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Trivsel regler för
vår klubb.

I en förening som våran samlas
människor från alla delar av
samhället med olika bakgrund,
etnisk tillhörighet, politisk åsikt,
ekonomiska förutsättningar mm. Vi
samlas här för vårt stora intresse för
American Motors fantastiska
produkter.

Det är därför av största vikt för
allas trivsel, att vi talar med
varandra, inte om varandra! Alla
kan inte älska alla, men alla måste
respektera alla! Alla kommer inte
att gilla allt vad en förtroendevald
gör, men alla måste dryfta felet
med den förtroendevalda först, om
problem uppstår!
Om vi alla försöker leva efter dessa
enkla regler kan vi hålla god
stämning i vår fina klubb med högt
i tak och stolt visa upp våra
enastående maskiner från
American Motors Corporation!

Presidenten
har ordet.

Styrelsen består av :
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Tryckt på Karlstad, Februari 2016

MHRF-FÖRSÄKRINGEN ägs och drivs sedan 1975 av de 167 klubbarna
inom MHRF i samarbete med Folksam och har idag drygt 34 000 försäk-
ringar. Ägaren måste vara ansluten till en av dessa klubbar. Försäkringen är
avsedd för personbilar, lätta och tunga lastbilar, bussar, traktorer, husvagnar,
motorcyklar och mopeder.

Bilar och mc skall vara från 1990 eller tidigare, tunga lastbilar/bussar från
1980 eller tidigare, traktorer/husvagnar från 1975 eller tidigare och mopeder
från 1980 eller tidigare. Om man i minst ett år haft, och ännu har, en
försäkring för bil eller mc kan det finnas möjlighet att försäkra ett fordon av
samma typ tillverkat 1991-97 om det är av klar samlarfordonskaraktär. For-
donet ska vara i gott bevarat skick eller renoverat till ursprungsskick. Ombyg-
gda fordon kan också försäkras, men ombyggnaden skall vara minst 20 år
gammal.

Kontaktperson: Johan Lindersson, 018-37 79 10

Några ord från
Redaktörn.....
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American Motors For Ever!

Så var det dags för årets AMC Kalender. Den är som vanligt på 13 månader.
Kalendern kostar 100 SEK. På grund av de portopriser som nu råder blir
kalender pris vid frakt 130 SEK inrikes och 150 SEK utrikes (EU). 3 kalendrar
med frakt kostar 360 SEK inrikes, och 380 SEK utrikes (EU). Betalning till 6801-
260 581 178. Betalar ni till klubbens Giro 230-1760 tar det lite längre tid innan ni
får den. Medlemmar i SARS skriv "Kalender" och medlemsnummer. Icke
medlemmar skriver "kalender" och hela adressen! Tackar!

Nytt år, nya tag och en helt ny Rambler Revyn. Har ni inte
skruvat och polerat klart era pärlor så kanske det är dags att
börja fundera på det för våren närmar sig med stormsteg.
Som det ser ut just nu så har vi tre Rambler-träffar inplanerade
så det är bara för er att planera och kryssa för i era kalendrar.
För du köpte väll AMC-kalendern?

Först  håller vi fanan högt på Tjolöholmsträffen. Sen är det dags att fira Nash 100 år.
Sedan avrundas sommaren med AMC Euromeet som i år arrangeras av våra norska
bröder och systrar. Mer information om dessa träffar finner ni på vår hemsida

Vi har i detta nummer tagit med ett biltest från 1971 efter att iden om detta diskuterats i
vår facebook grupp. Vad tycket ni? Är det bra eller ser ni hellre att vi skriver egna
artiklar? Passa även på att fynda i klubbshoppen! Inför Sommaren kan nya t-shits vara
en god investering. VISA ATT DU ÄLSKAR DIN RAMBLER!
Så se nu till att göra er klara för våren för den är snart här och då är det dags att åter visa
alla vilsna själar vad Rambler går för!

WWW.AMCSWEDEN.COM

Keep On Rambling!
Charles T. Rambler
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Medlem i focus:

Börre Byggde Bilen

Text och bild: Börre Olsen

Inspirationen

Första gången jag såg en Javelin var ett kort på mina föräldars 1972 Javelin SST som de hade innan jag kom

till världen. Åren gick och i 2002 köpte min pappa en 74 Javelin AMX som skulle renoveras, det var faktisk

första gången jag såg en Javelin i verkligheten. Intresset för amerikanska bilar kom fort när jag fick vara

med i garaget. Projektet stannade och blev sålt, men våren 2008 köpte min pappa en matchning numbers

-74 Javelin AMX med 401cid och 727 automat ifrån Minnesota. Då tog min tålamod slut och jag började

att leta på nätet efter en Javelin, 71-74 modell var kravet.

