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NYBILSKÄNSLA

Att sätta sig i en ny bil och
låta sinnena påverkas av
form, färg, ljud och doft
upplever nog de flesta av oss
som en mycket angenäm
känsla. Säkert har man också känt så alltifrån den första bilen
lämnade en fabrik.

Kan det finnas något härligare? Svaret är förstås ja – att få
uppleva motsvarande nybilskänsla i en minutiöst renoverad och
till originalskick återskapad veteranbil överträffar ju det mesta i
den här vägen.

Jag fick själv njuta denna känsla under sommarträffen 2007 i
en, som det kändes, sprillans ny och fräsch  Nash 420 Standard
Six. Agne Karlsson har skrivit en underhållande och lärorik
artikel om den renoveringen i detta nummer av TNNR Bulletin.
Läs och låt dig inspireras! 

Lars Adolfsson

Omslagsbilder Innehåll
Nash 420 Std Six, 1929 Ny Nash till midsommar — sid 5
Nash 422 Std Six Cabriolet, 1929 Nash Rally 2007 — sid 14
Nash 85 hkr motor Adv Six, 1929 Kent har ordet — sid 20
Nash Rambler 5321, 1953
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Ny Nash till midsommar? 

NASH 1929 Model 420     Text och foto Agne Karlsson

Min 1929 års NASH 420 köptes i ”befintligt skick”,
som det brukar heta, börjar Agne Karlsson från
Ljungsbro (Cloetta’s hemort) utanför Linköping sin
egen berättelse  om hur hans renovering har gått till.
Läs och bli inspirerad!

De flesta artiklar i gammelbilstidskrifterna handlar
om blanka fina bilar som de stolta ägarna visar

upp och berättar om hur mycket jobb som lagts ner för
att få bilen i skick som ny. Någon sådan bil har inte jag.
Det skulle vara A-Forden jag renoverade för 20 år
sedan isåfall. Men att skriva om Ford i en Nash-
tidskrift, det går inte för sig!  Istället skall jag berätta
lite om renoveringen av min Nash. Kanske lite nostalgi
för er som är färdiga, och kanske lite inspiration för er

andra. 
Mitt intresse för gamla bilar vaknade redan när jag

fick Ralph Stein’s fantastiska bok ‘Automobilen’ när
jag slutade yrkesskolan för bilmekaniker i början av
60-talet. Men helrenovering av en gammal bil tar en
del tid och kostar en del, så A-Forden renoverade jag
innan barnen tog tiden (och pengarna), så Nash’en är
planerad att bli mellan barn och barnbarn.

Nash var först med air condition, ‘weather eyed
controlled ventilation’ som det kallades, redan 1936.
Orsaken var att Charles Nash ville ha kylskåpstillver-
karen Kelvinators VD som VD för Nash, men han
ville inte lämna sin kylskåpsfirma. Problemet löste
Nash genom att helt enkelt gå ihop med Kelvinator.
Air condition blev, som det heter numera, en spi-
noff-effekt av sammanslagningen !

Att köpa bil. Att hitta ett bra renoveringsobjekt
från 20 - 30-talet är inte så lätt, nu när gamla bilskro-
tar blir kuturminnesmärkta och bilhandlare som Kalle
i Eda och Pelle i Läppe inte längre är i branchen.
Läppe-Pelle var en gudabenådad bilhandlare som,
berättade han själv, en söndag i mitten av 50-talet

lyckades sälja 112 bilar. En utan motor utan att
kunden upptäckte det. Till saken hör att det var
förbjudet att ha söndagsöppet på den tiden. Det var
för övrigt Läppe-Pelle som släpade sitt hus ett par
hundra meter över gränsen till Närke när skattmasen

Förarplatsen vid köpet (med Nash  ”Weather eyed controlled
ventilation”?) Konsulten och hans far utanför hönshuset där bla sätena

förvarats i över 35 år.



i Södermanland blev för svår. Att skattmasen senare
flyttade efter till Närke är, som man brukar säga, en
helt annan historia.

Själv hade jag varit ute och letat efter ett lämpligt
renoveringsobjekt under något år när Nash’en helt
oväntat dök upp vid fikabordet på jobbet. Vi pratade
om att skjutsa studenter, då en konsult på tillfälligt
besök nämde att hans far hade en gammal orenoverad
Nash stående i garaget sedan tidigt 60-tal. Nash var ett
välkänt märke för mej. Som barn åkte jag ofta i svär-
morsluckan på min morbrors 2-sitsiga Nash Lafayett
coupe från 1935. Jag minns tydligt dom vackra linjerna,
och min morbror talar än idag lyriskt om sin Nash.
Min moster var, har hon berättat, inte lika lyrisk över
det gamla skrället hennes pojkvän åkte omkring i. 

Så jag tvekade inte en sekund: Den bilen köper jag,
sa jag. Jag vet inte om far tänkt sälja eller vilket pris
han vill ha, svarade han. Det spelar ingen roll, jag
köper den ändå sa jag. Konsultens far blev lite intresse-
rad av vem det var som ville köpa bilen, så jag kunde
väl få komma och titta iallafall. Efter att förevisat
A-Forden och pärmen med foton från renoveringen,
fick jag köpa Nash’en för en human summa mot att jag
lovade att renovera den till en ‘riktig veteranbil’ och
bjuda på skjuts när den blir klar.

Och allt fanns med ! Även om bilderna inte visar
det, så var bilen nästan helt komplett när jag köpte den
år 2000. Det mesta låg i ett antal lådor utspridda i flera
garage, hönshus och andra förråd. Tur att säljaren har
mycket gott minne !  Inte bara bildelarna fanns kvar,
även besiktninginstrument, skattekvitton, instruktions-
bok, till och med glasaskkopparna fanns i behåll.
Dessutom hade han köpt upp ett litet förråd av reserv-
delar, på den tiden det ännu fanns något att få tag på
(nej, jag säljer inget av det - ännu). 

75 år på några rader. Bilen har bara haft två
registrerade ägare. Den byggmästare som köpte bilen
ny i april 1930, och den handlare som han sålde bilen
till 1946. Bilen var avställd under kriget, “olämplig för
krigsbruk” som det står i instrumentet, och och kördes
sista gången 1952 även om den inte avregistrerades

förrän 1957. 
Bilen har alltid funnits, och finns fortfarande, i

Linköpingstrakten och på bilden här intill är den, eller
kanske den andra Nash 420’an som gick som taxi i
Linköping,  inlämnad för service på Malte Månsons
Auto-Mekaniska verkstad på Nygatan 48 i Linköping.

Bilen har haft ytterligare två ägare före mej som
tänkt renovera den. Den förste demonterade delar av
bilen och den andre gjorde ingenting alls!

