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Trivsel regler för
vår klubb.

I en förening som vår samlas
människor från alla delar av
samhället med olika bakgrund,
etnisk tillhörighet, politisk åsikt,
ekonomiska förutsättningar mm. Vi
samlas här för vårt stora intresse för
American Motors fantastiska
produkter.

Det är därför av största vikt för
allas trivsel, att vi talar med
varandra, inte om varandra! Alla
kan inte älska alla, men alla måste
respektera alla! Alla kommer inte
att gilla allt vad en förtroendevald
gör, men alla måste dryfta felet
med den förtroendevalda först, om
problem uppstår!
Om vi alla försöker leva efter dessa
enkla regler kan vi hålla god
stämning i vår fina klubb med högt
i tak och stolt visa upp våra
enastående maskiner från Nash/
American Motors Corporation!

Presidenten
har ordet.

Tryckt på Karlstad, September 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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Ännu ett fullspäckat nummer utav Rambler
Revyn har hittat ut till våra brevlådor
innehållande artiklar om glasfiber prototypen,

AMX/3, Nash Ajax och fortsättningen på Peter Carell’s story!
Hösten är ju nu kommen och det känns som att Nash/Rambler-
säsongen snart är till ända! Men istället börjar nu den trevliga
tiden då man kan vistas i garaget och pyssla om sina kära pärlor
inför nästa säsong.
Och det är ju halva nöjet med våran kära hobby enligt mig!

WWW.AMCSWEDEN.COM WWW.NORDICNASH.ORG

Ja, då var det snart höst och man kan snart
sammanfatta året som gick, igen! Men det gör
vi först i nästa nummer av RR. Vi har flera
flitiga författare runt om i landet som jobbar
med sina artiklar. Det är vi mycket tacksamma
för! Denna gång fick jag tre sidor över så jag

smög med Charles fina artikel om glasfiber prototypen som
skulle förstöras. Tidigare publicerad 2014. Om ni skulle sätta er
på er kammare nu när hösten kommer över oss och skriva om ert
projekt skulle vi få mer spännande läsning till tidningen! Tack på
förhand!
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Prototypen  i plast som skulle förstöras.

Text: Charles T. Rambler. Alla bilder utom denna: Charles T. Rambler

Trots att den inte blev någon storsäljare för AMC visade sig AMX’n bli en hit och ett lysande bevis på att

Amerikas sista självständiga biltillverkare med relativt små medel kunde skapa något riktigt unikt och

uppseendeveckande.

Den tvåsitsiga AMX’ns design baserades på en serie koncept och prototyp bilar som debuterade 1966.

Den första var en icke körbar plastkaross, så kallad ”pusher” som var utan inredning och drivlina. Den

presenterades på Chicago Auto Show i februari 1966 och tog åskådarna med storm. Fastback-designen

inkluderade bland annat en svärmorslucka, även kallad ”Rambleseat”.

Reaktionerna var så entusiastiska så American Motors Corporation bad den italienska karosstilverkaren

Vignale att ta fram en fullt körbar prototyp som de skulle presentera på New York Auto Show vilken bara

var 3 månader kvar till.

AMC hade egentligen velat ha en plastkaross men eftersom Vignale var mer vana vid metallarbeten så

blev det att de levererade en fullt körbar bil med en metallkaross baserad på ett modifierat chassi av en

Rambler American och med en 290 kubiktums V8:a precis lagom till utställningen.

Vignale AMX’n var AMC’s stora triumfkort tillsammans med tre andra konceptbilar som turnerade runt i

hela Amerika. Det var AMX II, en tvådörrars hard top. Cavalier, en fyrdörrars sedan och Vixen, en

tvådörrars sedan.

AMC var i stort behov av en image-förvandling då de på den tiden var kända för att ha tagit avstånd ifrån

allt vad racing och muskelbilar hette. En av deras gamla slogan’s beskriver detta ganska väl: The Only

Race We Care About Is The Human Race!

AMX’n var precis vad AMC behövde, en vitamininjektion.

Allteftersom utvecklandet med AMX’n framskred anlitade AMC företaget Smith Inland i Iona, Michigan

till att ta fram ytterligare några prototyper av AMX’n fast denna gång i glasfiber.

De skilde sig en aning ifrån de tidigare konceptbilarna och det tvistas lite om hur många de egentligen

tillverkade.
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Allt eftersom utvecklandet med AMX’n framskred anlitade AMC företaget Smith Inland i Iona,
Michigan till att ta fram ytterligare några prototyper av AMX’n fast denna gång i glasfiber.
De skilde sig en aning ifrån de tidigare konceptbilarna och det tvistas lite om hur många de egentligen
tillverkade. En ska ha använts till kroktest vilket i sin tur ledde till att AMC beslutade att lägga ner idén
om glasfiberkaross då krocksäkerheten bevisligen reducerades kraftigt. De två andra som är de enda
kända blev kvar vid AMC’s testbana i Burlington, Wisconsin.

