


Norra Smålands Sport och Veteranfordonsklubb
Vår klubblokal finns vid
Gjutaregatan 7A, där vi träffas varje onsdag mellan 19-22 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
 Tfn 0380 178 76

0706-417876
www.nssvk.se

klubb@nssvk.se
  konton 
Pg nr: 49 60 33-2
Bg nr 222-4129

Medlemsavgiften är 250 kr/år och en inträdesavgift på 50 kr första året. Familjemedlem 35 kr/år.
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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 Jan-Eric Nilsson 0380-19910
V.Ordförande Jan-Eric Wilsson 036-91412
Sekreterare Ingvar Ragnarsson 0380-15615
V. Sekreterare Roger Johansson 0380-552337
Kassör  Jonas Uhrbom 0380-15621
Ledamot  Bo Franzén 0380-552071
Suppleant Hans Uhrbom 0380-74648
Suppleant Bernt Gustavsson 0380-20246
Klubbvärd Lennart Ahlsén 0380-74697
Klubbvärd Jan-Anders Jansson 036-91838
Renov.ladan Bo Franzén 0380-552071
Renov.ladan Torbjörn Svensson 0380-73353
Bibliotek Bo Franzén 0380-552071
Sportvagnar Sven Stenquist 0380-370010
Sportvagnar Lennart Ahlsén 0380-74697
Mopeder Karl-Gustav Karlsson 0380-511857
Redaktion Jan-Eric Nilsson 0380-19910
Redaktion Hans Angselius 0380-22110
Redaktion Lars Arréhn 0380-12324
Redaktion Jonas Uhrbom 0380-15621
Rally Högland Hans Uhrbom 0380-74648
Marknaden Roger Johansson 0380-552337
Försäkringar Hans Uhrbom 0380-74648
Försäkringar Bernt Gustavsson 0380-20246
Försäkringar Bertil Skoglund 0380-40961
Revisor  Sven Stenquist 0380-370010
Revisor  Göran Thulin 036-137338
Revisor supp. Hans Uhrbom 0380-74648
Valberedning Sven Stenquist 0380370010
Valberedning  Rune Karlsson 0380-511502
Valber. Supp. Vakant

Aktuellt.

Det blev en turbulent höst med tvära kast i vår lokalfråga. 
Uppsägningen av vår klubblokal var ett faktum efter 20 år. 
Sökandet efter andra lokalalternativ startade omgående. 
Det fanns relativt många förslag men de var av varierande 
kvalitet eller kostnad. 
Det som vi till slut fastnade för blev adress Gjutaregatan 
7A i Nässjö (se karta och vägbeskrivning i detta VB). 
Det var det bästa alternativet både som lokal och som 
möjligt för klubben ekonomiskt. 
Nu var det inte tid för julstök utan renoveringen rivstartade 
och lokalen blev nästan helt klar till årsskiftet. 
Ett stort tack till alla medlemmar som på olika sätt hjälpt 
till och till våra sponsorer, 
Söne Buss och SML Fastigheter (vår nya hyresvärd) som 
har stöttat projektet på bästa sätt. 
Det är min förhoppning att vi alla skall trivas i nya lokalen. 
Mycket möda har lagts ned på att göra den till en given 
träffpunkt för dig som medlem. 
Vill också passa på att hälsa alla välkomna på en liten 
invigningsfest i samband med årsmötet 23 februari –11 
(se kallelse). Även om kung Bore håller oss i ett fast grepp 
så kommer det en vår om vi är tålmodiga. Ordf.

Jonas01
Text Box
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Klubbmästerskapet i Möreström.