Renovering av chassiet. Bilen var som sagts
nästan komplett, men inte i nyskick ! Det enda som
saknades var en del plåt som rosten tagit, fotstegsbrä-
dor och Nash-klammorna till stötfångarna. Är det
möjligen någon som har sådana klammor över -
kanske?

Inte ens på 30-talet var det ofarligt att framföra
automobil. Förste ägaren råkade halka av vägen. Det
resulterade i nya skärmar och reparerade dörrar på
höger sida. Ett renoverat framhjul och en rejält sned
ram också, vilket jag upptäkte när bilen demontera-
des. Kan det möjligen vara så att bilden från Malte
Månsons är tagen i samband med den reparationen?
Det skulle onekligen vara kul att försöka ta reda på.
Hursomhelst, att rikta
en ram är enkelt fixat.
Det är bara att skruva
bort ramen, spänna
fast den mellan golv
och tak i ett stadigt
garage och ge sej på
med domkrafter.  Det
jobbiga är all mätning
som måste till för att
se att allt blev rätt.
Motor, växellåda och

bakaxel var bara att
demontera, göra rent
och sätta ihop igen.
Det är elementära ting
för en före detta  bil-
mekaniker. Men några

ovanliga upptäkter gjorde jag trots allt. Växellådan till
exempel. Axlarna satt fast, vilket berodde på att oljan
beckat ihop så jag fick bräcka loss den med ett stäm-
järn ! Väl rengjord visade det sig att allt var i nyskick.
Till och med färgen på insidan var som ny ! Det enda
större arbete som återstår på chassiet är att skaffa
Hardy-skivor till kardanaxeln och en ny vattenpump,
eftersom pumphjulet ätit sig in någon centimeter i

Chassiet klart - som det brukar heta när hälften återstår!

Nash’en ! (bakom Hudson 29’an i förgrunden) på verkstaden
år 1930 eller 1931. Bilden är från firma Malte Månsons
Auto-mekaniska verkstad, grundad 1912 och fortfarande
verksam.

Ramen blästrad och grundlackad
men inte riktad.



godset. Här har jag två val, endera åker jag till BIL-
TEMA och köper en, om dom har någon, eller så får
jag tillverka en själv. Nu visade det sig att BILTEMA
inte hade någon vattenpump i lager, så jag blev tvung-
en att göra en ny själv.

Man behöver inte alltid en komplett verkstad för att
renovera delar. Lite uppfinningsrikedom går lika bra!
Att göra allt jobb själv med enkla medel är halva
tjusningen med hobbyn.  Slipa bromstrummor till
exempel går bra med en vinkelslip, en borrmaskin och
lite skrot. Resultatet blir faktiskt bättre än att sätta upp
hjulet i en svarv, eftersom jag använder hjullagren som
centrering.

På tal om hobby. Renovera gamla bilar är den
optimala hobbyn, möjligen med undantag av golf. Det
tar massor av tid, kostar massor av pengar och resulta-
tet är inte till någon nytta alls.

Och sedan karossen. Inredningen var trasig och
möglig och trävirket i karossen var ruttet efter åren
utomhus. Konstigt nog var plåten nästan rostfri. På
dörrarnas insidor kunde man fortfarande se valsverkets
stämplar! “HEAT 1940  MANSARO  OHIO TEST2

120 6  EMPIRE QUALITY SHEET INSP. 21” står
det i de vackra runda stämplarna. Det var bara längst
ner där karossen ansluter mot träramen som plåten
var bortrostad.

Så efter att ha tittat en stund på fyndet bestämde
jag mej för att koppla på släpet och fara till Holms
trävaror i Sala. Där köpte jag 0,279 m3 kanadensisk
vitek, vilket är precis lagom om man tänkt sig såga till
en kaross till en Nash.

Och när man bygger en kaross av trä, gör man det
precis som träd växer. Nerifrån och upp.  

Hur det gick till ska jag snart berätta. Nu skall jag
ner i källaren och trimma vår kära gamla Singer--
symaskin, för tyget jag beställde hos LeBaron Bonney
i USA har just kommit!

Att snickra till en kaross till en Nash gör man
genom att såga till 179 trästycken i lämplig form och
sammanfoga dessa med de 78 plåtbitarna med hjälp
av 998 träskruv, 108 maskinskruv, 818 stålspikar och
lite lim, samt spika på tyg med ett oräkneligt antal
nubb. Och börjar man bara nedifrån så blir det inga
problem. 

Ja, det var väl det hela. 
Jo - ett litet problem återstår kanske ändå. Jag har

byggt karossen i källaren, och just när jag var klar
undrade hustrun hur jag skulle få ut den. Dörren är ju
bara 80 cm bred och trappan upp går i vinkel upp till
markplanet. Det är väl en enkel sak, jämfört med att
få tag i en vattenpump sa jag till hustrun, och försökte
se ut som om jag hade koll på läget.

För dej som vill veta mer eller “Allt om hur du
bygger en egen kaross”  som det stod i brevkurserna
förr i världen: Det absolut viktigaste när man skall
demontera och renovera en gammal bil är att inte
demontera den! Före och under demontaget mätte jag
upp alla tänkbara mått, fotograferade och noterade
hur alla delar var sammanfogade. Det blev ett 50-tal
skisser och omkring 150 foton. Av mätningarna på trä
och plåtdelar kunde jag se att karossen sjunkit ihop
någon centimeter. Med hjälp av de mått som karossen
skulle få, och med de gamla trädelarna som mall

tillverkade jag alla nya delar. 
Efter att ha byggt den nya karossen kan jag bara ge

ett  gott råd: Vid demontering av en kaross, mät upp
alla tänkbara mått och fotografera allt. Därefter mäter

Slipning av bromstrummor.

Min 1929 års Nash 420. Provmontering av karossen på
chassiet.

Fräsning av bakre dörrstolpe.



du upp alla otänkbara mått
och fotograferar det också.
När det är klart, mät upp
ännu fler mått och ta en
rulle bilder till!

Man behöver inte ha
tillgång till ett helt snickeri
för att tillverka trädelarna.
Enkla handverktyg går lika
bra, även om en bandsåg
underlättar arbetet.

Min hemmabyggda trä-
svarv kom också väl till
pass. Med hjälp av den, en
handöverfräs och lite skrot

tillverkade jag många av träbitarna. Men det gäller att
hålla fingrar, skägg och yrkesinspektionen ur vägen.

Första del jag tillverkade var bottenramen. Två
rejäla plankor sammanfogade med ett par tvärbalkar.
Tvärbalkarna är de enda trästyckena som är vanliga
raka plankor. Alla andra är krökta i en eller flera
riktningar, som dörrstolparna till exempel. Dom
tillsammans med torpedväggen blev nästa steg i bygget.
Dörrstolparna gjorde jag efter originalet i flera delar

som sedan limmades och skruvades ihop.  Så var det
dags att montera ihop dom delarna. Med hjälp av
dörrarna, som jag behållt i originalskick, och alla mått
jag tagit under demonteringen blev det lätt att kon-
trollera att allt var rätt gjort.  För att få delarna på rätt
plats byggde jag karossen på en enkel jigg av trä med
samma mått som chassiets ovansida. På så sätt vet jag
att karossen kommer att passa på chassiet.

