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För ett år sedan var det jättetrångt i folkvimlet på museet. Idag såg man bara till en och annan anställd i 

korridorer och lunchrum. 

 

Idag var det dagen D (för Dubbelspårsbron). Strömavtagarna fastnar gärna i den senare av de två 

utliggarna under bron (eftersom luftledningstråden mellan dem töjts ut i en uppåtgående båge). Att 

spänna den är för riskabelt, så Johan gjorde i stället en förlängning av den grova strömförande 

stödtråden som trycker ner strömavtagarna när de når fram till bron. Nu når stödtråden under hela bron 

och är isolerat fäst i den i båda ändar. 

 

Detta tog sin tid att göra och att trimma in grovt. Fintrimning återstår, men det går att köra den vägen 

igen. En hel del sytrådar lossnade och behöver fixas till. En redan trasig tall gick också av. Den får vara 

borttagen tills det finns tid att renovera den. 

 

D-loket står isärtaget på arbetsbänken efter att ha fått sin främre kuggväxel spänd, men hanns inte med 

att göra färdigt nu. 

 

Det var en hel del småproblem pga kylan i lokalen. Växlar som inte lade om ordentligt. Signaler likaså. 

Hanns inte med heller 
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Det var lite mer personal på museet denna dag, och Peter kom på besök. Han har nu fullt upp med att 

tömma maskinhallen pga att taket där ska repareras under pandemin.  

 

Det positiva som hände var att koppartråden under dubbelspårsbron ser ut att fungera bra. Annars var 

det mest elände denna dag. 

 

Hg-lokets lågt liggande kuggdrev åt upp något busk-liknande som kilades fast och gjorde ena boggien 

stel. Johan fick pilla med den en bra stund innan allt smolk var borta. 

 

Hg-lokets kåpa satt väldigt hårt fast på chassit. Det gick lätt att sätta på kåpan men svårt att få loss den 

igen. Det var fästet för de bakre snöplogarna som var en aning för tjockt. Johan gjorde om en lödning 

där och sedan lossade kåpan lättare. Den ena snöplogen gick då av och återstår att fästa igen. 

 

Hg-lokets strömavtagare kärvade ibland och fick loket att stanna lite här och var. Inte åtgärdat. 

 

Dg-loket spårade ur en bit in i Hagalundstunneln. Inte åtgärdat. 

 

Expresstågets alla vagnar spårade ur på dubbelspåret. Inte åtgärdat. 

 

Ganska precis kl 15 slocknade taklamporna i Sverigesalen och även belysningsrampen på 

modelljärnvägen. Johan trodde att någon gått hem, men det var något större el-fel som Agge började 

undersöka utan framgång.  

 

Det gick inte så bra att jobba med banan i den mörka lokalen så Johan gick hem kl 16 utan att lämna 

den i körbart skick. Totalstopp alltså! 
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!7,3 °C i lokalen. Brr. 

 

På Hg-loket, som stannat förra veckan i mörkret framför kulissen, hade strömavtagarens slitskena lutat 

sig framåt. Kan vara så att det gör axlarna omedelbart under mer tröga. Johan rätade upp slitskenan och 

sedan gick loket bra igen. 

 



 

 

Expresståget hade väldigt mycket smuts på ett hjul i främre boggien på sista vagnen. Efter att Johan 

avlägsnat det gick tåget bra igen. 

 

Resten av tiden ägnade han att montera ihop D-loket. Det fungerar nu ”i luften”. Återstår att se hur väl 

det går på banan. 
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Hg-loket fastnade i första utliggaren efter att ha kört under dubbelspårsbron. Luftledningstråden hade 

förskjutit sig på utliggararmen. Johan rättade till den. Diagonalstaget behöver lödas på den utliggaren. 

 

Hg-loket stannade på dubbelspåret vid sista stolpen före bryggan. Utliggarens ”isolator” som fäster ut-

liggaren vid stolpen hade lossnat. Johan slackade luftledningen och trädde på isolatorn på sitt stift igen. 

 

Hg-loket bommade luftledningen på flera ställen och hakade lätt i minsta ojämnhet i tråden. Det var en 

av lederna i strömavtagarens ben som hade hoppat ur. 

 

Pendeln stannade helt. Johan putsade kontakterna, och då gick den igång igen. 

 

Hela expresståget spårade ur. Det var ett stag i sista boggien som hade lossnat och stack ner i spåret. 

Johan lödde fast det igen. 

 

I samband med den urspårningen lossnade även en luftledningstråd från sista stolpen före X-växeln på 

A-tågens långa väg. Johan lagade den, men inte sytråden som gått av på samma ställe. 

 

D-loket provkördes. Det brummar och vaggar när man sätter det på spåret. Det snurrar fint i luften och 

tog sig ensamt runt utan problem, men med vagnar spårar det gärna ur på den långa vägen, i synnerhet 

alldeles efter växeln framför kulissen. Där det är som svårast att komma åt, alltså. Loket behöver 

undersökas mera. Dg-loket fortsätter att ersätta D-loket. 

 

D-loket trasslade in sig i övertråden vid signalen vid banvaktarstugan. Johan lagade sytråden. 

 

Da-loket trasslade in sig i övertråden vid signalen på dubbelspåret. Inte lagat än. 
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I dag var det helsvart i Sverigesalen. Johan gick till Agge och klagade, åt sin lunch och när han kom 

ner lyste det igen. Det sägs att var det någon nödutgång som öppnats och gett ett inbrottslarm och 

belysningen därför släckts. 

 

Hg-lokets strömavtagare var trög, men piggnade till av lite motion. 

 

Rapidloket rev ner en övertråd på dubbelspåret strax före bortre tunnelmynningen. Johan lagade. Det är 

påtagligt många sytrådar som går av eller lossnar nu i kylan. 

 

D-lokets underrede fick en ordentlig undersökning så att alla hjul som ska ”sitta löst” verkligen gör det. 

Johan gjorde en del små justeringar och smorde alla rörliga delar. Sedan provkördes loket med vagnar 

och främre löphjulet spårade väldigt gärna ur i tunneln lång väg framför publiken. Johan konstaterade 

att spåret var lite brett och ojämnt och justerade till detta, men då spårade loket bara ur lite längre fram, 

och så lite längre fram till. Det visade sig vara främre löphjulens spårvidd som blivit för liten! När den 

var justerad gick loket mycket bättre, men brummar en hel del. (Det kan också vara så att det hörs mer i 

en alldeles tyst lokal.) 

 

Både Dg-loket och D-loket vill gärna spåra ur i Hagalundstunnelmynningen. Det kan vara något spårfel 

där. Inte utrett. 
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!6,5 °C i lokalen. Kallllt. 



 

 

D-loket stannade med strömavtagaren bakåtvikt i tunneln lång väg. Johan fann inget fel på spår eller 

luftledning där, men två trasiga lödningar i strömavtagaren som lagades. 

 

Sedan spårade D-loket ur med bakersta drivhjulet lite längre fram i tunneln. Där var spåret lite för brett. 

 

I Hagalundstunnelmynningen spårade D-lokets främre löphjul ur, och det ena hjulet lossnade från 

axeln. Det hade suttit mycket löst, så Johan fäste det med Cyanolit. 

