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FLER FÖRFATTARE!

 Till detta nummer har flera
medlemmar kommit med
intressanta artiklar.  Gunnar
Garen i Norge skriver om
de stora 7-sitsiga öppna
Nashvagnarna som runt ‘30 var populära hos hotellen på Vest-
landet att skjutsa turister till och från båtarna och på fjällturer. 

Inte mindre än två fina renoveringar fick Stora Renoverings-
priset vid träffen på Maarud 2009. Stig Sandberg som renoverat
en model 41 från 1924, har Kent Agdestein intervjuat. I nästa
nummer hoppas vi ha med en artikel om den andra, en 7-sitsig
model 498 touring från ‘30, en ypperlig renovering av Arne
Finstad. Vidare berättar Tor Stranger-Johannessen om hur han
renoverade sin Metropolitan från ‘58.

Två artiklar av framlidne Agne Karlsson finns med. Andra
delen av Nashhistoriken samt hans berättelse om fjolårets
Nash-möte, båda med familjen Karlssons medgivande. 

Lars Adolfsson

Omslagsbilder Innehåll
Nash model 498, 1930 Nashhistorik Del 2 — sid 4
Nash model 681, 1918 Nash turistvogner på Vestlandet — sid 12
Nash Ambassador 1942 Stora Renoveringspriset, Nash 1924— sid 15
Nash model 41, 1924 Nashträffen 2009 på Maarud  — sid 18

Metropolitan 1958 restaurering — sid 32

The Nordic Nash Register
- TNNR - är ett register över
kända Nash-bilar i Finland,
Norge och Sverige.
Nash-ägare, och även andra

som är intresserade av Nash, kan
ta del av TNNR:s verksamhet
genom att betala en årlig
registeravgift, för närvarande 10
EUR, 100 SEK eller 100  NOK.
Varje år utges två nummer av

TNNR Bulletin och de deltag-
ande länderna turas om att
anordna en Nash-träff över en
weekend, vanligtvis den första
veckan i augusti.
TNNR omfattar i dagsläget över
300 fordon av fabrikaten Nash,
LaFayette och Metropolitan.
Omkring etthundra personer ger
ekonomisk stöd genom register-
avgiften till TNNR.
 Verksamheten är ideell.



Charles W Nash, ca 1925



En historik i fyra delar om bilmärket Nash

Del 2. Nash, automobilen Text Agne Karlsson

Efter att blivit petad från GM 1915 , började Charles1

Nash, vid 52 års ålder, se sig om efter någon lämplig
biltillverkare, helst på ruinens brant, som han kunde
köpa billigt och väcka liv i. Det var mycket nära att
han lyckades köpa bilfirman Packard, som börjat
experimentera med bilar redan 1893 men inte fått
igång produktionen förrän år 1899. Det blev, som
nämnts ovan, firman Thomas B Jeffery & Company
i Kenosha, en stad i Wisconsin ca 70 km norr om
Chicago, som Charles köpte för omkring 5 miljoner
dollar, tillsammans med en tidigare kollega, James
Storrow.

T
homas Buckland Jeffery hade invandrat från
Devonshire i England 1863 och började som
tillverkare av teleskop i Chicago. 1878 började

han  m ed  cykel t i l lverkning och  t i l lhö r också
pionjärerna inom automobilindustrin i Amerika.
Jeffery byggde sin första automobil 1897, och startade
serietillverkning av bilar redan 1902. Detta år
tillverkade Jeffery 1500 bilar, vilket motsvarade en
sjättedel av USA's hela fordonspark! Jeffery tillhör inte
de mest namnkunniga från den här tiden, kanske
beroende på att han inte använde sitt eget namn som
märkesnamn utan kallade sina personbilar Rambler,

samma märke som han använt på sina cyklar sedan
1878. Först efter Thomas Jefferys död 1910 bytte man
år 1914 ut märkesnamnet Rambler mot Jeffery.
Firman hade varit ganska framgångsrik, men efter
Thomas död drevs firman vidare av familjen som inte
hade förmågan att driva affärerna och firman stod, vid
Nash köp i juli 1916, vid ruinens brant.

Märket Jeffery kom bara att tillverkas under två år.
Trots detta hittade några till Sverige. Bilden nedan
visar en svensksåld Jeffery, med registreringsnumret
A4014, fotograferad i Stockholm vintern 1915.

Nash döpte genast om företaget till The Nash
Motors Company. Han fortsatte till en början att
tillverka och sälja Jeffery's konstruktioner men under
märkesnamnet NASH. Nash avsikt var dock att
tillverka en billig men pålitlig bil för gemene man,
uppenbarligen sporrad av Fords framgångar.

Bränd av GM-tiden bestämde sig Charles för att
själv äga, styra och kontrollera allt i firman, från inköp
och tillverkning till försäljning. De första tio åren
arbetade han 16 timmar per dag utan en enda

semesterdag. Ett exempel som han förväntade sig att
de anställda skulle följa! Charles Nash var inte någon
konstruktör, så för att kunna förverkliga sin avsikt
med en bil för massorna insåg han att han var tvungen
att skaffa kapabla medarbetare. Nash, med sin
bakgrund i branschen, lyckades locka till sig några av

 Nash lyckades rädda GM från konkurs genom att använda1

GM’s hela intäkt till att betala av skulderna och investera i ny

tillverkningsutrustning. Det var också han som drog igång

Chevrolet’s storhetstid genom en offensiv försäljningskampanj,

indirekt riktad mot Ford. Det räddade GM, men eftersom han

vägrade betala ut någon aktieutdelning blev han 1915 utmanövrerad

ur GM av aktieägarna.

DEN FÖRSTA RAMBLERPROTOTYPEN. Thomas B Jeffery

fotograferad hösten 1897 i den första experimentvagnen som

han byggde i verkstaden i sin cykelfabrik på North Franklin

Street i Chicago. Sedan länge uppmärksammad för sina

många tekniska bidrag till cykelindustrin, bl a hans uppfinning

av vulstdäcket, fortsatte Jeffery experimentera med hästlösa

fordon under de följande tre åren. I slutet av århundradet

avyttrade han sina intressen inom cykelindustrin och köpte en

fabrik i Kenosha, Wisconsin, där han med sin son Charles

startade tillverkning av encylindriga Rambler-bilar i början av

1902.



de absolut bästa bilkonstruktörerna vid den här tiden;
Walter H Alford, C B Warren och Erik Wahlberg.

Nash förutspådde, helt riktigt, att det skulle komma
en stark tillväxt efter första världskriget, vilken då det
tog slut skulle komma att driva de flesta biltillverkare
till ruinens brant. Endast de välskötta företagen med
enkla pålitliga bilar utan ‘extra finesser' till rimligt pris
skulle överleva. Det blev finländaren Erik Wahlberg,
hämtad från GM's Oakland Car division, som 1917
konstruerade Nash första egna automobil enligt Nash
filosofi. Bilen, som var mycket modern med en
sexcylindrig motor, kom prismässigt att ligga i
mellanklassen och ansågs vara mycket vacker och
pålitlig och blev väl mottagen av kunderna. 