Sedan fortsatte jag uppåt med bygget och tillverka-
de de längsgående takbalkarna. De gamla balkarna var
ruttna och ramlade isär vid demontaget. Så krökning-
en på de nya tog jag fram ned ett par mallar formade
efter måtten som insidan skulle ha och måtten på
plåtarna över dörrhålen. Takbalkens undersida är inte
plan, det är ca 1/2 tum högre vid mittre dörrstolpen.
Rundningen mellan dörrsida och tak handhyvlade jag
fram efter ett par mallar jag gjort efter det som var
kvar av originalbalkarna. Det höll mej varm några
kvällar och hyvelspånen räckte till att hålla värmen
några kvällar till, bara av det arbetet!

Efter att ha torkat svetten ur pannan och beundrat

det hela en stund gav jag mej i kast med takets tvärbal-
kar. Den främre tvärbalken hade usel passform mot
ramen över framrutan. Troligen byggdes taket separat.
Rätt mått i främre dörrhålet fick man sedan genom att
kila in ett antal träbitar mellan balken och rutans ram.
Jag gjorde balken så den passade istället. Undrar just
om det var ett brott mot originalskick? Karossens
värsta bit, kan jag avslöja, är den som sitter i hörnet
bak i taket. Den skall passas in mot takbalken, båda
tvärbalkarna bak och karossplåten på ovansidan.
Ingen av dom ytorna ligger i samma plan heller. Det
tog mej några kvällar att få till dom utan att använda
svordomar, även om det var nära ett par gånger. Men
det är ändå inte dom bitarna som krävde mest tid.
Mest tid lade jag ner på att få tag i träskruv - med
spår! För 20 år sedan, när jag renoverade A-Forden,
kunde man köpa träskruv med spår i vilken järnhan-
del som helst. Men inte nu. Det är ingen som är så
dum att han använder spårskruv när det finns stjärn-
skruv, svarar dom i järnhandeln när man frågar.  Jo -
jag, säger jag tyst för mej själv när jag går därifrån.

På tal om träskruvar. I original är karossen skruvad

Provmontering av ram och dörrstolpar.

Tillverkning av mall för
takbalk.

...och högra framdörren.Ramarna till bakdörrarna...

Karossens värsta bit. Någon bild på spårskruv har jag inte,
men det kanske inte behövs?



ihop från utsidan, sedan satte man dit och spikade fast
plåtarna. Jag bygger tvärt om så jag passar in och
limmar ihop trädelarna mot plåten sedan tar jag bort
de limmade styckena och drar i träskruvarna från
utsidan. Lite extra arbete kanske, men ska det vara som
original så ska det, sa jag när kompisen frågade varför.
Jag vet inte vad han tyckte, för han bara tittade på mej
en god stund och ruskade på huvudet. 

Nu var det dags att ge sig på dörrarna. Här gäller det
att se till att ramarna inte blir skeva. Men som oftast
finns det ett enkelt knep. Om man spänner upp båda

balkarna och fräser anliggningsytorna för
tvärsstyckena i båda balkarna samtidigt så blir det lika
mycket fel på båda, om man säger så, och dörrarna
blir exakt som dom skall vara! 

Ja, så är det bara att jobba på, och efter cirka 886
timmar är alla trädelar, som tak, ramar kring fönstren,
fästen för vevmekanism och dörrlås med mera, färdi-
ga och monterade. De enda bitar som jag kunde
återanvända var ramen kring bakrutan och fästet för
taklampan. Så där sparade jag några timmars arbete !

Att renovera säten och inredning och hur jag
gjorde det, är vad jag tänkt berätta om nu.

Först sätena. Bilden ovan visar framsätets rygg-
stöd. Nästan helt, men ganska smutsigt och slitet. Här
har råttorna haft ett representabelt flerfamiljshus
under de 35 år sätena förvarades i hönshuset! Men
ändå inte värre skadat än att det går att kopiera. Rätt
kvalitet och färg gick att få fram genom att leta upp
delar av tyget som varit invikt och aldrig utsatt för
slitage eller solblekts. Hela inredningen, förutom
innertak och golvmattor, är uppsydd av en klatschigt
gråbrungrön plysch. Innertaket är ett beige nappat
bomulltyg och golvmattorna en mörkbrun ögelmatta.
Dessa oslitna bitar jämförde jag med provbitar jag

beställt från LeBaron Bonny i USA. Sedan var det
bara att mäta upp hur mycket jag behövde, och
beställa!  Att jag importerade från USA berodde på att
dollarkursen då var så låg att det, trots tull och frakt,
blev billigare än att köpa i sverige.

Att demontera klädseln är enkelt. Den är spikad
fast. Men det är en rasande massa nubb att ta bort.
När klädseln väl var borta kunde jag, med viss smärta
och blodspillan, konstatera att det fortfarande fanns
en del nubb kvar i klädsel och att fjädersatserna i
sätena var trasiga. Det var bara själva fjädrarna som
kunde användas.

Ståltrådsdynorna fick jag “virka” nya av pianotråd.
Det går åt 20 meter 2 mm och 5 m 1.5 mm pianotråd
till varje fjädersats,  ja och så en rejäl virknål också!

Nåja, pianotråden bockade jag till rätt form genom
att använda ett par enkla verktyg som jag tillverkade.
Dels ett för att kunna bocka trekantiga utbuktningar
på tråden på jämna avstånd, dels ett för att vika dessa
trekanter i en 90 graders böj. Dessutom ett verktyg
för att bocka till öglor på distanshakarna.

När all pianotråd var på plats var det bara att
grundmåla och lackera det hela. Eftersom man
sprutar den mesta färgen tvärs igenom, lade jag alla

Baksätets fjädersats efter demontage.Främre ryggstöd till min 1929 års Nash 420. Svår fråga: Är
bilen vänster- eller högerstyrd?

Trådbockningsverktyg gjorda av lite skruv och skrot.

Taket klart. Här syns också lite av karosspappen som sedan
ska kläs med plysch.



fjädersatser i en trave och fick på så sätt alla lackade på
samma gång. Det gick utmärkt och så sparade jag både
färg och arbete också!