 

Sedan spårade D-loket ur bakersta drivhjulet en bit in i Hagalundstunneln. Där var spåret lite för brett 

 

Expresstågets mittenvagn spårade ur rejält när den kom ut på dubbelspåret. Det var en fjäder som 

skulle hålla främre boggien horisontell som lossnat. Johan lödde fast den och en koppelbygel som 

lossnat. Rapidloket som gått rätt sakta ett tag piggnade till väsentligt efteråt. Kanske var mittenvagnen 

tungdragen. 

 

Efter den ändringen spårade sista vagnens sista boggie ur på samma ställe. Johan tog bara bort den 

vagnen för det var dags att gå hem. 
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Johan undersökte Expresstågets sista vagn och hittade lite smuts på ett hjul och en kant som främre 

boggien kunde haka fast i, Han bockade bort den och provkörde med gott resultat. 

 

Alla tågen skötte sig bra denna dag, kanske kände den på isg att det fanns några besökare i huset och 

restaurangen var öppen men nästan öde. 

 

Johan gjorde ett nytt stöd till Hg-lokets tappade bakre snöplog och fäste den igen. 

 

Resten av tiden gick åt till att reparera alla de nerrivna övertrådarna. I samband med det skapade han 

med armbågen ett mindre gruvschakt på ett skört ställe i berget framför dubbelspårsbron. Papier-

maché-bitarna är nu åter vitlimmade på sin plats men stället behöver ändå snofsas och förstärkas av 

någon som kan sådant. 
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Lokaltåget spårade ur på dubbelspåret efter signalen. Smuts på finkans bakre hjulpar avlägsnat. 
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Spårtvätt för första gången på ett halvår. 

 

F-loket rev ner luftledningen ordentligt vid sista stolpen före korsningsväxeln lång väg. Det var en krok 

som höll fast körtråden i utliggaren som ”kroknat”. Långa vägen används som parkering vid spårtvätt 

av korta vägen. 

 

Rc-loket grenslade luftledningen på B-spåret där de går ihop framför Banvaktarstugan. Det var en 

spännfjäder inne i Hagalundstunneln som släppt. 

 

Det blev inga skador som behövde lödas av dessa incidenter, som väl var. 
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Hjultvätt. Loken smorda. Johan målade på en isolering där F-loket rivit ner kontaktledningen. 
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Johan fixade till Rapidlokets bakre strömavtagare, den som inte används. Z-tråden hade gått av och 

byttes. Några lödningar hade släppt. 

 

Lokaltågets finka gnisslade. Hjulfjädringen fick en gnutta olja. 



 

 

Provkörning, även av A-tågens långa väg. Det gick bra. 
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Någon hade kört tågen minst 5 minuter sedan förra besöket. Trevligt! 

 

Efter en stunds provkörning spårade sista vagnen i persontåget (Da) ur i tunneln framför publiken vid 

första bordsskarven. Spåret var inte ojämnt, men ändå ville sista boggien klättra av rälsen. Johan 

spände först tryckfjädern, men det hjälpte inte. Det var hållaren för bakändens koppeltråd som fick 

boggien att lyfta. Han klippte då bort denna med lyckat resultat. Det får ersättas med något annat fäste 

så småningom. 

 

D-loket spårade ur i växeln framför kulissen, men lyckades sega sig fram till dubbelspårsbron. Johan 

hittade inget fel på loket. Därefter fastnade det i tunneln nära stället där persontågsvagnen spårade ur. 

Strömavtagaren hakade i kycklingnätet som veks undan. 

 

 
 

Ra-loket har tappat nummerskylten på ena sidan. Någon som vill göra en ny eller vet var man får tag på 

en? Ytan gråmålades tills vidare. 

 

Johan funderar på att förlänga den fjäder som ska underlätta strömöverföringen på Hg-loket från 

strömavtagarens axlar nere i fästet ner till motorn och trädde i en lös ståltråd på prov. Det får visa sig 

om det är en bra idé innan han löder fast den. 
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Johan kollade upp F-lokets främre strömavtagare, den som inte används, och fann att den i stort sett var 

i ursprungsskick. Den behövde bara dammas, motioneras och få sin fjäder lite mera spänd för att vara 

helt jysst. Den bakre är jämförelsevis väldigt sliten och många gånger reparerad. 

 

Efter servicen så fastnade F-loket i luftledningen vid korsningsväxeln. Det var en av strömavtagar-

lederna som hade krokat ur. Johan bockade till öglan så att risken för detta minskar.  

 

Sedan fastnade F-loket i luftledningen alldeles efter tunnelmynningen för A-tågens långa väg. 

Luftledningen såg ut att ha gått av, men det var bara en krok som hade hoppat av utliggaren, så det gick 

lätt att haka på den igen. Johan spände dragfjädern inne i tunneln för att minska risken att det händer 

igen.  

 

I samband med det såg han att ena utliggaren (den är dubbel) på första stolpen efter A-tunnelmyn-

ningen lång väg har lossnat från den väldigt dammiga stolpen och behöver lödas. Det blev dock inte av. 
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Johan hade gjort en ny Ra-skylt med sin laserskrivare och fixerat kolpulvret med Cyanolit, och 

monterade den på loket. 

 

 
 

Resten av dagen ägnades åt Hg-lokets mycket slitna strömavtagare. Den har två problem, dels glapp i 

lagren i strömavtagarfästet som gör att loket går sakta, dels att slitskenan ganska snart vinklas bakåt 

och då hämmar pantografens rörelse så att den inte når upp och loket då stannar. 

 

Det första problemet har Johan provat att åtgärda genom att låta en ståltråd släpa mot båda axlarna i 

fästet och det har fungerat bra. När han skulle permanenta detta genom att löda fast tråden så blev 

resultatet sämre. Rörelsen hämmades alltför mycket, så han lät tråden i stället bara släpa mot den axel 

som för mest ström. 

 

Det andra problemet försöker han åtgärda genom att hindra slitskenans möjlighet att vika sig bakåt, 

men lödtennet flöt ut så den blev alldeles på tok för stum. Det återstår att rätta till, och i väntan på det 

finns det bara fyra tåg att köra med, för Dg-loket som skulle ersätta Hg var väldigt benäget att spåra ur. 
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Johan fortsatte att modifiera och trimma in Hg-lokets strömavtagare, och blev klar för testkörning strax 

före hemgång. Loket pinnade på bra och får gå i trafik på prov. Målningsarbete återstår och ev 

ytterligare trimning. 

 

B-tågens förgreningsväxel på baksidan (V10) lägger ibland inte om helt eftersom en bakelitplatta med 

kontakter intill lossnat och kan lägga sig i. Tritex:en är mör och skruvarna små. Ej åtgärdat än. 
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Hg-lokets strömavtagare var lite trög, men gick bra hela eftermiddagen efter uppmjukning. 

 

Johan fäste bakelitplattan vid växel V10 med längre skruv som nådde ner genom tritex:en till trästödet 

under. 

 

Persontågets sista vagn spårade ur i början av raksträckan lång väg i tunneln framför publiken. Det var 

ett hjul på näst sista boggieaxeln som inte nådde riktigt ner till spåret eftersom lagerboxen (av trä) 

hindrade det rörligheten i höjdled i det egentliga lagret. Johan lossade boxen och tog bort smuts och dyl 

ur boxen och limmade tillbaka den igen. 