Samma år introducerades också Nash Quad lastbil

på civila marknaden, en bil som faktiskt redan
producerats i några tusen exemplar under fösta
världskriget. Det var Thomas B Jeffery Company som
hade startat lastbilstillverkningen redan 1912. Nash
Quad blev mycket framgångsrik och Nash var under
några år den största lastbilstillverkaren i Amerika.
Jeffery Quad (senare Nash Quad) såg ganska enkel ut
men var i själva verket mycket modern! Lastbilen var
fyrhjulsdriven med avlastade axlar försedda med
snäckväxeldifferential och navreduktionsväxlar, dvs
hjulen satt på separata ickeroterande axlar och kraften
överfördes via separata drivaxlar med reduktionsväxlar
ute vid hjulen. En metod för att kunna ta höga
axellaster, minska belastningen på kraftöverföringen
och ge hög markfrigång, en teknik som började
användas på andra terränggående lastbilar först mer än
ett halvsekel senare. Quad'en hade fyrhjulsbromsar,
vilket var ovanligt. Dessutom var den fyrhjulsstyrd
vilket gav en vändradie på bara 8.5 m trots
fyrhjulsdriften. En stor del av dessa Quad'ar köptes av
västmakterna i Europa för transporter vid fronten
under första världskriget Efter kriget såldes dom som
surplus, bland annat användes en för transporter vid
Le Mans racerbana åren 1919S1952! Just den

lastautomobilen rullar än i dag, om än i privat ägo.
1920 introducerade Nash en helt ny bilmodell

under märkesnamnet LaFayette. LaFayette hade
bildats ett år tidigare i Indianapolis för att tillverka
lyxbilar. 1921 blev Charles Nash vd för bolaget och
bilen kom att produceras i LaFayettes fabrik i Mars
Hill, Indiana. Charles Nash hade i hemlighet anställt
ett antal toppkrafter från Cadillac för att konstruera
den nya modellen som var en lyxbil avsedd att
konkurrera med just Cadillac! Se separat faktaruta.

Charles Jeffery och

C W Nash vid tiden för

övertagandet 1916. 

Wahlbergs förstling: NASH “680” av årgång 1918 Nash Quad, 1919. Lastbilarna var något råare på den tiden!

LaFayette, 1923

NASH “46” årsmodell 1922.



1921, Model 681

Nash Six

Touring

1927, Model 267

Nash Advanced Six

Sedan

1928, Model 322

Nash Standard Six

Cabriolet

1928, Model 325

Nash Standard Six

Coupe

Annons från 1927

Annons från 1928

1929, Model 420

Nash Standard Six

Sedan

1930, Model 481

Nash

Twin-Ignition Six

Cabriolet

1931, Model 897

Nash “Eight-90"

Sedan

1932, Model 998

Nash “Nine-90"

Phaeton



1933, Model 1123

Nash Big Six

Convertible Sedan

1933, Model 1193

Ambassador  Eight

Convertible Sedan

1935, Model 3520

Nash Advanced Six

4 Door Sedan

1937, Model 3728

Nash Ambassador Six

4 Door Sedan

1940, Model 4012  

Nash LaFayette

Coupe

1938, Model 3811 

Nash LaFayette

Cabriolet 

1939, Model 3910  

Nash LaFayette

4 Door Sedan

1941, Model 4160

Nash Ambassador Six  

4 Door Sedan



I början av 20-talet dalade intresset för lyxbilar i
Amerika och det såldes aldrig särski lt många
LaFayette-bilar. År 1921 tar Charles Nash över
vd-stolen i LaFayette Motors och flyttar verksamheten
till fabriken i Milwaukee. Ett par år senare, 1924,
köper Nash bolaget och märket LaFayette läggs ned.
LaFayette blev den enda riktiga lyxbil som Nash
någonsin tillverkade. Märkesnamnet LaFayette
återanvändes dock på en betydligt enklare lågpris-
modell åren 1934S1940.

Ytterligare en ny modell, Ajax, introducerades 1925.
Ajax var en lågprisbil avsedd att konkurrera med Ford
och Chevrolet men sålde aldrig tillräckligt bra.
Modellen lades ner redan 1926 efter att endast 10693
ex tillverkats. Det såldes faktisk några Ajax i Sverige.
Priset var 5200 riksdaler för en Sedan! Nash
medelklassvagnar, vilka såldes under märkesnamnet
NASH, sålde dock som tidigare bra och den
sex-cylindriga 3.1 liters motor som utvecklats för Ajax
kom istället att användas i Nash medelklassvagnar.
Den första modell som fick den motorn var NASH
Light Six.

Två år senare, 1928, introducerade Nash sin ‘Twin
Ignition' motor. Med den placerade sig Nash som en
hög-prestanda bil och märket NASH blev det ledande
märket bland medelklassbilarna. 1930 introducerades
den fantastiska ‘Tvin Ignition Eight', en rak 8 cylindrig
4.5 liters motor med dubbeltändning. Dessvärre
in t rod u ce r ad e s  d e n  p rec i s  so m  D en  S to r a
Depressionen bröt ut, och försäljningsframgången
uteblev.

Nash var vid den här tiden en av de fyra stora
tillverkarna av automobiler i Amerika tillsammans med
Ford, GM och Chrysler. I motsats till Ford och
Chrysler tillverkade både GM och NASH en mängd
modeller, allt enligt mottot att tillgodose alla
smakriktningar så länge kunderna köpte tillräckligt
många. GM använde en mängd olika märken medan
NASH huvudsakligen använde modellnummer.
NASH hade tex. år 1928 hela 46 olika modeller ur fem
olika seriestorlekar att välja på, samtidigt som Ford

hade en handfull modeller av A-Forden att välja på.
År 1929 var NASH bästa år med omkring 138 000
tillverkade bilar. Detsamma, dvs. produktionsrekord
1929, gällde för övrigt praktiskt taget alla andra
tillverkare också.

Även om Nash var en av de fyra, så var Ford och
GM betydligt större. Ford tillverkade långt över en
miljon b ilar år 1929, men sådana siffror på
årsproduktion hade ju Ford redan haft under mer än
20 års tid! Faktum är att under åren 1914 till 1927 var
mer än varannan bil som tillverkades i USA en Ford,

Ajax, 1925

LaFayette, 1934

Nash Special Eight Cabriolet, 1932

Twin-Ignition Eight, Sedan, 1930



alla svarta och av modell T. Om man nu inte köpte en
som var tillverkad i sammansättningsfabriken i
Köpenhamn. Dom målade alla gråa! 

