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Prins Wilhelm hade under mång år Nash som sitt
favoritmärke. Sist i raden kom denna eleganta
Victoria Model 1189 från 1933 med rak
toppventilåtta och dubbeltändning.
Bilden har tidigare varit publicerad i Autohistorica 5 - 84
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NASH OCH AMC
Till årets Nashmöte i Motala kom
inte bara deltagare från TNNR.
Svenska AMC/Rambler Sällskapet
ställde upp med en grupp glada
och pigga entusiaster. Mötets
medelålder sjönk såväl hos folk Celebra passagerare om bord, del 2
som fordon! Det gav en vink om tryggad framtid för vår verksamhet i
och med möjlighet till olika slag av samverkan.
En direkt sådan är TNNR Bulletin, som upphör med detta nummer.
Istället disponerar TNNR 4 sidor i Svenska AMC/Rambler Sällskapets
Rambler Revyn som utkommer med 4 nummer per år. Vill man få
Rambler Revyn i brevlådan eller bara läsa den på vår hemsida – ja det
väljer du själv, se bifogat följebrev!
Förra numrets spaning efter spår av C W Nash´s Sverigebesök 1928
utökas nu med vad Svensk Motortidning skrev i september det året.
Christer Söderberg skriver om mötet i Motala och Mats Ericsson
berättar om släktklenoden W1, i skick som när den var ny.
Lars Adolfsson

Omslagsbilder

Innehåll

Kafferast i Borensberg
Prins Wilhelms Nash Victoria 1933
Per Näs i Ajax 1926
Ambassador Convertible 1967

Nash-mötet 2013, Motala I Sverige
Fra Syvseterstreffet i Valdres 2011
W1 – Nash 1928, ett orört original
När C W Nash besökte Stockholm 1928
Nils E Wahlberg intervjuas

text Christer Söderberg
foto Lars Adolfsson, Kent Agdestein, Tor Stranger-Johannessen

Boren runt med Nash
Werner von Heidenstam fick Nobelpriset i
litteratur 1915. Att nå hans högt belägna
Övralid blev en utmaning för Nash-vagnarna i
sommarhettan.
von Heidenstams magnifika Chrysler Imperial
från 1931 finns utställd på Motala Motormuseum.

Den årliga Nashträffen
2 – 4 augusti 2013
Av tradition håller vi NASH-mötena första
helgen i augusti då det brukar vara varmt
och stabilt sommarväder, och det var inget
undantag i år. Lördagen den 3 augusti var
årets varmaste dag i Motala, över 30 grader!
Inte undra på att våra ålderstigna bilar
stönade, pustade och inte uppskattade

tomgångskörning.
Stigningen upp till
Övralid blev en riktig utmaning, men alla
klarade sig upp och fick ta del av den
storslagna utsikten över Vättern samt den
intressanta historien om en av våra största
författare.
Att Werner von Heidenstam även hade

Nash-mötets deltagare härbärgerades i STF:s trivsamma vandrarhem vid Göta kanal i Motala.

smak för fina bilar upptäckte vi vid besöket
på bilmuseet i Motala där hans stora Chrysler
1931 fanns att beskåda, med tidstypisk
rekvisita. Museet, ja, det var nog bland det
mest imponerande vi besökt. Hur har en
enda man lyckats få ihop så många fordon
(alla var emellertid inte hans egna) och inte
enbart fordon, där fanns radioapparater,
tändkulemotorer och mycket annat. Speciellt
intressant var den tidstrogna bilverkstaden,
inte riktigt som dagens "sterila" verkstäder!
Men NASH då? Det enda vi fann var ett
hjul som låg utanför verkstaden. Denna brist
måste åtgärdas! Vi får väl fundera ut något
under mörka vintertimmar.
I år fanns en ambition hos oss att få ned
kostnaderna för deltagande eftersom
kostnaderna för en NASH-helg stigit kraftigt
under senare år. Vi valde därför inkvartering
på vandrarhemmet vid Göta kanal i Motala.
Det verkar som detta val gick hem eftersom
det var flera år sedan vi hade så många bilar

och så många deltagare. Att bo flera i
samma rum kan vara knepigt, därför delade
vi ut öronproppar, vilket uppskattades av
dem som inte har för vana att snabbt falla i
sömn! Kanske var den tyckande värmen ett
lika stort problem för sömnen. Men
stämningen var god, finns det hjärtrum finns
det stjärtrum!
Våra trogna NASH-vänner från Finland och
Norge kom till vår glädje även detta år, Ilkka,
Kalevi och Thor med sina likaledes trogna
hustrur.

På Motormuseet i Motala kunde vi inte hitta en enda Nash. För att avhjälpa bristen ställde vi därför upp inte mindre än tio Nash/AMC-vagnar på planen utanför museet!

Fredagens korvgrillning, en gammal tradition.