 

Dg-loket provkördes, dess trappstegar och en snöplog var för mycket invikta så Johan vek ut dem igen. 

Loket gick dåligt A-tågens långa väg. Det stannade upprepade ggr utanför tunnelmynningen utan att 

var urspårat eller ha fastnat i luftledningen och hankade sedan sig fram upp för backen till 

korsningsväxeln trots att både express- och snälltåget går bra där. Behöver undersökas närmare. 

 

12/5 

 

Med vårvärmen har det kommit diverse glappkontakter som Johan fick åtgärda genom att krypa under 

banan och motionera några av kontaktbleckan mellan modulerna. 

 



 

 

Hg-loket skötte sig bra under hela dagen. 

 

Dg-loket krånglade däremot. Johan provkörde det först som B-lok. Det stannade till lite här och var, 

men gnistbildningarna i strömavtagarens knäleder avslöjade att det var där som kontakten var dålig. 

Han satte på en liten kontaktfjädertråd i en av lederna. Den gjorde absolut framfarten bättre, men när 

han provade A-tågens långa slinga så ville loket ändå gärna stanna till efter tunnelmynningen. Det 

hjälpte inte att putsa strömavtagarskenan. Efter några varv minskade problemet men det är ändå så att 

loket rycker till på det stället. 

 

F-loket fick plötsligt för sig att stanna, för att strömavtagaren blivit trög. Det var någon form av smuts 

som kommit in i någon av dess axelleder, för den blev lika plötsligt pigg igen efter att ha motionerats. 

 

När det var dags att gå hem stannade Hg-loket i tunneln lång väg, men det var för att det hade kört på 

en mässingssprint som vridit upp sig. De håller ihop spåren i modulskarvarna. Johan vred ner den igen. 

 

Då började också D-lokets strömavtagare att strula. Det ser ut att vara Z-tråden som kan kinka och 

hindra strömavtagaren att gå upp efter att ha tryckts ner. Johan justerade, men den kan behöva justeras 

ytterligare. 
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Hg-loket stannade i tunneln lång väg i början av rakan framför publiken, alldeles efter K12. 
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Johan såg inget fel på lokaltåget, utan sköt Hg-loket några cm bakåt och vred på strömmen igen och då 

gick det fint flera varv, även på det krånglande stället. 

 

Efter en stunds körning började D-loket gå väldigt sakta, men kunde ändå ta sig runt lång väg. Det 

piggnade till när det kom in på baksidan, men då började Da-loket som skickats ut på dubbelspåret gå 

sakta i stället. Alltså var det knappast fel på D-loket. Symtomen tydde snarare på problem med 

strömförsörjningen i landskapet. Johan kopplade i och ur olika sektioner och det mesta tydde på 

halvkortis mellan luftledning och spår någonstans längs B-dubbelspåret, men det gick inte att bekräfta 

med ohm-metern som påvisade bra isolation mellan spår och luftledning. Han hittade dock en dålig 

lödning på relä R20 som sitter vid landskapsrattarna och gjorde om den. 

 

Efter ytterligare tester märkte Johan att den spökande mot-strömmen kom från reläströmkretsen. 

Stängde man av den gick B-tågen utmärkt igen. Vid det här laget hade museet redan stängt, så vidare 

utredning måste anstå. Det är kanske någon diod eller likriktare som har pajjat. 

 

A-tågen går att köra med påslagna reläer, så det får vara så tills vidare. 
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Men en viss besvikelse kunde Johan konstatera att strömförsörjningsfelet försvunnit av sig själv! Han 

kontrollerade alla likriktare och kraftdioder. Alla fungerade som förväntat och tågen gick fint med 

reläerna påslagna i ett par timmar. 

 

Godstågsloket betedde sig dock lite konstigt på dubbelspårsbron. Det ville liksom stanna till. Vid 

närmare studium såg Johan att det slog gnistor om hjulen. Det visade sig att de rostmålade säkerhets-

rälerna mellan de vanliga rälerna är fastlödda i bron och följaktligen har luftledningsspänning i sig. 

Visserligen hade Simon rostmålat dem i augusti 2019, men färgen kanske börjar bli nött igen. Johan 

makade undan säkerhetsrälerna lite, man borde hitta på en bättre lösning som inte frestar på 

säkringarna lika mycket. Det är samma problem på A-spåret att A-tägen sackar lite över bron. 
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Johan tryckte ner knappnålar i banvallen före och efter dubbelspårsbron och klippte dem till lagom 

höjd för att fästa de rostmålade säkerhetsrälerna bättre.  

 



 

 

Vid provkörningen så gick D-loket och Hg-loket bra, men Da-loket slog det gnistor om. Det visade sig 

vara en tyngd som hängde under det bakre löphjulet och tog i säkerhetsrälerna. Johan fann för gott att 

vända löphjulsfästet upp-och-ner så att tyngden i stället hamnade ovanför löphjulsaxeln. 

 

På A-spåret sackade både Rapidloket och F-loket till på bron. Det visade sig vara Rapidlokets främre 

snögaller som slickade den ena säkerhetsrälen. Johan filade bort ett par tiondelar med en plan fil så att 

loket gick fritt. På F-loket var det hållaren för främre löphjulet som tog i säkerhetsrälerna. Johan höjde 

den en aning, men då välte loket i Hagalundstunnelsmynningen i stället, så det blev till att finjustera så 

att loket klarade sig på båda ställena. 

 

Dg-loket vill också bromsa in lite på dubbelspårsbron (som A-tåg) men det beror inte på spårproblemen 

utan har nog något med lokets drivning att göra. Ena blindhjulshållaren sitter löst, och kanske har med 

detta att göra. 
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Johan provade tvättsläden för att kolla att den inte fastnar på dubbelspårbron efter justeringen. 

 

Sedan smorde han alla loken utom Dg. 

 

Hg-loket, som länge har gått bra nu, försågs med lite färg på de lagningar som gjorts. Det måste få 

torka och strömavtagaren motioneras innan loket kan tas i trafik igen, så Dg får ersätta Hg denna vecka. 
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Det krävdes lite motion av Hg-lokets strömavtagare och lite justeringar i fästet på taket för att 

strömavtagaren skulle gå mjukt och inte vilja fastna i helt nedtryckt läge. Sedan gick loket bra resten av 

dagen. Nu går det nästan lite för fort, men det finns ingen trim-potentiometer i loket, så det blir till att 

byta något av de fastlödda motstånden för att dämpa farten. 

 

D-loket saktade till på dubbelspårsbron och det berodde på att staget som bakre löphjulet är fäst i hade 

lossnat och sjunkit ner. Johan tryckte upp och lödde fast det igen, men löphjulen kom nog högre än 

förut, för loket spårade ur flera gånger i olika högerkurvor. Det blev till att dremla och bocka så att 

löphjulen gick fria från chassit i detta läge. 

 

Johan ersatte också några tidigare nedfallna sytrådar på A-spåret vid dubbelspårsbron. 
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Först limmade Johan fast ena hållaren för blindhjulen på Dg-loket med Araldit, för den satt löst. 