Att sy upp ny klädsel är inte alls så svårt. Man
behöver bara en bra symaskin, lite noggrannhet och att
tummen inte sitter mitt i handen!  Klädseln består av
plysch som man kanalsyr mot en kraftig bomulls-väv.
Kanalerna syr man med dolda sömmar genom att vika
tillbaka plyschen och sy fast baksidan dubbel mot
bomullstyget. Kanalerna sys så att plyschen för varje
kanal blir ca 3/8” bredare än bomullstyget på så sätt
kan bomullstyget spännas hårt sträckt mot fjädersatsen
och plyschen får sin vackra vågiga form. Men för att
det ska bli så, måste kanalerna stoppas först

Stoppningen gjorde jag genom att lägga en kraftig
plastremsa i botten på en hopsnickrad träkanal. På

plasten lade jag sedan en 140 grams råbomullsmatta
och ovanpå den 60 gram tagel. Överst lade jag sedan
en likadan plastremsa som underst. Sedan var det bara
att spänna fast klädseln mot kanalen med ett par
tvingar och dra in hela paketet i kanalen. Som avslut-
ning drar man ut en plastremsa i taget. På så sätt bir
stoppningen jämn längs kanalerna och dessutom lika
i alla kanaler. Lätt som en plätt faktiskt!

För att få en snygg klädsel krävs det att tyget skärs
till och sys så att det passar precis till fjädersatserna
och att kanalerna stoppas hårt. Dessutom ‘krymper’
hela klädseln med närmare två decimeter efter att
man stoppat kanalerna, så det går inte att bara lägga
på klädseln på fjädersatserna, speciellt som det skall
vara en grov säckväv och en centimetertjock filtmatta
under också!  Man börjar med att sträcka så mycket
det går och fäster bomullsväven på kortsidorna.
Sedan bankar man för kung och fosterland på kläd-
seln med handflatan från mitten och utåt. Sträcker
och fäster på nytt och så vidare tills klädseln kommit
på plats. Därför är det viktigt att bomullsväven är
kraftig och av hög kvalite. Baksidan av sittdynorna,
och även sidorna på bakre sittdynan, består av perga-
moid som dels tål mer belastning och dels är stadigare
än bomullstyget. Pergamoiden till baksidorna syr man
på efter att kanalerna stoppats, helt enkelt för att
annars kan man inte dra i stoppningen. För det här
jobbet tjänade arbetarna en dollar per dag på den
tiden bilen byggdes. Jobbet tog mej bortåt en veckas
arbetstid, så min timpenning kan nog inte blivit
många öre.

Det färdiga resultatet av vedermödorna med
framsätet ser man på bilden. Den kantsydda golvmat-
tan och sparkskydden på dörrsidorna har även dom
provmonterats och man skymtar även dörrpanelen
med dörrfickan i bakgrunden. 

NEJ! har han lagt en textilmatta fram? Det skall ju
vara en gummimatta i original! tänker nu den rätttrog-
ne. Lugn! jag har en gummimatta också. Om det
regnar kör jag original, men om det är fint väder
skiter jag i original och har det lika ombonat som

passagerarna, hade jag tänkt.
Dörr- och väggpaneler invändigt är helt klädda

med samma plysch som används till sätena. Plyschen
läggs på karosspapp, viks runt kanten och limmas mot
baksidan av pappen. Panelen spikas sedan fast mot
karossen med spik med kulhuvud och innan man slår
sista slaget på spiken petar man spikhuvudet genom
plyschen med en karosse-
rinål. På så sätt blir spi-
karna osynliga! På sido-
paneler som gränsar mot
fönsterhål eller mot an-
nan  pane l  sp ikas
plyschen mot karossen
direkt istället för att lim-

Varsågod och sitt upp så reser vi ut i världen!

Kanalerna sys med vår trogna
gamla Singer, för ändamålet
trimmad med Denimnål och
extrastark bomullstråd.
Framsätets fjädersatser klara
och provmonterade.

Stoppningen lagd i träformen
och efter att den dragits in i
klädseln. Dörrficka färdig att fästas i

dörrpanelen.



mas mot panelens baksida för att skarvarna skall
täckas. På alla paneler under fönsterhöjd läggs dess-
utom en tunn bumullsmatta bakom plyschen för att ge
en mjukare yta. Allt det här är ett ganska enkelt arbete,
det tar bara en del tid.

Mer pyssel är det att tillverka dörrfickorna på
dörrarna. I original är dörrfickorna sydda ovanpå
dörrpanelen. Man sydde fast fickan tvärs igenom både
plysch, bomullsmatta och karossieripapp. Det är enkelt
och snabbt, men det händer att karosseripappen och
dörrfickan lossnar eftersom karosspappen blir perfore-
rad när man sytt. Jag valde en mer sofistikerad metod
som var vanlig på mer påkostade vagnar. Det här är ju
inte original, men en klen ursäkt är väl att vår symaskin
inte är djup nog för att klara att sy fast dörrfickorna
enligt originalreceptet. Med den metod jag valde syr
man först resårkanalen på dörrfickan, sedan veckar
man och syr fast fickan mot en plychbit som blir
fickans baksida. Efter detta trär man i resårbandet och
syr fast fickan på en bit karosseripapp.

Nu har man en färdig dörrficka, den sätter man in
bakifrån genom ett hål i dörrpanelen där man redan
har limmat fast dörrklädseln runt kanten av hålet.
Genom att vika undan klädseln på dörrpanelen kan
man nita ihop pappen i dörrpanelen och pappskivan
med dörrfickan på. Sedan är det bara att vika tillbaka
och limma klädseln på dörrpanelen. På det här sättet
blir dörrfickan infälld i dörrpanelen. Det ser snyggt ut
och den sitter stadigt.

Nu tar jag paus ett tag. Nu ska jag sitta upp i min
ombonade kaross och drömma mej ut på vackra
midsommarvägar. För att köra på riktigt dröjer någon
midsommar än.

När man renoverar riktigt gamla bilar hittar man
lätt både här och där delar som är trasiga eller så slitna
att de måste bytas ut. Det man inte hittar lika lätt är
delar att byta ut dom med, speciellt inte till ovanliga
bilmärken och modeller.

Till de vanligaste märkena, som A-Ford till exempel,
kan man köpa praktiskt taget alla reservdelar, även om
det naturligtvis inte alltid är originaldelar. Till dom

modeller som det på den tiden fanns och även fortfa-
rande finns väldigt många av, finns det firmor som
specialiserat sig på att tillverka och sälja reservdelar.
Katalogrenovering brukar det lite vanvördigt kallas
om man bara köper allt nytt och skruvar dit.

Men det gäller inte de ovanliga modellerna. Till
dom, som Nash till exempel, blir det att ut och leta på
veteranbilsmarknader eller bland kontakterna i
branchen.  Det är det rätta sättet, och en av renove
ringens trevligaste sysselsättningar. Man träffar ofta
på många trevliga och ibland också ganska udda
mäniskor. Men mer sällan träffar man på de udda
delar man letar efter. 

Då återstår att själv tillverka vad man behöver.

Tillverka själv betyder för många att man låter
någon verkstad eller annan klurig person tillverka
delen man saknar åt sig. För egen del föredrar jag den
hårdare vägen, att helt enkelt tillverka eller renovera
delarna själv. 

