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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.

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.

2

NSSVK:s Medlemsmatrikel.
Du vet väl att du kan hitta vår medlemsmatrikel i datorn???
Gå in på vår hemsida www.nssvk.se och logga in med 
koden: nssvkm.
Om du inte har tillgång till dator eller utskriftsmöjlighet 
är du välkommen kontakta ordförande eller sekreterare så 
skickar vi en aktuell utskrift med brev till dig.

Klubbledning/funktionärer:
Ordförande Sivert Axelsson 0709 326175
V.Ordförande Jan-Eric Wilsson 0705 292037
Sekreterare Roger Johansson 0703 089337
V. Sekreterare Kenneth Johansson 0730 982840
Kassör  Jonas Uhrbom 0721 706471
Suppleant Hans Uhrbom 0705 878305
Suppleant Bernt Gustavsson 0705 256640
Klubbvärd Lennart Claesson 0380-370881
Klubbvärd Lennart Ahlsén 0703 393487
Renov.ladan Kennert Salomonson 0705-919082
Bibliotek Sven –Erik Grundsten 0380-12446
Sportvagnar Sven Stenquist 0703 247659
Sportvagnar Lennart Ahlsén 0703 393487
Mopeder Karl-Gustav Karlsson 070-286 92 15
Redaktion Sivert Axelsson 0709 326175
Redaktion Sven Stenquist 0703 247659
Redaktion Kenneth Johansson 0730 982840
Redaktion Lennart Ahlsén 0703 393487
Redaktion Jonas Uhrbom 0721 706471
Rally Högland Hans Uhrbom 0705 878305
Försäkringar Hans Uhrbom 0705 878305
Försäkringar Bernt Gustavsson 0705 256640
Försäkringar Åke Rehn 0703 184923
Revisor  Lars-Göran Andersson 0705 388923
Revisor  Göran Thulin 0708 137338
Revisor supp. Hans Uhrbom 0705 878305
Valberedning Rune Karlsson 0708 928790
Valberedning  Lennart Forssander 0708 787207
Valberedning  Anders Hildorsorsson 0380-91135

Aktuellt
Det börjar bli lite tjatigt att tala om det rådande corona läget, men vi måste hålla oss till gällande restriktioner. 
Detta gör att vårt program för våren blir rätt tunt.
Vi har ändå beslutat att vi ska ha en ”vår-mönstring” i Isåsa, dit alla är välkomna. Förhoppningsvis har ett antal 
av oss fått vaccinet innan dess.
Årsmötet planeras att genomföras för både 2019 och 2020 utomhus, för att på så sätt förhindra smittspridning.
Rally Högland kommer även i år att ställas in. 

Vi är många som hoppas, att vi till hösten, kan planera aktiviteter och träffar samt ordna den traditionsenliga 
julfesten.

Önskar Er alla en skön vår och sommar!
Siwert

Till minne
Nils-Åke Jacobsson lämnade oss den 1 mars 2021, efter en tids sjukdom.
Nils-Åke gjorde en speciell insats för klubben. Under många år arrangerade han klubbmästerskapet på sitt 
sommarställe utanför Malmbäck, vilket var mycket uppskattat. Han var också under en period,   
redaktör för Veteranbladet. Hans mest kända veteranfordon, vilket han ägt under många år, var
Runboms bryggarbil. Volvo-lastbilen som under lång tid levererade drycker från Nässjö-bryggeriet.
Tack för din insats i klubben. 
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              PROGRAM - VÅR  2021 
 
Mars  Klubblokalen stängd pga av corona tillsvidare. 
  Öppet om coronaläget tillåter, se hemsidan. 
    
   
April  Inga aktiviteter planeras.    
    
 
Maj   Lördag 1 maj, kl 11.00  
   Vårmönstring på Bonneville farm Isåsa  
                            Vi träffas med coronaavstånd, både vi och fordonen. 
   Tag med fikakorg!   
 
