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I en förening som vår samlas människor 
från alla delar av samhället med olika bak-
grund, etnisk tillhörighet, politisk åsikt, 
ekonomiska förutsättningar mm. Vi samlas 
här för vårt stora intresse för American 
Motors och Nash 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 för-
troendevalda 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 
Motors och American Motors Corporation!

SVENSKA

A
M

C
/

 R
A

M
B L E R -S Ä LL

S
K

A
P

E
T

MHRF-FÖRSÄKRINGEN ägs och drivs sedan 1975 av de 167 klubbar-
na inom MHRF i samarbete med Folksam och har idag drygt 34 000 
försäkringar. 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. Fordonet ska vara i gott beva-
rat skick eller renoverat till ursprungsskick. Ombyggda fordon kan 
också försäkras, men ombyggnaden skall vara minst 20 år gammal.

Kontaktperson: Johan Lindersson, 018-37 79 10

Presidenten har ordet. 
Visst är det helt underbart! Våren är på intåg och snart kan vi äntligen få börja njuta 
på allvar utav våra pärlor igen! Och med våren i antågande kommer även ett rykande 
färskt nummer utav motortidningarnas motortidning, Rambler-Revyn! Som ni säkert har 
upptäckt så har R-R kommit i en helt ny och spännande tappning vilket vi har att tacka 
våran nya tidningsredaktör för, John Eyre. Snyggt jobbat och varmt välkommen! 
 Vi har även fått till en ny hemsida för klubben vilken vi hoppas att ni ska besöka: 
www.amcsweden.com. Där finner ni bl a information om årets stora event, Euromeet 
2020, 7–9e augusti. Missa inte detta!
 Men nu ska ni få luta er tillbaka och njuta av årets första Rambler-Revyn som den 
här gången bl a berättar historien om AMC Pacer, om Sten Larssons 1931 Nash och om 
Johan Linderssons besök på ett holländskt AMC/Rambler museum. Detta känns som  
en ypperligt bra start på säsongen 2020!
Keep On Rambling / Charles T. Rambler

Innehåll i detta nummer:
Blommor & Bil 3
AMC Pacer 6
TNNR Bulletin 12
Holländskt AMC-museum 18

TRIVSELREGLER FÖR VÅR KLUBB

Några ord från redaktören. 
John Eyre heter jag som tar över stafettpinnen från Uffe, stort tack för ditt fina arbete 
under åren! Jag arbetar sen många år som grafisk formgivare, främst av böcker och 
bokomslag. Men jag verkar också som konstnär med gamla bilar och hojar som motiv, 
företrädesvis amerikanska sådana (www.johneyre.com). Har varit stolt ägare av en 
1970 Javelin SST, nu ägnar jag min tid åt två hojar från en annan känd ort i Wisconsin. 
Samt en hobbybil, dock inte från AMC-koncernen (!). Nu hoppas jag att ni medlemmar 
skickar in text och bild så jag får material att fylla kommande Rambler-Revyer med.
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E F T E R L Y S N I N G
TOPPLOCK TILL 1934 NASH AMBASSADOR 
ADVANCED EIGHT!

Mitt namn är Thord Norell. Vi har en Nash Ambas-
sador 1934 Advanced Eight. Tyvärr är topplocket 
sprucket och är därför på jakt efter en ”ny” topp. 
Topplock till Advanced Eight årsmodell 1930-1934 
ska passa. Om någon känner till något som kan 
vara oss till hjälp är ni varmt välkomna att höra 
av er!
Med vänlig hälsning,
Thord
Säljestavägen 96, 827 54 Järvsö
E-post: erskas@hotmail.se
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Blommor & Bil
I år blir det fjärde året i rad som vi på garden- 
centret Cramers Blommor i Hillared utanför Borås  
anordnar veteranbilsträffen Blommor & Bil!

I fjol (2019) ägde den rum den 27 april och 
jag minns att vi hade en sådan jättetur med 
vädret. Dagen innan träffen regnade och 

åskade det som aldrig förr och även in på 
natten. Men när man vaknade på morgonen 
dagen efter hade allt lugnat ner sig och det 
blev en riktigt lyckad bilträff med många 
vackra bilar och trevliga besökare.