Då blir det att plocka fram metallsvarven och
kunskaperna man fick i sig på yrkesskolan för verk-
stadsmekaniker för mer än 40 år sedan, sätta tummen
på rätt ställe i handen och köra igång.

På Nashen var det inte så många delar jag blev
tvungen att tillverka själv. Mest en hög rörnipplar, ett
antal bultar och muttrar, diverse klammor, fästen och
liknande smådelar.

De enda större jobben var att tillverka nya delar till
vattenpumpen, dörrhandtagen, oljefiltret, kylarlock,
stötfångarklammor, nya spindelbultar och lager och
lite annat.

Det där med vattenpumpen som var slut. Till
den var det bara att gjuta och bearbeta insidan av
huset och tillverka nya lager. Dessutom gjorde jag en
ny impeller och axel. Impellern är krymp på axeln.
Det gör man genom att göra hålet lite, sådär 4 hun-
dradels mm, mindre än axeln. Sedan värmer man upp
impellern ett par hundra grader. Då utvidgar sig
materialet och man kan stoppa i axeln, men det gäller
att vara snabb innan axeln också blir varm. För när
båda delarna är lika varma (eller kalla) sitter axeln som
berget i hålet. 
Nytillverkad vattenpump, den nedslitna impellern till höger.

Nödvändigt verktyg för renovering?
Metallsvarv med frästillsats.



Oljefilter till Nash hittar man inte på vilken
besinstation som helst. Nuförtiden hittar man väl inga
bildelar alls på någon bensinstation för den delen. Där
säljer dom livsmedel. Kanske borde man ha letat på
ICA, Hemköp eller sybehörsaffären?

Själv tog jag istället originalfiltret och moterade bort
ena gaveln, tog ur originalinsatsen och lödde fast en
fläns jag tillverkat. Sedan tillverkade jag ett lock med
fäste för ett modernt pappersfilter, från BMW’s 300
serie som passade i burken. Dessutom tillverkade och
monterade jag en tryckhållningsventil i inloppet på
oljefiltret. Det är nämligen så att Nash’en har ett så
kallat delflödessystem där den olja från pumpen som
inte behövs för smörjningen går via oljefiltret tillbaka
till oljetråget. Så utan tryckhållningsventil skulle det
inte bli något oljetryck eftersom ett modernt pappers-
filter har alldeles för lite mottryck. På det här sättet
kunde jag behålla originalfilterburken.

Inre dörrhandtag På Nash’en sitter de inre
dörrhandtagen i en hylsa av vitmetall som är skruvad
fast i dörrmekanismen. Den här vitmetallen blir med
åren mycket spröd. Så när man tar tag i handtaget för
att stänga dörren går den gängade delen sönder och
man sitter där med handtaget i handen. Vad göra?

Jo man svarvar till en ny gängad hylsa av stål,
svarvar ur originalhylsan och pressar i den nytillverka-
de hylsan. När handtaget monterats tas all belastning
av stålhylsan och originalhylsan sitter utanpå enbart
som dekor. En metod som praktiserades redan då
bilarna var nästan nya och det fina är att reparationen
blir helt osynlig.

Till höger i vänster bild nedan syns en dekorbricka
i den svarvfixtur jag gjorde för att kunna spänna fast
den och svarva ur för stålhylsan. Högra bilden visar
hur jag filade nya låsringsspår med hjälp av en nålfil
och en distanshylsa.

Stötfångarklammor och kylarlock. Klammor för
stötfångarna saknades. Dom fick jag gjuta nya med en
originalklamma som gjutmall. Det blev lite detektivar-
bete att hitta någon som som hade och dessutom var
villig att låna ut en originalklamma. Till slut fick jag
napp mot att jag gjöt upp ett kylarlock som klammans
ägare saknade. 

Med klamman och mitt kylarlock i fickan åkte jag
till Bersbo metallgjueri och gjorde sandformar med
originaldelarna som gjutmodeller. När när det var
klart fyllde dom formarna med brons- respektive
aluminiumsmälta när dom ändå gjöt sina egna delar.
När metallen stelnat och kallnat var det bara att slå ur
formarna, kapa bort ingöt och skägg och sedan slipa
och polera delarna. 

Resultatet blev riktigt bra trots att jag inte gjutit
annat än gråjärnsdetaljer i olivinsandform tidigare.

Skillnaden är huvudsakligen att man använder en
annan sorts sand så att finare detaljer kan reproduce-
ras.

Sota och slipa ventiler är inget man behöver göra
på moderna bilar. Men förr i tiden var det en vanlig
serviceåtgärd. Materialen och bensinen var inte lika
bra som idag. Slipa ventiler gör man med en ven-
tilslipmaskin. Sådana tillverkades en gång i tiden av
Linköpingsfirman Malte Månson, men jag missade att
köpa en då, så jag fick konstruera en egen variant av
en tryckluftdriven slipmaskin, ett koordinat-skruv-
Slipning av ventiler. En nyslipad ventil syns mitt i bilden.

Stötfångarklammor 
      
 och kylarlock.

Original filterinsats till
vänster och
ombyggt oljefilter nedan.



stycke och min svarv. Det gick precis lika bra faktiskt.
Provkörning. När alla delar tillverkats var det bara

att montera ihop alltihop för att se att det passade,
innan man demonterar det mesta igen för att lackera
delarna.

I september 2006 var alla viktiga delar på plats och

justerade. 
Innan spackling, slipning och lackering tog jag

tillfället att provstarta och provköra bilen för första
gången. Eftersom jag redan demonterat all inredning,
dörrar, skärmar, motorhuv mm ställde jag in en
drickaback att sitta på, knöt fast en extradunk bensin
på ramen och sög upp bensin till bränslepumpen och
handvevade motorn tills jag fått upp lite oljetryck. 

Efter att ha tagit en extra runda kring bilen och
kollade att allt var rätt monterat, inställt och justerat,
satte jag mej tillrätta på drickabacken, vred om tänd-
ningen, drog ut choken, tog ett djupt andetag och
trampade till på startpedalen. Till min förvåning
startade motorn direkt på första försöket.

Den stannade visserligen direkt också då jag sköt
in choken, men det var lätt åtgärdat med lite justering
av förgasaren. 

Jag lät motorn vara igång under ca en timma, och
körde omkring lite i grannskapet för att kolla att allt
fungerade som det skall. Det gjorde det.

Lackering. Själva lackeringen är det enda arbete
jag inte gjort själv hemma. Anledningen är att jag inte
har något lämpligt utrymme för det. Allt underarbete
och grundlackering gjorde jag hemma men slutlacke-
ringen gjordes hos en proffsfirma ned riktig sprutbox.
Lackeringen gjordes i delar. Det är enklare och det
blir heller inga olackerade ytor i skarvarna mellan de
olika delarna. 

