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NASH OCH VOLVO
1928 i september kom Charles W
Nash, Nils E Wahlberg med M/S
Gripsholm till Göteborg. Gällde
besöket Volvo? Eller SKF? Vi har
forskat i arkiven. I detta nummer
Celebra passagerare om bord
berättar vi vad vi fann.
Nash startade 1916 med förvärvet av Jefferys bilfabrik med djupa rötter
i Wisconsins bilindustri. Från att först ha tillverkat cyklar med namnet
Rambler började Jeffery redan 1897 på en prototyp till bilen Rambler.
John Björn, svenskättling som var med Jeffery från början av 1890-talet
fortsatte sin karriär hos Nash. Han besökte också Sverige 1928. Vi har
spårat hans rötter och en släkting här hemma berättar.
Norge var målet för 2012 års Nash-möte. Tor och May StrangerJohannessen hade valt Gardermoen som bas och den trevliga,
välordnade träffen bjöd bl a på två intressanta besök - Eight Amcar
Clubs museum och Forsvarets Flysamling. Allt i strålande väder. Läs
Tors rapport!
Lars Adolfsson

Omslagsbilder

Innehåll

Vid Gardermoens flygmuseum
George Mason 1946 i en 1902 års
Rambler Model C
Nash 1928 Standard Six Landau

Nash-mötet 2012, Gardermoen i Norge
När C W Nash besökte Sverige 1928
Jöns Persson Björn blir John Bjorn
Hemma hos-reportage hos John Bjorn
Göran Lindbloms renovering av Nash 1928
Knut Dalbye Kristensens Nash 1930

text och foto Tor Stranger-Johannessen

Med Nash till Sørum
Nash-registerets årlige samling
10 – 12 august 2012.
Turen nordover mot Norges største og
travleste flyplass Gardermoen (Oslo Airport)
bød på ingen problemer for vår lille
Metropolitan. Veiens mange felt tillot alle
som ville kjøre forbi – å kjøre forbi uten å
forstyrre nevneverdig. Distansen var heller
ikke lang, bare 87 miles (jeg har miles på mitt
speedometer som tilsier rundt 14 mil). Men
som organisator måtte jeg være tidlig;
retningsvisere måtte settes opp til hjelp for de
fremmøtte for å finne vei! Hotellovernattingens lokaliteter måtte sjekkes og middagens
lokaliteter sees over. Alt forarbeid har blitt
gjort pr. telefon og der er alltid en hvis
mulighet for at ting ikke er som forventet.
Det var ikke forventet at det skulle komme
mange. De norske medlemmene er dessverre
dårlig til å delta. Tross alt er det viktig for alle
at arrangementet blir vellykket. Forventningene er nok der for de som kommer.
Tross alt ble vi 15 hyggelige Nash-entusiaster
som til slutt var samlet på Gardermoen. Til
tross for den lange distansen, hadde flere
krysset Sverige på tvers med kjøring helt fra
Stockholm (328 miles en vei).
Vi hadde alt klart fredag ettermiddag. Vi

må tilføye, det hadde regnet mye men vi
håpet det beste. Men alt fra første møtedag
var det fint. Midten av august kan jo være
begge deler. Medlemmer som hadde kortest
vei kom først. Deretter kom en og en.
Dessverre uteble alle fra Finland skjønt vi vet
de ville gjerne komme men datoen passet
ikke.

Kjell Askerhags 1928 Nash Model 320

Fredag sen ettermiddag samlet vi oss rundt
grillen. Som etter Jonny Dalbergs oppskrift
har vi hatt som tradisjon, også denne fredag,
for å bli kjent med nye deltagere. Et relativt
nytt medlem dukket opp - Kjell Askenberg
med 1928 Nash mod 320. Det kom
Ramblere óg, og en Metropolitan samt en
Chevrolet (hans Nash er ikke ferdig enda).

Lasse Adolfsson kom i Crister Søderbergs
481 fra 1930.
Dette skulle bli 8 – 9 biler på årets Nashtreff i Norge. Dette er mer eller mindre hva
som er vanlig ved de Norske treff.
Lørdag er vår første offisielle møtedag. Vi
annonserer hva som skal skje og vi deler ut
de "snille" spørsmål denne gang, samt
kjørerute og et lite minne for samlingen
(oblat).
Vår lille kjøretur tok oss til et lokalt
museum. Dette "huser" de 9 Americanske
merkene som forsvant etter den andre
verdenskrig frem til 1966 – Kaiser, Frazer,
Henry J, Hudson, Nash, Studebaker,
Packard, Willys og DeSoto.
Jo vi har da sett dem før, og lest om dem,
men aldri i et slikt mangfold som på
Knatten denne lørdag formiddag. Der var
det fullt og fullt utenfor også. Hver óg en av
den et klenodium som fortjener en bedre
tilværelse enn å ende opp som skogsvrak. Og
det har EAC greid!
Vi var nå helst opptatt av Nash, men ingen

vil påstå at ikke disse fine kjøretøyene som
klubben møysommelig har tatt vare på også
har interesse. Enkelte har da også annet enn
Nash. Meg selv inkludert selv om det har
blitt mindre mekking osv. Men mekanikk
har enda interesse. Og design – kanskje helst
de myke runde linjer som på 48–-49 Nash,
Hudson og Packard. Vi ble gledelig overasket
over hvor bra det var og ikke minst mangfoldet av kjøretøy EAC's hadde i sine
lokaler.
Bilene i EAC's lokaler representerer en
tidsepoke som ville ha vært mager om ikke
Eight Amcar Club med Jack Tveter i spissen
hadde tatt affære den gang på '70-tallet. En
modig handling da mye gikk mot at bare de
tre store det var noe med. Så har de greid det
og motparten ser vi er også fornøyd med
mangfoldet i den bilparken EAC har tatt
vare på gjennom klubben og sine medlemmer. Der skulle være en 330 kjøretøyer i
medlemmenes eie. Og blant den var det 37
Nash'er.
Vi lot oss imponere over mangfoldet av

FAKTARUTE: deltagere,

kjøretøy. Og for et herlig miljø der var. Med
alskens som har med tiden å gjøre så som
musikk og bilder av den gangs rokkeartister
(Per Elvis osv. osv.. ..). Klubben vartet opp
med vafler, kaffe og annet til oss i deres
kantine. Tidsriktig med mulighet for også å
lese i tidsriktig magasiner fra den gang.

