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NU ÄVEN PÅ FINSKA!

 Vad har Finland, Norge

och Sverige gemensamt? Jo,

det årliga Nash-mötet, det är

inte alla som känner till det

– men så är det!

Kalevi Hauvonen skriver i detta nummer både på finska och

svenska om årets sammankomst i det fagra Södermanland och

nostalgitrippen till Sparreholm med besök på ett av europas

mer sevärda bilmuseer.

Ur gömmorna har vi plockat fram en artikel från Motor-

historiskt Magasin skriven 1986 om en utdragen renovering av

en Nash 871 från 1931. Vad har hänt med den? Det avslöjades

för mötesdeltagarna, ni andra får veta det här.

 Tredje och fjärde delen av Nash-historiken som Agne

Karlsson skrev kort före sin bortgång publiceras här med

familjen Karlssons medgivande. 

Lars Adolfsson

Omslagsbilder Innehåll
Nash model 4763, 1947 Solbacka och Sparreholm, Nash-mötet 2010
Den bäddbara Airflyte Nash-historiken Del 3 och 4
Nash arena i Kenosha Renovering pågår: Nash 871 från 1931
Annons Nash 1947 Om Charles W Nash

The Nordic Nash Register
- TNNR - är ett register över
kända Nash-bilar i Finland,
Norge och Sverige.
Nash-ägare, och även andra

som är intresserade av Nash, kan
ta del av TNNR:s verksamhet
genom att betala en årlig
registeravgift, för närvarande 10
EUR, 100 SEK eller 100  NOK.
Varje år utges ett nummer av

TNNR Bulletin och de deltag-
ande länderna turas om att
anordna en Nash-träff över en
weekend, vanligtvis den första
veckan i augusti.
TNNR omfattar i dagsläget över
300 fordon av fabrikaten Nash,
LaFayette och Metropolitan.
Omkring etthundra personer ger
ekonomisk stöd genom register-
avgiften till TNNR.
 Verksamheten är ideell.





Solbacka och Sparreholms Slott

Nash Rally 2010 Text och foto Kalevi Hauvonen

Färden började i Helsingfors, på Silja Lines terminal

6.8.-10  kl.16.00, då jag  tillsammans med min fru

Annikki och Nash LaFayette 2d Sedan mötte de

övriga aktivisterna d.v.s. Ilkka, Anita och Nash Big Six

Convertible Sedan. Vi  bordade  färjan, enligt eget

önskemål, som de sista, så att vi inte, efter en väl

avnjuten frukost,  pga. oförutsedda problem skulle

förorsaka  bekymmer då vi kör i land i Värtan.   

V
 ädret var lugnt och soligt – röken från de ryska
skogsbränderna hade även försvunnit.
Troligtvis förorsakade bränderna fortfarande

problem i Moskva. Sonen till Rysslands "svinrikaste"
(Roman Abramovitch)  hade anlänt  med egen lyx-
kryssare - Le Grand Bleu - (en av världens största), för
att fira bröllop  på kongresscentret i Esbo Långviken.
Lyxkryssaren låg för ankar på Helsingforsredden. Silja
Symphony ackompanjerade våra förberedelser mot
nya äventyr i Södermanslands bördiga landskap med
Nash-träffen i blickpunkten.

I Stockholm var temperaturen  fortfarande
acceptabel, även  för oss mobilister. De omfångsrika
gatuarbetena med ett otal trafikljus, höjde nog
temparaturen på mig och Nashen, men slutligen nådde

vi den väl trafikerade E 4:n. Färden till det stiliga
kongresscentret i Solbacka löpte utanproblem på
mindre än två timmar. Rummet var rymligt och
oklanderligt. På terrassen träffade vi många gamla
bekanta och  "hört och hänt" fick sällskap av god
dryck. Samtidigt kom meddelandet att korvgrillningen
kommer att äga rum  inom kort  på Lasses
sommarställe, där vi samtidigt hade möjlighet att
bekanta oss med hans "evighetsprojekt": en  Special

Six 2d Sedan -28 i ursprungligt skick, vilken startade
och gick ypperligt; en stilig Eight-70 Convertible
Sedan -31, fortfarande mycket arbetskrävande. Där
fanns ju även Lasses tidigare bilar i väntan på service:
en Volvo 444 och 544 samt en Fiat 500 Topolino.

Lördag morgon bjöd på solsken och efter frukosten
fick vi närmare körinstruktioner till Sparreholms slott.
Dit anlände vi på knappt en timme efter det att vi kört
genom Sveriges längsta allé, där vi tog ståtliga foton av

Special Six Model 333. Startade faktiskt!Fredagens traditionella korv och ölhävning. Rysk lyxkryssare. Obs helikoptern! Härlig utsikt från grillplatsen.



"processionen". Inom kort var vi på gården till kanske
Europas bästa bilmuseum. 

