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Ledare

Ångkvasten. Medlemstidning för
Kalmar Veterantåg (KV)
Internationellt serienr: 0282-5600.

Vi planerar för kommande resor men har ännu inte
sätta några datum för när nästa resa kan bli av. Det
är den bistra sanningen då pandemin fortfarande pågår. Men vi hoppas att nästa år ska allt återgå till det
normala.
Vi har genomfört ett årmöte om än med reducerat
antal deltagare. Men det betyder i alla fall att styrelsearbetet är igång med en nyvald styrelse. Även om de
flesta redan har varit igång sedan förra årsmötet.
Mycket av vårt material har vi haft i en barack utanför vår fordonshall. Den har varit i dåligt skick de
senaste åren och utsatt för inbrott och vandalisering
ett otal gånger. Nu har vårt område fått ny ägare som
har andra planer och vill få bort baracken då det endast finns ett muntligt löfte om uppställning. Istället
har vi lyckats köpa in en begagnad kylcontainer med
ombyggd med inredning. Vi har sökt och fått bygglov
för tillfällig uppställning på yta vid hallen mot Spelefanten. Här kan vi förvara sänglinne och annat som
behöver hållas torrt i hallens närhet.
Som vi tidigare har meddelat så kommer datum
för kommande resor att publiceras på vår webbsida så fort vi är redo att ta emot bokningar. Ett års
medlemsskap kommer att ingå när det gäller alla resor som är längre än en dag. Res gärna med oss!

Prenumerationsavg: 175 kr/år
Annonspris för halvsida: 300 kr.
Upplaga: 400 ex

Ansvarig utgivare:
Örjan Gustafsson 			
Redaktion: Thina Rydell o Stefan Åhman
E-post:
redaktion@kalmarveterantag.se
Kalmar Veterantåg är medlem i JHRF,
Järnvägshistoriska Riksförbundet.
Organisationsnr: 832401-3484
Medlemsavg för 2019: 175 kr
Bankgiro: 906-8677
Föreningens adress:
Kalmar Veterantåg
Box 331 391 23 Kalmar
Telnr: 0702-150 905 - 0783-880 069 07
E-post: info@kalmarveterantag.se
Hemsida: www.kalmarveterantag.se
Medlemsfrågor:
medlem@kalmarveterantag.se

Med detta önskar styrelsen och redaktionen

En riktigt härlig sommar!
till er alla och hoppas att få se er medlemmar på
någon av våra resor.

Ordförande:
Örjan Gustafsson 0733-099 133
Vice ordf/reseansvarig:
Conny Johansson 0709-498 444
Kassör:
Ronny Göthberg 0768-881 153
Sekreterare:
Elisabeth Franzén
Ledam. Stefan Åhman 0708-212 011
Ledam. Mats Karlsson
Ledam.: Lars-Erik Fredriksson
Suppl.
Ingmari Rosberg Johansson
Anette Nilsson Junker
Leif Hillesöy

Thina Rydell, redaktör

Frågor angående resor:
resor@kalmarveterantag.se
Foto: från Klaravik, auktionsfirman där containern köptes.
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Medlemsinformation

Årsmöte där medlemmarna satt glest eller var med
på distans via Teams. Foto: Thina Rydell

Årsmöte 2021

Föreningens årsmöte blev av i maj. Ett
både fysiskt och digitalt möte då pandemin Covid-19 fortfarande inte är över.

Nya medlemmar

Det blev en kort period för dem som valdes i augusti 2020 men styrelsen ändrades bara med några få personer. Trots att vi under förra året bara
hann med en resa har vår webbplats haft väl över
1000 besökare. Trevligt att många hittar dit.
Nästa år hoppas vi kunna ha ett årsmöte som
vi brukar ha, dit alla medlemmar är välkomna.

