Nummer 1, 2007

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 12 EUR, 100 SEK
eller 87 NOK.
Varje år utges två nummer av
TNNR Bulletin och de deltagande 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 registeravgiften till TNNR.
Verksamheten är ideell.

Kassör
Ryno Wigren, V:a Gärdesg 33
SE-664 34 Grums, tel 0555-124 32
Register
Kent Agdestein, Campingv 11
SE-560 42 Sandhem, tel 0515-760 448
TNNR Bulletin, webb & annonser
Lars Adolfsson, Linjemästarv 61
SE-162 70 Vällingby, tel 08-760 9177
Kontaktmän
Finland
Ilkka Immonen, tel +358 9 4785 0500
Iisakki Salama, tel +358 9 8546 134
Norge
Tor Stranger-Johannessen, +047 33443611
Sverige
Kent Agdestein, tel +046 515 760 448
Postgiro
Sverige 440 24 34-7
Norge 0540 124 7116
Finland Nordea 147035-142529
Hemsida:www.autosite.se/nash

NCCA
NCCA står för Nash Car
Club of America. Kent
Agdestein åkte över till USA
i somras och besökte deras
stora årliga evenemang GrandNASHional som denna gång var
förlagt till Montana. Som gäst fick han närvara på ett klubbmöte
och detta gav tankar kring ett närmare samarbete med den
amerikanska Nashklubben. Vad detta skulle kunna innebära
skriver Kent om mer utförligt i sin spalt.
Kents besök resulterade förstås också i en utförlig rapport med
många fina bilder från GrandNASHional 2006.
På hemmaplan, dvs Norden, har även vi haft ett trevligt
Nashmöte, denna gång i Norge med paret May och Tor StrangerJohannesen som arrangörer. Läs och njut!
En fin vår med mycket tid för Nash-pyssel
önskar vi alla i TNNR
Lars Adolfsson
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1934 introducerade Nash Motors Co det nya lågprismärket LaFayette.
Bjørn och Berit Evensen deltog på mötet med denna 4-d sedan modell 110.

Tönsberg, Norge
NASH Rally 2006

Text och foto Lars Adolfsson

D

enna gång var det Norges tur att ordna med den
årliga Nash-träffen första weekenden i augusti. May
och Tor Stranger-Johannessen höll i arrangemanget och
hade valt att lägga sammankomsten i Vestfold Fylke,
närmare bestämt i trakterna kring Tönsberg. Det lilla
hotellet Flykafeén intill det närliggande flygfältet tjänade
som bas för aktiviteterna.
Den sedvanliga samlingen kring grillen på fredagkvällen
bjöd på trevliga återseenden och mycket Nashprat. Det är
ju i stort samma entusiaster som ställer upp år efter år så
den familjära känslan infinner sig snabbt och glädjen att se
varandra går inte att ta miste på. De flesta av oss hade valt
Flykafeén som övernattningsställe och lördagens utflykt Tor snabbt improviserat efter en miss från hotellets sida.
inleddes med en riklig frukost i det gröna som May och Första anhalt var Vestfold Fylkesmuseum med
sevärdheter som ett mer än tusenårigt vikingaskepp och
Frukosten intages före start.
en utställning över valfångst med bl a ett 25 m långt
blåvalsskelett.
Ett intressant besök på Eidsfoss Verk vidtog efter en
vacker tur i det norska landskapet. Här producerade man
en gång i tiden spisar, ugnar och andra ting i gjutjärn.
Efter lunchuppehåll och rundvandring i den genuina
I Björn Bredas Rambler Ambassador inköpt 2002 i USA.

gamla bruksmiljön anträddes återfärden som avslutades
med en mysig kaffestund i Mays och Tors trädgård. Här
serverades vi även rallyfrågorna. Kvällen avslutades med
middag på Flykafeén där de lyckliga vinnarna fick fina
priser i form av konstglas designat av dottern Tanja.
Samling utanför Vestfold Fylkesmuseum.