Intendenten guidade oss via många rariteter, av
vilka det finns över hundra restaurerade, men endast ca
70 är till påseende, liksom även övrig rekvisita, såsom
stora flygplans- och övriga miniatyrmodeller, bilutrust-
ning,  fotografier och reklamaffischer. Föremålen var
försedda med en god dokumentation,  omfattande
intressanta händelser kring objektet. Ett exempel är
kung Gustav V:s Cadillac årsmodell 1939 (t. v.).
Chaufförens vikarie, Gösta Ledin, väjde för en som
kom emot,  hamnade ut på vägkanten och färden
slutade i diket där vattnet långsamt täckte bilgolvet.
Ingen skadade sig, och kungen tog saken närmast med
humor,  han hade ju  ordentliga jaktstövlar på fötterna.
Händelsen inträffade i september 1946,  en aning söder
om Stockholm, och platsen är känd som  "Kungens
Kurva". Samma Cadillac besökte ofta på 40-talet
Sparreholms slott under Emil Dicksons tid.
Motsvarande "Grand Cadillac" ägde även Elvis
Presley. I hans ägo fanns över 200 museibilar. Övriga
intressanta "old-timer" var bl.a.  Jaguar Ronari (ovan
t. h.), Mitchel -17, MB 540K -36, ägd av kungens far,
prins Gustav Adolf), Rolls Royce -26, Wolseley

Siddely -08, Bentley -24 (Walter Owen B grundade år
1920 Bentley Motors Ltd och vann med sina bilar
många Le Mans 24 timmars lopp, R R köpte  Bentley

Ltd, som råkat i ekonomiska svårigheter, 1931.  BMW
köpte 1998 Rolls Royce ifrånsett Bentleys namn, vilket
gick till VW),  Bébè Bugatti 19 årsmodell -12 tillverkad
av Peugeot på licens, 3-hjulig Darmont Special -31
osv.  Som vanligt tar tiden slut, men man har ju alltid
möjligheten att göra ett nytt besök – jag rekom-
menderar.

Efter lunch på Sparreholms slott förflyttade vi oss



till sidobyggnadens " jukebox -collection". I samband
med den fanns ett omfångsrikt fonograf- och
grammofonurval. Alla apparater fungerade och vi fick

lyssna till en vid repertoar av gågna tiders ljud-
återgivning. Upplevelsen var mer än nostalgisk - de
tekniska lösningarna och den ljudkvaliteten förvånade.

  Från vänster

  till höger:

  Bentley

  1924

  Wolseley Siddely

  1908

  Peugeot Bébè

  1912



Sedan var det dags för gruppfotot, där 10 Nash-
bilar och deras 25 personer stora bemanning repre-
senterade Norge, Finland och Sverige. Vår ord-
förande Kent  Agdestein körde den äldsta bilen, en
Special Six årsmodell -29.

Friherre  Johan Wilhelm Sprengtporten byggde
Sparreholms slott år 1759. Hans halvbror, friherre,
officer och politiker, Jacob Magnus Sprengtporten
hade en betydelsefull roll i Finlands historia (han

föddes i Finland 1727 och avled i Stockholm 1786). 
För ungefär 20 år sedan köpte affärsmannen Helge

Karinen slottet, han sanerade det och överlät skötsel
till sin dotter. Helge Karinen, med rötter i Finland, hör
till  de rikaste i Sverige. Han skapade sitt imperium i
slutet av 90-talet under namnet Karl Invest.

Vår färd i det bördiga insjölandskapet fortsatte mot
Malmköping för att sedan återvända till Sparreholms
centrala delar där man som på beställning hade

arrangerat bondemarknad. Mycket folk var i rörelse
och här gjorde vi naturligtvis en avstickare till en
gammaldags butik och dess museum, vars ägare, enligt
egen utsago, hade samlat material sedan han var 6 år.
Artiklar fanns från höger till vänster, kameror,
bykbräden, lantbruksmaskiner etc. Där fanns även  en
Shell museibensinstation. På butiksterrassen spelade
en spelman folklåtar på dragspel. Vår mobilist
Ragnvald tog pianodragspelet och bad spelmannen

Rolls Royce 1926. Fler Rolls Royce, den bortre är en cabriolet de ville.Mercedes Benz 540 K, 1936. Rak 8-cyl motor med 186 hk.



ackompanjera honom och
samspelet lyckades utmärkt.
Själva byn var välskött och
inbjudande – en typisk svensk
idyll.

Sedan tillbaka till Solbacka
för att celebrera Christers
Twin-Ignition Six Cabriole's
70-års dag i ett lätt duggregn,
men under tak med skumvin
i glaset .  Drycken gjorde sitt
och alla hade roligt – speciellt
föde lsedagsh jä l ten ,  som
glänste  täckt av små vatten-
droppar under uppsikt av en
småleende ägare. Det här var
försmaken på festmiddagen,
som vi sedan avnjöt på

Ragnvald överraskade med dragspelet och rev av några gamla slagdängor utanför lanthandeln. 

I Nostalgimuseets lanthandel fanns mycket smått och gott som väckte trevliga minnen från förr. 

Gummiverkstad och bensinmack. Tidstypiska miljöer återskapade utanför Nostalgimuseet

i Sparreholm. Agneta och Georg åkte Chevrolet Corvair, deras Nash fick vila denna gång.



kongresscentret kryddad med traditionell lådlek och
kombinerad med dagens komplicerade fråge-formulär.
Värdarna hade förstås en fördel,  åtminstone
beträffande Volvo, SKF och de kungliga. Gunnar
Eriksson från Uppsala tog en förtjänt seger. Han
besitter oförglömliga minnen från Nash-träffarna och
TNNR.

Förhoppningsvis får vi möta denna humoristiska
ägare till Advanced  Six 4d 1935 nästa sommar i
Finland. Vid prisutdelningen assisterades Kent av
Annikki.  Tacktalet för Finlands del höll Ilkka på sitt
egna  flytande sätt.