Skrotbilen

Till slut i September 2008 hittade jag ett billigt projekt från Tennessee på eBay. En 71:a med AMX huv och

AMX spoiler. Bilen var långt ifrån komplett, ett skrotfärdig skick kan man säga, inte ens en enda lampa på

bilen fungerade. Sprucken vindruta, ingen stötfångare fram plus mycket mera. Javelinen hade en Chrysler

360 motor, och såg ändå ut som ett bra renoveringsobjekt.

Jag fick betalt bilen och kontaktade på en gång shipping företaget Scanlink i Göteborg, och de fixade allt

av papper som krävdes, och jag kunde bara sitta och vänta på hemleveransen.
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Javelinen blev hemleverad

i december 2008, men jag

var ute på sjön och jobbade

så det var min fru  som tog

emot den.

Ska säga att hon fick chock

då hon såg bilen, med

tanke på det dåliga skicket.

Jag fick telefon från henne

där hon berättade att det

stod en skrotbil utanför

dörren.

Renoveringen

Det första mötet jag hade med min Javelin var kanske speciellt. Direkt såg jag ett stort och tidskrävande

projekt, en bil som behövde mycket kärlek och som inte mådde så bra.

De nästa dagarna gick jag runt och tog en riktig inspektion av bilen, och tog en massa kort av allt jag kunde

komma på. Nu var allvaret igång och jag tog fram verktygslådan. Först var det ut med säten så att det blev

bättre plats att jobba inuti bilen. Alla bultar, muttrar, clips och skruvar till stort sett hela bilen blev lagt i små

påsar med märkning på, det er fort gjort att glömma vart de hör hemma.

Interiören var till överraskning i otrolig fint skick, men behövde en riktig tvätt. Allting som dörrpaneler,

mittkonsol och andra plastdetaljer blev lagt i varmt vatten och grönsåpa i badkaret i flere timmar och skurat,

lagt i plast och packad bort. Bak instrumentpanelen hittade jag en stendöd mus från sydstaterna med en kabel

i käften, och det var synligt at han hade varit och ätit på flera ställen på kabelmattan. Inte konstigt att bilen

också var stendöd då jag fick den.

Nedplockad och slipad plåtren. Mycket jobb!
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Jag förstod snabbt at jag måtte bestäl-

la in lite litteratur till Javelinen, t.ex.

den stora Servicemanualen för 71:a,

jag var i stor behov av ett schema

över hela det elektriska systemet.

Kabelmattan blev lagt utöver hela

vardagsrummet, tvättat, märkt upp

kontakter och en massa lödning. Blev

surrat in i ny tejp och var då helt som

nytt.

Månaderna gick ock bilen var nu helt

demonterad, och inköp av nya delar

var igång. Här har jag nästan bara

använd American Parts Depot i Ohio,

de är riktig seriösa och har alltid dom

rätta delarna man behöver. De kan jag

rekommendera på det starkaste.

Chrysler motorn och lådan sålde jag

till en Redneck från mitt hemland,

Norge, och fick då tag på en AMC 360

motor och tillhörande 727 låda.

Motorn blev året efter totalrenoverad av min pappa från Skien i Norge, här blev alltingen nytt förutom vev

och kolvar. Den blev uppgraderad med 4-port aluminiums insug och förgasare från Edelbrock. Så lackade

jag den i nästan original AMC blå/grön färg. Rost fanns på bilen, lite på bak skärmarna och tröskel. Golvet

var till min överraskning i nyskick, både inuti och under, så der var det inget att göra. Annars var karossen

otrolig bra skick så det var bara att börja slipa plåtrent. Jag lackade bilen inuti och fick ljudisolerad hela gol-

vet och torpedväggen. Ny svart golvmatta blev lagt i, och interiören och det elektriska blev sakta men säkert

monterad tillbaka.
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Vardagen

Till vardags så jobbar jag som kock

på Oslo-Kiel färjan och är ute i 2

veckor och ledig i två veckor, så

hobbyn får vänta i de 14 dagarna jag

är borta.

