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Presidenten
har ordet.

Just nu är vi inne i den mörkaste perioden av året. Vilken tur att det då finns
en tidning som Rambler Revyn som kan sprida glädje och hopp om ljusare
tider! Vi kan i detta nummer längta tillbaka till årets alla träffar där klubben
har haft ett finger med i syltburken! Blommor & Bil, Beep Beep The Little

Nash/Rambler Meet och Javelin/AMX 50ÅR. Vi har även en mycket intressant och underhållande
fortsättning på The Peter Carell Story! Reportaget om AMC/Nash Euromeet 2018 kommer vi att kunna
läsa i Rambler Revyn #1 2019. Ska även passa på att meddela att ni kommer att kunna uppleva en hel
del förändringar och störningar på klubbens hemsida då vi just nu håller på med att slå samman våran
sida med TNNR’s hemsida. Mer info om detta kommer inom kort!
Vill även passa på att påminna er om att förnya erat medlemskap i Svenska AMC/Rambler Sällskapet
eller The Nordic Nash Register! För man vill ju bl.a inte gå miste om denna fantastiska tidning!
Med allt detta sagt måste jag få önska er alla en riktigt God Hjul och ett Gott Nytt Nash/Rambler-ÅR!

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
American Motors Corporation!
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Jag får ge er ett julklapps tips, i dessa
juletider! Vi har några få ex kvar av
vår egna bok om Nash, Hudson och
American motors. Köp den till er
själva eller till er bil intresserade vän.
Vi har fått så mycket goda vitsord över
boken av de som redan har den, att vi
Några ord från törs säga att den kommer att skänka er
Redaktörn.....
både glädje och kunskap!
Boken kostar 400:- och posten vill ha 70:- i porto. Glöm
inte skriva "bok" och namn, adress. SHB 6801- 676 688
322. Frågor? Ring 070-344 56 90
Vi går nu mot ett nytt år och det är dags att stärka klubbens
kassa inför nästa års begivenheter! Det gör man enklast genom att betala sitt
medlemskap. Glöm inte att skriva Namn, adress, med# och 2019! Kan ni fixa en
ny medlem gör ni vår klubb en extra välgärning! Önskar er allt gott i vintermörkret!
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Karlstad, December 2018

Bl mmor & Bil 2018

Text & Bild: Ulf Atterström

En solig dag men med mycket isande
vindar intog vi Cramers blommors
parkering för att delta i andra upplagan av Blommor & Bil! Det gick av
stapeln den 21 April. En tid på året
då det kan vara vilket väder som helst
mellan högsommar och snöstorm.
Vi var väll ganska väl lottade ändå
med sol, även om vinden var kall.
Det är ju ett allmänt möte, så man får
se mycket av allt möjligt.
Det visade sig att det kom väldigt mycket bilar detta andra år. Även våra märken var välrepresenterade
vilket gav extra glädje till en gammal Rambler volontär som undertecknad.
Är ju alltid kul när folk behagar komma på de träffar man planerar. I detta fallet var det vår driftige
president Charles som ordnade det hela.

Oskars -74 Javelin
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Foto: Charles Rambler

Underhållningen stod Motorprofilen Peter Sundfeldt och
kravalljazz-bandet "Hej Å HÅ Med Peter" för.
Träffen fick även besök av Veteranbils TV, Bernt Stål.

Mats-Ola Jönson med fru kom i sin fina -48 Nash och
Peter Nors, med fru, åkte -51 Nash Statesman från Aneby. Oskar Andersson med sin fina 74 Javelin. Kent Dahlin med sin fina -69 Javelin. Lennart Ängström vår
kassör och i praktiken, väldigt mycket sekreterare, kom
med sin fina och unika Levis Pacer. Ingemar Frey med
sin pampiga Ambassador kabriolet. Charles kom förstås
med både -57 Rebel och -70 Javelin.
Vi ställde oss i en lång rad, alla utom Oskar. Vet inte
vad som hände. Hur som helst hade vi en trevlig dag
tillsammans! Och det var bara början på sommaren
2018, och alla bilträffar man skulle åka på!

