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TIPS INFÖR JULHELGEN

Sy suffletten i gillestugan

Att ha bilen i garaget 100 km från bostaden är inte alltid så 
rationellt, i synnerhet då man ska tillverka en sufflett och har den 
tunga symaskinen hemma i bostaden. Det krävs  ideliga 
måttagningar och provningar mellan de olika momenten och man 
skulle få åka som en skottspole fram och tillbaka. Sy hemma, prova 
borta i garaget. Lösningen blev istället att montera av 
sufflettställningen från bilen och sätta upp den i gillestugan där 
symaskinen finns.

En Nash  från 1931 hänger i luften att läsa  i TNNR Bulletin nr 1 2011.
med hjälp av kättingar  i en kran just Under arbetets gång hör hotrod-
på väg att slängas upp i högen på byggaren av sig. Han kommer nu ihåg 
skroten när den räddas av en hotrod- att han slängde ställning och sufflet på  
byggare. Han ändrar sig dock och föräldragårdens dynghög. Vi åker dit vatten.
annonserar ut  bilen. Jag köper den, och där ligger den! Beyond repair, Plåtdetaljerna och smidet bläst-
året är 1962, och trots det mycket skulle många ha sagt. rades och lackades för att sedan 
dåliga skicket och i avsaknad av bl a Nya sufflettbågar tillverkades nu i skruvas ihop och passas in på 
lyktor och sufflett skulle den nu ask som basades till rätt form, dvs karossen.
helrenoveras! Den renoveringen går böjdes under upphettning i kokande Så kom den stora funderingen. Kan 

Fig 2. Den mallen kopieras över på 
ett bättre material snarlikt sufflettväv 
men betydligt billigare.

Fig 3. Med mallen som mönster 
klipps sedan vänster sidostycke ut i 
sufflettväven från rullen.

Fig 1. En första grov mall görs för 
vänster sidostycke med hjälp av 
lakansväv, papp  och tejp.

 Saxat ur:

SvD Historiskt Arkiv

Försäljningen av 
Nash går bra i 
Sverige 1930. 

Wiklunds blygs inte. I 
en annons 1931 

basunerar man ut att 
Nash är Nummer ETT 
- om man frånser de 

två billigaste 
amerikanska 

märkena förstås!



man sy en sufflett själv? Frugans sy- Ovan: Suflettställningen i gillestugan
maskin lär knappast orka. Lämna bort Överst t.h: Förste ägarens son Gunnar 

på fotsteget, året är 1932.jobbet? Nä, skam den som ger sig och 
Mitten: Nashen  30 år senare. Fyndet!trots att några avrådde - det blir aldrig 
Nedtill: Fragment av den ursprunliga bra - köpte jag en lämplig symaskin 
suffletten syns bakom stolpen.och gav mig utmaningen i kast.

Lennart Engström med 1977  AMC Pacer X

Fig 4. Provmontering av det 
tillklippta sidostycket. Relativt lätt 
spänt passar det utan några rynkor.

Javelin muskelbil fra AMC 

Fig 5. Renklippning av sidostycke. 
Sufflettställningens kant följs 
noggrannt.

Fig 6. Provmontering av renklippt 
sidostycke m h a  av tapetserar-
nålar och dubbelhäftande tejp.

 Med tillstånd från:

wermlandsbilder.se

Wiklunds utställning finns 
1928 på Kungsgatan i 

Stockholm.
När Charles W Nash 
besöker sin general-
agent är kameran 

framme. Bilderna sänds 
till  återförsäljarna, även 

till lanthandlaren och 
bilhandlaren Martin 
Hedin i lilla Nilsby i 

Värmland varifrån bilden 
till höger härstammar.



Fig 9.  De inre förstyvningarna är nu 
ditsydda. Det är nog bäst att prova 
igen innan kantbandet sys dit.
Jo, det ser ut att passa bra!

Fig 7. Inre förstyvningar, där tryck-
knapparna nitas fast, är av samma 
material som suffletten. Knapparna 
blir dolda av suffletten. 

Fig 8. JUKI symaskin som matar 
både under och över stycket som 
sys. Förhindrar att tyglagren glider 
sinsemellan. Kallas “Walking foot”.

Fig 12. Tack vare kantbandets rund-
ning "åt fel håll" kan det sedan vikas 
runt kanten utan problem.

Fig 11. Kantbandet fixeras först med 
en häfttång innan det sys fast. Ett 
bättre alternativ än att nåla fast det.

Fig 10. Kantband tillklippt av sufflett-
väv. Obs svängen går åt motsatt 
håll mot sidostyckets rundning. 

Fig 13. Kandbandet ditsytt, söm-
men dols då kantbandet viks. Dub-
belhäftande tejp fixerar vikningen.

Fig 14. Kantbandet vikt, sedan ska 
det vikas igen, denna gång runt 
sidostyckets kant och sys fast.

Fig 15. Kantbandet är nu ditsytt och 
provmonteringen ser skrynkelfri och 
bra ut.

