
 

 

Händelser med Tekniska Museets modelljärnväg under 2022 
 
5/1 22 
 
Förra året, vid denna tid, såg man bara till en och annan anställd i korridorer och lunchrum. Nu var det 
folkvimmel, fast inte överdrivet trångt. 
 
Dg-loket ville inte starta, och det berodde på en trasig lödning i strömavtagarens underdel, som Johan 
lagade. 
 
Johan gjorde samma ändring på Hg-lokets strömavtagare som han gjort på Dg-loket, dvs låtit den 
strömöverförande släpfjädern i en knäled släpa på mässing i stället för att ha stål mot stål. 
 
Resten av dagen ägnades åt att testa D-loket. Det gick bra på dubbelspåret, och spårade inte ur lång 
väg, men stannade framför kulissen och framför dubbelspårsbron för att att strömavtagaren vek sig 
bakåt. Återstår att åtgärda. 
 
Simon kom och påbörjade en lagning av växelmotorhuven bredvid A-spåret i 
Hagalundstunnelmynningen, Återstår att måla och limma fast huven. 
 
Simon limmade även fast ett löst stag på Hg-loket, som fallit av tidigare. 
 
Han hade med sig en besökare som han visade banan för. 
 
12/1   
 
Banan gick igång och kördes utan besvär trots att den stått stilla i en vecka, tills sista vagnen på 
lokaltåget spårade ur i växel V10. Johan fann att bakersta boggien, som ska vara den stadiga, glappade 
lite väl mycket och justerade det. 
 
D-lokets strömavtagare behövde fräschas upp. Johan bockade om stagen så att den inte så lätt ska 
kunna vika sig bakåt och fäste den väldigt lösa slitskenan i ett av pantograföverdelens ben, på samma 
sätt som han gjort med Hg- och Dg-loken. Då blev upptrycket för dåligt och han fick spänna 
spännfjädern en aning. Sedan gick det bra att köra både kort och lång väg med godstågsvagnarna, så nu 
får Dg-loket ledigt för att kunna dra timmertåget igen. 
 
Johan provade även A-tågens långa väg med Expresståget(Ra), Snälltåget(F) och Timmertåget(Dg). 
Rapidloket stannade direkt efter tunnelmynningen, där körtråden går som högst. Johan justerade och 
mjukade upp strömavtagaren, så gick det bra där igen. Expresstågets sista vagn, första axeln vill gärna 
spåra ur i växeln efter tunnelmynningen, men hoppar på spåret igen när tåget kommer fram till 
korsningsväxeln. Ej utrett ännu. 
 
19/1   
 
Banan hade inte körts alls sedan förra besöket men gick bra ändå. Peter kom och hälsade på, mycket 
trevligt! 
 
En första undersökning av Dg-loket visade att det är högra hjulet på lokets 2:a hjulaxel som rör sig i 
höjdled när loket går. Koppelstången till axeln framför är väldigt glapp, men en test med att åtgärda det 
gjorde problemet värre. Detta tål att tänka på…. 
 
Främre boggien i expresstågets sista vagn studerades, och Johan justerade fjädringen. Sedan spårade 
den inte ur på A-tågens långa väg längre, men i stället i Hagalundstunnelmynningen. Det berodde dock 
på felaktig koppling till vagnen framför. Koppelkroken gick inte fri. 
 
Vid A-körning lång väg noterade vi att signal S15 (före korsningsväxeln) inte alltid ville bli grön. 
Johan justerade relä R3 och lossade lite på reläskruven. Det verkade hjälpa. 
 
Spåren är så smutsiga nu att det är aktuellt med spårtvätt igen. 
 



 

 

26/1   
 
Tågen gick bra vid en kort inledande körning, sedan blev det loksmörjning och spårtvätt, vilket 
verkligen behövdes. 
 
Efteråt spårade godståget(D) ur inne i Hagalundstunneln och strömavtagaren blev trasig. Flera vagnar 
spårade ur. Johan hittade en vek lödning i strömavtagarfästet som han gjorde om och timmervagnen 
hade en lös stolpe som han lödde och två lösa presenningsrep som Peter limmade. 
 
Sedan började Hg-loket gå ryckigt. Även denna strömavtagare hade en dålig lödning i underdelen, 
visade det sig efter mycket testande och småfixande. När den var lagad nådde strömavtagaren upp lite 
bättre (den har alltid svårt för det), men i stället fastnade strömavtagaren i nedtryckt läge. Det senare 
problemet gick att lösa genom att justera en av lederna. 
 
En ganska stor flisa har lossnat i kulissen längst bort mot butiken. Det är nog någon som har gått där 
och inte duckat tillräcklig. Inte lagat än, något för Simon. 
 
2/2   
 
Tågen gick bra.  
 
Dagen ägnades åt hjulrengöring på A-tågen och en översyn av deras boggier. Johan försökte få det 
ganska slöa Rapidloket att gå fortare och lyckades en aning. Det var ett par bromsklotsar i loket som 
faktiskt låg emot hjulen. 
 
 
9/2 
 
Rapidloket gick sakta igen. Annars gick tågen bra, ett tag. 
 
Johan gjorde ren hjulen på B-tågen, men klantade sig när han kopplade ihop persontåget så att sista 
vagnen tappades. Den spårade sedan ur mitt framför kulissen när efterföljande godståg skulle knuffa 
hem den. 
 
Snälltågets finka började rätt som det var att spåra ur strax före Hagalundstunnelmynningen varje varv 
när tåget gick i full fart. Johan hittade att koppelbygeln i efterföljande 1:a-klassvagn hade lossnat och 
lödde fast den. Det hjälpte dock inte. 
 
En stund senare började sista boggien i expresstågets sista vagn spåra ur på exakt samma ställe. Johan 
konstaterade då att spårvidden var i minsta laget där och ökade den. Det visade sig hjälpa för båda 
tågen. 
 
16/2   
 
Tågen har stått stilla i en vecka, men gick bra att köra. 
 
Dagen ägnades åt Rapidloket. Johan kom underfund med att det gick hyfsat fort om det pekar rakt 
nedåt och betydligt saktare när det pekar rakt upp. Det kan ha någonting med den längsgående axeln i 
och mellan boggierna att göra. Det blev samma effekt när man försköt axeln i längsled. En teori är att 
någon snäckskruv skaver mot intilliggande lager, och det är en yta som vi normalt inte oljar. Det gick 
att komma åt att smörja alla dessa ytor utom en, och sedan blev loket piggare. 
 
18/2   
 
Tågen visades, och snälltåget tappade sina vagnar efter godsfinkan i Hagalundstunnelmynningen.   
 
23/2 
 
Ingen del av snälltåget var urspårad, så Johan behövde bara koppla ihop tåget igen, så funkade det.  
 



 

 

En del av gröna skynket mot publiken var avhängt. 
 
Hg-loket ville stanna till framför Banvaktarstugan på dubbelspåret. Det verkade vara dålig kontakt, 
antingen så att luftledningen vridit sig eller i strömavtagarens leder. 
 
Johan lade tillbaka den växelmotorhuv (av trä) som Simon börjat arbeta med, på sin plats. 
 
24/2   
 
Simon lagade den kulisskada någon hade gjort allra närmast butiken. 
 
28/2   
 
Inga tåg hade körts sedan sist, trots pågående sportlov. 
 
Johan gjorde färdigt lagningen av växelmotorhuven i Hagalundstunnelmynningen. Han limmade fast 
lite sand och sedan själva huven med vitlim. 
 
Persontågets (Da) sista vagn spårade ur med främre boggien i tunneln lång väg. Det var trädetaljer i 
boggien som hade lossnat och Johan limmade dem också. 
 
En luftventil saknades på sista vagnen i expresståget. Johan satte dit en ny. Den är lite för stor, men det 
märks knappt. 
 
Han provkörde även A-tågens långa väg med gott resultat. 
 
16/3   
 
Rapidloket undersöktes ordentligt, eftersom det kan backa mycket fortare än det går framåt. Orsaken 
visade sig vara att drivaxeln med snäckskruvar i den bakre boggien låg för nära en plåt och tog i 
densamma när den snurrade åt ena hållet. Damm och skräp hade med tiden minskat på glappet. Johan 
bockade undan plåten lite och smorde axeln. Nu går loket ”som vanligt” igen. 
 
