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FAR OCH SON
Aktiebrevet här intill är utställt på
George Romney och hans maka
Leonore. George var AMC:s
ordförande och VD åren 1954 till
1962. En i dagarna flitigt omskriGeorge
Mitt
ven person är den aktuelle amerikanske politikern Mitt Romney som nu kandiderar i primärvalen inför
presidentvalen i USA 2012. Är de är släkt? Ja visst, Mitt är parets son.
Våra finska vänner, med Ilkka Immonen i spetsen, arrangerade 2011
års NASH-träff i Kouvola nära ryska gränsen, visade återigen sin
förmåga att ordna ett trevligt och intressant evenemang som vi skiver
om. Deltog gjorde bl a Pertti Vesanen med sin pietetsfullt renoverade
Nash Six Model 660B, en modell som är intressant ur flera aspekter
varom du kan läsa i detta nummer.
En broschyrsamling från 1925, 1929 och 1930 omfattande ett
trettiotal sidor har vi även lyckats få med plus lite annat smått och gott.
Läs och njut!
Lars Adolfsson

Omslagsbilder
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Med Nash i österled

2011 års Nashmöte i Kouvola, Finland

Text: Christer Söderberg
Foto: Kent Agdestein, Tor Stranger-Johannessen

Finland och Sverige har en lång historia tillsammans.
Under de drygt 600 år vi hängde samman kallades
Finland för den östra rikshalvan. Under 1600-talet
ansågs Åbo vara den viktigaste staden efter
Stockholm. Men efter 1809 års olyckliga krig mot
Ryssland försvann Finland in i det mäktiga ryska
riket och blev självständigt först 1918, efter det fösta
världskriget.
inlands samhörighet med Sverige har alltid känts
stark, inte minst bevisat när Finland anfölls av
Sovjetunionen 1940 i början av det andra
världskriget. Många frivilliga svenskar ställde upp för
Finlands försvar under det extremt kalla Vinterkriget.
Det var sådana historiska händelser som kom fram
i minnet när två svenska bilar och en norsk bil
samlades på Stadsgårdskajen i Stockholm för
överskeppning med M/S Gabriella till Helsingfors.
De väntande bilarna var en Chevrolet 1952 med
Ingvar och Monica Berg, en Volvo 2004 med Tor och
Maj Stranger- Johannessen och en NASH 1930 Model
481 Cabriolet med Christer Söderberg och Kent
Agdestein. Lite klent med NASH kan man tycka, men
för en gång skull hade Tor och Maj inte med sin
NASH Metropolitan, det var nog första gången och
Tor och Maj är nog de som har deltagit i de flesta
NASH-mötena. Det låga deltagandet av äldre bilar
speglar nog våra problem att hålla våra bilar igång och
att deras bränsletörst ger stora hål i plånboken.
Efter en solig eftermiddag på båtdäck med hela
sällskapet samlat, en god middag och en problemfri
sömn landade vi i Helsingfors, där vår finske
NASH-kollega Göran Lindblom mötte oss efter vissa
missförstånd, till exempel vad som är för och akter på
en jättefärja av Gabriellas klass.
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Resan med bil österut
Det var tur att vi till slut hittade varandra, utan Göran
hade denna resa blivit mycket fattigare på upplevelser.
Göran guidade oss på små vackra vägar österut till
vår första anhalt, den gamla restaurerade kyrkan i
Sibbo. Kyrkan anses vara ett museum och vittnar om
hur kyrkor byggdes på 1400-talet. Här fanns även en
fångstuga och Ingvar fick prova hur det var att sitta
med ett benfängsel. Det var nog inte bättre förr!
När vi tittade närmare på kyrkogården och den
avdelning som visade omkomna i slaget i Karelen fick
vi klart för oss hur många med svenska namn som
bodde i trakten, en klar majoritet av gravarna hade
svenska namn.
Nästa stopp blev vid Görans hem för att studera
hans pågående renovering av en 1928 års NASH
Model 328. Därefter tog Göran oss till Borgå, denna
fantastiska stad som bevarat så mycket av sin gamla
träbebyggelse och sin charm. Domkyrkan mitt i
staden var en pärla med alldeles nylagt spåntak. Det

Göran Lindblom med sin Nash Standard Six Landau Sedan
M odel 328 från 1928. Renoveringen är i full gång och vi
hoppas få njuta av den på en kom m ande Nashträff.

Båtfärd på
Kym m ene älv
till fredagens
traditionella
grillning vid en
kvarnstuga
intill älven.
De tre som
här njuter av
färden är
Ilkka, Anita
och M ay.
Augustkvällen
varm och stäm ningen magisk!

gamla brann upp för ett par år sedan.
Dagens slutmål var Kouvola belägen 16 mil från
Helsingfors vid Kymmene älv.
Vid ankomsten övervägde vi om våra bilar skulle stå över
natten på hotellets utomhusparkering eller köras in i ett
närliggande garage. Vi valde det senare, något som vi inte
skulle ångra.
Eftersom det var ankomstdag och fredagskväll är
traditionen att vi samlas för korvgrillning. Denna gång hade
våra värdar ordnat något alldeles speciellt, en gammal fin
träbåt som skulle ta oss till vår grillningsplats.
På promenaden från hotellet till båtens brygga tackade vi
vår lyckliga stjärna för att bilarna stod i garaget. Ett gäng