Så kom då Wall Street-kraschen som inledde den
stora 30-talsdepressionen. Charles Nash, som redan ett
årtionde tidigare insett vart det skulle barka, lyckades
bättre än de flesta, genom ett ganska hårt program,
överleva depressionen. Nash förutsägelse i samband
med första världskrigets slut slog också in. Från att då
ha varit omkring 170 fristående biltillverkare i Amerika
på 10-talet, återstod nu bara en handfull stora
bil-koncerner, där framförallt GM köpt en mängd
gamla välkända firmor, vars märkesnamn användes
som modellnamn inom GM. Nästan alla försvann i
slutet av 20-talet. År 1923 fanns det fortfarande 108
tillverkare men bara fyra år senare, 1927, återstod blott
44!

I början av 30-talet fortsatte Nash att producera
bilar i klassen under lyx-bilarna men till mellanklass-
pris, helt enligt sin slogan från 20- och 30-talet "Give
the customer more than he has paid for".  Några
sådana exempel som gav kunden lite mer var
synkroniserad växellåda, frihjul och justerbar fjädring
inifrån kupén, som infördes på Nash Ambassador redan 1932, och vacumassisterad växelförväljare, en

halvautomatisk växellåda, vilken fanns från 1938.
Samma år som man gjorde bilarna bäddbara och
införde kupevärme och air-condition! (det senare som
tillbehör, men ändå!)

Eftersom depressionen höll i sej, insåg Nash att han
b eh öv d e  en  b i l  i  l ågpr is -k la ssen  och  19 3 4
introducerades modellen LaFayette, som tidigare
nämnts. Just en sådan, en 2-sitsig coupe med
svärmorslucka av årsmodell 1935, ägde min morbror
Hasse i början av 50-talet.

År 1936 köpte Nash upp karosseriföretaget Seaman
Body Corporation i Milwaukee. Seaman hade sedan
länge tillverkat karosserna till alla Nash bilmodeller
och Nash hade också ägt hälften av Seaman Body
Company ända sedan 1919.

Samma år, vid 72 års ålder, bestämde sig Charles
Nash för att det började bli dags att lämna över sitt

livsverk till yngre krafter. Valet föll på George Mason,
ägare av kylskåpfabriken Kelvinator Corporation, som
Nash såg som en med sig själv besläktad själ. Mason
trivdes på Kelvinator och tackade nej till Nash
erbjudande. För att få honom, köpte Nash upp
Masons firma, efter först ha frågat Mason om han
tänkte stanna i Kelvinator om firman blev uppköpt.
Nash-Kelvinator Corporation bildades, den 4 januari
1937, med George Mason som chef. Även om Charles
inte helt lämnar sin skapelse, han stannade nämligen
kvar som bolagets styrelseordförande fram till sin död,
så skiljs ändå vägarna för Automobilen Nash och dess
skapare Charles W Nash . George Mason kom att
stanna som chef för Nash fram till sin död, efter en
kortvarig sjukdom, 1954.

George Mason fortsätter tillverkningen av Nash i
samma anda som tidigare, utmärkta automobiler till
rimliga priser och firman frodas. Mason inför sådana
l y x - t i l l b e h ö r  s o m  ö v e r v ä x e l ,  v ä r m e  o c h
luftkonditionering under namnet ‘Weather eyed
controlled ventilation'.  Nash var först med ‘air-
condition', vilket inte är så konstigt, eftersom Mason
från början var kylskåpstillverkare! Han introducerar
också en elegant Nash Ambasador cabriolet ritad av
Alexis de Sakhnoffsky. Samme Alexis som designade
USA's mest legendariska lyxbilmodell, Den framhjuls-

En tidig Air Condition-prototyp! En Nash 1930 med ett

Kelvinator kylaggregat.

George Mason efterträdde Charles W Nash som vd 1936.

Ambassador Eight Cabriolet design Alexis de Sakhnoffsky,

1940



drivna Cord L29 Hayes Special Coupe, byggd av L E Cord,
ägare till Auburn automobile company men också firmor
som Dusenberg Co och Lycoming Motors. Alla USA's i
särklass lyxigaste märken. Men det är en helt annan historia.

Precis som det faktum att Cord bara tillverkades under ett
enda år, 1929, och att Cord inte tillverkades av bilfirman
Cord utan av Auburn. Firman Cord byggde aldrig några
bilar. Nåväl, 1941 lägger Mason ner lågpris-bilen LaFayette
och introducerar Ambassador 600, med självbärande kaross
och en pigg motor som inte drog mer än 0.8-0.95 l/mil.
Modellnumret 600 stod för 600 miles på en tank. Allt detta
för bara 1000 dollar! 1941 och 42 års modeller blir de mest
sålda på många år. Andra världskriget stoppar vidare
säljframgångar, eftersom hela produktionen ställs om till
k r i g e t s  b e h o v .  S o m  p a r a n t e s  k a n  n ä m n a s  a t t
k r i g s p r o d u k t i o n e n  i n t e  b a r a  v a r  b i l a r ,  u t a n
huvudproduktionen under kriget var licenstillverkning av
Pratt & Whitney flygplansmotorer.

Nash-historiken fortsätter i nästa nummer av TNNR.

FIRMAN CADILLAC hade startats av Henry Ford under namnet Detroit Automobile Co år 1899. Ford hade byggt sin första bil
redan 1893. Under tiden han arbetade åt Edison Illumination Co byggde han ytterligare ett par experimentbilar. År 1899 startar Ford,
uppmuntrad av Tomas Alva Edison, Detroit Automobile Co. Ford drog dock inte jämnt med sina finansiärer och råkade i
ekonomiska besvär och firman köptes 1901 upp av herrar Faulkner och Leland som döpte om den till The Cadillac Motor Car
Company efter Detroits grundare, pälsjägaren Motte Cadillac.

 Båda dessa herrar hade tidigare arbetat åt R E Olds på hans firma Oldsmobile på andra sidan av staden. Både Oldsmobile och
Cadillac köptes sedan, som tidigare nämnts, upp av GM år 1908 respektive1909. Olds första bilfabrik Olds motors hade Ford lagt
vantarna på redan några år tidigare. Det var Olds precisionstillverkning, Nash´s idé om löpande bandet och värmlänningen  C I
Johansson, "mått-Johan", som med sina precisionsmätinstrument lade grunden för serietillverkningen av T-forden.

Ford Motors Co bildas först år 1903. Detta sedan Ford hade byggt ett par racerbilar, vunnit ett par prestigefyllda tävlingar och
1904 slagit det amerikanska hastighetsrekordet med 148 km/tim och på så sätt skaffat sig en ny finansiär i kolhandlaren Alexander
Malcomson. Ford bygger senare sin nya fabrik i Highland park på ottawaindianen Pontiac's marker, en av Amerikas mest kända
indianhövdingar. Bilmärket Pontiac lägger dock GM beslag på 1926. På tal om Ford; Henry Ford och Charles Nash kom båda från
samma enkla förhållanden, de var dessutom jämngamla, Henry var bara några månader äldre. Deras levnadsbanor kom att bli nästan
identiska, dessutom dog dom vid precis samma ålder, några månader efter varandra.