Bengt Almryd – Växjö
Anita Karlsson – Karlskrona
Eva Celander – Kalmar
Håkan Fältman – Mönsterås
Kicki Friberg – Göteborg
Pär Gustavsson – Vissefjärda
Håkan Jeppson – Malmö
Olle & Ingemo Johansson – Färjestaden
Ronny Karlsson – Hörby
Marie Lindblom – Läckeby
Arne Lundblad – Växjö
Eva-Lena Norén – Alvesta
Åsa Ottosson & Patrik Nilsson – Ålem
Erik Settergren – Luleå
Eva Sundström & Matz Carlsson – St Vika
Adrian Svensson – Borgholm
Örjan Tollbom – Nybro
Stig & Lisbet Åkerberg – Kalmar
Madeleine Wickström – Kalmar

Styrelsen

Information från medlemsanvarig
Idag är vi 220 medlemmar som har betalat in
avgiften för 2021. Medlemsavgiften är 175 kr per
medlem. Om någon betalar in mer än avgiften räknas
detta som gåva. Vi tackar dem som skickat en extra
slant. Medlemsavgiften för 2022 är densamma, ingen
förändring alltså. Tidning skickas en till varje hushåll
oberoende av antal medlemmar.
Det går bra att betala in nästa års avgift från 1
oktober och då gäller din medlemsavgift för 2022.
Inbetalning sker till vårt bankgiro 906-8677, eller
swish-nr 123 671 57 67 om du hellre vill använda det.
Om du inte vill vara medlem längre eller frågor kring
medlemskap e-posta medlem@kalmarveterantag.se
Känner du någon som vill bli medlem så ska en
ansökan på www.kalmarveterantag.se/medlem fyllas
i så att vi får in rätt uppgifter på den nya medlemmen.
Har du flyttat och har ny adress eller en ny e-post hör
av dig. Vid varje utskick får vi ett antal i retur vilket
innebär en kostnad för ett nytt utskick.

Hjärtligt välkomna till
Kalmar Veterantåg
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Ångkvasten Nr 4 1985 – Sålt och köpt i vagnparken
Under rubriken FORDONSRÖRELSER läser vi
följande:
”Vi har sålt ett av våra ånglok... vårt fina B-lok
1367 och därtill vår personvagn HNJ 53 till en nybildad jänrvägsmuseiförening Finspångs Museijärnvägar (FMJ). Men inte nog med det vi har också hunnit
med att köpa ett nytt lok, nämligen ett gammalt fint
elektrolok fd. SJ Dk 444, senare ändrat till Du2 444,
tillverkat 1938 i Motala. --- Naturligtvis ska vi ge dig
en kortfattad bakgrund.
Vi köpte B 1367 år 1980 i avsikt att använda det
tillsammans med S1 1916 som driftlok för att spara
på vårt ”paradlok” och järnvägshistoriskt mest värdefulla lok KJ17, senare SJ A5 1545, för att använda
detta lok vid lite mer högtidliga tillfällen. tyvärr visade det sig snart att vi inte skulle få tillgång till mer än
två stallplatser vid SJ driftverkstad i Kalmar. Eftersom det varit ständiga underhålls- och reparationsarbeten på våra driftlok året runt, så har det blivit S1-an
och B-loket som fått stå i stall. Tyvärr har då KJ 17
fått stå ute och det har satt sina spår under tre års
tid. Dessutom har vi inte haft de personella resurser
på maskinavdelningen som varit önskvärda, varför
underhållet på KJ 17 varit i det närmanste obefintligt, en situation som vi ansåg helt ohållbar. Under
den gångna sommaren fick vi också besked om att
vi endast kunde räkna med en stallplats på grund av
ökad trafik och lokvänding på Mönsteråsbanan (två
T 43:or istället för en). I den nybyggda fordonshallen
vid KVAB kunder vi på plats med ett ånglok utöver
våra vagnar. Vi fick således ett lok för mycket.
---