TNNR hade till försäljning Nash-material och
litteratur. En uppslagssida visade en bild av Nashens
huvudkonstruktör och vice VD (från år -31), Nils Erik
Wahlberg, som verkade i bolaget årena 1916-1951 tills
han gick i pension. Han var född i Finland, i Vasa.
Efter att ha blivit utexaminerad från Tekniska
Högskolan i Zürich, arbetade han hos Maxwell-Brisco,

Packard och Okland. Härifrån nappade Charles W
Nash honom. Han är den finländare, som kommit
längst inom bilindustrin och vi är stolta på den här
sidan om Bottenviken.

Återfärden för våra två Nash-bilar löpte via
Gripsholms slott i ypperligt väder utan bekymmer
ända fram till hemporten. Vårt besök lyckades över
förväntning såväl beträffande erfarenheter, upplevelser
som gott sällskap.

Åter igen ett varmt tack till våra svenska vänner och
speciellt till Lars, som med sin stora insats bidrog till

en lyckad träff i Sverige. Hjärtligt
välkomna till Finland  nästa
sommar – alla  aktivt med såväl
fjärran ifrån Norges, Sveriges som
Finlands trakter – det är förnämt
och det är en ära, att vara en
TNNR-medlem.

Hälsningar,
Kalevi Hauvonen

Nils Erik Wahlberg, chefskonstruktör hos Nash, född i Finland.

Blivande 3:an

kollar vad

hemliga lådan

innehåller. 

Georg tar tid.

(ovan t. v.)

Ragnvald och

Alf gratuleras

av Tor till

3:e-priset.

Monica, Ingvar körde, fick hämta 2:a-priset ur Tors hand.

Pigg 80-åring (t.v.) Christers Nash Mod 481 firas med skumpa.

Gunnar hämtar 1:a-priset. Tor, frågetävlingens författare, t. h.



Kent Agdesteins Nash Special Six Sedan Model 440 från 1929

Christer Söderbergs Nash Twin Ignition Six Cabriolet Model 481 från 1930

Ilkka Immonens Nash Big Six Convertible Sedan Model 1123 från 1933



Kalevi Hauvonens Nash LaFayette

Model 3713, 1937 (KH-37)

Kjell Gustavssons Nash Amb Six

Model 3728, 1037 (T8108)

Gunnar Erikssons Nash Adv Six

Model 3520, 1935 (LUU676)



Hans Anderssons Nash Ambassador Brougham, Model 4763, 1947

Ragnvald Carlssons Nash Ambassador Brougham

Model 4763, 1947

Tor Stranger-Johannessens

Metropolitan

Model 562, 1961

Björn Chr. Bredas Ambassador



Gunnar och AnitaHorst och Björn

Monica och Ingvar May och Tor Johnny och Birgitta Agneta och Georg

Ragnvald och Monica Georg och Christer Kalevi och Annikki  Berit och Kjell

Ilkka och Alf Sigyn och Peter Annikki och Märtha Kent Lasse

NASHTRÄFF

2010

SOLBACKA

Kjell och Kerstin



Espoossa 16.1.2011

Nash –tapaaminen Ruotsissa 6.-8.2010

Tämä tarina alkaa Helsingistä, Siljan Linen terminaalista 5.8.-10

klo 16, jolloin tapasimme vaimoni Annikin ja Nash LaFaytte 2d

Sedanin kanssa toiset aktivistit eli Ilkan,  Anitan ja Nash Big Six

Convertible Sedanin (MAX-33).  Laivaan ajo sujui

toivomuksemme mukaisesti eli pääsimme viimeisinä, jotta emme

kiireettöminä hyvästä aamiaisesta nauttineena haittaisi

satunnaisten ongelmien takia ulosmenoa Värtanin päässä.

Sää oli tyyni ja aurinkoinen – myös Venäjän metsäpalojen

savut olivat haihtuneet. Ilmeisesti palot vielä haittasivat

Moskovaa, josta Venäjän ökyrikkaimman, R Abramovichin poika

tuli viettämään häitään Espoon Långvikenin kongressikeskukseen

Le Grand Bleu –jahdilla (yksi maailman suurimmista

huvipursista), mikä oli ankkuroituna Helsingin edustalla.

Merimatkan ajan Silja Symphony säesti latautumistamme uusiin

elämyksiin - Södermanlandin vehmaisiin perinnemaisemiin Nash

–tapaamisen merkeissä. 

Tukholmassa sää oli vielä siedettävän helteinen myös

mobiileille. Laajat katutyöt monine punaisine liikennevaloineen

kyllä kuumensivat minut ja Nashin, mutta lopulta selvisimme

ruuhkaiselle E 4:lle.  Matka tyylikkääseen Solbackan

kongressikeskukseen sujui alle kahden tunnin ongelmitta. Huone

oli avara ja siisti. Terassilla tapasimme monet vanhat tutut ja

kuulumiset hoidettiin juomien kera. Tällöin saimme ilmoituksen,

että makkaran paisto hoituu saman tien Lassen kesäpaikassa,

jossa samalla tutustuimme hänen ikuisuusprojekteihinsa:

alkuperäiskuntoiseen Special Six 2d Sedaniin -28, mikä käynnistyi

ja kävi hyvin ja komeaan, vielä paljon työtä vaativaan Eight-70

Convertible Sedaniin -31. Olihan siellä vielä Lassen aikaisempia

autoja huoltoa odottamassa kuten Volvo 444, 544  ja Fiat 500

Topolino.  Nuotion ääreen keräännyimme n. 15 km matkan omin

mobiilein idyllistä tietä ajaen. Paikka olikin Lassen suvun

omistuksessa ihmisten ollessa iloisia ja ystävällisiä. Ilta oli

täydellinen.