Charles W Nash och Henry Ford.

Nash Ambassador "600" 2 Door Sedan, 1941.





Fra Norge

Nash turistvogner på Vestlandet. Text och bilder Gunnar Garen

Mange skysslag, hoteller og drosjeeiere som drev
med skyssing av turister valgte de store åpne 7-seters
Nash-ene fra rundt 1930. 

G
runnen til at de valgte nettopp Nash var god

kvalitet og stor motorstyrke til lav pris.

Motorstyrke var nødvendig for å klare

stigningene fra fjorden og opp påfjellet, stigninger på

nærmere 1500 meter på noen få mil. Dessverre er de

fleste blitt borte, men de siste 10 årene har flere

kommet frem i lyset, og mange er blitt satt i stand.

I 1997, når jeg kjøpte min 1931 Nash 898 var det kun

en 1932 Nash 998 på Gjøvik som var kjent. Denne har

skysshistorie fra Geiranger, og var satt i stand tidlig på

1970 tallet.

Etter hvert kom det to 1931 Nash 898 frem fra ei

stor "grindaløa" i Hornindal. Den kjørbare med

historie fra Hjelle Hotell, den andre med skysshistorie

fra Geiranger. Opprinnelig var Geirangerbilen tenkt

som delebil for bilen fra Hjelle, men viste seg til å være

alt for god til det. Med tid og stunder kommer nok

"delebilen" også på veien.

På Kongsberg har en 1930 Nash 488 vert under

restaurering i mange år. Denne harhistorie fra Møre og

Romsdal. I Samnanger og på Dokka finnes 1929 Nash

462. På 1930 tallet ble bilen i Samnanger fraktet med

båt til bl.a. Eidfjord for å kjøre turister ved anløp av

cruiseskip i bygda. På det meste kunne nærmere

hundre biler være i aksjon med turistkjøring på ett

skipsanløp. Om bilen på Dokka har Vestnorsk historie

er ukjent.

På midten av 1990 tallet ble to Nash skyssvogner

frembudt for salg. Begge krevende og ukomplette

objekter. Den ene var min Nash 898, med historie fra

L/L Stigedalsruta, som drev rutekjøring mellom

fergeleiet på Folkestad, og Nordfjordeid. Tilbake på

veien høsten 2004, etter å ha vert avskiltet i 65 år.

(november 1939). Den andre en 1932 Nash 998, med

skysshistorie fra Geiranger. Denne er nå på

"bedringens vei" i nettopp Geiranger. Her og var den

ene tenkt som delebil for den andre, men det som



manglet på den ene, manglet og på den andre. Akkurat

som i visa til Øystein Sunde. Det som reddet mitt

prosjekt var bilhistoriker Geir Midtun fra Ullensvang

i Hardanger, han klarte å spore en 1930 Nash 491,

som gjorde nytte som delebil. Denne bilen var kjøpt

ny i Bergen i juli 1930, registrert på O-14, samme

måned fikk bilen en kraftig skade etter en rundvelt. I

1933 får bilen nytt åpent karosseri, for 10 personer,

registrert i Hardanger på R-6158, eier Hardanger

Haugastøl Billag. Nå er også denne Nashen tilbake på

veien, og deltok på treffet på Maarud Gård

sistsommer.

Rundt årtusenskiftet kom to Nash skyssvogner med

Norsk historie tilbake, etter gjesteopptreden i utlandet.

En 1930 Nash 498 fra Danmark. Denne var

bruktimportert i 1934 til Ottadalen-Geiranger-Stryn

billag. Nå med bopel i Bergen. Like før ble en 1931

Nash 898 med historie fra Geiranger hentet hjem fra

USA. Endelig fikk Union Hotel Nash i sin fantastiske

samling av skyssbiler. Denne bilen er fortsatt

urestaurert, og var grei å ha å se etter når min bil skulle

skrus sammen igjen.

Sommeren 2009 var det storstilt feiring av

Bergensbanen sine første 100 år. Samtidig var det 80

år siden veien over Hardangervidda fikk ordinær

rutebiltrafikk i sommerhalvåret. Sommeren 1929

kjøpte Eidfjord Automobillag inn to Nash 462 åpne 7

setere. Disse gikk i trafikk mellom Eidfjord og

Haugastøl stasjon påBergensbanen. Det var en spesiell

anledning å møte damptoget på Haugastøl sommeren

2009 med Nash turistvogn etter en fin tur over Vidda,

akkurat som det må ha vert for 80 år siden.

Hilsen fra Gunnar Garen



Nash Model 41 Text Kent Agdestein  Foto Kent Agdestein, Stig Sandberg

Besök hos Stig Sandberg
mottagare av Årets Renoveringspris

År 2009 kvalificerade sig inte mindre än två renoveringar till TNNR:s utmärkelse Årets renovering. Den
ena svarade Stig Sandberg för som kom med sin nyligen fint iordningställda Nash Four Touring Model
41 till årets Nashträff på Måårud Gaard i  Norge. 

Över kaffebordet berättade Stig och Åse om den kära

klenoden de haft under några år men som funnits i

området ända sedan den registrerades i augusti 1924.

Det här med årsmodellen är dock lite brydsamt.

Fakta i målet är att Stigs Nash ursprungligen

registrerades i augusti 1924 vilket framgår av

mässingsskylten på instrumentbrädan. Den borde ju

därmed vara en 1924 års modell. Chassienumret som

uppges i alla bevarade besiktningsinstrument är 48705

och i några av besiktningsinstrumenten står att det är

en 1923 års Nash. Enligt Nash’s officiella “License

Application and Serial Number Data” börjar 1924

med serienummer 34577 vilket skulle innebära att det

rör sig om årsmodell 1924.  Förvirringen blir inte

mindre av att Stig har sett en modell 41 på ett museum

i Helsingør, som enligt uppgift skulle vara från 1924

och den såg annorlunda ut, bl a grenrörskonstruk-

tionen, vilket skulle tala för 1923. Det motornummer

som finns i originalinstrumentet är 48572 och den

skylten sitter på blockets vänstra sida och ser väldigt

original ut. Någon annan skylt har Stig inte kunnat

finna på bilen.

Hursomhelst är bilen i ett väldigt fint skick och var

också i ett bra skick då Stig köpte den, det visade sig

att renoveringsarbetet var relativt enkelt.

Den första ägaren, Robert Svärd, hade beställt bilen

med högerstyrning då han var en sann "högerman".

När han inte längre kunde köra skänkte han bilen till

den lokala brandkåren i Bolstad som byggde om den,

tidpunkten för detta är okänd men den tjänstgjorde

fram till 1957. Därefter blev det ett antal ägare som

kört bilen men inte gjort särskilt mycket åt den utan

den slets ner. Trots det har den enligt vägmätaren bara

gått 760 mil, men då originalmätarens anslutnings-

nippel för kabeln är trasig har Stig tvingats hitta ett

alternativ.

