda Lafayette.
1934 var också året då en viktig milstolpe uppnåddes när en sex-cylindrig
4-dörrars sedan modell 1227 lämnade
bandet och blev den miljonte bilen från
Nash.

De stora bilarna 1934 var 1290serien med rak åtta på 5,3 liter och
1280-serien också med rak åtta men
med den mindre cylindervolymen 4,3
liter samt 1220-serien som markerade
återkomsten av den raka sexcylindriga
motorn. Samtliga motorer hade toppventiler och dubbeltändning.
Lafayette hade också en sexcylindrig motor men var den enda med
sidventiler detta år
De större Nash-vagnarnas formgivning var dramatisk inklusive neddragna skärmar med inpressade fartspjut. De nya motorhuvarna var försedda med långa horisontella ventila-

tionsluckor på sidorna och längsgående
ribbor på ovansidan. Strålkastare och
övrig yttre belysning var strömlinjeformade. Nytt utförande av grill och
stötfångare lanserades också .
1934 var ännu ett år av låg produktion och finansiell förlust. Det hade
varit intressant att få se trettifyrornas
formgivning utvecklas under ännu ett
år, men Nash Motors kom snart att
erbjuda färre modeller och inte så stora
bilar i hopp om att överleva den bekymmersamma ekonomin.
Trenden under åren 1924 till 1934
mot allt större bilar hade nått sin
höjdpnkt.

Källa: The Nash Times

Nash Motors
Årsproduktion 1917-1945

Nash Advanced Eight 1282R
Coupe
Formgiven av den välrenommerade Count Alexis de Sakhnoffsky
som flydde till USA från
bolsjevikernas revolution i
Ryssland. Han designade för Nash,
Cord, Auburn och Packard och
sades även ha ansvarat för
Chrysler Airflows design.
Detta exemplar ägs av Ken
Bronner, England, medlem i Nash
Car Club of America.
Bilen är till salu!

1220 Big Six. Serien omfattar
1220 Sedan
1222 och 1222R Coupe
1223 Brougham
1227 Town Sedan
1228 Brougham
Bilden visar en 1227 Town Sedan
1220-serien har en en sexcylindrig
toppventilsmotor med 3,8 liter
slagvolym. 1220 liknar i mycket 1280
men har ett kortare axelavstånd. Huven
har fyra ventilationsspjäll på vardera
sidan och en kortare huv än 1280.

1280 Advanced Eight. Serien omfattar
1280 Sedan
1282 och 1282R Coupe
1283 Brougham
1287 Town Sedan
1288 Brougham
Bilden i mitten visar en 1283 Brougham
med 4dörrar och plats för 5personer.
1280-modellernas axelavståndet är 121
tum och motorn är en toppventilad rak
åtta med 4.3 liter slagvolym. De liknar
den större 1290-seriens modeller men är
överlag kortare och har fyra
ventilationsspjäll per sida.

1290 Ambassador Eight. Serien omfattar
1290, 1293 och 1294 Sedan
1295 Limousine
1296 Sedan
1297 Brougham
Undre bilden: 1290-serien toppade
modellutbudet 1934. Utrustad med en
större toppventilad rak åtta på hela 5,3
liter. De känns lätt igen på att huven har
6 ventilationluckor per sida!