 
   Onsdag 19 maj, kl 19.00  
                            Årsmöte 2020 och 2021 
                            KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020 och 2021 
   Plats: Bonneville Farm, Isåsa 13, Nässjö. Obs! Årsmötet kommer att hållas utomhus.          
      Årsmötesfrågor och beslut tas enligt dagordning som tillhandahålls på plats.  
   Tyvärr kan vi inte bjuda på smörgåstårta som brukligt pga rådande coronaläge. 
   Frågor och förslag tas vänligen emot senast 15 maj  på mail, klubb@nssvk.se. 
      
   VARMT VÄLKOMMEN att vara med och kunna påverka din klubb! 
 
   Ovanstående gäller om rådande resterektioner i pandemilagen kan följas. 
 
 
Juni                   Rally Högland inställt.                 
             
                             
 
   OBS! 
   KOLLA VÅR HEMSIDA NSSVK.SE DÄR GER VI AKTUELL  
   INFORMATION OM VÅRA AKTIVITETER ELLER RING NÅGON 
   I STYRELSEN. 
 
      
       
 
   
                                                                              
                                

     Covid-19 

Bakdelen till en Chevrolet 1957 har blivit en härlig soffa. 

Bild från World of Classics bilmuseum, Tumba,  klubbresan 2017. 
Dags a� betala medlemsavgi�en för 2021 

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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Bad och bilar   
Favorit i repris.  Publicerad i Veteranbladet 76 från 
2006.  Text: Hans Angselius.   
(Med tillägg för bilder 2021.)                                                                      
När man ser barnbarnens leksaker blir man nästan av-
undsjuk. När jag växte upp på Lyckebygatan i Nässjö 
fanns det inga radiostyrda bilar, inga batteridrivna mini-
bilar och motorcyklar att åka på för barn. nej vi fick 
hitta på våra egna lekar. En favoritsysselsättning var att 
cykla, jag hade fått ärva min farfars gamla ballongcykel 
på den kunde man cykla till Toranäs och titta när piloten 
Ahrenberg elegant landade med sitt pontonplan så att 
skummet yrde på vattnet. Planet var lastat med dagstid-
ningar som hämtades med taxibilar från Nässjö.  

Vi grabbar byggde våra hyddor i skogen och gjorde 
även en cykelcrossbana. På sommaren bodde vi nästan i 
Kallbadhuset i Handskerydssjön. Där tog jag mina 
första simtag. Där fanns en avd. för herrar och en för 
damer, båda avdelningarna innehöll två mindre bas-
sänger med olika djup. Den minsta bassängen hade trä-
golv som var otäckt slemmigt och halt att gå på. När 
man tagit Järnmärket och behärskade elementen nå-
gorlunda blev man lite järvare och simmade under gol-
vet ut under läktarna till den stora bassängen. Jag kan 
ännu se det gröngula vattnet där solen bröt igenom plan-
korna. Badhuset hade även ett tio meter högt hopptorn 
samt en fyra meter hög trampolin.  

Nässjö Sim och Livräddningssällskap hade duktiga sim-
mare och vattenpolospelare. Jag minns några namn 
MASSE AHLBERG, TORSTEN ISAKSSON, samt 
någon kille som kallades “BRITTA” vidare hade vi ju 
bröderna SKAGERT med flera. Ja Nässjö hade många 

bra simmare både tjejer och killar. Strax innanför entrén 
fanns en liten kiosk där det bland annat såldes MUMS-
MUMS chokladöverdragna bollar med samma innehåll 
som dagens cocosbollar med en pappskiva i botten. Mot 
höstkanten avslutades säsongen med simtävlingar och, 
vattenpolo. Höjdpunkten var nog vattenshowen med 
avdelningen “HOPPLA HOPP I”. Skämthoppning med 
utklädda hoppare. Vid ett tillfälle utfördes ett simhopp 
som har etsat sig fast i mitt minne.                                    
En fyrkant c:a 5 gånger fyra meter av ribbor. Inuti 
denna ram hälldes en brännbar vätska ut och tändes på. 
Det var spännande att se lågorna blossa upp mot den 
mörknande himlen. Alla höll andan när en simhoppare i 
de då så populära leopardmönstrade simbyxorna dök 
ifrån det tiometer höga hopptornet ner i eldhavet, där-
med var säsongens sista begivenhet i kallbadhuset slut.  