ryssar hade rest till Kuovola för att festa. De höll till vid den
i dessa sammanhang klassiska parkbänken nere vid älven.
De hade kommit igång med festandet ordentligt, var mycket
högljudda och aggressiva. Vi kom emellertid helskinnade
ned i vår båt som snabbt lade ut för färd mot vår egen
festplats med guidning av intressanta platser vi passerade på
vägen.
Det blev en stämningsfylld båttur i den varma
augustikvällen till den lilla kvarnstugan vid älven. De som
ordnade båtfärden stod även för grillningen och det blev
inte enbart korv utan en stor variation av kött men även
fisk. Där satt vi och njöt vid stranden av den sakta flytande
Kymmeneälven, mellan 1743 och 1809 gräns mot Ryssland,
och lät oss väl smaka till musik och sång från två spelemän,
en med dragspel och en med gitarr. Stämningen var magisk,
bättre än så här kan det knappast bli!
När skymningen kom tog vi plats i stugan för att dricka
kaffe och äta de goda hemlagade pajerna och tårtorna.
Så småningom, mätta och belåtna, återvände vi i den
stilla kvällen till vår avgångsplats. När vi passerade
parkbänken kunde vi i dunklet se ett antal mörka figurer
ligga alldeles tysta och orörliga i gräset. Så kan det gå om
man tar i för mycket!
Bakre raden: Hannu Hyväkkä, Ilkka Im m onen, Christer Söderberg,
Göran Lindblom , Pertti Vesanen, Kalevi Hauvonen.
Främ re raden: Tor Stranger-Johannessen, Anita Im m onen,
M ay Stranger-Johannessen, M onica och Ingvar Berg, Iisakki Salam a
samt vår grillvärdinna och två spelm än.

Kaffe och
tårta i
robust
tim m erstuga avslutade
kvällens
utflykt.
Återfärden
anträddes
i vacker
skym ning.

Ilkka Im m onens NASH 1933 Model 1123
Big Six Convertible Sedan

Iisakki Salam as NASH 1928 Model 320
Standard Six 4d Sedan

Kalevi Hauvonens NASH 1937 Model 3713
LaFayette 400 2d Sedan

Rallydagen
Efter en varm natt med växlande sömn, det var värmebölja
och hotellet hade inte luftkonditionering, påbörjades den
egentliga rallydagen i strålande väder.
Innan rallyt kom en för oss helt okänd Nash vagn till
hotellet, visserligen på lastbil men ändå. Det var en 1934
LaFayette modell 110 som förhoppningsvis kommer ut på
vägarna av egen kraft om några år.

Det välkända NASH-gänget drog iväg med åtta bilar till
dagens första etappmål, Kuovolas brandmuseum. Här
fanns allt som använts för brandbekämpning från mitten av
1800-talet till 1970-talet, en imponerande exposé över
människans kamp mot elden. På parkeringen fick Kalevi
Hauvonen motorproblem på sin NASH LaFayette 400
modell 3713, 1937 och var tvungen att bryta rallyt.
Nästa besök var intressant, det nedlagda pappersbruket

Hannu Hyväkkäs NASH 1950 Model 5068
Am bassador 4d Sedan

Pertti Vesanens NASH 1931 Model 660B
Six 4d Sedan

Christer Söderbergs NASH 1930 M odel 481
Twin-Ignition Six Cabriolet

Kouvolas brandm useum har en omfattanda samlig brandutrustning. Överst en
hästdragen ångdriven brandspruta, underst en stegbil byggd på ett Ford-chassi.
Werla bruk till vänster.

M ötesarrangörerna hade utlovat en överraskning. Här kom
den, en 1934 LaFayette M odel 110. Bra renoveringsobjekt!

Efter avnjuten lunch å restaurang i Werla Bruks gam la kontorsbyggnad blev det uppställning för färd mot radiom useet.
Tre klassiska profiler: M odel 481, 1123 och 660B
x
x

Radiom useet bjöd på miljöer från olika epoker, här är en med mycket 40- och 50-talsnostalgi.

i Werla. Här stod tiden stilla, bruket lades ned 1964 och det
hade knappast förändrats sedan 1897 då produktionen kom
igång. Bruket blev industrimuseum alldeles efter att det
lades ned. De som var industrihistoriskt intresserade fick här

sitt lystmäte tillfredsställt. Vår svensktalande guide kunde
livfullt berätta hur det gick till när det var full produktion vid
bruket. Bland annat berättade hon om Anna Matsson, som
började på bruket i 20-årsåldern och slutade när hon var
närmare 80. Hennes uppgift var att väga pappersarken och
trägolvet där hon hela tiden stod hade djupa gropar efter
hennes skor.
Bruksmuseet var flitigt besökt och där fanns en
restaurang där vi intog vår lunch, hungriga efter några mils
bilkörning och en dryg timmes besök på det gamla bruket.
På parkeringen fanns, utöver våra bilar, en annan märklig
bil. Det var en förlängd Citroën B 11 från sent 40-tal

utrustad för körning av brudpar. Det fanns gott om små
konstgjorda blombuketter i bilen!
Det sista besöket var ett radiomuseum, dels inrymt i en
äldre bostad som tillhört den familj som sist bodde där dels
i en angränsande byggnad. Vår guide berättade engagerat
om hur man förr i tiden, från 1900 talets första hälft, levde
och verkade. Familjefadern var en välbeställd tjänsteman
från järnvägssällskapet. Det hade förstås placerats ut äldre
radioapparater och grammofoner i de olika rummen, ett
rum för respektive årtionde från 20-talet t o m 50-talet, men
något annat intressant var kläder gjorda av papper. Under
andra världskriget när man inte kunde importera bomull,