Bland övriga ägare till bilen fanns en klädhandlare



i Mellerud, därefter en Arne Karlsson och en Allan

Karlsson. Till sist hamnade bilen hos Ingvar

Hjalmarsson. Det har nu gått åtskilliga år och Stig

försöker köpa bilen men det låter sig inte göra så

enkelt. Stig blir dock lovad av Hjalmarsson att köpa

bilen men det blev inte förrän 2006, efter dennes

bortgång och det var änkan som sålde.

Bilen var nu i ett dåligt skick; inga säten, ingen

sufflett och inget golv men för övrigt var den relativt

komplett, alla svåra delar fanns utom baklyktor som

Stig fått lov att modernisera men de står högt på

önskelistan tillsammans med en del andra

komponenter, hastighetsmätare till exempel.

    Då bilen gjordes om till brandbil byttes bakaxeln till

en med hydrauliska bromsar då en brandbil inte fick

ha mekaniska bromsar av säkerhetsskäl (låter lite

otroligt). Stig tror att det är en Cheva-axel eller

liknande. Så en originalaxel är ju naturligtvis önskvärd.

  Stig och Åse gav sig nu i kast med uppdraget.

Mekaniskt var den i ett mycket bra skick så chassiet

med länkarmar och styrspindlar är i original och inte

renoverat. Växellådan är helt orörd och själva motorn

har fått nya ventiler och toppen är slipad, ventilerna

kommer från Volvo F16 som passade precis. Kylaren

försökte Stig få hjälp med men firman han frågade var

inte intresserade så han gjorde det själv. Man kan lugnt

säga att Stig är en "self made man" och har gjort det

mesta själv så även lackeringen.

    Då de inte visste hur allt skulle se ut så letade de på

nätet och hittade tidigare nämnda 24:a på ett museum

i Helsingør. Det blev en resa dit och bilder togs och

uppmätningar gjordes. Vid ett tillfälle var Stig helt

plötsligt borta och efter en stund såg Åse ett par fötter

stick ut under bilen och där fanns Stig i färd med att

studera detaljer. Hem och jobba, nya säten och

dörrsidor tillverkades och kläddes med ett rött skinn,

mycket fint arbete. Våren 2007 fick jag första

kontakten med Stig och han skickade en del bilder. Jag

försökte locka honom till träffen 2007 men han ville

helst att den skulle vara helt klar, d v s sufflett på, så

till Träffen 2009 blev det premiär.

    I bekantskapskretsen finns ett par som båda jobbar

(eller kanske jobbade) på SAAB. När de såg utrymmet

under huven förundrade de sig över att det

överhuvudtaget kunde fungera med tanke på hur

mycket som finns under huven på en modern bil där

man med en kvarglömd handske eller liknande inte får

igen huven. Det finns också en äldre man som brukar

komma förbi hos Stig och Åse för att minnas gamla

tider. Som ung cyklade han ikapp med bilen på

vägarna i området då herr Svärd var ute och körde. 

... men besiktningsinstrumentet säger 1923.

Serienumret talar för att det är

årsmodell 1924 och

namnskylten säger detsamma.

Här är Stig igång med renoveringen       



Robert Svärd var förste ägare till Nashen som Stig

återställt i nyskick.

Svärd var född den 30 maj 1870 i Svillinge,

Fellingsbro. Till yrket var han mjölnare. Han dog i

Grinstad den 15 juni 1954 som ogift.

1943 hade han skänkt bilen till brandkåren i Bolstad

som försåg den med brandstege och slangutrustning.

(Fotot t. v. på Robert Svärd har hittats på webben)

Ingvar Hjalmarsson, av vars änka

Stig sedan köper bilen 2006,

hade förvärvat den 1991 för 5000

kronor av Allan Karlsson som köpt

den av en Lennart Björk i

Håverud. Kvittot anger 1923 som

årsmodell.

G. Fribergs Motorverkstad i Vänersborg levererade

Nashen till Robert Svärd. Bilen besiktigades den

första augusti 1924.

Firman startades 1917 av Gustav Friberg, född 4/10

1887 i Älvsborgs län.  Friberg hade arbetat i

branschen sedan 1907. 1947 hade företaget 5 fast

anställda och erforderliga maskiner för alla slags

bilreparationer. Försålde Esso bensin och oljor och

hade lager av bilreservdelar och tillbehör. 

En kort period under 1955 ägs bilen av Einar

Pettersson och Sven Göran Hällström, båda från

Mellerud. De låter Melleruds Bilverkstad sätta

bilen i körbart skick, se fakturan nedan. 1955

köper Arne Karlsson, också från Mellerud,

Nashen av dessa två för 625 kronor. Kvittot

ovan är utskrivet på en kvittensblankett från

klädfirman AG Pettersson, Mellerud.

Arne, troligen son till ägaren av bilverkstaden,

äger bilen till december 1955 då han begär

“tillfällig avregistrering” och säljer den sedan till

Lennart Björk i Håverud. Denne återregistrerar

fordonet i juli 1956. Redan i februari 1960

säljer han den vidare till Allan Karlsson i

Ragelbrona. I slutet av samma år är bilen

avförd ur bilregistret och har ej längre

registreingsnumret P2743.

Einar Pettersson och Sven Göran Hällström lät

Melleruds bilverkstad rusta upp bilen 1954. Bl a

s ä tta  d it  k ö r r ik tn in g sv is a re , vacuu m ta n k ,

laddningsrelä och renovera det hydrauliska

bromssystemet (inte original!) med nya packningar

och bromsband. Debiterades 175 kr för 28 tim

arbete a 6.25 och material för 175.90, totalt 350.90.

En månad senare får bilverkstaden göra ytterligare

arbeten för 51.25 kr, bl a justera förgasaren och

tändstiften, ställa in strålkastarna och sköja ur

växellådan och fylla på ny olja.

Man kan fundera om dessa herrar lät göra detta för

att sedan sälja bilen och tjäna en slant. Eller kunde

man inte betala för jobbet utan lät bilen gå till Arne

Karlsson (son till verkstadsägaren John Karlsson?)

mot kvittning av fakturorna plus 625 kr (se kvittot

ovan). Arne står som undertecknare av den ena och

John Karlsson av den andra fakturan.



2009 års Nordic Nash möte hölls på Maarud gård,
några mil väster om Kongsvinger under helgen 7-9 augusti.

Resan dit startade jag redan straxt efter 5 på 
fredagsmorgonen, utan frukost!
Jag orkade i alla fall hålla ut till klockan kvart i sju 
och Björneborg innan jag stannade för att tugga i 
mej min medhavda frukost! 

Nästa anhalt blev Arvika fordonsmuseeum.
Ett självklart stopp!
(Resvägen gick ju genom Arvika. Jag 
behövde också tanka bilen och ta en 
kafferast. Dessutom reste jag ensam och 
kunde gå på museer precis hur jag ville!)