4

Samling vid Bynanders
Bilmuseum

Fredag var en laddad dag som vi började med ett nedslag vid
Bynanders Bilmuseum. Där har vi varit förut, men mycket var
ändrat och det är ett riktigt stort museum så där finns mycket
kul att se! Vi åkte så till American Gypsy i Svenljunga och
fick något i magen.
Där pratas det nästan bara amerikanska, så det var stundtals
svårt att tänka sig att man var kvar i gamla Sverige. Jag var på
toppen humör och pratade på, (på engelska) om mina äventyr
i America 2017 så att jag fick även kocken att garva!
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Toveks Bilmuseum
i Kinna
Mätta och belåtna styr vi så våra Ramblers mot Toveks bilmuseum i Kinna. Den är belägen i källaren på en
stor VW handlare. Självklart många VW där, men även mycket annat. Vi avslutar dagen med trevligt
samkväm med samling runt grillen.
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Så var det då dags för Lördagen och vår uppvisning på Sportvagnsträffen. Vi skulle åka 07:30. Det har
regnat mycket hela natten. Jag startar Ambassadoren och kör undan från stugorna. Vill köra den varm innan avfärd. Den tvärdör då och visar inte minsta vilja att starta. Den hade strulat på väg till Trollhättan en
månad tidigare. Då var det tändspolen som gett sig. Jag får baxa tillbaka bilen till stugan och åka med de
andra.
Jag åker med Charles i hans fina -70 Javelin. Vi diskuterar det dåliga gensvaret från er medlemmar. Så
ringer Charles telefon. Det är Oskar som inte riktigt anslutet med oss ännu. Han säger att han har sett en
senapsgul -71:a Javelin AMX!
Vi blir som tokiga av glädje både Charles och jag. Vi har stannat där vi skulle möta Oskar och står med
spänd förväntan och tittar på bil karavanen som rullar oss förbi!
Så, plötsligt dyker den upp! Helt sjukt fint renoverad -71 Javelin AMX i Mustard yellow! WOW!
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Föraren får tummen upp av hela gänget som står där! Så vansinnigt kul att vi blir en bil till i vår klubbruta.
Gäller dock att hitta honom igen! Väl på plats finner vi att de ansvariga för sportvagnsträffen har lotsat
honom till vår plats! Föraren visade sig vara en gammal bekant! Tuomo Kolvusaari från Skövde. Hah hade
jag kontakt med i klubbens första år. Återskapandet av vänskaps band gick fort!
Vansinnigt kul att se honom igen! Och bilen! Vilken möda han hade lagt på att få den som den stod i
försäljnings hallen 1971! Wow! Regnet var ju ett ständigt hot. Borås trakten är känd för mycket rotblöta.
Men det klarnade upp och blev riktigt fint. Vi fick lite duggregn en stund men inget som fick oss att tappa
humöret. Vi hade nu 5 bilar i vår monter! För detta var vi oerhört tacksamma! Vi hade något att visa upp!
Även om en AMX hade varit grädde på moset. Vi fick snart arrangörens uppmärksamhet. Kent Dalins röda
-68 Javelin och Tuomo Kolvusaaris senapsgula -71 Javelin AMX skulle upp på podiet för alla att se.
Villkoret för att herrarna gick med på detta var att de slapp att prata i mikrofon! Så där fick jag göra en insatts för vår förening! Charles förevigade det, så det finns att se på youtube. Sök på mitt namn eller AMC
Javelin & AMX 50 år.
Vi fick en enastående dag tillsammans och vi fick publiciteten vi önskade för bilarna och klubben! Behöver
jag påpeka att ni missade en massa fina intryck och minnen? Nya chanser kommer sommaren 2019.
Ta dem!

Hur det gick med mitt bilstrul då? Jo, den elektroniska tändningen (ignitor)
gillade inte min nya Bosch
tändspole och dog. Tog
mig hem med lånade
brytarspetsar från Kent.
Tack igen Kent! Min blå
-71 Javelin hade inte
knackljud i motor. Det var
flexplattan som var spräckt
360 grader! Finns inte att
köpa ny! (Borg&Warner)
AMXen väntar på att original motor kommer tillbaka, ny renoverad. Jag har
Vi avslutade dagen på Mandys Diner. Efter att vi ätit gott och insupit atmosfären både hedders och Torker
insug att sälja om någon
ett tag to så Charles fram överraskningen. En Javelin och en AMX tårta till kaffet!
vill ha.