lyckades man av pappersmassan tillverka ett tygliknande
material för användning i klädtillverkningen. Något sådant
har jag aldrig tidigare hört talas om.
I den intilliggande byggnaden fick radionördarna sitt
lystmäte tillfredsställt. Över hundra olika radioapparater och
tillbehör till det som har med radiosändning och
mottagning att göra.
Trötta men nöjda efter intressanta mil styrde vi våra
gamlingar tillbaka till garaget för att hinna ta en tupplur
innan middagen och prisutdelningen.
Avslutningen
Den avslutande middagen blev som vanligt en glad
tillställning i den ljumma sommarkvällen med goda rätter
från trakten och med den sedvanliga prisutdelningen. Det
hade varit många och knepiga frågor och spänningen var
stor. Till min glädje hade jag och min co-driver Kent lyckats
bäst med svaren och kunde ta emot ett vackert bordsur prytt
med de tre välkända NASH-emblemen. Det står nu i mitt
vardagsrum och lyser upp sin omgivning samt upplyser mig
om tiden.
Återresan
Efter den sista varma natten påbörjade vi återfärden mot
Helsingfors, men först besökte vi det stora garaget för den
lokala veteranbilklubben med ett tjugotal bilar. Den kanske
mest intressanta bilen var en T-Ford som inte hade gått
många mil. Strax efter förvärvet hade ägaren försökt veva igång motorn men fått bakslag och brutit armen. Därefter
ställde han bilen i en lada för att aldrig mer köra den.
Återfärden över Östersjön med M/S Gabriella samlade
samma trevliga gäng som fyra dagar tidigare rest mot
Finland. Men på kajen i Stockholm väntade polisen,
alkoholkontroll!
Så gott som samtliga fick blåsa, till min förvåning även
jag. Man borde visa mer respekt när en gammal fin bil med
en välvårdad förare dyker upp! För mig gick det bra men
inte för föraren i den ryska bilen framför, något som kanske
inte var så överraskande med tanke på det vi sett i Kouvola.
Kent följde med till närmaste tunnelbana där våra vägar
skildes efter fyra dagars trevlig och framgångsrik samvaro.

Christer och Kent tog 1:a priset i frågetävlingen, en
bordsklocka försedd med Nashem blem från tre tidsepoker.
M onica häm tade sitt och Ingvars 2:a pris. 3:e priset fick May
och Tor. Kalevi och Ilkka passade på att kram a om dam erna!

På kvällen tog jag med min NASH till "Måndagsträffen
under Västerbron", en varje vecka återkommande träff för
veteranbilar, och min 1930 Model 481 Cabriolet fick som
vanligt god uppmärksamhet.
Ett stort tack till arrangörerna med Ilkka Immonen och
Pertti Vesanen i spetsen och i mitt minne kommer båtfärden
på älven och den lyckade gillfesten i en härlig stämning länge
att stanna i minnet.
Ett stort tack även till Göran Lindblom som tog hand
om oss redan från det vi anlände i Helsingfors och gav detta
2011 års NASH-möte ett ytterligare värde.

En återuppstånden skönhet

Nash Six Model 660B 1931

Reportage i SOMPA 2004
Översättning till svenska av Göran Lindblom
Inledning och kommentarer av Kent Agdestein

Som framgår av bilderna har Pertti Vesanen lagt ner
ett fantastiskt arbete på att få bilen i det
utomordentliga skick den är i idag. Detaljarbetet är
enastående såsom målningen av fönsterlister och
instrumentbräda.
Jag fick också förmånen att få åka med Pertti och då
sparades det inte på krutet, jag fick faktiskt be Pertti
sakta ner lite då de andra bilarna i följet inte hängde
med. Med andra ord så är den maskinellt och
mekaniskt i samma excellenta skick som karossen.
ilen har varit i familjen Vesanens ägo sedan den
var ny då Perttis far Eino köpte bilen 14 april
1931. Enligt besiktningsinstrumentet var
registreringsnumret U-3292 och den blev besiktigad 2
september 1931. Bilen importerades av Suomen
Voimavaunu Oy (Finlands Kraftvagn AB), ett företag
som grundades 29 december 1921.
År 1950 är bilens registreringsnummer V-1546.
Året efter blev numret RB-546, R kommer från
gränskommunen och siffran 1 blev B. Bilens
m otornum m er är E-15463 (har bilens
registreringsnummer tagits från motornumret?).
Bilens inregistrering på 30-talet var en varje år
återkommande händelse. Nummerplåtarna byttes så
att plåtar med jämna slutsiffror har svart botten och de
med udda har vit botten. Plåtarna fick inlösas och
samtidigt betalades stämpelskatten. På plåtarna var
registeråret stämplat.
Fadern körde bilen under vinterkriget. En natt var
bilen parkerad i en skogsdunge då larmet kom och
bomber började falla nära bilen, en bombskärva rev ett
hål i bilens bakre hörn (de upprivna plåtbitarna har
sparats).
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Fadern for till fronten då fortsättningskriget kallade
och bilen blev kvar hemma. Han stupade 8 oktober
1941. Bilen blev stående tills brodern Eero fick
körkort 1947. Samma år försökte man starta motorn
och det lyckades först då bilkarlen Eimo Vanhanen
kom med lastbil och bogserade den igång, lite
trögstartad var den.

På återvägen då Eero växlade ner till tvåan och gav
mellangas i en 90-graders kurva skedde en explosion
i motorn. Då haveriet undersöktes kom man
underfund med att membranet i bensinpumpen var
sönder och den långa bogseringsstarten gjorde att
bensin rann in i motorn och exploderade.
Då motorn blev varm förångades bensinen och

Några jämförelser med en normal timlön i
Finland på 30- resp 50-talet och vad man fick
betala för bl a bensin och bilskatt.

Motorrummet före renoveringen...