 
19/3   
 
Under dagens visning stannade både Rapidloket och Hg-loket på baksidan. 
 
Johan fann inget fel på Rapidloket. Det startade snällt som det skulle. 
 
Han studerade Hg-loket och fann först att det var mycket skräp i boggiernas kuggväxlar. När det var 
rensat gick loket bra ett tag, men stannade sedan igen flera gånger. Det lät illa från ena kuggväxeln, 
men den funkade mycket bättre om man backade. Johan vände därför på loket och motorströmmen. Då 
blev Hg mycket piggare, men i stället började strömavtagaren krångla. Loket stannade alltid strax före 
och på dubbelspårsbron. Han lyckades inte lösa det problemet, utan satte in Dg-loket istället, men det 
stannade lika envist framför banvaktarstugan. Återstod bara att gå ner till fyra-tågs-drift. 
 
 
20/3   
 
Både A- och B-tågen slutade att fungera 
 
21/3   
 
D-lokets strömavtagare hade vikt sig bakåt och loket stannat i tunneln på väg ut på dubbelspåret. Johan 
fann att strömavtagaren hakade i luftledningen i en lödning ett par dm tidigare och jämnade till den 
med en rundfil. 
 
Rapidlokets strömavtagare orkade inte upp ordentligt för spännfjädern hade blivit lite slak, så loket 
ville inte starta från främre startplatsen. Johan spände fjädern en aning. 



 

 

23/3   
 
D-lokets strömavtagare hade vikt sig bakåt igen och stannat i tunneln på väg ut på dubbelspåret. Johan 
fortsatte att jämna till den luftledningsskarv han arbetat med 21/3. 
 
Resten av dagen ägnades åt Hg-loket. Johan ändrade spännfjäderns ena fäste i strömavtagaren så att det 
förankrades i strömavtagarens underdel i stället för i en pantografaxel. Då gick den lättare helt upp.  
 
Sedan gick loket bra, men stannade ändå på dubbelspårsbron varje varv. Det visade sig vara 
snöplogarna som gick ner för lågt.  
 
När det var löst började loket gå ryckigt. Det stannade helt lite här och var och kom sedan igång igen 
av sig självt. Det berodde på att en strömförande släpfjäder av stål i strömavtagarens underdel hade 
blivit dålig (oxiderad). Johan bytte den mot en mässingsfjäder, och då blev loket piggt igen. 
 
Det gick inte så lång stund till dock, sedan stannade det med låsta kuggar i främre boggien. Då var det 
dags att ge upp för dagen. 
 
26/3   
 
Järnvägen fungerar inte, sa de på telefon, och det stämde. Godstågets första vagn hade spårat ur vid 
signalen framför kulissen, men loket hade ändå körts vidare runt och stannat på vägen ut igen på 
dubbelspåret. Rapidloket hade stannat strax efter korsningsväxeln för att kontaktledningen hade gått av 
där. Inga rattar var nervridna. Tre sytrådar (för både A- och B-spåren) var nerrivna framför 
banvaktarstugan. 
 
Undrar just vad som hade hänt… 
 
Det fanns lite smuts på första godstågsvagnens hjul, och smutsen tog Johan bort. Sedan gick godståget 
bra igen. 
 
A-luftledningen hade gått av direkt efter korsningsväxeln, tursamt nog i en av Unos fingerkroksskarvar, 
så det var bara för Johan att slacka ledningen, kroka ihop och spänna den igen. 
 
Han lagade sytrådarna också förstås. 
 
Resten av tiden ägnades åt Hg-loket. Den främre (fd bakre) boggiens kuggväxellåda är slut. Det är ett 
av de inre kugghjulen som kan haka upp sig. Johan satsade på att avlägsna det snäckdrevet och bara 
låta loket drivas av en boggie. Det gick inte att värma loss de inre kugghjulen, så han fick kapa deras 
axlar för att få loss dem. Sedan gick loket fint runt banan, både kort och lång väg, men slirade kraftigt 
när det fick vagnar att dra. Johan fäste därför några blyvikter inne i kåpan ovanför den drivande 
boggien och tog bort en av lokaltågsvagnarna. Återstår att se om det funkar. 
 
28/3   
 
Ett av tågen gick så långsamt att det riskerade att stanna, fick Johan veta. Orsaken var att någon vridit 
ner B-ratten till hälften… Dessutom stod Volvo PV:n parkerad i banvaktarens potatisland. 
 
Loken smordes, och Hg-loket provkördes. Det tar sig runt fint i ensamt majestät, men vill gärna slira 
när det får för många vagnar. De känsliga ställena är i uppförsbacken före parkeringsplatsen lång väg 
och några dm före passagen under dubbelspårsbron. 
 
30/3   
 
Godstågs-loket stod helt urspårat och fritt från sina vagnar mitt mellan växlarna baktill. Godstågets 
sista vagn (den vita) stod en bit framför loket och helt på spåret. De andra stod en bit bakom loket, 
också på spåret. 
 
Snälltåget stod med sin första personvagn (den med 1-klass-strecket) urspårad på spåret innanför.  
 



 

 

Ingen ström var avstängd, inte ens brytaren på väggen. Timern hade stängt av strömmen. Ingen 
felanmälan var gjord. 
 
Johan undersökte snälltåget och det är 1-klass-vagnens bakre bälg som trasslar. Den är söndertrasad oc 
borde bytas. Enda sättet att få vagnen att hålla sig på spåret var att undvika att koppla ihop bälgen med 
vagnen efter. 
 
Johan satte ihop godståget igen, och det krånglade inte sedan. 
 
Han provkörde även Hg-loket med lite mera tyngd i. Det gick bra ett tag, men sedan slirade det mer 
och mer. När det stannat så hade det svårt att komma igång. 
 
2/4 
 
Da-loket som stod på startplatsen startade inte när man tryckte på startknappen. 
 
3/4  
 
Johan konstaterade att en lödning i Da-lokets strömavtagare hade gått sönder och lagade densamma. 
Sedan gick loket bra igen. 
 
Han såg också att en lödning i luftledningen på A-spåret innanför också hade gått sönder och lagade 
den med. 
 
Proven med Hg-loket fortsätter. Det vill gärna stanna slirandes ett par dm före dubbelspårsbron lång 
väg. Det spelar ingen roll hur loket är vänt det slirar där ändå. Den drivande boggien kanske inte får 
kontakt med spåret med alla fyra hjulen eftersom det både är kurva och dosering på platsen. 
 
Senare på dagen så stannade Persontåget (Da) alldeles i starten av den långa vägen och sista vagnen 
blev påkörd av Godståget (D). 
 
4/4 
 
Johan konstaterade att Da-loket stått strömlöst, men det räckte med att putta till det så gick det igång. 
Han putsade luftledningen på det stället och hoppades på det bästa. (Vilket var fåfängt.) 
 
7/4 
 
Persontåget stoppades vid signalen framför kulissen av banvaktarstugeväxelns övervakning. Ingen 
felanmälde eller bloggade om detta. 
 
9/4 
 
Anders W tillkallade Johan som konstaterade att det var en trasig lödning i växelmotorfästet som 
gjorde att drevet kunde kugga ur och låsa sig. Han behövde montera bort motorpaketet för att kunna 
reparera skadan. 
 
10/4   
 
Samma fel som 4/4. Nu fann Johan att en spårsprint framför loket i skarven mot nästa modul lossnat 
och sannolikt gett dålig kontakt eftersom matningen till rälsen kommer från det hållet. Han satte fast 
den och rätade även upp Da-lokets strömavtagare som börjat luta bakåt. 
 
Senare, på kvällen, så spårade snälltåget ur och fastnade i dubbelspårsbron så illa att B-tågen inte kom 
förbi. Godstågsloket knuffades då av spåret.  
 
11/4   
 
Johan rengjorde hjulen på snälltåget och hittade en hel del smuts att ta bort. En koppelkrok hade blivit 
skadad när tåget fastnade i bron och behövde repareras. 



 

 

I början av första visningen stannade godstågsloket i tunneln och kved. Det var koppelstängerna som 
hade låst sig för att den bakersta drivaxeln som ska vara stel inte var det längre och axelfästet fick lödas 
om. (Det här felet visar sig som tydligast när loket spårar ur direkt efter att ha kommit in i Hagalunds-
tunneln.) 
 