Lauantai aamu valkeni aurinkoisena ja aamiaisen jälkeen

saimme tarkemmat ajo-ohjeet kohti Sparreholmin linnaa, jonne

saavuimme vajaan tunnin kuluttua ajaen läpi Ruotsin pisintä

puistokujaa , jossa otimme komeat jonokuvat. Kohta olimme jo

yhden Euroopan parhaimman automuseon pihalla, jossa

intendentti opasti meidät tutustumaan moniin harvinaisuuksiin,

joita on pitkälti yli sadan kunnostettua, mutta näytillä kulloinkin

`vain noin` 70 ajoneuvoa ja muuta rekvisiittaa kuten

lentokoneiden suuria pienoismalleja, autoaiheisia esineitä ,

pienoismalleja, valokuvia ja julisteita mainoskilpineen. Kohteet

olivat hyvin dokumentoitu mielenkiintoisine kohdetarinoineen

kuten kuningas Gustav V:n käytössä ollut vuoden -39 Cadillac,

jonka kuljettajan sijainen Gösta Ledin väisti vastaan tulevaa 

ajautuen tien penkan pettäessä ojan pohjalle veden noustessa

lattialle.  Kukaan ei loukkaantunut ja kuningas otti koko asian

lähinnä huvittuneesti – olihan hänellä jalassaan kunnon

metsästyssaappaat. Tapahtuma ajoittui  vuoden -46 syyskuulle

vähän Tukholmasta hieman etelään ja paikka tunnetaan nimellä

”Kungens Kurva” .  Sama Cadillac on vieraillut useasti -40-luvulla 

Sparreholmissa vapaaherra Emil Dicksonin aikana. Vastaavaan

”Suur-Cadillacin” omisti myös Elvis Presley, jolla oli aikanaan yli

200 museoautoa.  Muita mielenkiintoisia mobiileja olivat mm.

Jaguar Ronari –kilpuri, Mitchel -17, MB 540K -36 (jonka omisti

nykyisen kuninkaan isä prinssi Gustav Adolf), Rolls-Royce -26,

Wolseley-Siddely -08, Bentley -24 (Walter Owen B perusti  -20

Bentley Motors Ltd ja voitti  autoillaan useita 24 H:n Le Mans

ajoja, R-R osti B:n -31  talousvaikeuksien takia ja edelleen -98

BMW R-R:n ilman B.n nimeä, mikä puolestaan meni VW:lle),

Peugeotin lisenssillä valmistama Bébè Bugatti 19 vm -12, 3-

pyöräinen Darmont Special -31, jne. Valitettavasti aika kävi

vähiin, mutta ainahan siellä voi poiketa myöhemminkin omalla

ajalla – suosittelen.

Sparreholmin linnassa syödyn lounaan jälkeen siirryimme

tutustumaan sivurakennuksen jukebox –kokoelmaan, jonka

yhteydessä oli myös laaja fonograaffi-  ja gramofonivalikoima.

Kaikki pelit toimivat ja saimme kuulla laajan esittelyn

näytteineen eri aikakausien äänentoistotekniikkaa. Kokemus oli

enemmän kuin nostalginen, sillä tekniset oivallukset ja äänen

mekaanisen vahvistuksen laatu oli yllättävä.

Ja sitten museon eteen ryhmäkuvaan, jossa 10 Nash

–autokuntaa  21 hengen miehistöin edustivat Norjaa, Suomea ja

Ruotsia puheenjohtajamme Kent Agdestainin ajaessa vanhinta eli 

vuoden -29 Special Six`iään.

Sparreholmin linnan Sörmlandissa rakensi v. 1759 vapaaherra

Johan Wilhelm Sprengtporten, jonka velipuoli vapaaherra,

upseeri ja poliitikko Jacob Magnus Sprengtportenilla oli

merkittävä rooli Suomen historiassa (syntyi Suomessa 1727 ja

kuoli Tukholmassa  1786). Noin kaksikymmentä vuotta sitten

linnan osti liikemies Helge Karinen, joka saneerautti linnan ja

antoi sen tyttärensä Annan hoitoon. Rotsin rikkaimpiin lukeutuva

Karinen edustaa nimensä perusteella suomalaisia juuria ja loi

1900 –luvun loppupuolella liikeimperiuminsa Karlin Investin alla. 

Kierroksemme vehmaissa järvimaisemissa jatkui kohti 

Malmköpingiä, jossa pidettiin meille  sopivasti

maalaismarkkinoita. Ihmisiä oli runsaasti liikkeellä ja täälläkin

tietenkin poikkesimme pieneen yksityiseen entisajan kauppaan ja

sen nostalgiamuseoon, jonka omistaja oli kertomansa mukaan

kerännyt aineistoa jo 6 -vuotiaasta saakka.  Tavaraa oli laidasta

laitaan kameroista pesulautoihin ja maatalouskoneisiin, Olihan

siellä myös pieni Shellin museoasemakin.  Kaupan terassilla veteli

haitaristi kansanlauluja ja mobilistimme Hans otti

pianoharmoniikan pyytäen kaveria säestämään soittoaan

–hienostihan se yhteissoitto menikin. Itse kylä oli siisti ja

viehättävä – tyypillinen ruotsalainen lintukoto.