Efter lackering var det bara att än en gång montera
ihop allt, montera in inredningen och spänna perga-
moiden på taket.

Att spänna yttertaket är ett svettigt arbete. Perga-
moiden måste vara varm då den spänns, annars kan
den bli säckig då solen lyser på taket en varm som-
mardag!

Endera värmer man upp pergamoiden och arbetar
snabbt, innan den kallnar. Eller så värmer man upp
garaget till en bit över 30 grader och jobbar lite
lugnare. Svettigt blir det ju i vilket fall. Själv valde jag
den senare metoden.

Sedan är det bara att registreringsbesiktiga och ge

sig ut på vägarna!
Hur det till slut blev kan du se här nedan.
Någon investering för framtiden,  eller sparbössa

är det inte att fixa till en veteranbil. 
Men kul är det!
Faktiskt en alldeles utmärkt hobby. 
Den tar massor av tid, kostar massor av pengar,

och resultatet är i stort sett oanvändbart!

Agne Karlssons nyrenoverade 1929 års Nash 420.
En renovering till originalskick som Agne helt, så när som
lackering och förkromning/förnickling, utfört med egna
händer. Stor uppfinnigsrikedom och klurighet har gjort allt
detta möjligt med relativt enkla verktyg och maskiner.

Montage av yttertak.
Bomullstyget monterat, efter det
ska ett lager råbomull på och
sedan pergamoiden.

Montering av innertaket
somspikas mot takribbor-
na med bomullsbanden
som är fastsydda i tyget.

Karossen klar för slutlackering.

Bilen provmonterad före lackering och före provkörning.





Gränna och Vida Vättern, Sverige 

NASH Rally 2007     Text Kent Agdestein
Foto Kent Agdestein/Lars Adolfsson/Tor Stranger-Johannessen

Den 3-5 augusti var det då åter dags för den årliga
Nashträffen, denna gång stod den svenska delen av
TNNR  som värd. För arrangemanget svarade  Christer
Söderberg, Lars Adolfsson, Georg o Agneta
Magnusson och jag själv. 

Från början hade vi räknat med ett rekorddeltagande
men på grund av olika händelser krympte antalet

bilar ner till vad vi normalt brukar ha. Själv hade jag
med min Flint. Christer och Lasse körde min Nash.

Vi startade från Sandhem och körde via centrala
Jönköping upp mot Gränna på den gamla riksvägen.
Strax norr om Kaxholmen började min Flint bete sig
underligt som om den inte fick bensin (hade tidigare
haft problem med bensintillförseln). Jag stannade vid
en busshållplats och lät den stå en stund och efter
några minuter gick det att köra vidare, efter ytterligare
några kilometer började det igen, endast full choke
hjälpte för att den skulle gå. I allt bestyr hade jag nu
tappat kontakten med Christer och Lasse som hade
kört bakom mig.

Jag stannade i Ölmstad och ringde. Det visade sig
att de blivit stående i en backe med misstänkt
bensinstopp. Vi diskuterade alternativa felorsaker
men kom fram till att det nog var slut på bensinen då
jag räknat lite på hur långt vi kört och vad jag tankat
tidigare (nu är det nog dags att fixa bensinmätaren).

Efter en stund kom en man fram till mig och
erbjöd sig att åka och köpa bensin vilket jag
naturligtvis tackade för. Efter ytterligare en stund
stannade en äldre man som erbjöd sig att skjutsa

tillbaks mig till den plats Lasse  och Christer stod med
Nashen då han hade passerat dem tidigare.

Strax efter kom ”bensinmannen” och sedan kunde
vi köra vidare, jag hade dock fortsatt problem med
Flinten. Som tack för hjälpen fick de var sin
Nash-tröja vilket uppskattades.

Väl framme vid Gyllene Uttern kunde vi tanka
båda bilarna. När vi kom fram till Vida Vättern som
var platsen för träffen, dock något försenade, hade en
del redan kommit.

...och samtalen pågår till långt in på
kvällen.

Medan solen sakta sänker sig stiger
stämningen kring långbordet...

Musik är vackrast kommen ur en vev-
grammofon. Paret Immonen njuter.

Tröjan som tack för
hjälpen vid soppatorsk .

Fredag kväll är det korvgrillning med Tor
som mästare vid fyren i vanlig ordning. 



En av de bilar vi räknat med var Samuel Ekeblads
Nash 1928. Denna bil har varit med i registret sen det
startade och det är nu 3:e generationen som äger den.
Tyvärr fick de problem och ringde med bilen ståendes
utefter gamla E4:an. Då vi hade många ”experter” till
hand gav sig Robert Johansson och Ingvar Berg iväg

för att hjälpa till. Efter lite åkturer kom de till sist
fram till platsen. De kunde då konstatera att ett
vevlager gått sönder. Hoppas familjen får igång bilen
till nästa års träff.

Som brukligt på fredagskvällen var det ordnat med
grillafton under sedvanligt gemyt. Genom att samla
ihop de utemöbler som fanns vid varje stuga kunde vi
ordna långbord. Grillutrustning fick vi låna av
motellet och ölen hade inköpts i Finland av våra
finska vänner och under några korta timmar blev det
naturligtvis bilprat i huvudsak.

På lördagsmorgonen kom ytterligare några
deltagare, däribland Agne Karlsson i sin nyrenoverade
420 och Roger Åkersten med sitt objekt på släpkärra.

 Vid niotiden samlades vi för gemensam avfärd till
Gränna som var rallyts första stopp. Ända till veckan
före träffen hade vägen varit avstängd på grund av
översvämning men som väl var öppnades den bara
ett par dagar innan vi skulle köra där. Utefter vägen
passerade vi Uppgränna där vi bland annat kunde se
Brahehus högt upp till vänster, se även
http://www.myra.nu/brahehus.html

Väl ankomna till Gränna parkerade vi på det
vackra kullerstenstorget mitt i Centrum. Efter att vi
parkerat gick vi tillsammans till Gränna Museum där
vi tittade på utställningen om Grännas historia och vi
kunde också studera historien kring Andrées resa
med luftballong till de nordliga polartrakterna. Se 
http://www.grennamuseum.se/andreexpeditionen

Efter detta besök gick vi tillbaka till bilarna och
där hade många intresserade samlats så vi fick tillfälle
att berätta för grännaborna om våra bilar. Jag hade
också ordnat med en journalist från Jönköpings
Posten som tog bilder och skrev en artikel om
besöket som infördes i tidningen veckan efter.
Tidningsurklippet kan du se genom att klicka här.

För att hålla oss till resplanen behövde vi nu
fortsätta resan, vi vände oss åter mot norr för att köra
till Hästholmen där vi skulle ha lunch som förbokats

på Värdshuset Vätterhästen. Där åt vi husets special
Wienerschnitzel med tillbehör. Parkeringsmöjligheter
hade vi på en stor plan intill värdshuset där det bland
annat fanns ett Loppis och ett Glasscafé.
Överenskommelse hade gjorts med caféägaren om
gratis parkering mot att vi köpte glass efter lunchen.

