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Ledare

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

Ett år av pandemi har passerat, det har naturligtvis
inverkat på föreningens arbete. Fem vagnar var uthyrda under en vecka i somras, ett väkommet tillskott
i kassan. En resa i november till Huseby julmarknad
från Kalmar C till Vislanda. Både lok och vagnar behöver köras för att må bra, det var en trevlig resa för
både personal och resenärer. Se bilder på sidan 5.
Vi har tagit in anmälningar till Jokkmokks marknad
2022 och den är fullbokad.
Resan till Nordkalotten planeras och kommer
troligen att vara fullbokad inom kort. Är du intresserad får du hålla utkik på vår webbsida.
Nya resor kommer att bli bokningsbara efterhand
som planeringen är klar och ett års medlemsskap
kommer att ingå i alla längre resor. Res gärna med
oss!

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

Ansvarig utgivare:
Örjan Gustafsson 			
Redaktion: Thina Rydell
E-post:
redaktion@kalmarveterantag.se
Kalmar Veterantåg är medlem i JHRF,
Järnvägshistoriska Riksförbundet.
Organisationsnr: 832401-3484
Medlemsavg för 2019: 175 kr
Bankgiro: 906-8677

Med detta önskar styrelsen och resegruppen,

God Jul och Gott Nytt År

Föreningens adress:
Kalmar Veterantåg
Box 331, 391 23 Kalmar

till er alla och hoppas att få se er medlemmar på
någon av våra resor.

Telnr: 0702-150 905 - 0783-880 069 07
E-post: info@kalmarveterantag.se
Hemsida: www.kalmarveterantag.se
Medlemsfrågor:
medlem@kalmarveterantag.se
Ordförande:
Örjan Gustafsson 0733-099 133
Vice ordf:
Conny Johansson 0709-498 444
Kassör:
Ronny Göthberg 0768-881 153
Sekreterare:
Elisabeth Fransén
Ledam. Stefan Åhman 0708-212 011
Ledam. Mats Karlsson
Ledam. Lars-Erik Fredriksson
Suppl.
Anette Nilsson Junker
Ingmari Rosberg Johansson
Leif Hillesöy

Nils Erik Andersson,
medlem och aktiv sedan starten 1974.
Efter att ha varit aktiv i alla år och i princip gjort allt,
både i och utanför styrelsearbetet, har en verklig klippa, lämnat det aktiva arbetet av hälsoskäl.
- När man kom hem från resorna stod alltid Nisse
på perrongen och tog emot. Han åkte med upp till
hallen och tog vid med tömning av vattentankar och
allt annat underhåll som behövdes, säger Carl-Axel
Johansson, mångårig kollega till Nisse. Till sin hjälp
hade Nisse under många år Göran Nilsson.
Den fotoskatt som finns hos Nisse är enorm, han
har fotograferat tåg med största intresse. Han har
också en stor samling av annat material kring tåg och
järnväg inte minst alla Ångkvasten.
Nisse vi saknar dig och ditt kunnande!
Text: Thina Rydell

Frågor angående resor:
resor@kalmarveterantag.se
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Medlemsinformation
Inbjudan till årsmöte - 2022
Kalmar Veterantågs medlemmar kallas till föreningens årsmöte lördagen den 26 mars kl 15:00.
Mötet kommer att hållas i Kalmar, plats meddelas senare. Du kommer att få anmäla dig i samband med
att separat inbjudan med dagordning skickas ut via
e-post där vi har sådan och i annat fall med brev.
Om pandemin fortsätter och vi tvingas ändra planen för årsmötet kommer detta att läggas upp på vår
webbsida och skickas ut med e-post i första hand.
Om du har ny e-post eller är osäker på om vi har
din e-post, meddelar du oss.
Skriv ett mail till medlem@kalmarveterantag.se
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, vi bjuder på smörgåstårta och kaffe m kaka. Välkomna!

Ma 828 finns även i mindre storlek,
detta ex bor hos Stefan Åhman i Växjö.

