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7ULYVHOUHJOHUI|U
YnUNOXEE

, HQ I|UHQLQJ VRP YnU VDPODV
PlQQLVNRU IUnQ DOOD GHODU DY
VDPKlOOHW PHG ROLND EDNJUXQG
HWQLVN WLOOK|ULJKHW SROLWLVN nVLNW
HNRQRPLVNDI|UXWVlWWQLQJDUPP9L
VDPODVKlUI|UYnUWVWRUDLQWUHVVHI|U
$PHULFDQ 0RWRUV IDQWDVWLVND
SURGXNWHU

'HW lU GlUI|U DY VW|UVWD YLNW I|U
DOODV WULYVHO DWW YL WDODU PHG
YDUDQGUD LQWH RP YDUDQGUD $OOD
NDQLQWHlOVNDDOODPHQDOODPnVWH
UHVSHNWHUD DOOD $OOD NRPPHU LQWH
DWWJLOODDOOWYDGHQI|UWURHQGHYDOG
J|U PHQ DOOD PnVWH GU\IWD IHOHW
PHGGHQI|UWURHQGHYDOGDI|UVWRP
SUREOHPXSSVWnU
2PYLDOODI|UV|NHUOHYDHIWHUGHVVD
HQNOD UHJOHU NDQ YL KnOOD JRG
VWlPQLQJLYnUILQDNOXEEPHGK|JW
L WDN RFK VWROW YLVD XSS YnUD
HQDVWnHQGHPDVNLQHUIUnQ1DVK
$PHULFDQ0RWRUV&RUSRUDWLRQ