Vi gästades utav motorprofilen Peter 
Sundfeldt och hans kravalljazz-band ”Hej 
Och Hå Med Peter! Riktigt härliga killar!

Det roligaste var ju trots allt att AMC/Nash 
troligen var det mest representerade märket 
på hela träffen och då brukar det ändå bli 
mellan 150-200 bilar som kommer och åker 
under dagen.

Vi serverade nygrillade hamburgare, kaffe 

med tilltugg, korv med bröd och kulglass 
m.m. Alla som förgyllde träffen med ett ve-
teranfordon fick en fikabiljett vid infarten.

När sen träffen var över vid 15-tiden så 
öppnade sig himlen igen och det ösregnade 
resten av dagen!

I år kommer Blommor & Bil att gå av sta-
peln den 25 april och kommer att förgyllas 
utav självaste Bosse Bildoktorns närvaro!
Det kommer att bjudas på mekartips, anek-
doter, intervjuer och roliga historier m.m.
Så se nu till att ge era pärlor lite kärlek så att 
de glatt och villigt kan ta sig till årets upplaga 
utav landets ”one and only” Blommor & Bil!

Supervarmt välkomna!
Charles T. Rambler
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AMC Pacer – den første 
brede småbilen
Med styling tilsynelatende inspirert av futuristen Syd Mead  
og filmen Sleeper, AMC Pacer var faktisk hjernen til designeren 
Dick Teague, som jobbet mot parametere som krevde en driv-
stoffeffektiv bil med maksimal plasseffektivitet.

T
outed som den “første brede, lille bilen”, 
var det en Hail Mary-pass fra den kjem-
pende bilprodusenten i en voldsom tid i 

bilindustrien. Paceren – produsert fra 1975 
til 1979 – var så ukonvensjonell som den ble. 
Car and Driver kalte den “flygende fiskebol-
le”, takket være en jellybean-formet kropp, 
hvorav 37 prosent var glass. Den innlemmet 
også smarte funksjoner som en passasjerdør 
som var lengre enn førerdøren, for lettere 
tilgang på baksetet. Dessverre fanget ikke 
det futuristiske løftet om Pacers design seg 

med kjøpere, men mer enn fire tiår senere er 
bilens særegne utseende grunnlaget for en 
robust samlerbevegelse.

Til tross for en laber reaksjon fra publikum, 
på Pacers form og proporsjoner, ga de bako-
vervendte tunelllignenede hovedlyktene den 
et vennlig utseende forfra, som åpne øyne.

Da den ble introdusert, elsket bilpressen 
den. Så hatet de deninnen kort tid. Nå leter 
samlere i buskene på jakt etter uberørte ori-
ginale eller gode restaurerings-eksempler. 
Ingen tvil om det, AMCs Pacer har hatt en 
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bemerkelsesverdig tur de siste tre tiårene.
Stylingpersonell foretar små konturendring-
er med sen før-produksjon.

Pacer-prototypen med komplekse ”kvart- 
vinduer” var en viktig del av utseendet.

Prototyp Concept II ble betraktet som 
andre-generasjons Pacer, men nådde aldri 
produksjon.

For å forstå hvordan en så uvanlig bil ble 
til (og la oss innse det), få biler i moderne 
tid er mer rare enn en Pacer), må en forstå 
hva bilbransjen gikk gjennom på 1970-tallet. 
Den lange listen over uavhengige amerikan-
ske bilprodusenter-Packard, Crosley, Stu-
debaker, osv. – hadde visnet over tid, inntil 
1970 bare var American Motors igjen. AMC 
hadde hatt fremgang med å tilby produk-
ter som var annerledes enn hva de tre store 
bilprodusentene solgte. Så på 1960-tallet 
endret AMC-president Roy Abernethy AMCs 
kurs for en stund, og tilbød biler designet for 
å konkurrere direkte mot de tre store. Resul-
tatet var katastrofe, og innen 1967 var AMC 
nær konkurs. Etter et lederskifte overlevde 
selskapet, men ut av prøvelsen vokste et ster-
kt engasjement for en produktpolitikk som 
AMC kalte sin ”Philosophy of Difference.”