Ja takaisin Solbackaan viettämään Christerin Twin-Ignition Six

Cabrioleen 70 –vuotisjuhlaa pienessä tihkusateessa, mutta

katoksen suojassa kuohuviinin kera. Juoma teki tehtävänsä ja

kaikilla oli hauskaa – erityisesti juhlan sankarilla, joka kiilsi

pienten vesipisaroiden verhoamana omistajan hymyillessä

onnellisena. Tämä oli esimakua juhlaillalliselle, mikä pidettiin itse

kongressikeskuksessa perinteisin laatikkoarvausleikein

yhdistettynä päivän visaisiin kaavakekysymyksiin, jossa isännillä

oli etulyöntiasema ainakin Volvon - SKF:n ja kuninkaallisten

osalta. Voittajaksi selvisi ansaitusti Gunnar Eriksson Uppsalasta.

Hänellä on ikimuistoinen historia Nash -tapaamisista ja TNNR:ssä.

Toivottavasti tapaamme tämän huumoria viljelevän v:n -35

Advanced  Six 4d Sedanin omistajan taas kerran Suomessa ensi

kesänä.  Palkintojen jaossa avusti Kentiä vaimoni Annikki ja

Suomen puolesta kiitospuheen piti Ilkka hersyvään tapaansa.

TNNR: myynnissä oli Nash –materiaalia ja kirjallisuutta, jonka

esittelykirjasen aukeamassa oli kuva Nash`in pääsuunnittelijasta

ja varatoimitusjohtajasta (v:sta -31) Nils Erik Wahlbergista, joka

palveli yhtiötä vuosina 1916 – 1951 eläkkeelle siirtymiseensä asti.

Hän oli syntyjään Suomesta, Vaasan kaupungista ja

valmistuttuaan 1909 Zürichin teknisestä korkeakoulusta palveli

Maxwell-Briscoeta, Packardia ja Oaklandia. Täältä Charles W

Nash palkkasi autoinsinöörin, joka edustaa korkeimmalle

autoalalla noussutta suomalaista. Tästä me täällä Pohjanlahden

tällä puolen voimme olla ylpeitä. 

Paluumatkamme kahden Nash –mobiilin letkassa sujui

Gripsholmin linnan kautta Suomeen ongelmitta hyvässä säässä

aina kotia asti. Matkamme oli onnistunut niin kokemusten,

elämysten kuin aina hyvä seuran merkeissä. Lämmin kiitos

jälleen ruotsalaisille ystävillemme ja erityisesti Larsille, joka

kantoi suuren osan tästä onnistuneesta tapaamisestamme

Ruotsissa. Tervetuloa Suomeen ensi kesänä eli kaikki mukaan

aktiivisesti aina Norjan, Ruotsin ja Suomen perukoita myöten –

on hienoa ja kunnia olla TNNR:n jäsen.

                                                                                        

                      

Toimeksi saaneena,

Kalevi Hauvonen ja Nash LaFayette 3713, KH-37

PS. valokuvat kertovat paremmin.







Charles Nash George Mason George Romney



En historik i fyra delar om bilmärket Nash

Del 3 och 4. Nash, efterkrigstiden
Text Agne Karlsson

Produktionen av personbilar för allmänheten
återupptas 1946. Det året introduceras en
sedanmodell med träkaross ‘woodie’ för att
modernisera och bredda modellutbudet. Året
efter toppar Nash försäljningssiffrorna och når
för första gången sedan 1929 över 100 000 till
113 315 sålda bilar.

N
ash har alltid varit en lite udda bil, om än
tidvis stor, i Amerika. Tekniskt sett har
modellerna alltid varit före sin tid. I alla fall

med Amerikanska mått mätt. Designen har inte varit
typiskt amerikansk eller typiskt europeisk, utan
någonting däremellan. Som till exempel Nash Airflyte,
Ramblern och Pinin Farinan eller varför inte
sportbilen Healey-Nash.

Nash byggde sin första efterkrigsmodell 1949, en
strömlinjeformad skapelse kallad ‘Airflyte’ men i
folkmun kallad uppochnervänt badkar. Bilen var
modern för att vara en amerikanare, med självbärande

kaross, hel vindruta, överväxel och spiralfjädring. För
övrigt samma fjädringssystem som senare kopierades
av Ford och som används än idag på amerikanska
Fordar. 

Nash var relativt tidiga med självbärande karosser.
Mason som var mycket förtjust i små bilar, trots att
han själv var stor och överviktig, hade under hela 30-
talet experimenterat med småbilar med självbärande
karosser. Den första modellen kom dock inte i
produktion förrän 1938. Den självbärande karossen till
Airflyte konstruerades av Theodore Ulrich, som under
30-talet arbetat åt Chevrolet med en liten bil med
självbärande kaross. Den bi len kom aldr ig  i
produktion i USA, men kom senare att dyka upp i
Tyskland efter kriget som Opel Kadett!

Karossen till Airflyte ritades av George Walker som
k o m  a t t  b l i  d e n  so m  fo rm a d e  l in j e rn a  p å
efterkrigstidens Nash karosser. Airflyte’s extrema
aerodynamiska form skapades dock av Erik Wahlberg,
samme man som 1917 konstruerade den första

Nash’en! Han var mycket intresserad och kunnig inom
aerodynamik och hade under kriget haft tillgång till
flygets vindtunnlar där han på lediga stunder
experimenterat med utformning av bilkarosser.

George Mason var mycket intresserad av de
k o m p ak ta  eu ro p e i sk a  b i l a rn a  o c h  å r  1 9 5 0
introducerade Nash en ny liten bil av europeiskt snitt,
USA’s första  ‘compact car’, under märkesnamnet
Rambler. Ett namn återtaget från Jeffery’s dagar.