Senare på dagen tappade godståget vagnar i Hagalundstunneln. 
 
12/4 
 
Johan kopplade ihop godståget igen, och spände några koppelkrokar. 
 
Senare på dagen spårade hela godståget ur i Hagalundstunneln. 
 
13/4   
 
D-loket stod urspårat på startplatsen, med kåpan lyft i framändan och båda strömavtagarna helt trasiga. 
Alla vagnar var också ur spår, och sista vagnen stod lös alldeles innanför tunnelmynningen. 
 
Johan och Peter gick igenom vagnarna och kollade efter smuts på hjulen. Några koppelbyglar var 
trasiga och fick repareras. 
 
Johan reparerade strömavtagarna. Den ena hade en trasig lödning, på den andra hade lederna hoppat ur. 
 
Provkörning med loket visade att det fortfarande gärna spårade ur i Hagalundstunneln. Den drivaxel 
som ska sitta fast i underredet gjorde inte det, så Johan fick löda fast den igen. På den drivaxel som ska 
vara lös i underredet finns det en bygel som är lagrad i hjulaxeln som ska hålla ihop snäckskruven med 
sitt kugghjul. Snäckskruvaxelns lager hade lossat från denna bygel så snäckväxeln kunde kugga ur i 
ogynnsamma lägen (som i Hagalundstunneln) och antingen låsa drevet eller få loket att spåra ur. Johan 
lyckades löda fast snäckskruvens lager på sin plats igen, även om det var knepigt att komma åt och att 
trimma in efteråt. 
 
När D-loket väl var körbart igen, så grenslade det luftledningen kort väg framför banvaktarstugan 
under visning, men varken strömavtagaren eller luftledningen skadades, så det var lätt för Johan att 
åtgärda genom att bocka till en stödtråd. 
 
15/4   
 
Det blev en dyster långfredag, och lång. 10 timmar på museet. 
 
Dagen började bra med att Johan testade att köra Hg-loket med två lokaltågsvagnar. För att undvika att 
det stannar slirande precis framför dubbelspårsbron lång väg så hade han målat Humbrol-färg på två av 
drivhjulen med förhoppningen att det skulle öka friktionen, vilket det hade gjort.  Han hade egentligen 
inte tänkt att ta tåget i trafik, men blev så illa tvungen. Färgen slits dock bort ganska fort. 
 
Sedan hopade sig problemen. Alla tåg krånglade utom expresståget. 
 
Godstågsloket hade börjat vingla och spårade ur lång väg i växeln framför kulissen varje varv. Han fick 
jobba hela dagen med det loket utan att lyckas få ordning på det. Det fanns flera fel i form av lösa 
fjädrar och trasiga lödningar i underredet. Loket spinner fint i luften, men både vinglar och brummar 
det kraftigt utan uppenbar orsak när det kör på spåret. Sådant brukar vara problem med 
koppelstängerna mellan hjulen. Nu står vi utan godståg eftersom även Dg-loket vaggar som en anka när 
det körs. 
 
Snälltågets sista vagn spårade ur i Hagalundstunneln under visning, och tågvärden var inte vaksam så 
den välte över på B-tågens spår i korsningsväxeln och blev då påkörd av ett B-tåg. Orsaken var att en 
balanseringsfjäder i snälltågsvagnens främre boggie drog boggien snett. 
 
F-loket fastnade med strömavtagaren i en övertrådshållare som lossnat framför banvaktarstugan. Den 
drogs bara undan till närmaste stolpe för att inte vara i vägen. Stolpens utliggare hade också tagit skada 
på kuppen. 



 

 

 
Persontågets sista vagn spårade ur och fastnade i tunneln lång väg. Orsaken var smuts på hjulen.  
 
Lokaltåget stannade under dubbelspårsbron. Orsaken var att strömavtagaren inte reste sig efter att ha 
tryckts ner. Johan justerade densamma. 
 
16/4   
 
Ännu en lång dag på museet. 7 timmar. 
 
Hg-loket hade tappat vagnarna i växel V10, som loket inte lagt om ordentligt framför sig. Senare på 
dagen så stannade Hg-loket ett par gånger på dubbelspåret för att loket inte lagt om växeln vid 
banvaktarstugan. Det botade Johan genom att öka motståndet på relä K11 en aning. Loket drar tydligen 
mindre med ström nu när det har ett kuggdrev och en personvagn mindre, och strömstyrkan är viktig 
för reläernas funktion. 
 
Hg-loket stannade sedan flera gånger på grund av glappkontakt i strömavtagaren. Johan justerade dess 
släpfjädrar för att få bättre kontakt. 
 
Snälltågets sista vagn spårade ur i Hagalundstunneln under visning idag också. Även denna gång var 
det balanseringsfjädern i snälltågsvagnens främre boggie som drog boggien snett. Johan hade inte fäst 
fjädern i rätt ögla, så den hade flyttat på sig i ogynnsam riktning. 
 
Både snälltåget och expresståget kördes extremt mycket under visningarna. En del tågvärdar har för 
vana att inte prata så mycket utan att tokköra tågen genom att trycka på startknapparna - på båda – och 
hela tiden. Konsekvensen blir att loken blir för varma och då kan de gå för fort och vålla urspårningar 
av den orsaken. Precis detta hände med snälltåget. 
 
I huvudsak ägnades dagen åt godstågsloket. Mekaniken som ska klämma ihop bakre snäckdrevet 
glappar så att skruven hamnar bredvid kugghjulet, och då bara spinner motorn eftersom det andra 
snäckdrevets kugghjul inte får fäste i hjulaxeln. 
 
Johan studerade också Dg-loket. Huvudproblemet är att det vaggar för mycket, och vaggandet orsakas 
av den främsta hjulaxeln – men bara när den är belastad. Snurrar den fritt så spinner den fint som den 
ska. Möjligen kan det bli bättre om man gör koppelstängerna som driver hjulen stela (som på Da- och 
D- loken). 
 
20/4   
 
Rapidloket gick långsamt och Johan bockade undan några plåtar i ena boggien som gick för nära 
hjulen. Det är tajt där. 
 
Dg-loket studerades och ett prov med (tillfälligt) stela koppelstänger mellan hjulen visade att loket 
vaggade lika mycket ändå. Då är det hjulen (eller deras axlar) som blivit orunda pga slitaget. Det 
hjulpar som hoppar mest är det som har en gummiyta. Johan tog bort den ena gummiringen för att se 
om det fanns smuts där. Det gjorde det inte så särskilt mycket, men däremot gropar och en spricka i 
godset under gummiringen.  
 
Johan kollade på färgen han målat på ett par av drivhjulen på Hg-loket och lite sitter fortfarande kvar 
efter en vecka, men snart är det bortnött. 
 
24/4   
 
Det finns hopp! Dels har järnvägen skött sig exemplariskt de senaste dagarna, dels kan Dg-loket nog 
tas i trafik igen nästa helg. 
 
Johan letade fram ett Du-underrede som tidigare inköpts som ersättning för Dg-loket men som inte var 
bra elektriskt och tog loss hjul, hjulaxlar med lager, koppelstänger och blindhjul från det. Sedan 
monterade han dem på Dg-loket i stället som då går det väldigt stadigt och fint. Han hoppades slippa 
byta blindhjulen, men det gick inte för den sk kvartningen var helt olika mellan de gamla och nya 



 

 

hjulen. En annan sak skiljde också. De nya har inga gummiringar på ett par av drivhjulen. Följaktligen 
slirar det rätt mycket före dubbelspårsbron lång väg, så man måste antingen måla ett par av drivhjulen 
eller också öka lokets vikt. 
 
Senare på kvällen stannade Hg-loket oförmodat mitt på baksidan och tågvärden stängde föredömligt av 
B-rattarna. 
 
25/4   
 
Felet på Hg-loket visade sig vara allvarligt. Johan fann att snäckskruven var nernött och kuggdrevet 
fullt med mässingsspån. Drevet skulle ha oljats mer inför påsklovets körningar. 
 