7lQNYDGWLGHQVSULQJHULYlJGHWYDUMXLQWHOlQJH

3UHVLGHQWHQ VHGDQGHWYDUYnURFK5DPEOHUVlVRQJHQSUHFLV
KDURUGHW KDGHE|UMDW1XlUYLPLWWLQQHLP|UNDVWH

GHFHPEHURFKnUHWlUVQDUWI|UELDOOWVnVQDUWGDJVI|UQ\DWDJRFKQ\D
lYHQW\UGnYnUHQLQRPNRUWlUKlULJHQ2FKYDGSDVVDULQWHElWWUHDWW
DYUXQGDnUHWPHGlQHWWIXOOVSlFNDWRFKU\NDQGHIlUVNWQXPPHUXWDY
5DPEOHU5HY\Q
,GHWWDQXPPHUWLWWDUYLEODQGDQQDWWLOOEDNDSnWUlIIHQVRPILFN
VWDUWDYnUVlVRQJQlPOLJHQ%ORPPRU %LO9LKDUlYHQHQP\FNHW
LQWUHVVDQWDUWLNHORPKXUPDQSnElVWDVHWWV\UVLJHQHJHQVXIOHWW
RFKPDVVDDQQDWNXO
2FKGnYLVQDUWKDUHWWQ\WWVSlQQDQGHnUIUDPI|URVVYLOOMDJSDVVDSn
DWWSnPLQQDHURPDWW EHWDODLQPHGOHPVDYJLIWHQI|UI|UPDQ
YLOOMXLQWHPLVVDI\UDQ\DQXPPHUXWDYGHQQDXQGHUEDUDWLGQLQJ
*RG+MXORFK*RWW1\WW}USHU
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,E|UMDQDYVHSWHPEHULnUODMDJXSSHWWLQOlJJSnHQ)DFHERRNVLGDPHGQDPQHW´0XVNHOELODUL6YHULJH´
'nDOODERUGHYHWDDWW5DPEOHU5HEHOLIUnQYDU$PHULNDVI|UVWDVDQQDPXVNHOELOVnW\FNWHMDJDWWGHW
ERUGHXSSPlUNVDPPDVSnGHQQDIDFHERRNVLGDPHQGHWW\FNWHLQWHDGPLQLVWUDW|UHUQDGnGHKDGHODJW
JUlQVHQI|UPXVNHOELODUPHOODQRFK6nGDJHQHIWHUYDUPLWWLQOlJJERUWWDJHW,QJHQVNDGD
VNHGGInUVN\OODPLJVMlOYQlUMDJLQWHOlVHUI|UKnOOQLQJVUHJOHUQDI|UVW0HQMDJKDQQIDNWLVNWInHQ
NRPPHQWDUSnPLWWLQOlJJRFKHWWP\FNHWLQWUHVVDQWVnGDQW'HWYDUHQKHUUHVRPSnVWRGVLJKDVHWWHQ
VnGDQ5DPEOHU HOOHU J|PGLHQVNRJVGXQJHI|UPnQJDnUVHGDQ(QQRUUPDQVNDOOKDYDULWGlURFK
WDJLWUXPSDQRFKJMRUWWLOOVRIIDPHQUHVWHQVNXOOHILQQDVNYDU-DJEOHYMXVnNODUWYlOGLJWQ\ILNHQPHQHIW
HUVRPDWWLQOlJJHWWRJVERUWVnILFNMDJI|UV|NDWDNRQWDNWPHGKRQRPGLUHNWLVWlOOHW-DJSURYDGHDWWVNULYD
WLOOKRQRPEnGHYLDIDFHERRNRFK0HVVHQJHU7RJlYHQUHGDSnKDQVWHOHIRQQXPPHUPHQMDJILFNLQJHQ
UHVSRQVQnJRQVWDQV7LOOVLVWI|OODOOWLJO|PVNDRFKWLGHQJLFN
3O|WVOLJWHQGDJQlUPDUHEHVWlPWPnQGDJHQGHQ¶HQRYHPEHUILFNMDJHWWPHGGHODQGHYLD0HVVHQJHU
LIUnQVDPPDKHUUH+DQEHUlWWDGHJODGHOLJHQRPELOHQGHWOLOODKDQNRPLKnJRFKYDUWGHQVWRG
8QGDQJ|PG+DQJDYPLJHQNQDFNLJYlJEHVNULYQLQJRFKQnJUDVFUHHQVKRWVSnNDUWRU(QOLJWKRQRPVND
5DPEOHU¶QKDIXQQLWVLRPUnGHWNULQJ%RNHQlVJDQVNDQlUD8GGHYDOOD
-DJEHUlWWDUGHWKHODI|UPLQNlUDVDPERVRPRWLSSDWQRJW\FNWHDWWGHWOlWWLQWUHVVDQWRFKVSlQQDQGH2QV
GDJVDPPDYHFNDVWRGYLQlVWDQLVWDUWJURSDUQDI|UDWWEHJHRVVXWSn5DPEOHUMDNWPHQYLLQVnJUlWWVQDEEW
DWWWLGHQSnG\JQHWYDUI|UOnQJWJnQJHWVnYLILFNGUDLKDQGEURPVHQ,VWlOOHWULNWDGHYLLQRVVSnPnQGDJHQ
GHQ¶HQRYHPEHUGnGHWYDUQlVWDJnQJYLVNXOOHYDUDOHGLJDLIUnQMREEHW(IWHUVRPDWWMDJKDUOLWHVYnUW
I|UDWWKnOODW\VWRPPLWWEULQQDQGH5DPEOHULQWUHVVHVnVOXWDGHGHWPHGDWWWYnDYYnUDNROOHJRULIUnQMRE
EHWRFNVnYLOOHKlQJDPHGRFKMDJDUHGDSnGHQJDPOD5DPOEHU¶Q
-DJRFKPLQVDPER6XVDQQHVWDUWDGHYLGWLGHQKHPPDGHQQDVROLJDPHQNDOODGDJRFKSORFNDGHXSS
YnUDNROOHJRU(PHOLHRFK'DYLGL%RUnV(WWOLWHWVWRSSI|UWRDEHV|NRFKHQHUJLSnI\OOQLQJYLGVKRSSLQJ
FHQWUHW7RUSXWDQI|U8GGHYDOODFDWYnWLPPDUVHQDUH
9LN|UGHVHGDQYLGDUHWLOOVYLYDUIUDPPHLRUWHQ%RNHQlV
1XYDUGHWGDJVDWWWDIUDPGHQNQDFNLJDYlJEHVNULYLQJHQMDJInWWRFKI|UV|NDOLVWDXWYDUWYLVNXOOHN|UD
(IWHUDWWYLVODJLWYnUDNORNDVNDOODUVDPPDQRFKN|UWUXQWOLWHLRPUnGHWVRPYLWURGGHYDUUlWWVnVWDQQDGH
YLWLOOYLGHQVNRJVGXQJHOlQJVPHGHQJUXVYlJ1XMlNODUE|UMDGHGHWVSlQQDQGHWlQNWHYLQlUYLNOHYXWXU
ELOHQRFKVnJRVVRPNULQJ
$OODYDUQ\ILNQDRFKW\FNWHDWWGHWVNXOOHEOLVSlQQDQGHDWWE|UMDOHWDHIWHUGHQJDPODUDPEOHU¶QLVNRJHQ
0HQEDUDHQNRUWVWXQGHIWHUDWWYLE|UMDWVQRNDRPNULQJLVNRJHQWMRDGH'DYLGWLOODWWKDQWURGGHKDQKDGH
KLWWDWGHQ