Det är så man avslutar en fantastisk helg med goda vänner!
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Svenska Aer

Grundades 1
huvudkontor i
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

Saab 92 (92001
visades första g

Den första J29:a

Sedan 1949
tillverkat bilar i

Tekst og foto Tor Stranger-Johannessen

Little Nash Rambler træffen 2018 i Trollhättan

Til Sverige med Metropolitan
Den lille fireren surrer fornøyd på E18 mot Sandefjord. Vi tar båten til
Strømstad og gamleveien sydover E6. Kommer først inn på den
"nye" E6'n syd for Skee. Og treffer fint den nordre avkjøringen til veg
44 gjennom Uddevalla mot Vänersborg.

Ursands Camping
Treffer også lett E45 og avkjøringen inn
til Ursands Camping. Men vi er tidlig og
ingen innbokning før langt utpå
ettermiddagen. Varmt er det, men finner
skygge ved badeplassen som ligger før
"gate'n". Lennart kommer tidlig og vi har
en hyggelig tid. Damene sjekker
badevannet med det blir vist ingen
bading.
Så får man "stugan". Den er gjennomvarm - som en bakerovn. Vi lufter det vi

kan og tilfeldigvis er der "aircondition"
som ikke vi har greie på og lar den være
av. Lasse/Gittan/Krister som kommer
senere, er ikke sene med å få den på!!!
Håverud Akvedukt
Charles Rambler samler de av deltagerne
som vil ta turen opp til Håverud hvor et
praktfullt sluse-anlegg ligger. Bygget
1868 med en interessant akvedukt for
passasje videre opp Dalsland Kanal.

Vi hadde et sent måltid her. En slags
middag. Et par seilbåter var inne i
kammeret og som manøvrerte ut da vi
ankom. Det hele foregikk uten stress og i
rolige former. Sluseanlegget er og blir en

roplan AB
937 med
Trollhättan

, "Ur-Saaben")
gången 1947

an flög 1948
har Saab
Trollhättan

interessant anordning hvor det vesentlige
gjøres av vannet selv. Elven eller kanalen
fyller slusen og fartøyene løftes opp. Skal
de andre veien seiler de inn i slusen og
vannet tappes ned. Ingen pumping trengs..

Enkelt og billig.
En interessant anordning ved dette
anlegget er en akvedukt som er en
oppb ygge t bro fylt med vann som
fartøyene seiler/går gjennom for videre

passasje i kanalsystemet. Over alt dette
igjen går en moderne bilbro samt elven.
(Systemet ble jo brukt av Romerne for
vann-tilførsel)!! Her var sikkert uttak av
vann for produksjon av strøm også.

Nostalgimakken i Sollebrunn
Vi tar av sted til en gammel SHELLbensinstasjon i Sollebrunn, hvor eieren
har drevet all sin tid. I tilegg har han
samlet effekter som har med Shell og bil å
gjøre samt en mengde kjøretøy og saker
som følger med.
Bl.a. den Morgan som har foraksel og
motor utvendig foran radiatoren. Sjelden
ja, men pen, nei !

Her var også Austin 7, Daimler, MGB,
Jaguar, Saab 96 og flere. Husker ikke tok
ikke bilder av alle. Mekanikk og bilder er
interessant, men en har jo sine favoritter.
De som var med oss hadde da også svært
interesseange kjøretøy.
Nok om det foruten kjøretøy var her
alskens "memorabileties" som publikasjoner og lignende samt gamle
smørekanner og oljer ja ting og tang som

en måtte ha på en bensinstasjon! Jo her
var masse fint. Og eieren (privatperson)
hadde samlet det utroligste. Vi ble der i to
timer.
Våre kjøretøy står utenfor i sidegaten. Det også skaper litt oppstyr.
Interessen for noe som ikke er helt
moderne, er også interessant hos broderfolket.

Sven ”Shellman” Liljekvist
Sven drev Shellmacken i Sollebrunn från 1953. Efter hand ökade myndigheternas krav och
macken lades ner i oktober 2011.
Han drev den ”riktiga” macken som låg strax intill nostalgimacken och de lokalerna är numera
välfyllda med veteranbilar, verkstadsutrustning och varjehanda saker med anknytning till en
bensinstation från förr.
- Kom närmare, kom närmare! Sven hade mycket att berätta om sin mack. Macken såg han på en resa i
Småland. Där stod den framför Lundströms Diversehandel i Bor och hade varit i bruk 1935 till 1950. Försökte
länge köpa den och lyckades till slut. Detta tack vare filmfolk, som ville låna macken vid inspelning av
Sparvöga. Tiden var i slutet av 80-talet och Sven betalade 3 000 kr för macken.
Senare ville Shell köpa macken för en utställning i Stockholm. Sven tackade nej till ett bra bud, men lånade
ut mycket av innehållet i macken. Vid invigningen av mässan, med tema Bilen, fick Sven sin första kontakt med
kungen.
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Sluse i bruk enda.
Vente-kai for de som skal gjennom.