Som många andra så måsta man ta

vara på sitt hus och familj samtidig,

så hobbyn får ibland vänta ett par

månader, ibland är det faktisk ok att

tröttna på projektet, men jag

bestämde mig för att aldrig ge upp!

Motgångar

Tiden går fort när man har kul. Det blev sensommar 2011 och det blev dags för att få på plats motor och

växellådan, och nytt avgassystem.  Motorn startade på 2:a försöket, fick köra in kammen och sedan gick den

som en klocka. Då var det på tiden med en liten provtur i gatan. Efter en 20 minuters körning och allt gick

som det skulle och jag var överlycklig, så skulle jag ha bilen i garaget. Jag öppnade porten satte mig i bilen

igen, men fick inte bilen till att köra framåt, satte den i back, men den ville inte det heller. "Så det här är

belöningen för allt jobbet jag har gjord!?" skrek jag. Nu kände jag at hela renoveringen skulle stanna i flera

år. Jag ringde min pappa för att få råd. Då kom vi fram till at det måtte vara convertern som det var fel på.

Jag fick köpa en ny converter, fick ut växellådan efter en dags jobb. Och dagen efter  var allt på plats, vred

om nyckeln på bilen och ville ut och åka igen, men nej, samma problem. Då blev det verkligen depression.
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Sedan fann jag ut att lådan inte hade något olje-

tryck, så felet var att kugghjulen tilloljepumpen

var slitna, så converten kunde inte göra sitt jobb.

Så då blev det en riktig renovering av lådan, och

nu går den som en dröm, med en extra converter

på hyllan.

Lack

Sommaren 2014 skulle jag plötslig bli billackerare

också for första gången. Jag ville börja med

framskärmar och dörrar, för att testa mina små

kunnskaper om plåt och lack. Det här var en jobb

jag helst inte ville göra själv, men det är ju roligt att

ha gjord allt själv på bilen, tänkte jag. Efter mycket

spackling och slipning blev jag överraskad av

resultatet och ville ta resten av bilen också. Nu

förstod jag verkligen varför ett lackjobb kostar

skjortan, för att det visade sig vara en riktig stort

och krävande arbete. I September 2015 blev

Javelinen färdiglackad, och monterad klar. Det blev en lång resa ifrån 2008, men jag har fått lära mig en hel

del om renovering. Nu kan jag kalla mig både kock och hobbymekaniker. Javelinen blir aldrig nån "matching

numbers" bil, men det var nog inte meningen heller. Jag ville ha bilen efter min smak och få den så personlig

som möjlig. Jag fick min drömbil till slut, och tror med säkerhet att den blev en av Sveriges mest

helrenoverade Javeliner.

Terapi

Nu är jag ute och åker så mycket jag kan. Det finns ingen bättre känsla än att man känner varenda skruv på

bilen, och kan stolt visa fram vad jag har byggd. Bilhobby är verkligen terapi för kroppen. Jag vill så tacka

min fru Johanna som har stått ut och haft sådant tålamod under denna tiden.

Fakta:

Bilen: 1971 AMC Javelin base
model (7179-5)

Motor: AMC 360, Edelbrock
aluminiuminsug och Edelbrock 600
cfm förgasare, resten är orginal.
Orginalmotor var en 304 2port

Växellåda: Chrysler 727

Däck och fälg: 235/60/15 fram och
275/60/15 bak med 1" spacers.
Cragar SuperSpoke 7" fram och 8"
bak

Färg: Orginal D9 Matador Red. Nu
"Rouge bas" Eget val efter färgkarta

Övrigt: Grill från 72 SST, AMX huv
og bakspoiler

Ägare: Börre Olsen

Ort: Stenungsund

Yrke: Kock på M/S Color Magic,
Color Line

Civilstånd: Gift med Johanna, två
barn
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En historik i fyra delar om bilmärket Nash

Del 2. Nash, automobilen
1Efter att blivit petad från GM 1915 , började Charles Nash, vid 52 

års ålder, se sig om efter någon lämplig biltillverkare, helst på 
ruinens brant, som han kunde köpa billigt och väcka liv i. Det var 
mycket nära att han lyckades köpa bilfirman Packard, som börjat 
experimentera med bilar redan 1893 men inte fått igång 
produktionen förrän år 1899. Det blev, som nämnts ovan, firman 
Thomas B Jeffery Company i Kenosha, en stad i Wisconsin ca 70 
km norr om Chicago, som Charles köpte för omkring 5 miljoner 
dollar, tillsammans med en tidigare kollega, James Storrow.