Genom kontakter med en nybildade föreningen
FMJ i Finspång erbjöd vi därför B-loket till försälning. FMJ avser att köra en helt annan typ av resor
än vi gör och därför inte samma höga krav som vi
har. --- Bakom FMJ finns bland annat Gränges Aluminum AB som stöder föreningen ekonomiskt.
--- I samband med att vi levererade vårt B-lok och
HNJ-vagnen till Finspång i oktober använde vi Du-2
444 som dragkraft, av tekniska skäl och för att spara
kol och vatten mm. --- Tidigt på morgonen körde vi
B 1367 för egen maskin från Linköping de fem milen
upp till Finspång där vi fick ett varmt mottagande.
Vid en enkel ceremoni överlämnades fordonen till de
nya ägarna, inte utan en viss känsla av vemod. --- Efter detta transporterades vi tillbaka till Linköping och
sedan återvände vi till Kalmar med vårt D-lok och
vagnar med vår ”pilot” Anders Ekelund vid ”spakarna”. Hemresan var ganska ”tuff ” tidtabellsmässingt
men gamla 444:an gick som en välsmord symaskin,
helt problemfritt. --Beträffande våra fordon i övrigt står S1 1916 i stall
vid Kalmar södra och KJ 17 inne i vår fordonshall.
S1-an ska göras klar för nästa säsong och beräknas
vara färdig omkring jultiden. Sedan ska S1:an och
KJ 17 byta plats för KJ 17 ska få en mycket välbehövlig ansiktslyftning och renovering vari ingår
inte minst tubbyte. 17 skall och måste vara klar för
drift i maj-juni nästa år.” (1986 reds anm)
Text: Göran Alexander.
Klippt och redigerat av redaktören.

Curt Wigbratt t.h överlämnar B-loket till Kjell Karlsson den 28/10 1985. Foto: N-E Andersson
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Ångkvasten Nr 4 1984 – Loket Du 444
”Loket (Du 444) har stått avställt i Motala tillsammans med ytterligare ett 20-tal Du2-lok i väntan på
skrotning. Loket hade blivit avställt då man vid översyn hittat ett smärre antal metallspån i smörjdynorna
för blindaxellagret.
Loket är allmänt sett i utomordentligt skick och
har bra gångegenskaper. Bland annat kan nämnas
nya hjulsatser runt om, nyrenoverade motorer, nyrenoverad kompressor och bromsregulatorer. Efter
att ha reserverat loket ”på stående fot” beslutade styrelsen att loket skulle köpas. Loket togs in på Motala
verkstad för översyn och kontroll av blindaxellagren
som visade sig vara helt riktiga.

Av verkstadsbesöken kan i journalerna utläsas var
loket varit placerat genom åren. Från leveransen 1938
till juli 1944 har hemorten varit Hagalunds Över. Sedan blev hon malmbanelok med stationering i Kiruna till april 1955. Åter i Hagalund till 1973 och därefter omplacerad till Göteborg och
Sävenäs, som var stationeringsort
vid avregistreringen. --Text: Nils-Erik Andersson”

”Glimtar ut D-lokens
historia

Kort historia

Vårt elektrolok nr 444 levererades till SJ den 4/11
1938 som littera Dk. Loket är bytt på Motala Verkstad med tillverkningsnr 855. ASEA levererade det
elektriska och dess tillverkningsnr är 977. Loket var
på några dagar när 46 år i SJ:s tjänst när det slopades
1/11 1984.
När man läser reparationsjournalerna som följt loket
under alla år syns inga större intermezzon har inträffat. Den 19/3 1949 har högersidans beklädnadsplåt
blivit riktad och reparerad. Troligen närkontakt med
någon vagn som ej stått hinderfritt. --Den 3/11 1939 antecknades ”förarhytterna fernissade” men om man menar golven eller om hytterna
verkligen var fernissade framgår ej.
Den 19/12 1946 var det dags för revision klass A:
”Korgen utvändigt: avlutad, grundad och spacklad,
lackfärgad 2 ggr; invändigt: tvättad och bättrad.” Man
kan riktigt se loket blänkande och fins, nästan lysande av stolthet. Journalerna talar om det mesta och
är mycket intressant läsning. Alla detaljer finns med
till exempel: 2/12 1955 snöplogar utbytta, den 12/11
1957 askkoppar uppsatta enligt skrivelse 454.552X.