Men lite bilar och motorcyklar från femtio-sextiotalet 
som trafikerade Nässjös gator dyker alltid upp i minnet. 
En kamrat till mig hade fått överta sin fars Hudsonfyr-
tiosexa. Den hade en pigg sexcylindrig motor. En annan 
kamrat hade köpt en Cheva 1950 års modell på gamla 
Bil och Traktor. Den var emellertid behäftad med div. 
småfel, så den fick lämnas in på verkstan. Vi skulle åka 
till Anebygårdsfesten, vi behövde en bil för att komma 
dit och min kamrat blev då erbjuden att låna en annan 
bil tillfälligt. Bilen som erbjöds var en Riley –48, en 
riktig engelsk bil med skinnklädsel och träinstrument-
bräda, taket var utvändigt klätt med något jag har för 
mig kallades pegamoid. 

Det regnade kraftigt när vi gav oss av mot Aneby. Det 
var inte så många vägar som var asfalterade på den tiden 
så vi åkte den närmaste vägen via Anneberg. När vi var 
nästan framme passerade vi en enorm vattensamling på 
vägen, vad vi inte visste var att det inte fanns mycket 
golv kvar i denna bilen. Vattnet lyfte upp golvmattan 
där jag satt i mina myggjagare och min svarta kostym. 
Vattnet som var lerblandat och innehöll en försvarlig del 
illaluktande väglut. Det blev inte så mycket dancing den 
kvällen.  

Nässjö kallbadhus vid Adela udde 
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Andra bilar jag minns var Henry Hedståls Dyna Pan-
hard. En liten lustig bil med ett puttrande ljud. Egon i 
Forserums Cheva av tidigt femtiotal var en riktig 
raggarbil med alla de rätta detaljerna, den var svart med 
rött tak Friction Proofingmärke på dörrarna, samt taksö-
kare, rävsvans i antennen. Egon hade importerat en 
enorm specialkofångare från Amerika med inbyggt 
Continental Kit. En annan bil som kom från Forserum 
var en Plymouth –55 som också hade rött tak och svart i 
övrigt även den bilen hade äkta Friction Proofingmärke 
på dörrarna. Kennert Josefsson vår klubbmedlem och 
MG åkande speedwayfantast hade en mörkgrön Buick –
46 i ett väldigt fint skick.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några grabbar ifrån Åker hade en Mercury club coupe, 
den var sandfärgad med rött tak. Vi får väl ta med några 
motorcyklar som dök upp på näthinnan. 

Jag jobbade som springsjas på Radiobolaget på Storga-
tan mitt emot Centralskolan och vägg i vägg med Skan-
diabiografen. Där såldes mycket grammofonskivor och 
radioapparater. Radiobolaget hade införskaffat Nässjös 
första Televisionsapparat och hade byggt en enorm an-
tenn på taket, tyvärr hade inte rikstäckande sändningar 
kommit igång, så hade man tur kunde man få in en Itali-
ensk station, men man kunde knappast se vad som för-
siggick på skärmen rena rama snöfallet.  

I affären arbetade en kille från Fredriksdal som hette 
Mats och var som det hette på den tiden rakbent. Han 
hade varit inblandad i en olycka och blivit stelopererad. 
Mats åkte på en Royal Enfield med sidovagn, den var 
begiebrun till färgen. Mats hade vegasmäck och skinn-
paj. Han behärskade att åka på två hjul med vagnen i 
luften. Det var mycket otäckt att sitta i vagnen en halv-
meter över backen. Jag fick tillfälle att skrämma mina 
egna vänner på sjut-
tiotalet när jag hade 
skaffat mig en BSA 
A7 -51 med original 
sidovagn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vespa med sidovagn hade en handikappad korvhand-
lare vid Södra torget. Det var gott om korvkioskar på 
den tiden, fem stycken kommer jag ihåg och var de var 
placerade. Då hade ej Pizzerior och Kinaresturanger 
slagit klorna i Nässjöborna. I dag köper man korv på 
bensinmackarna.  

DynaPanhard 

 

Torggrillen vid Södra Torget i Nässjö 1955. 
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