Johan bytte ut snäckskruven mot den som suttit på det andra (borttagna) kuggdrevet som var mindre 
sliten och fick igång loket igen, men efter några varv började strömavtagaren glappa så loket både 
stannade här och var och gick sakta. Johan trimmade strömavtagarens släpfjädrar men tog ändå loket ur 
trafik och passade på tillfället att måla om det målade hjulparet. Färgen var helt bortnött. 
 
I stället fick Dg-loket gå i trafik och dra godståget, och det gjorde det nästan felfritt. Vid ett tillfälle 
började loket att hacka. Johan misstänkte strömavtagaren men felet verkade sitta i underredet. Det är 
oklart hur strömmen från hjulen når karossen. Är det via koppelstängerna? Felet försvann av sig själv 
men lär nog återkomma. 
 
30/4   
 
Banan hade inte visats alls sedan 24/4. 
 
Johan satte Hg-loket på spåret med sina vagnar för att provköra och det ville inte starta alls. 
Silikonkopplingen mellan motor och snäckskruv hade släppt. När han lyfte av loket så blev båda 
boggierna kvar på banan, för skruvarna som höll fast dem hade gängat ur sig. När dessa fel var 
åtgärdade så bommade strömavtagaren luftledningen på flera ställen, bl.a. vid torkladan. Orsaken var 
att den ena boggien hamnade lite snett när man drog åt fästskruven, och den lutningen gav en större 
avvikelse högst upp på strömavtagaren. Det åtgärdades det också. Sedan gick loket bra. 
 
Johan ville köra med fem tåg för första gången på länge vid dagens andra visning, men därav blev intet. 
Da-loket trasslade in sig i luftledningen framför banvaktarstugan precis före visningen. Orsaken var att 
en lödning i spåret hade lossnat så att spårvidden blev alldeles för liten. Det var i växeln på ett känsligt 
ställe där rälerna går tätt alldeles intill ena växeltungan, så det var svårlött. Dessutom blev stödtrådarna 
i luftledningen tillknölade och luftledningen lossade från stolpen närmast efter växeln.  
 
Av sympati så grenslade därefter F-lokets strömavtagare luftledningen i korsningsväxeln och slet loss 
en utliggar-isolator från sin stolpe vid Hagalundstunnelmynningen. Johan justerade hjälptrådarna vid 
korsningsväxeln och najade fast den lösa isolatorn. 
 
Vid provkörningen efter dessa lagningar stannade Dg-loket oförmodat framför kulissen. Det var en av 
lederna i strömavtagaren som hade gått sönder och Johan lödde dit en bit ståltråd som lagning. 
 
Det funkar nu igen att köra med fem tåg, men lokaltåget får ändå stå i reserv utifall att något av de 
andra tågen skulle krångla.  
 
Johan undersökte Da-lokets hjulupphängning för att jämföra med det krånglande D-loket och fann att 
hjulaxlarna på Da-loket är mycket stadigare fästa. De kan nästan inte vippa alls, jämfört med D-loket. 
 
Frågar man i receptionen när modelljärnvägen ska visas, så kan de inte svara på det. Det är bara 
guiderna som har den informationen i sitt schema, och det är olika guider vid varje visning under 
dagen. 
 
1/5 
 
Dg-loket stannade någonstans i en tunnel, men kom igång igen av sig själv efter att ha tjurat under en 
hel visning. 



 

 

2/5 
 
Alla spåren tvättades utom A-tågens långa väg, och det behövdes verkligen. 
 
Vid tvättningen så används A-tågens långa väg som parkeringsplats, och då visade det sig att F-lokets 
strömavtagare fastnade i sista utliggaren före korsningsväxeln. Johan lyckade med hjälp av en befintlig 
stödtråd spänna luftledningen så att den sviktade mindre. Rapidloket, däremot, tappade kontakten med 
luftledningen redan i stolpen innan. Tråden gick ända ut till slitskenans spets. Johan bockade in hela 
stolpen lite mot spåret och sedan klarade Rapidloket att ta sig förbi stället. 
 
F-loket stannade även alldeles efter tunnelmynningen lång väg, där luftledningstråden går som högst. 
En led i strömavtagaren behövde mjukas upp för att loket skulle nå ända upp. 
 
Dg-loket stannade lite här och var. Dels var det glapp i en strömavtagarled, dels i underredet. Det 
verkar som om strömmen tar vägen via koppelstängerna till chassit, och det misslyckas ibland. Johan 
monterade en släpfjäder på ett av hjulen och konstaterade att det verkade göra skillnad. 
 
När det var dags att gå hem så trasslade F-lokets strömavtagare in sig i luftledningen på dubbelspåret i 
höjd med signalen (på andra spåret). Det är två luftledningstrådar som möts, så möjlighet till grensling 
finns. Därför sitter det stödtrådar där av fjäderstyv tunn mässing, men de är mycket slitna och behöver 
sannolikt bytas snart. Johan lödde om dem så att det skulle fungera ett tag till. 
 
7/5   
 
Godstågets vita finka hade lossnat (förmodligen i Hagalundstunneln) och hamnat framför Dg-loket. 
Johan satte tillbaka den på rätt plats. 
 
Rapidloket stannade framför banvaktarstugan. Johan justerade en av lederna i strömavtagaren som 
kärvade. 
 
Dagen ägnades åt välbehövlig hjulrengöring.  
 
Dg-loket fick en släpfjäder på ett av drivhjulen för att förbättra strömupptagningen och det verkar ha 
fungerat så han monterade en fjäder även på det andra hjulet på samma axel. Sedan målade han 
mittenhjulparet svart igen (det fanns lite färg kvar sedan 25/4) och ställde av godståget till förmån för 
lokaltåget tills färgen torkat. 
 
9/5   
 
Johan tog godståget med Dg-loket i trafik igen och ställde lokaltåget(Hg) åt sidan. 
 
13/5 (fredag) 
 
Dg-loket tappade alla sina vagnar. 
 
Persontåget stannade vid kulissen, eftersom växeln vid banvaktarstugan inte lade om. 
 
14/5   
 
Johan krokade på godstågsvagnarna på Dg-loket igen, sedan han spänt koppelkroken. 
 
Den 9:e april var det kuggdrevet i banvaktarstugeväxeln som lossnat. Nu var det i stället själva 
växelmotorn som satt lös och blev fastlödd. 
 
Johan tog isär en stor del av det avställda D-lokets underrede för att undersöka vad man kan göra för att 
stabilisera loket. Han såg att underredet var snett och började med att rikta om den ena (den fasta) 
drivaxeln och att räta den ena koppelstången som var böjd. Planen är att rikta om även den andra (den 
fria) drivaxen och att då göra den fast, som det är gjort på Da-loket. Då borde loket gå stadigare, men 
också slira mer. 
 



 

 

16/5   
 
Johan satte ihop underredet på D-loket igen efter att fixerat den fria drivaxeln så att den inte skulle 
kunna kugga ur eller vingla. Loket spann fint i luften, men tvärstannade så snart det sattes ner på spåret. 
Nu var det inte kuggarna som bråkade utan koppelstängerna. Får det bakersta hjulparet minsta 
motstånd så släpar det efter och då ställer sig ena koppelstången snett och låser mekaniken. Vad gör 
man åt det? 
 
19/5 
 
Banvaktarstugans växel lade inte om och B-tågen stoppades av automatiken. Felet rapporterades inte. 
 
 
21/5   
 
Anders W upptäckte vad som hänt, lade om växeln med knapparna och startade B-tågen igen. 
 
Johan kom in senare under dagen och provade växeln 50 gånger. Den fungerade utan problem. 
 
Det var stor oordning på arbetsbänken. Någon hade varit där och gjort något. Det låg två dremelskivor 
på golvet, så dremeln hade kanske använts. 
 
Han fortsatte att arbeta med D-loket och fann att kunde genom att justera läget för ett lager få hjulen att 
snurra även när loket stod på spåret. Loket går inte jättefort, men det rör sig och kunde köras utan 
vagnar flera varv på dubbelspåret och även långa vägen utan att spåra ur, stanna eller vingla så mycket 
som förut. Problemet med att koppelstängerna vill dra snett är fortfarande kvar. 
 
22/5 
 
Rapidloket stannade på dubbelspåret, men Anders W kunde putta igång det igen. 
 