Lasse Adolfsson
Nash 1930 mod. 481
Kjell Askenberg
Nash 1928 mod. 320
Bjørn Chr. Breda
Rambler Ambassador
Arne Finnstad
Nash 1930 mod. 480
Sune Bergs
Nash 1929 mod. 423
Arvid Myrer
Nash 1936 mod. 3618
Ingvar Berg
Chevrolet 1950 DeLuxe
Tor Stranger-Johannessen
Metropolitan mod. 562

T. v.: Nash 1930 Model 481, Metropolitan Model 562, Rambler Ambassador
Nash 1936 Model 3618, Nash 1930 Model 481, Nash 1929 Model 423
T. h: Nash 1930 Model 480, Nash 1929 Model 423, Metropolitan Model 562,
Nash 1928 Model 320, Nash 1930 Model 481, Nash 1936 Model 3618.

Jo vi takker og bøyer oss – og kommer
gjerne igjen når vi er på disse kanter.
Så fortsetter Nashgruppen tilbake mot
Gardermoen. Vi hadde en avtale med
Airport Museum om en guidet tur hvor vi
kunne finne et stort antall av gamle og
forholdsvis nye fly og helikoptre. Vår
engasjerte guide fortalte og fortalte, greide å
forene tørre fakta med morsomme episode
etter hvert som vi vandret rundt i den store
hallen. Her var Norges første fly "Start", et
Norsk helikopterprosjekt (Kjeller PK X-1)
sammen med varianter av WW2-fly. Bell var
representert samt nyere Spitfires og Saab
Viggen (Svensk). Og ikke minst store
arbeidsmaskiner som Herkules osv. Ta turen
innom – det er interessant.
Lørdag avsluttes med en bedre middag på
Clarion Hotel. Vår lille gruppe har frisert seg
og tatt på finstasen. Vi er som en storfamilie.
Vår konkurranse fikk uventet konkurranse i
og med at de tre beste oppnådde lik
poengsum. Vi måtte da trekke rekkefølgen:

1. Monica & Ingvar Berg
2. Lars Adolfsson
3. Bjørn Chr. Breda.
Etter middag tar vi opp aktuelle tema, samt
Bjørn Chr. viser bilder fra The Nash Club's
årlige møte i Kenosha (ILL). Et tema er at vi
trenger til flere av de unge. Men en av våre
konkurrenter, lokalklubbene holder samlinger
nær sagt hver helg – i nærmiljøet. Vår klubb
holder treff en gang i året og det er bestandig
langt til sammenkomsten. Vi ser at fra tid til
annen kommer de unge med og vi setter
pris på det. Lasse hadde med sin gutt Jesper
i år – bra! Men vi vil vel alle se at de yngre
var flere og at de tok over. Vi har det da
hyggelig sammen? På en eller annen måte er
vi blitt gamle – forstå det den som kan!
Søndag tar vi oss hver til vårt. Jeg tar et
overblikk og sjekker at alt er som det bør
være etter vårt arrangement. Jo det ser bra ut! Vättern i nedre del av midt-Sverige. Våre bra. Som den pleier! Vi seès kanskje der. Ta
Neste års samling er satt til 2–4 august. eminente Kent, Lasse og Christer vil nok kona med og din håpefulle eller din nabo –
Stedet vil være et sted på vestsiden av gjøre alt de kan for at denne samling skal bli og for all del din Nash!

Spanare Lars Adolfsson, Kent Agdestein och Christer Söderberg

Doug Patton (Nash Car Club of America)

C W Nash – när han
besökte Sverige 1928
Ett rykte, att Charles W Nash var intresserad av ett förvärv av VOLVO och därför kom till Göteborg, har satt
igång en spaning bland tidningsartiklar här hemma och i Amerika. När var han här? Svenska Amerikalinjens Passagerarlistor på Riksarkivet gav svaret. Den 8 september 1928 gick Charles W Nash och Nils E
Wahlberg med fruar ombord i New York på Gripsholm med destination Göteborg. Resan varade 9 dagar
och vid ankomsten den 17 september mottogs sällskapet av ordföranden i SKF:s styrelse Axel Carlander
och överdirektör Björn Prytz. Och pressen var där!

Fyra tidningar har vi funnit som uppmärksammade det tag i de celebriteter, vilka denna dag voro med. Båten hade
celebra besöket. Göteborgstidningen den 18 september endast omkring 300 passagerare men är vid återresan
skriver:
fullbelagd.
Bland de 300 märktes i alla fall några remarkabla
MR NASH FÖRNEKAR PLANER
personer, däribland Mr W Nash, chef för den stora
PÅ FABRIK HÄR
Nashfabriken i Amerika. Hans resa hit har omgivits av
vissa rykten. Man talar om planer på att upprätta en
Bil- och industrimän från Amerika kommo med
hopsättningsfabrik i Göteborg i samarbete med
Gripsholm igår.
Volvofabriken. Bilkungen förnekade emellertid vid en
Gripsholm ställde till med sensation vid Betongskjulet intervju att han hyste några planer på någon fabrik. Hans
igår. Fartyget anlände minst 25 minuter tidigare än väntat, resa var mest en nöjesresa, förklarade han, och den
vilket är fullkomligt originellt och medförde att amerika- omständigheten att han hade sin fru med sig tyder på detta.
båtsresenärsintervjuarna nästan kommo för sent för att få I alla händelser bör man inte vara för säker.

På samma resa med
Gripsholm var även W L
Batt, SKF:s chef i USA.
SKF hade bildat bolag
1915 i Amerika och
anlagt en fabrik i
Hartford, 12 mil nordväst
om New York.

I bilkungens sällskap reste hans överingenjör, en
svensk-finne vid namn N. E. Wahlberg, vilken inte heller
hade sig bekant några planer på någon fabrik – han
hänvisade endast till sin chef. Ännu en stor industriman
fanns på passagerarlistan och i Mr Nashs sällskap,
nämligen chefen för SKF:s avdelning i Amerika, Mr W. L.
Batt. Hela sällskapet mottogs vid ankomsten av
ordföranden i Svenska Kullagerfabriken, herr Axel
Carlander, och av överdirektör Björn Prytz, vilket kanske
kan ge och redan har givit anledning till vissa kannstöperier
i samband med Kullagerfabriken.

mycket nöjda med det sätt varpå vi företrädas i Sverige,
fortsätter Mr Nash. Wiklunds i Stockholm äro utmärkta
representanter. Och affärrerna på det här landet gå bra.
Men nu väntar bilen. Vi skall ut och titta på staden igen.
Varpå Mr Nash uppslukas av en skara herrar och
försvinner i en bil.