ria och andra
Svensk AMX histo

AMC minnen

Del 2

Text & bild: Peter Carell
Svenska AMX klubben 1983. Från vänster
min 70a, Bosses 70a, Erlings 69a, Magnus
70a, Börjes 68a, Jannes 68a och Magnus
(eller min) 70a. Noterbart är att Magnus blå
70 racer stod parkerad i skjulet endast 25
meter från där fotot är taget.
Åtta AMXer i Sverige väl samlade!
Under ett besök i Stockholm (jag bodde då fortfarande i Karlskoga) så åkte jag till Strandvägen, och
mycket riktigt stod en AMX utanför macken. Jag introducerade mig själv och snart utvecklade vi en stor
vänskap tack vare vårt gemensamma AMX och AMC intresse. Magnus visade sig vara en otroligt duktig
mekaniker och kunde mer om AMC och AMXer än jag själv. Magnus är dessutom säkert den ”mesta”
AMX-ägaren i Sverige då han vid något tillfälle ägt sex av de bilar som finns i Sverige. (två 68or, en 69a
och tre stycken 70or). Tillsammans äger/ägde Magnus, Bosse, och jag totalt nio stycken olika AMXer i
Sverige (plus en 10e som jag köpte här i USA 1988).
Hans svarta AMX och den äkta 1969 SS/AMXen (#22) som importerats till Sverige var utställda
tillsammans på Hot Rod Show i Södra Stockholms DragRacers (SSDR) monter efter att Gunnar och
Jöran köpt och fått SS/AMXen lackad i grön/gul/svart kombination.
I jakt på minskad vikt så hade Magnus hjälpt dem med att gjuta glasfiberskärmar, huv, bagagelucka och
kofångare till den. SS/AMX originaldelarna fick Magnus behålla.
Magnus ägde då ytterligare en 1970 390 AMX som var på väg att byggas om till en SS/AMX clone för
dragracing i typ Modifierad Standard. I Magnus egendom fanns också ett äkta AMC cross-ram insug och
andra godbitar.
Innan jag hamnade i USA 1987 så hade Magnus, Bosse och jag planer på att gå ihop om just denna bil
för att färdigställa och börja tävla med, men det blev inte av då jag ju blev kvar här i USA.
De andra första AMX klubbmedlemmarna, som faktiskt båda köpt sina AMXer av just Magnus under
1982, var Börje Hultberg och Janne Strand. Vi fick också med Erling Wikman ganska omgående i
klubben. Han ägde en röd 1969 med 390 motor. Flera andra AMX ägare var sedan under åren
medlemmar till och från, inklusive Stig Christiernsson (Motorman). Till möten fick vi dessutom ofta
sällskap av ett par Javeliner, Christer Öhman’s 71 Javelin 401 och Jannes bror Sören med en 73
Jav/AMX (bilen sedemra hos Mr. Charles T Rambler).
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AMX Bilservice
Magnus hade i början på 80-talet startat en egen firma som höll till nere i ett garage vid S:t Eriksplan.
Efter att jag själv flyttat till Stockholm 1982 så hängde vi här för det mesta - Magnus, Bosse, jag själv, och
Christer med sin 71:a. Den hade alla options utom AMX, men Magnus hjälpte till att skaffa AMX huv och
bakspoiler till den.
Magnus gjorde här iordning den 1968 AMX 290 (röd med svarta stripes) som Börje (en annan stor AMXentusiast som de flesta vet) köpte som sin första AMX.
En annan AMX - som räddats av Bosse från en skrot i Skåne - kom också hit, fixades till, och såldes till
en annan AMX-entusiast - Janne Strand. Det var den 1968 343a som sedan lackades läckert mörkgrå
med röda stripes och lackade kofångare - väldigt smakfull kombination! Den hamnade sedan hos Ulf
Westerlund innan den många år senare också letade sig till Börje Hultberg.
Solnaskjulet och Kristinebergsgaraget (övre garaget eller ”AMX-garaget”):
Efter flytten till Stockholm 1982 så hade jag fortfarande min 390 AMX i ett garage i Karlskoga. Magnus
ägde vid denna tid en 1973 Hornet Sportabout 258:a, som han sålde till mig, så att jag kunde ha en daily
driver i Stockholm. Magnus hittade en 70 AMX med 360 som var till salu för ett bra pris, och snart hade
han en tredje 70a.
Under tiden hade Bosse hittat ett skjul i Solna, där vi tre sedan huserade ett tag med våra fem AMXer.
1983 köpte jag 360an från Magnus, så att vi båda hade två stycken 70or var. Tyvärr sålde jag också
senare denna AMX, egentligen högst ovilligt till Nina i Karlskoga (som något år senare gifte sig med
ägaren till Gelleråsbanan - Mike Luff. Nu har den AMXen återigen hamnat i goda händer - Ulf Atterström
köpte den alldeles nyligen av Stig-Gunnar.