Ett par år senare kom orden om att förstöra de två kvarvarande bilarna med eld.
Och enligt Austin Hagerty, sonen till nuvarande ägare av den enda kvarvarande bilen var det precis vad
som hände. Han berättar att han fick det beskrivet av en herre som jobbade på testbanan under den tiden.
”Vi rullade ut bilen och stack ett hål på bensintanken och tände sedan eld”. Strax därefter bröt en stor
snöstorm ut i Wisconsin vilket gjorde att de fick skjuta på planerna om att förstöra den sista bilen.
Dominick, en fabriksarbetare på AMC som arbetade vid de sista monteringsbanden i Kenosha Lake
Front Plant gjorde sin livs största deal den vintern mellan 1970 och 1971.

Hans bror Joe som jobbade på testbanan hade berättat för honom om glasfiber-AMX’n så han kände väl
till dess existens och annalkande öde. Men så av en händelse under denna bistra vinter när AMC’s
president William Luneburg var på besök på fabriken tog Domenick mod till sig och konfronterade
William med en vild fråga.Han frågade William om de skulle förstöra den sista glasfiber-AMX’n så som
de gör med alla andra prototyper.

Han berättade att han var en samlare av gamla AMC och Nash och han gillar inte att se bilar bli
förstörda. Så om de tvunget skulle förstöra den så kunde de lika väl ge den till honom. Alla hans
arbetskamrater tyckte att han var galen och kanske tyckte William Luneburg det också.
En vecka senare blev han uppkallad till fabrikschefens kontor där han fick det glädjande beskedet att
bilen var hans för $50 dollar.



På kvittot som är daterat
4.e mars 1971 står det att
det säljs en skrotad
glasfiberkaross utan
registreringsbevis och
serienummer. Antingen
drog AMC en liten vit
lögn eller så hade de ingen
aning om vad som hade
blivit kvarlämnat på
testbanan för det
Domenick köpte var en
fullt fungerande och
körbar bil med en V8:a på
343 kubiktum och en
fyrväxlad manuell
växellåda. Även motorn
som var en prototypmotor
var utan serienummer. De
flesta utställningsbilarna är
inte fullt redo för att tackla
riktiga världen och det fick Domenick erfara då han strax efter ägarbytet upptäckte att stötfångarna på
AMX’n inte var kromade utan var inklädda med en folie som hade bättrats på och lagats mellan olika event.
AMC’s designers hade även lackerat om bilen minst sju gånger i olika nyanser för olika utställningar. Svär-
morssätet var borta men själva luckan och dess funktion fanns kvar. Inredningen är precis likadan som den i
en fabriksbyggd AMX ifrån 1968 förutom dörrpanelerna som är unika för prototypbilen. Idag har bilen en
nästan orange Trans-Am röd nyans på lacken, en AMC kulör ifrån tidigt 70-tal.

Glasfiber-AMX’n skiljer sig en
del ifrån plåtkaross-AMX’n
Vignale som nu är en del av en
privat bilsamling i Kanada.
Bland annat har Vignale
fyrkantiga europeiska
strålkastare medan denna har
dubbla runda strålkastare. Även
inredningen i Vignale’n är
typiskt europeisk.
Det finns de som vill påstå att
även glasfiberkarossen var
byggd i Italien och till och med
designad i Schweiz men
sanninen är att den är 100%
amerikansk.

Austin säger att det finns
mycket felaktig information om

denna bil. Många skribenter och författare lyssnar på lösa rykten och lägger till lite själva och ändrar lite
som de vill och känner för.

Själv har Austin tagit sig tid att gå igenom och sammanställa den riktiga historien med hjälp av riktig
dokumentation ifrån fabriken och testbanan och även pratat med de som verkligen var inblandade och som
jobbade där då det gällde.
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Domenick använde bilen ytterst
lite bland annat för att den
endast hade rullat 745 miles då
han köpte den och för att det
var många som störde sig på att
han hade fått lov att köpa den.
Många som var högre uppsatta
inom företaget tyckte inte om
att en vanlig fabriksanställd
som jobbade på golvet hade fått
bli ägare över denna unika bil.
Men som den bilsamlare som
Domenick var så visste han att
han hade trillat över en stor och
viktigt bit av American Motors
Corporation’s historia. Även
om denna prototypbil var
värdefull så hade inte
Domenick några planer på att
sälja den. För honom var den

värd mer än pengar! Delstaten Wisconsin försökte värdera bilen till $255.000 dollar i försäljning- och
gåvoskattssynpunkt men Domenick lyckades förhandla bort detta. Domenick började jobba på fabriken då
det fortfarande var Nash, ungefär 20 år innan han tog med sig en AMX-prototyp hem. Han jobbade kvar på
fabriken fram till 1979. Han flyttade senare till Colorado men han skulle komma att bli känd i Kenosha som
mannen med AMX-prototypen i garaget. Han var en herre som gärna pratade och berättade historier.
Han berättade bland annat en gång att en avundsjuk kollega ifrån fabriken hade försökt spränga hans garage
men misslyckades då stubinen på dynamitgubben slocknade.