Här berördes en SKF mer konkret produkt i en direkt
fråga från journalisten. Rörde sig besöket om kullager?
Nash förnekar, man har egna lager. Men var det bara ett
rent sammanträffande att SKF:s chef för tillverkningen i
Amerika, W L Batt, var med på samma resa?
Läser man sedan Svenska Dagbladet, också från den 18
Den artikeln gav med andra ord klent belägg för att
Nash var ute efter Volvo. Ingen från Volvo mötte upp, september, kommer det lite mer ljus över kullagerfrågan:
man kunde ha förväntat sig att Assar Gabrielsson eller
Gustav Larsson hade ingått i mottagningskommittén om
Volvo hade varit på tapeten. Visserligen låg SKF bakom SV. KULLAGER I SAMARBETE MED MR NASH?
Volvo vid den här tiden, men ändå borde någon från
S. K. F:s Amerikachef med på "Gripsholm"
Volvo varit med om det hade rört sig om förhandlingar
om biltillverkning.
NASH TYSTLÅTEN
Men, när man läser nästa artikel, som är tagen från
Samarbetet innebär betydande utveckling.
Göteborgs Handels- och sjöfartstidning samma dag, var (Från vår utsände medarbetare)
det kanske ett annat intresse som förelåg. Vi saxar GÖTEBORG, måndag. Står Svenska kullagerfabriken
följande:
ånyo inför ett stort steg i sin starka utveckling? De
förhandlingar som de närmaste dagarna komma att föras
MR NASH I STADEN
i Göteborg torde ge svar på denna fråga. De torde stå i
- Jag menar det faktiskt. Göteborg är en av de vackraste förbindelse med ankomsten till Göteborg idag av chefen
städer jag sett. Och jag vill bli trodd när jag säger det. Mr för Nashfabrikerna i Amerika W. Nash.
En Svenska Dagbladets medarbetare, som medföljde
Nash ser ytterst allvarlig och övertygande ut.
- I går eftermiddag gjorde vi en biltur genom staden och "Gripsholm" på den senaste resan, hade därvid tillfälle till
jag blev verkligen ytterst imponerad, very impressed, av ett samtal med den världsbekante amerikanske
industrimannen. Han var emellertid därvid mer än fåordig
vad jag såg. De rena gatorna... Hamnen...
Men då frågar intervjuaren, rakt på sak och heart to om orsaken till sin Sverigeresa. Det hela var, förklarade
heart så som man bör fråga en medborgare i det stora fria han, en vanlig affärsresa.
- Är det meningen att bygga en sammansättningsfabrik
landet:
i Stockholm?
- Mr Nash, skall ni sätta svenska kullager i era bilar?
- Jag skall givetvis eftersom jag är i Sverige undersöka
Mr Nash svarar rakt på sak och uppriktigt så som en
medborgare i det stora fria landet bör svara en journalist: om förutsättningar och möjligheter finnas för en dylik,
men något som helst beslut därom från min sida föreligger
- Nej, ty vi ha egna lager.
- I morgon reser vi till Stockholm, berättar Mr Nash. icke.
Något vidare uttalande kunde intervjuaren icke erhålla
Där skall jag hälsa på min gamle vän Mr Kreuger, som jag
förresten skall bo hos, samt inspektera vår representation. från Mr Nash. Denne betonade endast, att han var
Bl. a. blir det en middag med våra 50 agenter. Vi äro synnerligen nöjd med försäljningen av Nashbilarna i
Sverige.

Oaktat all sin tystlåtenhet kunde den amerikanske
industrimagnaten dock icke hindra att andra rykten om
orsaken till hans Sverigeresa gingo ombord på
"Gripsholm". Dessa förtäljde, att hans egentliga ärende här
är förhandlingar med S. K. F. om visst samarbete, vilket
för den svenska världsindustrin skulle betyda ytterligare
marsch framåt. Dessa rykten måste vinna tilltro, när man
såg, att kullagerfabrikens chef i Amerika Mr Batt även
befann sig ombord på "Gripsholm" och förmodligen hade
allvarliga saker att förhandla med Mr Nash om under
pauserna i deras shuffle-boardspel på däcket. I detta deltog
även Mr Nashs närmaste man överingenjör N. E.
Wahlberg, en svensk-finne, vilkens medföljande på resan
också är signifikativt. Och det är säkert icke endast för att
visa uppmärksamhet mot en förnäm resande på
Amerikalinjen som ordföranden i S. K. F:s styrelse hr Axel
Carlander i morgon ger middag för Mr Nash, Wahlberg,
Batt m. fl. En middag vid vilken veterligen också en
engelsk industriman Mr Allon skall vara närvarande. Vid
"Gripsholms" ankomst i dag hade också direktör Carlander
samt direktörerna Björn Prytz och Uno Forsberg infunnit
sig för att taga emot Mr Nash.
Även här avvisar Nash att han har planer på
bilproduktion eller sammansättningsfabrik i Sverige, han
passar bara på att pejla läget när han ändå är här. Men bara
en nöjestripp? Längre fram ska vi se vad han rapporterar
till pressen när han väl är tillbaka i Kenosha (efter nära två
månaders rundresa i Europa och England. Nöjestripp,
troligen inte!).
Men först låter vi Aftonbladet sätta punkt med ett
tydligt besked dagen efter när det gäller Volvo och ett
avslöjande beträffande detta med egna kullager:
LÅNGVARIGT SAMARBETE NASH KULLAGER
Alla lager för Nash levereras av S. K. F:s Amerikafabrik
- Enskilt till Aftonbladet. -

Göteborg den 19 sept.
Med anledning av de i pressen cirkulerande ryktena om
påtänkt samarbete mellan Nashkoncernen i Amerika och
Svenska Kullagerfabriken i Göteborg har eder
korresponent i dag haft ett samtal med direktör Prytz i
S. K. F. Direktör Prytz meddelade därvid, att samarbete