I seklets början kunde man inte
tillverka kuggväxlar för lok med
tillräcklig hållfasthet. Därför hade
loken en enda stor drivmotor med
ytterdiameter 2900 mm som drev
blidaxeln genom en vevstake. Blindaxeln är en drivaxel utan drivhjul
som överför drivkraften till drivhjulen. Omkring 1920 hade kuggväxeltekniken gått framåt varvid
två motorer med diametern 1000
mm kunde driva en blindaxel.
Malmbaneloken litt Od, Oe och
Pb från 1922 hade detta utförande liksom alla D-lok.
De första D-loken 101-147 leveraders 1925. Det
första loket med stålkorg kom 1933 som sedan blev
en standard. D-loken kan ha kuggväxlar med olika
utväxling till exempel 3,19 för litt Ds och Dk i snälltåg och 4,24 för Dg i godståg. Prv med sth 120km/h
med litt Dr nr 208 och 415 och utväxling 2,66 har
gjorts. Lok 208 fick 1947 stålkorg och 32 körlägen
mot normalt 16 och därmed litt Df, sedan Dr och Df.
1948 års lokkommitté vid SJ föreslog en ombyggnad
av lok 136 till axeföljd 1’D1’ och litt Dg2 som prov
bland annat inför tillkomsten av malmtågsloken Dm.
Kommittén föreslog även tillverkning av litt Da, Ma
och Ra. Sedan man fått fram motorer på 1250 hk för
Da-loken började man 1952 bygga om Ds-, Dg-, och
Dk-loken till litt Du med 2500 hk effekt. --Att svensk järnvägselektrifiering blivit så lyckad
anses av SJ-experter bero på de driftsäkra D-loken. I
Nordisk Järnbanetidskrift skriver 1946 T Thelander:
”D-loket är i sin storlek sannolikt en av de mest rationeller ordnade loktyper som existerar. Konstruktionen är ytterts enkel och robust.
Text: Malte Ljunggren”
Klippt och redigerat av redaktören.
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Kalmar Veterantåg har fyllt 47 år nu!
Föreningen bildades år 1974 under namnet Kalmar
Järnvägars museiförening för att rädda ångloket
KJ17 som skulle skrotas. Detta lok köptes av Kalmar
Järnvägar år 1930. Från början hade vi enbart loket
och hyrde vagnar för att kunna köra tåg. Men snart
ville man ha ett eget tågsätt. Ett antal olika personoch sovvagnar har köpts in och rustats upp. Nya och
bättre lämpade för våra resor har hittats och de andra
sålts eller bytts bort tills vi har fått ihop det fina tågsätt som vi har idag.
Inte bara KJ17 utan även S1 1916 som var den
sista ånglokstypen som tillverkades i Sverige 1952
och ett B 1367 har funnits i samlingarna.
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Även lokomotorer för växling har funnits i olika
skepnader. Det har varit Z3, Z43, Z64 och i dag Z70.
Denna lokomotor hette från början Z65 590 och
var den sista lokomotorn som tillverkades på Kalmar Verkstad 1967. Vid en ombyggnad 1991 när den
bland annat fick ny motor fick den litteran Z70 och
nr 708.
Ett antal olika ellok har använts i tågen. Det första
var Du 444 som ersattes av två Da, 888 och 941, som
användes sammankopplade i multipel. Föreningens
nuvarande Ma 828 är lika starkt som de två Da som
användes tidigare.
Text: Conny Johansson

Resa är livet - och resor är vårt mål!
Årets resor har vi tvingats att ställa in på grund av
covid-pandemin. Det är lång planering för resorna
både med personal och med annat kringarbete. Eventuellt kan Huseby köras om smittläget stabiliserar sig
och minskar till minimala nivåer.
Nästa år planerar vi för Jokkmokk och sista marknadsdagen är 5 februari 2022 om allt stämmer.
I maj har vi en beställningskörning, en charterresa
helt enkelt.
I juni så finns som vanligt Nordkalottens resa med
i planeringen. I år avresa den 28/6 och hemma igen
5/7. En hel del bokningar ligger kvar sedan förra året
2020 och i år 2021. Dessa resenärer valt att låta bokningsavgiften stå kvar hos oss.
En nyhet för 2022 är en weekendspecial som äger
rum 12-14/8.
Vi utgår från Kalmar tidigt fredag morgon. Stannar i Mjölby och byter till bussar som tar oss på 40
minuters resa till Brunneby Musteri strax utanför Borensberg. Där gör vi en rundvandring på musteriet
och tar en fika innan bussarna kör oss till vår kanalbåt
som väntar i Borensberg. Efter avfärd serveras lunch
ombord. Båten tar oss under eftermiddagen till Berg.
Efter ett uppehåll där fortsätter vi vidare via slussar-