Som vanligt anlände de flesta på fredag
eftermiddag, en del långväga med
gammelbilen på trailer, och i den ljumma
kvällen fanns mycket att diskutera medan
båtarna sakta gled förbi på kanalen. För
många var det premiär för deltagande i det
årliga NASH-mötet och vi hade för första
gången även bjudit in Ramblerklubben.
Med Göta kanal i fonden stod sammanlagt
12 äldre bilar uppställda och med dessa
deltog sammanlagt 27 entusiaster. Snudd på
rekord!
Den äldsta bilen var en NASH model 323
från 1928 och den yngsta en AMC Gremlin
från 1970.
Bidragande till det stora deltagarantalet var
förstås att vi inbjudit "sladdbarnen" oftast
med bilnamnet Rambler precis som deras
härförare Charles Rambler (tidigare Charles
Alvarsson, ett smart namnbyte). Det visade
sig att vi och "sladdbarnen" passade bra ihop

så det blir förhoppningsvis fortsatt umgänge
på våra träffar.
Efter en natts "god" sömn rullade vi iväg i
solskenet och den tilltagande värmen. Vi
följde Göta Kanal (som blev klar för trafik
1832) till Borensberg med sina slussar, och vi
blev väl mottagna på värdshuset med
förmiddagskaffe och gott bröd alldeles intill
kanalen.
Den gamla bron över Motala ström vid
Borensberg, från slutet av 1700-talet, blev en
perfekt uppställningsplats för fotografering av
NASH-kortegen. Övrig trafik avstannade i
vördnad så vi fick ha bron för oss själva en
stund.
Efter denna sköna kaffepaus riktade vi
kylarna tillbaka mot Motala för besöket på
bilmuseet, där ägaren dök upp och lät sig
imponeras av vår "bilflotta"! Museet är som
nämnts av högsta klass och den stora
variationen av tekniska ting hänförde oss alla.

Motormuseet har flera tidstypiska miljöer. I
denna verkstadsinteriör får sveriges äldsta
lastbil, en Helios/NAG 1903, en noggrann
översyn av kunniga händer

Ford,
Ford,
Ford,
men
ingen
Nash

Äldst på träffen - Nash 1928 Model 323.
Ägare: Mats Ericsson

Vi intog lunch i museets restaurang innan vi
styrde mot von Heidenstams Övralid, där
den sista backen gjorde sitt bästa för att plåga
livet ur våra gamlingar, utan att lyckas!
De flesta av oss känner till att Werner von
Heidenstam fick Nobelpriset i litteratur, men
få kände till hans många kvinnoaffärer. Om
dessa fick vi livfulla beskrivningar av våra
duktiga guider.
Efter att ha fått eftermiddagskaffe med goda
bakelser i den fina miljön på Övralid var det
Seniorerna uppradade vid kanalkanten...

... och yngst - Gremlin 1970 Model 7046
Ägare: Charles Rambler

dags att dra sig tillbaka till Motala, men vi
tvangs lämna en bil på parkeringsplatsen, en
model 4840, 1948. Den vägrade att starta
trots alla goda råd från experter som
flockades runt bilen. Men felet analyserades
korrekt och några dagar senare hämtades den
hem av Mats Ola för att bli åtgärdad och
sedan rullade den eleganta NASHEN så fint
på vägarna runt Skillingaryd igen.
Som sig bör avslutades kvällen med middag,
prisutdelning och trevligt umgänge.

Det var flera som hade många rätta svar (det
var väl ingen som googlade?). Segrade gjorde
Kent, som fick det traditionella
NASH-priset designat av Lasse. Ett oväntat
inslag efter prisutdelningen inträffade när en
modellhelikopter kom inflygande och flög
över bordet och gjorde en del manövrer över
huvudena på oss, så länge batteriet räckte.
Det var Christer som legat i hårdträning för
att kunna precisionsflyga och även släcka
levande ljus med vinden från rotorbladen.
Ett stort tack till Ragge som beslutsamt såg
till att vi efter middagen kunde flytta från
uterestaurangen till en egen lokal inne i
restaurangen och skapa den speciella
NASH-andan som vi brukar känna på våra
träffar.
Det fanns många intressanta bilar och fina
renoveringar men den bil vi kanske mest
uppskattade att få träffa var helt orenoverad
och bar sin härliga patina från 1928, med
både rost och flagnande lack. Det var en
model 323, med den handmålade

originalregistreringsskylten W 1! Äntligen
fick vi se denna bil som det har talats om
under så många år. Det var en upplevelse!
Nummer 1 är normalt vikt för länets
landshövding, men Dalarnas dåvarande
landshövding var inte intresserad av bilar och
hade heller inget körkort, så numret blev
ledigt och gick till en annan registrering,
givetvis en NASH som tillhörde en
brukspatron. Nu har den bilen övertagits av
Mats Ericsson, som skriver om bilens historia
på annan plats i detta nummer. Den bilen är
så intressant i sitt originalskick att det vore fel
att renovera den!
Under mötet hann vi även diskutera framtiden för våra klubbar, det är svårt med
nyrekryteringen och ett närmare samarbete
mellan NASH och AMC organisationerna
kanske är en lösning.
Detta NASH-möte visade i alla fall att
släktskapen är stor och ett närmare
samarbete kanske kan gagna båda
organisationer.

... och juniorerna på parkeringen utanför kafeet i Borensberg!