mellan de båda firmorna sedan länge ägt rum, i det att
S. K. F:s dotterfabrik i Amerika levererar alla kullager till
Nashfabrikerna, ett samarbete som kontinuerligt fortsätter.
En uppgift att Nashkoncernen är intresserad av
Volvofabrikationen i Sverige karakteriserade dir. Prytz
endast som löst prat.
Klara besked alltså! Om man får tro Aftonbladet. Eller
passar dir. Prytz på att både lägga locket på när det gäller
alla rykten att Nash skulle ha planer för Volvo och öka på
SKF:s kundbas med lite slarv med sanningen till vilka man
levererar kullager?
Det är ju känt att kullagren i Nashbilarna vid den här
tiden var stämplade NASH och inget annat. Något som jag
och Kent har konstaterat i våra egna bilar. I både hans 29:a
och min 28:a sitter NASH-lager.
Nu hindrar ju inte detta att det ändå var SKF-fabriken
som tillverkade dem.
Innan vi går över till vad vår vän och Nashkollega
Doug Patton i NCCA har funnit i amerikanska tidningar
från tiden beträffande Nash´s och Wahlbergs “nöjestripp”
till Sverige/Europa, kan man konstatera att ämnet kräver
nog lite mer spaning om bilden ska bli klarare.
Björn-Eric Lindh, som gjorde veritabla djupdykningar
i Volvos arkiv när han författade den stora boken
“VOLVO – Personvagnarna från 20-tal till 80-tal”, har
intresserat sig för våra efterforskningar. Han berättar att
han då hittade en del korrespondens mellan Volvo och
Nash från sent 20-tal. Nämns där något om tankar kring
förvärv eller sammansättningsfabrik? Eller var Volvo
intresserade av de sexcylindriga Nashmotorerna, man stod
ju inför övergången från fyror till sexor? Vad kan dessa
dokument avslöja som kan få bilden att bli klarare? Nästa
fas i spaningarna blir med andra ord att med Björn-Erics
hjälp och kontakter bli insläppta i Volvomuseets arkiv för
att gräva vidare. Vi får se vad vi kan hitta!
Nash 1928 Special Six Model 333

VAD MAN SKREV I AMERIKA OM SVERIGEBESÖKET
Doug Patton, medlem i Nash Car Club of America, har
bidragit med intressanta uppgifter som ger en fylligare bild
av vad Nash och Wahlberg hade för sig under sin nära två
månader långa bortavaro från Kenosha.
Tidningsartiklarna, den ena publicerad strax innan resan
är en kort pressrelease med positiva besked om försäljningsframgångar såväl på hemmaplan som i Sverige, av den andra
artikeln förstår man att det var frågan om att bilda sig en
uppfattning om var den den europeiska bilindustrin stod
inför stundande 1929, bl a för att bedöma konkurrensläget.
I New York Times från 11 september 1928 kunde man läsa:
LYSANDE UTSIKTER FÖR NASH
VD C. W. Nash: Försäljningen sätter fart på produktionen!
Utsikterna för ett tillfredställande årsutfall 1928 är lovande
för Nash Motors Company med en total utleverans under
juli och augusti på 40 416 bilar och inga tecken på
avmattning är i sikte, enligt vad Charles W. Nash meddelar
strax innan sin avresa till Sweden. Sedan introduktionen av
de nya modellerna, tillägger han, har produktionen inte
kunnat hänga med efterfrågan.
"Med tanke på den dåliga starten i början av 1928", säger
Mr Nash, "är det knappast troligt att resultatet för det
innevarande fiskala året till och med november kommer att
överträffa 1927. Vårt klena utfall under de första sex
månaderna var en följd av reducerad produktion och hjälp
till återförsäljarna att bli av med sina gamla lager.
Exportaffärerna expanderar över alla förväntningar och
mer än 2 000 000 dollar kommer att investeras i utbyggnad
av fabriksanläggningarna."

Det var tydligt att Nash kände sig tillfreds med
försäljningsframgången och såg tiden an med tillförsikt när
han anträdde sin resa vars ändamål långifrån var att bara
besöka Sverige!
The Seattle Daily Times skriver den 16 december 1928,
dvs någon månad efter Nashledningens återkomst:

AMERIKANSKA BILFABRIKER BEHÖVER
INTE FRUKTA EUROPEISKA

karossbyggarnas alster som visats på mässorna i Paris och
London. Den allmänna trenden hos den populäraste
europeiska designen är att låta sedanens linjer påverka
Nash Motor Companys VD åter från utlandsresa
formgivningen när det gäller utsirningar (pressningar), längd,
optimistisk om ytterligare exportaffärer
låg höjd och grace. Den går också parallellt med vår
utveckling av komposit karossbygge med hårda träslag i
De amerikanska biltillverkarna behöver inte frukta en kombination med plåtdetaljer som i 400-modellerna. Det är
europeisk invasion 1929 vare sig det gäller bildesign eller med viss tillfredställelse jag konstaterar att våra egna
teknik, inte heller den amerikanska idustrin generellt behöver karossbyggare och formgivarna i Europa tänker lika när det
känna sig oroad, är den av C W Nash, VD för Nash Motors gäller 1929 års stil"
Company, uttalade uppfattningen i ett meddelande till Hal
Fåtal konstläderklädda karosser
Green, VD för Green-Nash Corporation, Western
Washington Nash Distributors. Nytt ljus har spridits över "För ett år sedan var konstläderklädda karosser vanligt
den alltid så intressanta situationen hos utländska bilföretag förekommande på bilmässorna på kontinenten. I år syntes
av Mr Nash som nyligen återvände till huvudkontoret i bara ett fåtal, däremot var stål och träkonstruktioner
Kenosha, Wisconsin, från en resa till norra Europas länder vanligare. Ett utmärkt arbete av de europeiska karossoch den årliga bilutställningen i Paris såväl som den i makarna vad gäller plåtinklädnad och finish.
London. Han menar att lägre priser är att vänta då bilar nu Utställningsbilarna visade upp många avancerade och
blir tillverkade i större volymer på kontinenten vilket ökar tilltalande ideer i färgsättning och randning och
den konkurrens som amerikanska bilar kommer att möta inredningarna var ännu lyxigare än tidigare år.
där.
Maskiner av amerikansk tillverkning spottar nu ut bilar
Rent tekniskt har det varit en märkbar utveckling inom hos europas volymtillverkare och löpandebandsystem har
europeisk bildesign, säger meddelandet till Mr Green och ersatt de gamla och tidsödande europeiska metoderna som
sammanfattar den prominente industrimannens intryck från pressade upp produktionskostnaderna i så många år.
sin tvåmånaders resa som utöver sin studie av utställningarna Tillverkarna däröver har organiserat sig i betydande
i Paris respektive London även synat viktiga utsträckning för att skydda den europeiska marknaden.
industrianäggningar i Sverige, Tyskland, Frankrike och Särskilt i England har höga importtullar tillika med en
England.
hindrande hästraftbeskattning och det höga bränslepriset
Amerikanerna i frontlinjen
givit den engelska industrin fördelar gentemot de amerikan"Den amerikanska industrin kan känna sig lugn ty man har
fortfarande ett försprång i detta avseende och tillika har man
utvecklat några av de viktigaste tekniska förbättringarna detta
år. Men, som jag uppfattat det, är både fransk- och
engelsktillverkade bilar bättre idag än för ett år sedan och
tillverkarna har lyckats sänka priserna avsevärt hos
volymproducerade bilar.
De större tillverkarna i Europa och vi i Amerika tänker
mer i samma banor när det gäller design i år än tidigare"
betonas i meddelandet. "Jag har aldrig varit så nöjd med vår
egen design av karosserna och charmen i övrigt hos vår
400-serie än nu efter att ha sett det bästa europeiska