... och efter. Motorn är helrenoverad, går jämnt och tyst.

gasen exploderade. Av explosionskraften flög
oljepåfyllningslocket mot motorhuven och gjorde en
stor buckla. Ventiljusteringsluckornas tätningar flög
bort och luckorna blev utåtböjda. Skadorna blev
reparerade och bilen registrerades igen 1 april 1948.
Svårigheter att få bensin, då försäljningen var

licensbelagd, gjorde att man måste ha kort för att få
köpa bensin. Med bilen gjordes en tripp till
Helsingfors och Djurgådsloppet, som var en
höjdpunkt, där kördes motorcykel- och biltävlingar
(gatlopp) och ofta hände olyckor. Under många år
besöktes H elsingfors och Djurgårdsloppet.

Inredningen är perfekt i varje detalj.
Närmare originalet än så här kan man nog
inte komma.

Perttis Nash Six är Model 660B som kom under årets sista månader. Tidigare, under
större delen av 1931, tillverkades Model 660. Detaljer som skiljer mellan modellerna
är bl a stötfångarna, grillen och strålkastarna.

Skatten år 1932-33 var 650 finska mark för tiden
1.5 – 31.12 och för 1934-35 var skatten 460 mk för
åtta månader. Det betydde att plåtarna skruvades loss
och byttes då året byttes.
Stämpelskatten var en s.k. bruksskatt därtill måste
bilen försäkras och årlig besiktning som utfördes på
gatan. Var det glapp i bussningar så gjorde man det
när det var kallt (vaselinet var trögt).
När det gäller pengarna efter kriget, enligt Göran
Lindblom, så klipptes sedeln i två delar varvid värdet
minskades till hälften från ursprungsvärdet. 1965 tog
man bort två nollor, en tusenlapp blev en tia, men det
reella värdet behölls då varupriserna också rättades i
samma förhållande.
Här följer några jämförbara priser från 1932
timlön 7,68 mk
smör 10,23 mk/kg
kaffe 32 mk/kg
bensin 3,32 mk/kg
Men år 1948-54 var stämpelskatten 3 150 mk för
tiden 1.4-31.12. År 1952 (olympiaåret) var skatten
4 200 mk.
Här följer några jämförbara priser från 1952
timlön 172 mk
smör 221 mk/kg
bensin 35 mk/kg
Det betyder att man med ovanstående timlöner
fick arbeta ett par veckor 1932 för att få ihop till
åtta månaders bilskatt, 1952 räckte det med tre
dagars arbete.
1932 motsvarade en liter bensin en halv timmes
arbete, 1952 behövde man bara jobba en kvart för
för samma volym.

Försenad introduktion tvingar fram B-Serie

Text: Kent Agdestein och Lars Adolfsson
Källor: AMC Family Album och Automobile Quarterly

Nash Six 1931 Model 660 vs Model 660B
För Nash var de sista åren på 20-talet goda år. 1927,
1928 och 1929 var rekordår för Nash Motors
Corporation. 1928 producerades 138 137 bilar, ett
rekord som överträffades först 1949, och man nådde
en marknadsandel på nära 4 procent. En kort tid
under hösten 1928, efter introduktionen av 400serien, var man på tredje plats bland bilproducenterna. Produktionsvolymen låg nästan i
samma nivå 1929 med 116 622 bilar. Men så kom
effekten av depressionen: 1930 mer än halverades
produktionen drastiskt och stannade på 54 605 bilar.
1931 blev ett ännu svårare år och resulterade i
endast 38 616 fordon.

bandet redan under 1931 fick beteckningen 660B och
de som lämnade bandet under de första månaderna
1932 gavs modellbeteckningen 960.
Charles Nash lär ha yttrat “The time for half
measures... is past”. Han satsade mer pengar än
någonsin för att undvika förseningen av Nash Big Six.
Utrustningsdetaljer som skiljer modell 660B från
660 är bl a strålkastare, tvärstaget för dessa, kylarmaskeringen och stötfångarna som här är en enda
bredare skena mot 660:ans smalare, dubbla skenor.
Bak var stötfångaren delad på 660B men heldragen på
660. Det var utrustning avsedda för 32-orna som man
redan hade framme i mitten av 1931, i övrigt var 32et kan vara en orsak till varför 1931 års Nash ans Nash Big Six försenad.
Six 5 Passenger Sedan först kom som Model Pertti Vesanens Nash Six 5 Passenger Sedan
660 och senare mot slutet av år 1931 som
Då bilen köptes i april 1931 och levererades först
Model 660B.
under hösten för att därefter besiktigas i december,
Denna senare modell bär omisskännliga drag av tyder det på att årsmodellen är 1931, vilket också
1932 års Nash Six 1st Series med beteckningen 960. otvetydigt framgår av den lilla skylten med
Model 960 introducerades redan i juni 1931 sannolikt modellbeteckningen som sitter på torpedens högra
för att hålla det publika intresset uppe och främja den sida. Där står “Body Number B-660-1903".
tröga försäljningen.
Chassinummerskylten som finns på Perttis Nash har
För om allt hade
varit som vanligt skulle följande instämplat: “Nash Serial Number R 264096".
introduktionen av de egentliga 32-orna ha skett redan Detta tyder också på att det är en 31:a. Serienumren
i oktober 1931. Men först några månader in på 1932 för 1932 1st Series, som ju introducerades redan i juli
kom Nash Big Six Model 1060 med en helt ny kaross. 1931, börjar med R 261949 och 1932 2nd Series börjar
Den har i senare tid blivit kallad 1932 2nd Series.
med R267736. Med en grov uppskattning kan man
Det förhöll sig sannolikt så att de dalande sluta sig till att Perttis Nash bör ha tillverkats under
försäljningssiffrorna och den försenade introduktionen den senare halvan av 1931. Sådana exemplar fick ett B
av 32-orna tvingade fram 1932 1st Series som en som tillägg i modellnumret (660B) och är i stort sett
interimsmodell. Vagnar i 1932 1st Series som lämnade lika 1932 års Model 960.