Nash Standard Six 1928 Model 323

Nash Big Six 1933 Model 1123

Nash LaFayette 1937 Model 3713
Sedan vi blivit visade von Heidenstams Övralid
stannade vi kvar en stund och drack kaffe
med våfflor på Café Farfarsstugan strax intill.
Före återfärden till STF:s Vandrarhem i Motala
passade vi på att fotografera våra vackra
fordon på ängen intill cafét.

Nash Standard Six 1929 Model 420

Nash Special Six 1929 Model 440

Nash Twin Ignition Six 1930 Model 481

Nash “600” 1948 Model 4840 och
Nash Ambassador 1947 Model 4763

Nash Rambler Super Six 1958 Model 5815-1

AMC Rambler Javelin 1968 Model 6879-5

Våra nya vänner “AMC-folket”. Susanne Cramer och Charles Rambler, Ulf Atterström, Ingegärd och Kent Dahlin

AMC Ambassador Conv 1967 Mod 6787-7

AMC Gremlin 1970 Model 7046

Slutligen vill vi som var arrangörer tacka alla
som var med på NASH-träffen och bidrog
till den goda stämningen, många var med för
första gången, så att det blev en spännande
och intressant helg i Motala, en stad med
gamla industritraditioner.
Nästa år är det Finland som arrangerar och
då är det 40-årsjubileum, hoppas vi ses då!
Christer Söderberg

Deltagare på Nash-träffen 2013 i Motala

Kent Agdestein
Ulf Atterström
Ragnvald Carlsson o Alf Askerhag
Ingemar och Katarina Birgersson
Kent och Ingegärd Dahlin
Mats och Constanza Ericsson
Ingemar Frey
Kalevi och Anniki Hauvonen
Ilkka och Anita Immonen
Mats Ola Jönsson och Birgitta Westin
Charles Rambler och Susanne Cramer
Christer Söderberg
Lars och Birgitta Adolfsson
Johnny Dahlberg och Birgitta Magnusson
Göran Lindblom
Tor och May Stranger-Johannessen

Märke
Nash
AMC
Nash
Nash
AMC
Nash
Nash
Nash
Nash
Nash
AMC
Nash
-

Modell
440
Ambassador
4763
420
Javelin
323
Rambler
3713
1123
4840
Gremlin
481

Årsmodell
1929
1967
1947
1929
1968
1928
1958
1937
1933
1948
1970
1930

Tillbaka till vandrarhemmet efter turen Boren runt. Efter en stunds vila och lite uppfräschning bar det
av till Wärdshuset Berggrens Källare för intagande av festmåltiden. Till kaffet kallades vinnarna fram
av Christer för att i tur och ordning ta emot diplom för goda resultat i frågetävlingen. I bakgrunden
syns Motala Verkstads byggnader som ligger utmed Motala kanal.

Prisutdelning.
1:apris Kent
2:apris Ilkka
3:epris Mats
Finlands gåva
till Kent.
Avslutsapplåd!

Efter att förra numret av TNNR just gått i tryck kom följande fina bilder på en
imponerande samling sjusitsiga Nashvagnar i Norge. :

Hei Tor!
Bilder tatt på Syvsetertreffet i 2011, Nytun i Valdres.
På dette bildet er alle felgtyper Nash leverte representert.
T-1718 tilhører Union Hotel i Geiranger, platefelger
T-1728 tilhører Gunnar Garen, Vøringsfoss, splittfelger
E-6007 tilhører Ymer Sletten, Bergen, spilefelger
X-2855 tilhører Arne Finstad, Dokka, artellerifelger
F-483 Jeffery tilhører brødrene Breen, vulstfelger
Nashregisteret står fritt til å bruke bildene, får du de på trykk i
The Nash Times så er det bare fint !
Mvh
Gunnar Garen

text: Mats Ericsson
foto: Lars Adolfsson, Kent Agdestein och Tor Stranger Johannessen
samt bilder från författaren och Jan Strömans samlingar

Registreringsnummer W1
Nash 1928 Model 323
En riktigt rysare, som det brukar heta på Antikrundan när något orört objekt med tillförlitlig
proveniens dyker upp. Det fick även Nash-mötet
2013 uppleva.
Här berättar nuvarande ägaren till W1 dess
historia.
1928 hade företaget Wiklunds Velocipedfabriks AB i
Stockholm, trots namnet, även import av nya bilar
från Amerika i sin verksamhet. Ett av märkena var
Nash. Wiklunds hade också tidigare tagit in Ajax från
Nash Motors vilket förklarar att en del Nashmodeller
levererades med Ajax instruktionsbok.
En Nash 323 Standard Six årsmodell 1928 levererades
till mellansverige. Men innan leverans var det
nödvändigt att montera en varningstriangel på den ena
bakskärmen lydande"Varning Fyrhjulsbromsar" - en
Nash hade goda bromsar!
Brukspatrton Knut Heikenskjöld och hans familj i
Dalarna behövde en bil. Den var tänkt att bara köras
den varma och någorlunda torra årstiden. Ingen
frysvätska och vägarna var ännu nästan bara lämpliga
för hästfordon. När Nashen så anlände behövde den
först förses med registreringskyltar innan den kunde
användas. Varje län hade sin egen registreringsbokstav
i kombination med ett nummer. För Dalarna gällde
länsbokstaven W åtföljd av ett antal siffror. Ensiffriga
registreringsskyltar var förbehållna länets landshövding
och andra högre befattningshavare. Men i Dalarna var
landshövdingen kvar bakom sin häst och hade inte

skaffat något körkort. Istället kom skyltar med W1 att
hamna på denna Nash 323 Standard Six ägd av en
brukspatron. Som fick göra skylten själv, några färdiga
skyltar tillhandahölls inte på den tiden.