'HWYLVnJSnKnOOYDUHQJU|QIUDPVNlUPVRPWLWWDGHIUDPLEODQGWUlG
RFKJUHQDU-XQlUPUHYLNRPGHVWRPHUW\FNWHMDJDWWGHWYDUQnJRWVRP
LQWHVWlPGHRFKP\FNHWULNWLJWGHWYLVDGHVLJYDUDHQJU|Q'.:VRP
VDWWGlURFKlJQDGHVLQDVLVWDGDJDULOLYHWHIWHUGHWWD
'nKHUUHQVRPWLSVDWPLJKDGHQlPQWDWW5DPEOHU¶QVNXOOHYDUDJU|QVn
E|UMDGHMDJDQDRUnGKDUYLnNWKHODYlJHQKLWI|UHQMlNOD'.:""
0HQSO|WVOLJWXSSWlFNHUYLQnJRWVRPLQWHVWlPPHU|YHUUHQVPHGUHVWHQ
XWDYRPJLYQLQJHQ
9LWRJRVVQlUPUHRFKSO|WVOLJWNlQGHMDJLJHQGHQGlUYDUGHQ'HWYDUGHQ
W\SLVNDRFKHQOLJWPLJXUVQ\JJD&VWROSHQSnHQ5DPEOHULIUnQWLOO
VRPI|UVWDYVO|MDGHGHVVLGHQWLWHW
'HVVYlUUHYDU5DPEOHU¶QLOnQJWP\FNHWVlPUHVNLFNlQYDGMDJNXQGHWURVn
GlUIDQQVW\YlUULQWHP\FNHWNYDUDWWUlGGD7\YlUUYDUGHWLQWHP\FNHWWLOOELO
NYDU|YHUKXYXGWDJHW
0HQMDJYDUWURWVDOOWYlOGLJWJODG|YHUDWWYLKDGHKLWWDGHGHQ|YHUJLYQD
´I|UHGHWWD´SlUODQRFKHIWHUDWWLQVSHNWHUDWRFKVQRNDWLRFKUXQWELOHQHQ
OnQJVWXQGVnLQVnJMDJDWWGHWHQGDVRPHJHQWOLJHQYDUYlUWDWWUlGGDPHG
WDQNHSnVNLFNHWYDUGHURVWIULDOLVWHUQDNULQJIUDPUXWDQVRPKDGHNODUDWVLJ
I|UYnQDQVYlUWEUD0LQDWUHI|OMHVODJDUHW\FNWHDWWMDJYDUOLWHYlOHQWXVLDVWLVN
|YHUGHQQD´VNURWK|J´VRPYLKDGH
KLWWDWPHQI|UPLJYDUGHWIRUWIDUDQGHHQ5DPEOHUHQELOVRPHQ
JnQJLWLGHQKDUE|UMDWVLQDJODQVGDJDUSnUXOOEDQGHWLIDEULNHQL
.HQRVKD:LVFRQVLQ
2FKVRPIUDNWDWV|YHUDWODQWHQI|UDWWVlOMDVWLOORFKN|UDVDYHQVWROW
5DPEOHUlJDUHKlUL6YHULJHRFKVRPWLOOVLVWWUDJLVNWQRJILFNVOXWD
VLQDGDJDULGHQKlUVNRJHQ
(QLQVSLUHUDQGHWDQNHPnMDJVlJDPHQGHWlUMDJGHW

9LVDIDUYlOWLOOGHQJDPOD5DPEOHU¶QRFKJDYRVVVHGDQLYlJKHPnWHIWHUHQUHODWLYWO\FNDG5DPEOHUMDNW
9LODLIULG
.HHS2Q5DPEOLQJ&KDUOHV75DPEOHU
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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!