Thomas Buckland Jeffery hade samma märke som han använt på 
invandrat från Devonshire i sina cyklar sedan 1878. Först efter 
England 1863 och började som Thomas Jefferys död 1910 bytte 
tillverkare av teleskop i Chicago. man år 1914 ut märkesnamnet 
1878 började han med cykel- Rambler mot Jeffery. Firman hade 
tillverkning och tillhör också pionjä- varit ganska framgångsrik, men efter 
rerna inom automobilindustrin i Thomas död drevs firman vidare av svensksåld Jeffery, med registre-
Amerika. Jeffery byggde sin första familjen som inte hade förmågan att ringsnumret A4014, fotograferad i 
automobil 1897, och startade driva affärerna och firman stod, vid Stockholm vintern 1915.
serietillverkning av bilar redan 1902. Nash köp i juli 1916, vid ruinens Nash döpte genast om företaget 
Detta år tillverkade Jeffery 1500 brant. till The Nash Motors Company. 
bilar, vilket motsvarade en sjättedel Märket Jeffe-
av USA's hela fordonspark! Jeffery ry kom bara att 
tillhör inte de mest namnkunniga tillverkas under 
från den här tiden, kanske beroende två år. Trots det-
på att han inte använde sitt eget ta hittade några 
namn som märkesnamn utan till Sverige. Bil-
kallade sina personbilar Rambler, den t h visar en 

I år är det 100 år

28-31 juli 2016

 sedan Nash Motors Company 
registrerades. Det kommer vi fira tillsamman med 

Svenska AMC/Rambler Sällskapet med en 
jubileumsträff i trakterna kring Ulricehamn

, se omslagets sista sida.

I detta nummer av TNNR Bulletin fortsätter 
historiken om Nash, som senare kom att övergå i 
AMC, American Motors Corporation, tillsamman 

med Hudson.
Denna gång handlar avsnittet om tiden från 1916, 

då Charles W Nash köpte Thomas B Jeffery 
Company, fram till andra världskriget. 

1 Nash lyckades rädda GM från konkurs genom att använda GM’s hela intäkt till att 
betala av skulderna och investera i ny tillverkningsutrustning. Det var också han som 
drog igång Chevrolet’s storhetstid genom en offensiv försäljningskampanj, indirekt 
riktad mot Ford. Det räddade GM, men eftersom han vägrade betala ut någon 
aktieutdelning blev han 1915 utmanövrerad ur GM av aktieägarna.

Charles W



Samma år introducerades också följa! Charles Nash var inte någon 
Nash Quad lastbil på civila konstruktör, så för att kunna 
marknaden, en bil som faktiskt förverkliga sin avsikt med en bil för 
redan producerats i några tusen massorna insåg han att han var 
exemplar under fösta världskriget. tvungen att skaffa kapabla med-
Det var Thomas B Jeffery Company arbetare. Nash, med sin bakgrund i 
som hade startat lastbilstill-branschen, lyckades locka till sig 
verkningen redan 1912. Nash Quad några av de absolut bästa bilkon-
blev mycket framgångsrik och Nash struktörerna vid den här tiden;  
var under några år den största Walter H Alford, C B Warren och 
lastbilstillverkaren i Amerika. Jeffery Erik Wahlberg.
Quad (senare Nash Quad) såg Nash förutspådde, helt riktigt, att 

det skulle komma en stark tillväxt 
efter första världskriget, vilken då 

Han fortsatte till en början att det tog slut skulle komma att driva 
tillverka och sälja Jeffery's kon- de flesta biltillverkare till ruinens 
struktioner men under märkes- brant. Endast de välskötta företagen 
namnet NASH. Nash avsikt var med enkla pålitliga bilar utan ‘extra 
dock att tillverka en billig men finesser' till rimligt pris skulle 
pålitlig bil för gemene man, överleva. Det blev finländaren Erik 
uppenbarligen sporrad av Fords Wahlberg, hämtad från GM's 
framgångar. Oakland Car division, som 1917 

Bränd av GM-tiden bestämde sig konstruerade Nash första egna 
Charles för att själv äga, styra och automobil enligt Nash filosofi. 
kontrollera allt i firman, från inköp Bilen, som var mycket modern med 
och tillverkning till försäljning. De en  se xcyl in dr ig  mo to r,  ko m 
första tio åren arbetade han 16 prismässigt att ligga i mellanklassen 
timmar per dag utan en enda och ansågs vara mycket vacker och 
semesterdag. Ett exempel som han pålitlig och blev väl mottagen av 
förväntade sig att de anställda skulle kunderna. 