Museet har 
mycket sevärt, 
med många 
ovanliga fordon. 
Hur ofta ser 
man en ABC 
motorcykel till 
exempel? 

Text o bild
Agne 
Karlsson



( ABC’n har en tvåcylindrig boxermotor. Museet har dessutom en bil av märket ABC, med samma typ av motor! )

Många av fordonen är utställda 
av privatpersoner, vilket är en 
av orsakerna till den höga 
klassen. Det gör också att det 
alltid finns något nytt att titta 
på varje gång man kommer dit!

Union SRM från 1950 till 
vänster. Union fabriken låg i 
Charlottenberg och startades 
av Birger Berggren (som också 
vann i Hedemora med just 
denna SRM)

TfA racern var ett projekt 
mellan tidningen Teknik för 
alla och Folke Mannerstedt
att bygga en racer som vem 
som helst skulle kunna bygga 
och köra.

Husquvarna Moto-Reve
från 1914. De tidiga 
motorcyklarna blev, av bara 
farten, så vackra att de lika 
gärna kan användas som 
prydnader!



Annars är väl museet mest kända för lyxbilarna Cadillac V12 coupe och Marmon V16 från 30-talet.

Men det fanns mycket mer att se, inte minst 
Teknikens Värld’s cykelbil Fantom. Ritningar till den 
kunde beställas hos Teknikens Värld eller Hobby-
förlaget Borås, och tusentals ritningar levererades, 
men troligen ingen blev byggd! (det var därför man 
för några år sedan bestämde sig för att, sent om 
sider,  i alla fall bygga en!)



Det blev trots allt att fortsätta resan mot Norge. 
och nästa fikastopp tog jag i stekande sol på en höjd 
med vidunderlig utsikt över Glomma, en bit utanför 
Kongsvinger. (Men nörd som man är tog jag en bild av bilen istället!)

Nash’en hade gått de 45 milen som en klocka och jag 
var framme tidigt på eftermiddagen. Så jag tog en 
liten väg ner mot Glomma och hamnade vid Seterstöja
kraftstation för en lunchrast (jag noterade att tvärs 
över, på andra sidan Glomma, ligger den kyrkoruin där 
hustrun och jag rastade på tidningsturen!)

Medan jag satt där kom det ett 
trevligt Norskt par med sin mer än 20 
år gamla Toyota Corolla, helt i nyskick. 
Inte så mycket som ett stenskott ens!

Dom var på väg från nordnorge för att 
besöka hennes släktingar, och hann 
med att berätta hela sin fantastiska 
levnadshistoria medan jag åt. 



Det visade sig att vi skulle övernatta vid Maarud upplevelser, någon mil in i skogarna mot Finnholt
Även om jag kom tidigt, var några av 
de andra redan där. Bland annat de 
två för året nyrenoverade Nash’arna

Sådana stora starka 8 cylindriska 
bilar var ganska vanliga i Norge. De 
användes som hotellbilar eller 
rutebilar, att köra fint folk från 
kryssningsfartygen och upp till 
hotellen. Just Nash hade gott rykte och var en av de få bilar som klarade stigningarna utan att koka!

Stig Sandberg ’s 1924 års Nash
Four tour touring
och Arne Finstad´s pampiga 7 
sitsiga Nash 498 phaeton från ’30.



Frampå kvällskvisten hade alla 
samlats, och man började 
förbereda kvällens 
traditionella korvgrillning

Det blev en 
ljuvligt varm och  
trevlig grillkväll



Tidigt på lördagsmorgonen radade vi upp oss för att fara ner till Maarud gård, där ytterligare några
Nash’ar anslöt, bland annat 
Maaruds bilar.

Vår värd, Thomas Stang’s far 
Ole och hans far Thomas var 
båda Nash-frälsta
Thomas j:r själv är mer för 
sidvagns-motocross och -road
racing (och har bl.a. kört 
årsracet i Linköping!)

Maarud är en av Norges 
största gårdar och har varit 
en föregångare inom 
industrialisering av jord- & 
skogs-bruket och har, under 
hela 1900-talet, haft en 
mycket intressant historia.



Här, till höger, har man samlats kring Maaruds 4:a. Maarud var en stor gård med flera bilar. De 
hade också en egen serie på registreringsnumren; D-11601, D-11602 osv. så bilarna benämndes helt 
enkelt efter sista siffran i reg.nummret!

Motorer tycks alltid ha en 
särskild dragningskraft på 
nyfikna gossar!  Här är det 
Kent’s motor som har något 
mysko fel på 
oljeförbrukningen.
Töser, däremot, har helt 
andra saker än motorer att 
dryfta sig emellan. Vad det 
kan vara har jag dock inte 
den blekaste aning om.

( På Maarud har dom även eget flygplan och naturligtvis en helikopter också! )



Från Maarud körde vi några mil längs Glomma mot Oslo, till en gammal Norsk storgård, Gamle Hvam.
Där fanns en mycket ålderdomlig bebyggelse 
bevarad samt museum med jordbruksredskap 
genom det senaste århundradena. En 
gummiverkstad från 30-talet, ett tryckeri, en 
kaminsamling och mycket mer. Och inte minst en 
trevlig butik där man kunde inhandla livets 
nödtorft.



Då vi lämnade Hvam började det regna, men 
det slutade innan vi var tillbaka på Maarud för 
att titta på deras samlingar av bilar, 
motorcyklar och naturligtvis maskiner mm. 
som använts i gårdens olika industrier.

Till vänster berättar Thomas Stang om 
gårdens historia inne i garaget (Det är nog få 
som håller sig med sådana garage!)

Här har vi några av bilarna, 3:an (Pontiac), 5:an 
(Buick ) och 6:an (Citroen)

Nash’arna, 1:an (1929 
Advanced six) och 4:an 
(1934 Big six) deltog i 
rundturen och stod 
kvar utanför. 



På väggarna i garaget fanns det flera foton från Maarud förr i tiden. Man var tidigt ute med 
gårdsförsäljning och bussade även in husmodersföreningar etc från Oslo. En mycket effektiv 
reklamåtgärd!

Notera bensinpumpen i bilden ovan. Den finns 
kvar vid mekarhörnan i ett hörn av garaget!

Där ser man också en av Maaruds första 
distributionsvagnar på bild. Det första 
distributionsfordonet står på taket av 
mekarhörnan: en motorcyckel med sidovagn!

Maaruds produkter har varit ägg, smör, ost, 
kyckling, pastej, blommor, grönsaker, trähus, 
klädnypor  och mycket mer. All förpackat i 
vackra förpackningar med logo och 
gårdsnamnet på.

Idag är det huvudsakligen potatischips, eller potetgull som man kallat det sedan man började på 30-talet



Det var ovanligt många Nash’ar som deltog i år, mest 20- & 30-talare. 

Nedan ser vi Maaruds 1:a flankerad av årets nytillskott av Nordiska Nash’ar på våra vägar

och på nästa sida finns listan på bilarna som deltog.



