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M~. N_orms Grand-Spauldin . 
lllmo1sissa sijaitseva jallee~ Dod~~ ?II Chicagossa 
tunnetuksi uusista h" h myyJa, Joka tuli 
Dodgeista. Asiakas sii ;:,~:o~~ance -varustelluista 
-~at suoraan hyllysffi Ja --~ uamansa "go-fast" 
vmtyksen ja dynotuksen :v:.:: toteutti uuden auton 
rEKsr1 JA KuvAr JIM sen luovutusta. 

MAXWELL 

G 
RAND-SPAULDING IMPERI 
vat voimat olivat N UMIN alulle pane-
. .. orm Kraus ·a h" 
Jensa Lenny Aluk . . J anen vel-... · s1 vel e ... 

.. . . tyJa autoja isansa J kset my1vat kaytet-
sa enko1stuen pikkuhil'a huoltoaseman yhteydes-
toon. Lehti-ilmoittelun ~;6~~~.:uskYkYisempaan kalus
s1ttee,ksi vauhtikallojen kesk r. Nor~" muodostui ka
otett11n yhteytta tarjoten u uudessa_ Ja pian Dodgelta 
sop1m_~sta. Veljekset tartt~s1en au.to!_en jalleenmyynti
s1mma1sen liikkeensa lok k1vat syott11n ja avasivat en-

a uussa 196 2. ► 

Carterln Thermo-Quad 
•kaasutln on slnetolty 

suuren laatlkon slsalle 
Varhalsten GSS·le · 

kaasutt~men tllvlsteet eiva 
kestaneet ahtopalnelta 

mutta ongelma ratkalstlln 
epokslsta valmlstetulll 

tllvistelllii. Paxton! 
ahdln llsiilalttelneen tu 

Demonln keulalle nol 
34 klloa llsaii palno 

Dodge 
Demon GSS 
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AHDfTTU ... 
Uusien autojen myymisen ohessa Grand

Spaulding keskittyi tarjoamaan asiakkailleen 
aarimmaisen laajan valikoiman osia. Perinteis
ten tarvikkeiden ja Moparin high-performance -
kilkkeiden lisaksi liikkeen takahuoneesta loytyi 
hurja miiarii erilaisia vauhtipalikoita, mukaan 
lukien Edelbrockin imusa,jat, Holleyn kaasutti-

met, oma "Mr. Norm" -pakosarjamallisto, Cro
werin nokka-akselit, Milodonin oljypohjat sekii 
laaja valikoima eri valmistajien vanteita ja ren
kaita. Kaytiinnossa saman katon alle oli yhdis
tetty vauhtikauppa. Autojen viritys toteutettiin 
liikkeen omassa Clayton Dynamometrissa, jol
la pystyttiin simuloimaan rataolosuhteita. Tama 
mahdollisti yksilo!listen saiitojen hakemisen jo
kaiseen myytyyn autoon. Yleisimpia toimenpitei-

·--- --------

ta olivat kaasuttimien preparointi, sytytyksen 
saiitaminen ja venttiilijousien vaihto. 

Grand-Spauldingin markkinointi oli suunnattu 
nuorisolle. Nakyvyyttii toi "Mr. Norm" nitro fun
ny car,joka toimi kiihdytyskisoissa yli 300 km/t 
kulkevana billboard-mainoksena. Jalleenmyyjaii 
mainostettiin aktiivisesti kansallisissa autoleh
dissa sekii Chicagolaisen "WLS" -radiokanavan 
aalloilla. Vauhdinnalkaisille asiakkaille perus-

Vuoden 1971 Rallye Gauge 
Optlollstalta loytynyt 
kolmlpuolalnen 

-mlttarlsto koostui vieia 
pyorelsta mlttarelsta, mutta 
'72 Demonln nopeusmlttari 
on suorakaiteen muotoinen. 
Kuten kuvasta niikyy, autolla 
on a]ettu alle 12 000 mama. 

"Tuff" -ohjauspyorii Ja 
kromlkorlstettu kesklkonsoll 
llsaslviit hleman glltterlii 
Demonln sisustukseen. l 

tettiin Mr. Norm's Sport Club, jonka jasenena 
sai alennusta osista ja asennuksista. Jiisenet 
saivat lisaksi 75 $ bonuksen jokaisesta hank
kimastaan uudesta asiakkaasta. Norm Kraus 
itse oli hyvin nakyvii hahmo ja toimi kavelevana 
myynninedistajana. Autopiireissa hanet tunnet
tiin nimella "The High-Performance Car King". 
Grand-Spaulding Dodgen myynti tuplaantui vuo
si vuodelta, kunnes se oli vuonna 1972 Dodgen 
suurin jalleenmyyja. 