I utgangspunktet sa dette at AMC skulle 
bygge biler som var annerledes enn de tre 
store – ellers, hvorfor skulle noen kjøpe en 
AMC kontra, f.eks, en Oldsmobile? En stor 
del av suksessen til Rambler 
var at det var den første 
kompaktbilen. Hornet Spor-
tabout var en storselger fordi 
det var USAs eneste kompak-
te stasjonsvogn, og ambas-
sadøren var den eneste bilen 
med standard klimaanlegg. 
I hvert av disse tilfellene 
var det å være annerledes, 
nøkkelen til suksess. Så da 
tiden var inne for å intro-
dusere en ny ny bil, hadde 
AMCs ledelse og produktpl-

anleggere rikelig med tro på sin Philosophy 
of Difference.

Ansvarlig for planleggingen var produkt-
gruppes visepresident Gerald Meyers. Målet 
hans var å utvikle en bil som var helt unik, 
så åpenbart riktig for de gangene kjøpere 
ville strømme til AMC-showrooms. Meyers 
sa: ”Alt vi gjør må skille seg ut som vikeli-
gannerledes enn det som kan forventes fra 
konkurransen. Ellers ville det være veldig 
liten grunn for noen til å vurdere American 
Motors produkter… ‘Me too’ er/var galt for 
American Motors.

AMC hadde fått frem USAs første kom-
paktbil, Rambler(1950); USAs første hard-
top stasjonsvogn, Rambler Cross Country fra 
1956; og USAs første subkompakt, Gremlin. 
For 1975 bestemte de seg for å gjøre USAs 
første brede, lille bil, Paceren. Så du lurer 
kanskje på hvorfor?

Meyers og produktplanleggerne hans vur-
derte miljøet som folk bodde og kjørte i. ”Vi 
så Megalopolis – disse urbane strekningene 
som strekker seg fra Los Angeles til San Die-
go uten brudd. Og overbelastning, forurens-
ning, støy, energimangel. Fra dette begynte 
vi å brette sammen nøkkelingrediensene til 
Pacer. Det var ikke bare en bil, men en helt 
ny transportmetode for det neste tiåret.”

Oppdraget med å designe denne nye tran- 
sportenheten ble gitt til Advanced Styling 

Jan-Ake Anderssons 1977 Pacer X
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studio under Chuck Mashigan. Forespeilet 
var en bil med utvendige dimensjoner liten 
nok til å kunne ”zippe” inn og ut av trafik-
ken, men likevel med like mye rom som en 
mellomstor bil. Med andre ord interiørstør-
relsen på en Chevy Malibu med den ytre 
størrelsen på en Vega. Selvfølgelig måtte den 
ha vakker styling også. Det hadde høyeste 
prioritet.

Mashigan’s mannskap tok på seg jobben. 
En 100-tommers akselavstand som den 
originale Rambler ble gjort på. Erfaringen 
viste at det ville gi tilstrekkelig behagelig 
interiørplass for en familie. For å oppnå de 
veldig kompakte utvendige dimensjonene 
det kreves, måtte Pacer kaste konvensjonelle 
ideer om designforhold, det vil si lengden på 
”hetten” sammenlignet med størrelsen på 
hoveddelen. Det store kupéområdet ble ”par-
ret” til en veldig kort, sterkt skrånet bakpart.

Men nøkkelen til Pacers indre romslighet 
var bredden. Bilprodusenter holder tradis-
jonelt kjøretøyets bredde til det minimum 

som trengs for det tiltenkte markedet. Selv 
om lengde er en bils lengste dimensjon, øker 
bredden betydelig mer til materialutgiftene 
fordi den kjører hele lengden på bilen. Med 
andre ord tilsvarer en tomme bredde ganger 
femten fot på lengden, en stor økning i kost-
nadene. Men bredde er også en av de vik-
tigste måtene å gi biler en reell forbedring 
i interiørrommet i tillegg til en følelse av 
mye større romslighet. Designere vet at en 
ekstra halv tomme bredde kan gjøre at en bil 
virker veldig romsligere. Når du husker det, 
må du forstå at Pacers samlede bredde på 
77 tommer var 3 tommer større enn en Ford 
Granada, 5,3 tommer mer enn en Plymouth 
Duster, og nesten en fot bredere enn Chevro-
let’s Vega!