Nash Rambler Custom 1952

Nash Rambler Cabriocoach 1950

Nash Suburban 1946, Model 4664 Hannu Hyväkkä vid sin 1950 års Nash Airflyte, Model 5068



Typiskt för Nash introducerades Ramblern först som
cab, därefter i stationsutförande! Sedanmodellen kom
först senare. Mason drev en stor kampanj för den nya
lilla bilen. Bilen sålde också bra i början, med ca 50000
bilar per år, men blev inte den succé man hoppats på,
trots att den hade plats för 5 vuxna och sådana
tillbehör som värme, radio, klocka, blinkers och lyxig
klädsel som standard. Marknaden för små bilar var
liten i Amerika, dessutom kostar det nästan lika
mycket att producera en liten bil som en stor.

Det året, 1950, sattes för övrigt Nash sitt
produktionsrekord genom tiderna med 167 869 bilar.

I samband med Nash 50-års jubileum (av Jeffery’s
första bil), 1952, introducerades en ny bil designad av
Pinin Farina. En stor och rymlig bil av typiskt Farina
‘åt-vilket-håll-går-den?’-snitt. Mason hade blivit
förtjust i Alfa Romeo’s 2500 och Lancia’s Aurelia som
han sett på Paris salongen 1950 och bad Pinin Farina
om hjälp. Karossen som Pinin Farina ritade ansågs lite
väl futuristisk och blev ‘anpassad’ av George Walker.
Men Nash blev ändå först med ‘europeiskt’ designade
karosser i USA.

För att möta den ökande importen från Europa till
USA lät Mason konstruera en ‘sub-compact car’ under

modellnamnet Metropolitan. Av ekonomiska skäl var
man tvungen att tillverka den lilla ‘drygt 2-sitsiga’ bilen
i Europa och AMC inledde 1954 ett samarbete med
Austin. En amerikansk bil tillverkad i England för den
amerikanska marknaden av Austin A30 och A40-delar!
Jo – nog var han en europainfluerad småbilsfantast
alltid, den käre George!

Ytterligare en europeisk anknytning är sportbilen
Nash-Healey. I början av 50-talet samarbetade George

Mason och engelsmannen Donald Healey  med att ta
fram en sportbil av europeiskt snitt. Anledningen var
att många amerikanska flygare förälskat sig i MG TC
under kriget och tagit sådana med sig hem. Marknaden
borde alltså finnas! Herrarna hade träffats ombord på
Queen Elisabeth när Mason var på väg hem från en
europaresa. En prototyp blev klar 1951 och man
deltog bland annat i Le Mans med den och tog där en
hedrande fjärde plats! Det visade sig dock att Amerika
inte var redo för sportbilar och endast 506 st
tillverkades innan modellen lades ner 1954. Samma år
som American Motors bildas och året innan GM
presenterar Corvetten!

Under 50-talet förändrades inställningen att bilen
nästan bara var ett transportmedel till att bli lika
mycket ett ‘njutningsmedel’. För att öka
bekvämligheten införde man som standard
automatlåda, luftkonditionering, servobromsar,
servostyrning, el-manövrerade säten, rutor mm.

Bilens inredning överglänste finrummet i varje
tänkbart hem!

Under den här tiden kämpade de stora, Ford och
GM, hårt för att bli Nummer Ett. Resultatet blev nya
modeller varje år och rena fantasisiffror lagda på
marknadsföring. Detta krig tvingade in de små fria
biltillverkarna i en omöjlig situation, utan ekonomiska

En bevarad Nash Metropolitan 2d hard top från 1961, ägd av

Tor Stranger-Johannessen

Nash's Pinin Farina kaross från 1952

1952 års Nash-Healey, med toppventil sexa och dubbla SU-

förgasare. Ka det bli mer Engelskt?



möjligheter till att konkurrera på de storas villkor.
När den stora säljboomen avtog efter kriget,

minskade Nash’s försäljning. För att kunna konkurrera
med de stora, Ford och GM, och för att ha råd att
utveckla nya modeller gick Nash Motors Company
och Hudson Motor Car Company samman i American
Motors Corporation (AMC) den 1 maj 1954. 

Nash blev vinnaren i samarbetet inom AMC och
Hudson blev bara Nash bilar med Hudson-märke.
Samlare brukar numera kalla dom ‘Hashes’. Detta trots
att Hudson och Nash var lika stora i slutet av 40-talet
med en produktion av en bit över 130 000 bilar var
per år. Vid samgåendet var Nash den större, eller
kanske mindre liten, eftersom tillverkningen nu var
nere i 28 032 Hudson och 67 150 Nash (varav 37 779
Nash Rambler).

Både Hudson och Nash fanns kvar som märken till
och med 1957 men av AMC’s producerade 121 296
bilar var endast 10 330 Nash och 4 180 Hudson.
Ironiskt nog ersattes dessa gamla ärevördiga märken
med ett nygammalt märke: Rambler, som ju var det
märke Jeffery använde på sina bilar redan 1901.
Modellen hade faktiskt introducerats redan 1950 som
Nash Rambler. Men i samband med att Nash lades
ner, tog man helt sonika bort Nash-märket. Rambler
kom sedan att bli American Motors klart lysande
stjärna, en pålitlig bil som sålde bra. År 1960 var
Rambler det fjärde största märket i Amerika och
tillverkades det året i 480 365 exemplar.