Släktingen Austin hävdar att det bara är en påhittad historia vars mening var att fördjupa mysteriet kring
prototypbilen. Domenick gick bort 2012 men familjen har inga planer på att sälja bilen, det är en
familjemedlem. Domenick fick inga barn så bilen hamnade hos Austin och Lee Hagerty (Austins pappa som
är gift med Domenick’s brorsdotter Dawn). Austin säger att bilen förkroppsligar sin morbror. Han säger att
det är en personlig känsla men för mig var han en unik och färgstark karaktär. Den här bilen passade hans
personlighet. Jag växte upp med hans bilsamling som bland annat innehöll Austin, Nash och Cadillac m.m.
och den här bilen stack alltid ut ur samlingen.

Lee Hagerty, som äger en 1969 års
AMX med V8:a på 390 kubiktum och
en fyrväxlad manuell låda vet mycket
väl vilken roll prototypbilen spelar för
roll i American Motors Corporation’s
historia. Vi växte alla upp i Kenosha
och trots att han själv aldrig jobbade på
fabriken så gjorde alla han kände det.
Tanken är att visa upp den så mycket
som möjligt för allmänheten så att folk
får se den.
Vi kommer att ha kvar den i familjen
så länge jag lever, sedan är det upp till
Austin att avgöra.

Källa: Hemmings Classic Car, augusti
2013.
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Vi tar en titt på AMCs mästerverk

AMX 333

Ytterligare variationer på temat AMX kom från AMC design studio under 1969. Vid ett möte för

aktieägare i Februari 1969 visad man upp en fullskalemodell av en bil med tänkt att ha mittmotor. Den

hette AMX/2 och den lovordades mycket. Senare i samma månad togs den emot med entusiasm på

Chicago Auto Show. Många menade att det var synd att den bara var en "dröm bil" och inte tänkt för

produktion. Iden kom från en sketch ritad av Richard Teague som han visade för den då nyligen utsedda

chefen för produktutbudet, Gerald C. Meyers. Meyers gillade iden och det var därför en fullskalemodell

togs fram. Meyers och AMC´s ordförande Roy D. Chapin anordnade sedan en design "tävling" mellan sin

egna designstudio och Giorgetto Guigiaro. Guigiaro´s förslag visades aldrig för publik. Man fastnade

direkt för Teague´s förslag som gick under namnet AMX/3. Hur det kom sig att man valde att bygga

AMX/3 framkommer inte i tillgänglig litteratur. Teague var en entusiastisk bil älskare med smak för

Ferrari och det kan säkert ha spelat in.  Klart var dock att det skulle bli för dyrt att ta fram pressverktyg,

Fullskalemodellen AMX 2

Av Ulf Atterström
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så den skulle byggas av någon coach byggare. Karmann i
Tyskland höll på att bli byggaren. Man kom överens om
allt, tills priset kom på tal! Där blev det stopp. Kanske
lika bra det, den man fann, och kom överens med, var
Giotto Bizzarini.

Han var mycket kunnig när det gällde superbilar. Han
hade jobbat med de främsta Italienska superbilarna som
Ferrari 250 GTO och Iso Rivolta. Han hade tävlat med
Iso Grifo på Le Mans. 1965 hade han startat sin egna fir-
ma och byggt bilar med amerikanska V8:or. Så han vis-
ste hur man skruvar ihop något som fungerar. AMC
ursprungliga krav var att bilen fick kosta mellan $10 000
och 12 000. Så ville man ha 5000 bilar byggda. Detta var
emellertid inte realistiska krav. Man kom snart fram till
att det går inte att bygga en handgjord bil för de summor-
na. $20 000 per bil när man kommit förbi utveck-
lingsstadiet och talar ren produktion, var mer troligt.
Vilket var för dyrt. Dessutom kunde Bizzarini inte klara
mer an 2 bilar i månaden.

Men 8 karosser blev tillverkade och 5 av dem färdigställ-
des innan projektet lades ned. En sjätte bil byggdes fär-
digt efter projektet lades ned och har aldrig lämnat
Italien. Varje byggd bil hade kostat AMC ca $250 000
att bygga. De två kvarvarande karosserna skulle skrotas
men det är inte klarlagt om det skedde. Bilens vikt var
1550 kg. Hjulbasen var 2674mm, längd 4460 mm, 1902
mm bred och 1105 mm hög. Spårbredd fram var 1539
mm och bak 1554,5. Man använde sin Rebel Machine
390 CID på 340 hp i bilen. Vid denna tid fanns det ingen
befintlig transaxel med växellåda som kunde klara
390´ns kraftiga vridmoment.
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Bizzarini och teamet testar bilen vid Monza banan.