 

Sedan lagade han den främre strömavtagaren på D-loket, den som inte används, och som hade några 

lödningar som gått sönder. Han målade också över några färgfläckar på loktaket. 

 

D-loket brummar och rycker ganska mycket, så han försökte länge komma underfund med vad det kan 

bero på utan att lyckas särskilt väl. Loket beter sig väl när hjulen får snurra fritt i luften, men inte när 

det går på spåret. Det är misstänkt att ryckigheten har med koppelstängerna att göra och att 

brummandet kan komma av att något hjul tar i där det inte ska. Han noterade att hjulaxeln under 

motorn går en aning före de andra, om man ser dem som klockor. Han försökte justera och fick det lite 

tystare, men då spårar det ur i stället i kurvorna. Dg-loket får ersätta tills tills det här problemet är löst 

eller minimerat. 
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Dagen ägnades åt D-loket. Koppelstängerna skavde mot hjulen, så Johan försökte trimma bort det 

genom att bocka dem. Han tog också bort en hel del smuts från hjulen. Resultatet blev knappast bättre. 

Drivningen går bra på rakspår men kan ibland kärva i högerkurvor. Loket kan också få för sig att 

skutta. Detta tål att tänka vidare på. 

 

Rapidlokets strömavtagare lutade bakåt. Johan rätade upp den. 



 

 

14/7   

 

Johan monterade in en ny stödfjäder av fosforbrons för mellanhjulaxeln på D-loket (den som inte drivs 

med snäckdrev), eftersom den var ojämnt fjädrad, och då klarar loket kurvorna bättre. 

 

Sedan ägnade han några timmar åt att trimma koppelstängerna och fick lite kläm på det. Att loket 

rycker har med att koppelstängerna stryker mot hjulsidorna att göra. Att det spårar ur har med 

rörligheten i mellanhjulaxeln att göra. Man behöver kolla att den är ”fri” i axelns längsled under hela 

varvet. Att loket vaggar har med längden på koppelstängerna att göra. De går att korta lite om man 

böjer dem i en båge. 

 

Loket gick fort och bra ganska många varv efter denna trimning, återstår att se hur det beter sig när det 

är kallt.  

 

D-lokets strömavtagare hakade sedan fast under dubbelspårsbron. Strömavtagaren vill inte låta sig 

tryckas ned ordentligt, oklart varför. 

 

22/7   

 

Johan trimmade om D-lokets strömavtagare så att den kan gå lägre. Han tog också bort en gammal 

fästtråd för lokets koppel som satt i vägen för den nyare koppeltråden. 

 

Hg-loket stannade rätt vad det var på baksidan. Bakre boggien drev inte, för att kuggarna låser sig hårt i 

något av de inre kugghjulen. Det kändes inte som skräp i kuggarna, men kan förstås vara det ändå. 

Specialisthjälp behövs. I väntan på det får Dg-loket dra godståget och D-loket dra lokaltåget. 

 

28/7   

 

Johan smorde alla loken (utom Hg som är avställt). 

 

Han monterade sedan ett par detaljer som lossnat från underredet på D-loket, bl.a. en sandbox. Han såg 

då att tutan på taket på D-loket har försvunnit. Man behöver göra en ny. Den såg ut såhär: 

 

 
 

 

Efter ett tag så började D-loket rycka och stanna lite när och var. Strömavtagaren behövde justeras. 

 

4/8 

 

D-lokets ryckningar och vilja att stanna fortsätter, fast mindre ofta. Det är strömavtagaren som kinkar i 

högt läge ibland. Ingen åtgärd än. 

 



 

 

Dagen ägnades åt spårtvätt. Det behövdes. Johan försökte tvätta även A-tågens långa väg men Rc-loket 

tappade tvättsläden i tunnelmynningen. Det var lite svårt att komma åt, så han tog bor tunnelväggen 

som bara satt fast med en skruv. Det visade sig då att uteluftledningens övertrådar var fastknutna i 

denna tunnelvägg och gick av, så det blev till att flytta kulissen ändå för att åtgärda följdfelet. 

 

Han passade då på att löda fast första utliggaren efter tunnelmynningen. Det är en dubbel utliggare och 

den ena halvan satt helt löst. Stolpen var så dammig att den påminde om en renlavsbuske. Ett pilljobb, 

men han avslutade övertråden i den stolpen. Att dra in den i tunneln igen får vänta till senare. 

Luftledningstråden var oxiderad och fick putsas för att det skulle kunna gå att köra sakta förbi utan att 

loken stannar. 

 

Under arbetet så såg han att första luftledningsstolpen på vänster sida efter växeln på B-spåret vid 

kulissen har två spruckna isolatorer. På den undre har Uno (?) bundit fast utliggaren vid stolpen med en 

koppartråd och nu gjorde Johan likadant med den övre eftersom det varken går att limma eller löda 

isolatorerna (som är av tenn). Det blir ett jobb att byta dem vid nästa sjösänkning. 

 

Apropå övertrådar, så såg han att det var ett par lösa bitar inknölade i korsningsväxelns tungor. De var 

bara att dra bort. 

 

Reläet till signalen framför korsningsväxeln på A-tågens långa väg kärvade och fick motioneras för att 

fungera igen. 

 

11/8   

 

Johan tvättade färdigt A-tågens långa väg, som påbörjats förra veckan. Han hittade då en avfallen 

snöplog i växel V7 och fann att den hörde till D-loket, men han monterade den inte än. 

 

D-lokets strömavtagare fortsatte att kinka. Den fastnar ibland halvhögt en stund efter att ha varit 

nerpressad så att loket stannar, och det räcker med en lite puff så hoppar den upp igen. Johan fortsatte 

att undersöka problemet, men lyckades inte lösa det den här gången heller. 

 

Pendeln, som fungerat bra en längre tid började blinka ojämnt. Johan putsade silverblecken och 

justerade kontakttrycket. Då blev den normal igen. 

 

Johan såg att det gnistrar i en av Dg-lokets strömavtagarleder. Oroväckande 

 

15/8   

 

Johan monterade en ny tuta på taket på D-loket och den upphittade snöplogen i bakänden. Han fortsatte 

att justera strömavtagaren och fick den att fungera bra på arbetsbänken men inte på banan. Lederna har 

nu blivit så lösa att det blir glappkontakt och loket stannar av den orsaken. Detta hann inte bli klart, så 

banan har fyratågstrafik tills nästa besök. 

 

Han ändrade även på Dg-lokets strömavtagare. Han flyttade en strömmatningstråd som Uno satt dit 

från en strömavtagaraxel till den andra i underredet, och då slutade det att gnistra.. 

 

Simon fäste och dolde den synliga matningstråden till B-tågens stödtråd under dubbelspårsbron. 

 

Han justerade även sytrådarna för luftledningen ovanpå bron, som hade kommit att korsa varandra. 

 

Han påbörjade en lagning av en skada i berget i närheten av dubbelspårsbron. 

 

18/8   

 

Dg-loket spårade ur lång väg alldeles före tunnelmynningen på samma sätt som D-loket brukar göra 

när det drar godståget. Johan misstänkte därför den efterföljande godsfinkan och fann att kopplet satt 

löst och behövde justeras, samt att främre hjulaxeln kunde lyftas upp från spåret när loket drog hårt i 

kopplet. Han justerade därför kopplet och vände på vagnen så att den stela hjulaxeln går först. Då gick 

det inte att få hjulen att lyfta sig. 