Et av trekkplaster i området var
når overskuddsvann fra
Götakanal-vass-draget ble
sluppet ut kl.15:00. I løpet av få
minutter var elveleiet nedenfor
fylt med vann.

En Dansk seilbåt venter på plass i
slusen
Sluse-kafeen ligger flott til.

En Grilling etterpå måtte avlyses pga
brannfaren i det tørre området. Her var
totalforbud mot åpen ild i stort sett hele
Sverige. Som da også i Norge for den
saks skyld. Det ble litt stusselig da vi
synes at samlingen rundt grillen gjør en
bedre kjent med hverandre og er veldig
sosial. Men vi sultet da ikke av den
grunn!
Slusene i Trollhättan
Men i Trollhättan-traktene finne mye
spennende. Etter Sollebrunn-besøket tar
vi videre bort til de store slusene i
Trollhättan. I realiteten var her 3 sluser
(en nedlagt), en til pynt og en i bruk. En
fjerde er under planlegging som skal
kunne ta større fartøy. Det største fartøy
hittil's er s/s "Gøteborg" 2009. Nå er det
behov for både lengre- og bredere sluser.

"Götakanalen" går jo gjennom de store
sjøer og ut i Østersjøen
syd for
Stockholm.
Men det var et flott område her ved
slusene. Og lunch'en på slusekafeén
smakte fortreffelig. Været - må få nevne
det. Aldeles nydelig - passe varmt med
innslag av en liten forfriskende fønvind.
Vår gruppe slappet virkelig av her oppe
på høyden over slusene.
Årsmøte
Det er fredag og SARS/TNNR holder
år sm øt e på ve ra nd ae n ti l en av
deltagerne. Charles Rambler og Ulf
Atterstrøm takkes for deres innsats i
styrelsen og Rambler Revyn.
Alt i høytidelige former hvor alvor og
spøk går hånd i hånd!

SAAB MUSEUM

Tegning av URSAAB'en SA AB 92

Tegningen ble til prototyp

SAAB 92

SAAB
Det går mot lørdag og besøk på SAABmuseet!
I Trollhättan gjorde SAAB-bolaget
kjøretøy beregnet for transport på
gatenivå. Men finner da mange finesser
og likheter med fly og den slags som
utviklerne tok med seg til kjøretøyene.
Jeg falt for formene på tegningen av
URSAAB'en. Prototyp av bilen her ved
siden av står i glassbur. Tegningen er
penere, noe som skylles lyktene synes
jeg.
Produksjonsmodellen SAAB 92 synes
jeg at jeg har et nærmere forhold til enn de
senere. Og ikke minst totaktsmotoren.
- DKW og andre østeuropeere hadde jo
også slike totaktere. En herlig lyd gav de
fra seg men ikke særlig miljøvennlig. Og
SAAB kom da også med en liten V4 innkjøpt fra Ford .

ligger oppe på en liten høyde med
panoramautsikt over området. Seilskuter
ligger på vent for å komme gjennom
sågar en danske. Jo, Gôta kanal er
fremdeles interessant område å ferdes i,
selv om nyttetransporten har avtatt. Nå

Nobel er kanskje jokeren til utgravningene av kanalen og slusene!
Dagens offisielle program avsluttes
med besøk på Olidans Kraftstasjon med
guidet omvisning. Se egen artikkel.

Lunch
Utenfor museet venter deltagerne på litt
lunch. Været er fint og praten går livlig og
vi inntar kaféen til avtalt tid. Slusekaféen

Buféet
Men lørdag var det dog stor samling på
Campingens restaurant. På buféet var hva
vi måtte ønske oss. Kanskje helst kylling.
Og praten gikk lystig. Som det hør og bør
tak ker Chr ist er Söd erb erg Cha rle s
Rambler for et vel organisert treff.
Takk for denne gangen
Vi lykkes å komme hjem like hele som
da vi dro etter en opplevelsesrik lang
week-end i vårt naboland.
Takk Charles vi kommer nok igjen!