23/5   
 
Johan kollade av lederna på Rapidlokets strömavtagare så att den blev piggare igen. 
 
Han provade att låta D-loket dra timmertågets vagnar, men det gick inte alls. Något kärvar. Han lödde 
in en bit mässing i den koppelstångsögla som är mest glapp, men det hjälpte inte mot kärvandet. 
 
24/5   
 
De två sista vagnarna i snälltåget spårade ur och välte mitt på dubbelspåret så att även B-spåret 
blockerades. Felet rapporterades inte och A-ratten vreds inte ner. 
 
26/5   
 
Johan tog bort mycket smuts på hjulen på sista vagnen i snälltåget.  
 
27/5 
 
Persontåget(Da) spårade ur baktill på parkeringsplatsen lång väg och Godståget(Dg) körde in i 
detsamma. Ingen felanmälan eller avstängning. 
 
29/5   
 
Johan fann att det var mycket smuts på hjulen på de två sista vagnarna i persontåget. En lagerbox höll 
på att trilla av och limmades.   
 
31/5 
 



 

 

Johan kom på att om han lödde fast lagren i D-loket medan hjulen snurrade, så centrerade lagren sig 
själva, och det var en bra idé. Vid provkörningen efteråt så vinglade loket i bakänden, så ytterligare 
justering av koppelstängerna behövs. 
 
Dagen ägnades för övrigt åt dammblåsning, med hjälp av Peter och Sven. 
 
2/6   
 
Godstågsloket grenslade växel V10 på baksidan. Tågvärden stängde av B-tåget korrekt och visade A-
tågen. 
 
3/6 
 
Johan konstaterade att det var mycket smuts på hjulen på godståget och gjorde rent dem liksom 
kontaktskena K17 som lägger om V10. Växeln blev nog inte omlagd ordentligt pga dålig kontakt. 
 
Resten av dagen ägnades åt D-loket. Det är ett av hjulen på mittaxeln som guppar ordentligt. Johan 
undersökte koppelstångens tapp på det hjulet och fann den mycket och ojämnt sliten samt sned. Han 
bytte den därför till en av mässingstråd (1,4mm) i stället för stål pga Kajsa Varg. Det lär väl hålla ett 
tag i alla fall.  Felet blev då värre, och det var intressant för då kan det leda felsökningen framåt. Det 
när koppelstången är i nivå med hjulaxeln som hela hjulet och följer med en bit nedåt i stället för att 
snurra. Allltså är det något som kärvar, antingen i koppelstångens lager eller i axellagret för hjulet. 
 
6/6   
 
Dg-loket fastnade i luftledningen framför Banvaktarstugan, men tågvärden pillade loss det. Nästa varv 
fastnade det igen och pillades loss en gång till. Tredje gången var det Da-loket som trasslade in sig så 
ordentligt att kåpan lyftes i framänden och strömavtagaren veks bakåt. Tågvärden fortsatte då att köra 
A-tågen. B-ratten blev inte nervriden. 
 
7/6   
 
Johan betraktade förödelsen och konstaterade att det var ett utliggarfäste på bryggan över spåren som 
lossnat. I det satt utliggarna för både A- och B-spåret. Dessutom hade körtråden lossnat från första 
stolpen efter växeln.  
 
Det var rätt mycket och pillrigt att löda om när väl loket var losstaget och strömavtagaren uppriktad. 
Den hade inte gått sönder.  
 
Johan träffade på Christian Stadius och berättade om detta, men han blev inte märkbart bekymrad. 
 
8/6 
 
F-loket fastnade i luftledningen på dubbelspåret mitt för signalen för B-tågen. 
 
9/6 
 
F-lokets strömavtagare hade grenslat den ena körtråden eftersom det är två trådar som möts där. Johan 
fann dock inget fel på stödtrådarna som sitter där utan utgick från att loket vinglat. Han letade efter 
smuts på hjulen på lokets löphjul och hittade lite samt på gröna finkan men den var ren. Det låg lite 
avfallna detaljer på spåret och de tog han bort, men annars verkade allt helt normal. 
 
Han riktade upp strömavtagaren igen och provkörde, och det fungerade som det skulle. 
 
11/6   
 
Dg-loket stannade i början av torkladekurvan, vid den luftledningsstolpe som är extra låg. 
 
12/6   
 



 

 

En lätt knuff fick gång Dg-loket igen. Johan putsade slitskenan på strömavtagaren, då han inte hittade 
något annan fel på den. 
 
Dagen ägnades åt att på prov stabilisera mittaxeln på D-loket, och då hoppar det inte lika mycket som 
innan, men det vibrerar kraftigt (med än Dg-loket gör). Något i mekaniken kärvar fortfarande, men 
bara när loket körs framlänges. Backar man så spinner det bättre. 
 
Han provade att köra runt D-loket med timmertågets vagnar och det gick bra både kort och lång väg, så 
det finns hopp om att kunna få det funktionsdugligt igen. 
 
19/6   
 
Dg-loket stannade vid signalen framför kulissen och spann. Tågvärden stängde av B-slingan. 
 
20/6   
 
Johan konstaterade att kraftöverföringen mellan Dg-lokets motor och snäckväxel gått sönder. Den är 
gjord som en snurrande hylsnyckel som griper kring en mutterskalle. Mutterns hörn var så slitna att 
nyckeln inte fick fäste. Han pressade in en 0,07 mm tunn fosforbronsplåt emellan mutter och nyckel, 
och då fungerade greppet igen. Motoraxeln behövde centreras bättre än förut för att minska den obalans 
som nu uppstod. Loket mullrar nu lite mer än tidigare. 
 
Arbetet med D-loket fortsatte. Johan tog bort motorn och snäckskruvsaxeln för att kunna stabilisera och 
centrera underredets tvärgående axlar frikopplade. Det som kärvade mest var koppelstängerna och 
blindhjulens fäste (som visade sig sitta löst). Efter lite lödningar och trimningar så rullade underredet 
fint på en lös rälsbit, och efter ytterligare trimningar rullade det bra även på banans guppigare spår. 
Johan monterade ihop loket igen och nu gick det lugnt och fint dubbelspåret runt även med vagnar, 
men spårade ur rejält (välte) precis före parkeringsplatsen lång väg. Johan hittade en trasig lödning i 
spåret där, men det hjälpte inte att laga den. Spåret gör en knix precis där, och att räta ut den hjälpte 
inte heller. Det går fint att dra loket förbi platsen. Det är när det körs som det spårar ur. Fortsättning 
följer en annan dag… 
 
22/6   
 
F-loket spårade ur mitt bak med främre löphjulet. 
 
23/6   
 
Johan kollade på F-loket och på spåret och fann inget annat fel än en tappade kopplingsbygel. Ingen 
vagn på A-spåret saknade dock en sådan. Felet uppstod inte igen under flera provkörningsvarv. 
 
Johan kollade D-lokets beteende precis före parkeringsplatsen lång väg. Det visade sig att doseringen 
var fel. Spåret lutade ut från kurvan i stället för in mot centrum och det tålde inte D-loket. 
 
26/6   
 
Fortsatt test av D-loket och småjusteringar av koppelstängerna. Det fick vara med på en hel visning och 
dra timmertåget och klarade av det utan att spåra ur eller vingla. Det passerar torkladekurvan utan att 
sakta ner trots att det slirar. Johan satte tillbaka några losstagna delar, föraren, en gångplåt, en snöplog 
och en blytyngd. Lade man i två blytyngder började loket vibrera. Återstår ett par detaljer i underredet 
att montera och att måla över färgskadorna, samt mera provkörningar innan det kan tas i reguljär trafik. 
 
30/6   
 
Johan monterade några avfallna delar på D-loket och tog det sedan i trafik. Det höll sig snällt på spåret, 
och saktar inte ner i torkladekurvan, men beter sig konstigt när det ska ut på dubbelspåret. 
Kontaktreläet K11 klapprar i stället för att dra ordentligt, och en gång lade därför inte växeln vid 
banvaktarstugan om ordentligt. Övriga lok klapprar inte, så det kan vara något glapp i D-lokets 
strömavtagare. Johan motionerade den och då blev det bättre. 
 