Fem 1970 AMXer trängs inne i och utanför Solnaskjulet. Bosse och Magnus poserar.
Solnaskjulet var dock inte helt idealiskt för vår ”AMX verksamhet”.
En motorintresserad arbetskamrat pa Ericsson, Robert, behövde också ett ordentligt mekargarage och
efter diskussioner och utflykter/studiebesök till olika mekargarage i Stockholm så hittade vi till slut ett
lämpligt ställe nära Lindhagensplan. Robert (Chevy Monza), Magnus, Bosse, jag själv, Gunne Back
(som behövde fler garageplatser till sina Corvetter), och Gunnes brorsa Tommy gick ihop och vi byggde
in oss i ett 10-bilars garage, ett halvt plan ovanför Tommy ”Bärgare” (legendarisk bracket racer) och
hans polare.
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AMX-garaget: Här syns på fotot hela sex st. AMXer, från vänster bakdelen av Magnus svarta 70a,
Jannes 68a bakifrån, framför den min röda 69a och framdelarna av Bosses gröna 70a, Magnus blå 70
racer och min vita 70 racer.
Trots ett par Chevor så blev detta snart kallat ”AMX-garaget”. Hela fem stycken 390 AMXer (plus
Christers 71 Javelin 401 i nedre garaget) var nog höjdpunkten under vår verksamhet där. Jag hade i
början på 90-talet inhandlat den 1969 AMX 390 som Erling Wikman hade sålt, men den nye ägaren spann
tyvärr på en isfläck på väg till besiktningen i April 1988. Efter att tre hörn fått smärre smällar stannade den
till slut mot en stolpe, precis bakom förardörren. Jag var vid den här tidpunkten på kontraktsjobb i USA
och under våren 1988 så hade jag redan köpt en 1969 AMX 390 med 4-sp i Denver. Den var lackad röd
med vita ränder och ett par år senare köpte jag den skrotade 69:an från CarKraft. Nu hade jag plötsligt två
stycken 69or (plus min 70a). Planerna var nu att skeppa min USA AMX till Sverige och bevara den som
en mycket fin originalbil, även om det egentligen var en 343 bil från början. Den hade dock försetts med
en 1970 390 motor, Larry Mitchell’s krängningshämmarkit och ett bakrutejalusi, men annars helt original.
Jannes 68:a hade inte original bakaxel, så istället hamnade till slut bakaxeln från min svenska krockade
69a på hans bil och senare så lyckades Börje övertala mig att få köpa loss 69a 390 motorn. Så
småningom köpte han hela den krockade 69an till sin svällande AMX samling. Under Kristinebergstiden
så fick vi veta att den tidigare Svenska generalagenten för AMC nu sålde ut sitt lager. Bosse, Magnus och
jag själv inhandlade det vi hade råd med, NOS framskärmar, ¼ panels, dörrar, kofångare m.m. Jag köpte
bl.a. två st NOS Hornet SC/360 hoodscoop plus att jag hittade en intressant del, som var listad som
”gavel” och för ett mycket billigt pris. Som en sann AMC entusiast så såg jag ju genast att detta var ett
NOS Hurst S/C Rambler hood scoop! Hur detta hittat vägen till Sverige som en AMC spare part vet vi ej!
Alla dessa hood scoop såldes sedan av mig till en ”penningstinn” norrman som ett år besökte ”AMXgaraget”!
Kristinebergsgaraget (nedre garaget):
I det nedre garaget (ej inbyggt) fanns runt 80 garageplatser som ej var uthyrda. Vi slog oss ihop med
”Tommy Bärgar-gänget” och lyckades få hyra hela planet för ett mycket bra pris. Vi drog in tryckluft,
ordnade en tvättplatta, och byggde in hela planet med larmad dörr och tog hand om städning etc. Sedan
gick vi ut till folk som behövde en säker varmgarageplats (ej mekning) för sina hobbybilar för samma pris
som i ett helt öppet osäkrat parkeringsgarage. Då vi själva fått så bra rabatt på hela planet, så fick vi i stort
sett varsin plats helt gratis i nedre garaget för våra besvär - en superdeal! Att gå runt och titta på de
hobbybilar som stod i nedre garaget under denna tidsperiod var lika imponerande som att besöka en
bilutställning - allt från veteraner till exotiska bilar!
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Två AMI byggda AMXer (Ray’s är den vita, plus Ray’s BBO 390 AMX (USA-importerad)
Besök i Australien och Classic AMX Club of Australia:
I mitt arbete för Ericsson hade jag turen att få ett två månaders uppdrag i Melbourne, Australien våren
1987. Där träffade jag Ray Sprague som var president för den Australienska delsektionen av CACI.
AMI (Australian Motor Industries) hade fått 24 stycken AMXer överskickade i delar, som hade satts ihop
av AMI för att bli 1969 Rambler AMX, alla med 343 och automat. AMI satte också ihop 258 Javelins
mellan 1968 och 1972.
Ray ägde två st AMX och en 1969 Javelin. Hans AMI-byggda AMX var den sista -nummer 24 - och var i
perfekt originalskick med otroligt få miles på mätaren. Återigen fick jag nu förmånen att få köra en unik
AMX till ett stort möte för amerikanska bilar, denna gång i Melbourne, Australien. Själv körde Ray sin USA
importerade 1969 Big Bad Orange 390, 4-sp med cross ram insug och lustgas. Ray - en otroligt duktig
mekaniker -hade själv konverterat denna till högerstyrd vilket var lag i delstaten Victoria. Han
konverterade också många andra USA-importerade jänkare till högerstyrda. Den tuffaste konverteringen,
enligt Ray, var 1971-74 Javelin vilket man kan förstå när man tittar på den unika instrumentbrädan.
Två vita 1970 AMXer och hämnden på Svensk Bilprovning
Detta är förhoppningsvis preskriberat nu, men då det hände gav det en stor känsla av tillfredställelse, och
dessutom tyckte jag att rättvisa hade skipats!
Varje år, speciellt under 70- och 80-talet, så var man ju alltid nervös inför den årliga besiktningen hos
SBP. Jag hade tidigare lyckats få 390 racern typbesiktigad med störtbågen och Corbeau GT stolarna.
Normalt satte jag på smala Volvofälgar och däck för att kunna klara spårviddsproblemen, som ju nästan
alla jänkebilsägare drabbades av på den tiden. Det var ju väldigt populärt med breda slot mags och dylikt
på den tiden.
Under många år körde jag dessutom med ett avgassystem som slutade framför bakaxeln, då man ju inte
ville ha en massa krokar som restriktion av avgasflödet. Det var ju också lite trångt att dra grova rör över
bakaxeln. Lösningen var raka rör som passerade under bakaxeln, och som var monterade temporärt
endast för den årliga besiktningen.
När jag så i början på 80-talet åkte till den första besiktningen för min helt original 1970 AMX 360a med
originalfälgar och allt, så var det för första gången utan någon som helst nervositet. Det här skulle ju gå
som en dans!