Text och bilder N Ördh/L Adolfsson

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
med hjälp av kättingar i en kran just
på väg att slängas upp i högen på
skroten när den räddas av en hotrodbyggare. Han ändrar sig dock och
annonserar ut bilen. Jag köper den,
året är 1962, och trots det mycket
dåliga skicket och i avsaknad av bl a
lyktor och sufflett skulle den nu
helrenoveras! Den renoveringen går

att läsa i TNNR Bulletin nr 1 2011.
Under arbetets gång hör hotrodbyggaren av sig. Han kommer nu ihåg
att han slängde ställning och sufflet på
föräldragårdens dynghög. Vi åker dit
och där ligger den! Beyond repair,
skulle många ha sagt.
Nya sufflettbågar tillverkades nu i
ask som basades till rätt form, dvs
böjdes under upphettning i kokande

vatten.
Plåtdetaljerna och smidet blästrades och lackades för att sedan
skru vas ihop och pass as in på
karossen.
Så kom den stora funderingen. Kan

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

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.

Med tillstånd från:

wermlandsbilder.se
Wiklunds utställning finns
1928 på Kungsgatan i
Stockholm.
När Charles W Nash
besöker sin generalagent är kameran
framme. Bilderna sänds
till återförsäljarna, även
till lanthandlaren och
bilhandlaren Martin
Hedin i lilla Nilsby i
Värmland varifrån bilden
till höger härstammar.

man sy en sufflett själv? Frugans symaskin lär knappast orka. Lämna bort
jobbet? Nä, skam den som ger sig och
trots att några avrådde - det blir aldrig
bra - köpte jag en lämplig symaskin
och gav mig utmaningen i kast.

Ovan: Suflettställningen i gillestugan
Överst t.h: Förste ägarens son Gunnar
på fotsteget, året är 1932.
Mitten: Nashen 30 år senare. Fyndet!
Nedtill: Fragment av den ursprunliga
suffletten syns bakom stolpen.

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

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

Fig 6. Provmontering av renklippt
sidostycke m h a av tapetserarnålar och dubbelhäftande tejp.

Javelin muskelbil fra AMC

Lennart

Engström med 1977 AMC Pacer X

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

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 10. Kantband tillklippt av sufflettväv. Obs svängen går åt motsatt
håll mot sidostyckets rundning.

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

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

Fig 13. Kandbandet ditsytt, sömmen dols då kantbandet viks. Dubbelhäftande 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.

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

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 sufflettställningen monterd på bilen.
Sträckes med tape och tapetserarnålar.

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 sidostyckena 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 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!

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 godkänna arbetet eller “vad var det vi
sa, amatörjobb avslöjar sig”.

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 tryckknapparna 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 styrelse Axel Carlander och överdirektör Björn Prytz
Ryktet hade cirkulerat att Mr. Nash
var i begrepp att förvärva det nystartade företaget Volvo. Den första
artikeln, skriven av SvD:s korrespondent 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 automatväxel 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 samlingar ett foto taget i Wiklunds utställningslokal 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 klippet 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

O
L
%

K
F
R

U
R
P
P

R

%O
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3nIUHGDVNYlOOHQGHQVW\UGH
MDJPLQ$PEDVVDGRUPRWGHJRGD
NOXEENDPUDWHUQD RFK YlQQHUQD
0DWV2OD-|QVVRQV 0RMH %LUJLWWD
:HVWLQ *LWWDQ KHP$QOHGQLQJHQ
YDUHQDQQDQJRGYlQRFKNOXEE
NDPUDWVLQLWLDWLY&KDUOHV5DPEOHU
YnUSUHVLGHQWKDGHInWWlQQXHQ
VQLOOHEOL[WRFKI|UHQDWQ\WWDPHG
Q|MH-DDUEHWHPHGKREE\-REEDU
PDQSnHQDYWUDNWHQVVW|UVWDKDQ
GHOVWUlGJnUGDURFKlOVNDU5DPEOHU
GnDQRUGQDUPDQ%ORPPRU ELO
,QWHQRJPHGGHWPDQIL[DU%RVVH
ELOGRNWRUVRPNRQIHUHQFLHU6nI|U
DWWVPLGLJWNXQQDUHVDWLOOVDPPDQV
SnO|UGDJVPRUJRQHQVRYHUMDJKRV
0RMHRFK*LWWDQ'HWlUHQJDQVND
LVLJPRUJRQL$SULO3nYLVVDGHODU
DYYnUUHVDKDU.XQJ%RUHIRUW
IDUDQGHHQRKRWDGGRPLQHUDQGH
VWlOOQLQJ9LN|UVWXQGWDOVSnUHQ
LVJDWDPHGVRPPDUGlFN0HQIDU
WHQlUVlOODQPHUlQRFKLQWH
PnQJDPHGWUDILNDQWHUVnGHWlU
LQJHWSUREOHP5HVDQlUFDPLO
IUnQ6NLOOLQJDU\GWLOO+LOODUHG
7UlIIHQRUGQDVWLOOVDPPDQVPHG
GHQORNDODYHWHUDQELOVNOXEEHQVn
IRUGRQDYDOODVODJRFKIDEULNDWlU
YlONRPQD&UDPHUV%ORPPRUVRP
KDQGHOVWUlGJnUGHQKHWHUKDUVWRUD
SDUNHULQJDULIOHUDQLYnHUHIWHUVRP
ODQGVNDSHWlUNXSHUDW