Övre fotot
1931
Nash Six 660
Mittenfotot
Perttis
1931 660B
Jäm för lyktor,
stag, grill och
stötfångare

D

1932
Nash Six 960
Jäm förd med
bilden ovan
verkar det inte
vara skillnad
m ellan 660B
och 960.

Kända personer som ägare till en Nash, Del 1

Talade Miss Mary Kerwin med prins Wilhelm?
Vilka kändisar var Nash-ägare? Kan man hitta prominenta personer med känsla för automobiler med
skönhet, kvalitet och prestanda som viktiga egenskaper utifrån vilka man valt att införskaffa en Nash?
Jag drog mig till minnes bilder jag sett på kända personer där NASH-vagnar figurerar: Prins Wihelm och
sonen Lennart Bernadotte, Selma Lagerlöf och J. P. Åhlen.

"Det är inte ofta kungligheter kommer till Kenosha. Fotot har dock
fångat ett sådant tillfälle när röda mattan rullats ut för en dignitär.
Mannen bakom ratten i en 1927 års Nash Ambassador Six Model
264 är Prins Wilhelm. Prinsen anlände i en salongsvagn till North
Shores järnvägsstation i Kenosha på eftermiddagen samma dag
som fotot togs.
Prinsens besök var minutiöst planerat; på läroverket höll han en
föreläsning till rörliga bilder om storviltsjakt i Africa (på vissa bilder
kunde prinsen ses bland pygmeer, en minnesvärd syn då prinsen
var en bra bit över 1.80).
Mr och Mrs John Bjorn upplät gästvänligt sitt hem på 114 68th Pl.
för Prins Wilhelms övernattning.
Kvällen innan prinsens ankomst höll medlemmar i den svenska,
danska respektive norska föreningen en sammankomst på Danish
Brotherhood Hall (övre våningen i byggnaden i nordvästra hörnet av
22nd Avenue och 63 St."
Texten är hämtad ur Old Kenosha i The Midweek Bulletin.
Fotot är taget av Leonard P Clapp den 14 oktober 1927.

Sammanställt av Lars Adolfsson

Kent Agdestein tipsade om ett litet häfte som han
plockade fram ur sina gömmor med titeln
UTLÅTANDEN OM NASH där AB A. Wiklunds
Maskin- & Velocipedfabrik, som hade agenturen för
Nash, utgav 1927. Där hittar man utlåtanden av
skådespelare Gösta Ekman (d.ä.), Paul U. Bergström
(PUB), signaturen Speed i Sv. Dagbladet, grevar Fab.
F:son Wrede och Pontus De La Gardie, regissör Elis
Ellis med flera. Vissa är väl inte så kända idag, men var
det på sin tid. Prins Wilhelm och sonen Lennart får
inleda kändiskavalkaden.

Detta foto på Prins Wilhelm i en 1927 års Nash 267
Ambassador Six är hämtat från American Motors Family Album
Texten lyder: “On October 14, 1927, this Nash Ambassador Six
[267] was presented to Prince William of Sweden by the
Scandinavian employees of Nash Motors Co. In Kenosha. The
Royal crest consisting of a gold crown and the letter W, is on the
door panel. Miss Mary Kerwin of Kenosha is shown talking to the
Prince. The car was finished in blue.”
Tittar man noga på bilden kan man undra över två saker. Miss
Kerwin kastar ingen skugga på marken, vilket bilen gör. Troligen
är hon inkopierad.
Jämför man prins Wilhelm vid ratten med samma parti i bilden
från artikeln i “Old Kenosha” så verkar bilden på prinsen vara
densamma. Det är sannolikt att även han är inkopierad. Det
framgår även av föremålet som skymtar mellan inklippta Miss
Kerwin och prinsen (det ser ut som armen på en person som
står bakom bilen).
Reklamavdelningen har varit framme!

Den Nash, på vars stötfångare Lennart Bernadotte och prins Wilhelm
sitter, är troligen en Standard Six Cabriolet Model 322 (4 hjulbultar
och lackade strålkastarhus).
Den andra bilen är sannolikt en Nash Advanced Six Coupe Model 360
(6 hjulbultar, förnicklade lykthus). En del extrautrustning ses på
bilden, som sökarlyktor, stötfångare och förvaringsbox på fotbrädet.
Båda bilarna är av årsmodell 1928.
Registreringsnumret syns tydligt på den vänstra bilen: A25. En ledtråd
som ingång till ytterligare spaning!

Så kommer vi till J. P. Åhlen. Han hade mig
veterligen inte en Nash, hans läggning var mer åt
Packard-hållet, utan det är disponent Joh. Danielson
hos Åhlen & Holm AB, som uttalar sig i Stockholm
den 26 juli 1926:
“Det är mig ett nöje att få meddela Eder, att jag är
mycket nöjd med den av mig köpta NASHautomobilen. Hittills har vagnen gått c:a 300 mil
varunder jag icke ett ögonblick blivit uppehållen på
grund av något fel.
Motorn arbetar jämnt och ljudlöst och utvecklar en
styrka, som bereder mannen vid ratten synnerligen
stor tillfredställelse. Och till stor fördel vid
stadskörning, då farten oupphörligt måste bromsas in,
är att man med denna bil kan “krypa” huru sakta som
helst på direkt koppling.
Karosseriet har jag funnit rymligt och av gediget
utförande. Allt tillhörande är solitt och vackert och
torde kunna betecknas stående i en klass högre än en
del andra amerikanska vagnar i samma prisläge.
Med de verkligt effektiva 4-hjulsbromsarna är
vagnens utrustning lyckligt kompletterad. De bereda
såväl förare som passagerare en behaglig trygghet.
Vad beträffar driftekonomin, så har bensinförbrukningen varierat något. Vid kortare körningar
åtgår ungefär 2 liter bensin pr mil, men jag har också
gjort en dagsresa på c:a 35 mil med en genomsnittsförbrukning av 1,6 liter pr mil. I regel förbrukas
nog vid långkörningar 1,7 à 1,8 liter.
Jag är alltså, som sagt, belåten med min Nash
automobil och vill begagna tillfället att rekommendera
detta fabrikat såsom i alla avseenden förstklassigt för
sitt pris.”
En annan stor varuhusidkare, direktör Paul U.
Bergström, PUB, uttrycker sig så här:
“Den 4-sitsiga stora modellen av NASH som jag
sedan i juli månad föregående år dagligen begagnat,
dels på veckolånga resor, dels i Stockholm, har