 

 

D-lokets underrede är nu omgjort så att båda de yttre axlarna och vevstakarna sitter fast i chassit, på 
samma sätt som Dg-lokets axlar är gjorda. Ursprungligen var endast vevstakarna fästa i chassit och de 
övriga fria, men vevstakarna har lossnat och Thomas har byggt fast den bakersta axeln. 
 
Hjulen rensades från smuts på alla vagnar. 
 
2/7    
 
Rapidloket stannade i Hagalundstunneln med stukad strömavtagare för att en isolerskarv i 
luftledningen hade halkat snett. Johan korrigerade båda. 
 
Dg loket saknade en snöplog och en buffert baktill och han gjorde ett nytt fäste till en gammal snöplog 
och limmade sedan fast en ny stum buffert för det fanns inte någon fjädrande i lådorna. Fjädringen får 
sitta i kopplet i stället. 
 
Dagen ägnades åt spårtvätt, och när den var klar började snälltåget spåra ur i växeln i Hagalundstunnel-
mynningen. Det verkar vara sista boggien i mittenvagnen som grenslar växeln så att sista vagnen tar 
vägen över till B-spåret och fortsätter där. Johan hann inte utreda detta utan satte in timmertåget med 
Dg-loket i stället för snälltåget. 
 
Dessförinnan hade han provkört timmertåget på A-tågens långa väg, och Dg-loket stannar obevekligt 
framför kulissen alldeles efter tunnelmynningen. Luftledningen är ovanligt hög där, så det kan vara 
något knas med fjädringen i strömavtagaren. Det är inte heller utrett än. 
 
3/7 
 
Det är nu ganska varmt och fuktigt i Sverigesalen och anläggningen påverkas nog negativt av det. 
 
Timmertåget, som ersatte snälltåget, spårade ur med sista vagnens sista hjulpar i Hagalundstunneln två 
gånger under första visningen. 
 
Dessutom tappade D-loket sina vagnar vid växel V10 baktill, och fortsatte sedan upp mot 
parkeringsplatsen kort väg och spårade ur där. 
 
Johan kom och undersökte timmertåget, men fann inget fel på sista vagnen. Den kördes sedan många 
varv och spårade inte ur igen förrän det var dags att gå hem. Johan kopplade då timmertågets tankvagn 
(som är ganska tung) efter den bråkande timmervagnen i förhoppningen att den skulle lugna sig. 
 
Vid närmare studium av D-loket fann Johan att båda lödningarna som höll fast den främsta axeln hade 
skakat loss och lödde om dem. Loket blev stabilare, men inte tillräckligt stadigt, så han sökte vidare 
och fann att ett stag till mittenaxeln också hade lossnat och lödde om det. Johan tog även bort en 
spännfjäder som tryckte ner mittenaxeln och fick loket att hoppa. Därefter gick loket hyfsat lugnt på 
rakspår med vaggar betänkligt i skarpa kurvor. 
 
Vid provkörningarna spårade första vagnen i godståget ur flera gånger på olika ställen. Johan fann 
inget fel på vagnen och tog därför bort den. Det gick bättre. Möjligen kan lokets skakande rörelser ha 
överförts via buffertarna till första vagnen och gjort att den hoppat av. Återstår att prova första vagnen 
som andravagn. Det kanske går bättre. 
 
F-loket (som går väldigt fort i värmen) fick ett extra motstånd inlött i serie med motorn. Då håller det 
ungefär samma fart som Rapidloket. 
 
Snälltågsvagnarna beter sig besynnerligt i Hagalundstunneln. Där taket är som lägst (under sommar-
stugan) spårar främre boggien i sista vagnen ur. Båda axlarna lyfts upp en dryg mm så att boggien 
flyger i luften en bit innan den sätts ner igen en dm längre fram bredvid spåret. Det sker även om man 
bara rullar vagnarna, inte kör. Det förefaller att vara så att bälgkopplingen till vagnen framför står för 
”lyftet” eftersom det inte blir lika påtagligt när bälgen är okopplad. Utredningen fortsätter. 
 
 
 



 

 

5/7 
 
Stor kalabalik. Persontåget tappade sista vagnen någonstans längs långa vägen, och godståget hämtade 
upp den, men den och godstågsloket spårade ur på väg upp mot korta vägens parkeringsplats. 
Dessutom lossnade sista godsvagnen (den vita) och välte in mot A-spåret. Dg-loket spårade ur mitt bak 
och timmertåget blev därför påkört av expresståget (Ra). Ingen felanmälan och ingenting blev avstängt. 
 
7/7 
 
Johan tog bort smuts från sista persontågsvagnens hjul innan han kopplade på den på persontåget igen. 
 
Dg-lokets koppeltråd hade lossnat och satt fast i en syll. Johan fäste koppeltråden i loket igen. 
 
D-loket både vinglade och gnisslade och godståget togs ur trafik för undersökning. 
 
Johan fortsatte att studera varför de två sista snälltågsvagnarna krånglar i Hagalundstunneln och fann 
att det beror på att deras koppeltrådar och koppelbyglar är väldigt stela, så näst sista vagnen orkar lyfta 
den sista vagnen via kopplen. Urspårningen sker där rälsen som legat plan i kurvan övergår till att bli 
doserad och då sker lyftet. Han åtgärdade problemet med en filtbit som lades under rälsen och gjorde 
övergången till dosering betydligt mjukare. 
 
D-lokets gnissel visade sig bero på att hjulpar nummer två som inte är stelt kunde ställa sig på snedden, 
men Johan hann inte göra något åt detta för strömavtagarens Z-tråd gick av. Det visade sig finnas fler 
fel på strömavtagaren, så han fick göra ett nytt fäste för Z-trådens ena ände och ett nytt lager för en av 
axlarna i strömavtagarens underrede. Sedan kärvade strömavtagaren och det berodde på ett fel uppe 
under slitskenan. Ack ja. Han hade konstruerat om Z-tråden för att göra den mindre sladdrig, så nu ser 
den ut som ett Z från sidan men som ett S uppifrån. 
 
I och med att snälltåget kunde tas i trafik igen så blev timmertåget överflödigt och Dg-loket ledigt för 
att köra godståget tills D-loket är användbart igen. Han satte tillbaka den avtagna godsfinkan, men nu 
som andra vagn i stället för första.  
 
11/7   
 
Första boggien i första personvagnen i snälltåget hade spårat ur så tåget startade inte från startplatsen. 
Gångplåten på finkan framför hade vikts ner och tagit i bälgen. Johan vek upp den igen. 
 
Dagen ägnades åt att förbättra D-lokets stabilitet. Axel nummer två, den fria som inte driver, löddes 
fast i karossen i ett för koppelstängerna gynnsamt läge. Loket fick då en stabil gång när det går ensamt. 
 
Den nylagade strömavtagaren fungerade sisådär. D-loket stannade på flera ställen och gick smått sakta 
på andra. Johan trimmade lederna i pantografen för bättre kontakt och flyttade ena fästet för 
strömavtagarens spännfjäder ett par mm så att det blev bättre spänst. Då blev loket mycket snällare. 
 
Johan provkörde D-loket många varv med timmertågets vagnar. Det går stadigt och bra förutom i 
skarpa kurvor då det skakar ganska mycket om det har vagnar att dra. 
 
17/7   
 
Johan fortsatte proven med D-loket. Det tappade en snöplog baktill som han lödde fast igen. 
 Sedan målade han på färg på de bearbetade delarna. Då blev skakningarna i kurvorna värre.  
 
Da-loket har förlorat den ena av kåporna som täcker spännfjädrarna för strömavtagarna. Han tog fram 
en ny ur reservdelsförrådet och monterade den. 
 
Dg-loket med timmervagnarna provades som A-tåg igen eftersom det krånglat (se 2/7). Johan behövde 
spänna strömavtagarens fjäder en aning och putsa luftledningen alldeles efter tunnelmynningen lång 
väg för att få det att fungera tillförlitligt. Expresståget och snälltåget gick också bra lång väg. 
 
Signalen före korsningsväxeln (S15) ville varken visa grönt eller rött. Reläet behövde trimmas. 



 

 

27/7 
 
F-loket spårade ur i växeln i Hagalundstunnelmynningen. Johan såg när det hände och att det var 
löphjulet som krånglade. Det fanns ingen smuts på löphjulet så han antog att axeln behövde smörjas 
och gjorde det. 
 
