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I år var det så åter dags för våra finska vänner att 
anordna Euromeet. Precis som för tre år sedan på 
avhölls träffen på Yyteri Beach utanför Pori, en fin 
skogscamping ute vid havet. För egen del var planen att 
åka Javelin på träff för första gången på många år. Allt 
sedan Kari Kokkola döpte mig till ”the JavelinMan” i 
Arboga 2002 så har finnarna tjatat på mig att visa upp 
en Javelin på träff. Sagt och gjort, under våren högg jag 
och kumpanen Calle in på den Donohue Javelin som 
jag tog hem från Minneapolis 2004. 

Den var under renovering vid köpet, men en hel del 
småfix återstod. Det visade sig dock att en hel del av 
renoveringsjobben var av typen ”smacka på lite nya 
delar”, så vi fick gå igenom det mesta. Förutom motorn, 
som påstods vara helrenoverad och gick som en klocka, 
så plockades det mesta ner. Vi ville inte fuska heller så 
tiden gick. Det såg dock ut som om vi skulle hinna, 
polaren Per med familj anlitades som extra chaufför 
eftersom American cabben givetvis skulle med också.

Med en vecka kvar till träffen passeras reg.besiktning 
och vanlig dito utan större mankemang, slutmontering 
och testkörning pågår sedan in i det sista. Då händer det 
som inte får hända – problem med bränsleförsörjningen 
och vi hittar inte felet. Byter soppapump, byter till en 
renspolad tank, byter allt, men det strular fortfarande. 
På morgonen avresedagen bestämmer vi oss för att låta 
Javelin stanna kvar hemma och Per får istället trycka in 
familjen i bruksbilen, en Voyager från tidigt 90-tal.

Mycket tråkigt, men det vore dumt att chansa och 
riskera att missa färjan på grund av strul. American har 
dock aldrig krånglat och Per hade ju ingen gammelbil 
så nu kunde vi i alla fall åka utan att vara oroliga för att 
missa vår date med M/S Galaxy. Tänk så fel vi hade….

Äntligen vid färjelägret.



Vi hade bestämt träff i Uppsala med Johan & Åsa 
LIndersson, samt Göran & Jola Kjellander som åkt 
upp från Polen. Tidsoptimisten Göran såg till att vi 
kom iväg från Uppsala 45 minuter efter schemat så nu 
fanns det inga marginaler kvar för ett eventuellt trångt 
Stockholm, det var bara att dra iväg på motorvägen så 
fort American tillät. Då ringer Per, som låg sist i 
karavanen, och meddelar den glada nyheten att 
Chryslern strejkat! Då det visar sig vara kamremmen 
så finns inget att göra, Per ringer bärgare medan vi 
andra svänger av vid nästa avfart. Raskt över med 
familjen Wallin och packningen till Johans Marlin, 
sedan är det bara att vända American norrut igen. Med 
denna omväg på ca drygt 2 mil så blev marginalen 
rejält negativ, dessutom ösregn och rejält trångt i 
Stockholmstrafiken. Efter inrådan av Johan så inleds 
en buskörning av sällan skådat slag, bussfilen används 
flitigt… Inser med all tydlighet att en patinerad –65 
American med 196” och lastad till bristningsgränsen 
inte är menad att köras offensivt i Stockholm 2009. 
Efter att ha ringt Silja Line så får vi veta att nu när vi 
förvarnat kan vi komma så sent som 15 minuter innan 
avfärd mot den normala timmen, men sedan är det 
definitivt kört. Efter vad som känns som en evighet, 
och med hjärtat i halsgropen ett par gånger, så rullar vi 
till slut in på terminalen 5 minuter innan sista 
deadline! Övriga familjen Wallin står i regnet och 
väntar vid bilinfarten (biljetterna låg ju i American), 
och får gå till fots bredvid bilen in på bildäck. Sällan 
har en pilsner smakat så bra som i skeppsbaren den 
kvällen…
Ombord träffade vi Kumlagänget - Bruno & Nisse 
med respektive, samt Arne Hyggen med familj från 
Norge. Bruno & Berit åkte Gremlin, medan Nisse & 

Jan-Åke Andersson med fru.