na och ut på sjön Roxen. Ombord serveras middag
med underhållning under rundturen. Åter till bussarna som väntar på kanalbåten vid 22-tiden för att ta
oss till tåget som väntar i Mjölby. I clubvagnen och
sittvagnarna kan man umgås för att därefter sova i
våra sovvagnar i augustinatten. Lördag morgon anländer vi till Mora, där ett program avpassat för oss,
efter frukosten ombord, håller oss aktiva tills middag.
Den äter vi på tåget som stillsamt rullar mot Karlstad
och är framme på söndag förmiddag. Detaljer är inte
klara i skrivande stund, men sedan rullar vi hem till
Kalmar på söndag kväll.
I september hägrar Björkliden med ”fjällen brinner” med fyra nätter på fjällhotellet med helpension
dit vi reser den 10/9 och kommer hem 16/9.
Som avslut på året hoppas vi att Huseby ska ge
lite försmak av julen. Det blir en lördag med tåg från
Kalmar till Vislanda och busstransfer till Huseby och
Smålandsjul.
Med julinspirerad mat ombord under hemresan är
detta en upplevelse!
Text: Conny Johansson
för resegruppen.

Bilden är från Björkliden och vår höstresa som vi har gjort under flera år. En upplevelseresa som inte lämnar någon oberörd.
Foto: Bengt Hagman
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Lokförare Bergfälts jätteärt
I början av 40-talet fick Alida och Efraim Andersson frön till en god ärta av lokförare Bergfält från Ludvika. Ärten blir ca 2 meter hög och
får lila blommor. Baljorna är som godast lätt
kokta med smör.
Via trädgårdsmästare Olle Ridelius kom
ärten senare till Sesam som är en förening för
gamla arters bevarande. Hur lokförare Bergfält
fick tag på fröet från början vet ingen, men gråsockerärter av storlek större har funnits sedan
1800-talet.
Just den här ompysslade ärten växer hemma
hos Ingmari Rosberg Johansson i Mönsterås.
Ingmari är också föreningens medlemsansvarig
och vi önskar lycka till med skörden.
Text: Thina Rydell
Foto: Ingmari Rosberg Johansson

Lokförare Bergfälts jätteärt ännu ganska liten.

Om dataskyddsförordningen

Poddar finns

Så här behandlar
Kalmar Veteranåg dina personuppgifter.

En podd som kan var av intresse är Räls. Du hittar
den antingen på Sveriges Radios webbsida eller där
poddar finns. (app på din smartphone)
I Räls i P1 får vi lyssnar till ”Om järnvägens betydelse i samhället i kulturen nu och då”. Det finns
många aspekter av tågresandet. Järnvägens roll för
industrialismen, nationalismen och kolonialismen.
Tåget har betytt mycket för urbaniseringen, semesterresandet tidsuppfattningen och språket. Även hur
kommer att se ut i framtiden, måste allt alltid går
snabbare. Kanske kan vi lära om att resa och leva lite
långsammare. Avsnitten är ca 25 min långa.

Du lämnar dina personuppgifter när du ansöker
om medlemskap eller bokar en resa med oss såsom
namn, adress, födelsetal, e-post och telefonnr.
Den rättsliga grunden för att behandla dina person-

uppgifter är avtal. Dina uppgifter hanteras i en lista
över medlemmar eller resande och i andra resehandlingar.
Vi lämnar inte ut dina uppgifter, men kan behöva
dela dem och även känsliga uppgifter, som allergier,
med de personer eller företag som anlitas för kost
och logi i samband med våra resor eller våra medlemsmöten. Däremot kommer vi aldrig att överföra
dina uppgifter till ett land utanför EU/EES. Du har
rätt att kontakta oss för att begära rättelse, radering,
överföring, begränsning och utdrag av oss.
Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Kalmar Veterantåg. Adress; Box 331, 391 23 Kalmar, e-post:
info@kalmarveterantag.se. Du är välkommen att
kontakta oss om du undrar över något. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan
du anmäla detta till Dataskyddsmyndigheten.

Text och bild: Thina Rydell