Vuonna 1967 Grand-Spaulding ryhtyi myy
maan 383 isolohkolla varustettuja Dartteja. 
Jalleenmyyjan tekemiit modifikaatiot kopioimal
la Dodge liitti saman vuoden lopussa mallitar
jontaansa aiemmin mahdottomana pitamansa 
383 Dartin. Pian taman jalkeen Grand-Spaul
ding ryhtyi tarjoamaan 440-kuutiotuumaisilla 
isolohkoilla varustettuja Dartteja, joita kutsut
tiin GSS-konversioiksi. GSS tuli sanoista Grand
Spaulding Sport. Vuonna 1969 Dodge peesasi 
jalleen ja toi markkinoille oman 440 Dartin. 
Yksi auto, jonka kohdalla Dodge ei seurannut 
Grand-Spauldingin esimerkkia, oli 1972 Demon 
GSS. llmeisesti sen 13,75 sekunnin varttimaili
aika oli liikaa. Grand-Spauldingin kautta myytiin 
my6s leijonan osa Hurst Performancen rakenta
mista 426 Hemi Super Stock Darteista. 

AHDIN MAARAA TAHDIN 
Ensimmaiset GSS Demonit olivat vuosimallia 
1971 ja niihin asennettiin six pack -imusarja 
Uonka idea lainattiin '70 Challenger T/A:sta). 

Lisaksi vacuumitoimiset kaasuttimet korvattiin 
mekaanisilla. Grand-Spaudling modifioi autoa 
viela Crowerin nokka-akselilla,jaykemmillii vent
tiilijousilla seka kisakoneistetuilla venttiileilla. 
Automaattiversioissa vaihteiston venttiilikoneis
toa muutettiin vaihtohetkien jamakoittamiseksi. 
Heavy-duty pinion-snubber traction bareilla ja 8 
¾ peralla niima Demonit suoriutuivat varttimai
lista 13,40-13,50 sekunnissaja 165 kilometrin 
loppunopeuksilla. 

Kun tehdas ilmoitti vuoden 1971 lopussa 
uusien paiistorajoitusten myota kuristavansa 
340-moottoreiden tehoa pienentamalla venttii
likokoa ja laskemalla 10,5:1 puristukset luke
maan 8,5:1, ei GSS Demonin tulevaisuus nayt
tiinyt valoisalta. Moottorin hevosvoimat putosi-

Paxton suunnittell llmansuodatusjiirjestelman 
juurl GSS Demonia varten. Suuret 
suodattimet ovat varsin tehokkaita. 
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THE. GREATE.ST 
PACKAGE OF POWER 
AND PERFORMANCE. 

EVER PRODUCE.DI 

SUPER SUPERsuPER 
SUPERCHARGER 
DEMON G.S.S. 

for 1972 
Exclusively Your's lnclud· . 

Complete Su er mg. 
• Fresh-air I P charger Set-up· 
: Full•C,apac7i~~o:~: Filter Unit 

Oversize Pulleys 
• Blo~er Drive Unit 
: ruoe~•~Cd Fuel-Pump 
• Fuer ln~:isu~e Regulator 
• Com 

O 
•• e nclos\Jrc 

H P M1on Oil-Pump p k 
: si!~d_ut~ Torqueflite ac age 
' Wide-0~~1 B~a;lsEnd 
" 1,'jmpletety SCI-up Wilh· 

st,Jbutor Curved C . 
calibrated and . • arburero, 

$3'69~5: 
• FOB CHICAGO ti-~~;~;;··~--~ 

THE ONL y ONE FOR YOU 
FOR'72 

450 HIGH-PERFORMANCE 
CARS IN STOCK 

· NO WAITING• 
~ INSURANCE & FINANCING . 
LJ AVAILABLE ~ 

vat 275:stii 240:een ja high-performance -au
tojen tarun ennustettiin olevan tiensa paassa. 
Norm ja paamekaanikko Gary Dyer olivat eri 
mieltii ja ryhtyiviit suunnittelemaan muita nik
seja '72 GSS:an ruudittamiseksi. 