Rickard Wallin njuter i en Hornet.



 Hey P-O! När vi kommer hem får du fixa en 
Javelin! Jag vill också åka I en!

Monica kom i Rebel cabben. Arne hade ingen AMC i drift utan 
fick nöja sig med andrabilen – En –59 Cadillac Eldorado med 
tygtak… Överfarten och de 15 milen upp till Pori på 
fredagsmorgonen gick utan problem och vår lilla karavan kunde 
rulla in på Yyteri Beach nästan först på plats. Väl framme träffade 
vi också Jan-Åke Andersson från Skåne med fru och Pacer, samt 
Johnny Nilsson som åkt landvägen från Boden i sin Rebel. Efter 
att ha checkat in i stugorna, nybyggda för året och jättefina (med 
egen bastu), så ägnades fredagen åt trevligt samkväm och sedan 
grillafton på kvällen. Finnarna var glada åt att se oss, många 
undrade förstås varför vi inte åkte Javelin… Vi kunde också 
konstatera att svenska kronan inte hängt med euron något vidare 
alls.
Lördag är som brukligt träffens huvuddag. Förutom vi som anlänt 
på fredagen rullade nya ekipage in på träffområdet undan för 
undan, jag tror att vi kom upp i 38 stycken totalt. En märkbar 
skillnad jämfört med förra gången Euromeet gick i Finland var att 
nästan alla fordon denna gång var i fint skick, betydligt färre 
pilsnerbilar än för tre år sedan. Först på programmet stod cruising, 
och i år var det en slinga helt utan grusvägar… Första stoppet var 
vid ett utsiktstorn med fin utsikt över kusten kring Pori, och på 
andra stoppet besökte vi ett gammalt kustartilleri innan vi styrde 
tillbaka till träffplatsen. Efter cruisingen startade utställningen. 
Som brukligt är försöker man haffa träffdeltagare utan egen AMC 
på plats för att vara domare, och Polaren Per blev givetvis en i AMC kjol!



den celebra skaran. Han anlitade dock undertecknad som 
sekreterare då kombinationen skrivblock och varor från 
Galaxys taxfree inte fungerade med endast två armar. 

Efter att domarbedömningen avslutats startade de traditionella 
finska grenarna ”Valve Cover Throw” och ”Rambler Push”. 
Finnarna har kört detta i många år och det märktes på tekniken. 
Det var få ickefinska uppstickare. Det stora undantaget var 
Wallin junior, Rickard 15 år, som fick till ett jättekast med 
ventilkåporna. Efter påpekande att det nog var övertramp fick 
han göra omkast, och kom ÄNNU längre. Gränsen barn/vuxen 
i denna tävling gick vid 18 år, troligen på grund av typen av 
priser som delades ut i vuxentävlingen, och barntävlingen 
vanns utan diskussion. Kastet hade dessutom räckt till en 
andraplacering i vuxenklassen om han tillåtits delta där, det var 
ett flertal långa finska hakor kring tävlingsplatsen! Gren nr 2 
gick ut på att knuffa en bil av känt märke en viss sträcka på tid, 
denna gång bestående av träffgeneralen Anti-Villes Jeep 
Comanche. Nyckeln till framgång i denna gren är starten, det 
gäller att med tyngd och teknik få fordonet i rullning så fort det 
bara går, sedan rullar det på om uttrycket tillåts… Vinnaren i 
denna gren hade tydligen prenumererat på förstaplatsen sedan 
tidigare och hans flickvän, som vann damklassen, hade en tid 
som räckt till en sammanlagd andraplats.