ska tillverkarna, fördelar som kan uppskattas till ett
50-procentigt handikapp.
Det är säskilt intressant notera att i Frankrike har trycket
från sexcylindriga amerikanska vagnar tvingat franska
tillverkare att gå över till sexor. Franska köpare är inte längre
nöjda med de motorsvaga fyrcylindriga bilar som de har fått
sega sig fram med på motorvägarna i åratal. De är trötta på
att behöva växla ner för att komma upp för den minsta lilla
backe; och volymtillverkarna har börjat komma ut med
sexcylindriga modeller för att möte den inhemska efterfrågan. På motorismens stora centrala områden är den
amerikanska bilutvecklingen påtagligt kännbar. Vår

motorisms effektivitet har också gjort allmänheten vaken för
nya värden och även fått tillverkarna att uppmärksamma
behovet att snabbt komma med produktionsförbättringar.
Det är svårt att sätta fingret på någon utmärkande
företeelse varken på utställningen i Paris eller London. Jag
tyckte bäst om den engelska utställningen. Den var bättre
arrangerad än i Paris och hade fler utställare än våra egna
nationella mässor. Femtio karossfirmor hade egna montrar
på Londonutställningen och arrangörerna gick ovanligt långt
i att dekorera varje monter distinkt och intressant."

Kort sagt, det var en kartläggning av bilindustrin i Europa
herrar Nash och Wahlberg hade ägnat sig åt under sin långa
europatur. Och kunde återvända med oförminskad tillförsikt
inför framtiden. Vilken väg man valde för återresan? Ja, det
var i vart fall inte från Göteborg, det finns ingen sådan
notering i Svenska Amerikalinjens passagerarlistor. Kanske
man tog båten hem från LeHavre eller Halifax? Bilmässan
i Paris pågick 4-14 oktober, den i London 10-20 oktober.
Mercedes-Benz monter på Parisutställningen.
Gissningen får bli – Halifax!

Denna Renaualt fanns utställd i Paris

The Jeffery management group.
Martin P. Winther can be seen in the front row fourth from right; Louis H. Bill, General Manger, fifth from right;
John Bjorn, Superintendent, sixth from right; Jerry W. DeCout, Factory Manager, seventh from right.
Photograph by Newell, Kenosha, Wisconsin. Circa early 1910s.

research Lars Adolfsson

Jöns Persson Björn
När vi sökte efter uppgifter om Nash´s besök i Sverige fann
vi i Svenska Amerikalinjens passagerarlistor att även John
Björn med fru var i Sverige 1928, dock inte samtidigt med
Nash och Wahlberg. Efter lite letande på webben kom vi i
kontakt med en släkting till John Björn, Ingegerd Berglund i
Backe, Junsele. Hon hade forskat en hel del i sin farfars
morbrors liv och delar här med sig av uppgifter och foton
från sitt arkiv.
Annons från 1891

Thomas B Jeffery började redan 1897 experimentera med

Jöns Persson Björn föddes den 1 bilprototyper. 1902 startade produktionen av Rambler-bilar i en

april 1861 i byn Långerud i Östmark
som ligger i den Värmländska
finnmarken. Familjen var fattig och
i hopp om att kunna försörja sig
bättre på skogsarbete i de
norrländska skogarna flyttade
familjen 1873 till Åkerbränna i
Junsele.
Jöns var begåvad och när han var
18 år fick han möjlighet att studera
ter år på Härnösands allmänna
läroverk. Han gick också en
handelskurs i Sundsvall.
1885 flyttade han till Luleå där han med sina kunskaper i
engelska, som han studerat på läroverket, arbetade som tolk
hos det engelska bolag som projekterade malmbanan.
Han emigrerade med hustru och tre barn till Amerika 1890.
Han kallade sig då John Bjorn. Efter en svår tid i Buffalo och
Chicago fick han jobb hos Gormully and Jeffery Mfg. Co. på N
Franklin Street i Chicago.
Han blev snart förman på firman och var bland annat
involverad i utvecklingen av den däcktyp som alltjämt är den
vanligaste på cyklar, the clincher tyre.

fabrik i Kenosha som han förvärvat från Sterling Bycycle
Company 1900 efter att ha sålt Gormully and Jeffery Mfg. Co.
Han sände efter John Bjorn som efterhand kom att avancera
till chef för Jeffery Co:s alla tillverkande avdelningar 1912.
Jeffery Co var ett helägt familjeföretag som sonen Charles
Jeffery tog över efter faderns död och sedan han själv överlevt
tyskarnas torpederingen av Lusitania under första världskriget
beslöt han leva ett lugnare liv än företagarens och bjöd ut
Plåtpressningsavdelningen hos Jeffery Company 1910. Då var
John Bjorn förman för avdelningen. Han står längst till höger.
Jefferys försäljningsbroshyr 1915

företaget till försäljning. Charles W Nash, som 1916 hade lämnat
sitt VD-skap för General Motors med en väl tilltagen
avgångssumma dollar, det sägs ha rört sig om 15 miljoner, köpte
Jeffery Co 1916. John Bjorn forsatte sitt avancemang och blev
General Superintendent inom Nash Motor Co. Avgick 1926.
John Bjorn besökte släkten i Sverige vid
flera tillfällen. Höjdpunkten var säkert när
han fick motta Vasaorden ur konung
Gustav V:s hand 1928 för välgörenhet till
sina landsmän.

research Lars Adolfsson

Hemmas hos
John Bjorn i Kenosha
Den 25 januari 1928 kunde man i Milwaukee Journal läsa
ett hemma hos-reportage där svenskättlingen John Bjorn
berättar sin egen fantastiska sannsaga om hur en fattig
bondpojke från finnskogarna i Värmland lyckas bli miljonär
i Amerika.