Årets deltagande Nash-bilar:
E-7634 1928 Standard Six Cabriolet, Terje Solhaug, NO
D-11601 1929 Advanced Six Sedan, Thomas Stang, NO
X-2855 1930 498 Twin-Ignition Eight Phaeton, Arne Finstad, NO
D-11604 1934 Big Six Sedan, Thomas Stang, NO
K-11500 1961 Metropolitan, Tor Stanger-Johannessen, NO
MAX-33 1933 Big Six Convertible Sedan, Ilkka Immonen, FI
MR-337 1950 Ambasador Super Sedan, Hannu Hyväkkä, FI
SLP 784 1924 Four Four Touring, Stig Sandberg, SE
BOO 516 1929 Special Six Sedan, Kent Agdestein, SE
AHS 611 (E13839) 1929 Standard Six Sedan, Agne Karlsson, SE
FRC 262 1930 Twin-Ignition Six Cab, Christer Söderberg, SE

På söndagsförmiddagen var det dags att vända 
kylarna mot respektive hemort.
Precis då började det regna lite lätt. Vi fick åka 
förbi Charlottenberg innan solen och det fina 
vädret kom tillbaka (Det svarta i vänstra 
bildkanten är min vindrutetorkare, som tog rast 
i motlutet).

Även hemresan gick som smort, trots att jag 
tappade oljetrycket en halv mil före Karlstad. 
(det var tryckutjämningsdosan som spruckit)

Ett litet pris blev det på den 
traditionella frågerundan.
Första halvan, historikfrågorna, 
gick som en dans. Den andra halvan, 
en knippe riktigt bra kuggfrågor, 
åkte jag skam till sägandes dit på.
Men 3:e priset, en fotpump är jag 
mycket nöjd med. (första och andra 
pris var ju bilvårdsprodukter som 
gick till Lars A & Christer S samt 
Kent A)



AGNE KARLSSON  

Agne Karlsson har gått bort.

För alla i hans närhet var det helt oväntat.  Agne var

som vanligt fylld av energi, planer och funderingar

hur en gammal NASH fungerar bäst när vi träffade

honom i augusti på det årliga NASH mötet i Norge. Att

det skulle vara sista gången vi träffade Agne fanns

inte en tanke på.

Agne hade den sällsynta gåvan att kunna kombinera

en gedigen teknisk kunskap  med en god förmåga att

pedagogiskt förklara hur saker och ting hänger ihop. 

Inte minst kom detta fram i de mycket intressanta

artiklar om renoveringen av sin NASH 1929 Sedan,

som skulle bli ett mästerverk.

Första gången Agne fanns med i NASH sammanhang

var på det nordiska NASH mötet i Eskilstuna 2004. 

Man lade snabbt märke till Agne för hans vänlighet,

stora kunnande och för det stora engagemang han

visade för sin NASH under renovering. 

Tre år senare kom Agne körande till NASH mötet i en

fantastiskt fin röd NASH modell 420.

Agne var därefter en trogen deltagare på våra NASH

möten, alltid lika omtyckt och fängslande. 

I år får vi inte förmånen att fortsätta de intressanta

samtalen, en hedersman har gått ur tiden.  Det finns

en stor tomhet efter Agne.

Men livet måste gå vidare, Agne kommer alltid att ha

en plats i våra minnen.

Våra tankar går till Agnes familj, som bestämt sig för

behålla denna fina NASH inom familjen.

För NASH vännerna

Christer Söderberg



Illegalt innkjøpt og plassert hos naboen. Men ser bra ut på

avstand.

Tekst og foto: Tor Stranger_Johannessen

1958 Metropolitan 2d Hard Top

Erindringer om en restaurering gjennom 3 år
Metropolitan er intet dagligdags kjøretøy. Til det var produksjonen for liten og til Norge kom det

bare 5. (til Sverige kom 187, flest i 1957). Den lave importen til Norge har med to ting å gjøre.

Det ene var restriksjoner på å få kjøpt bil (siden krigen). Noe som opphørte i 1961. Det andre har

jo litt å gjøre med at bilen var upraktisk, hadde bl.a. ikke utvendig adgang til bagasjerommet.

Noe jeg ser på som praktisk nødvendig. Men den var ment som en bybil, en kvinnes

kommunikasjonsmiddel da den er liten, lett og hendig å sno seg rundt i bytrafikken.

D
ette skal handle om restaurering og det hadde

seg slik at jeg kjøpte en 1961 modell som det

var usikkert om jeg noen gang ville få

anledning til å registrere. Tollvesenet hadde solgt bilen

som delebil til Tord Gumpen med klausul om at bilen

aldri ville bli tillatt registrert i Norge! Det var en

kalddusj! Nå ble regelverket forandret for kjøretøy

mellom 15 og 30 år gamle. Og det ble gitt anledning til

unntak på spesielle vilkår. Disse unntak, er en annen

historie ...

 Vår 1958-modell var innkjøpt med tanke på å ta

deler fra '61 modellen. Disse modellene (Serie III og

IV) er identiske med unntak. Vår sorte 1961-modell

ble registrert, og ble bevart får en si. Og 58'en hadde

Motor gjennomgått og i bra stand, tilbehør sjekket og gjort i

orden.



store mangler. Nedre bærebro med mer var fjernet

med gassbrenner. Radiator var borte. Noe listverk

borte og frontruta og senterglasset i bakruten var

knust. Dessuten var hele H-side deformert av en

shoveldoser som i tilegg tømte snø på taket. Med dertil

deformasjon av dette! Nå begynte en 3 år lang

jobbetid hvor leting etter deler og informasjon sto i

forsetet! Det ble medlemskap i 7 bilklubber for om

mulig å finne historie og informasjon om disse rare

Metropolitan bilene. Det var mye moro og interessant

og jeg fikk kontakt med mange ulike mennesker. På 

denne tiden ble jeg også med i Nash-registeret.

I  D Y B D E N 

I praksis vil det si at bilen ble ribbet og hengt under 

taket i lengre tid. Sveisejobb i kanaler og gulv – endog

i torpedovegg. For å komme til i bagasjerommet, ble

bilen hengende på siden mens jeg jobbet helt bak.

Manglende deler ble "tatt" fra andre engelsk

produserte kjøretøy, spesielt BMC's. Bremsetromler

fra Triumph Herald og Lukas elektriske komponenter.

Radiator fra England, bakrute fra Sverige, bremsedeler

Undervognen er klargjort og de

løse delene er i ferd med å

komme på plass.

Vi ser motorrommet nedenfra.

Også her er de sortlakkerte

løse gjenstander i ferd med å

bli montert, nedan t v.

Her er jeg i gang med kanaler

og den forlengede støtten til

A-posten eller vindusrammen.

Ved å legge bilen på siden fikk

jeg ved hjelp av en krakk, en

bra arbeidssituasjon!