SEMA (Specialty Equipment Market Associati
on) Show'ta kiertaessaan Norm sai ajatuksen ah
timen lisaamisesta 1972 Demonin 340 mootto
riin. Nain voitaisiin luoda uudenlainen muskeliau
to ja kaantaa paastorajoitusten tuomat haasteet 
voitoksi. Norm otti yhteytta Paxton Productsiin, 
jonka ahtimia oli kiiytetty mm. Fordin NASCAR-kil
pureissa, Studebakerin Hawkissa ja Avantissa se
ka Shelby GT350:ssa. Joe Granatellin kanssa syn
tyi sopimus, jonka myota Paxtonin ahdin kalibroi
tiin sopivaksi vakiolla Thermo-Quad -kaasuttimel
la varustetulle Moparin pikkulohkolle. 

Paxtonin remmivetoisen ahtimen lisaksi 340 
varustettiin Crowerin alumiinisilla venttiilijou
sien retainereilla, modifioidulla bensapumpul
la, Milodonin 61jypumpulla, muutetulla sytytys
kayriilla varustetulla elektronisella sytytyksel
la, kalibroidulla kaasuttimella, kookkaammilla 
polttoaineletkuilla ja high-capacity -ilmansuo
dattimella, joka sijoitettiin apukuskin puolelle 
jaahdytinpaneelin yhteyteen. Ahdin osoittautui ► 
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AHDfTTU ... 

sita innokkaasti. Hyvin virtaavaa pikkulohkoa 
kiiteltiin ja ahtimen miehekkaan aanen ryhdit
tamaa olemusta hehkutettiin poikkeuksetta. 
Myos Demonin hinta-laatusuhde (listahinta en
nen optioita 3 695 taalaa) sai toimittajat kirjoit
tamaan toinen toistaan varikkaampia ylistyslau
seita. Joe Oldham kirjoitti Demonista Hi-Perfor
mance CARS Magazinen heinakuun 1972 nu
merossa seuraavin ylitsevuotavin sanoin: 

taydelliseksi ratkaisuksi madaltuneelle puris
tussuhteelle, silla 8,5:1-mannat olivat ideaa
lit ahdinkaytt66n. 

- Sen aani iskee sinuun kovemmin kuin mikai:in 
muu. Aluksi se kuulostaa matalalta vihellyksel
ti:i, joka kasvaa lapitunkevaksi ujellukseksi pai
naessasi kaasupoljinta lattiaan, i:ii:ini joka tar
koittaa vain yhti:i asiaa - ahdettu! 

LEHDISTO FIILIKSISSA 
Ahdettu 1972 Demon GSS sai ko
vasti julkisuutta amerikkalais
ten autolehtien testatessa 

(Alh.) Uusl mask! 
korostl uutta llmettli 

1972.Afkuperiilslne ilmanotto
aukkolneen Ja Grand-Spauldlngln 

asentamlne klerroslukumlttareineen 
Kyseessa on erittaln harvlnalnen 

Chryslerin A-Body. 

Oldhamin testaama auto tuli GSS Demonien 
itaisimmi:ilti:i jalleenmyyjalta, joka oli New Yorkis
sa sijaitseva Rockville Center Dodge. Autoa tes
tattiin laheisella Englishtownin kilparadalla, jos
sa se suoriutui varttimailista kunnioitettavaan 
13,92 sekunnin aikaan 170 km/t loppunopeu
della. Suurimmaksi ongelmaksi osoittautui pito, 
silli:i kapeahkot Goodyearin vakiorenkaat eivi:it 
yksinkertaisesti olleet tehojen tasalla. Parhaim
piin tuloksiin pai:istiin varovaisilla liikkeellelah
doilli:i valttaen kontrolloimatonta sutimista. 

Drag Racing USA -nimisen julkaisun Dave 
Emanuel kirjoitti kesi:ikuun 1972 numerossa 

Orange County In
ternational Race-

450 lltran 
tavaratllassa 
mahtui mukavastl 
kuljettamaan 
pokaallt kotlln 
kllhdytysradollta. 

waylle suuntautuneen testimatkansa olleen 
i:ii:irimmi:iisen mieluisa. 