Söndagen 29 augusti var det klubbmästerskap i NS-
SVK. Ett 25-tal mötte upp, många i veteranfordon. 
Klubbträffen är upplagd som ett minirally med start i 
Nässjö vid klubblokalen. Resan går sedan, via prover 
på vägen, ut till Ulla och Nils-Åke Jakobsson i Mö-
reström. Ett prov var förlagt till Hembygdsgården i 
Malmbäck. Där var intresset stort bland publiken som 
också kunde avnjuta våfflor med kaffe. Vår utsände, 
som höll i kontrollen, blev intervjuad av lokalradion 
om dagens händelse. Väl framme fick deltagarna gnug-
ga geniknölarna med tipsfrågor. Under tiden kämpade 
Rune med stor inlevelse för att få den rätta korvglöden. 
Det var många fina fordon uppställda på gårdsplanen. 
Ett som stack ut lite extra var en Mercedes 300 SL s.k. 
måsvinge från mitten av 50-talet. Ägare var Sigge Pet-
tersson som var inbjuden av Nils-Åke som dagens gäst. 
Efter genomgång av tävlingsresultaten kunde en seg-
rare utses. Det blev Yngve Arvidsson från Ingatorp som 
korades till klubbmästare för 2010. Grattis. Dagen led 
mot sitt slut och det var dags att tacka Ulla och Nils-
Åke för nedlagt arbete och stor gästfrihet.
Red.

Under 2010 hälsade vi följande medlemmar 
Välkomna i vår fordonsklubb

Maria     Almström Carlsson Nässjö
Mikael     Björkman  Eksjö
Lennart   Claesson  Nässjö
Curt    Edvardsson  Bodafors
Gröhn    Christer  Vetlanda
Göran    Gustavsson  Tenhult
Leif   Jensen   Sävsjö
Tony   Lejonqvist  Västervik
Thomas Petersson  Sävsjö
Per   Rylander  Nässjö
Olof   Sjöstrand  Nässjö

MG ägaren heter Thomas Petersson
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Upprop från mopedsektionen.

Kalle Karlsson som håller i mopedsektionen vill göra ett upprop till er alla som gillar mopeder. 
Under sensommaren har han ordnat med ett antal utflykter. 
Deltagandet har varierat men kunde varit större. 
Kalle vill att man kan arrangera spontana utflykter med kort varsel. 
I det sammanhanget har programsidan i Veteranbladet en ”tröghet” som gör det svårt. 
Nu vill han testa att lägga upp ett mailregister för er mopedentusiaster. 
Då skulle det vara möjligt att snabbt få ut budskapet om det är läge för en runda. T.ex. när det händer något 
särskilt eller att vädret lockar ut mopedåkarna. 
Det ger större möjligheter till spontana aktiviteter. 
Kalle menar då att alla som lämnar in (gällande) mailadress också skall få tillgång till hela listan. 
Det ger vem som vill möjlighet att buda gänget om det dyker upp ett bra tillfälle. 
Det går också att använda mailadresserna för kontakter och utbyte av tips inom sektionen. 
Mopedintresset är stort i klubben så det borde finnas underlag för mycket trevligt tillsammans. 
Intresserad?? Maila Kalle din adress till: ericsson310s@passagen.se eller ring honom på tel: 0380-511857. 
Jan-Eric N.

NSSVK:s Veteranfordonsmarknad.

Vår tradition med veteranfordonsmarknad på hösten tidigarelades för att kunna hoppas på stabilare väder. 
11:e september blev nytt datum. 
Och efter många turer hade vi också tvingats byta plats till Telegatan 7. 
Två åtgärder samtidigt i en mycket invand tradition är inte bra och det visade sig också att genomslaget inte 
blev som vi hoppats. 
Det är känsligt att röra i invanda mönster. 
Tyvärr bjöd lördagen på regntunga skyar men trots det kom ett 50-tal säljare. 
När Veteranbladets reporter besökte marknaden kunde 140 bilar med besökare räknas in. 
Totalt under dagen beräknas c:a 500 besökare/köpare ha kommit. 
Den nya marknadsplatsen gav gott om plats till säljarna och gott om parkeringsutrymme för besökare. 
Det gjordes mycket affärer och vi får hoppas det blir ännu bättre när förändringen har satt sig i säljares och 
besökares medvetande. Ett tack till LG Collection för upplåtande av mark.
Red.
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Utflykt med boende på Ingsbergsgården.