Hemma i irädgården bjöd May och Tor Stranger-Johannessen på gott kaffe, nybakade bullar och kakor samtidigt som alla
försökte svara på tävlingsuppgifterna.
Mays och Tors dotterdotter
Oda. Med Kirsten Flagstad, den
på sin tid världsberömda
Wagner-sopranen, i släkten är
det naturligtvis sång som är
Odas stora intresse.

Domarpanelen, Tor och hans
svärson Björn, går igenom
svaren.

Inte anade vi att frågan om
vikingaskeppets djupgående
skulle kunna dyka upp i frågetävlingen.

Sigurd Gutterud bakom ratten på sin LaFayette 3910.

Nash-LaFayette 1939, model 3910. 4d Sedan, byggd på 117-tums chassi.

Emblemet för Nashmötet
2006. Designat av Tor.

Gunnar Eriksson styr ut från parkeringen vid vattnet i Eidsfoss.
Baksätet är välförsett med norska vägkartor.

Nash Advanced Six model 3520 från
1935. Ägare Gunnar Eriksson.

Gamla härliga träbåtar i Eidsfoss hamnläge matchade de gamla Nasharna perfekt.

Tor poserar som Jonas i valfiskens buk. På Vestfolds
Fylkesmuseum har man också byggt upp miljöer som
visar hur man bodde och levde förr i Norges äldsta
stadsbildning, Kaupang.

May Stranger-Johannesson delade ut priserna till årets
vinnare. Här är det Ingvar och Monica Berg som tar emot
en dekorerad glasskål.

På det gamla bruket i Eidsfoss
tillverkades gjutjärnsprodukter
av olika slag. Bruksmuseet har
en imponerande samling av
främst ugnar och spisar som
visades av sakkunnig guide.

Gerald och Beth Ingram, 1929 Nash Model 425 Coupe

En Nash 987 “Nine Eighty” Town Sedan från 1932 i nästan
orört originalskick. Ägare John och Linda Rostron.

Nash Truck från 1919. På annan plats kan du se några
korta videoklipp från Kents provtur med Ken Kafkas
ovanliga lastbil.

Mike Larsen med sin Nash 970 årsmodell 1932.

Montana, USA

Grand NASHional 2006

Text och foto Kent Agdestein

U

nder alla de år jag varit medlem i den amerikanska
Nashklubben har jag haft en önskan att någon gång
få komma dit och uppleva ett Grand NASHional, att det
nu till sist blev av hängde samman med att jag fyllde 60 år
i år. Innan vi kastar oss in i händelserna måste jag dock
berätta en märklig sak om att världen trots allt är ganska
liten.
Det hör till saken att under c:a 1 års tid har det i klubben
(NCCA) berättats om en 420:a som ägdes av en Jory
Squibb. För 2 månader sedan fick vi besked via MOL
(Members On Line) att den var till salu på E-bay, efter
ytterligare några veckor kom besked om att den var såld
till en Bernt Lindström i Huskvarna. Denne visade det sig,
efter att jag kontaktat honom, att vi träffats i samband
med att han köpt en transportör av mig (Moving AB). Det
är väl dock märkligt att denna bil kunde hamna bara 3 mil
från där jag bor och att jag kände personen i fråga.

Nog om detta, åter till NASH-träffen. Efter ett halvårs
planering och väntan blev det äntligen dags. Min resväg
var från Göteborg till Amsterdam och vidare till
Minneapolis och slutligen därifrån till Kalispell i Montana.
Montana ligger i nordvästra delen av USA och gränsar i
norr till Canada, i väst till Washington State, i öst till
Minnesota och i syd till Idaho.
Det är som ni säkert förstår en lång resa, detta
tillsammans med tidsomställningen gör att man är lite mör
vid ankomsten. Totalt tog det 24 timmar från det att jag
startade bilen hemifrån och fram till incheckningen på
hotellet.
I den amerikanska klubben omfattar träffen 7 hela dagar
med olika aktiviteter som jag kommer att berätta om
vartefter.

Tisdag 15 augusti. Tyckte jag behövde en dag för att
ladda så jag gick en promenad till Kalispell centrum på
förmiddagen för lite shopping då det sannolikt inte skulle
bli någon annan tid för detta vid senare tillfälle.