Likevel var Pacers samlede lengde bare 
171,5 inches, mer enn to meter kortere 
enn en Ford Granada-og som inkluderte 
enorme frittstående sikkerhetsstøtfange-
re. Konvensjonell tenking ble forkastet, da 
designere også spesifiserte asymmetriske 

Lennart Engströms AMC Pacer X model 7766-7
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dører – døren til passasjeren var fire centi-
meter lengre enn døren til førersiden, for 
lettere adgang til baksetet. Begge 
dører buet seg inn i taket for enda 
større enkel adgang. Den bakre lu-
kebakdøren åpnet seg for å avsløre 
et stort bagasjeareal, som kunne 
utvides ved å legge ned baksetet. 
Utstyrt med en standard 90 hk, 
232-cu.in. rett-seksers motor, 
Pacer var en smule underdrevet, 
men en større 95 hk, 258-cu.in. 
rett-seksers (også med en tønne 
karbohydrater) ble tilbudt. Midt 
i året brakte en to-tommers, 120 
hk versjon av 258-cu.in. sekser, 
som ga mer tilstrekkelig kraft. 

Den uvanlig store 22-gallons 
bensintanken sikret en over 500 
mils motorvei i den drivstoff-dy-
re tiden. Pacer var også den 
første AMC-bilen som hadde 
tannstang. Dette kombinert med 
Pacers brede, laget for en bil med 
eksepsjonell god håndtering, og 
et isolert stabilisatorstag bidro til 
å gi en jevn, rolig kjøretur.

Synligheten var forbausende. 
Paceren skrøt av de storevin-
dusflatene i kjøretøyet, 5 615 
kvadratmeter, og en veldig lav 
beltelinje. Beltelinjen var faktisk 
så lav at dørvinduene ikke kunne 
rulle helt ned, og et hevet dørpa-
nel var montert slik at passasje-
rer ikke kunne hvile armene på 
kanten av dørglasset.

Utviklingskostnadene var høye, 
60 millioner dollar, eller fem 
ganger det AMC hadde brukt på 
å utvikle Gremlin. Den nye Pacer 
ble introdusert for publikum i 
februar og mars 1975. American 
Motors skryter, “Når du kjøper 
deg en ny bil, er det bare bilens 

dag. Når du får en Pacer, får du et stykke av i 
morgen. ”



10

Pacer kom i tre modeller; base, sporty X 
og luksuriøs D/L. Basismodeller, som startet 
på 3 299 dollar, var veldig enkle, med hun-
deskål-hjulkapsler, benkeseter og billig in-
teriørdekor, men de oppgraderte modellene 
var veldig fine. X-pakken la til $ 339, mens 
D/L bare var 289 dollar ekstra. En tre-trinns 
manuell girkasse var standard, med overdri-
ve eller automatisk var valgfri.

Siste års facelift, har fått en Jeep/Kaiser- 
inspirert front.

Men det var stylingen som alle snakket 
om! Pacer var helt annerledes enn alt an-
net på veien, med kroppsforhold som til å 
begynne med var vanskelig for hjernen å ab-
sorbere. Den var slank, den var dristig, den 
så ut som fremtidens bil. Bilpressen elsket 
den. Bil- og sjåførsmagasinet kalte det ”… 
vår første virkelige urbane transportør.” Mo-
tor Trend erklærte, ”Plutselig er det 1980” og 
kalte Pacer ”… den ferskeste, mest kreative, 
mest folkeorienterte bilen som ble født i USA 

på 15 år.” Et senere nummer beskriver Pacer 
som ”… en av de mest komfortable fire-se-
ters bilene.” Magasinet Small Cars sa om 
forhåndsvisning av pressen, ”I motsetning 
til noen avdukinger, var det ingen jubel eller 
applaus fra galleriet.”

Publikum elsket den også, og Pacer ble 
AMCs raskest solgte nye bil moensinne. 
Bilindustrien var på vei inn i en stor nedtur i 
1975, forårsaket av en bensinkrise og inflas-
jon, men Pacer klarte å snu ting for AMC.