 



 

 

Vid detta tillfälle så såg han att Dg-loket har förlorat en av sina bakre buffertar. Hoppas den går att 

finna för det var en smart sådan med inbyggd fjäder. Annars behöver en anskaffas. 

 

Han fortsatte att studera och justera D-lokets strömavtagare. Då råkade han ha sönder ett ben i övre 

halvan och fick göra ett nytt. Då tog han loss hela överdelen och fann minsann att undre halvan av 

strömavtagaren kunde kärva alldeles av sig själv, ibland. Orsaken var att spiralfjädern som spänner 

strömavtagaren kunde fastna på mitten när den spänts ut och varven blivit glesa, inte annars. Då blev 

fjädern svagare och orkade inte trycka upp bågen sedan. Åtgärdades genom att bocka undan den 

störande detaljen. Tänk om man hade förstått det tidigare! 

 

Fem tåg i trafik igen. 

 

21/8   

 

Godstågets timmervagn spårade ur strax utanför Hagalundstunneln under en övningskörning som 

Anders höll för nya tågvärdar. 

 

22/8   

 

Johan konstaterade att godstågets hjul var mycket smutsiga och tvättade alla tågens hjul utom 

timmertågets. 

 

Simon hade lagat en trasig tall och placerade ut den bredvid den bortre tunnelmynningen på 

dubbelspåret. 

 

Han fortsatte sedan med att måla den lagning han gjort i berget alldeles i närheten. 

 

Därefter patinerade han den första vagnen i lokaltåget, och gjorde och monterade ett nytt trappsteg som 

saknades. 

 

Johan målade den lagning han gjort på D-lokets strömavtagare. 

 

Johan märkte att både Dg-loket och Da-loket inte ville komma iväg ut på dubbelspåret, och upptäckte 

att det berodde på att spåret gått av i lödskarvar i båda rälerna alldeles före delningsväxeln V10, så han 

lödde ihop det igen. Spåret rör sig när växeln V8 lägger om. 

 

Sedan började expresstågets sista vagn krångla. Den spårade ur i Hagalundstunnelmynningen. Det är en 

väldigt tvär kurva där och buffertarna mot vagnen framför går lätt omlott, och sedan spårar det ur. 

Johan ökade avståndet mellan vagnarna (koppellängden) med ca 1 mm och justerade bälgarna så att 

båda sidorna krokade i varandra (förut var det bara den ena). Det verkar fungera bättre. 

 

Nästa alla trappstegar på Dg-loket satt löst, och en var trasig. Johan lödde fast dem och lagade den 

trasiga. 

 

25/8   

 

Expresstågets sista vagn fortsatte att krångla, fast nu på ett nytt ställe, strax före banvaktarstugan. Det 

var första boggien som klev av spåret. Johan undersökte och trodde att det var en tryckspiralfjäder på 

ena boggien som kunde bågna som var boven och bytte den mot en enkel böjd fjädertråd. Det var det 

inte. Nästa hypotes var att koppelkroken kunde fastna i sidan på koppelbygeln när den dragits långt åt 

endera hållet (som i en tvär kurva som rätas ut). Han bockade om den och det verkade faktiskt hjälpa. 

 

En bälg baktill på första vagnen i expresståget hade lossnat från vagnskorgen och Johan limmad fast 

den igen. 

 

I första personvagnen i lokaltåget hade stolarna och mittenväggen lossnat så att en del hamnat i knäet 

på varandra. Johan skruvade av taket och limmade fast stolarna på sina rätta ställen. 

 

Dg-loket vägrade vid ett tillfälle att starta i utfarten mot lång väg. Johan putsade luftledningen där. 

 



 

 

30/8   

 

När växel V8 lägger om så flyttar sig spåret i sidled. Johan löste detta genom att åter löda fast 

växelmotorns kuggväxel i spåret. Det fanns en lödning där som gått sönder. 

 

5/9   

 

Godstågets tre sista vagnar spårade ur i växlarna framför banvaktarstugan lång väg, och en godsfinka 

körde in i dressinhuset. Johan tittade igenom alla tågets vagnar och hittade ingenting konstigt med 

hjulen, men flera koppelbyglar satt lösa och löddes fast. Tankvagnen (Shell) hade flera lösa detaljer 

som fästes, bl.a. stegarna till de övre plattformarna och en sidoskylt. 

 

Dg-loket tjuvstannnade en gång framför banvaktarstugan kort väg, och Johan justerade strömavtagaren. 

Ett stag i pantografen satt löst och byttes. Luftledningen på det krånglande stället putsades.  

 

Simon spacklade, armerade och målade en del av berget som satt löst ovanför körpanelen. 

 

12/9   

 

Persontågsloket (Da) grenslade luftledningen framför banvaktarstugan. Johan justerade stödtrådarna. 

 

Expresstågets sista vagn spårade ur i Hagalundstunnelmynningen. Det var en metalltråd i bakre 

boggien som lossnat och stuckit ner i spåret. Johan lödde fast den. 

 

19/9   

 

Da-loket stannade tvärt i kurvan vid torkladan. Det visade sig att kabeln från motorn till lokets chassi 

hade lossnat. Johan lirkade fram den och lödde fast den på ett nytt och åtkomligare ställe. 

 

2:a vagnen i lokaltåget spårade ur inne i tunneln lång väg. Johan justerade en trasig grind mellan 

vagnarna. 

 

Sista vagnen i lokaltåget vaggade betänkligt vid passage av spårtvätten. Johan bockade bort ett gupp i 

spåret. 

 

Da-loket spårade ur i V10. Johan tog bort smuts från främre löphjulet och från växeltungan. 

 

Det s.k. röda blecket vid V10 hade mist sin färgklick och fick en ny, fast lite mörkrödare. 

 

29/9   

 

Johan sopade golvet runt banan och hittade en tilltrampad snöplog som togs tillvara. 

 

F-lokets främre löphjul spårade ur baktill på A-spåret vid hjultvätten. Johan justerade löphjulets 

rörlighet i höjdled. 

 

Dg-lokets strömavtagare gnistrade i lederna. Johan monterade en släpfjäder som ska ta upp ström från 

axeln under slitskenan. Det slutade gnistra och loket gick fortare, så han reducerade farten på det med 

lokets inbyggda vridpotentiometer. 

 

6/10   

 

Dg-loket hade stannat alldeles efter dubbelspårsbron lång väg. Det behövdes bara en liten puff på 

strömavtagaren så kom det vidare, men stannade snart igen. Johan motionerade strömavtagaren och såg 

då att ett ben i den övre delen av pantografen gått av i leden halvvägs upp. Det blev till att göra en ny 

led där. När han provkörde så gick även samma led på andra sidan av på samma sätt och fick bytas den 

med. Sedan gick loket bättre ett bra tag, men började i stället stanna på ställen där luftledningen är som 

högst. Då såg Johan att spännmekanismen nere i strömavtagarens ram var trasig. Fjädern ska dras ut 

från två håll och det var bara det ena som fungerade. Det andra hade en trasig lödning. När den var 

lagad så konstrade inte loket längre. 