Nya rutiner för resenärer/föreningsmedlemmar

www.kalmarveterantag.se

Medlemsavgiften för 2022

Som vi tidigare har skrivit om i tidigare Ångkvasten
kommer vi att enbart köra medlemsresor när resan
pågår mer än en dag.
Det betyder att alla, som inte tidigare är medlemmar i föreningen, och som bokar längre resor än
dagsresor med Kalmar Veterantåg automatiskt kommer att bli medlem på ett år. Därefter väljer man själv
om man vill kvarstå som medlem och betala in medlemsavgiften för nästkommande år eller om man vill
gå ur föreningen.
Den ny rutinen innebär att administration av
medlemmar blir mer arbetskrävande för oss som förening. Så om du vet att du inte vill vara kvar som
medlem efter det första året vill vi gärna att du meddelar oss. På det sättet slipper vi skicka ut påminnelse
när det inte behövs. Detta gäller naturligvis för alla
medlemmar.
Inför bokningen av Jokkmokk var vi inte riktigt
förberedda utan tog in anmälningar utan att påpeka
vikten av att vi får in era postadresser också. Därför
kommer de resenärerna, nya medlemmarna att få sin
tidning på tåget denna gång. Vi har ändå haft en god
tillströmmning av medlemmar under året och har
glädjen att hälsar nya medlemmar välkomna!
Thina Rydell

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för
nästa år. Vi skickar inte med inbetalningskort du
kan skriva på en bankgiroblankett om du inte betalar
med internetbank eller swish.
Notera att medlemsavgiften nu är 175 kr per medlem. Alla inbetalningar, även nya medlemmar, efter 1
oktober gäller som medlemsavgift för 2022.Tidning
skickas som förut en till varje hushåll oberoende av
antal medlemmar i föreningen.
Inbetalning sker till vårt bankgiro 906-8677, det
går bra att betala in redan nu men 1:a februari är
sista dag. Vårt swish-nr 123 671 57 67 om du hellre
vill använda det.
Om du har frågor kring medlemskap e-posta
medlem@kalmarveterantåg.se och du kommer att få
svar från Ingmari Rosberg Johansson som är medlemsansvarig.
Thina Rydell

Ny resa planeras till hösten -22

Resan blir tre dagar och omfattar en tur på Göta
kanal, därefter besöker vi Mora och Karlstad. Mer
information kommer att läggas ut på vår webbsida.

På väg in i en av Göta kanals slussar. Foto: Carl Schnell
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Smått och gott

När nya aktörer dyker upp på spåret gäller det att synas! Men vi anser att vårt klatchigt bruna orginalfärg
är den rätta förstås!

Tillsammans med övriga medlemmar i JHRF ( Järnvägshistoriska Riksförbundet) avhölls det årliga säkerhetsseminariet i Hallsberg.
Den vackra stationen till vänster i bild och hotell
Stinsen där seminariet hölls. Det är mycket administrativt arbete förutom andra förberedelser och underhåll av våra fordon!

Vi förvarar våra fordon under tak, här får vårt ellok
vård av Carl-Axel och Ronny som är viktiga kuggar
i maskineriet!
Text och bild: Conny Johansson

Arbeten i hallen

Marianne och Margareta i klädförrådet

Ett år utan resor, men inte utan arbete. Vår vagnpark
kräver alltid underhåll och även om inga resor har
varken kunnat planeras eller genomföras har arbetet
i hallen varit ständigt pågående.
Här följer några av de arbeten som har genomförts.
Vårt lok Ma 828 har fått ny lufttork och rörrengöring. Ett reläfel blev lagat under hösten.
Banvallsdamm lägger sig på fönster och dessa har
fått en genomgång med rengöring och putsning.
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Ett antal fönsterbågar har slipats och fått tre lager
lack. Några av toaletterna i sovvagnarna har fått nya
vakuumaggregat.
Alla vagnar och lok har fått en översyn och besiktigats. En minutiös storstädning av vagnarna har genomförts - en eloge till städpersonalen och ett extra
tack för ett bra arbete och naturligtvis till alla andra
som hjälpt till med olika arbeten. Ni är guld värda!!
Örjan Gustafsson

Bilder från årets enda resa - Julmarknad i Huseby, tåget går till Vislanda

Före avresan
från Kalmar C.
I väntan på gästerna, uppdukat för
förmiddagskaffe
med lussekatter.

Nya stolar i restaurangvagnen.

Birgitta Karlsson sköter grytorna och
Leif Hillesöy hjälper till.

Uppdukat för middag.

Fyra damer förberedda för en trevlig resa.

Hur gick det med lokförare Bergfälts jätteärt?