Direkt ser man vilka bilar de kör med, av 10 bilar så är
8 vans, pick-up trucks eller stadsjeepar (SUV). Vanliga
sedaner som vi har var med andra ord sällsynta. För att
inte tala om SAAB och Volvo som man fick man leta

folk att intressera sig för det som inte rör bilar, bristen på
material till klubbtidningen m m.
Mötet avslutades kl 22:00 efter avbrott för middag.
Jag återkommer längre fram till några av de punkter som
togs upp

Bilfirma i Kalispell

Lätt klädda mc-förare

efter. Tror jag såg tre Volvo
och två SAAB på hela
veckan. När det gäller
motorcyklar så är det tydligen
inget hjälmtvång i USA, här
körde man utan hjälm oftast bara med en sjal knuten kring
huvudet. Har i efterhand fått veta att det finns en lag för
förare som är under 18 år.
För en tid sedan hade någon dragit upp
hjälmanvändandet till rättslig prövning. Resultatet blev att
det var emot den amerikanska konstitutionen att lagstifta
om hjälmanvändande.

Onsdag 16 augusti. Detta var första mötesdagen och
jag började fotografera lite bilar som droppade in. Träffen
inleddes med styrelsemöte kl.13:00, registreringen av bilar
och deltagare började kl.15:00, samtidigt öppnade
”Hospitality room”.
Det är ett rum som är öppet
under hela tiden som träffen
pågår och där man kan sitta
och prata över en kopp kaffe
eller någon annan dryck.
Upptäckte efter tag att min
programvara för att ladda ner
bilderna till datorn inte fanns
kvar (semesterstädning). Fick då lov att gå till centrum för
att köpa extra minneskort och också batterier. Inga
problem att hitta detta, dock när jag skulle betala
upptäckte jag att jag glömt plånboken och fick gå tillbaks
till hotellet.

American Le Frances från 1914 i original!

På återvägen gick jag en annan väg och passerade
brandstationen och upptäckte en gammal brandbil i
originalskick, så extraturen var inte förgäves.
När jag kom tillbaka var det dags för styrelsemötet och
det visade sig att jag var den enda utomstående deltagaren
förutom styrelsen. Fick därmed tillfälle att få en inblick i
hur detta arbete bedrivs. Många saker togs upp och
likheterna mellan registrets verksamhet och den
amerikanska klubben är påfallande, såsom problem att få
Styrelsen i NCCA

Torsdag 17 augusti. Nu skulle det bära iväg på den
första turen som var en tripp runt den sjö som ligger nära
Kalispell (Flathead Lake). Utflykten inleddes med ett
förarmöte och färdbeskrivningen presenterades. Den
fanns dessutom nedskriven i programmet. Jag fick
möjlighet att åka med Fred Schutt i hans 1940 LaFayette
Denna bil är modifierad då han bytt motor och
drivpaket och den var väldigt skön att åka i.
Vi kom lite sent iväg då Fred tillhörde organisatörerna
och jag ville filma bilarna vid avfarten, så i vanlig ordning
tappade vi bort de främre bilarna och de bakomvarande
följde med oss en annan väg. Vi kunde dock lite senare
återsamlas. (Välkänt problem).
Gemensamt körde vi nu vidare och efter en stund gjorde
vi ett kortare ”fikastopp” och jag gick runt bland bilarna
och registrerade ägare och modellnummer.
Därefter fortsatte vi på vackra landsbygdsvägar och
nådde vid lunchtid en rastplats intill sjön där vi intog de
medhavda lunchpaketen som vi tidigare beställt och
hämtat ut vid hotellet. Här gavs ytterligare tillfälle till
fotografering och ”besiktning” av bilar.
Färdledaren (Jim Keller) berättade om trakten och den
fortsatta resan. Vi fortsatte på den östra sidan av sjön och
där fanns mängder av fruktträdgårdar där man sålde
körsbär utefter vägen. Vi stoppade vid ett av dessa ställen
men nu hade vi spridit ut oss och var inte längre samlade
utan var och en fick köra i den takt han ville.
Efter stoppet fortsatte jag och Fred till en mindre ort
som hette Bigfork.
Samhället liknade en gammal stad i Vilda Västern med
samma typer av hus och med gavlarna vända mot gatan
och bilar istället för hästar framför byggnaderna. Här
drack vi kaffe och åt glass samt fotograferade bilar och
miljöer.