DEN FÖRSTA RAMBLERPROTOTYPEN. Thomas B Jeffery fotograferad hösten 
1897 i den första experimentvagnen som han byggde i verkstaden i sin 
cykelfabrik på North Franklin Street i Chicago. Sedan länge uppmärk-
sammad för sina många tekniska bidrag till cykelindustrin, bl a hans upp-
finning av vulstdäcket, fortsatte Jeffery experimentera med hästlösa fordon 
under de följande tre åren. I slutet av århundradet avyttrade han sina 
intressen inom cykelindustrin och köpte en fabrik i Kenosha, Wisconsin, där 
han med sin son Charles startade tillverkning av encylindriga Rambler-bilar i 
början av 1902.

Charles Jeffery och Charles  W Nash
Vid tiden för övertagandet 1916. 

W Nash, ca 1925

Resume

1900 - En cykelmakare från Chicago, Thomas B Jeffery, köper en fabrik av Sterling Bicycle 
Company i Kenosha. Han inser att cykeltillverkningen inte har någon större framtid och 
beslutar att satsa på sina automobilexperiment.
1902 - Jeffery skapar Rambler, den andra masstilverkade bilen, ett år efter Oldsmobile och 
ett år före Ford. Säljer 1902 1500 fordon, en sjättedel av det totala antalet sålda fordon i USA.
1910 - Jeffery dör, och hans son Charles tar över företget.
1915 - Nu finns fler än 450 biltillverkare i USA, och Kenoshas Thomas B Jeffery Company 
rankas bland de tio största. Försäljningen toppade 1914 med 13 313 fordon.
Charles Jeffery överlever tyskarnas torpedering av Lusitania under första världskriget 7 maj. 
Han beslutar leva ett lugnare liv än företagarens och bjuder ut företaget till försäljning.
1916 - Charles W Nash köper företaget och grundar Nash Motors Co 29 juli.



NASH “46” årsmodell 1922. LaFayette, 1923

ganska enkel ut men var i Quad'ar köptes av väst-
själva verket mycket modern! makterna i Europa för 
Lastbilen var fyrhjulsdriven transporter vid fronten under 
med avlastade axlar försedda första världskriget Efter kriget 
med snäckväxeldifferential såldes dom som surplus, bland 
och navreduktionsväxlar, dvs annat användes en för 
hjulen satt på separata transporter vid Le Mans 
ic ke ro te ra nd e ax la r oc h racerbana åren 1919 1952! Just 
kraf ten  överfördes  v ia  den lastautomobilen rullar än i 
separata  dr ivaxlar  med dag, om än i privat ägo.
reduktionsväxlar ute vid 1920 introducerade Nash 
hjulen. En metod för att en helt ny bilmodell under 
kunna ta höga axellaster, märke snamnet LaFayet te. 
minska bel astn ingen  på LaFayette hade bildats ett år 
kraftöverföringen och ge hög tidigare i Indianapolis för att 
markfrigång, en teknik som tillverka lyxbilar. 1921 blev 
började användas på andra Charles Nash vd för bolaget 
terränggående lastbilar först och bilen kom att produceras i 
mer än ett halvsekel senare. LaFayettes fabrik i Mars Hill, 
Quad'en hade fyrhjuls- Indiana. Charles Nash hade i 
bromsar, vilket var ovanligt. hemlighet anställt ett antal 
Dessutom var den fyrhjuls- toppkrafter från Cadillac för 
styrd vilket gav en vändradie att konstruera den nya mo-
på bara 8.5 m trots fyrhjuls- dellen som var en lyxbi l 
driften. En stor del av dessa avsedd att konkurrera med 

just Cadillac!

Ajax, 1925.

Nash Quad, 1919. Lastbilarna var något råare på 
den tiden!

