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Aktuellt
Gjutaregatan 7A
571 42 Nässjö
www.nssvk.se
klubb@nssvk.se

konton
Pg nr: 49 60 33-2
Bg nr 222-4129
Medlemsavgiften
är 350 kr/år och
familjemedlem
50 kr/år.

Tänk vad ett år går fort, snart är det dags för årsmöte igen.
Vi i styrelsen skulle gärna vilja se att fler medlemmar ville hjälpa till i klubben, vid
intresse hör av dig till någon i styrelsen (kontaktuppgifter nedan).
Glädjande att så många ville komma på vår julfest. Ett stort tack till alla som hjälpte
till, skänkte priser. Ett särskilt tack till damerna som serverade och fixade jättegoda
skinkmackor.
Klubbresan går i år till Skåne, där vi besöker Johanna Museet i Skurup och Nostalgi
museum i Tryde. Här finns något för alla! I Tryde är det dessutom bilträff denna
vårsöndag.
Vad gäller vårens program, missa inte 6/6 på Bonneville Farm. Vi satsar på en favorit i
repris!
Nyhet! Ett stående inslag i klubbtidningen blir fr.o.m. detta nummer ”I Backspegeln”.
Greger Lööf ger oss en riktig ”nostalgikick.”
Du glömmer väl inte att betala medlemsavgiften? Fr.o.m. i år skickar vi inte ut några
inbetalningskort, då det visat sig att det flesta betalar via internetbank. Skulle du
behöva inbetalningskort, använd då inbetalningskort för plusgirot.
Kom ihåg att klubblokalen är öppen varje onsdag!
/Siwert

Norra Smålands Sport och Veteranfordonsklubb
Vår klubblokal finns vid
Gjutaregatan 7A, där vi träffas varje onsdag från kl 19.00
över en kopp fika.
Du hittar lättast från bron över järnvägen i Nässjö mot
Malmbäck
höger i första rondellen efter ca. 200 meter parkera till
vänster
klubblokalen finns under Securitas.
Klubbens motto är :
Låt de gamla hjulen rulla !
Syftet är att verka för bevarande av två– tre– och fyrhjuliga
fordon.
I begreppet ”bevara” lägger vi inte in enbart själva
samlandet, utan också sådant som har att göra med att hjälpa
till vid anskaffning av reservdelar, litteratur och teknisk
support m m.
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PROGRAM - VÅREN 2020
April

Onsdag 1 april, kl 19.00
Årsmöte 2020

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

Plats: Bonneville Farm, Isåsa 13, Nässjö.
Årsmötesfrågor och beslut tas enligt dagordning som tillhandahålls på plats.
Efter mötet bjuder vi på smörgåstårta!
Frågor och förslag tas vänligen emot senast 30 mars på mail, klubb@nssvk.se.
VARMT VÄLKOMMEN att vara med och kunna påverka din klubb!

Maj

Söndag 10 maj
Klubbresa till Johanna museet i Skurup och Nostalgiamuseet i Tryde.
Plats: Samling vid klubblokalen kl 06.25 för avfärd med buss vi räknar med att vara tillbaka i Nässjö ca: kl 20.00-21.00.
Bussfika med dubbellfralla, kaffe/te, lunch på Johanna museet, entré till båda museerna,
vill du fika i Tryde betalar du det själv.
Kostnad för resan, 600 kr/person(efter del som klubben sponsrar, 250 kr/person).
Vill du veta mer: www.johannamuseet.se och www.nostalgimuseum.com
Anmälan till Kenneth Johansson, tel 0730-98 28 40, senast 20 april.
Resan betalas efter anmälan till klubbens plusgiro 49 60 33-2, ange vem som
betalar och antal. Betalning senast 25 april. ”50 platser i bussen, först till kvarn……”
Lördag 16 maj
Nifsarpsdagen
Plats: Nifsarpsskolan, Nifsarpsvägen 4, Eksjö
Du åker dit på egen hand. Mer information på hemsidan, www.nifsarpsskolan.se.

Lördag 23 maj
Götaström Classic Motor
Plats: Vaggeryds Travbana, Byarum
För de som önskar gör vi gemensam avfärd från klubblokalen kl 08.00
För info: www.gotastrom.nu

Juni

Torsdag 6 juni
Mopedutflykt
Plats: Årets mopedutflykt startar vid klubblokalen Gjutaregatan, kl 10.00, obs! tiden.
Har du frågor, kontakta Kalle på tel 070-28 69 215 eller Åke tel. 076-14 05 366
Motorhistoriska dagen 6 juni
I år firar vi på Bonneville Farm, Isåsa, kl 13.00.
Vi bjuder på korv och kaffe till alla som kommer. Tipspromenad!
Du kommer självklart med ditt veteranfordon!
Söndag 14 juni
RALLY HÖGLAND, inbjudan kommer i nästa nummer av Veteranbladet.

Dags a� betala medlemsavgi�en för 2020
Medlemsavgi� 350 kr, familjemedlem 50 kr, betalas �ll PG 49 60 33-2
Vik�gt: Uppge di� och ev. familjemedlems namn på inbetalningen
Obs! Inga inbetalningskort bifogas
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Bild: Bernt Ståhl

Den 13 november besökte Bernt Ståhl oss och
berättade om Veteranbilstv som finns på webben.
Bernt gör allt själv med olika kameror som monteras
upp i förväg. -Det roligaste med att göra reportagen
om olika bilar och träffar, är alla möten med människor och deras passion för hobbyn. Bernt är en vältalig person och hans formuleringar kring alla möten
med personerna bakom bilarna blir riktigt gripande.
Han visade bilder och berättade om när han var
och filmade på Bröderna Ivanssons nedlagda
bilskrot i Båstnäs, Värmland.