Skådespelaren Gösta Ekman (d. ä) skriver så här
den 23 mars 1927:
“Det är mig ett sant nöje att ge uttryck åt den
tillfredställelse min NASH-bil från första stund allt sedan
dess berett mig. Jag har kört den på de oländigaste vägar i
hela Skandinavien, men ännu aldrig har dess motor berett
mig några som helst bekymmer.
Härtill kommer dess eleganta modell och väl avvägda
proportioner, som är en verklig fröjd för ögat.
Kan man vara annat än nöjd med en sådan vagn?”

“J. P. Åhlen på studieresa i USA 1930 med sonen Gösta” säger
bildtexten i boken Så levde de. Del 2.
Bilen är otvivelaktigt en Nash 871 från 1931, likadan som den jag
själv har. Fotot måste vara feldaterat, eller?

Som antyds med rubrikens “Del 1" är det en
förhoppning att finna fler kändisar med faiblesse för
NASH-vagnar så att ytterligare avsnitt kan publiceras.

tillvunnit sig hela mitt förtroende, då på denna vagn
ännu ej förekommit ett enda motorstopp eller någon
reparation företagits, och vagnen går lika lugnt och
tyst nu efter 1,500 mil som ny.
Stockholm den 12 mars 1927.
PAUL U. BERGSTRÖM

Gösta Ekman, som var en hängiven bilförare, fick huvudrollen i den
första biljaktsfilmen Unga greven tar flickan och priset från 1924.
Bilden är ur boken Djävulspakten av Carina Burman.
Huruvida bilen är en Nash eller ej går inte att avgöra.

Paul U. Bergström ,
grundaren av varuhuset
PUB

Till dig som läser detta: Du är välkommen att bidra
med resultat av egna spaningar inom ämnesområdet.
Hör av dig till mig,
Lasse Adolfsson

På fotot till vänster ser vi Selm a Lagerlöf vid sin
nyinköpta Nash 1929 Model 420. Bilden är tagen
på gårdsplanen på hennes älskade Mårbacka.
Hade Selm a körkort? Kanske inte, hon hade låtit
sin hästkusk ta körkort och bli hennes chaufför.

På den svenska tjugokronorssedeln är Selm a Lagerlöf
avbildad. Där finns också ett
graverat hästekipage från ett
foto taget 1919 (gravör Agnes
Miski) där Selm a Lagerlöf själv
är en av passagerarna. Kuskens
nam n är Johan Åhs. Tio år
senare var han Selm as chaufför
och körde hennes Nash 420.

Familjen Karlssons Nash 1929 Model 420
2007 fick Agne Karsson utmärkelsen Årets Renovering på Nashträffen i Gränna för
att ha återställt en likadan Nash i ett skick helt överensstämmande med originalutförandet.
Agne var även med på vår träff i Norge på Maarud Gaard. Efter den resan kände Agne att
det var dags att låta helrenovera motorn. Agne valde att lämna bort de jobb han inte själv
hade utrusning till, som borrning av cylindrarna, slipning av vevaxeln och liknande som
kräver en avancerad maskinpark. En motorverkstad fick uppdraget. När arbetet väl var
klart och verkstaden hörde av sig fick man det sorgliga beskedet att Agne avlidit.
Bilen finns fortfarande i familjens ägo men arbetet att sätta ihop motorn och montera
den i bilen återstår samt lite arbete med lackering av fönsterlister.
Familjen har bestämt att behålla bilen men inser att man inte klarar att göra det
återstående jobbet själva utan vill nu höra om det finns någon som kan åtaga sig detta,
givetvis mot rimlig ersättning. Är du som läser detta intresserad, kontakta familjenVivan
Karlsson 013-669 98 eller 0706-038381 eller Robert på tel 0704-612449 eller via e-post
till robbankarlsson523@hotmail.com
Du kan läsa mer om Agnes renovering i TNNR Bulletin 2008, nr 1.