delen ens hade fått röra, räckte upp handen.
Olov blev den nye ägaren 1964. W1 var tillbaka på
vägen igen, nu för att användas året runt. Olov var
lycklig över sin bil. Han köpte en uppsättning nya däck
och började ställa upp i flera veteranlopp. Det var
skojigt, de lokala tidningarna skrev om W1 som nu var
ute på vägarna igen och radiointervjuer följde. Knappt
tio år senare lämnade Olov bondgården och flyttade
till stan. W1 fick flytta in i ladan igen, denna gång med
skylten: Får ej röras! Och det respekterade man.

W1 såldes 1937 till en handlare vid namn Johan, min
morbrors farbror, i ett litet samhälle med 50 innevånare beläget ännu djupare in i skogarna. Han hade
en 1914 års Overland, men behövde, som han sa,
något bättre. Han bestämde sig att köpa Nashen
uteslutande för den unika W1-skylten. Ett beslut som
ogillades av hans son. Han ville hellre att fadern skulle W1 kördes sedan inte på 35 år. Med undantag av den
köpa någon ny och modern bil, som en Ford.
där midsommardagen 1985 då hans brorson (det var
jag) inte kunde motstå frestelsen att ta ut den på en
Kriget kom och Johan måste ställa undan sin kära W1 tur. Den startade utan problem med hjälp av
i en lada. Det fanns ingen bensin att köpa och att startkablar. Tjugotvå år senare bytte W1 ägare igen.
konvertera den till gengas var det definitivt inte frågan W1 är i god kondition för att vara 86 år. Det mesta på
om. 1945 var kriget slut och Johan skulle kunna W1 är som det en gång var på den gamle
använda W1 igen. Men nu hade Johan köpt en järnhandlarens tid. Vägmätaren visar 70906 km och
bondgård och tyckte att han inte längre behövde den fungerar fortfarande.
någon bil så den blev kvar i ladan trots att den var i
perfekt skick. Innan han drog sitt sista andetag W1 rullar på vägarna igen och denna gång för gott!
upprepade han frågan om inte någon ville ha bilen.
Hans brorson Olov hade alltid varit fascinerad av den
Mats Ericsson
bilen, som varken han eller någon annan unge för den

Morbrors farbror Johan var bilens
andre ägare efter brukspatron
Knut Heikenskjöld.
T. v: Johans lanthandel och
bensinstation.

Morbror Olov Hagström
var W1:s tredje ägare.
Han deltog i ett flertal
veteranbilsträffar under
åren 1964-1974.

Här har jag fått följa med morbror Olov. Jag vaktar bilen och
kanske sitter jag och drömmer
om att en gång få äga den gamla
fina Nashen?

Bilens interiör och klädsel är
från när bilen var ny. Allt
kommer att bevaras i detta
charmiga ursprungsskick.
Constanza och Mats Ericsson är
fjärde ägare till denna Nash
1928 Model 323 som varit i
släktens ägo sedan 1937.

Sista skattekvittot före
kriget.

T v två bilder från tidigare
veteranbilsevenemang.
Den övre från en tävling i
Rättvik.
Den undre bilden är från
Skoklosterlöpet 1967.
Foto: Jan Ström an

Drömmen gick i uppfyllelse!
Som nybliven ägare 2007 står
jag framför bilen. Den är i orört
originalskick och så kommer den
att förbli, den ska vårdas ömt!

text från Svensk Motortidning 30 september 1928
foto från Jan Strömans samlingar

Mr Nash in Town
I förra numret av TNNR Bulletin skrev vi om vad
tidningarna rapporterade när Charles W Nash
besökte i Sverige 1928. Nu har vi hittat
ytterligare en artikel, denna gång i Svensk
Motortidning.
Motorhistorikern Jan Ströman har i sina samlingar ett foto taget i Wiklunds utställningslokal
på Kungsgatan i Stockholm som han är vänlig
att låta oss återge här.
Det har varit storfrämmande i staden. Mr Charles W
Nash, en av Staternas främsta bilmatadorer, vars namn
väl snart är lika internationellt bekant som mr Fords,
har gästat oss under ett par dagar i sällskap med sin
överingenjör Wahlberg, barnfödd i Finland. Det
celebra besöket satte genast igång diverse rykten om
en Nashfabrik i Sverige, samarbete med Volvo o. s .v,
men mr Nash dementerade i egen hög person alla
romantiska förmodanden i den vägen. Det rörde sig
helt enkelt om en nöjesresa. När han i alla fall skulle
till bilutställningen i Paris och London, så varför inte
passa på att göra en avstickare till Sverige för att se,
hur det såg ut där?
Mr Nash stack inte under stol med, att han i viss mån
blivit överraskad av åtskilligt här i landet. Det lät på
honom, som han väntat sig lite mera primitiva
förhållanden i en hel del avseenden. Vi å vår sida blevo
också en hel del överraskade, när vi träffade mr Nash.
Vi hade väntat oss att hos en man, som från vanlig
enkel arbetare stigit till att vara en av Staternas mest
framstående industriledare, finna något typiskt
amerikanskt, men därav vart intet. I stället träffade vi
en soignerad herre med en glad glimt i ögonvrån; mest
av allt verkade han svensk officer, som aldrig kommit
i beröring med vare sig amerikansk hets eller mag-

