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Ledare
Snart är det hjul igen, eller kanske är det julen som 
snart är här. Ja, så mycket hjul har det inte varit i år. 
Vi hann med att göra en enda resa innan pandemin 
slog till. Riskerna och restriktioner för både resenärer 
och personal gjorde att vi inte kunde genomföra allt 
vi hade planerat. 

Jokkmokks marknad 2021 är inte inställd 
med omställd. Det ska bli en digital marknad på  
www.jokkmoksmarknad.se titta gärna in. Det innebär 
att det inte blir någon marknadsresa för Kalmar Vet-
erantåg. 

Resan till Nordkalotten planeras och är nästan full-
bokad, då de flesta valt att stå kvar med sin bokning. 
Dock vet vi ännu inte om vi kan genomföra resan. 
Är du intresserad får du hålla utkik på vår webbsida. 

När det gäller resorna till Björkliden i september 
och julmarknadsresan i november, vet vi i nuläget 
inget om, men vi hoppas. Resorna kommer att pub- 
liceras för bokning efterhand som planeringen är klar 
och ett års medlemsskap kommer att ingå i alla resor 
från i höst. Res gärna med oss! 

Med detta önskar styrelsen och resegruppen, 

God Jul och Gott Nytt År
till er alla och hoppas att få se er medlemmar på 
någon av våra resor. 

Omslagsbilden - Z70
Vår fina lokomotor har under året fått service och 
besiktning för att fylla säkerhetskrav vid den växling 
vi gör för för att få tågsättet under spänning på Kal-
mar Södra bangård. Den behövs för att dra ut och 
koppla samman våra vagnar med Ma-loket. Under 
sensommaren har lokomotorn även målats upp i sitt 
originalutförande som den såg ut 1991 efter ombygg-
nad. Dessutom märkt med vår logotype och övrig 
text och symboler.

Conny Johansson

Före målning och uppsnyggning



Ett annorlunda årsmöte
Föreningens ordinarie årsmöte blev som ni vet 
inställt på grund av den pågående pandemin 
Covid-19. Men vi genomförde ett årsmöte i mi-
ni-format i augusti.

Årsmötet genomfördes med så många deltagare som 
var nödvändigt, i princip, nya och gamla styrelsen 
plus några till. Huvudsaken var ändå att mötet blev 
av och att styrelsen kan påbörja sitt arbete med de 
nyvalda medlemmarna. 

Styrelsemedlemmar som avtackades var 
Carl-Axel Johansson väldigt lång och väl-
digt trogen tjänst, samt Roland Nicklasson 
som också har varit aktiv i styrelsen i ett tio- 
tal år. Lars-Erik Fredriksson gick in som ordinarie 
styrelseledamot. 

Två nya damer valdes in, Elisabet Fransén som 
blev föreningens nya sekreterare och Anette Nilsson 
Junker som ska ta hand om bokföringen tillsammans 
med kassören. Ingmari Rosberg Johansson avgick 
som sekreterare och är numera suppleant men tog 
på sig medlemsansvaret. Styrelsens sammansättning 
finns på sidan 2 i den grå rutan samt på vår webbsida.
 Styrelsen

Medlemsinformation
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Avgiften för 2021 och ny ansvarig
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften 
för nästa år. Vi skickar inte med inbetalningskort  
men du kan skriva på en bankgiroblankett som 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 2021.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 ny 
medlemsansvarig. 

Thina Rydell

Inbjudan till årsmöte - 2021
Härmed kallas Kalmar Veterantågs 
medlemmar till föreningens årsmöte  
lördagen den 27 mars kl 15:00.

Vi samlas i TIC-huset med 
ingång från Trädgårdsgatan 
vid Hantverkscentrum i Kal-
mar.

Sedvanliga årsmötesför-
handlingar, vi bjuder på 
smörgåstårta och kaffe m 
kaka. Separat inbjudan med 
dagordning skickas ut via 
e-post där vi har sådan och 
i annat fall med brev. Du 
som har e-post men inte har 
skickat den till oss är väl-
kommen att göra det, eller 
om du har ändrat e-post. 
Skriv ett mail till oss på  
medlem@kalmarveterantag.se

Välkomna!
Om pandemin fortsätter och vi tvingas änd-
ra planen för årsmötet kommer detta att läg-
gas upp på vår webbsida och skickas ut med 
e-post i första hand. 

www.kalmarveterantag.se 

Nya medlemmar
Bengt Almryd, Växjö 
Kicki Friberg, Göteborg
Håkan Jeppson, Malmö
Yvonne Morell o Bo Henrysson, Färjestaden
Örjan Tollbom, Nybro
Hjärtligt välkomna till 
Kalmar Veterantåg
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En resa med rälsbuss 1986

Bilden är från Ångkvasten nr 2, juni 1986, scannad från tidningen av T Rydell. 