Då förstår man vilket arbete som ligger bakom innan filmen är färdig.
Vill ni se mer om reportaget om denna värmländska
bilskrot, se Veteranbilstv säsong 5-2016/17.
Vi var ett fyrtiotal medlemmar som var med denna
intressanta kväll och fick inblick i hur Bernt gör sina
program.
Kvällen avslutades som vanligt med fika och som
tack för besöket donerade klubben en summa till
Veteranbilstv.
Text: Siwert A.

International – nummer ett!
Ja, vad fingret i luften betyder kan man kanske fantisera om i all evighet utan att träffa rätt. En sak är i
alla fall säker, de här två reklamsakerna bör väl
vara rätt sällsynta numera.
IH-gubben och en bit tyg med IH-loggor – i det här
fallet ungefär så stort som ett överkast till en enkelsäng – var antagligen mest avsett för återförsäljarkåren i första hand, kanske som skyltmaterial?
Vad som gör det än mer intressant är att tyget var
svensktillverkat, det skvallrar märkningen om eftersom det står ”International Harvester handtryck”
längs ena kanten.
International Harvester är väl för bilintresserade
mest kända för sina robusta lastbilar, pickuper och
föregångaren till dagens fullvuxna suvmodeller –
International Scout – som tillverkades mellan 1961
–1980, men företaget tillverkade också traktorer,
jordbruksmaskiner och en hel del annat.
Text och bild: Greger Lööf
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Han står stadigt på foten, kanske ville International
påvisa tyngden av kvalitet när det gällde företagets
produkter.

Julkaffe på Bonneville Farm
Så var det dags för julkaffe igen, (ett år
går fort) vi var ett 70-tal medlemmar
som kom till ” Bonneville Farm” den
11 december där klubbvärdarna tillsamman med den informella
”damkommittén” hade dukat upp med
skinksmörgåsar, lussebullar, pepparkakor, glögg mm. Efter att ordförande
Siwert Axelsson hälsat oss välkomna lät
vi oss väl smaka av ”fikabordets” innehåll. Under tiden cirkulerade lotteriringarna på bordet och det dröjde inte länge
förrän allt var slutsålt, som vanligt var
det ett stort prisbord med många priser
skänkta av medlemmar och det var
många fina saker som lottades ut! (tack
till er som skänkt alla fina priser)

Glöggen smakade fint! Fr. v. Viola Ragnarsson, Sven-Erik Grundsten,
Ingvar Ragnarsson och Kenneth Holgersson

Av ljudnivån i lokalen saknades inte samtalsämnen
och när vår ordförande skulle tacka alla som kommit i
kväll så hade han svårt att göra sig hörd, ett särskilt
tack riktades till ”damerna” som såg till att alla var
mätta och belåtna och en blomma överlämnades som
tack för ett fint jobb!

Text: R. Johansson, bild: L. Ahlsén

Karin Andersson och Ann-Catrine Johansson brer
skinkmackor på löpande band.

Bilkyrkogården Kyrkö Mosse, Ryd

Bild: L. Ahlsén
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Klubbprofilen
Vem är du?
Siwert Axelsson, pensionär sedan ett år men
jobbar vidare med min skog– och lantbruksredovisning. Tidigare har jag arbetat på Swedbank i
25 år med lantbruksfrågor och innan dess var jag
lantbrukare.
Hur länge har du varit medlem i NSSVK?
Sedan 1998 när jag köpte min Bonneville –66.
Vad ville du bli som vuxen?
Lantmästare.
Hur blir man lycklig?
Att få vara frisk och att umgås mycket med familjen och alla goda vänner.
Vad ångrar du mest?
Att jag inte utbildade mig
till lantmästare.

Vilket är det mest fantastiska fordon du kört?
Min lilla Porsche-Allgaier traktor med encylindrig
diesel på 12 hk. Vilket motorljud!
Vad är det bästa med vår hobby?
Att få träffa människor med samma eller liknande
intressen.
Vad skulle du vilja ha mer av i klubbaktiviteterna och Veteranbladet?
Eftersom jag ingår i redaktionen för Veteranbladet
är jag en av dom som planerar våra aktiviteter. Tar
därför tacksamt emot önskemål från medlemmar på
både besöksmål och reportage till tidningen.
Har du några favorit evenemang som du besöker
regelbundet?
Gisshultsträffen, Nostalgia Festival i Ronneby och
Nostalgifestivalen i Vårgårda.

Vilken talang skulle du
vilja ha?
Att kunna spela piano.
Om du fick ändra en
sak hos dig själv?
Bättre på att lyssna på
andra och prata mindre
själv.
Vilket är ditt motto eller
levnadsregel?
Livet blir aldrig bättre än
vad man gör det till.
Varifrån kommer teknikintresset?
Det är uppväxten med
motorer och maskiner på
Siwert under huven på familjens Volvo Amazon Sport –58
gården i Isåsa som väckte
Hur får vi fler ungdomar att intressera sig för
mitt intresse. Pappa köpte sin första traktor 1955.
vår hobby?
Från det jag var fyra år har jag minnen av att jag
fick sitta i knäet och ”köra”.
Att synas på mycket som möjligt på sociala medier
Sedan har det bara fortsatt.
och se till att hobbyn inte får en ”gubbstämpel”.
Vilket var ditt första fordon?
Du har vunnit en betydande summa på lotto.
Min moped när jag var 15 år, Zündapp KS 50 –69. Vad skulle du göra?
Lockar det dig att skaffa en igen?
Ja, men tyvärr har dessa mopeder blivit alldeles för
dyra.

Köpa min drömbil en Pontiac Bonneville Cabriolet
1958.
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