Wiklunds vd Emil Salmson, fjärde f v, och Charles W Nash med armen vilande mot en Nash

fördärvande isvatten.
När vi träffade mr Nash, hade han sett S. K. F:s och
Elektrolux fabriker. “I am impressed, very much
impressed!” sade han. “Icke minst över den
köpmannagenialitet, som gjort Elektrolux till vad det
är. Att tänka sig, att här kommer ett svenskt företag
och konkurrerar framgångsrikt med våra egna hemma
i vårt land, och det fastän vi har 40% importtull på
dammsugare. Det är styvt gjort! Vad beträffar S. K. F
hade jag ganska högt spända förväntningar, men icke
desto mindre blevo de väsentligt överträffade. Det är

en gigantisk fabrik även efter amrikansk måttstock.
Och vad här är rent och prydligt överallt. No rubbish
in the streets, och inte ens på bakgator. Jag kan väl
aldrig tro, att ni gått och sopat gatorna extra bara för
min skull.”, sade mr Nash med en extra glimt i
ögonvrån. “Att döma av er gästfrihet skulle man
nästan kunna tänka sig något ditåt! Det är inte utan, att
den här tiden här i landet tagit på krafterna; men så har
jag ju naturligtvis inte precis samma träningstillfällen
som ni”, slutade den amerikanske industriledaren med
en humoristisk suck.

text från Svensk Motortidning 30 september 1928

Sakta På Trean – Yankeens Lösen
DEN SVENSK-FINSKE CHEFSKONSTRUKTÖREN Wahlberg om aktuell
bilteknik i Amerika. Automatisk växellåda måste möjliggöra bromsning
med motorn och tyst snabbstart, om den skall slå igenom.
Bromsproblemet – ett nytt friktionsmaterial, som är effektivare än de
gamla bromsbanden. Sexcylindriga motorn tros ge utslaget i striden
Ford - Chevrolet. Fyrorna dömda att försvinna.
veringenjör Wahlberg såg, trots sin
finländska härstamning, mera amerikansk ut än mäktig chef. Medellång,
smärt och senig, blicken en smula
inåtvänd ibland, som om ägaren för sin
inre syn diskuterade med sig själv något
invecklat problem. En vetenskapsman
några år in på 40-talet blir diagnosen. Vi
lyckades vid den charmanta middag,
som Wiklunds höll för de långväga
gästerna på Hasselbacken, få ingenjör
Wahlberg för oss själva en stund och
bådo honom berätta litet om den
tekniska sidan av den amerikanska
bilindustrin.
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a, svarade han, det kanske inte är så
lätt för den, som ej satt sig in i
genomsnittsamerikanens syn på bilen,
att förstå hur olika man värdesätter dess
egenskaper på ömse sidor om Atlanten.
Här i Europa sköter ju privatbilisten sin
vagn och förstår sog i många fall på dess
maskineri i detalj. I Staterna är det helt
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annorlunda. Vår version av er Medelsvensson är, så märkvärdigt det än kan
låta, i de flesta fall närmast analfabet
beträffande bilens maskineri. Och han
intresserar sig inte ett spår för det heller!
Bilen skall gå, när han behöver den, utan
att han behöver besvära sig med att titta
efter, hur den ser ut under motorhuven för att inte tala om under golvbrädena!
Då och då måste han ju köra den till en
servicestation för att få den smord, men
det kan också hända, att det blir
Nash 1928 med Spontanväxel

bortglömt på obestämd tid. Då blir det
förstås en skräll, och den är natuligtvis
den förbaskade fabrikantens fel!
Däremot bryr sig vår bilist inte så värst
mycket om vagnens ekonomi, därför
att bensin och olja är förhållandevis
mycket billiga. Han vill istället ha en
kraftig motor, så att han slipper växla
ideligen. Att kunna köra sakta på trean
tycks mer och mer viktigt hos oss. Men
man ska kunna köra fort också, förstås!
– Hur ställer ni er till frågan om
automatisk växellåda? inskjuta vi.
– Från teoretisk-praktisk synpunkt är
naturligtvis en sådan – med vissa
förbehåll beträffande dess konstruktion
och verkningssätt – en idealisk lösning
av fartregleringsproblemet. Men när
idén ska omsättas i praktiken i Staterna,
stöter man på svårigheter. Så, som
trafiken är i de flesta amerikanska städer,
och på de större vägarna också,
förresten, måste man ha någon annan
bro m sm ö jligh et än d e vanliga
bromsarna. Dvs motorn, ty någon annan
anordning blir det väl svårt att

Nils Erik Wahlberg
f 1885, d 1976.
Hos Nash från
1917 till 1952.
En av flera
duktiga tekniker
som C W Nash tog
med sig från GM.