Produktionen av Rambler upphörde 1969. Men det
tog ytterligare några år innan AMC försvann! 1970
köptes Jeep från Kaiser Co, men det är ju ingen
storsäljare. Så gjordes tex. ett försök att gå samman
med franska Renault 1978. Renault köpte 25 % av
AMC 1980 och ytterligare upp till 46 % 1982. På 70-
talet försökte AMC byta image från ‘gubb-bilar’ till
‘ungdomsbilar’. Flera veritabla muskelbilar produ-
cerades, som Javelin, AMX, Gremlin och Machine,
men även den mycket udda AMC Pacer. Bilarna var
för extrema för att sälja bra. Slutet blev att American
Motors Corporation köptes av Chrysler 1987.        Q

Hudson Motor Car Co hade
startats 1909 av Joseph L
Hudson tillsammans med sju
medfinansiärer och kom 1910
ut med sin första modell.
Hudson tillverkade endast 6-
cylindriga motorer och var
under första världskriget

största tillverkaren av just 6-cylindriga bilar. Men
redan då leddes företaget av Roy D Chapin, eftersom
J L Hudson avled redan 1912.

År 1917 skapade Hudson firman Essex Motor Car
Co som under åren 1919 till 1932 tillverkade och
sålde mindre och billigare modeller avsedda att
konkurrera med Ford och Chevrolet. Under hela 30-
talet tillverkades Hudson Super-Six Terraplane
modellerna, vilka var de första serieproducerade

bilarna i USA som hade relativt högvarviga motorer
med balanserade vevaxlar. Under slutet av 40-talet
kom så de berömda Hudson ‘limporna’. Hudsons
första strömlinjeformade bilar i samma stil som Nash
Airflyte. Under Hudson’s sista år före samgåendet
tillverkades bla. Hudson Hornet, med vilken firman
vann NASCAR åren 1951 - 1953. En veritabel gat-
racer alltså, och många Hudson Hornet slutade också
sina dagar på 50-talet som dragsters på grund av sitt
höga effekt/vikt-förhållande och sina motorer som
var synnerligen väl lämpade för idiot-trimmning.

I samband med bildandet av American Motors
hade George Mason försökt att också få med
Packard och Studebaker utan att lyckats. Vid den här
tiden var Studebaker något större än Nash och
Packard ungefär lika stort som Hudson. Packard,
som ju Charles Nash var nära att köpa redan 1915,
gick upp i Studebaker 1958 och Studebaker höll
sedan ut till 1964, men det sista året tillverkades
endast 577 bilar. Några andra ungefär lika stora
amerikanska märken som tvingades att kasta in
handduken i mitten av 50-talet var Kaiser-Frazer,
Henry J och Willys.

Fabolous Hudson Hornet. NASCAR-vinnaren 1951-1953.

1957 års Hudson, Model 35787-2, den sista byggdes 25

juni, då hade man producerat 4 080 exemplar. Sedan

gjordes inga fler bilar av märket Hudson.

Hudson Six-40 från 1917



1947 fanns Nash 600 och Nash

Ambassador

 1948 Model 4871

 Nash Ambassador Custom

 Convertible

 1947 Model 4748

 Nash "600" Super

 4 D Sedan Slipstream

 1950 Model 5021

 Nash Rambler Custom

 Convertible

 Detta år satte Nash sitt

 produktionsrekord genom

 tiderna med 167 869 bilar

 1949 Model 4978

 Nash Ambassador Custom

 4 D Sedan “Airflyte”

 Nash totala produktion

 var 142 592 bilar,

 rekord dittills. 

1952 Model 5224       

Nash Rambler 

Station Wagon 

Greenbrier

Baksätet i en Airflyte

av 1951 års modell

bjöd på god komfort.

“Make your grand and

glorious choice from 21 

different color options” 

annonserade Nash.

Nash Rambler Convertible Landau, Nash

Statesman och Nash Ambassador i en

annons från 1950

1951 Model 25162

Nash Healey

Convertible Sports Car 

1951 Model 5148 

Nash Statesman Super 

4 D Sedan 



1953 designade Farina en hardtopversion som

belönades med första pris vid Italian Concours

D’Elegance i Stresa. Den undre annonsen i mitten

är från 1957, sista året bilar av märket

Nash lämnade bandet.

1955 Model 5587-2 Nash Ambassador Custom Country Club

V-8 med 208 hästkrafter och Ultramatic Drive (från Packard).

Fanns också med den populärare sexcylindriga motorn.

1957 Model 5739-2 Rambler Rebel, V-8 255 hp

Ca 1 500 bilar gjordes i en Limited Edition High Performance.

Alla silverfärgade med guldanodiserad spjutdekor. AMC över-

gav märket Nash 1957, Rambler blev åter ett eget bilmärke.

1956 Model NK3 Nash Metropolitan Serie III Convertible

1952 Model 5275 Nash Ambassador Custom 4 Door Sedan.

Ambassador och Statesman fick helt nytt utseende formgivet

av Pinin Farina. 

1954 Model 5427 Nash Rambler Custom, 2 Door Country Club

Nash producerade 67 192 bilar detta år, en kraftig nedgång



nder rubriken Renovering 
pågår skrev Kjell Pettersson Uett flertal uppskattade 

artiklar i Motorhistoriskt Magasin 
som är MHS, Motorhistoriska 
Sällskapets, medlemstidning.

Den första av dessa artiklar var 
ett reportage som gjordes vid ett 
besök på Lasse Adolfssons 
sommarställe i Stärnhov där han 
berättade om sin renovering av en 
Nash Convertible Sedan Model 871 
från 1931.  En renovering som, när 
reportaget gjordes 1986, hade på-  
gått i drygt tjugo år. Detta tyckte 
man helt klart var en utdragen 
renovering, återställandet av 
Nashen hade kommit en bit på väg, 
men en hel del var kvar att göra.  