Snyggt bygge med Nash i ventilkåporna.
Nash LaFayette Model 4018Slipstream, årsmodell 1940. Ägare Fred Schutt.

Uppsamling av karavanen

Fikadags. I förgrunden syns Nash 970.

Lunchdags vid en badplats

Stopp för införskaffning av
körsbär.
Fred Schutt och författaren

Sent på eftermiddagen var vi tillbaka på hotellet dags för
att ladda till nästa programpunkt ”Ice Cream Social”.
Denna programpunkt var jag väldigt spänd på då jag
själv skulle hålla ett anförande om våra bilar i Sverige,
Norge och Finland. För detta tillfälle hade jag gjort en
presentation som jag skulle köra från datorn på filmskärm.
Upplägget av aktiviteten var enkelt, här samlades man
för att prata bilar och äta glass och i största allmänhet
bekanta sig med varandra.
Efter en stund fick jag köra min bildserie där jag
berättade till varje bild. Detta blev mycket uppskattat och
man förvånades över hur många fina Nashbilar vi har i
Norden. Jag tog också tillfället att visa vår hemsida då jag
tycker den amerikanska är dåligt organiserad. Även denna
rönte stor uppskattning.

Fredag 18 augusti
Idag hade vi tre aktiviteter:
- Poker Run
- Tea and Fashion Show

Från omgivningen i Kalispell

- General Session
Poker Run var en trevlig erfarenhet. Vid starten fick vi
en karta över Kalispell med omgivningar samt en
färdbeskrivning till fem olika punkter. Vid dessa punkter
fanns en funktionär som lät respektive ekipage dra ett kort
ur en kortlek. Efter att man besökt alla platser hade man
alltså 5 kort som lämnades in, bästa handen vann.
Vid detta tillfälle fick jag förmånen att åka med Kurt o
Carol Meister i deras Nash 1953. Kurt var tidigare gift
med en svenska och besöker Sverige ibland. Högst troligt
att de dyker upp på nästa års träff i Sverige
Bilen var naturligtvis i ett bra skick men ändå inte i det
skick som jag trodde alla bilar i USA var. Jag återkommer
längre fram till variationerna på de bilar som kom till
träffen.
Vi valde att köra till de olika punkterna i
nummerordning vilket i och för sig inte var nödvändigt
men vi fick i alla fall under resan se olika delar av Kalispell
med omgivning.
Efter att ha fått det sista kortet kunde vi konstatera att
vi hade 2 par vilket vi hoppades skulle räcka långt då det
vid vår sista station inte hade funnits någon med bättre
hand.
Vi avslutade resan med lunch i en nedlagd station i
Somers, ett litet samhälle strax utan för Kalispell.
Vid återkomsten till hotellet kunde vi konstatera att vår
”hand” såg bra ut. Prisutdelningen skulle ske i samband
med banketten på lördagen.

Nu var det äntligen dags för ”The Car Show”. Bilarna
kördes från hotellparkeringen fram till en annan parkering
där de ställdes upp klassvis på vägen för att bli
fotograferade.
Alla medlemmar hade fått en röstsedel där vi skulle fylla
i den bil vi tyckte bäst om i respektive klass. Prisutdelning
skedde senare på kvällen i samband med banketten.
För de som vill se flera bilder från ”The Car Show” är
här länken till värdklubbens hemsida där mängder av
bilder finns upplagda:
www.pnwnash.org/gn2006/
Samtidigt med utställningen pågick marknaden för
reservdelar och litteratur.

Utanför restaurangen i Somers

Modevisning

Tea and Fashion Show som började kl. 15:00 var i
huvudsak avsedd för damerna i sällskapet och var upplagt
som en modevisning av kläder från olika tidsåldrar där
respektive deltagare hade valt kläder som harmoniserade
med den bil de hade. Plaggen var antingen uppsydda,
gamla som ändrats eller arvegods.
Visningen avslutades med te och kakor samtidigt som en
omröstning genomfördes där röstsedlar lämnades in och
sammanställdes med avslutande prisutdelning.
General Session var en samling där samtliga medlemmar
hade möjlighet att ställa frågor till styrelserepresentanterna, som också redovisade de viktigaste besluten från
onsdagens styrelsemöte.