Fortsättning följer i nästa RR
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TNNR / SARS Mötes Kalender 2018
Bl o mmor och bil

APRIL21/4 Kl. 10:00 - 17:00
Mötesvärd Charles T. Rambler. Tel. 0735-190 185

Gästas av motorprofilen
Peter Sundfeldt och
kravalljazz-bandet "Hej Å
Hå Med Peter".

AMC/Rambler Swapmeet 12/5 2018, dropp in Fri 18.00 e.m.
Ola 157, SE 740 12 Knutby, Sweden
stayover is possibel, call +46 735-110542

MAJ

Sola Springmeet i Karlstad, Norrafältet

JUNI

Med klubbruta för Nash, Rambler & AMC. Klubbvärd Ulf Atterström 070-3445690
9/6 Kl. 10:00 - 16:00 Allmän mötesinfo: 054-203 33 35 www.solacruising.se

JULI

TROLLHÄTTAN-TRÄFFEN 26-29 juli 2018
Beep Beep The Little Nash Rambler Meet!

Mötesvärd Charles T. Rambler. Tel. 0735-190 185

Nash & AMC EUROMEET

AUGUSTI PORI - FINLAND

&

JAVELIN/AMX 50ÅR

23-26 augusti 2018
Mötesvärd Charles T. Rambler.0735-190 185
Bokat stugor på Borås Camping Saltemad.
http://www.borascamping.com 25/8 Utställning av
Javelin & AMX på Sportvagnsträffen vid Hofsnäs
Herrgård.