Första bilen byggdes med en Tysk ZF enhet. Oto Melera i

Spezia, Italien fick i uppdrag att ta fram en enhet som var

stark nog. Kopplingen var en standard enhet. Slutväxel var

3,54:1 (i annan litteratur sägs 3,45:1) vilket gav en beräknad

toppfart på ca 260 km/h. Karossen var av självbärande kon-

struktion. Den bestod av en kraftig bottenplatta som sedan

karossen svetsades på. Detta för att enkelt kunna ändra bilen

till kabriolett eller annan uppdatering i kaross. Eftersom bi-

larna byggdes under Bizzarini´s ledarskap, kom många de-

taljer att lösas med den erfarenheten han hade av att bygga

tävlingsbilar.

Senare fick BMW testa bilarna, så in i detalj som livslängd

på enskilda komponenter. Bilen har individuell hjulupphän-

gning runt om i A arms utförande. Lederna var geometriskt

placerade för att ge en så horisontell rörelse som möjligt.

Bak är länkarmarna utrustade med dubble skruvfjädrar och

dubbla Koni justerbara stötdämpare. Koni justerbara stöt-

dämpare används även fram. Kraftiga krängningshämmare

användes både fram och bak. Styrningen var standard

rattstång med Saginaw styrsnäcka. Bilarna har skivbromsar

runt om med bromsok från ATE. Bak är det dubbla ok med

handbroms i det ena paret. Hydrauliskt är bromsarna i dub-

bla kretsar. Bakom sätena finns ett fönster för bakåt sikt.

Det är utfört med dubbelt glas för ljudisolering från motor-

ljud. Bränsletanken är på 90 liter och placerad framför

vänster bakhjul.

Bil #3 lastas för

transport till BMW

Fortsättning på sidan 16
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Text Wikipedia och American Automobiles

När Nash tillverkade Ajax
Efterfrågan på Nash automobiler var så stor i november 1924 att 
företagets tillverkningsenheter gick dygnet runt sex dagar i veckan 
vilket föranledde Charles W. Nash att tillkännage en utökning av 
kapaciteten med en investering på ytterligare 1 million dollar.

Inte långt från Kenosha i Wisconsin, där för en Touring och 995 för en Sedan med 
den ursprungliga Nashfabriken låg, fyra dörrar. Broschyren härintill är på 
ligger staden Racine. Och där, på en svenska och studerar man den noga ser 
auktion i januari 1924, hade Charles W. man att den inte bara är tryckt i USA utan 
Nash ropat in den kunkursdrabbade även är skriven på lite kufisk svenska. 
tillverkaren av lågprisbilar Mitchel l Skriften framhåller egenskaper som rak 
Motors Companys  fabriksanläggning sexcylindrig motor med sidventiler och 
med tillhörande mark. Nash la det 7-lagrad vevaxel och 25% högre effekt, 
vinnande budet på 405 000 dollar. Likt trycksmörjning, treväxlad låda, stoppade 
andra framgångsrika bilmän beslöt säten med mohairklädsel, 5 tallrikshjul, 
Charles W. Nash nu att producera en bil kylarlock med vingar, elektrisk klocka 

under 1926 efter att 22 000 bilar med ett annat namn än sitt eget. Det och termostatsyrd kylning.  Topp -
tillverkats. Charles W. Nash gav order om resulterade i bilmärket Ajax med det hastigheten angavs till 60 mph (97 
fortsatt tillverkning men med namnet utalade syftet att vara en bil av stort värde km/tim).
ändrat till Nash Light Six. Nya till ett lågt pris under  1000 dollar. Trots goda recensioner i motor-
navkapslar och kylarmärken, alla med Ajax  bygg gdes  med m aski ner pressen vilseledde det annorlunda 
Nash-emblemet, skickades från Kenosha hämtade från ett annat av Nash´s förvärv namnet många att tro Ajax inte var en äkta 
till Ajaxfabriken i Racine och bilarna nämligen LaFayette Motors Company i produkt av Nash Motors Co. Sannt var 
utrustades omgående med dessa. Även Milwauki, dessa  insta llerades nu i dock att Ajaxbilen var lika mycket en 
återförsäljarna försågs med de nya fabriken i Racine. Nashmodell som de andra modellerna 
navkapslarna och kylaremblemen så att Produktionen av Ajax pågick bara Nash Special Six och Nash Advanced 
de kunde ändra osålda Ajax till Nash.under åren 1925 och 1926. Six .  Ident i sk t  samma s tandard  

Försäljningen gick nu bättre under det Av den härintill avbildade reklam- beträffande tillverkningen bara med den 
mer kända namnet Nash och en fyrdörrars  broschyren framgår att två modeller skillnaden att det var en mindre bil. 
Sedan annonserades för 1525 dollar. tillverkades, en täckt Sedan och en öppen Acceptansen för Ajax bland motorfolk 
Sammantaget svarade Ajax/Nash Light Touring, båda med  fyra dörrar, dessutom visade sig låg och Nash vidtog då några 
Six för mer än 24% av tillverkarens totala tillverkades  en tvådörrars Sedan. Det drastiska åtgärder.
produktion 1926.annonserade priset i USA var 865 dollar Ajax upphörde som eget bilmärke 

Ajax 5 
Nash L
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Pass Touring, senare namnändrad till
Light Six Mod 51, 5 Pass Touring 1926

r intill ser vi Per Näs i den Ajax med vilken han
ltog i KAK:s vintertävling 1926. Denna mycket
a och krävande vintertävling var Näs´andra och
kom på tredje plats. Året före hade han på en

Willys-Knigth kört prickfritt.