Lördag 19 augusti

Här är kärran med klubbregalier som Richard Matson
troget släpar till varje större klubbträff över hela USA.

Lördagens uppställning för framröstning av populäraste bil i respektive
klass.

Nash 1953. Curt och Carol Meister tillsammans
med författaren (t.v.) framför deras 5345
Statesman (Super) 4d Trunk Sedan.

Nash Ambassador Model 5078 4-d Sedan från 1950
Under huven avslöjar sig en pampig AMC V8, ett custombygge med andra ord.
Ägarparet Richard och Karen Panabaker bjöd på en skön
åktur.

Dessutom fanns det en släpkärra med klubbgrejor.
Richard Matson som är ansvarig för detta drar den till
varje träff över hela USA. Jag köpte en del saker där som
jag kommer att visa på något sätt, antingen i Bulletinen
och/eller vid nästa träff.
Röstningen skulle vara avslutad till kl. 15:00 därefter
vidtog sammanställning av resultaten.
Jag blev då ombedd att göra en presentation av
pristagarna på liknande sätt som den jag gjort tidigare. När
detta var klart var det dags att byta om till banketten kl.
19.00 innan dess var det en ”Social Hour” då vi minglade
inför middagen.
Banketten/middagen inleddes med förbön på
amerikanskt vis bl a hölls ett känslomässigt tal till de
soldater som tjänstgjorde i IRAK. Därefter en tyst minut
för medlemmar som avlidit under det gångna året.
Därefter bjöds på buffé med olika typiska amerikanska
godsaker som avslutades med tårta.
Efter måltiden började en lång ”Award Ceremony” där
priser för ”Best in Show” och klassegrare presenterades

Väntan på passage till nationalparken Glacier Park. Best in Show blev denna LaFayette Cabriolet från 1938 ägd av paret Jon
och Judy Brookes.

samt mängder med plaketter för olika saker bl a fick jag
själv en för ”Spirit of the Show” förmodligen för att jag

for omkring på vanligt sätt med min kamera samt hade
hjälpt till lite här och där.
Det visade sig också att vi vunnit ”Poker Run” och jag
fick för detta en fin bok om ”Glacier National Park”

Söndag 19 augusti

Honnörsbordet vid banketten och den dukade buffén

Kurt Meister och författaren efter prisutdelningen

Nu var det dags för den sista aktiviteten en 3-dagars
tripp till nationalparken ”Glacier Park” vilket är ett
enormt stort område med skog, fjäll och vilda djur. Själv
kunde jag bara delta den första dagen då jag skulle resa
tillbaka på måndagen. Värdparet hade dock ordnat så att
deras blivande måg skulle skjutsa mig tillbaka på kvällen
då de andra fortsatte till Canada för övernattning.
Denna dag fick jag förmånen att åka med Richard och
Karen Panabaker i deras fina Ambassador 1950.
Denna bil var också lite speciell då den utrustats med en
AMC-V8 vilket ju är fel. Men vad skönt man åkte.

Vy över St. Mary Lake

Jim Keller håller föreläsning om trakten

Då vi startade tidigt fanns ingen frukost på hotellet utan
första stoppet blev vid McDonalds i utkanten av Kalispell.
Efter frukosten startade vi färden mot parken, det blev en
trevlig tur på amerikanska vägar.
Efter några mil kom vi till en gränsstation där man fick
lov att betala entré samt att man fick information om vilka
regler som gäller. De som var pensionärer fick köpa ett
speciellt kort till lågt pris som gav inträde till alla parker i
landet.
Första stoppet var Apgar Village vid sydspetsen på Lake
McDonald där vi tog en fika och såg på omgivningarna
samt fotograferade bilarna med sjön som bakgrund. Efter
detta gick färden vidare mot Lake McDonald Lodge som
är ett hotell med alla faciliteter. Läget intill sjön var
bedårande
När vi passerat sjön började en kraftig stigning upp till
nästa stopp. Amerikanerna var ju mäkta imponerade men
har man kört i Norge så var detta inte så märkvärdigt. Då