 

 

Da-loket tappade också kontakten med luftledningen på samma ställe som Dg-loket först stannat på. 

Luftledningstråden var förskjuten på utliggaren där (känt problem). Strömavtagaren blev lite sned och 

behövde justeras. Ett snett stag i strömavtagaren hade lossnat och löddes fast. 

 

Alla loken (utom Hg som är avställt) smordes. 

 

13/10   

 

Museet frågade om det går att börja ha visningar under höstlovet från den 1:a november. 

 

Simon har fått takventiler motsvarande de saknade på snälltågets sista vagn. Hoppas han vill montera 

dem själv.  (#2245) 

 

Dg-loket stannade ganska omedelbart. Det var en axel i strömavtagarfästet som kärvade. Johan passade 

på att måla den senaste tidens lagningar på strömavtagaren. 

 

Dg-loket grenslade luftledningen framför banvaktarstugan (kort väg). Johan justerade luftledningens 

stödtrådar därstädes. 

 

Sven, Peter och Johan dammblåste och torkade av lamparmaturerna på kulissen. Det kom mycket lite 

damm från banan. (#66) 

 

Sven och Peter tog isär Rc-loket och inspekterade brännskadan som blivit i lokets tak.  (#2208) 

 

Sven hade fått brevlådor som skulle kunna passa på modellen. 

 

Johan tog isär Hg-lokets krånglande kuggdrev och såg att det är det kugghjul som för över kraften 

mellan snäckdrevet och hjulaxlarnas kugghjul som blivit slitet. Dessa kugghjul sitter inte rakt över 

varandra och nöts därför ojämnt. Johan gjorde samma lagning som Thomas Gynther tidigare gjort på 

den andra boggien och då upphörde kuggarna att låsa sig. Silikonslangs-kopplingen mellan motor och 

snäckdrev är dock sliten och slirar. Kopplingen skulle behöva bytas, men vi har ingen slang i reserv. 

Loket går att köra igen, men det går ryckigt framåt fast bra bakåt. (#2346) 

 

Det har hänt saker med Hg-lokets strömavtagare medan det står på bänken, och spännfjädern saknas. 

Strömavtagaren behöver ses över. 

 

Växlarna V7 och V8 lägger inte om som de ska. Ej utrett. 

 

19/10   

 

Persontåget (Da) hade stannat i uppförsbacken mot parkeringsplatsen för lång väg, och sedan blivit 

påkört av lokaltåget (fn D). En persontågsvagn hade spårat ur i V10. Johan återställde ordningen. 

 

Därefter gråmålade han ett par av de takventiler som Simon fått. 

 

Sedan kollade han på relä R5 som lägger om växel V7 och V8. Den högra spolen drog lite för svagt 

men kunde få mer ström genom att ett motstånd på det s.k. B-reläet ökades. 

 

Eftermiddagen ägnades med hjälp av Anders som ändå var på besök med sina studiekamrater åt 

inskolning av Britta, Anton och Freddie som ska visa banan och lära upp övriga tågvärdar. Inga 

malörer inträffade under dessa övningar. 

 

Efteråt arbetade Johan vidare med Hg-loket. Underredet verkar bete sig hyfsat OK, men 

strömavtagaren behöver åtgärdas. Den är så sliten att ett mässingsstag gick av i sin led. (#2346) 

 

 

27/10   

 

Sedan sist har banan visats för publik tre gånger, en smygstart inför höstlovsveckan. 

 



 

 

Dagen ägnades helt åt Hg-lokets strömavtagare. Tre av de övre benen i pantografen byttes, och längden 

justerades på två av de nedre. Den nya fjädern var så stram att Johan töjde ut den för att göra den 

svagare. Efteråt kördes Hg-loket utan vagnar 3 varv både kort och lång väg med gott resultat, fast det 

återstår nog en hel del trimning ändå. Och så målning förstås. 

 

30/10 

 

Ett B-persontåg tappade alla sina vagnar i tunneln strax efter start lång väg. Peter lyfte av dem och satte 

ihop tåget på baksidan igen. 

 

3/11 

 

Virkesvagnen i godståget hade spårat ur mitt bak. Johan misstänkte smuts på hjulen och det var helt 

rätt. Han gick igenom alla B-tågen och gjorde ren hjulen. De var väldigt smutsiga.  

 

Dg-lokets fart höjdes lite efter klagomål på att det gick för sakta. 

 

Efter dagens visning provkördes Hg-loket med sina vagnar (lokaltåget). Det fastnade under 

dubbelspårsbron för att strömavtagaren snuddade vid lokets tuta som satt på taket och var jordad, så det 

blev en rejäl gnista. Strömavtagaren justerades. 

 

Hg-loket gick lite väl långsamt, även efter smörjning, så han sänkte motorns seriemotstånd från 16 Ω 

till 11 Ω. Då gick det mer normalt men ändå lite ojämnt i torkladekurvan. Det får fortsätta att gå i 

trafik, och D-loket får stå på avställt i reserv. 

 

När Hg-loket väl blivit inkört stannade Dg-loket vid utfarten på dubbelspåret. Strömavtagaren hade 

blivit trög och det var Z-tråden som hamnat snett. Johan justerade den och spände även strömavta-

garfjädern en aning. 

 

4/11 

 

B-tågen spårade ur (enligt whiteboardtavlan). Ingen felanmälde, varken till Peter eller Johan, eller 

skrev något på bloggen. 

 

5/11 

 

A-tågen startade inte (enligt whiteboardtavlan). Denna notering signerades med ett ”A”. Ingen 

felanmälde, varken till Peter eller Johan, eller skrev något på bloggen.  

 

7/11 

 

Johan åkte in av nyfikenhet för att kolla läget och fann att gröna draperiet var avkrokat från körpul-

peten fram till hörnet med banvaktarstugan. Hg-loket med lokaltågsvagnarna stod still i uppförsbacken 

mot banvaktarstugan men körde snällt vidare när Johan vred på B-strömmen. Båda landskapsrattarna 

var nervridna. På baksidan var strömmen på, men persontåget stod urspårat halvvägs in mot parkering-

splatsen för lång väg. Da-loket var avlyft och stod borta på grovarbetsbänken med båda strömavtagarna 

uppe. Staketet som ska skydda tågen på spåren var nerbockat. Koppelpinnen låg på arbetsbänken i 

stället för vid baksidans A/B-spakar där den ska ligga. 

 

Alla tåg gick, när Johan återställt oredan. Hg-loket gick dock alldeles för sakta. Det riskerade att stanna 

på väg upp mot parkeringsplatsen för dubbelspåret. Johan minskade K7-motståndet en aning för att 

tåget skulle få mer ström, smorde boggierna och rensade dem från smuts. Sedan gick det bättre. 

 

Johan tog bort smuts från alla A-tågens hjul, monterade två nya takventiler på snälltågets sista vagn 

(#2245) och justerade främre bälgen på expresstågets sista vagn som ville glappa. 

 

Dagens visning gick bra och det blev fullt vid räcket. Hon som visade vred dock ner farten till hälften 

både på A- och B-tågen så att de krypkörde och lämnade sedan kvar rattarna i det läget. 