5/8 
 
Johan spårtvättade A-tågens långa väg. Det behövdes. 
 
Signal S14, den på dubbelspåret, visade inte grönt utan enbart blink. Reläet motionerades. 
 
D-loket provkördes med timmertågsvagnarna. Hur mycket karossen vaggar i kurvorna beror på farten. 
Hjulen håller sig på spåret. Hög fart ger stabilare gång men loket rullar nu så lätt att det missar att 
stanna på stopplatserna om det körs för fort. Johan tror att de hårt slitna tapparna som drar runt 
koppelstängerna är en del av problemet. 
 
12/8 
 
Johan testkörde 5-tågsdrift med D-loket som godstågslok och även A-tågens långa väg sedan han hade 
monterat nya sytrådar i A-tunnelmynningen lång väg. Därvid vred sig körtråden en aning axiellt så att 
tågen stannade och han måste smärgla trådens undersida för att få det att funka igen. 
 
Två av Dg-lokets hjulpar svartmålades för bättre grepp. Lokaltåget får ersätta medan de torkar. 
 
18/8 
 
En besökare river av en sytråd på B-tågens långa väg i början av uppförsbacken efter dubbbelspårsbron 
 
19/8 
 
Johan lagar sytråden och smörjer alla lok. 
 
20/8   
 
Da-loket har vält inåt i näst sista kurvan i tunneln för B-tågens långa väg. Ingen teknisk orsak funnen. 
Troligen har någon i publiken petat genom skynket. Det sitter inget pappskydd där. 
 
Da-lokets strömavtagare hade blivit ordentligt stukad och Johan riktade om den.  
 
Även Rapidloket hade fastnat men i Hagalundstunneln där taket är som lägst. Strömavtagaren var 
bakåtvikt. A-säkringen hade gått. Johan sänkte luftledningstråden lite för den skulle gå lägre än 
luftledningsstolpen och riktade sedan strömavtagaren och bytte säkringen. 
 
Det gick att köra ett tag, men sedan fastnade Rapidloket på samma sätt i den bortre tunnelmynningen. 
Denna gång gick inte säkringen, i stället brann en stödtråd i luftledningen efter korsningsväxeln av och 
färgen på isolatorn på en av luftledningsstolparna vid korsningsväxeln började ryka. 
 
Det visade sig att en led i Rapidlokets pantograf som var trasig, så Johan fick göra en ny led av en bit 
gitarrtråd och sedan rikta upp strömavtagaren igen. 
 
Lagningen av stödtråden för luftledningen blev förstås knepig, men det gick att göra en fingerkroks-
skarv och använda den gamla stödtråden ett tag till. 
 
21/8   
 
F-lokets främre löphjul hade spårat ur mitt bak. Johan hittade inget fel varken på hjulparet eller spåret 
och satte det i trafik igen. 
 



 

 

D-loket stannade ett par gånger på baksidan, men kom igång igen om man petade på luftledningen. 
Johan putsade strömavtagarens slitskena och motionerade lederna. 
 
26/8 
 
D-loket hade stannat alldeles efter start lång väg. Det räckte med en puff på luftledningen för att få 
igång det igen. Johan putsade strömavtagaren och luftledningen. 
 
Signal S14 på dubbelspåret visade inte grönt utan bara vit blink. Johan justerade signalreläet så att det 
rörde sig lättare och fick längre slaglängd. 
 
3/9   
 
Banan hade visats varje dag sedan 26/8 och skött sig väl till tågvärdarnas förvåning. Någon hade röjt av 
arbetsbänken vid luftrenaren. 
 
Johan provkörde A-tågens långa väg, för det var inte gjort sedan luftledningsreparationen 20/8, och det 
gick bra. 
 
10/9   
 
Banan har visats och gått bra denna vecka också, fast idag vinglade D-loket väldigt men tog sig ändå 
runt. Det var en lagerlödning i underredet som hade släppt. Johan lödde om den. 
 
B-tågens vagnar rensades från smuts på hjulen. 
 
På den andra personvagnen i persontåget satt ett räcke löst på den främre plattformen. Johan lödde och 
limmade fast det igen. 
 
12/9   
 
Godstågets första godsfinkor spårade ur i växeln alldeles före Hagalundstunneln. 
 
13/9   
 
Johan hittade en stor smutsblaffa på första godsvagnens första axel och tog bort den. Antingen missad 
för ett par dagar sedan eller ny. 
 
18/9   
 
Johan rengjorde A-tågens hjul.  
 
Han provkörde även reservtågen Hg och Dg. I Dg lokets underrede satt hjulaxlarna lite för löst och han 
drog åt de skruvar som höll fast dem.  
 
26/9 
 
Spårtvätt för A-tågen på dubbelspåret  
 
30/9 
 
Spårtvätt B-tågens banor. 
 
Under kvällsvisningen spårade D-loket ur i Hagalundstunnelns mynning med bakre löphjulen och 
bakersta drivhjulen. 
 
1/10   
 
Johan tog bort smuts på D-lokets löphjul, både främre och bakre, och lödde fast koppelkroken som satt 
smått lös och kunde ta i löphjulen. D-loket smordes.  



 

 

Under kvällsvisningen så stannade D-loket i tunneln på vägen ut mot dubbelspåret och surrade. 
 
2/10   
 
Johan konstaterade att en av de två lödningarna som håller fast snäckskruvsaxelns främre lager på D-
loket hade spruckit och gjorde om båda. Loket vibrerar ganska mycket när det kör på spåret, inte när 
det går fritt i luften. 
 
8/10   
 
D-loket spårade ur med alla drivhjulen mellan växel V8 och V10. 
 
Johan konstaterade att spåret var väldigt brett samt att ena rälen gjorde en grop just där och justerade 
spåret. Vid provkörningen spårade D-loket i stället ut alldeles efter V10 på långa vägen, så han fick 
justera spåret där också. Sedan gick D-loket bra förbi de ställena. 
 
 
9/10   
 
D-loket spårade ur igen direkt efter växel V10. 
 
10/10   
 
Johan konstaterade att växelmotorn lossnat och att loket därför klättrat upp på den fria växeltungan och 
sedan spårat ur. Växelmotorn limmades fast. 
 
D-loket vibrerar ganska mycket, även på rakspår och spårade ur ett par gånger i växeln framför 
banvaktarstugan när det gått lång väg, så Johan ersatte D-loket med Dg tills vidare. 
 
20/10   
 
Da-loket stod still i tunneln lång väg utan att vara urspårat med körströmmen nerdragen till noll. Johan 
vred upp den igen och då körde persontåget glatt vidare. 
 
Johan undersökte sedan D-loket vid banvaktarstugan och fann att det nog var ett stag i underredet som 
tog i korta vägens körräl i växeln när loket kom från lång väg och justerade till detta. Han provkörde tre 
varv utan problem, men det behövs fler innan D-loket kan tas i trafik igen. 
 
På kvällen stannade Da-loket framför kulissen för att växeln vid banvaktarstugan inte lagt om. 
 
21/10   
 
Johan justerade ett bleck på relä R12 till banvaktarstugans växel, för att det inte slöt ordentligt. 
 
1/11   
 
Smörjning av de fyra loken som går i trafik. Bakre löphjulen rengjordes också. Nog dags för hjultvätt 
snart.  
 
Ett räcke på bakersta plattformen på sista vagnen på persontåget (Da) satt löst. Johan lödde fast det. 
 
3/11 
 
Godstågets tankvagn spårade ur alldeles före startplatsen. 
 
4/11   
 
Johan hittade smuts på tankvagnens hjul och gick därför igenom och rensade hjulen på alla tåg som är i 
drift. 
 



 

 

Räcket på finkan i persontåget satt löst, så Johan lödde fast det igen. 
 
Mittenvagnen i expresståget tappade det främre hjulparet i den bakre boggien. Orsaken var att en 
lödning i boggieramen spruckit. Johan lödde om den. 
 
5/11   
 
F-loket grenslade luftledningen mitt på dubbelspåret, alldeles efter korsningsväxeln. 
 
6/11   
 
Johan reparerade den trasiga strömavtagaren på F-loket och justerade in stödtrådarna i luftledningen 
igen där F-loket hade fastnat. 
 