August Salomon Andrées försök att nå nordpolen 1897
slutade tragiskt. Ballongen Örnen, nedisad och utan
styrförmåga, sjönk ned på packisen. 1930 återfanns
expeditionens sista läger på Vitön och resterna finns nu på
museet i Gränna.

Roger Åkersten tog med sig sitt renoveringsobjekt, en 1931
Nash 660 Six Sedan, på en släpkärra specialtillverkad för  tv-
inspelning av bilfärd. Ställningen för kameramannen skymtar
till höger.

Agne Karlsson har just anlänt i sin nyrenoverade 1929 Nash
420 Standard Six. Han väckte berättigat uppseende med detta
nytillskott och tog hem årets renoveringspris.

http://web.ebruket.com/TNNRv1/pressklipp/Artikel_JP_2007.asp
Lars Adolfsson



För övrigt fantastiskt god italiensk glass. Se även
http://vatterhasten.com/

Mätta och belåtna körde vi nu vidare till Alvastra
Kloster för ett kort uppehåll. Här finns ruinerna efter
ett gammalt kloster som var väldigt stort. Se även
http://www.wadbring.com/historia/sidor/alvastra.htm  

Efter detta korta uppehåll körde vi vidare upp på
Omberg som är det högsta berget i Östergötland med
bedårande utsikt över Vättern. Här gjorde vi ett stopp
för fotografering.

Vi började nu bli kaffesugna och åkte därför via

vackra småvägar vidare till Väversunda Kyrka där vi
planerat ett stopp med kaffe och dopp. I samband
med detta hade vi den obligatoriska lådan där var och
en på tid skall identifiera föremålen i lådan. Under
väntan på att få utföra provet kunde vi besöka kyrkan
och via ett inbyggt högtalarsystem få en kort historik
om byggnaden.  Du  kan läsa mer om den på
www.wadbring.com/historia/undersidor/vaversunda.htm

I vår ursprungliga plan skulle vi nu fortsätta till
Rökstenen via sjön Tåkerns södra sida men då den
tidigare översvämningen hade dränkt vägen fick vi

åka tillbaka en bit och
välja en annan väg. Dock
kom vi fram till Rökstenen
i beräknad tid.

Rökstenen är en av
Sveriges mest berömda
runstenar och drar alltid
mycket turister. Vi gjorde
här en halvtimmes
uppehåll och körde
därefter vidare på Turist- 

Ragnvald Carlssons 1947 års Nash 4763 Ambassador
Brougham. Inget glasstvång här på gräsmattan!

Alvastra kloster kan ge en vink om betydelsen av att under-
hålla. Det var dock av andra skäl som klostret blev ruin.

Ombergs branta backar och grönskande skogar klarades
galant. Ett disigt Vättern kan anas mellan träden.

Klarar jag alla, undrar Robert. Georg är omutlig kontrollant.

Framför Värdshuset Vätternhästen. Fri parkering för alla som
köper glass! Men på bilden finns bara en med glass i näven?

Deltagande fordon i TNNR:s rally 2007, Gränna - Vida VätternDeltagande fordon i TNNR:s rally 2007, Gränna - Vida VätternDeltagande fordon i TNNR:s rally 2007, Gränna - Vida VätternDeltagande fordon i TNNR:s rally 2007, Gränna - Vida Vättern
Lars Adolfsson, Christer Söderberg 1929, Nash 440 Special Six 4d Sedan
Agne Karlsson 1929, Nash 420 Standard Six 4d Sedan
Roger Åkersten 1931, Nash 660 Six Sedan
Ilkka Immonen 1933, Nash 1123 Big Six Converible Sedan
Gunnar Eriksson 1935, Nash 3520 Advanced Six 4d Sedan
Ragnvald Carlsson, Alf Askerhag 1947, Nash 4763 Ambassador Brougham 2d
Tor o May Stranger-Johannessen 1961, Metropolitan 2d Hard Top
Kent Agdestein 1925, Flint 
Georg Magnusson Corvair
Samuel Ekeblad 1953, Volvo PV 
Ingvar Berg 1954, Chevrolet 
Carl-Olov Johansson 1957, Opel Rekord 



vägen till vårt hotell Vida Vättern. Läs mer på
www.wadbring.com/historia/undersidor/rokstenen.htm

Efter ankomsten till hotellet gick var och en till sitt
och förberedde sig för kvällens middag i restaurangen
där vi i förhand hade beställt Vätternröding vilket är

en delikatess. Under kvällen blev det prisutdelning
från dagens frågetävling samt förevisning av diverse
bilder från tidigare träffar. Jag visade bilder från min
resa till LeMans 1967 då jag var där på 24
timmarsloppet.

På söndagen hade vi vår lilla marknad. Jag hade till
detta tillfälle köpt in några ”club items” från den
amerikanska Nashklubben och tog upp beställningar
på dessa för leverans under hösten/vintern. På
bifogad lista, som du ser den om du klickar här, finns
allt som är tillgängligt. De gulmarkerade artiklarna har
jag som prov. Priserna är inklusive frakt. Om någon

 skulle vilja veta hur de ser ut kan jag ordna en bild på
respektive vara.

Med ett “Keep them on the road!” avslutar jag här
min rapport från Nash-mötet 2007.

Kent

Ingvar och Monica Berg. Birgitta
Magnusson och Jonny Dahlberg

Agneta Lindquist och Georg
Magnusson.

Ragnvald Carlsson, Alf Asker-hag
samt Jonny och Ann-Cathrine Duell

Christer Söderberg, Anita och Ilkka
Immonen.

Agneta Lindquist delar ut 1:a priset i
frågetävlingen till Agne Karlsson...

Oda med bestefar Tor
och bestemor May
Stranger-Johannessen.

Kent visar klubb-
regalia, merparten
från Nash Car Club of
America,  i sitt
marknadsstånd.
Monica Berg kollar
igenom utbudet.

Roger och Lena Åkersten. Gunnar
och Märta Eriksson.

Agne tilldelades “Stora renoveringspriset” för den
egenhändigt renoverade Nash 420 från 1929.

3:e-priset, en baro-/hygro-/termometer,
vann May Stranger-Johannessen.

... och 2:a-priset till Lars Adolfsson som
valde kristallskålen.

http://web.ebruket.com/TNNRv1/regalia.asp
Lars Adolfsson



Immonens Big Six Convertible Sedan far hem till Finland.

Gruppfoto på alla Nash-entusiasterna.

 Oda med kamrat i baksätet på Kents Flint.

Vacker utsikt över Vättern från Omberg.

Interiören i Agnes 420 Standard är så nära original-
utförandet som tänkas kan.