Bildraden ovan och t.v. Tryckknapparna sätts fast med ett nitverktyg i 
den runt sufflettkanten ditsydda förstyvningen. Den viks sedan tillbaka 
och sys fast. Tryckknapparna blir således inte synliga när sufletten är på 
plats. Provmontering igen, sedan är det dax att malla in takstycket!
MEN STOPP!!! Tänk om ställningens diagonalmått inte stämmer överens 
med bilen? Då blir det ju en snedrynka över hela taket. Bäst att ta det 
säkra före det osäkra och inte riskera allt material och allt jobb som 
hittils är gjort. Bäst att ta omaket att flytta sufflettställningen från 
systugan och istället montera den på bilen i garaget för att säkerställa 
rätt diagonalmått.



Fig 16. Taket mallas in med sufflett-
ställningen monterd på bilen. 
Sträckes med tape och tapetserar-
nålar.

Fig 17. Taket fästs i sidostycket med 
dubbelhäftande tejp. Kanten viks in 
och fästs i tejpen på sidostyckena. 
Det vita är stoppningen i padsen.

Fig 18.  Sedan sträcks taket med 
vanlig tejp lagom mycket.
Den hoptejpade suffletten rullas 
ihop och tas hem till systugan.

Fig 19. Innan taket sys fast i sido-
styckena sträcks alla tejparna på 
sufflettens ovansida och bitarna 
häftas ihop med en klammertång.

Fig 20. På plats i symaskinen.  
Klamrarna bildar den linje efter 
vilken sömmen ska sys.

Fig 21. Taket sitter nu ihop med 
sidostyckena.

Fig 23. Suffletten är nu färdigsydd. 
Den ser skrynkligt ut då den ligger 
på ett plant bord. På plats  blir det 
inte några rynkor hoppas jag..  

Fig 28.  Här syns sömmen i närbild.
Undrar om man kommer att god-
känna arbetet eller “vad var det vi 
sa, amatörjobb avslöjar sig”.

Fig 22. Återstår nu att sy den 
slutliga, synliga sömmen. Den ska 
vara så rak som möjligt och ligga 
på ett konstant avstånd från takets 
invikning mot sidostycket. 
Tejpningarna kommer här till hjälp 
så att vikningen blir där den ska 
vara. Den fixeras sedan med 
dubbelhäftande tejp på 
undersidan. Sedan är det dax för 
symaskinen. Håll tungan rätt i mun!

Dax att åka till Nashen i garaget 
och lägga suffletten på plats. 
Återstår en del detaljer, bl a fästa 
suffletten i karossens bakkant och 
sidostolpar med tryckluftspistolen 
laddad med rostfria klammer och 
skruva dit fästena som tryck-
knapparna ska snäppa fast i.



Källa: SvD Historiska Arkiv med tillstånd av SvD:s
Mattias Wikdahl, digitalchef på webbavdelningen

En guldgruva

SvD Historiska Arkiv

Reportagen härintill hittade Red 
när han gjorde en sökning på 
Nash i SvD för september 1928 
utifrån en uppgift i  Svenska 
Amerikalinjens databas över 
passagerare.

1928, 8 sept gick enligt registret 
Charles W Nash och Nils E Wahlberg 
med fruar ombord på Gripsholm i 
New York med destination Göteborg. 
Resan varade 9 dagar och vid 
ankomsten den 17 sept mottogs 
sällskapet av ordföranden i SKF:s sty-
relse Axel Carlander och  över-
direktör Björn Prytz

Ryktet hade cirkulerat att Mr. Nash 
var i begrepp att förvärva det ny-
startade företaget Volvo. Den första 
artikeln, skriven av SvD:s korre-
spondent i Newyork antyder att så kan 
vara fallet medan den andra tydligt 
avfärdar alla sådana rykten , Mr. Nash 
föreföll inte särskilt imponerad av vår 
inhemska bilfabrik Volvoverken i 
Göteborg.

 Fredrik Ljungströms auto-
matväxel demonstrerades inbyggd i 
en Nash men den övertygade inte Mr. 
Nash, som ansåg att den bara skulle 
fördyra produktionen. 

Motorhistorikern Jan Ströman har i sina sam-
lingar ett foto taget i Wiklunds utställnings-
lokal på Kungsgatan i Stockholm. Han har 
vänligen låtit oss återge bilden här som 
visar Wiklunds vd Emil Salmson, fjärde f v, 
och Charles W Nash med armen vilande 
mot en Nash.

Tilfället som Charles W Nash missade. I klipp-
et ovan nämns att han var bortrest när Prins 
Wilhelm besökte Kenosha. PW syns i en Nash 
1928 skänkt av svenskar på Nashfabriken. 

Nils Erik Wahlberg
f 1885, d 1976.

Hos Nash 1917 till 1952
En av flera duktiga 

tekniker som C W Nash 
tog med sig från GM.

Överingenjör Wahlberg 
var bördig från Finland
Uppgiften i artikeln är 

felaktig.



Principen för Fredrik Ljungströms 
automatväxel Spontan.
Den 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.

Nash 1928 med Spontanväxel 
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