det på vissa partier var väldigt brant fick vi lov att stoppa
och låta motorerna svalna något.
Nya tag och färden går vidare uppåt till lunchstället som
hette Rising Sun. Här fick vi efter några varv på
parkeringen äntligen en plats för bilen och kunde inta
lunchen som bestod av matsäck från hotellet.
Resan gick nu vidare till St. Mary där jag tyvärr var
tvungen att lämna mina nyfunna vänner. På vägen dit
gjorde vi ytterligare ett stopp som enligt värdparet var den
mest fotograferade vyn i hela Glacier Park.
Efter uppehållet i St Mary skildes vi åt. Sällskapet for
vidare till uppehållet i Canada och skulle återkomma till
Kalispell först på måndag kväll.
Jag och Jim Kellers svärson for tillbaka till Kalispell. På
vägen besökte vi ytterligare en park som hette Many
Glacier Park. Resan gick igenom björntrakter och vi
skojade om att det skulle vara spännande att se en björn.
Efter några kilometers färd såg vi några turister som stod

Alla samlade framför Lake McDonald Lodge
Vy över Rising Sun

intill vägen och tittade ut över en älv. Vi stannade och
gick ut och vad fick vi se om inte en Grizzlybjörnhona
med två ungar som sprang utmed strandkanten på andra
sidan. Det var en mäktig syn!
Efter ytterligare några hundra meter fick vi se en
svartbjörn alldeles intill vägen.
Vid Many Glacier åt vi lunch och fortsatte hemåt. På
återresan fick vi lov att passera kor som behagade stå mitt
på vägen. För de som rest i Norge är ju detta inte något
ovanligt!
I Amerika är dock reglerna för ersättning vid eventuellt
olycksfall väldigt stränga. Skulle man ”krocka” med en ko

blir man ersättningsskyldig till bonden och det kan bli
stora pengar. Så man är följaktligen väldigt försiktig i
möten med kor.
Sent på söndagskvällen kom vi tillbaks till Kalispell och
därmed var det hela över och resan tillbaks till Sverige
påbörjades på måndagen kl 12:00 och jag var hemma på
tisdagskvällen.
Sammantaget var det en upplevelse dels att komma till
Amerika och i synnerhet att vara med på the
GrandNASHional. Jag kommer säkert att åka dit någon
mer gång men då får det bli ett år då träffen är på
östkusten. Dels är det kortare väg och det går säkert att få
billigare resor dit än de 12 000 som min resa kostade.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera följande:
- genomsnittsåldern på deltagarna är hög (många
pensionärer)
- de bilar som deltog var i första hand 50-talsbilar då det
var långt att åka. De som hade äldre bilar (30-, 40-tal) hade
dem på trailers.
- när träffen äger rum i ”vilda västern” kan man ju förstå
att det inte kommer så många och det är väl den enda
missräkningen att det inte blev fler bilar än c:a 30 st.
- jämförelsevis när klubben firade Rambler 100 år (2002)
var träffen i Wisconsin och då kom över 100 bilar. Det
1949 Nash 600 Super, 1959 Nash Ambassador och
1937 Nash Ambassador...

Svartbjörn på vägen...
... och kor!

I denna trailer transporterades 2 bilar (4011 o 4012)

kan kanske vara för mycket då man inte hinner
tillgodogöra sig så mycket ”godsaker”. Dessutom blir ju
arrangemanget väldigt komplicerat. Men det skulle ju vara
en höjdare att gå och ”dregla” bland 100-tals
Nashautomobiler.
Det upplägg som man hade i Kalispell var ju väldigt likt
det vi har i Norden, samling, utflykt, bankett o marknad
men det koncentreras till en helg.
Jag tycker nog att det blir för mycket med så många
dagar. Det kan ju inte vara många som kan lägga nästan
en vecka på en bilträff, därav så många pensionärer och
de yngre som var där var folk med ”dollar” och egna
företagare som kunde disponera sin tid som de ville.
... och bakifrån i omvänd ordning.