verserer det rykter om at det skal bygges
en større sluse. Mye transport behøves fra Tor Stranger-Johannessen
de indre områder og ut til kysten eller til
egne fabrikker innenlands.
Den eldste slusen fra august 1800, er i
dag bare til pynt. Dog historisk hva man
greide å utføre for 220 år siden. Alfred

ETT TEKNIK- OCH KULTURARV

OLIDAN

kom i drift 1914.
Olidan skulle bli ett imponerande
monument över den nya energiformen
elektricitet, som kom att ge samhället en
stark utveckling. Kraftstationen byggdes
av huggen gråröd granit och den kände
konstnären Carl Eld stod för en del av
utsmyckningen.
Enligt den ursprungliga planen skulle
enbart
8 turbinaggregat installeras, men
Det var det nybildade Kungliga
al
la
öv
er ra sk ad es av de n s ta rk a
Vatten-fallstyrelsen (idag Vattenfall AB)
efterfrågan
på elström och innan allt var
som fick ansvaret för det första stora
klart
fanns
det
år 1921 13 turbinaggregat i
kraftverksbygget i Sverige. Efter det att
Olidan,
varav
10
fortfarande är i drift.
bl a Jonas Wenström (grundare av ASEA)
Skillnaden
mellan
våra äldre bilar och
år 1894 utvecklat växelström som efter
de
äldre
vattenkraftverken
är att bilarna är
upptransformering till högre spänning
hobbyverksamhet
och
en
kulturgärning,
kunde överföras långa sträckor med små
medan
kraftverken
fortfarande
är i
förluster blev staten intresserad. Man
insåg att användningen av elström kunde kommersiell användning. I landet finns
medföra en ekonomisk och social fortfarande över 100 kraftverk byggda
utveckling för Sverige och förvärvade på före 1915 i kommersiell drift.
Vi var 7 tappra från SARS/TNNR som
kort tid fallrätterna i Trollhättan,
efter
4 intensiva dagar orkade med detta
Älvkarleby och Porjus. Olidan byggdes ut
sista
studiebesök
som leddes av en duktig
först och de första 4 turbinaggregaten
guide
från
Vattenfall.
(Turbin, generator och reglerutrustning)
Vi började vid vattenintaget, som var
började producera el år 1910 de följande 4
en egen byggnad, varifrån vattnet leddes i

Eftersom man som veteranfordonsentusiast är intresserad av
äldre teknik föll det sig naturligt att
även besöka den 108 år gamla
vattenkraft-stationen Olidan i det
berömda Trollhättefallet i Göta Älv
med en fallhöjd på 32 meter.

nedgrävda rör till själva kraftstationen.
Där kunde vi detaljstudera hur man för
över 100 år sedan löste problemet att
tillvarata den energi som finns i fallande
vatten.
Olidans kraftstation har en maxeffekt
av 130 MW (130 000 kW) och kan ett
normalår producera 1 260 GWh (1 260
000 000 kWh) el.
Olidan hade under 2:a världskriget en
strategisk betydelse för Sverige och
därför monterades kanoner på taket till
försvar mot ev fientlig flygattack.
I mitten av 1940-talet byggdes
parallellt med Olidan en ny kraftstation,
Ho ju m, so m va r mo de rn ar e oc h
effe kt iv ar e oc h är nu Vatt en fa ll s
huvudkraftstation i Trollhättan.
För oss bilnostalgiker var besöket i
Olidan en ny och intressant upplevelse.
Christer Söderberg