Wahlbergs förstling Nash “680” av årgång 1918



I början av 20-talet dalade 10693 ex tillverkats. Det såldes dubbeltändning. Dessvärre intro-
intresset för lyxbilar i Amerika och faktisk några Ajax i Sverige. Priset ducerades den precis som Den Stora 
det såldes aldrig särskilt många var 5200 riksdaler för en Sedan! Depressionen bröt ut, och försälj-
LaFayette-bilar. År 1921 tar Charles Nash medelklassvagnar, vilka såldes ningsframgången uteblev.
Nash över vd-stolen i LaFayette under märkesnamnet NASH, sålde Nash var vid den här tiden en av 
Motors och flyttar verksamheten till dock som tidigare bra och den sex- de fyra stora tillverkarna av auto-
fabriken i Milwaukee. Ett par år cylindriga 3.1 liters motor som mobiler i Amerika tillsammans med 
senare, 1924, köper Nash bolaget utvecklats för Ajax kom istället att Ford, GM och Chrysler. I motsats 
och märket LaFayette läggs ned. användas i Nash medelklassvagnar. till Ford och Chrysler tillverkade 
LaFayette blev den enda riktiga Den första modell som fick den både GM och NASH en mängd 
lyxbil som Nash någonsin till- motorn var NASH Light Six. modeller, allt enligt mottot att 
verkade. Märkesnamnet LaFayette Två år  senare, 1928, intro- tillgodose alla smakriktningar så 
återanvändes dock på en betydligt ducerade Nash sin ‘Twin Ignition' länge kunderna köpte tillräckligt 
enklare lågprismodell åren 1934- motor. Med den placerade sig Nash många. GM använde en mängd 
1940.Ytterligare en ny modell, Ajax, som en högprestanda bil och märket olika märken medan NASH huvud-
introducerades 1925. Ajax var en NASH blev det ledande märket sakligen använde modellnummer. 
lågprisbil avsedd att konkurrera bland medelklassbilarna. 1930 NASH hade tex. år 1928 hela 46 
med Ford och Chevrolet men sålde introducerades den fantastiska olik a modelle r ur f em ol ika 
aldrig tillräckligt bra.  Modellen ‘Twin Ignition Eight', en rak 8 seriestorlekar att välja på, samtidigt 
lades ner redan 1926 efter att endast cylindrig 4.5 liters motor med som Ford hade en handfull modeller 

av A-Forden att välja på.  år 1929 var 
NASH bästa år med omkring 138 
tusen tillverkade bilar. Detsamma, 
dvs. produktionsrekord 1929, gällde 
för övrigt praktiskt taget alla andra 
tillverkare också.

Även om Nash var en av de fyra, 
så var Ford och GM betydligt större. 
Ford tillverkade långt över en miljon 
bilar år 1929, men sådana siffror på 
årsproduktion hade ju Ford redan 
haft under mer än 20 års tid! Faktum 
är att under åren 1914 till 1927 var 
mer än varannan bil som tillverkades 
i USA en Ford, alla svarta och av 
modell T. Om man nu inte köpte en 
som var tillverkad i sammansätt-
ningsfabriken i Köpenhamn. Dom 
målade alla gråa! 

Så kom då Wall Street-kraschen 

Twin-Ignition Eight, Sedan, 1930 Nash Special Eight Cabriolet, 1932

LaFayette, 1934



som inledde den stora 30-tals- k y l skåpfabr iken  Ke lv ina to r  
depressionen. Charles Nash, som Corporation, som Nash såg som en 
redan ett årtionde tidigare insett vart med sig själv besläktad själ. Mason 
det skulle barka, lyckades bättre än trivdes på Kelvinator och tackade 
de flesta, genom ett ganska hårt nej till Nash erbjudande. För att få 
program, överleva depressionen. honom, köpte Nash upp Masons 
Nash förutsägelse i samband med firma, efter först ha frågat Mason 
första världskrigets slut slog också om han tänkte stanna i Kelvinator 
in. Från att då ha varit omkring 170 om firman blev uppköpt. Nash-
fristående biltillverkare i Amerika på Kelvinator Corporation bildades, 
10- tal et,  åte rstod nu bara en den 4 januari 1937, med George 
handfull stora bilkoncerner, där Mason som chef. Även om Charles 
framförallt GM köpt en mängd inte helt lämnar sin skapelse, han 
gamla välkända firmor, vars stannade nämligen kvar som 
märkesnamn användes som modell- bolagets styrelseordförande fram till 
namn inom GM. Nästan alla sin död, så skiljs ändå vägarna för 
försvann i slutet av 20-talet. År 1923 automobilen Nash och dess skapare 
fanns det fortfarande 108 tillverkare Charles W Nash. George Mason Eftersom depressionen höll i sej, 
men bara fyra år senare, 1927, kom att stanna som chef  för Nash insåg Nash att han behövde en bil i 
återstod blott 44! fram till sin död, efter en kortvarig lågprisklassen och 1934 introdu-