Bild från Autohistorica 2/61,

Text Jan Ströman



skrotbil. Finland. Är dålig på att läsa på.
Men på baksidan av musei- Funderar på om inte bästa sättet att sälja 

fordonsintyget har Lars Skogman skrivit: den är att göra det till Finland där den är 
Ajaxens ursprungliga ägare och senare ett museifordon. Vet du eventuellt någon 
ägare och första registreringsdatum har seriös person där eller i Sverige som kan 
inte kunnat spåras. Däremot är det hjälpa till/ge råd hur man går till väga 
klarlagt att dess tidigare nummer varit ell er har  kon tak ter  til l eventuell a 
VA-54 04 . Bi le n ha r an vä nt s av  intressenter. Kan betala någon form av 

 spritsmugglare under förbudstiden, av förmedlings avgift om någon tar på sig att 
Han frågar inledningsvis om jag har vilka tullen i något skede beslagtagit sälja den men vet inte om man gör så och 
någon uppfattning om vad en Ajax från bilen. Ajaxen köptes från tullen på vad man ska betala för en sådan tjänst.
1925 kan vara värd. Under samtalets auktion av nuvarande ägarens Lars Som jag sagt tidigare så mår inte bilen så 
gång kollar jag snabbt om vi har någon Skogman far, Hjalmar Skogman. Bilen bra där den står nu och jag vill inte att den 
Ajax i TNNR:s register. Jo, där finns en registrerades på nytt  med registrerings- förstörs. Är mitt uppe i livet med 
Ajax men inte hemmahörande i  Piteå nummer VF-404 år 1930 och avställdes tonårsbarn och blivande sådant samt 
ut an  i fi nl än ds ka  Ka rl eb y me d först 31.12-1961. Lars Skogman har haft husrenoveringar så jag har inte riktig 
registreringsnumret VF-404 med uppgift bilen sedan dess och renoverat den till fint energi över till Ajaxen.” 
att ägaren heter Lars Skogman. Vilken ursprungsskick.
fullt rtäff u tropar Ronny, det är ju Ronny säger vidare: ”Min mamma har 
angående den bilen jag ringer! Han berättat att dom varje sommar åkte ned 
berättar då att när förre ägaren avled fick till södra Finland i den och att resorna var 
hans mor överta Ajaxen och att den nu evighetslånga med flera övernattningar. 
står i garaget och samlar damm. Själv har jag bara åkt i den en gång, tror 

Ronny fortsätter: ”Du frågar lite om det var 2006 när den var nyrenoverad.
bilens tidigare historia. Och jag vet Jag har stökat en del med ägarbyte, 
egentligen inte så mycket förutom att den sk ic ka de  in  pa pp re n ti ll  fi ns ka  
alltid funnits där i garaget och att vi motsvarigheten till trafikverket vilket var 
absolut inte fick leka i den trots att vi nog fel , man ska  tydligen gå igenom 
mest tyckte det såg ut som en häftig försäkringsbolag eller bilbesiktningen i 

Med finska plåtar 

Svensk Ajax 1925  
En kväll när jag sitter vid datorn
kommer det ett telefonsamtal.  
Rösten presenterar sig som Ronny 
Degerman från Piteå.

Efter en lång dvala i garaget rullade Ronny ut Ajaxen och tvättade  av 
den. “Då får man se hur den ser ut utomhus” kommenterade han de 
nytagna bilderna. Jämför man med bilden på museifordonsintyget på 
nästa sida verkar den ha bevarats väl.





I början av 60-talet satte Lars Skogman igång att renovera den Ajax som hans far Hjalmar ropade in då 
finska tullen höll auktion på bilen som man tagit i beslag från spritsmugglare 1930.
Bilderna visar hur grundlig och genomgripande renoveringen var. Karossen lyftes av från ramen och 
plockades isär och skadade delar av trästommen ersattes med nytillverkade. Nytt tak sattes dit och karossen 
monterades på den nyblästrade och lackade ramen. Motor och drivlina fick en översyn och sattes tillbaka 
på ramen. Nya däck anskaffades. Bromsarna gicks igenom och slitna delar byttes ut. Den invändiga 
plyschklädseln renoverades till nyskick.

Bilderna på nästa sida visar hur lyckat resultat blev. 



AJAX model 21 årsmodell 1925
Renoverad till ursprungligt skick
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På motsatt sida finner man batteriet. Lyckorna fram fälldes

upp ur karossen. Kylaren sitter i fronten och har två krafti-

ga elektriska fläktar. Där finns också ett bagage utrymme.