I våras fick klubben en förfrågan om att ställa upp med de gamla bilarna och köra en runda i Nässjö med de 
boende på Ingsbergsgården. Det kändes som en kul och angelägen idé. Konceptet har prövats tidigare på 
annan ort och fallit mycket väl ut. 
Eftersom Ingsbergsgården är ett demensboende så gjordes ett urval av personer som rimligen kunde 
tillgodogöra sig en nostalgirunda. Detta fick personalen sköta för att allt skulle bli bra för alla. Bernt, Ingvar 
och Roger ställde upp med sina fordon. Planerat var att kunna köra tolv personer men det fungerade så bra 
att de hann med att köra hela 25 personer. 
De som inte kunde åka med satt i solskenet, drack kaffe och tittade på spektaklet. Det var första gången som 
klubben gjorde något liknande. Det föll så väl ut att det säkert kommer en fortsättning nästa år. Boendets 
samordnare Sonja Johansson var mycket nöjd med dagen. Det kändes bra att kunna hjälpa till och bryta 
vardagen för människor i den situationen. Ett tack till Bernt, Ingvar och Roger för att ni ställde upp.
Red.

Torget.

Säljes:  Bokserien Cars.
 
Hela serien (36 böcker) är i nyskick.

Säljes odelad för 450 kr. Exkl. frakt.
Intresserad: Kontakta Jan-Eric Nilsson
                    070-3919910
                    jan-eric.nilsson1@comhem.se
Kontaktforum.

Vill du sälja, köpa eller förmedla något?? Kanske dela med dig av bra mekartips, efterlysa något eller tipsa 
om bra kontakter. Denna rutan står till ditt förfogande. Givetvis kostnadsfritt. 
Mejla till: jan-eric.nilsson@nssvk.se alt ring 070-3919910.
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Klubbprofilen.