Gelleråsen: Från vänster Bosses 70a, Magnus 70a, Erlings 69a och Jannes 68a.
Magnus svarta AMX var ju ganska snabb men då den var iordninggjord för dragracing var den ordentligt
understyrd i de tvära svängarna. De bästa och nu rutinerade Mustangförarna Ingemar, Björn och Micke (i
sin Bullitt kopia) körde banan runt 1.45 och 1.46.
Av oss var Janne snabbast med 1.48,69, Jag själv (i Magnus svarta AMX) 1.49,42, Erling 1.50,07, Soren
1.50,56 o Bosse 1.52,99 som bästa tider. Vi var konkurrenskraftiga mot de flesta Mustanger, men
fortfarande lite efter de tre snabbaste, Erling var då bussig och frågade om jag ville ta över hans 69:a i tredje
repan, och givetvis nappade jag på detta fina erbjudande.
Så, första och enda gången jag någonsin körde denna 69a 390 lyckades jag sätta en tid på 1.46,48 sek. Det
var också bland de 4-5 snabbaste tiderna under hela helgen. AMX ryktet var återigen upprätthållet!
Men bättre tider (no pun intended) skulle komma i Pony Car Meet 1986.
Pony Car Meet, Mantorp 1986:
Detta år hade Camaro, Firebird och Trans Am klubbarna slutit upp och Pony Car Meet anordnades nu på
Mantorp. Här blev det ¼ mile körning på strippen plus en slalombana som satts upp av Tord Jönsson i
Mustangklubben.
Denna gång var jag på plats med min egen AMX 390 racer, Bosse kom som vanligt med sin 70a, liksom
Janne med sin 68a.
Enligt artikeln i Bilsport Nr. 21 från 1986, så var min AMX bland de snabbaste på ¼ milen med mitten 12
sekunders E.T. men jag har inga tider från några andra bilar.
Ett 20-tal bilar, inklusive alla tre AMXer ställde upp i slalomkörningen.
Efter att ha satt helgens snabbaste enskilda tid i första försöket på 1.35,30 sekunder, så blev jag dock bara
tvåa totalt efter Ingemar (igen). Han hade snabbare medeltid, men hans bästa enskilda tid var 4 hundradelar
långsammare än min bästa tid.
Endast sju bilar lyckades köra under 1 min. 39 sekunder. Bosse hade fått bra stil på sin bil och körde
1.37,33 medan Janne kom in på 1.38,96. Igen - en alldeles utmärkt showing för AMX klubben!
Det var bara Ingemar och jag som körde snabbare än 1 min. 37 sek, och båda gjorde det två gånger var. En
kul rivalitet mellan AMX och Mustang klubbarna!
Ett problem som uppstått med min bil var dock att höger bakbroms låste sig vid häftig inbromsning. I mitt
sista försök satsade jag allt för att sätta en ännu snabbare tid.
Halvvägs genom kurvan där vi uppnått vår högsta hastighet var jag tvungen att bromsa hårt för att runda en
kon i högersväng. Resultatet blev en publikfriande 180 graders spin.
Så segern försvann tyvärr, men jag blev i alla fall tvåa totalt.
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Pony Car Meet 86, mot Jannes 68a på strippen
Andra racingminnen med AMXer:
CDR Raceway, Colorado 1983

Under Thomas och mitt andra besök till Kenosha 1983, så fortsatte vi sedan med hyrbil till Denver,
Colorado för att hälsa på Larry Mitchell igen.
Detta var också en underbar upplevelse med motorcykelfärder genom Rocky Mountain National Park,
körning upp till Pikes Peak, besök i Cripple Creek och en av de gamla guldgruvorna där.
En av helgerna så hade lokala Corvette, Firebird och AMX klubbarna hyrt in sig på Continental Divide
Raceway, (inte så lång tid innan banan tyvärr lades ned). Givetvis var vi där med Larry och hans 1969 Red
Rocket AMX försedd med en 401 motor. Detta år även försedd med lustgasinsprutning!
Larry använde lustgasen på två av raksträckorna och blev tredje eller fjärde snabbast under helgen, endast
slagen av en Corvette och två nya race-preppadeTrans Ams! Igen-ett mycket imponerande resultat for en
”gammal AMX” !
Jag åkte först runt banan som passagerare med en annan AMX klubbmedlem i hans 70 AMX. Det var fullt
ös redan på första varvet på en bana han (och inte heller jag) aldrig sett förut. Det mest minnesvärda detta
första varv var efter en blind sträcka runt en snabb kurva där det dök upp en hårnålskurva. Här gick vi
sedan ut på nästa raksträcka sidledes, i säkert 100 meter i mycket hög fart - det var milt sagt ”spännande”
innan vi till slut var på väg i rätt körriktning igen.
Larry skulle senare detta år byta motor,så han lät både Thomas och mig få köra hur hårt vi ville (dock utan
att använda lustgasen) med AMXen. Det var verkligen skoj och efter ett pass när jag kom till depån så
rykte det fortfarande om de heta bromsarna! Ett minne för livet!
Silver State Challenge, Nevada 1990
Efter att jag flyttat till USA och Texas
så ringde Larry en dag från Colorado
och frågade om jag hade lust att vara
co-driver i Silver State Challenge 1990.
Han och Ted Roberts (1968 ex-Kaplan
Trans AM Javelin och tidigare
privatförare i Trans Am med en annan
ex-Kaplan Javelin) hade tidigare
deltagit i vintageklasserna både uppför
Pikes Peak 1987 och i Silver State
Challenge 1988. Larry hade dessutom
kört Silver State igen 1989.
Snabbast på slalombanan.
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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.