John Björn skördar frukten av sin framsynthet

Den kraftige, kortvuxne mannen slog sig ner vid orgeln och
ställde in de rätta knapparna. Han hade det som ritual och
förklarade:
– Om du inte får igång den “yust right1“ blir det inget bra ljud.
Det är som med allt annat, du måste börja i rätt ände.
Och så gick den igång på rätt sätt och huset flödade av musik.
Bach´s Tocata och fuga i D-moll. Därefter Paderewskis
Menuett i G. Rullarna löpte jämnt i orgeln och den stadige lille
mannen strålade av gädje att kunna musicera utan ha lärt sig
spela något instrument.
Mannen ifråga var John Bjorn från Kenosha. Det var hans hus
och hans orgel, den enda i sitt slag i hela staden. Båda hade
kostat en bra slant, huset mer än 100 000 dollar, för John Bjorn
är nu miljonär och en fast anhängare av att man ska ha det bra.
Uppfann clincher-däcket

När John Björn kom till Amerika från Sverige 1890 hade han
ingenting. Han fick ett jobb i Chicago med att putsa spisar och
därefter som vägarbetare. Lönen var 8 dollar i veckan. I det
gamla landet hade han varit på järnvägsbyggen. Tiden i Chicago
var hård men det var han van vid. 1883 hade han deltagit i
1

I den engelska texten anspelas på John Bjorns uttal
av bokstaven J

lön och alla
utlägg betalda
under tiden jag
var borta. När
han
dog
funderade jag
nästan om jag
skulle vara ihågkommen i hans testamente, men det var jag inte.
Men se – två år senare hörde Charles Jeffery, hans son, och Mrs
Jeffery av sig med en check på 10 000 dollar.
Den sagolika historien börjar med Charles W Nash´s köp av
Jefferyfabriken 1916. Som flera andra anställda köpte Mr Bjorn
aktier i företaget enligt firmans plan att låta de anställda ta del av
välståndet de varit med att bygga. Han skaffade några, sedan
några till och när de 10 000 dollarna trillade in satsade han de i
aktier. De är nu värda femtio gånger mer än vad han gav för
dem.

byggandet av världens nordligast järnväg, från Sverige till Norge,
ofta i temperaturer 40 till 45 grader under noll och ibland ända
ner till 60 grader kallt. I början hade han 20 cent i timmen.
– Jag kunde tala engelska när jag kom hit, förklarar Mr Bjorn.
Jag läste det på gymnasiet och järnvägsbyggarna var engelsmän.
Men bokstaven J kan han ännu omöjligen uttala och så kommer
det att förbli. Ingen bryr sig dock, allra minst Mr Bjorn.
– Efter att tag fick jag anställning hos Thomas B Jeffery, som då
tillverkade cyklar av märket Rambler. Tillsamman med en
engelsman vid namn Douglas uppfann jag clincher-däcket som
gjorde Jeffery till miljonär. Jag fick en löneökning från 2 dollar
om dagen till 2.50, det var allright ty min belöning kom senare. Fem arbetarmiljonärer
Tack var detta bor nu den stadige lille mannen, rödblommig
Jag klagar inte – se till att få med det.
som ett äpple och frisk som en nötkärna, med sin fru – de tre
barnen är alla gifta – i 100 000 dollarshuset vid stranden av Lake
Köpte aktier i företaget
– Mr Jeffery sålde företaget, flyttade till Kenosha och började Michigan. Huset ligger i ett område i Lakewood – det vackraste
utveckla en prototyp till bil. Han skrev och uppmanade mig att i Kenosha – som han och några andra Nashanställda köpte och
komma över och efter ett tag gjorde jag det. Jag blev förman styckade upp sinsemellan.
hos honom och senare avdelningschef. När Charles Nash köpte – Hur många har lyckats så bra som jag har? Mr Bjorn räknar
Jefferyfabriken blev jag fabrikschef. Det var jag sedan hela tiden över namnen på sina fingrar och kommer fram till att fem andra
till jag slutade arbeta förra året i april.
på fabriken, “yust the factory, you understand”, är miljonärer nu.
– Jeffery var en hygglig man. Han visade att han satte värde på Han namnger dem och pekar ut deras hus, alla vackra och
vad jag gjort. Han skickade mig på en tur till Europa med full dyrbara.

– Ingen av dem hade mer än 30 000 dollar om året, avslöjar
han. Jag hade mer eftersom jag var fabrikschef, men jag var
också den ende.
Besökaren visas runt i huset. Musikrummet, med piano och
orgelpipor, väggarna dekorerade med söta runda keruber och
muser utövande sina talanger. Björnskinn på golvet. Skinnet av
en stor isbjörn över entrén till salongen.
Väggmålning av födelseorten

– Jag tog den i Alaska förra året, säger den stolte innehavaren
med tanke på björnen. – Jag sköt den inte, jag köpte den,
tillägger han och blinkar.
Salongen är lika stilig. Mattor och möbler, allt är rikligt och
påkostat. – En man från Chicago håller utkik och när han hittar
något fint hör han av sig. Vi har en överenskommelse att han
ska göra det. Det är glädjande att ha medel till det.
Över ingången till det soligaste rummet finns en väggmålning av
John Bjorns födelseort, Långerud i Östmark (i Värmland, ö a)
med Röjdåforsen brusande i förgrunden. De disiga fjällen i
Norge på ena sidan och höjderna i Sverige på den andra. I
mitten huset där han föddes som son till en fattig bonde för 67
år sedan.
– En konstnär från Milwaukee målade den åt mig. Jag gav
honom ett fotografi som han fick som förebild. Målningen är
mycket exakt. Ni kan inte ana hur fattiga vi var.

Fler som lyckats

Mr Bjorn funderar över Europa, särakilt de skandinaviska
länderna. Han är mäkta stolt över svenskars insatser i Amerika,
men är lite ängslig över att allt inte står rätt till “där över”
numera. Den ökande socialismen oroar honom. Han kommer
att göra vad han kan för att få folk på rätt spår.
– Ja, med mig är det bara bra , säger Mr Bjorn när besökaren
lämnar huset. Inget att oroa sig för, bara lite ryggskott då och då
men apparaten jag har i källaren fixar det snabbt. Min fru och jag
behöver ju inte ett så här stort hus men jag byggde det sådant,
att när jag säger adjö ska vem som helst kunna bo här. Och vem
som helst kan verkligen det.
Liknande sagolika historia som John Bjorns har fler av hans
vänner fått uppleva, Peter J Moohan till exempel eller C P Heide
eller Robert N Lee eller Hans Luthi eller Harry M Mink.
...
Här fortsätter sedan tidningsartikeln med att W H Alford, vice
vd för Nash Motor Corporation (Charles Nash´s svärson, ö a)
berättar om en annan lyckans guldgosse, också en Nashanställd,
vid namn Louis J Hammond. Men det är som man brukar säga
en helt annan historia.

Fotografier från Ingegerd Berglunds
album på John och Tilly Bjorn.