Familjen Jim Dworschack framför en Nash 425 Coupe från 1929. Jim med fru och föräldrar
var med redan på Nash-mötet i Göteborg.

Nash 970, 1932

Två Nash LaFayette från 1940. Den övre
är en Model 4012 Couope och den undre
en Model 4011 Cabriolet.
1938 Nash Lafayette Model 3811 Cabriolet.
Med Rumble Seat, Overdrive, Conditioned Air.
Motor på 95 hkr, kaross från Seaman på ett
117" chassi. Grundpriset var 940 dollar. Totalt
tillverkades 275 vagnar.
Best in Show på GrandNASHional 2006.

Efter de branta stigningarna i Glacier Park
fick motorn en behövlig paus för att svalka
ned sig.

Kent har ordet
DAGS ATT BLI EN EUROPAREGION I NCCA?

S

å var det åter dags för en ny säsong med
våra veteraner. Hoppas ni hunnit göra
åtminstone en del av de jobb ni planerade i
höstas. Av erfarenhet vet jag att det inte blir så
mycket gjort som man skulle önska. Helt plötsligt
är snön borta, vårsolen lyser och man vill åka en
tur.
Sedan förra bulletinen har jag haft förmånen
att besöka den amerikanska klubbens årliga träff.
Denna gång ägde den rum i Kalispell, Montana.
Mer om detta på annan plats i bulletinen.
Bl a hade var jag med på styrelsemötet (som
lyssnare) och jag tog där upp frågan om
möjligheten att bilda en region inom
Nashklubben, en ”Europaregion”. Detta mötte
enligt styrelsen inget hinder och där finns regler
för hur en region skall hanteras. Då USA är
väldigt stort med långa avstånd är m a o
regionverksamheten viktig. (Se reglerna nedan.)
Det finns många fördelar med en region,
speciellt från och med i år då man kan vara så
kallad webmedlem. Det innebär att man för
endast $15/år får tillgång till allt materiel som
finns tillgängligt elektroniskt samt att TNT
(klubbtidningen) och Market Place (Annonsbladet) levereras elektroniskt och kan skrivas ut
från datorn.

Dessutom får man dagligen e-post från MOL
(Members On Line). Dessa mejl innehåller allt
från annonser på bilar/objekt som medlemmarna
hittar utanför NASH-familjen (e-bay osv). Man
får tips om renoveringsfrågor, inköpsställen av
delar och sist men inte minst kan man själv skicka
frågor om renoveringsproblem, behov av delar
och litteratur m m. Har själv haft denna tjänst i
flera år och får dagligen 5-10 mejl om allehanda
saker som berör NASH automobiler.
Jag har även gått igenom medlemsregistret för
NCCA och hittat totalt 40 st med e-post adress.
Förutsättningar för att skapa en region är bl a:
- minst 6 medlemmar
- minst 3 möten per år
- alla är medlemmar i NCCA
Fördelarna med detta är att vi får ett avsevärt
större kontaktnät med tanke på reservdelar och
litteratur. Vi får en tidning varannan månad
(TNT) och annonsblad varje månad. På några års
sikt kan vi ansöka om ett GrandNASHional här
i Europa. Givetvis kommer vår hemsida och
Bulletin i nuvarande form finnas kvar samt
matrikeln då den innehåller många bilar som
aldrig kommer att finnas med i den amerikanska
matrikeln.