En majdag 1986 gjorde föreningen en spektakulär 
resa med våra rälsbussar ned till Tyskland.

Kalmar Verkstad ville göra studiebesök i en lik-
nande anläggning i Neumunster. Tack vare Göran 
Alexander och Malte Ljunggren och andra i fören-
ingen, valde man att resa med vårt motorvagnståg. 
Den ena motorvagnen hade byggts på Verkstaden 
för 33 år sedan! 

Och med ett 1: a klass släp och en motorvagn till 
gjorde vi en runda på 159 mil genom Sverige-Dan-
mark-Tyskland och tillbaka via färja över Röd-
by-Puttgarten och Helsingborg-Helsingör. 

Genom Sverige ner till Helsingborg och färjan 
körde vår personal. Över i Helsingör fick vi fortsätta 
med hjälp av dansk lots ner till Stora Bält och färja. 
Vi stannade på Danska Jernbane museet och över-
nattade där. 

På morgonen fortsatte tåget till tyska gränsen. 
Där blev det stopp, fordonen togs in i en service-
hall i Flensburg och man besiktigade löpverk och 
hjulprofil m.m. Sedan körde vi fram till plattform 
för att mäta att vi var hinderfria mot banprofilen. 
Rälsbussarna märkes med varningsmärken för över-
skriden profil. Vi var ju lägre och bredare än tysk 
standard. Nu fick vi godkänt, men det måste vara en 
tysk förare! En en lokförare som var lokfördelnings-
chef  eller liknande fick en snabbkurs i motorvagnar-
nas manövrering och så körde vi vidare mot en liten 
hamnstad som heter Suderbrarup. Här kopplades 

vi samman med vårt övergångskoppel till ett ångtåg 
från den lokala föreningen, som sedermera blev äga-
re till vår S1 1916.

Nu fick vi bara gå i 40km/tim till tågledningens 
förtvivlan. Vi fortsatte efter en trevlig dag, det var 
fest i hamnen då strömmingen gått till precis. Via 
Kiel till vårt mål, Neumunster där vi lämnade av re-
senärerna. Den stora vagnfabriken här hade byggt 
nya personvagnar med STH 200 km/tim och man 
körde extratåg mellan Neumunster och Kiel. Anders 
Ekelund och jag fick åka på loket en av rundorna. 
Där vi i alla fall körde nära den toppfarten med die-
sellok. Våra fordon gjorde stor succe’ på på de tyska 
banorna, och speciellt när vi körde parallellt med vä-
gen ut mot Puttgarten var det många svenska bilar 
som höll på att köra av vägen i förvåning! 

På färjorna trängdes vi med turistbussar och an-
dra och det kändes häftigt att vara med på denna 
resa. Mitt uppdrag var att vara reparatör ombord om 
något havererade. Men resan gick klanderfritt och 
väl hemma igen konstaterade vi att bussarna dragit 
2,5 liter/milen i snitt trots bitvis hård körning. Topp-
farten på dessa är 115 km/tim och de två motorför-
sedda hade var sin Scania-Vabis D815 en rak åtta 
på 11,3 Liter och 200 hkr. Dessa var värdens första 
serieproducerade dieselmotorer med turbo. Vår räls-
buss. Y859 finns i Svenska Motorvagnsklubbens ägo 
numer och är fortfarande driftduglig. 

Conny Johansson
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Tåg från Kalmar C
Torsdag 8 juni 2000 avgår 17 tåg från Kalmar
5 st X2,
2 st Y1,
5 st Y2 och
5 st Rc-loksdragna.

Destinationerna är bl.a. Göteborg, Stockholm, 
Malmö, Linköping, Karlskrona och Oskarshamn.

Första tåg är X2 2008 till Göteborg kl. 5.48. Un-
der dagen avgår ytterligare tre X2 till Göteborg och 
ett till Malmö. 

Tåg nummer två är Y2 1384 Herulen till Stock-
holm kl.5.57. Ytterligare fyra Y2 avgår under dagen, 
till Stockholm, Linköping och Oskarshamn.

Två turer körs med de gamla italienska motor-
vagnarna. Här ska Y1 1348 avgå mot Linköping kl. 
12.40. Den andra turen går till Emmaboda kl. 21.50.

Fem tågsätt är Rc-loksdragna. Här väntar Rc 1353 
med fyra vagnar på avgång kl.16.02 till Hässleholm. 
Andra destinationer är Alvesta, Karlskrona och Mal-
mö.