- Keskipi:iivan liikenne oli niin rauhallista, et
ta jo matka radalle tarjosi useita mahdollisuuk
sia kiihtyvyyden testaamiseen. Auto on suoras
taan epatodellinen; se kiihtyy 100 km/t:sti:i 
120 km/t:iin li:ihes silmi:inrapayksessi:i. Kun 
nopeusmittari tulee tiensa paahi:in, niin auto 
vain jatkaa kiihtymistaan! 

Perille saavuttua Demon ajettiin suoraan 
kiihdytysradalle ilman tulppien vaihtoa tai muu
takaan kikkailua. Parin burnoutin ji:ilkeen autol
la vedettiin varttimaili, jonka se suoritti aikaan 
14,00/163 km/t. Seuraavassa vedossa kiinni
tettiin enemmi:in huomiota pitoon. Kierrokset pi
dettiin li:ihdi:issa 1 000 kierroksen tuntumassa 
turhaa sutimista valtellen. Tuloksena parantu
nut 13, 75 sekunnin aika. Kyseessi:i on nopein 
virallinen Demonilla ajettu nelji:innesmaili. 

Car Craft Magazinen Ro McGonegal me
ni joulukuun 1971 artikkelissa hehkutukses
saan kaikkein pisimmalle. Kaasuteltuaan stri
pilla 3,91 peri:ivi:ilityksella ja katurenkailla va-

rustetulla GSS:lla 13 sekunnin aikoja, mies ni
mesi artikkelinsa "The Demon made me do it", 
matkusti Norm Krausin luo ja suostutteli hi:inet 
poseeraamaan paholaisasussa Demon GSS:n 
etupenkilli:i liikkeen ni:iyteikkunoiden edessi:i. 

HARVINAINEN TAPAUS 
Ahdetun GSS Demonin taru ji:ii kuitenkin vain 
yksivuotiseksi. Vuonna 1973 paastorajoitukset 
kiristyivi:it entisestaan ja muskeliautokuume al
koi hiipua. Tama merkitsi rajua myynnin laskua 
myos Grand-Spaulding Dodgelle,joka palasi pik
kuhiljaa ruotuun myymaan samaa peruskalus
toa kuin muutkin ji:illeenmyyjat. Lopullisesti se 
sulki ovensa vuonna 1975. 

Kuvissa esiintyvi:in 1972 Demon GSS:n 
omistaa Scottsdalessa Arizonassa asuva Bill 
Sefton. Auto on taydellisesti li:ipiki:iyty ja res
tauroitu Machesney Parkissa lllinoisissa sijait
sevan Nostalgia Lanen toimesta ja se on yksi 
upeimpia sailyneita yksili:iita. Tehtaan alkuperai
nen sininen vari tottelee nimei:i "Richard Petty 
Blue". Mr. Norm itse on itse tutustunut yksili:ii:in 

ja hi:inen signeerauksensa li:iytyy konepellin alta 
apukuskin puolen sisalokasuojasta. 

Ahdin on harvinainen NOS-tuote (new-otd
stock) ja auto on kunnostettu joka puolelta tay
delliseen show-kuntoon, jossa sen on voinut 
kuvitella olevan kevi:ialla 1972. VIN-koodin pe
rusteella auto on valmistettu saman vuoden 
maaliskuussa. Auton konepellissa on alkupe
raiset mustat ilmanottoaukot, joiden vieressa 
sijaitsee jalleenmyyjan asentama kierrosluku
mittari. 

Dodge Demonin 340-kuutiotuumaisen moot
torin varustaminen Paxtonin ahtimella vuonna 
1972 oli kenties yksi muskeliaikakauden inno
vatiivisimpia oivalluksia Normiltaja hi:inen tiimil
taan. Kaikkien naiden vuosien ji:ilkeen on upe
aa li:iyti:ii:i nain hienossa kunnossa oleva alkupe
rainen GSS-tunnuksilla varustettu auto. Matka 
Seftonin Demonin kyydissa on kuin matka ajas
sa taaksepain. Reipasta kaasupolkimen painal
lusta seuraava ahtimen ujellus saa tajuamaan, 
kuinka yksilollisia ja mahtavia ni:imi:i autot ai
kanaan olivat. ~ 

Periin lime 
mulstuttaa melko 

lallla Plymouth 
Dusterla, jota 

varten takavalotkln 
alkujaan 

suunniteltlln. 