Brev från en Nash standard six-ägare

Hej!
Jag äger en Nash standard six från 1928 model 328.
Jag har haft bilen från 1966 och bilen har varit helt
isärtagen och hela korgen är ny. Problem har varit att
hitta pegamoid och behövliga pegamoidlister. Kolvarna är
enl.-28, dvs av gjutjärn, och har gjutits med egna
gjutmodjeller som finns i behåll om behovet blir påkallat.
Vad som nu behövs är bl. a. lampglas, plana glas med
vågor på insidan, dimensionen är 9” max dia. och 8” är
hålet i kransen. Bränslemätaren är också på villovägar.
Kylarlocket är också på anskaffningslistan.
Jag har en motor som kanske är en Nashmotor. Jag
har jobbat med dörrlåsen och låstrycken på insidan är
totalt sönderfrätta och nu är jag i kontakt med ett
konsgjuteri som kan taga avtryck av de gamla handtagen
och gjuta nya handtag med samma kruseduller som var på
originalet och därtill kommer i gjutningen de behövliga
spåren i hålet. Vi har även verktyget för fönsterhissveven.
Materialet är brons. Om Ni har medlemmar som
eventuellt behöver ovannämnda delar går det bra att fixa
till ett skäligt pris då verktygen finns. Om kylarlocket
finns till låns går det bra att kopiera och gjuta nya.
Ett gott Nash-år 07!
Med vänlig hälsning,
Göran Lindblom, Sibbo Finland
E-mail:Toolhelp@kolumbus.fi

Nash-filmer på DVD
Leif Eriksson i Hudiksvall meddelar att han har
följande Nash-filmer till salu för 150kr/st inkl frakt:
Nash 1939-1940
Nash 1942-1948
Nash 1951
Nash 1953-1955
Nash 1956-1957
Nash Sales Training 1949
Leifs e-postadress är 0650.10863@telia.com

Garages hemsida som visar Tommys Nash Ambassador
1955.

LaFayette reservdelsbil till salu
En LaFayette Model 3818, dvs en 4d Sedan från
1938, är till salu. Bilen är att betrakta som en reservdelsbil. Kontakta Gudrun Lindell på telefon 0171-812 12
för ytterligare uppgifter.
Nash Ambassador 1955 till salu
Tommy i Hälsingborg mailar om att han har sin
Ambassador ute på nätet till försäljning:
“Hej,
Du är kanske ej så ofta på nätet men sänder dig denna mail
ändå.
Har ju kört upp min Nash till Mikes garage i Rögle, han
skall sälja den.
Jag gillar bilen men den är för svår att få delar till, tycker jag
i alla fall. Kompisen som har Cheva beställer vad han vill från
katalog, tack för det....
Om du vill kan du se bilder på nashen på
www.mikesgarage.nu
Tror ej det händer nåt före mars månad, det ska nog lite sol
till först.
Känner du nån i er klubb som eventuellt är intresserad så får
du gärna föra denna information vidare.
Hör gärna av dig!
Med vänlig hälsning,
Tommy”
Jag tar mig friheten att klippa några bilder från Mikes

Regler för region i Nash Car Club of America
ARTICLE VII: REGIONAL SECTIONS

SECTION I
A group of 6 or more members may request a Regional
Charter. Application for a Regional Charter will be made
to a Division Director who will present the request to the
Board.
SECTION II
All members of a Regional section must belong to the
National Club. Regional sections may set their own dues,
have their own publications, etc. Regions will abide by all
rules, and by-laws of the National Club.
SECTION III
The National Club requests: receipt of any local
periodicals; changes of Region By-laws; a list of members;
notice of planned activities. All activities should be
planned far enough in advance to allow for publication to
prevent conflicting dates.

SECTION IV
At least three meetings are recommended for all
Regions each year. These meetings may be in conjunction
with Division NASHional or Grand NASHional meets
when they are held within the local area.
SECTION V
The right to withdraw Regional Charters is held by the
Board of Directors. At the recommendation of any
member of the Board of Directors, 1/3 vote of the Board
shall dissolve any Region.
SECTION VI
To insure continuity and no misunderstanding of titles,
the title for Region heads shall be "Region Chairman
(Chairwoman)".
ARTICLE VIII: NASHional MEETS
SECTION I
There shall be one major National meet each year
designated the "Grand NASHional". Other NASHional
meets will be encouraged each year. These will be
designated Divisional NASHionals. All meets will be
under the direction of respective Division director and
will adhere to the NASHional Meet Standing Rules.
SECTION II
Any Region may present a bid to the Board of
Directors to host a NASHional Meet as per NASHional
Meet Standing Rules.
SECTION III
An open membership meeting will be held at each
NASHional Meet.
Det vore intressant att få veta vad du tycker som
medlem i The Nordic Nash Register om att vi ingår som
en region i NCCA.
Hör av dig!
Hälsningar, Kent