Framåt kvällen var det dags för träffbankett med tillhörande 
prisutdelning. Vi hade också liveunderhållning i form av ett 
rockabillyband som sjöng alla låtar på finska – säregen 
upplevelse! Prisutdelningen blev en tillställning med kraftfull 
finsk dominans, enda undantaget var Johan som fick pris för 
sin fina Marlin. Och döm om min förvåning när man ropade 
upp mitt namn som vinnare av ”Best Try”. Detta tröstpris delas 
enligt finsk tradition ut till den deltagare som kämpat hårdast 
men ändå inte lyckats få med sin AMC till träffen. Nu hade jag 
ju förvisso American med hit, men man tyckte tydligen att 
våra vedermödor ändå varit kvalifikation nog. Tydligen var jag 
den förste som fått priset trots medförd AMC - det var nog 
också en liten fin vink om att ”visa dig inte här utan Javelin 
någon mer gång”… Arne Hyggen passade på att tacka 
AMCCF för en trevlig träff och hälsade alla välkomna till 
Euromeet i Norge 2010. Efter prisutdelningen fortsatte sedan 
firandet långt in på nattkröken. Jag tror att några av finnarna 
inte gick och la sig över huvud taget!
På söndagen var det så dags för städning, packning, och 
avfärd. Med hjälp av Johan & Åsa lyckas vi få med allt 
Morafolk och tillhörande packning även denna gång. På 
hemvägen stannar vi till hos Anti-Ville, som bor efter vägen 
mellan Yyteri Beach och Pori stad, för garage- och husesyn. 
Av de byggprojekt han berättade om förra gången för tre år 
sedan hade det inte hänt så mycket, men till nästa Euromeet då 
så…. Färden till Åbo flyter sedan på lugnt och fint. Vi 
konstaterar att vi haft en fantastisk tur med vädret. På natten 
mellan fredag och lördag regnade det så att det dånade i 
hustaken, därefter har vi haft sol och fint ända fram till nu, när 
ett  stilla regn återvänder. Nåja, ibland stämmer det!

Mötesskjortor!



Tillbaka i Sverige på måndag morgon lämnar Johan och Åsa oss vid den lokala Chryslerhandlaren i 
Uppsala där Pers bil står. De skulle jobba på måndagen bägge två. Efter ett antal samtal med olika 
Chryslermekaniker tror vi att motorn kan ha klarat sig och att det är värt mödan att frakta hem Voyagern 
till Mora igen. Per med familj får tillbringa några timmar i Uppsala i väntan på att en bekant med stor bil 
och släp anländer från Mora medan vi övriga puttrar hemåt i American. Under denna sista etapp så börjar 
det sakta men säkert komma lite missljud från bakbromsarna, som tilltar ju närmare Mora vi kommer. Nu 
får vi sota för torsdagens färd till färjan tänker jag…Vänster nav är lite varmt men ingen fara, så vi 
fortsätter och tar oss ända hem (stannar och kollar var femte mil). Efter urpackning, dusch, och en 
kaffekopp ska så bilen köras 500 meter till sitt garage och då gnisslar och skrapar det så pass att jag nätt 
och jämnt törs ta den lilla åkturen. Som sagt, ibland stämmer det!

Hur gick det sen då? Jo, American visade sig behöva en komplett uppsättning bromsar bak, ingen större 
överraskning. Voyagerns ventiler och kolvar klarade rembrottet och med en ny kamrem så rullar den och 
går igen. Vad gäller Javelin så hittade Calle felet medan vi var i Finland, slangstumpen mellan tanken och 
röret fram till motorn visade sig vara av lite för dålig kvalitet och sög ihop sig och då blev det stopp. Det 
brukar vara skitfel… Under veckorna som följer hinner vi köra bilen c:a 50 mycket trevliga mil innan det 
skramlar till och motorn tappar kraft – bara att plocka ur och isär paketet. Det visar sig vara hål i en kolv – 
man ska köra med TRW och inte Badger!! Dessutom konstateras att motorn inte var fullt så renoverad som 
påstods, i och för sig ingen överraskning vid det här laget. På inköpslistan står nu 8 nya kolvar med ringar, 
ny kamaxel, nya lyftare, nya ram- och vevlager. Ingen maskinbearbetning verkar dock behövas för 
cylinderlopp och lagerbanor är fina. Tur det finns lite att göra den här vintern också! Och tur i oturen att vi 
inte hittade soppafelet ett par dar tidigare och åkt Javelin till Pori. Det hade blivit jobbigt med motorras i 
Finland och ingen dragbil…

POW