I början av 30-talet fortsatte sjukdom, 1954.cerades modellen LaFayette, som 
Nash att producera bilar i klassen George Mason fortsätter tillverk-tidigare nämnts. Just en sådan, en 2-
under lyxbilarna men till mellan- ningen av Nash i samma anda som sitsig coupe med svärmorslucka av 
klasspris, helt enligt sin slogan från tidigare, utmärkta automobiler till årsmodell 1935, ägde min morbror 
20- och 30-talet "Give the customer rimliga priser och firman frodas. Hasse i början av 50-talet.
more than he has paid for".  Några Mason inför sådana lyxtillbehör År 1936 köpte Nash upp 
sådana exempel som gav kunden lite som överväxel, värme och luft-karosseriföretaget Seaman Body 
mer var synkroniserad växellåda, kond it ionering  under namnet  Corporation i Milwaukee. Seaman 
frihjul och justerbar fjädring inifrån ‘Weather Eyed controlled venti-hade sedan länge tillverkat karosser-
kupén, som infördes på Nash lation'.  Nash var först med ‘air- na till alla Nash bilmodeller och 
Ambassador redan 1932, och  condition', vilket inte är så konstigt, Nash hade också ägt hälften av 
vacumassisterad växelförväljare, en eftersom Mason från början var Seaman Body Company ända sedan 
halvautomatisk växellåda, vilken kylskåpstillverkare! Han introdu-1919.
fanns från 1938.  Samma år som cerar också en elegant Nash Samma år, vid 72 års ålder, 
man gjorde bilarna bäddbara och Ambasador cabriolet ritad av Alexis bestämde sig Charles Nash för att 
införde kupevärme och aircon- de Sakhnoffsky. Samme Alexis som det började bli dags att lämna över 
dition! (det senare som tillbehör, designade USA's mest legendariska sitt livsverk till yngre krafter. Valet 
men ändå!) lyxbilmodell, den framhjulsdrivna föll på George Mason, ägare av 

George Mason efterträdde Charles W 
Nash som vd 1936.

En tidig Air Condition-prototyp! En Nash 1930 med 
ett Kelvinator kylaggregat.

Ambassador Eight Cabriolet design Alexis de Sakhnoffsky, 
1940



Cord L29 Hayes Special Coupe, 
byggd av L E Cord, ägare till 
Auburn automobile company men 
också firmor som Dusenberg Co 
och Lycoming Motors. Alla USA's i 
särklass lyxigaste märken. Men det 
är en helt annan historia.

Precis som det faktum att Cord 
bara tillverkades under ett enda år, 
1929, och att Cord inte tillverkades 
av bilfirman Cord utan av Auburn. 
Firman Cord byggde aldrig några 
bilar. Nåväl, 1941 lägger Mason ner 
lågprisbilen LaFayette och intro-
ducerar Ambassador 600, med 
självbärande kaross och en pigg 
motor som inte drog mer än 0.8-
0.95 l/mil. Modellnumret 600 stod 
för 600 miles på en tank. Allt detta 
för bara 1000 dollar! 1941 och 42 års 
modeller blir de mest sålda på 
många år. Andra världskriget 
stoppar vidare säljframgångar, 
eftersom hela produktionen ställs 
om till krigets behov. Som parantes 
kan nämnas att krigsproduktionen 
inte bara var bilar, utan huvud-
produktionen under kriget var 
licenstillverkning av Pratt & 
Whitney flygplansmotorer.

Nash-historiken fortsätter i nästa 
nummer av Rambler Revyn.

NashAmbassador "600" 2 Door Sedan 1941.



14



15



16



17



18



19



Foto: Lars Adolfsson

Jeffery & Nash gör affär på bolaget.

Den 29/7 1916 registreras

Nash Motors Company

Tanken är att vi samlas så vi är

tillsammans på 100 årsdagen av

bolagets bildande!

Det finns bara en chans till detta historiska event!

Missa inte detta!

Vi samlas på Prångens camping i Ulricehamn

redan på torsdagen, för att ha ett roligt program

29/7 1916 - 29/7 201629/7 1916 - 29/7 2016

machineman390@gmail.com

på fredagen, som är 100 års dagen!

Anmälan till Charles T. Rambler:

Planera er semester så ni kan deltaga!

28/7 till 31/7 2016