Måste alltid ta reda på var platser ligger

I det soliga rummet finns en liten fontän med fiskar. Från
matsalen har man utsikt över sjön.
– Klara nätter ser man ljusen från Racine. Det hela är mycket
vackert.
Åtta sovrum och fyra badrum på övervåningen.
Favoritbadrummet är ett poem i läckert tonade kakelplattor. Mr
Bjorn strålar av glädje över badrummet. Folk har sagt honom att
de aldrig sett något liknande. Mosaikbårder i hallen.
I nedre planet finns ett rum med enorma kartor. Vikingablodet
i honom gör sig påmint. – Så här ligger det till, säger utforskaren.
Närhelst jag stöter på namnet på en plats, är jag aldrig nöjd,
förrän jag har tagit reda på “yust where it is”. Jag söker upp
platsen på kartan och har läget väl kommit in i huvudet sitter det
där.
– Jag planerar att resa en hel del. Jag har varit i Alaska och
Yellowstone Park och rätt snart ska jag åka till Californien. I
sommar ska jag åka till Europa igen.

1929 års Nash-modeller ingick i den nya 400-serien som
lanserades redan under sommaren 1928. När hemma hosreportaget gjordes i januari 1928 var man alltså redan igång
med planeringen av 29:orna. John Bjorn hade dragit sig
tillbaka 1926 och efterträddes av Hans Luthi som blev ny
General Superintendent.
Hans systersons sondotter, Ingegerd Berglund, bosatt i Backe,
Junsele, som vi har haft kontakt med, berättade att det sägs
att Bjorn hade en Nash med sig när han kom till Sverige
sommaren 1928. Han åkte med den till sitt gamla hem i
Junseletrakten och hälsade på släkten där. Nashen skänkte
han till en kusin som inte hade körkort. Bilen lär ha hamnat
hos en droskägare i trakten. Bilens vidare öde är okänt.
John Bjorn, Hans Luthi och Pat Moohan. Fotot är från ca 1930.

Artikel från finska Borgåbladet
Återgiven med tillstånd
Text och foto Bo Ingves

På motstående sida: Göran Lindbloms Nash 1928 Model 328 Standard Six Landau

Bra karl reder sig själv
Om det inte finns ett glidlager tillhanda i butiken gör man det så
klart själv. Det tycker åtminstone Göran Lindblom i Nickby som
har hittat på en metod att göra skräddarsydda glidlager för
vevaxeln till en gammal motor som han renoverar.
S IB B O .
N ä r G ö ra n L i n d b l o m
depressionsåret 1991 blev arbetslös var det
enligt honom det bästa som kunde hända.
Som utbildad maskintekniker, eller bysmed
som han själv kallar det, hade han då arbetat
länge som försäljare av hårdmetaller och
kunde metallbranschen utan och innan.
- Jag grundade omedelbart efter uppsägningen ett eget företag och fortsatte att
arbeta med verkyg och specialtillbehör för
metallindustrin. Framförallt fick jag mera tid
över för min hobby att renovera gamla
bilar.
Kärlek direkt

Ögonstenen är en Nash 328, årsmodell
1928, som han redan 1965 råkade se på en
granngård till föräldrahemmet i Ekenäs.
Det blev så att säga kärlek vid första
ögonkastet, trots att bilen var utan tak och
illa åtgången efter att grannpojkarna haft den
som skogsbil.
- Köp skiten, den är ju rutten, sa grannen
då jag på nytt kom till Ekenäs ett par veckor

senare. Jag gjorde omedelbart upp
köpebrevet så att inte han skulIe hinna
ändra sig.
Ett par decennier senare träffade Lindblom
igen säljaren som förbannade sig själv för att
han hade sålt bort bilen.
- Men en tröst hade affären gett honom.
Det var den enda bil han inte gjort förlust
på, skrattar Lindblom.
Studentkörning drivkraft

Det har gått 48 år sedan affären och bilen är
nu äntligen fem före körfärdig.
- Det har gått åt tusentals arbetstimmar vid
sidan av att jag byggt hus, arbetat fulla
dagar, renoverat en Volvo Amazon och en
Opel Kadett och även försökt leva ett
normalt familjeliv.
En drivande kraft i renoveringsarbetet av
den amerikanska skönheten har den senaste
tiden varit det äldsta barnbarnet som ska bli
student om ett år.
- Jag har lovat honom att senast då ska vi
köra med bilen. Men om allt går vägen blir

Här syns den reparerade sprickan i motorblocket

det premiär redan den här sommaren, säger
Lindblom.
Striptease

Men då jag besöker garaget i Nickby är
Nashen ännu ganska strippad. Sätena,
golvet samt motorhuvarna är borttagna.
Förvåningen är stor då jag ser att
karosstommen är gjord av trä.
- Så byggde man bilar tidigare. Men det var
verkligen duktiga yrkesmän den tiden och
plåtarbetena runt trästommen är
förstklassiga. Det tog mig tre år bara att
bygga om stommen, säger Lindblom.
Ett detaljproblem i renoveringsarbetet var
att dörrhandtagen gjorda av tunn plåt var illa
medfarna. Till all lycka var ett av dem i
originalskick så att en konstgjuteri i Kyrkslätt
kunde replikera dem, inklusive det präglade
mönstret.
- Enbart den här operationen kostade en
bra slant eftersom de behövliga verktygen
måste tillverkas separat. Om någon behöver
dörrhandtag till en Nash finns det nu färdiga

verktyg, också för de inre handtagen och - Skärstålet avlägsnar den extra metallen så
att hålet blir helt slätt och av exakt rätt
fönstervevarna, tipsar Lindblom.
storlek för vevaxeln. Med hjälp av en
Spricka i motorn
ställskruv kan stålets höjd justeras med en
Det stora frågetecknet i renoveringsprojektet noggrannhet av några bråkdelar av en
är nu den sexcylindriga motom, som millimeter. Det här är nog något som inte
utvecklar ungefär 45 hästkrafter och har en många sysslar med i världen. Hoppas att jag
cylindervolym på drygt tre liter. också kan hjälpa andra Nash-ägare med
Cylinderblocket har nämligen fått en spricka motsvarande problem, säger han.
som Lindblom svetsat men inte ännu testat
i praktiken.
- Det stora problemet är att sprickan ligger
rakt under en topplocksbult. Faran är att
bulten på nytt blir lös om sprickan vidgas.
Då är motorn oanvändbar.
Därför har Lindblom på en marknad för
gamla bildelar köpt ett extra motorblock
som borde ha varit identiskt med originalet.
- Men det visade sig att den hade 10
millimeter längre slaglängd, fast allt annat
stämde överens. Det är i alla fall ett problem
man kan komma över med lite mekaniskt
arbete, säger han.
Tilllverkade lager själv

Ett större problem var att det extra
motorblocket saknade glidlager för vevaxeln.
Därför har Lindblom nu hittat på ett sätt att
själv bygga lagren, som är hopsatta av två
halvrunda delar som får en metallbeläggning
på insidan.
Beläggningen görs så att man monterar
ihop de två delarna, lägger in en tapp som
nästan fyller utrymmet och häller smält
metall i det tomma utrymme som återstår.
Lindbloms innovation är att han har byggt
en ställling för en roterande stång utrustad
med ett skärande stål. Stångens höjd är
anpassad för motorblocket och den roteras
av en elmotor. För att mata stålet genom
hålet har Lindblom byggt en manuellt driven
matarskruv.