Den største klagen fra pressen var mange-
len på et manuelt fire-trinns gir-alternativ, 
men AMC introduserte det i april 1976. 
Imidlertid, selv alle de gode følelsene rundt 
den nye bilen, begynte det, på midten av 
1976 å vakle med Pacer-salget.

Det var problemer. Paceren ble sett på 
som en liten bil, men dens bensinforbruk 
lå på omtrent 16 til 20 mpg, som ikke var 
så litemange forventet. Bredden gjorde det 
vanskeligere å parkere enn andre små biler, 
og akselerasjonen var aldri et sterkt poeng 
– en Pacer utstyrt med 95 hk rett-seks ble 
klokket til 0 til 60 mph på 14,7 sekunder. 
Road Test-magasinet gikk så langt som å 
beskrive Pacer som ”... en slags Sophia Lo-
ren-kropp med en rengjøringsdames karak-
ter og prestasjoner.”

Alt dette var resultatet av et grunnleggen-
de problem med Pacers design – bilen var 
altfor tung. Den store bredden ga vekt.  
I tillegg, da Pacer ble designet, ble nye fø-
derale sikkerhetsregler diskutert. Det ikke 
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å vite hvor strenge de nye reglene kom til å 
være, bestemte likevel AMC seg for å kon-
struere ekstra karosseriforsterkninger, noe 
som gjorde det veldig solid, men også tungt 
– omtrent 3200 til 3400 pund (200 kg) for 
en gjennomsnittlig utstyrt bil. Pacer hadde 
også blitt planlagt rundt en lettere, krafti-
gere GM-bygget Wankel-rotasjonsmotor. Da 
GM avbrøt dette programmet, måtte AMC 
krympe for å fylle de eksisterende tunge 
rett-seksene i Pacers små motorrom. De 
passer knapt, men det var ikke det Pacer var 
designet for.

En stasjonsvogn ble tilbudt. Hadde falske 
”woddie-paneler” bak og på siden. Høyre 
fordør var til besvær da ting og tang had-
de en tendens til å falle ut – pga den store 
døren!

En flott stasjonsvognversjon debuterte for 
1977, og som bidro til å øke salget en stund. 
En frontyend-restyling for 1978 pluss tillegg 
av en valgfri 304-cu.in. V-8 skal ha antent 
salget på nytt, men det gjorde de ikke. Nå 

hadde pressen snudd mot Pacer og hadde 
mistet mangelen på makt og ytelse.

En stund var det en sjanse for at en ny 
Pacer skulle dukke opp. AMC viste en idébil 
ved navn Concept II som så ut som en min-
dre, lettere Pacer. Visepresident for design 
Dick Teague snakket også om en ny firedørs-
versjon av den eksisterende Pacer og omtalte 
til og med en taxiversjon, men det var alt for 
sent. Salget fortsatte å falle for 1979, hvor 
det var åpenbart hva Pacers skjebne ville 
være.

AMC Pacer kom til slutten av veien i de-
sember 1979, etter at enliten produksjon av 
1980-modeller hadde blitt produsert. I alt 
ble over 350 000 Pacers bygd i løpet av den 
korte seks-årsmodellen. På en gang hadde 
de vært et stykke inne i fremtiden, men den 
fremtiden var over.

Artikkelen er hentet frA nternet, 
forfAtter er ukjent.

tilrettelAgt for rAmbler-revyn ved  
tor StrAnger-johAnneSSen
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Holländskt AMC-museum
Jag antar att många av er besökt AMC-Museet i Holland. Ja, det 
virtuella menar jag, det som man kommer åt via en länk på SARS 
hemsida. Länken dök upp där för ett par år sedan och har gjort 
mig nyfiken sedan dess.

F
ör en tid sedan gjorde jag en studieresa 
med jobbet till Amsterdam, och då fick jag 
äntligen möjlighet att stilla min nyfiken-

het. Innan avfärd hade jag tagit kontakt med 
Steven Bosdijk från Utrecht, en trevlig kille 
som besökte vårt Euromeet vid två tillfällen 
med sin Rambler Renault, en bil som nu-
mer är utbytt mot en Jeep. Steven kände till 
museet men hade inte varit där ännu, så vi 
bestämde att åka dit tillsammans.