Kent har ordet  
BREV FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN

För ett tag sedan fick jag ett mail från
Thomas M. Harrington som är bosatt i
Paris och medlem i Nash Car Club of

America (NCCA). Han vill minska sin Nash-
samling en aning och skriver:

“...
By the way I am downsizing my collection. I have a
Nash 990 (890B) which needs restoration, and loads
of Nash parts accumulated over the years. If anyone is
interested I could arrange to meet them in
Blerancourt, France to have a look. The Nash is
complete and all I would want for it is what I have in it,
about 10,000 euros. It is imported into France,
European duties paid. The parts I just want to go to a
good home and since the Nordic register seems active
I thought it might be a good idea to contact you.”

Är du intresserad kan du kontakta
Thomas M. Harrington (Tom)
20, Rue Berthe - 75018 Paris - France
 + 33 (0) 1 42 52 48 21
+ 33 (0) 6 07 66 09 69
 + 33 (0) 1 55 79 08 74 (Fax)
 tomharring@rueberthe.com 
Tom skickade också med ett par foton. Det ena
är på hans magnifika sjusitsiga 998 Phaeton

från 1932: 

Det andra fotot visar hans 1932 års Nash
Ambassador, modell 1097:

Så har det kommit ett annat mail, den här
gången från Göran Lindblom i Finland. Han
skriver:
Hej! Under sommarens ljuvliga dagar kom jag att
finna en Nash-motor som togs till vara ocn nu sökes
ett gott hem åt fyndet. De kritiska måtten är endast
kolv, diam.79mm men den är lik den motor som sitter
i min Standard Six från 1928.Vad som finns är
motorblocket, vevstakar, nokaxsel, vevaxsel och
oljetråget. Motorblocket måste förses med hylsor för
kolvarna är uttagna med våld .De gamla kolvarna var
av aluminium.
Om det finns ett behov av en dylik motor så överlåtes
detta exemplar till en anspråklös ersättning utan
garanti.
ps.Jag importerar gängelement (Helicoil) om sådana
behövs så kan jag hjälpa. Elementen kan sändas i
brev (liten kostnad).
Lampglasen är höstens stora aktivitet hos oss.
MVH Göran Lindblom
E-mail:toolhelp@kolumbus.fi

Leif Eriksson i Hudiksvall skriver den här
gången att han har ytterligare DVD-filmer
utöver dem han anmälde i förra numret av
TNNR Bulletin. Så här skriver han:



Hej. Jag undrar om ni är intresserade av Nash DVD-
filmer, 150kr med frakt. Har dom här filmerna:
Nash 1939-1940
Nash 1942-1948
Nash 1951
Nash 1953-1955 
Nash 1956-1957
Nash Sales Training 1949

Leif bifogar bilder från DVD:n Nash 1951:

Vidare skriver han “Får även en film från USA
som är mycket ovanlig om Nash 1950
Ambassador:

Slutligen har jag ett mail från vår medlem
Christer Byttner i Finland. 

Hej,
Blir tvingad att sälja min 1929 Nash Standard Six
423, 2 dörrars!
Kan du tipsa mig mig hur jag kan nå en köpare som
är seriös och bra.
Hoppas på ditt svar.
Bästa hälsningar,
Christer Byttner Mob: +358 50 5535055

Möjligen kan han redan ha sålt den, men är du
intresserad så ring och kolla!

Det var allt för den här gången.
Hälsningar, Kent



“I Dagens Nyheter läste jag häromdagen om en bil
som kördes med en hand. Själv har jag kört en taxibil
med en fot. Det var en Nash Special som var förlängd
20 cm och försedd med svenskbyggd kaross samt
teknologie doktor Fredrik Ljungströms
spontanväxellåda.

Motorn var på 55 hk och tjänstevikten var 1 800 kg.
När man tagit plats bakom ratten i denna bil och

placerat högra foten på gaspedalen, så släppte man inte
den, utan foten var kvar tills man steg ur.

I denna enda pedal låg nämligen både gaspedal,
växling, körning framåt, bakåt och bromsning!

Och när man varit till bilbesiktningen och
undervisat besiktningsmannen om körningen och han
efter tvekan kört runt hörnet så var det bara att sätta
igång. Jag körde den i en precisionstävling och tog
tredje pris. Detta hände i nådens år 1929-30.

BERNT FRIDING”

Kent Agdestein var vid tiden för artikeln i kontakt
med Bernt Friding och fick veta mer om hur det var
att köra med Spontanväxel och skrev sedan en utförlig
artikel i Nash-bulletinen nr 1, 1983. Där kunde man
läsa bland annat föjande beträffande handhavandet.

Man pressar endast ned pedalen för att köra framåt
och lyfter den med tårna vid backning och alla

köroperationer sker automatiskt en efter en med
endast reglering av fottrycket.

För att verkligen förstå vad detta innebar, kan man
tänka sig probelemet start i backe med en annan bil
tätt bakom.

Oavsett man är en erfaren förare eller ej kan man
inte förneka den känsla som infinner sig när man
tänker på alla de tempon man måste genomföra och i
rätt ordning. Till skillnad från en Spontan-utrustad
vagn med endast en sak att göra – trampa ned pedalen!

Det spelar ingen roll om man gör det snabbt eller
långsamt eller om man gör det för första gången, man
kan helt enkelt inte misslyckas.

Systemet ser till att starten sker mjukt och åt rätt
håll. Systemet gör även allt växlingsarbete helt perfekt
och medger en acceleration snabbare än en
normalväxlad vagn. Allt som behövs är att pressa
pedalen ytterligare när man vill öka farten och släppa
den vid fartminskning. Släpper man pedalen helt läggs
bromsarna automatiskt till och bilen stannar.

För att backa bilen lyfts pedalen från utgångsläget
varefter den åter pressas ned och bilen backar, för att
åter köra framår upprepas den första rörelsen.

Vidare nämns att man hade för avsikt att sälja
uppfinningen till den amerikanska bilindustrin men
man kom i en tid då denna gick in i en omfattande

kris.
Spontanväxeln finansierades av Axel Wennergren

och hade Fredrik Ljungström med flera som
upphovsmän. Utan den amerikanska bilindustrins
intresse såg man ingen möjlighet att göra en
framgångsrik produkt av Spontanväxeln, övriga
marknader ansågs vara för små för att utveckla den.

Artikelförfattaren vid den märkliga Nashen, som torde ha
varit något av det mest praktiska som sett dagens ljus,
bortsett från att den accelererade något förskräckligt, trots
den tunga vikten och de få hästkrafterna. (Bilden och
bildtexten tagen från artikeln i DN 5 december 1982.)

Från arkiven

Genial Spontanväxel

Följande intressanta artikel var införd i Dagens Nyheter den 5 december 1982. Den skrevs av en då 80-
årig man som mindes hur det var att köra en bil utrustad med automatisk växellåda i slutet på 20-talet.






