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Det var så här det började!
Under slutet av 60 talet omstrukturerades
godshanteringen på järnväg, Svelast behövde ett
rationellt och anpassat landsvägsfordon och
Kalmar Terminal kom till.
Vår uppgift har varit att bevara ideerna, minnena och
tekniken bakom det här projektet.
Resan har varit lång, men nu är vi vid målet för vårt
arbete. Terminalen är till stora delar renoverad och vi
har träffat ett avtal med Trafikverket,
Sveriges Järnvägsmuseum.
Avtalet innebär att Trafikverket övertar bilen, men tills
den slutgiltiga placeringen är klar kommer den att finnas
kvar på sin nuvarande plats:
Motor & Nostalgimuseet i Grängesberg.
Här följer en kort resumé från åren som gått.

Kalmar i 2april 1970!

Här startade resan för denna märkliga bil. En äventyrlig och
intressant färd som varade fram till 1974 då allt tog slut och
drömmarna hamnade på bilskroten.

Eksjö i oktober 2000 Mer än 30 år har passerat och här
kunde resan tagit slut, men jag sökte och fann, ett vrak, men
ändå fantastiskt att återse bilen.

Renoveringen!
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2001 Det mödosamma renoveringsarbetet startade,
av hytten återstod bara stommen..
Chassit var också i ett bedrövligt skick,
allt fick demonteras, blästras och lackeras.

Motorn
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Perkins V8 dieseln på 180 hk hade år 1970 levererats av
Perkins generalagent Malte Månson AB.
Jag kontaktade Joakim Norberg, VD för Malte Månson.
Joakim förstod direkt värdet av att bevara detta unika fordon,
i Skänninge fick motorn en grundlig översyn.
Juni 2004 kunde vi på nytt starta upp motorn.
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Det unika Truckstativet saknades. Per Sjöborg lyckades tack
vare sitt goda kontaktnät spåra upp ett stativ i England.
Den 27 dec. 2007 hämtade jag det på en terminal i Göteborg.
Stativet krävde ett omfattande renoveringsarbete.
Nya lyftkedjor fick inköpas, nya hydraulcylindrar tillverkades
och jobbet utfördes till största delen av Sune Eriksson
Bonäs Masincenter i Kil.
Hydraulsystemet byggdes senare upp av Volvos
LV-återförsäljare i Karlstad, Värmlands Motor AB
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Automatisk vändskivekoppling.

Den mest unika innovationen på Kalmar Terminal var den
helautomatiska vändskivekopplingen. Lastbäraren –
släpfordonet kopplades till utan att föraren behövde lämna
förarplatsen.
Hela kopplingsproceduren tog ca 20 sekunder.
Kalmar Verkstad hade konstruerat och patentsökt
kopplingen, men patentet hann aldrig godkännas.
Kopplingen var långt före sin tid, det skulle dröja ca 30 år
innan någon annan tillverkare kom med en motsvarande
konstruktion.
Under renoveringen lade vi ned mycket arbete på att hitta
någon av de kopplingar som Kalmar Verkstad tillverkat.
Det visade sig omöjligt att hitta någon sådan.
I det läget bestämde vi oss för att tillverka en attrapp i
trämaterial i naturlig storlek.
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2008 Det har gått åtta år efter återfinnandet, då kunde vi
äntligen visa upp resultatet av vårt arbete. Den övre bilden är
från 12 juli då bilen premiärvisades på Calmar Classic Show.
Nedre bilden, Transportmässan på Elmia aug samma år
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Styrelse för Kalmar Terminals Vänner
Ordf. Lennart Persson 070-314 10 38
Per Sjöborg
070-598 52 51
Curt Jubrand
070-266 83 66
www.kalmarterminal.se
www.tjorven.se
Stort tack till alla trogna medlemmar och sponsorer.
Vi vill rikta ett stort tack till Dig som varit trogen medlem i
alla år, tack vare Dina bidrag har vi kunnat hålla
föreningen levande.
Vi har finansierat websidan, medlemskap i Åkerihistoriska
Sällskapet, hållit kontakten med många andra föreningar
och organisationer.
Spelat in och bevarat film, bilder och minnen från SLAB –
Svelast och tiden med Kalmar Terminal.
Tack vare många fina ideella insatser och bidrag från våra
sponsorer som på olika sätt bidragit med pengar och
arbete som vi nu kan visa upp och bevara en Kalmar
Terminal för framtiden.
Att Trafikverket uppskattar vårt arbete är inte att ta miste
på, så här kommenterar chefen för samlingarna
Katarina Sandberg vårt arbete:

”Det berättar om hur en hängiven skara människor kan rå
med att bevara ett kulturarv och levandegöra historien
genom detta på ett föredömligt sätt! Det är verkligen ett
fint arbete ni gjort, som berikar kunskapen om fordonet
och den tid och det sammanhang som det kom till i –
vilket gör det lättare för oss att kunna berätta historien
om det också. Det är vi tacksamma för!”

Tack alla
Lennart, Per och Curt!