Reservhjulet placerades ovanpå växellådan. Ventilationen

var standard enheten från Javelin med AC. Man hade en

uppfällbar bakspoiler, men den blev aldrig funktionell. Det

var på tal om en automatisk spoiler fram också. Den skulle

vara nödvändig. Vid provkörningarna lättade bilen vid far-

ter över 220 km. Men dessa bilar var prototyper. De skulle

ta fram brister för att förbättra konstruktionen.

AMC visste att Ford hade en liknande bil på gång (De

Tomaso). Det blev därför viktigt att presentera AMX/3 för

allmänheten först. Det gjorde man i mars 1970. Det var

många av de inskränkta motorjournalisterna som inte kunde

smälta att en så vacker och avancerad bil kunde komma

från AMC ritbord! Vilket säger allt om journalisterna, som

alltid ville hålla AMC i dålig dager.

Det märkliga är att Bizzarini gjorde en broschyr där han

kallar bilen Sciabola by Bizzarini. För ett tag verkar det

som han försökte marknadsföra bilen själv! Tyvärr blev det

inget av. Om det var brist på pengar som stoppade eller om

AMC ogillade planerna är okänt. För mer information om

AMX/3: www.amx390.com

AMX/3 var före sin tid och absolut det finaste och mest

avancerade AMC presterade. De är superbilar ännu i vår

tid,  48 år senare.

AMX/3 vinner pris i det presigefyllda Pebble Beach, första gången för AMC!

Richard Teague
med sin skapelse.
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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!

Men, till min förvåning och ihärdiga protester så blev det en tvåa på för stor spårviddsökning, i ett annars
blankt besiktningsprotokoll!  Detta hände på SBPs anläggning i Högdalen, Stockholm och det visade sig
att de endast hade data på 1968 och 69 års AMX modeller!  Jag påpekade att det ju faktiskt satt
originalfälgar på bilen. Besiktningschefen på stationen var dock hårdnackad och till och med lite otrevlig.
Inte ens när jag senare återvände med 1970 års tekniska reparationsmanual, 1970 års AMX owners
manual, Chiltons repairbok mm (jag hade även 68-69 års referensmaterial med), så gav de med sig. ”Du
kan ju alltid försöka med huvudkontoret”, sa han lite sarkastiskt. Sagt och gjort, och när folket på
huvudkontoret blev informerade att det var just Högdalsstationen så gnuggade man händerna lite extra.
Till slut kunde jag åka dit, visa papper från SBPs huvudkontor, och en slokörad besiktningschef fick till
slut ge med sig och godkänna bilen! Men om man blir orättvist behandlad, speciellt av SBP, så verkar det
ibland trigga en viss uppfinningsrikedom. Året efter kom Magnus och jag på planen att få en liten hämnd
på SBP Högdalen, och dessutom slippa jobbet att göra besiktningmodifikationer på AMX 390 racern. VIN
nummer och Reg. plåtar flyttades helt sonika över från 390an till min 360 originalbil och SBP Högdalen
besöktes på nytt. Naturligtvis gick den igenom utan anmärkning!

Två röda 1969 AMXer och en tanke...
Runt tiden då jag åkt till USA för att jobba på kontrakt så hade ju den nye ägaren till Erling Wikmans röda
1969 AMX 390 (med nästan alla options) tyvärr snurrat på en isfläck - på väg till den så hatade SBP, för
att kunna ta ut bilen till den svenska våren.
(Tre hörn av fyra möjliga träffade varierande objekt innan den slutade mot en stolpe som tryckte in dörr,
tak och ¼ panel precis bakom förardörren). Som tur var inga personskador.
Under tidig vår 1988 så hälsade jag på hos Larry Mitchell i Arvada, Colorado. Han hade en röd 1969 AMX
4-speed med silverinredning som nyss blivit helrenoverad av en bekant till honom, och den var i mycket
bra skick, säkert bronsnivå på Nationella AMC-träffar. Jag köpte denna för 6000 dollar och körde den via
Wyoming till Boise, Idaho där jag var stationerad. Året efter körde jag sen AMXen från Idaho via Nevada
och Salt Lake City, Utah och Grand Canyon vidare till Dallas, Texas dit jag nu flyttat efter att ha jobbat
några månader i Los Angeles.