Lokförare Bergfälts jätteärt levererade som väntat.
Hade den haft en större kruka, eller ändå bättre stått
på friland, hade skörden säkert blivit ändå större. Ska
prova på friland till våren. Hälsningar, Ingmari
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Torsåsbanas död - bilder från upprivningen 1966

Text: Björn Edman. Foto: Okänd

Järnvägen Kalmar Västra - Torsås lades ner
1965 och sista tåget gick 29 maj

Upprivningen av banan skulle ha påbörjats redan
på hösten, men man kom inte igång på grund av den
snörika och kalla vintern. I mitten av mars 1966 var
det emellertid snöfritt så man kunde sätta igång på
allvar. Det var banmästare Eric Friman från Kalmar
som ledde arbetslaget på omkring tio man. Man började söderifrån. Först gick ett par man som lossade
rälsspik och skarvjärn. De sistnämnda, som var drygt
20 000 stycken, togs loss med hjälp av svets. Därefter
kom ett par lokomotordragna flakvagnar och rälerna
vinschades upp över aktern på sista vagnen. Rälsspiken lämnades kvar och såldes på plats till en lokal
skrothandlare. Kvar blev också sliprarna, varav man
lyckades sälja en del. Resten fick ligga och ruttna upp.
Sammanlagt rörde det sig om 2 300 ton stål som
gick till återvinning. Även signaler, ställverk och bommar (som ju på den tiden var av stål) gick samma väg.
Det var förstås med vemodig känsla som bygdens
folk följde arbetet. Rivningen gick snabbt, 800 meter
per dag, och efter två månader hade man hunnit till
Ljungbyholm.

Sista sträckan söder om Kalmar Västra lämnades
tills vidare som uppställningsspår för vagnar, men
1968 revs även detta. Samtidigt avlägsnades viadukten över normalspåret vid Svaneberg. Samtliga stationshus såldes på auktion i början av maj 1966. På
långa sträckor över slättlandet schaktades banvallen
bort och järnvägen återgick till att bli åker, så som det
hade varit 70 år tidigare.
En av de järnvägsmän som var med och rev banan
var John Ljungberg (1906—89). För några år sedan
överlämnade hans dotter Vanja Ljungberg Foss ett
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album till Kalmar Veterantåg som pappan fått av befäl och arbetskamrater när han gick i pension 1966.
Dessvärre vet vi inte vem som varit den duktige
fotografen som lämnat ett stycke uppskattad järnvägshistoria efter sig. Bilderna är bland annat från
rivningen av Torsåsbanan. På bilderna finns många
inte namngivna personer. Kanske finns det bland tidningens läsare någon som kan ge namn åt några fler.

Ma 828

Bild nr (pga utrymmesbrist saknas nr 7. Rivningen går vidare
9. --14.)
10. Han som skar bulten.
1. Här tog det slut
11. --2. Halltorp
3. Axel Svensson studerar sista växeln 12. Rivningståget närmar
4.Spikuppdragaren dras av Z4p 248, sig Kalmar.
13. Bodell ser fram emot
som tidigare varit på Gotland
den sista km.
- skrotades 1970
16. Rälsen vinschas upp
5. Spikuppdragaren i närbild
15. och 17. --6. Ljungbyholm
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forts Torsåsbanan

Fantastiskt fina bilder som vittnar om en
epok av järnväg som försvann. Om du som
läsare vet något om dessa bilder, eller någon
av personerna, hör av dig till
redaktion@kalmarveterantag.se

Kort om dataskyddsförordningen

Föreningen Kalmar Veterantåg är Personuppgiftsansvarig.
Vi följer gällande dataskyddslag vid all behandling avpersonuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för
att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning
av dina personuppgifter. Om du tycker att vi behandlar
dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta IMY Integritetsskyddsmyndigheten med ditt klagomål.
De uppgifter du lämnar till oss när du bokar en resa kom-

18. --19. John Gustavsson
20. Henning Petersson
21. Helge Ljungkvist
22. Viadukten vid Svaneberg
23. John Ljungberg själv. Nu är det
slutbrutet.

mer endast att användas av Kalmar Veterantåg. I de fall då
du lämnar uppgifter om allergier och resan inkluderar mat
eller boende på annat ställe än på tåget skickas uppgifterna
till berörd part. Personppgifterna sparas 2 år efter resans
genomförande, uppgifter om inbetalning sparas enligt
bokföringslagen. Den lagliga grunden är avtal eftersom
du köper en resa av oss. Om resan pågår mer än ett dygn
blir du medlem i föreningen och dina personuppgifter
sparas i vårt medlemsregister.
Har du frågor kring dataskydd kontakta oss.