Fler medlemmar med samma modell

Nash Convertible Sedan 1931, Model 871
TNNR har fem medlemmar som har en Nash hjälpt mig med vissa delar till min renovering, bl a
Convertible Sedan av 1931 års modell. I Nash Car vevstaksbultar. Jag hoppas att någon gång få se hans vagn,
kanske vi kan övertala honom att komma på en av våra
Club of America (NCCA) hittar vi ytterligare en.
träffar.
Terje Vadset i Skodje i Norge har sedan många år sin 5Nederst i mitten ser vi chassit till Jan Kokkersvolds
sitsiga Convertible Sedan i bruk. Jag hade nöjet att få åka exemplar. Jan finns i Porsgrunn, Norge. Bilden är tagen
en tur med honom i hans fint iordningställda, maronröda för ett par år sedan, då hade Jan också kommit långt med
Nash vid en träff som TNNR hade i Oslo för många år renoveringen av karossen. Jan, om du läser detta kanske
sedan. Då jag själv var mitt uppe i renoveringen av min det sporrar dig att skriva några rader och skicka ett par
egen Model 871 var jag nyfiken på hur en sådan skulle bilder för att uppdatera oss!
kännas på vägen. Jag minns hur tyst och mjukt den raka,
I TNNR:s register fanns för drygt 10 år sedan även ett
sidventilade åttan gick. Jag minns också att Terje hade exemplar hos Martin Sandland i Norge. Bäste läsare, om
monterat in en överväxel i drivlinan för att kunna hålla du vet något närmare om denna bil, så hör gärna av dig!
god fart med rimligt motorvarv (bilen i mitten till vänster).
Slutligen: hur går det då med min egen renovering? Jag
Under Terjes bil ser vi Horst Vormbrosks vagn. Den har äntligen skaffat och monterat nya ventilstyrningar
ägdes tidigare av Lars Hoel i Norge innan den kom till (NOS) från Veteran Car Service i Stockholm, som också
Horst i Göteborg. Det var en upplevelse att få köra den, har levererat kolvringar och så fort kolvarna (också NOS),
särskilt styrningen blev jag överraskad av, hur mjuk och som är på svarvning för att passa de uppborrade cylinderlätt den var att ratta.
loppen, är klara har jag allt för att sätta ihop motorn.
Fred Langendorff i Holland äger också en nyligen Sedan så är det bara att jobba på med resten: drivlinan,
renoverad Model 871, bilen överst till vänster. Fred har dörrarna och sufletten!

1925 Nash Advanced Six
Five Passenger Sedan

1925 Ajax Six Nash-Built

1925 Nash Advanced Six
Four Door Coupe
Seven Passenger Sedan & Victoria

1929 Nash The New 400 Series
Enclosed Cars

1925 Nash Advanced Six
Touring Cars and Roadster

1930 Nash The 400 Series Single Six
Coupe and Cabriolet

1925 Nash Special Six
Sedans

1930 Nash 400 Series Single Six
Sedans 4 Door - 2 Door

Sammanställning: Lars Adolfsson och Kent Agdestein

Broschyrer från förr

Nash 1925, 1929 och 1930
Ajax 1925
Broschyrerna från 20-talet och 30-talets första år är en njutning för ögat och ger en hel del nyttig information
om hur bilarna såg ut i originalutförande. En del ger också en uppfattning om vilken färgsättning som är den
rätta för respektive årsmodell även om färgerna inte är exakt återgivna.
1925 Nash Special Six
Touring Car & Roadster

?
1930 Nash 400 Series Twin Ignition Six
and Single Six Models

roschyren från 1929 är särskilt påkostad och omfattande.
Där finns alla täckta modeller i 400-serien i färg och dit
räknar man även cabrioletmodellerna. Den visar Advanced
Six, Special Six och Standard Six, tre serier i sammanlagt sexton
olika karossutföranden som man kunde erbjuda.
Den stora Advanced Six, toppventilad sexa med
dubbleltändning, är avbildad med en tvådörrars resp en fyrdörrars
Sedan, en fyrdörrars Ambassador, en större sjusitsig Sedan samt en
Coupe och en Cabriolet, båda tvåsitsiga med svärmorslucka för
ytterligare två passagerare.
Special Six, toppventilad sexa med enkeltändning, finns med
bild på en fyrdörrars Sedan och en Viktoria.
Standard Six, sidventilad sexa, illustreras med en fyrdörrars De
Luxe Sedan, en tvådörrars och en fyrdörrars Sedan, en Coupe och
en Cabriolet.
Från 1930 har vi hittat inte mindre än fyra olika broschyrer: två
som avser 400 Series Single Six, den ena med en Coupe och en
Cabriolet, den andra med en fyrdörrars och en tvådörrars Sedan.
Den tredje broschyren visar 400 Series Twin Ignition Six med en
Coupe och en Cabriolet (klicka här, den är inte med i
illustrationerna till vänster). Den sista 30-talsbroschyren har samlat
Twin Ignition Six och Single Six modeller, inte mindre än femton
olika modeller och alla i färg.

B

De äldsta trycksakerna är från 1925. Det är fem Nashfoldrar och en Ajaxfolder. Alla är sirligt ornamenterade och
bilderna är svartvita foton färglagda i antingen blått eller grönt. I
foldrarna omtalas att bilarna gick att få i antingen svart eller
grågrön färg.
Advanced Six Five Passenger Sedan visar en tvådörrars
sedan.
Advanced Six Four Door Coupe, Seven Passenger Sedan and
Victoria avbildar ett exemplar av vardera modellen.
Både foldern Advanced Six Touring & Roadster och foldern
Special Six Touring & Roadster visar en Touring med underskrift
att den finns både för fem och sju pasagerare samt en Roadster
för fyra passagerare varav två i svärmorsluckan.
Special Six Sedans illustreras meden två- och en fyrdörrars
täckt vagn.
Ajax-foldern avbildar en fyrdörrars sedan samttar upp
bakgrunden till varför C W Nash beslutade att tillverka denna bil
i lågprissegmentet.
Det finns gott om specifikationer i trycksakerna vad gäller
både teknik och utrustning.
Tipsa gärna redaktören om du känner till andra Nashbroschyrer som vi kan ha med i Bulletinen!