Öresundsbron invigs om en knapp månad, och 
den kommer att få stora konsekvenser för tågtrafiken 
i Kalmar, som framgår av 2010 års bilder.

Tisdag 8 juni 2010 avgår 24 tåg från Kalmar
11 st X31,
7 st Y1,
1 st Y2 och
5 st Rc-loksdragna.
Destinationerna är bl.a. Göteborg, Köpenhamn och 
Linköping.

Öresundstågen littera X31 står nu för all trafik via 
Alvesta och söderut. Här avgår X31 4504 kl. 13.45 
med destination Köpenhamn. Tågtypen används vid 
ytterligare tio avgångar.

De eleganta X2-tågen har lämnat Kalmar för mer 
angelägna trafikuppgifter och ersatts med Rc-loks-
dragna tåg. Gångtiden till Göteborg har dock inte 
förlängts.

Y2-tågen, som skulle ha gått sju turer till Linkö-
ping och en till Hultsfred, har på samtliga turer utom 
en ersatts med trotjänaren Y1 p.g.a. fordonsproblem.
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Onsdag 10 juni 2020 avgår 31 tåg från Kalmar
8 st X11,
13 st X31,
7 st Y2,
1 st Y31 och
2 st Rc-loksdragna.

Destinationerna är bl.a. Göteborg, Köpenhamn, 
Linköping och Emmaboda.

Nytillskott är Itinomotorvagnarna littera Y31. De 
har övertagit rollen som ersättare när Y2-tågen strej-
kar. Här är det Y31 1424 som ska avgå mot Linkö-
ping kl. 5.39.

Den stora förändringen är Krösatågen, som bör-
jade gå mellan Kalmar och Emmaboda 2014. Denna 
dag är det X11 3108 Alice Tegner, som gör alla åtta 
dubbelturerna. Här avgår hon kl. 20.10 för dagens 
sista vända.

De Rc-loksdragna Göteborgstågen skulle ha varit 
fem, men SJ har valt att ställa in tre av dem p.g.a. 
minskat resande under Coronapandemin. I övrigt 
körs alla turer enligt den tidtabell som började gälla 
före pandemins utbrott.

Text och bild
Roland Enefalk

Redaktionen tackar för det fina och intressanta 
materialet. Spännande utveckling som har påverkat 
föreningen så att vi numera knappt får komma ner 
till Kalmar C för av- och påstigning.

Tåg från Kalmar C

Ma 828

Ma 828 har sett lite matt ut, varför vi lackerade upp 
loket i SJ 92, samma färg som vagnarna. Även ram-
verket och boggierna har fått ny färg. Calle Johans-
son, Ronny Göthberg, Mats Karlsson, Nils-Erik 
Andersson och Conny Johansson har under några 
månader lagt en hel del timmar på våra fordon.

Text och bilder: Conny Johansson



Eller lokomotor som det egentligen heter, tillverka-
des 1967 på Kalmar Verkstad, på vars mark vi har 
vår vagnhall. 

Lokomotorn var den sista i en lång serie som le-
vererade ett nytt koncept av en lättkörd lokomotor 
som tillverkades i 105 exemplar och fick littera eller 
beteckning Z65 där Z betyder motordrivet växellok.

De första levererades 1961 men vår som var den 
sist levererade Z65:an blev klar 1967. Den har gjort 
tjänst under många år innan den fick en ombyggnad 
1991 till Z70. Då byttes den ursprungliga motorn 
från Deutz ut mot en betydligt starkare Scania DS 
1447 , en V8 på 333 kW med en ny kraftigare väx-
ellåda. 

För att få plats höjdes hytten och huvarna c:a 10 
cm. Även fjädringen byggdes om till bladfjädrar i 
original var gummielement. Detta gjorde att tillåtna 
hastigheten höjdes från 60 till 70 km/timme. 

Z70 kan multipelköras,, dvs man koppla samman 
två som körs från den ena. Dessutom har den radio-
styrning så föraren kan utföra växling på en bangård 
eller på våra spår utan assistans av någon extra väx-
lingspersonal. 

Lokomotorn är en nödvändig del av vår fordons-
flotta. Vi måste kunna flytta fordon inom vårt spår-
område som inte är elektrifierat. Vi kan dra ut vårt el-
lok så det kommer under kontaktledning. Sedan drar 
vi våra  vagnar och kopplar ihop till ett tågsätt. Vi har 
under året servat och besiktigat och målat upp lo-
komotorn i sina rätta kulörer och märkningar. Även 
interna revisioner har gjorts. 

Text: Conny Johansson.

Z70 804 - Vårt växellok  

Ett gott arbete 
är gjort, och kil-
larna fåt klart 
godkänt. Tejpen 
togs bort senare. 
Foto: T Rydell.