Det var med stor förväntan jag ställde mig 
utanför hotellet den där lördagen i slutet av 
september. Jag hade vid ett tillfälle för några 
år sedan blivit uppringd av Klaas VanDijk 
museets ägare. Han var intresserad av en 
Classic jag hade till salu. Klaas berättade då 
att han hade ett 30 tal fordon i sin samling. 
Men han verkade målmedveten så jag miss-
tänkte att samlingen nog växt en del sedan 
vårt samtal.

Steven dök upp som avtalat kl. 10, med sig 
hade han också sin kompis och tillika hov-
mekaniker Andreas. Vädret var lite gråmulet 
men sikten ganska god vilket var bra. Vi 
skulle nämligen bege oss till Berlikum i nor-
ra Holland. På vägen skulle vi köra över den 
långa vägbank som samtidigt är en fördäm-
ning mellan Nordsjön och den avsnörpta 
havsviken Zuiderzee. Fördämningen är ett 
imponerande byggnadsverk som byggdes 
med stor möda på 1930-talet för att skona 
Holland från de återkommande översväm-
ningarna man drabbats av tidigare.

Efter ett par timmars trevlig bilresa var vi 
så framme vid resans mål. Berlikum visade 
sig vara ett litet samhälle mitt i ett stort jord-
bruksområde. Vi letade oss fram till museet 
som låg lite undanskymt inrymt i ett gam-
malt magasin. Men utanför entrén hängde 
en för mig välbekant röd vit och blå flagga.

Klaas VanDijk visade sig vara en mycket 
trevlig karl i femtioårsåldern. Innan vi star-
tade rundvandringen bjöd Klaas på fika och 
berättade om hur samlingen växt fram. Med 
stor entusiasm berättade han om sitt stora 
bilintresse och sin samling. Som jag trodde 
hade kollektionen växt rejält och omfatta-
de idag ett 80-tal fordon, varav merparten 
AMC-produkter. 

Från vänster, Anderas, Steven och Klaas
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En rad med –60 talare

Vår värd berättade att han alltid varit bil-
tokig, men att den första AMCn, en Gremlin 
kommit till familjen som bruksbil i början av 
90-talet. När en av Klaas söner blev allvarligt 
sjuk beslutade han sig för att dra ner på sitt 

AMX i –80 tals kostym

höga arbetstempo för att kunna vara hemma 
mer. Han avyttrade också det familjeföretag 
med inriktning på produkter för konstgöd-
ning han ägde. Efter en tid tillfrisknade 
sonen och när han då fick tid över köpte han 
ytterligare en AMC att pula med, och så har 
det fortsatt. I dag är VanDijks AMC-samling 
den i särklass största i Europa, och en av de 
större i världen.

Bilarna har köpts i Holland, Belgien, 
Schweiz, Tyskland och Sverige. Men ett 
10-tal har också importerats från USA. De 
flesta bilarna i museet var i ett mycket bra 
bruksskick, endast ett fåtal var renoverade. I 

ett angränsande lager fanns också ett 15-tal 
renoveringsobjekt uppställda, och hemma i 
garaget stod ett par pågående renoveringar.

Museet är väldigt välordnat med bilarna 
uppställda efter ungefärlig årsmodellord-
ning. De flesta av AMC,s modeller från sent 
50-tal till slutet 1987 finns representerade. 
Jag tror att mina bilder talar för sig själva.

Vi tillbringade en mycket trevlig dag i Ber-

En hel rad med 50-tals Ramblers

likum, och jag känner att det behövs ytter-
ligare besök. Det finns så mycket att se att 
man inte kan smälta allt under ett besök.

Jag uppmanar verkligen er som planerar 
en semestertripp till Europa i sommar, glöm 
inte lägga in ett besök i Berlikum i er rutt.

Museet är öppet efter överenskommelse, 
ring helst några veckor i förväg om ni vill 
vara säkra på att Klaas är hemma. Skulle ni 
se någon biltransport med AMC-bilar när ni 
far genom Europa kan det mycket väl vara 
vår museiintendent som förvärvat nya klen-
oder. Det finns plats för några till i VanDijks 
samling.

Johan Lindersson

KONTAKT:
Telefon: 0031-518-462456
E-post: info@rambler-amc-museum.nl
Hemsida: http://www.rambler-amc- 
museum.nl/
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