Svensk AMX historia och andra AMC minnen.. Del 3.
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Magnus och Gunne Back tyckte nu att jag skulle köpa den krockade 69:an i Sverige, så naturligtvis höll jag
med och snart var denna AMX transporterad (med bärgarhjalp) till vårt AMX garage i Kristineberg, medan
jag fortfarande var i USA.
Tanken var ju att så småningom återvända till Sverige och ta hem mina fordon som flyttgods. Men då jag
också under 1988 hade köpt en 1986 Corvette convertible och fått den modifierad med en Paxton
kompressor (och lite annat smått och gott) av Joe Granatelli Jr i Los Angeles, så började jag fundera på
hur jag skulle få hem alla fordon. Jag hade även en 1990 Harley Softtail Custom. En bil och en motorcykel
skulle ju gå att ta in ganska enkelt som flyttgods, men två bilar?
Tanken föddes då (som den kriminella mastermind man är :o), att om det gick med två vita, så kanske det
också går med två röda!
Tilläggas bör att under denna tid var jag inblandad i en liten intern tävling i Internationella AMX klubben om
vem som kört en AMX i flest länder. Jag ledde då med fyra: Sverige, USA, Australien och Mexico.
Planen var att skeppa AMXen till Holland och sedan köra genom Holland, Luxemburg, Belgien och
Tyskland till Danmark. Magnus kunde ju sedan möta upp med VIN plåtar och regplåtar i Danmark, byta
och sedan helt fräckt ”komma tillbaks” med färjan från en liten veckotripp till Danmark! Därefter kunde ju
min krockade 1969 bli ”återuppstånden” som reparerad och återregistrerad!
Men, nu blev jag ju kvar här i USA och denna ”vågade” AMX-kupp blev aldrig av. Det kanske var lika bra
det – man vet ju aldrig vad som kunde ha hänt.

Ibland kan det vara lite riskfyllt att ha två bilar med samma färg! Mina två röda 69:or.

Wheels Nationals, Örebro
Ett år (1982) så var detta möte i Örebro och AMX klubben bidrog med tre bilar: min 390, Magnus vita 360
och Börjes nyss inköpta röda 68a med 290.
Jag stoppades i infarten av Powers egen Kjelle Gustavsson som ville göra ett reportage på min bil för
Power Magazine, vilket också senare publicerades i Power nr 2 1983, med ett fullt färguppslag och bra
PR för både AMC och AMX.

Wheels Nat’s i
Örebro 1982,
Börjes 68a till
vänster o
Magnus 70a till
höger skymtar
i bild. Själv är
jag iklädd
”moderiktiga”
shorts från
Surf’n Swim,
inköpta i USA.
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SHRA Drag Racing:

Spola Kröken Nationals, Mantorp
Under de första åren lärde jag mig mycket om min unika bil och naturligtvis så måste den ju testas på
strippen. Fanns det en möjlighet att kunna bättra på de låga 13,39 sekunder som Anders hade kört med
sin Barracuda 340S cabriolet på Mantorp? Han var en av de första i Karlskoga som provade på strippen
och var till och med seedad i Standardklassen under ett par år.
Sagt och gjort, anmäld till Mantorp och stora Spola Kröken racet på sommaren. Jag dyker upp med en
390 automat, 2.87 i bakaxeln och gatdäck och tror optimistiskt att jag nog kan köra 13 sekunders tider!
Välkommen till verkligheten! Jag tror att jag trots allt till slut lyckades köra på 15.3 sekunder, vilket
naturligtvis inte var tillräckligt för att kvala in till söndagens finaler. Men man kom ju trots allt in på
tävlingarna ”gratis” och kunde dessutom tälta på förarcampingen, så jag var trots allt ganska nöjd!

Sko-Uno Nationals, Mantorp
Efter vinterfixning med bl.a ny bakaxelutväxling m.m så skulle den testas på strippen igen. Jag hade nu
även inhandlat ett par slicks, om än lätt begagnade.
Första kvalrepan, efter ett par ordentliga burn-outs, demonstrerade varför AMC hade tagit fram en
Group19 drivaxelmodifiering med krysskilar: När jag släppte kopplingen vid cirka 5000 rpm så spann det
bara - jag slängde i tvåan och stod fortfarande på samma ställe och spann. Jag lättade på gasen, inte fullt
säker på vad som hände, slängde i trean och nu hade jag grepp och for iväg längs strippen. Jag tror bästa
tiden den helgen var höga 13 sekunder - ganska hyfsat för att vara i Standardklassen och nästan två
sekunders förbättring mot första försöket på kvartsmilen.
Efter racet så upptäckte vi att drivaxlarna hade rört sig inne i hubben! Detta ledde till inköp av nya
drivaxlar och modifiering enligt AMC Group19. Det visade sig nämligen att drivaxlarna hade snurrat med
så hög hastighet att de hade friktionssvetsat sig i huben! Det tog en 10 tons press i Bofors för att få ut de
gamla drivaxlarna! Teoretiskt sett så hade jag nog kunnat fortsätta att köra i detta svetsade skick, det var
ju nästan omöjligt att få ut de gamla drivaxlarna!

Kanonbilen 1983 Karlskoga, (Bilsport)
Bilsport hade i samband med deras gatbilsreportage beslutat att utse Kanonbilen 1983 i tre olika
klasser. Min 1970 AMX 390 gick till final tillsammans med fem andra bilar i caféracerklassen. Denna
klass vanns dock av Hillner och hans jättefina BMW 3.0 CS före min garagegranne i Karlskoga - Janne
med den röda Porsche 911 RSR replikan. Nåväl, AMXen hade i alla fall blivit uppmärksammad och fått
lite publicitet. Övriga finalister i vår klass var Linkan’s 70 Shelby GT500, en Corvette, och en splitter ny
IROC Camaro.