I detta Veteranblad har vi valt Roger Johansson 
som klubbprofil. Roger berättar om sig själv 
och sina funderingar: 
”Jag heter Roger och bor på landet utanför 
Solberga som ligger en mil norr om Nässjö. 
Gift med Gun och har en dotter på 13,5 år 
som heter Ellen. Har jobbat sedan 1975 på 
Räddningstjänsten i Nässjö. 
Innan dess jobbade jag som TV- reparatör i 
Tenhult ett år efter avslutad utbildning till detta 
på Brinellgymnasiet i Nässjö. 
Som ung hade jag tankar om att jobba med 
någon form av radio / teleteknik men hamnade 
av en slump på brandkåren. 
Har fortfarande kvar mitt elektronikintresse 
då jag håller på med amatörradio som ett 
komplement till veteranfordon och jeepar. 
Mitt teknikintresse började med elektronik i 
unga dagar och kom sedan mer att hamna inom 
fordon. 
Det var när jag fick körkort och köpte en del 
gamla bilar som ”vinterbil” då det inte gick 
att åka chevacabriolet året om. ”Läran” till 
bilmekaniker fick jag genom mycket hjälp och 
råd från goda kamrater. Blev medlem i klubben 
1977 och har haft lite olika styrelseuppdrag 
genom åren. 
Kassör, sekreterare, ”marknadsgeneral” och 
just nu vice sekreterare. 
Man blir lycklig om man får vara frisk, ha en härlig familj att åka hem till efter jobbet, som man trivs med 
(jobbet alltså). Har man sedan en hobby där man har kul och träffar goda vänner är det ett extra plus. 
Om jag ångrar något? Kan inte komma på något som jag ångrar att jag gjort eller inte gjort. 
Skulle jag önska mig någon talang skulle det väl vara att kunna en massa olika språk och kanske vara lite 
mer musikalisk. 
Om jag skulle vilja ändra något hos mig själv skulle det vara att bli lite mer ordningssam. 
Och kanske avsluta fler projekt än de nya som sätts igång. 
Jag är nog något av tidsoptimist! Mitt motto är att ”det löser sig alltid”. 
Min första riktiga bil efter nytaget körkort var en Plymouth Valiant av årsmodell 1965. 
Detta trots att de flesta kompisarna åkte Volvo med ”rallystuk”. 
Det är väl inte direkt någon bil jag tänker på att skaffa igen. Men det är klart att dyker det upp ett bra objekt 
till rätt pris så kanske jag slår till! 
Det trevliga med vår hobby är att man träffar mycket människor med olika intressen och kunskap inom 
fordonsvärlden. 
Både unga och gamla, fattiga och rika. För att få med fler unga i vår hobby måste vi nog anpassa oss till 
2000-talet. Utnyttja IT för spridning och hämtning av information. 
Försöka anpassa oss till det som är ”inne” just för tillfället som ex. mopeder är just nu. 
Vi har ett bra program med alla dessa olika aktiviteter i vår förening tycker jag. 
Brukar försöka besöka både vår klubbs och andra föreningars evenemang. 
Gärna marknader och rallyn både på två och fyra hjul. Önskar dock att det skulle bli mer tid över för fler 
utflykter för min egen del.”
Red.
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Gipskatter
Ja så kallade min far Italienska bilar, och till viss del får jag väl hålla med honom. 
Jag har själv ägt en Fiat 1100 TV -55 och upptäckte snart att motorerna ej var så seglivade.
Vevstakslager och ramlager fick bytas ganska ofta. 
Dessa bilar användes ofta som rallybilar, då dom var oerhört snabba och framförallt väldigt varvvilliga.
Jag hade en morbror som var Fiatfantast. Jag glömmer ej hans Fiat
Cabriocoach av 1938 års modell. En härlig sommarbil, men även denna bil krävde sina lagerbyten.
Min morbror blev sedan ägare till en Fiat Topolino, en väldigt liten bil med soltak..
På femtio och sextiotalet fanns det ett antal korvkioskar eller ”korvmojjar” som vi
yngre kallade dem. På Södra torget fanns det två stycken, en låg på samma ställe
som dagens korvkiosk ligger. Den drevs av herr Ward, den andra låg i övre hörnet
mot Frälsningsarmen. Den drevs av korvhandlare Ekberg. På Stortorget vid Storgatan huserade Hugo Karls-
son och hans fru. På Rådhusgatan fanns Adas Korv mittemot dagens Apotek. Den äldsta korvkiosken drevs 
av Erik Lindgren som hade en liten korvkiosk som var försedd med fyra hjul. Den förvarades på en bakgård 
där Swedbank nu ligger, vagnen drogs for hand och ställdes upp i porten in till gården.
Lindgren kokade sin korv i vagnen. Han bar alltid vit rock och hade en vit huvudbonad med blank skärm. 
Lindgren var först i stan med att skaffa ett grilljärn så att man kunde få sig en grillad korv. Han var nog 
den förste korvgubben att lansera söt senap Han kom på att man kunde blanda farinsocker i senapen, fari-
net löstes upp av senapen och blev till en jämn och god söt senap. En korvhandlare i Tranås hade hört talas 
om den goda senapen som fanns i Nässjö. Men Lindgrens recept var hemligt. För att få söt senap blandade 
Tranåskorvhandlaren strösocker i sin senap. Jag fick tillfälle att prova den senapen men det var inte gott samt 
att det krasade i munnen när man bet i korven. Potatismos som var ett fint komplement till korven tillagades 
på stadens Stadshotell som fanns i vårat rådhus. Moset kördes ut i hinkar med en handduk över. Hotellets 
vaktmästare skötte leveranserna på en paketcykel. Han bar en uniformsmössa som hade en metallskylt som 
det stod Hotell på. Jag avbryter här for att gå ut i köket och grilla några korvar.



Kartan visar Norra Smålands Sport och Veteranfordonsklubbs nya adress. Gjuterigatan 7A. 571 42 Nässjö