Dammkapslarna är en annan detalj som
Göran har varit tvungen att återskapa.

Glidlagret monteras ihop av två halvrunda metalldelar
med en inre beläggning.
Runt trätappen hälls smält lagermetall och får stelna.
Med skärstålet på den roterande stången bearbetas
lagret till rätt storlek och får slät yta.
Nedan: Nash säljbroschyr 1928. Görans renovering
blir helt i överensstämmelse med originalet!

Text og foto

Knut Dalbye Kristensen

1930 Nash 458 single six

1930 Nash Single Six Model 458 Phaeton. Foto fra 2012.

Bil kjøperen kunne velge, lukket eller åpen bil fra 2 seter, 5

seter eller 8 seter. Trådeikehjul med reservehjul nedfelt i
forskjermer og sentralsmøring ble levert mot pris tilegg. Standard
hjul var med træ eiker og reservehjul bak.
Nytt i 1930 var også termostat regulering av luftespjeld på
radiatoren på samtlige modeller.
Denne Nashen ble kjøpt ny av Lodve Leiros fra Håkvik ved
Narvik. Han byttet ut en Chevrolet til ny Nash. Bilselger var
Aktieselskapet Bil i Trondheim. 3 juni 1930 fikk bilen reg nr W
4201.
Dette var en av de billigste modellene til Nash, men likevel en
dyr bil. I USA kostet den fabrikklevert 998 dollar. Til
sammenligning kostet en A Ford 326 dollar. Lodve Leiros
betalte 7985 kroner for sin nye Nash. Selv for en banksjef i
Ankenes Sparebank var det mye penger den gang.
Den var avregistrert under krigen da styresnekka ble fjernet, og
dermed ubruklig for tyskerne! Den ble etter krigen (1945) på nytt
registrert, fremdeles med Lodve Leiros som eier og nytt reg nr
W-4687. Siden beholdt han den i 24 år Han var nok fornøyd
med bilen. Da Ankenes Sparebank flyttet til Narvik, brukte han
å parkere med Drosjebua, så den var under oppsikt. Bilen ble
også kalt for ”Gullskåla ” på folkemunne!

I 1930 var Nash en de store bilmerkene i USA. De
produserte dyre biler med en høy kvalitet. De leverte
over 20 forskjellige modeller med fire forskjellige
motorvarianter, som var på 6 eller 8 sylindere. Disse
fikk kjøperne med sideventilerte eller toppventilerte
motorer. De toppventilerte ble levert med
dobbeltenning dvs. 12 tennplugger på 6 sylinderen
og 16 tennplugger på motoren med 8 sylindere.

12.05.1954 solgte han den til en ungdom i Håkvika, Oddmund
Braseth for Kr 2400,- og den fikk reg nr W-16033.
Det var vel ikke mange i 1954 som var interessert i en åpen bil
uten varmeapparat! Dette er nok årsaken til at det eksister 3 stk
Nash 458 i dag, i følge Nash registeret.
Denne her i Tromsø, en i Canada og en i Tasmania. Ingen av
bilene er kjørbare.
Oddmund hadde mange hyggelige turer med bilen bla. under
militærtjeneste og ferietur til Sør Norge. Oddmund Braseth har
også bidratt med ca 40 bilder av bilen fra 54 – 57 for
dokumentasjon av bilens historie
I 1957 fikk han besøk av Terje Ingebrigtsen (svigerbror med
Oddmunds bror) som var gift med en sambygding av
Oddmund. Dermed havnet bilen i Tromsø med reg nr X-7211.
Den ble solgt i 1962 til Sjursnes ved Tromsø.
I7 desember 1964 forulykket Eilert Joachim Skognes på
finnmarkfiske og bilen ble solgt.
Ny eier Hans Simon Johansen fikk seg en overraskelse da han
så bilen på Sjursnes. Lodve Leiros (første eier) var bror til Hans
Simons mor. Han husker kjøreturer med bilen og onkelen sang
ofte og høyt når de kjørte tur. Bilen kom til Tromsdalen, hvor
han begynte med restaurering av den. Han overhalte motoren

Foto fra 50-tallet da Oddmund Braseth Håkvik var eier.

i 1968/69. Han fikk forkrommet lykter, støtfangere og div andre
deler i Stavanger året etter.
Bilen har vært registrert på følgende eiere.
03.06. 30 Lodve Leiros Håkvik W-4201
(ukjent dato) Lodve Leiros Håkvik W-4687
12.05.54 Oddmund Braseth Håkvik W-16033
12.06.57 Oddmund Braseth Håkvik W-16033
28.06.57 Terje Ingebrigtsen Tromsdalen X-7211
11.05.62 Gunnar Pettersen Sjursnes
13.05.63 Eilert Joachim Skognes Sjursnes
1965 Hans Simon Johansen Tromsø, flyttet til Bryne ved
Stavanger.
13.04.71 Knut Petter Tessem Tromsø
15.10.10 Knut Dalbye Kristensen X-3125
Bilen var i deler da den ble kjøpt i 2010 av nåværende eier og
puslespillet med montering av bilen er utført av Bjørn Ove
Husøy og Knut Dalbye Kristensen, i Tromsø Motorhistoriske
forening (Autovis ) sine lokaler, der bilen også er utstilt til daglig.
Treverk til kalesjestativ er laget av Tromsprodukt.
Interiør og kalesje er utført av Dagfinn Buch Jensen hos
Møbeltapetserer Aslak Jensen.
Bjørn Johansen har laget nye forskjermer.

Från Kalevi Hauvonens arkiv

Bilaga till TNNR Bulletin 2013
En säljbroschyr som visar ett stort urval av
1928 års modeller finns på efterföljande
sidor.
Bläddra och njut!