De små deler begynner å komme på plass. Med forstilling og fjærer ble det en helt annen

vekt på greiene. Men det vesentlige var på plass da den ble sendt til lakkering.



fra Volvo, radio fra USA samt masse brukte og nye

deler fra Metropolitan Pit Stop (CA). Og så var det en

del som ikke fantes, som (i etterkant) ble tatt fra andre

Metropolitan biler. Men før jeg fant delene eller var

det kanskje pengene, laget jeg deler selv. 

Motorfester var det første. Så kom feste til

hjelpesnekka, og ja; denne fikk jeg uoriginal fra en

Austin. Laget et spesielt feste som passet. Det første

ble for svakt og vred seg. Gjorde et nytt i 2" solid,

massivt metall. Dette holdt – og siden kom et originalt

på plass. Det samme gjaldt motorfestene og alle de

klips, gummiforinger – gummipakninger osv som jeg

gjorde. Fikk litt h jelp til å "bokke" den ytre

kanalveggen. Siden fant jeg at jeg kunne ha brukt

Hillman Imp's kanaler! Sete- og taktrekk fikk jeg hjelp

til å sy. Setetrekkene ble forresten ikke helt bra for

syeren blingset litt med jobben. Pytt pytt! Det

elektriske byttet jeg ut kabel for kabel med nye. Fikk

tak i riktig farvekode fra et gammelt verksted som

bygget busser. Og det ble mange kabler å lodde. Men

ikke kabler som var trukket med stoff – fantes ikke sa

de! Jo i USA til fantasipris! 

F I N I S H 

Bilen - strippet for alt løst, ble sandblåst og grunnet

(av veteranbil-renovatør). Hjemme igjen lakkerte jeg

bilen inni, under og motorrom i original Carebbian

Blue. Og så til den morsomme delen. Alle de tusen

overhalte delene, rengjort, ettersett og lakkert i sort ble

montert. Bremse og cluch-rør i kobber ble pusset og

lakkert med klarlakk. Vakkert!! Nå kom turen til den

utvendige lakk som en profesjonell oppretter og

lakkerer tok seg av. (Taket jekket jeg egenhendig ut og

fikk det fint til). "Proffen" gjorde finjusteringen! 

Etter lakkering var det å montere resten. Alt inni,

det elektriske, vinduer (frontruta var knust men var

rett og fikk laget ny i laminat). Hjul fra Danmark, i

moderne utgave for å unngå sporing. 

- Ja ferdig bil til biltilsynet uten anmerkning. Men

forstillingen var ikke som den skulle (noe slitte kuler i

styrestagene). Men vi kjørte til Åmål (S) det første året

('88). Men som jeg bemerket innledningsvis. Bilen

hadde ikke adgang til bagasjerom utenfra og ble derfor

litebrukt. Min 1961-modell var og er favoritten. 

P R O L O G

Bruk av tidsriktig skruer og bolter har vært viktig.

Kjøpte mye nytt men fant at mange dimensjoner var

standard Volvo. Og LMK hadde fått de Norske

myndighetene til å godta et skifte av kjennetegnet, slik

at disse kunne forbli tidsriktig. Og slike ble det til at 

Lakkereren er ferdig. Motoren er inne. De vesentlige komponenter synes å være på plass

(unntagen radiator og grill). 

Ja så er det til lakkering utvendig. Hva passer vel bedre å taue med enn "broren". Legg merke

til det store unaturlige og lite tidsriktig kjennetegnet på "Svarten".



Så mangler det bare en vesentlig ting – kjennetegnet (det ble

først PN 82333). Siden  fikk vi det gamle originale B-11500

den lille Metropolitan fikk sitt gamle originale

kjennetegn tilbake B-11500. Jeg må tilføye at disse

kjøretøyene er temmelig like uansett årsmodell, som

tvillinger kan en si. Jeg er også tvilling og siden

anledningen bød seg, skiftet jeg kjennetegn også på

min '61-modell. Det ble samme siffer men med K

foran (K for Kristiansand, hvor jeg bodde i vel 35 år).

Bilen er her nærmest blå, en tidsriktig og original farge for

disse serie I og II.  Men ikke fra mai 1957 – da ble den mer

grønn – eller rettere Berkshire Green.

Det ble deltagelse på løp og arrangement

 i nærorådet. Men langtur ble det også til Åmål

    til Jonny Dahlberg's Nashtreff i 1988!



METROPOLITAN, ÅRSMODELLER 
Alle NK1, NK2, NK3 og NK4 var produsert for USA og Canada (541/2 og 561/2) 

År Serie Modell Kaross Första

 Serienr

1954 I NKI HT/Conv  E-1001  Nash Kelvinator serie I

1954 I 541 Conv.  

1954 I 542 HT. 

1955 II NK2  HT/Conv  E-11001 Nash Kelvinator serie II 

1955 II 541 Conv  

1955 II 542 HT  

1956 III NK3 HT/Conv. Nash Kelvinator serie III

1956 III HNK3 E-21008 Produsert for Austins marked

1956 III 561 Conv 

1956 III 562 HT

1956 III HD6(L) Conv Home Drophead, for Austins marked

1956 III HE6(L) HT. Home Export, for Austins marked 

1957 III 561 Conv 

1957 III 562 HT 

1957 III HD6(L) Conv Home Drophead, for Austins marked

1957 III HE6(L) HT Home Export, for Austins marked

1958 III 561 Conv

1958 III 562 HT

1958 III HD6(L) Conv Home Drophead, for Austins marked

L=left hand drive

1958 III HE6(L) HT Home Export, for Austins marked

1959 IV NK4 HT/Conv  E-59620 Nash Kelvinator serie IV 

1959 IV HNK4 Produsert for Austins marked

1959 IV 561 Conv

1959 IV 562 HT

1959 IV HD6(L) Conv Home Drophead, for Austins marked

L=left hand drive

1959 IV HE6(L) HT Home Export, for Austins marked

År Serie Modell Kaross Första

Serienr

1960 IV 561 Conv

1960 IV 562 HT

1960 IV AHP7 Conv Home Drophead, for Austins marked

1960 IV AHJ7 HT Home Export, for Austins marked

1961 IV 561 Conv

1961 IV 562 HT

1961 IV AHP7 Conv Home Drophead, for Austins marked

1961 IV AHJ7 HT Home Export, for Austins marked

1962 Som 1961.  852 solgt i 1961 og 412 i ’62 – produksjonsstans 19. April 1961.

Serie I og II hadde Austins A40 1200cc motor – serie III fikk Austins A50 1500cc

(lavkomprimert - 52 Hk ) og serie IV fikk samme 1500CC (høykomprimert - 55 Hk).

Pris fra ’54 1445$ HT og 1469$ for Conv.

Fra aug ’59 var prisen 1673$ HT og 1697$ Conv.

Av ca 95000 Metropolitan bygget 54-61, ble 4356 solgt som Hudson Metropolitan.