åstadkomma på ett praktiskt sätt. Skall
det vara en automatisk växel, måste den
alltså innefatta möjlighet att bromsa med
motorn. Annars går det ej hos oss; jag
vet ej, hur de bromsar skulle se ut, som
skulle stoppa i vår trafik utan motorn till
hjälp.
idare är det en annan sak –
fortsätter herr Wahlberg – som
man måste tänka på i samband med
automatväxeln, om man vill söka införa
den i Staterna. Och det är att bilens
igångsättning skall kunna ske tyst fastän
den går snabbt. Jag har hört en vagn
med Ljungströms automatväxel; starten
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var ju oerhört snabb och på samma gång
mjuk, men ack, du milde, vad den
dånade, innan vagnen kom upp i något
sånär fart. Tänk er en hundra vagnar
eller så i en gatukorsning, som spruta
iväg på en gång med så´na där
bålgetingar under huven! Det skulle väl
låta någonting! – Nu kan det ju hända,
att man kan få en sådan där växel något
så när tyst, vilket är nödvändigt för dess
införande hos oss. Jag kan säga, att
varenda amerikansk bilfabrik, som vill
hålla sig framme i utvecklingen, just på
sista tiden mera än förut sysslar med
frågan att få vagnarna att gå tyst under
alla förhållanden. Ångmaskinen är i det
fallet idealet, som vi försöka att
efterlikna. Och jag tror att vi ha lyckats
rätt bra redan.
– Apropos bromsar, vad anser ni om
servobromsar?
– Så vitt jag kan se, behöver man på en
vagn av nu i Amerika bruklig storlek
ingen servoanordning. Vi ha konstruerat
fullt tillräckligt effektiva bromsar utan
någon sådan, och de äro ej tunga att
manövrera. Och varför skall man då
göra saken mera komplicerad och skaffa
sig en ny felkälla i chassiet. Det räcker
minsann med dem, som finns där förut!
Dessutom är jag inte så alldeles
övertygad om välsignelsen med en
broms, som låser hjulen utan en ganska
hård trampning på pedalen. Jag
föreställer mig, att en nervös eller
kanske mindre skicklig förare i den
fjäderlätta servobromsen får ett alldeles

för farligt försvarsvapen, med vilket han
lätt kan åstadkomma större våld än
nöden kräver.
– Nå, och vad sägs om de hydrauliska
bromsarna, som tycks vinna terräng i
Amerika?
o, den senaste Lockheedtypen är nog
en ifråga om pålitlighet fullt acceptabel bromskonstruktion. Och enkel att
handskas med för vagnägaren är den
också. Vi ha emellertid funnit, att de
hydrauliska bromsarna släppa för
långsamt, och det är en av orsakerna till,
att vi ej reflektera på dem. Medan vi är
inne på frågan om bromsar, så kan jag
tala om, att utvecklingen på detta
område just nu håller på att ta ett ganska
stort steg framåt. Vi ha i Staterna lyckats
få fram ett nytt friktionsmaterial, som
ser ut att bli betydligt bättre än de gamla
vanliga bromsbanden. Det kan gjutas –
eller stöpas kanske det heter på svenska
– och maskinellt bearbetas till den för
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trumman passande, exakt riktiga formen.
Vidare är det till skillnad från de vävda
bromsbanden praktiskt taget okänsligt
för väta. De senare är ungefär som
läskpapper, medan vattnet å andra sidan
ej tränger in under ytan på den gjutna
massan. E n täm ligen obetydlig
bromsning är därför tillräcklig för att få
den senare bromsen torr, även om den
blivit fullkomligt översköljd av vatten.
Vi hålla f. n. hos Nash på med att prova
denna bromsmassa, och jag tycker det
ser ut som resultatet skulle bli mycket
gynnsamt. I så fall kan det ju hända, att
vi komma att införa expanderande
bromsar även på bakhjulen.
i har kanske undrat över, varför vi
nu sätta innerbromsar fram och
ytterbromsar bak på Nashvagnarna. Det
beror på, att vi bland våra bästa
försäljningsterritorier ha flera med
mycket kuperad terräng, verkligt
fruktansvärda backar, som fordra
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Wahlberg och Nash i framsätet på en 1918 Mod 681.
T o m årsmodell 1929 hade Nash ytterbromsar bak.

långvarig bromsning. Har man då
innerbromsar, så ökas dödgången i
bromsarna avsevärt, när bromstrummorna blir varma, medan den vid
ytterbromsar i stället minskas. Med vårt
bromssystem kunna vi utan att ta till
spelrummet i bromsarna för snålt hålla
effektiviteten u n gefä r k o n stan t,
Bromsarna på
Nash 400 Series.
Den främre bromsskölden har sina
bromsbackar inuti
bromstrumman
relativt skyddade
från vägdamm och
väta.
På den bakre
bromskölden
sitter ett helt
oskyddat
bromsband
fästat som
verkar utanpå
bromtrumman.