Det är väl ingen som behöver tveka om att jag sade ”JAVISST”! En cirka 160 km lång avstängd landsväg i
Nevada, där man får köra hur fort man ville och tordes!
En solig Septemberdag flög jag så till Denver för att ansluta med Larry och Roger Scott, som skulle testa
sin 1976 ex-Team Highball IMSA Racer Pacer. Detta är den häftigaste Pacer jag någonsin sett och hört.
Motorljudet från denna exotiskt modifierade 232 6:a fick till och med Rodger Ward (2-faldig vinnare av
Indianapolis 500 och som var Race Marshall) att på banketten i Las Vegas efter racet kommentera Pacern
och dess rytande 6:a! Kul med AMC uppmärksamhet, då det ju var bortåt 80 deltagare i detta
landsvägsrace. Innan vi gav oss av från Denver monterade vi bort framkofångaren på Larrys 69 AMX så
att vi med towbar skulle kunna bogsera AMXen de över 100 svenska milen till Ely, Nevada.
Vårt dragfordon var Larry’s ilsket gula och svarta Matador herrgårdsvagn med en 401 under huven. Denna
bil var också den AMC som jag hade kört upp till toppen av Pikes Peak sju år tidigare. Roger Scott
(numera finns han på Rambler Ranch i Elizabeth, Colorado - ett måste för en sann AMC entusiast) anslöt
utanför Larrys hus i Arvada med en klassisk 70-tals Ford Bronco som dragbil till sitt släp, där den röd-vitblå Racer Pacern stod lastad. Hans fru och dotter var också med. Vi slog följe och började den sceniska
och underbara färden över Rocky Mountains. Vi körde först lite före så att jag skulle kunna dokumentera
färden och få lite video på Roger. Vi stannade till på en parkeringsficka och lät Roger passera, medan jag
filmade honom då han kom över ett krön för att sedan försvinna bakom nästa. Vi hoppade sedan in i
Matadoren för att jaga ifatt Roger och rundade samma krök för att komma till en lång nedförsbacke. Jag
filmade fortfarande och till vår stora forvåning stod Roger parkerad i diket på höger sida av Interstate 70,
men mot färdriktningen! Långa svarta spår vittnade om hans vilt sladdande nedfärd i backen, men som tur
var hade hela ekipaget hållit sig på rätt köl! Här blev vi nu försenade ett par timmar då vi fick lasta av
Racer Pacern, och sedan väntade vi på Roger som åkte tillbaks till Denver för att hämta nya hjul till trailern
som hade fått fälgarna förstörda och punktering på två hjul. När vi väl kom iväg igen så gick det bra i
ytterligare någon timme uppför klippiga bergen, innan Broncon gav upp med kokande automatlådeolja!
Då det nu var mörkt så återvände vi till Denver för att göra ett nytt försök nästa dag. Roger dök inte upp på
den överenskomna tiden, så Larry och jag for iväg själva. Döm om vår förvåning nästa morgon i Ely,
Nevada, när vi till vår glädje såg Racer Pacern på parkeringen till vårt hotell! Roger, som ägde en
bärgningsbil, hade helt sonika tagit bärgaren och transporterat både Pacer och familj de cirka 1000
kilometrarna! Ett stort A för ”Effort” och en härlig demonstration av “real AMC Spirit” (no pun intended)!
På lördagen, efter besiktning och bilshow, tog vi Matadoren för att reka banan och komplettera de noter vi
tidigare fått från amerikanska BMW klubben. Jag uppdaterade noterna och sedan fick jag köra 401
Matadoren tillbaka, medan Roger o Larry tittade efter polisbilar och fartkontroller. Larry hade tagit med en
stark kikare och höll noga utkik efter Smokeys, då vår tillbakafärd gjordes i runt 80 mph istället för de
lagliga och skyltade 55. Det blev till och med ett litet race mot en nyare Thunderbird SC, som vi gick
”segrande” ur efter cirka fem mils high speed körning där vi turats om att vara Pace Setters”.
Fortsättning i RR#1 2019
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