 



 

 

Efter visningen började Hg-loket skorra fult. Silikonkopplingen mellan motorn och ena boggien hade 

spruckit och vi har ingen ny som är lagom grov. Johan anpassade en som egentligen är för stor, men 

den slirade. Han försökte låsa den med Locktite, men det hann inte torka så D-loket får dra lokaltåget 

ett tag till. 

 

A-tågen testkördes lång väg, och Rapidloket ryckte till när det kom ut ur tunnelmynningen. Johan 

justerade strömavtagaren så att den gick ville nå högre upp, och då ryckte det inte till längre. 

 

10/11   

 

Vi har fått tillbaka MJV-videon i TV-monitorn, fortfarande i fel format. 

 

Banan publikvisades inte under gårdagen och inte denna dag heller. 

 

Hg-loket testkördes med torkat lim och sina vagnar i en halvtimme. Det skorrar inte, men surrar lite 

mer än förr. Den nya silikonkopplingen är lite stelare än den gamla. Återstår att prova kallstart, så det 

tas inte i trafik än. 

 

Dg-loket stannade ett par gånger pga dålig kontakt med luftledningen. Johan trimmade strömavtagaren 

så att den lättare når upp (en led upptill kärvade) och spände strömavtagarfjädern en aning. 

 

Stora programmet testades i en kvart och fungerade till belåtenhet. 

 

14/11   

 

Hg-loket kallstarttestades och det gick bra. Det får gå i trafik nu. 

 

Banan visades kl 14, inför en entusiastisk publik. 

 

Alla spåren tvättades, utom A-tågens långa väg. 

 

Johan provade att sätta det nu lediga D-loket framför godståget men det gick inte alls bra. Det blev 

bångstyrigt, vinglade och spårade ur flera gånger. Dels i växeln framför kulissen och dels inne i 

Hagalundstunneln. Han undersökte loket och fann inget nytt fel. Ena blindhjulets hållare stack ner lite 

väl långt och filades av, men det hjälpte inte mot urspårningarna. Han körde loket utan vagnar också, 

och det spårade ur ändå. Mera undersökningar behövs. Dg får fortsätta att dra godståget. 

 

20/11 

 

Anders fick problem med att varken Dg eller Hg ville ge sig av från B-parkeringsplatsen lång väg. Han 

knuffade iväg dem, och sedan gick allting bra. 

 

Inför kvällsvisningen kl 18 stannade Hg-loket i uppförsbacken mot banvaktarstugan, så visningen 

ställdes in. 

 

21/11   

 

Strömmen till B-tågen var avstängd. När Johan vridit upp den och puttade på Hg-lokets strömavtagare 

så fortsatte det glatt sin färd. 

 

När loket hade kommit in, stannade det i stället i uppförsbacken mot parkeringsplatsen för 

dubbelspåret. Det var inte kontaktproblem med luftledningen, så Johan putsade rälsen där, och det 

hjälpte. 

 

Sedan stannade Hg-loket helt och hållet mitt bak och Johan fann att det var kabeln mellan kontakten för 

strömavtagaren och motorn som glappade. Han lödde om den. 

 

Sekunderna innan 14-visningen skulle börja stannade Dg-loket tvärt framför signalen framför kulissen. 

Den fick stå där under visningen och övriga B-tåg kördes bara på dubbelspåret. 

 



 

 

Det visade sig att ena lödörat på motorn gått av, så Johan lödde fast matarkabeln i den lilla bit som åter-

stod . 

 

D-loket testades med att dra lokaltågsvagnarna, och det gick bra både lång och kort väg. Sedan testades 

det med godstågsvagnarna kort väg, och då spårar loket ur i Hagalundstunnelmynningen nästan varje 

gång. Löphjulen står på spåret, men de bakre drivhjulen kliver av mot kurvans centrum. Johan provade 

att byta plats på de två första godsfinkorna, men det gjorde ingen skillnad. De spårade inte ur. Dg får 

fortsätta att dra godståget ett tag till. 

 

22/11   

 

Dg-loket hade tappat alla sina vagnar på väg ut på dubbelspåret, och persontåget (Da) hade kört in i 

dem och fastnat. Sedan hade lokaltåget (Hg) kört in i persontågets bakända. Dg-loket stod på B-

startplatsen. Det är väldigt osannolikt att sådant ska hända, men tydligen kan det hända ändå. 

 

Johan ställde i ordning igen och spände Dg-lokets koppelkrok och provkörde några varv. 

 

25/11   

 

Hg-loket stannade alldeles i början av B-tågens långa väg. Ingen rapporterade om det eller skrev något 

blogginlägg, under denna eller följande dagars visningar. 

 

28/11   

 

Johan riktade upp Hg-lokets lätt bakåtlutade strömavtagare, och då blev den spänstigare så tåget kunde 

ta sig runt. 

 

Efterföljande tåg, persontåget (Da) fastnade spektakulärt i första luftledningsstolpen efter växeln 

framför kulissen. Den stolpen är ganska låg, så knäna på den nedtryckta strömavtagaren tog i utliggaren 

och sedan satt loket fast. 

 

Det fanns inte tid till att laga både lok och luftledning före visningen, så den fick genomföras med 

enbart dubbelspårstrafik. Mot slutet fastnade Dg-loket i luftledningen alldeles före dubbelspårsbron. 

Det var en liten stödtråd från strömavtagaren som hade blivit felböjd. 

 

På Da-lokets strömavtagare så ändrade Johan vinkeln på slitskenan, så att den inte viker ner sig fullt så 

mycket utan går högre än de övre pantografbenen, som han även bockade ner en aning. Då klarade 

loket den problematiska utliggaren galant, men fastnade i nästa i stället för att övertråden där hade 

slackat och fångat strömavtagaren. 

 

Det var inte precis något lätt jobb att laga övertrådar i torkladekurvan, men vad gör man? 

 

Nästa tåg, godståget, stannade också vid växeln framför kulissen. Orsaken var att den spänningsförande 

tråden hade lossnat från utliggaren. På den stolpen ska inte luftledningstråden vara lödd utan bara 

fastkrokad, så det är lätt hänt. Johan bockade till kroken igen och hakade fast tråden i stolpen. 

 

Efter dessa övningar gick det bra att köra normal trafik igen, men både Dg-loket och Hg-loket gick 

sakta i torkladekurvan. Johan höjde farten på Dg-loket, men Hg-loket har ingen trimpot, så han 

studerade i stället dess strömavtagare närmare. Det visade sig då att knälederna glappade när 

strömavtagaren gick högt. Det var lätt att mäta med en ohm-meter. Han lödde på en liten spännfjäder 

för att öka kontaktytan i en knäled, och sedan gick Hg-loket betydligt bättre. 

 

När Johan gått stannade godståget (Dg) vid banvaktarstugan. 

 

2/12 

 

Peter kom och slog på den avstängda strömmen till B-tågen, och då fungerade de igen. 

 



 

 

4/12 

 

Godståget(Dg) hade stannat alldeles efter starten lång väg. Strömavtagaren hade hakat upp sig, men 

Johan hittade inte något fel på den. 