De främre bromsarna har inre bromsbackar. De bakre har yttre, vävda, bromsband
som omsluter bromstrummorna. Känsliga för vägsmuts och väta.

oberoende av bromsarnas temperatur.
Vad vi förlora i ena änden av vagnen,
vinna vi i den andra. Med den nya
massan, som jag talade om, kunna
bromsbackarna givas en exakt form;
därigenom kan man utan riskför att
bromsarna skola ligga på och släpa
någonstans minska spelrummen i
bromstrummorna så mycket, att
effektiviteten ej lider nämnvärt av
trummornas utvidgning när de blir
varma. Under sådana förhållanden äro
innerbromsar att föredraga på alla
hjulen.
– Tror ingenjör Wahlberg på någon
mera radikal förändring av personautomobilen inom de närmaste åren?
ej, det gör jag inte, blev svaret.
Åtminstone har jag svårt att tänka
mig någon större förbättring, som är
mera omedelbart förestående. Det skulle
fordras någonting alldeles exceptionellt
för att kunna rubba bilindustrins cirklar
mera än ett litet stycke i taget, och
någonting sådant har jag inte hört talas
om. Dessutom är fabrikationen nu så
oerhört omfattande, att den minsta
omläggning av konstruktionen hos en
biltyp tager rätt mycket tid. Tänk bara
på, hur länge Ford fått hålla på med att
genom föra den om läggning av
fabrikationen, som ansågs nödvändig för
en ekonomisk produktion av den nya
modellen! Först nu börjar han ju komma
igång något så när, alltså ungefär två år
efter det omläggningen började taga
fastare former.
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– Apropos Ford, ja! När han nu får fart
på sina leveranser, vad kommer då
Chevrolet att att göra?
örmodligen att sätta in en
sexcylindrig motor i ungefär det
nuvarande chassiet. Och sedan undrar
jag, om inte Henry Ford så småningom
blir tvungen att göra detsamma. Jag kan
inte tro annat än att den fyrcylindriga
motorn är dömd att försvinna även på
de billigaste märkena. Fördelarna med
en sexa äro så stora och så många , att
de så småningom måste göra sig
gällande.
– Men kostnadsfrågan?
– Nå, det kommer ungefär på ett ut;
åtminstone blir skillnaden ej stor.
Förresten är det ju den köpande
publiken , som bestämmer om den vill
betala lite mer för att få en bättre vagn.
Och vill den det, gör bilfabrikanten nog
bäst i att inte försöka sätta sig på tvären.
Allmänheten är en sträng herre för oss.
Fastän vi hos Nash har ju ännu ej precis
haft några skäl att klaga på bristande
uppskattning från dess sida av våra
ansträngningar!
Sade och försvann till honnörsbordets
sillgratin...
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d´Artagnan.

År 1925 hade Fredrik Ljungström sin
konstruktion klar, Spontanväxeln. En
konstruktion som är lika enkel som genial.
Den består helt enkelt av två vikter på en
vevaxel, ungefär som kolvarna i en motor.
Vikterna dras runt av motorns svänghjul
vilket, av centrfugalkraften, ger en pulserande
kraft på axeln som vill få den att rotera åt ena
och sedan andra hållet på ett motorvarv.
Genom att sätta in ett frihjul (kallad rullspärr
och uppfunnen av brodern Birger år 1892)
kommer utgående axeln bara att kunna rotera
åt ett håll. För att ta vara på impulsen då axeln
vill rotera åt fel håll monterade han ett
svänghjul fastsatt i huset med fjädrar som
spänns och hjälper till när kraften byter
riktning igen. Det enda reglage som behövs är
gaspedalen. När motorvarvet är lågt orkar inte
centifugalkraften dra runt axeln och bilen står
still. När varvtalet ökar, ökar centrifugalkraften och viktema förmår vrida axeln
ett litet stycke för varje motorvarv och bilen
börjar rulla. Vid tillräckligt högt varvtal, eller
låg belastning, förmår viktema att dra med sig
vevaxeln varvet runt och man får en direkt
(ett till ett) utväxling.
En bieffekt av konstruktionen är att den har
frihjul och är självlåsande om bilen vill rulla
bakåt. Synnerligen praktiskt vid start i backe!
Några extra finesser: För att backa behövs en
rullspärr som är vänd åt andra hållet mot den
för körning framåt.
Men Fredrik gick naturligtvis steget längre
och monterade en fjäderbelastad rullhållare
och kunde på så sätt använda samma
rullhållare för båda funktionerna. Val av
vilken rullspärr som skall vara aktiv var
kopplat till gaspedalen (genom att lyfta den
med tån). Bilen går alltså lika fort bakåt som
framåt!
Frihjulet gör att bilen saknar motorbroms.
Därför försågs kardanaxeln med en kraftig

Spontanväxel på en motor till Essex Super Six.