Vid Nashträffen 2011, efter 
fredagskvällens korvgrillning på 
Lasses sommarställe, gjorde 
deltagarna ett besök i Lasses 
garage och vad kunde man 
konstatera? Jo, Nashen stod där i 
stort sett som den såg ut 1986, 
renoveringen var med andra ord 
fortfarande inte avslutad. Föga 
hade man väl anat när artikeln 
skrevs att tjugo år senare skulle 
rubriken Renovering Pågår 
fortfarande vara  i högsta grad 
aktuell. Eller kanske det ändå fanns 
någon som befarade det.

Nåväl, den första av dessa två 
artiklar som Kjell Pettersson skrev  
återges här med hans och Per-Börje 
Elgs, Motorhistoriskt Magasins 
redaktör, benägna tillstånd.













Alldeles intill fabriksområdet i Kenosha anlade Nash en stor

idrottsarena för de anställda. Den syns något till höger om

bildens mitt. Fotot på nästa sida visar läktaren och

baseballplanen.

OM CHARLES W NASH

För att belysa lite annat än bara teknik har vi
hämtat följande engelska text från B. C. Forbes
and O. D. Foster, Automotive Giants of America:
Men Who Are Making Our Motor Industry. New
York: B. C. Forbes Publishing Co. 

The company makes no distinction between union and
non-union employees. All are treated with equal
consideration The employees have formed a club or
society, to which they contribute fifty cents a month.
Twenty cents is used for social and athletic activities and
thirty cents is placed in a fund for mutual aid in cases of
sickness or misfortune. About 90 per cent. of the
employees are members.

This club has its own orchestra, the company
cooperates with it in maintaining a band, it has its own
moving picture machines, and its own board of directors,
composed of members.

On its part, the company maintains an athletic field, a
tennis court, a club house and baseball field with a seating
capacity of 6,000 The Nash Company boasts a semi-
professional baseball team.

In addition to most modern hospital equipment and the
like, the company manifests in a very practical way its

interest in the happiness and well being of its people by
making temporary loans when such assistance is helpful,
by furnishing free legal advice, by examining property titles
for employees contemplating buying a home, by lending
money to homebuilders, by making necessary financial
arrangements for employees who desire to buy stock in the
company, etc., etc.

Mr. Nash gets more fun and satisfaction from his
association with "the boys" in the organization than from
"society." He is an enthusiastic baseball fan, he likes to
hunt big game, he is fond of fishing in the Northern
woods of Michigan or Wisconsin, and he indulges in an
occasional game of golf.

"But," says one who knows him intimately, "if you
would watch this manufacturer of motor cars enjoying the
recreation which he likes best, you would not have to
travel any farther than his home in Kenosha and see him
in action with his four little grandchildren. He is even a
greater success as a granddaddy than as a motor
manufacturer."

This same associate remarks, also: "Mr. Nash's Office
on the second floor of the administration building in
Kenosha is typical of the man himself; it is well furnished
but extremely modest; no rug adorns the floor, but the
chairs are comfortable and the broad flat top desk at which
Mr. Nash works cost less, perhaps, than the desk of many
a chief clerk or office manager. And as any man in the
Nash organization will testify, the door to that Office is
always open.

"The candor and friendliness of this strong, quiet man,
who is efficient, progressive and yet unassuming in
manner, accounts in large measure for the success he has
attained since that day more than thirty years ago when he
took his first factory job."

If you pressed Mr. Nash to sum up in one word the
quality or characteristic or equipment more vital than all
things else for the attainment of success, he would reply,
" Commonsense."

A man who, in the short space of nine years, has built
up a business on which there is not a dollar of bonded
indebtedness, whose stocks have a market value
approximating $137,000,000, whose profits have exceeded
$56,000,000, and whose bank balance tops $30,000,000,
surely must be regarded as a very practical authority on
what makes for success.

En något annorlunda bild av Charley får man av följande
klipp. Det första är från TIMELINE: Kenosha, Wisconsin
in auto history 2009, det andra från Mark Theobald -
Coachbuilt.com. Årtalet är 1933. Då hade Nash den lägsta
årsproduktionen sedan pionjäråret 1918, bara 14 973 bilar
och visade röda siffror för första gången. En bidragande
orsak kan ha varit följande konflikt med det
uppkommande facket.

“Emboldened by federal law allowing works the right
to organize, Nash Motors workers formed an American
Federation of Labor affiliate. Nash said he'd throw the
keys to the lakeside plant in Lake Michigan before he
would bargain with a union. He eventually changed his
mind, under pressure of federal officials.”

“On November 9, 1933, 200 Nash assembly-line
workers in Kenosha, Wisconsin, walked out to protest new
piece rates. In response, owner Charles W. Nash locked
out all 3,000 union workers at Nash’s Kenosha & Racine
plants. Workers at both the Racine Nash plant &
Milwaukee's Seaman Body were members of the new
Federal Auto Workers Union and were eager to support
their fellow workers in Kenosha. 

When the Kenosha lockout ended, the union asked for
a 20% raise & strict seniority rules. Nash was not quick to
comply and three months later, the workers at Nash’s
Racine plant walked out, idling 1,200 workers. Their 1,600
fellow union members at Nash’s Kenosha plant and 1,800
at Seaman’s Milwaukee plant soon followed. 

After eight weeks of mediation Nash gave all of his
workers raises of up to 17 percent, and gave the new
unions at each plant sole bargaining rights in any future
negotiations. This was one of the first major victories for
the Federal unions who would band together to form the
United Auto Workers two years later, in 1936.”