 

Hg-loket gick väääldigt sakta. Johan minskade lokets seriemotstånd från till 8Ω, spände Z-tråden och 

motionerade strömavtagaren. Sedan gick det bättre. 

 

Signal 12 framför kulissen lyste både rött och grönt samtidigt. Reläet justerades. 

 

När Johan gått, stannade godståget igen, på dubbelspåret vid banvaktarstugan. 

 

5/12   

 

Johan vred på strömmen, och då startade godståget(Dg) och körde in som vanligt. Alltså är det 

glappkontakt någonstans. Han motionerade strömavtagaren och putsade de släpkontakter som ska föra 

ner strömmen från slitskenan. Det är stål mot stål och oxiderar. Han bytte ut sladden som kopplar 

strömavtagaren till motorn, för den var hårt sliten. Sedan gick Dg-loket någorlunda bra. 

 

En rälsskarv på B-spåret mitt bak hade gått sönder och löddes. 

 

Dagen ägnades åt D-loket. Johan hittade en trasig lödning vid ett lager till bakre drivaxeln. När den var 

lagad gick loket betydligt mindre vingligt än innan. Han testade att låta det dra godståget och det gick 

bra många varv. Loket fastnade dock under dubbelspårsbron, så Johan fick justera en av utliggarna där. 

 

Den första stolpen efter dubbelspårsbron på B-spåret hade en trasig utliggare (#2299). Han passade på 

att löda den, men då vred sig körtråden så att en oxiderad yta kom nedåt och loken envisades med att 

stanna där tills han putsat körtråden med smärgel. 

 

När det var dags för visning spårade D-loket ur i Hagalundstunneln. I slutet av visningen hände det 

igen.  

 

Samtidigt blev det stopp på A-tågstrafiken, för A-luftledningens spännfjäder hade lossnat och F-loket 

tappade kontakten med tråden. Den gick lätt att spänna igen. 

 

Johan letade efter ojämnheter i B-spåret i Hagalundstunneln, men hittade inga.  Han försökte få D-loket 

att fungera bättre genom att trimma koppelstängerna, men det blev bara sämre av det. 

 

Dg-loket sattes in igen för att dra godståget, men nu började det också spåra ur i Hagalundstunneln. 

Johan hittade och avlägsnade smuts från främre löphjulet. Sedan gick godståget bra flera varv. 

 

Vid kvällsvisningen efter att Johan gått stannade ett tåg i en tunnel. 

 

6/12   

 

Peter ordnade upp och gjorde rent spåret där godståget stannat. 

 

7/12   

 

Godståget stannade igen, nu framför kulissen. Peter puffade på det, så det gick att köra in. Sedan ställde 

han av det och kopplade om till 4-tågstrafik. 

 

8/12   

 

Johan undersökte det avställda Dg-lokets strömavtagare noga och gjorde sedan flera ändringar. Z-

tråden, som egentligen var felvänd byttes ut så att den inte kunde dämpa strömavtagarens rörelse. 

Sedan ändrade han ström-nerledningen på samma sätt som han tidigare gjort med Hg-loket. Då fästs 

slitskenan permanent vid ett av de övre pantografbenen i stället för att vara rörlig. Det innebär att olika 

delar av slitskenan kommer att ligga emot luftledningen beroende på hur hårt nedtryckt den är. 

 



 

 

Z-trådsändringen gjorde att strömavtagaren kunde gå så långt ned att den låste sig, så Johan fick 

montera en tråd som spärrade detta.  

 

Dg-loket provkördes sedan många varv utan problem. 

 

Sedan fortsatte Johan att jobba med D-loket och konstaterade att ena koppelstången var skarvad, och 

1 mm längre än på andra sidan, vilket borde tvinga ett hjulpar att gå snett. 

 

Sedan började lokaltåget krångla. Sista axeln i sista vagnens främre boggie spårade ibland ur i tunneln 

lång väg. Johan justerade fjädringen på den boggien, och det verkade hjälpa. 

 

Hg-loket stannade efter längre körning, och Johan justerade de släpfjädrar som ska föra strömmen från 

pantografen in i loket. 

 

14/12    

 

Dg-loket stannade alldeles i början på det långa varvet. Strömavtagaren var trög igen. Johan bytte den 

tunna tråd som för strömmen vidare från axlarna nedtill i strömavtagarfästet och ökade upptrycket en 

aning. Sedan gick det bra igen. 

 

Reläet till signal S12 vid kulissen justerades för att den visade både grönt och rött. 

 

Koppelstängerna och fjädringen för mitthjulet på det avställda D-loket justerades, men loket rycker 

fortfarande lite och vill gärna spåra ur i högerkurvor. 

 

Alla loken smordes. 

 

22/12   

 

Dg-loket behövde puttas igång. Annars funkade tågen fint efter en veckas stillestånd.  

 

Dg-loket fick lite grön vätska på den nya tråden för att göra den mindre blank. Lite skvätte på en 

lödning och efter ett tag blev den isolerande och behövde göras om. 

 

Dagen ägnades åt att trimma koppelstängerna på D-loket. Efter det går loket stadigt och bra på 

dubbelspårets raksträckor men spårar hemskt gärna ur en dm in i Hagalundstunneln. 

 

Johan undersökte spåret och fann två trasiga rälslödningar på B-spåret, en före banvaktarstugeväxeln, 

en ett par dm in i Hagalundstunnel. De gick att laga, men D-loket spårar ur ändå om det inte körs sakta. 

 

Hg-lokets kugghjul åt upp någon slags damm som låg på spåret. Det stannade tvärt, brummandes vid 

banvaktarstugan. Johan fick backa hjulen och plocka ur det som satt i kuggväxeln. 

 

D-lokets strömavtagare fastnade i stödtrådarna framför banvaktarstugan. Slitskenan vek ner sig för 

mycket. Johan löste problemet genom att vända på pantografens överdel, ovanför knäna. 

 

29/12   

 

Godståget(Dg) hade inte kommit iväg ut på dubbelspåret och blivit påkört av Persontåget(Da). Det 

hade blivit avbrott i kabeln som för ner strömmen från strömavtagaren till motorn på ett så besvärligt 

ställe att Johan blev tvungen att gör a en ny genomföring i taket. 

 

När det var klart mätte han motståndet och konstaterade att det var dåligt pga oxid i släpfjädern som 

sitter i en av knälederna. Stål mot stål ger dålig kontakt, så han lödde på en liten mässingsbit som 

mellanlägg. 

 

Da-lokets förare hade lossnat, så han limmade fast den. 

 

Johan fortsatte med att studera D-lokets vilja att spåra ur en dm in i Hagalundstunneln. Efter ett tag 

hände något märkligt. Kugghjulet på den bakersta lokaxeln lossnade. Det sitter kvar på axeln, men inte 



 

 

längre fast. Det hjulparet har roterat lite före de andra, vilket leder till ryck i koppelstängerna, men nu 

försvann den effekten och då slutade loket att spåra ur. Det går faktiskt att köra ändå. Johan körde 

många rundor på dubbelspåret, även med vagnar och det gick alldeles utmärkt. Återstår att fästa 

kugghjulet vid axeln igen, i rätt läge, hur nu det ska gå till… 

 

 

--------------------------------------------------oooooooooooo---------------------------------------------------- 

 

 

 