broms sammankopplad med framhjulsbromsen. Även den var kopplad till
gaspedalen. Genom att dra pedalen bakåt
bromsas kardanbromsen. Ju hårdare man
bromsar desto större kraft överförs via ett
länksysten till framhjulen. På så sätt
förhindrades att bakhjulen låste sig före
framhjulen!
Växellådan fanns monterad i ett antal bilar
för prov och demonstration. En Fiat, en
Essex och en Chrysler som demonstrerades
i USA, en AC i England (konstruktion fanns
även för Rover och Standard men kom
aldrig i produktion) samt i en Nash i Sverige.
Förhandlingar om licens till Chrysler, Cord
och Duesenberg var långt gångna då Wall
Street-kraschen slog undan benen för en
introduktion i USA. Med det ansåg man inte
resterande marknad stor nog utan projektet
lades ner. (Demonstratör i England var f.ö.
Fredriks son Gunnar Ljungström som senare
kom att bli chefskonstruktör för den nya
svenska bilen SAAB!)
Spontanväxeln var inte helt färdigutvecklad
då den lades ner. Akilleshälen var rullspärren
som slets ut efter ca ett års drift på grund av
att den normalt bytte rotationsriktning två
gånger per motorvarv. Med dagens material
och oljor hade det inte varit något problem.
text och bild: Agne Carlsson

SPECIFIKATIONER FÖR AJAX 1926
(Läsvärd text ordagrant återgiven från svensk broschyr
framställd i USA.)
MASKIN – L-huvud, inre diameter 76,4 mm. och
slaglängd 102 mm. Kombinerad fläkt och vattenpump.
Fläkt och vattenpump utgöra en enhet som drivs av en
dragrem från generatorn. Vattenpumpens drivare arbetar
i cylinderhöljet. I händelse av frysning slirar remmen.
Värmen från cylinderväggen, vilken ligger intill
MEN NORGE DÅ?
vattenpumpens drivare, tinar upp vattnet och tillåter
John Bjorn kom från Sverige och Nils E Wahlberg från drivaren att gå runt.
Finland. Men har då inte Norge bidragit med någon
betydande person vars insatser varit av väsentlig betydelse PISTONER – Gjutjärn. 3 ringar – 2 huvudringar och en
för Nash´s framgångar?
ring för smörjreglering.
I Automobile Quaterly, Volume XV Number 2 1977,
kan man läsa: “... was Mason the son of an immigrant VENTILER – Gjutjärnshuvuden och stålstjälkar. Varje
norwegian farmer ...”. Därmed får TNNR konstatera att ventil helt omgiven av vatten. Valvstjälkarna smorda av
olja, som kastas från vevaxeln.
Norge nu toppar listan!
George Mason blev, som bekant, chef 1937 för Nash - VEVSTAKAR – 216 mm. långa, vilket är ovanligt långt
Kelvinator Corporation och 1954, sista året han levde, för denna maskinstorlek. Detta minskar pistonstöten mot
koncernchef för AMC, American Motors Corporation.
cylinderväggarna och medför att maskinen går jämnare.
PS. Sättarens stavningsprogram reagerar på ordet
Mason och föreslår istället Masen. Kan det vara så att KAMAXEL – sex lager.
föräldrarna var immigranter från Dalarna, trots allt? DS.
SMÖRJNING – Tryckmatning till alla huvudlager,
vevstakslager och kamaxellager.
KYLARE – Fenoch tubtyp. Förnicklad ram.
TÄNDNING – Automatisk gnistreglering.

Ajax 5 Pass Touring, senare namnändrad till
Nash Light Six Mod 51, 5 Pass Touring 1926
Här intill ser vi Per Näs i den Ajax med vilken han
deltog i KAK:s vintertävling 1926. Denna mycket
snörika och krävande vintertävling var Näs´andra och
han kom på tredje plats. Året före hade han på en
Willys-Knigth kört prickfritt.
Bild från Autohistorica 2/61,
Text Jan Ströman

Hårdgjuten bekädnad, 44 mm. bred. Framtill inre
utvidgning. Baktill yttre sammandragning.
NÖDBROMS – bakom transmissionen.
STYRINRÄTTNING – Kamoch hävarmstyp, vilket
medför ovanligt lätt styrning.
FRAMAXEL – I-balke av hejat stål, omvänd Elliot-typ.
BAKAXEL – Halvflytande typ. Ytterhylsa av pressat stål
med löstagbart drev av smidbart gjutjärn. Ringformigt
kraftöverföringshjul.
DRIVMEKANISM – Hotchkiss-typ.
FJÄDRAR – Halvelliptiska fram och bak. Framfjädrar 92
cm. långa; bakfjädrar 129 cm. långa, 50 mm. breda.
RAM – 115 mm. djup; material 3,9 mm. 5 tvärslåar.

START OCH BELYSNING – System bestående av två
RINGAR – 4,75 på 53,5 cm. fälg. Helballong cordringar.
enheter.
Standard 143 cm. slityta.
KOPPLING – Enkel skiva. Urkopplingslagret utgöres av
MODELLER – 5-sitsig touring och 5-sitstig fyrdörrsedan.
ett massivt grafitblock, som aldrig behöver smörjning.

Denna huvkråka till Nash 1947 är till salu.
Kontakta Bernt Andersson tel: 070-4741 883

TRANSMISSION – Tre framhastigheter och en back. STANDARDUTRUSTNING – Alla modeller äro
Främre huvudlager Hyatt Bakre huvudlager ringformigt försedda med huvlampor, spegel för baksikt, automatisk
kullager. Transmissionen försedd med transmissionslås. vindrutetorkare, ventilator med huv, 5 tallrikshjul, med
extra hjul monterat på ställ baktill.
BROMSAR – 30 cm. trummor på alla fyra hjulen.