NASHMODELLER 1925, 29-30
Modeller 1925

Mod.nr Kaross

Cyl

Hjulbas

Pass

Pris ($)

Modeller 1930

Mod.nr Kaross

Cyl

Hjulbas

Pass

Pris ($)

Ajax
Ajax

21
51

Sedan, 4d
Touring, 4d

6
6

109"
109"

5
5

995
925

Nash Special Six
Nash Special Six
Nash Special Six
Nash Special Six

131
132
133
134

Touring, 4d
Roadster
Sedan, 2d
Sedan, 4d

6
6
6
6

112¾"
112¾"
112¾"
112¾"

5
5
5
5

1095
1095
1295
1545

Nash Single Six
Nash Single Six
Nash Single Six
Nash Single Six
Nash Single Six
Nash Single Six
Nash Single Six
Nash Single Six,

450
451
452
452R
453
455
456
457

6
6
6
6
6
6
6
6

114¼"
114¼"
114¼"
114¼"
114¼"
114¼"
114¼"
114¼"

5
4
2
4
5
5
4
5

985
985
915
955
915
1125
945
1075

Nash Advanced Six
Nash Advanced Six
Nash Advanced Six
Nash Advanced Six
Nash Advanced Six
Nash Advanced Six
Nash Advanced Six
Nash Advanced Six

161
162
163
164
165
166
168
169

Touring, 4d
Touring, 4d
Sedan, 2d
Sedan, 4d
Victoria Coupe
Roadster
Coupe, 4d Landau
Sedan, 4d

6
6
6
6
6
6
6
6

121"
127"
121"
127"
127"
121"
127"
121"

5
7
5
7
4
2
5
5

1375
1525
1485
2290
2090
1375
2190
1095

Nash Single Six

458

Sedan, 4d
Cabriolet
Coupe
Coupe
Sedan, 4d
Landaulet Trunk, 4d
Roadster
Sedan, 4d
deLuxe Ambassador
Phaeton, 4d

6

114¼"

5

975

Modeller 1929

Mod.nr Kaross

Cyl

Hjulbas

Pass

Pris ($)

Nash Standard Six
Nash Standard Six
Nash Standard Six
Nash Standard Six
Nash Standard Six
Nash Standard Six
Nash Standard Six

420
421
422
423
425
425R
428

Sedan, 4d
Phaeton
Cabriolet Rumble Seat
Sedan, 4d
Coupe
Coupe
Sedan, 4d Landau

6
6
6
6
6
6
6

112¼"
112¼"
112¼"
112¼"
112¼"
112¼"
112¼"

5
5
4
5
2
4
5

955
935
955
885
885

Nash Twin Ignition 6
Nash Twin Ignition 6
Nash Twin Ignition 6
Nash Twin Ignition 6
Nash Twin Ignition 6
Nash Twin Ignition 6
Nash Twin Ignition 6
Nash Twin Ignition 6
Nash Twin Ignition 6
Nash Twin Ignition 6
Nash Twin Ignition 6

480
481
482
482R
483
484
485
486
488
488S
489

Sedan, 4d
Cabriolet
Coupe
Coupe Rumble Seat
Sedan, 2d Trunk
Sedan, 4d
Limousine, 4d
Roadster Rumble Seat
Phaeton, 4d
Phaeton, Sport Tonneau Cowl
Victoria

6 TW
6 TW
6 TW
6 TW
6 TW
6 TW
6 TW
6 TW
6 TW
6 TW
6 TW

118"
118"
118"
118"
118"
128¼"
128¼"
118"
128¼"
128¼"
118"

5
4
2
4
5
7
7
4
7
5
4

1385
1355
1295
1345
1295
1695
1920
1415
1425
1545
1385

Nash Special Six
Nash Special Six
Nash Special Six
Nash Special Six
Nash Special Six
Nash Special Six
Nash Special Six
Nash Special Six
Nash Special Six

431
433
434
435
436
440
441
442
444

Phaeton
Sedan, 2d Trunk
Coupe Rumble Seat
Coupe Business
Roadster Rumble Seat
Sedan, 4d
Cabriolet Rumble Seat
Victoria
Sedan, 4d

6 TW
6 TW
6 TW
6 TW
6 TW
6 TW
6 TW
6 TW
6 TW

116"
116"
116"
116"
116"
116"
116"
116"
116"

5
5
4
2
4
5
4
4
7

1250
1260
1315
1245
1345
1345
1345
1345
1645

Nash Twin Ignition 8
Nash Twin Ignition 8
Nash Twin Ignition 8
Nash Twin Ignition 8
Nash Twin Ignition 8
Nash Twin Ignition 8
Nash Twin Ignition 8
Nash Twin Ignition 8
Nash Twin Ignition 8
Ambassador deLuxe
Nash Twin Ignition 8
Nash Twin Ignition 8
Nash Twin Ignition 8

490
491
492
492R
493
494
495
497
497B

Sedan, 4d
Cabriolet
Coupe
Coupe
Sedan Trunk
Sedan, 4d
Limousine, 4d
Sedan Ambassador Trunk, 4d
Sedan Trunk Landau

8 TW
8 TW
8 TW
8 TW
8 TW
8 TW
8 TW
8 TW
8 TW

124"
133"
133"
133"
124"
133"
133"
133"
133"

5
4
2
4
5
7
7
5
5

1695
1775
1775
1845
1625
2085
2260
1995
1995

498
498S
499

Phaeton
Phaeton, Sport Tonneau Cowl
Victoria

8 TW
8 TW
8 TW

133"
133"
133"

7
5
5

1845
1975
1945

Nash Advanced Six
Nash Advanced Six
Nash Advanced Six
Nash Advanced Six
Nash Advanced Six
Nash Advanced Six
Nash Advanced Six
Nash Advanced Six

460
461
462
463
464
465
467
470

Coupe
Cabriolet Rumble Seat
Phaeton
Sedan, 2d Trunk
Sedan, 4d
Limousine Royal, 4d
Sedan Amb. Landau Trunk
Sedan, 4d

6 TW
6 TW
6 TW
6 TW
6 TW
6 TW
6 TW
6 TW

130"
130"
130"
121"
130"
130"
130"
121"

4
4
7
5
7
7
5
5

1775
1660
1550
1480
1990
2190
1925
1550

995