Ett år hade också veteranbilsklubben i Karlskoga anordnat en inomhusutställning i stan, där jag hade
AMXen utställd tillsammans med bl.a en Bizzarrini och hockeylegendaren Bengt-Åke Gustavssons nyss
hemtagna Mustang Pace Car.

AMX High Performance driving och racing:
Under åren så blev det en hel del körningar på olika banor med olika AMXer och här följer ett litet
sammandrag från en del intressanta händelser:

Street Racing-Kristinehamn
Mitt första inofficiella race var nog då jag och en kompis besökte grannstaden Kristinehamn 1976, och
det är väl preskriberat nu.
Mitt i centrum en ljum sommarkväll så ville en Mustang-ägare köra race mot mig. I ungdomens glada
dagar hade man väl lite mindre vett än nuförtiden. Min AMX lämnade med spinnande däck Mustangen
bakom sig och segern var redan klar när vi i hög fart passerade över den lilla upphöjda bron mitt i
centrala Kristinehamn. Resultatet var ett spektakulärt gnistregn bakom AMXen, då jag effektivt plattade
till mina Hooker Headers vid ”landningen” på andra sidan bron.
Musseföraren jagade ifatt och kom entusiastiskt fram till oss efteråt. Han sade upphetsat att ”Det va
fanimig det häftigaste jag sett!”
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SummerNationals, Mantorp
Mitt sista race i Standardklassen (innan det blev enbart Bracketracing) var SummerNationals på
Mantorp. Nu var bilen och drivlinan ordentligt iordninggjord och bilen var som vanligt inklassad i
D/Standard vilket gjorde att vassa Camaro Z28or, Mopar 340s m.m. fick handikapp gentemot mig!
Nåväl, jag kvalade i alla fall in i den lägre halvan av stegen för finalomgångarna. Min motståndare i
första repan på Söndagsfinalen var Håkan Jalling i sin Bilsportsponsrade 6-cylindriga Opel
Commodore.
När han drog iväg kändes det som en evighet innan granen äntligen gav grönt ljus för mig 2,5
sekunder senare. Jag hämtade in på honom undan for undan och det såg hoppfullt ut. Jag dundrade
förbi honom på mållinjen och trodde att jag gått vidare. Tyvärr visade det sig att jag passerat honom
precis efter mållinjen. Tiden 13,34 och 165 km/h var trots allt skapligt för att vara i Standard och jag
lyckades äntligen slå Anders notering från några år tidigare i hans Barracuda..

Bracket Racing, Mantorp:
Då ju handikappsystemet i Standardklassen inte direkt gynnade den förhållandevis lätta AMXen och
dessutom under visst inflytande från Tommy Törnquist (garage-granne från Kristinebergsgaraget,
känd som ”Mr. Bracket” i sin Harambee Hobby 67:a Chevelle), så blev det också en hel del Bracket
Racing på Mantorp under åren.
Första försöket gick mycket bra i en stor 64-bilars stege. Jag gick till final mot en Nova som hade en
långsammare dial-in tid. Jag jagade ikapp honom och passerade Novan på mållinjen men - igen -
precis efter mållinjen. Nåväl, runner-up och till och med lite prispengar var ju inte helt fel vid mitt första
försök i Bracket Racing!

Året efter var jag där igen med Magnus, som gav sin svarta 12 sekunders AMX (en av deltagarna i ett
av de allra första Stockholm Open evenemangen 1982) ett litet break från strippen. Han ville istället
prova den vita 360 AMXen. Bosse var också där med sin 70a med 390, liksom Christer med sin 71a
401 Javelin.
”Du brukar ha bättre tur” tyckte dock Magnus och lät mig köra 360an när det var dags för eliminering.
Denna gång tog jag mig ända till semifinal, där jag dock förlorade. Trots allt en ganska lyckad dag för
oss AMC entusiaster. Inte långt efter detta så köpte jag också 360 AMXen av Magnus. Noterbart är
att vi lyckades köra denna 360 AMX, helt standard - inte ens headers, men med hjälp av slicks och
bortkopplade ljuddämpare till höga 13 sekunders tider på kvartsmilen!
Bilen hade Go-Pack och en 3,54:1 bakaxelutväxling som originalutrustning, och det hjälpte säkert en
del, men detta var ju ända mycket imponerande för en AMC 360 standardbil!

De sista Bracket tävlingarna som jag körde på Mantorp med 390 Racern var också då de snabbaste
tiderna noterades. Trots att bilens fjädring och stötdämpare var mer lämpade och iordninggjorda för
bana och gymkhana slalomracing, så lyckades jag notera 12,6 sekunder med över 180 km/h i
sluthastighet som bäst. Rätt bra tycker jag, även om motorn nu förstås inte längre var helt standard.

Moderiktig frisyr under ett av racen på Mantorp.

Fortsättning Följer.