)RWR0DWV2OD-|QVVRQ

'HNRPPHUDWWI\OODVDYIRUGRQDYDOOH
KDQGDVODJ7RWDOWHWWKXQGUDWDOELODU
0HQGHWlUMXNODUWDWW&KDUOHVYLOOHVH
PnQJD1DVK5DPEOHU$0&ELODU+DQ
InUVLQ|QVNDQXSSI\OOG$OGULJ
QnJRQVLQKDUMDJVHWWVnPnQJDELODUDY
YnUDWIDEULNDWSnHQDOOPlQWUlII
-lWWHNXO'HWYDURFNVnYlOGLJWNXODWW
InVH%RVVHELOGRNWRUOLYH+DQ
OHYHUHUDGHVNlPWRFKPHNDUWLSVLHQ
DOGULJVLQDQGHVWU|PRFKDYVO|MDUVLQ
SDVVLRQI|USRWDWLVGDJHQWLOOlUD(WW
DQWDOELODUInUN|UDIUDPWLOOSRGLHW'lU
LQWHUYMXDVlJDUHQRPVLWWIRUGRQ

%RVVHInUHWWJRWW|JDWLOOPLQ$PEDVVDGRUYLONHWJ|UDWWMDJNRPPHUXSSSnSRGLHW-DJKDUMXRFNVnHQVYnU
VWRSSDGVYDGDRPPDQVWDUWDUXSSPLJRP1DVK$0&1DWXUOLJWYLVKlQGHGHWWDRFKMDJJDYHQNRUWIDWWDG
KLVWRULHOHNWLRQRP-HIIHU\1DVKRFK$0&&KDUOHVVSHODGHLQGHWWDVnGHWOLJJHURFKVNYDOSDUSn<RXWXEH
I|UGHQVRPYLOOVHVSHNWDNOHW6|NSnPLWWQDPQVnNRPPHUGHWXSS
9LKDGHILNDPHGRVVVnYLVDWWHRVVWlWWKHODJlQJHWRFKILNDGHLVQnOEOnVWHQ0lUNOLJWKXUGHWlUGHWNXQGH
KDYDULWMlWWHYDUPWPHQQHM1XEHNRPGHWLQWHRVVHWWVNYDWWYLKDGHYlUGHQVVWXQGWLOOVDPPDQVVNUDWWDGH
RFKVQDFNDGHDOOWIUnQELODUWLOOSRWDWLVYlUOGVSROLWLNRFKKLVWRULD'HWYDUMXWURWWVDOOWI|UVWDWUlIIHQ
RFKYLKDGHKHODVRPPDUHQDWWVHIUDPHPRW(IWHUDWWVMlOYDP|WHWYDUVOXWEOHYGHWPDWRFKVQDFNPHG
%RVVHELOGRNWRUQSnWXPDQKDQG2FKOLWHYl[WHUNRPRFNVnPHGKHP(QIDQWDVWLVNWWUHYOLJGDJILFNYL
VRPNRPGLW7DFN&KDUOHV &UDPHUV%ORPPRU
'HWWDYDUI|UVWDWUlIIHQDYVLWWVODJRFKEnGH&UDPHUEORPPRUVRPYHWHUDQELOVNOXEEHQYDUPHUlQQ|MGD
PHGDUUDQJHPDQJHW'lUI|UKDUMDJJOlGMHQDWWEMXGDLQGLJWLOOnUVXSSODJDDY%ORPPRU %LO-DJ
RFK0RMHNRPPHU.RPPHUGX"-DJKRSSDV9DUPWYlONRPPHQ
KWWSVPKERUDVVHEORPPRURFKELO