14/11   
 
Dg-loket hade börjat slira, så Johan målade ett hjulpar för att förbättra greppet. D-loket togs i bruk 
eftersom det tar tid för färgen att torka. 
 
A-tågens långa väg provkördes eftersom F-lokets strömavtagare justerats 6/11. 
 
Sista vagnen i persontåget (Da) skakade när det gick. Johan tog bort smuts på hjulen. 
 
16/11   
 
D-loket spårade ur i Hagalundstunnelns mynning. 
 
17/11   
 
Någon klåfingrig hade undersökt felet själv och inte återställt korrekt efter sig. 
 
Johan bytte ut D-loket mot Dg. D-loket vinglade för mycket för att kunna användas. 
 
På kvällen spårad snälltågets första personvagn ur vid startplatsen. 
 
18/11   
 
Johan tvättade bort smuts på snälltågets hjul samt reparerade bälgarna mellan första personvagnen och 
mittenvagnen som blivit kvaddade. 
 
Det var kallt i lokalerna idag, så Dg-loket gick väldigt sakta. Johan höjde farten lite på det. 
 
Han undersökte sedan D-loket och fann att den främsta drivaxeln guppade för att den satt snett och 
förlängde därför koppelstången en aning. Den vart så snäll men i stället började den bakersta drivhjuls-
axeln att guppa desto mera. Loket vaggade våldsamt även på rakspår. Måste undersökas mer. 
 
19/11   
 
Persontågets sista vagn spårade ur direkt efter växel V10. Anders satte den på spåret igen. 
 
21/11   
 
Expresstågets sista vagn spårade ur när den passerat dubbelspårsbron. 
Persontågets sista vagn spårade ur alldeles i början av den långa vägen. 
 
23/11   
 
Johan gjorde ren hjulen på expresståget och persontåget. Det fanns mycket smuts att ta bort trots att de 
rengjorts för bara tre veckor sedan. 
 



 

 

Koppeltråden på persontågets sista vagn var trasig, så Johan bytte ut den mot en ny.  
 
Koppeltråden på Rapidloket satt löst, så Johan lödde fast den igen. 
 
27/11   
 
Godstågets lok (Dg) och två första finkor spårade ur i växel V10.  
 
Johan konstaterade att det var mycket smuts på hjulen och rensade det tåget också. 
   
 
28/11    
 
Johan demonterade den bakersta drivaxeln på D-loket (den där kugghjulet sitter löst) och rengjorde den 
och limmade fast kugghjulet igen med cyanolit. Då borde koppelstängerna mellan hjulen kunna gå 
vågrätt igen. När de drar snett minskar avståndet tillfälligt mellan hjulen om lagren är glappa och det 
kan ge vingel. Den axen hade mycket riktigt glapp i lagret som han tog bort. Sedan behövde snäck-
skruven spännas för den var också glapp. Slutligen avvägdes axeln så att loket står stadigt på spåret. 
 
Vid provkörning med godstågsvagnarna vinglar D-loket nu betydligt mindre än innan, ungefär som 
Dg-loket gör. 
 
Johan såg också att dubbelspårssignalen (S14) inte slog om till rött, så han putsade kontaktskenan efter 
signalen och det hjälpte. Det är nog dags för spårtvätt snart. 
 
4/12   
 
Rapidloket stod still på dubbelspårsbron utan att någon hade felanmält det. Johan behövde bara puffa 
till det för att det skulle komma igång. Dock gick det påfallande sakta i den kyliga lokalen. 
 
Johan undersökte Rapidlokets mekanik utan att hitta något påtagligt fel. Dock blir loket betydligt 
piggare om man backar! 
 
Nerledningen från Rapidlokets strömavtagare var dålig, så han ersatte den med en ny. 
 
Johan justerade ner D-lokets mittenaxel som han fann satt ½ mm för högt. Sedan provkörde han det 
med godstågsvagnarna och då gick loket betydligt stabilare. Bättre än Dg-loket, faktiskt. 
 
5/12 
 
Dg-loket stannade i torkladekurvan. Ingen rapporterade felet. 
 
9/12 
 
Johan puttade till Dg-lokets strömavtagare, och då gick det igång igen. Den som körde hade haft för låg 
fart. 
 
Dg-loket vaggade dock väldigt mycket, så Johan tog det ur trafik och satte in D-loket i stället och 
provkörde det många varv. Då visade det sig att bakre löphjulet på D-loket gärna spårade ur och att 
dess fäste behövde justeras. 
 
Dg-loket hade två problem: Dels hade lagret för snäckskruvsaxeln skakat löst och behövde fästas, dels 
hade en blindhjulsskruv som driver koppelstängerna lossnat. När de var åtgärdade så gick Dg-loket 
normalt igen, men togs inte i trafik. 
 
Johan kollade även på Rapidloket som inte gått särskilt fort på länge. Det visade sig bero på att 
snäckskruvarna sitter dikt an mot lagren på drivaxeln och skaver mot dem när axeln rör sig axiellt. Det 
räcker alltså inte med att smörja lagerytan mot axeln utan även lagrens insida behöver ha olja. Sedan 
blev loket piggare igen. 
 



 

 

 
13/12 
 
D-loket stannade i torkladekurvan med bakåtvrängd strömavtagare. 
 
14/12 
 
Ra-loket stannade på sin startplats med nedtryckt strömavtagare. 
 
15/12 
 
Johan konstaterade att ett stag satt snett under slitskenan i Ra-lokets strömavtagare. När det justerats 
ville den gå upp igen. 
 
D-lokets strömavtagare hade vikt sig för att luftledningen gick för högt, och det berodde på att översta 
tråden i intilliggande utliggare hade lossnat från sin isolator. Johan fäste den igen. 
 
16/12 
 
D-loket stannade lång väg framför kulissen alldeles efter vägövergången. 
 
17/12   
 
Johan justerade D-lokets strömavtagare så att den inte viker sig bakåt lika lätt när luftledningen är hög. 
(Egentligen är det spåret som är lågt på den platsen, inte luftledningen som är för hög.) 
 
F-loket och Da-loket smordes. 
 
18/12   
 
F-loket tappade vagnarna mitt på dubbelspåret. 
 
19/12   
 
Johan körde in vagnarna och kopplade ihop snälltåget igen. 
 
Han provkörde sedan stora programmet med fem tåg. Hg-lokets strömavtagare behövde motioneras för 
att det skulle bli av med oxid i strömavtagarlederna. Både expresståget och snälltåget gick bra lång väg, 
men växlarna på baksidan var inte så pigga på att lägga om. 
 
Hg-loket tappade sedan kontakten med luftledningen i Hagalundstunnelns mynning. Det visade sig att 
B-luftledningen just lossnat från den backelitbalk som håller trådarna på plats direkt innanför 
mynningen. De var fastsatta med en maskinskruv vars mutter hade gängat av sig. 
 
D-lokets bakre löphjulspar hasade på flera ställen på baksidan och spårade ganska gärna ur direkt efter 
växel V10 på väg mot dubbelspåret. Spåret var inte alldeles bra där, men justering av det hjälpte inte. 
Inte heller riktning och smörjning av löphjulet. Till slut såg han att löphjulet på ena insidan var ojämn 
slitet och filade till det för att få insidan plan. Det verkar ha hjälpt. 
 
Bälgkopplingen mellan de två sista vagnarna i expresståget hade gått isär av långvägskörningen och 
gick inte att få ihop igen. Han trimmade därför båda bälgramarna mot en mall, en lös ram, och sedan 
gick de bra ihop igen. 
 
På kvällen spårade godståget ur direkt efter startplatsen med loket och de två första vagnarna en bit in i 
visningen. 
 
20/12   
 
Johan såg att det var mycket smuts på godstågets hjul och rengjorde dem och de andra tågens som går i 
trafik. Det var halvannan månad sedan sist, så tvätt varje månad borde vara lagom. 



 

 

Rapidloket gick långsamt på baksidan, men piggnade till när strömavtagaren motionerats i lågt läge. 
Det hjälpte varken att putsa spår eller luftledning. 
 
20/12   
 
Godstågsloket tappade sina vagnar någonstans på baksidan från Hagalundstunneln fram till växel V10. 
De hamnade sedan framför persontåget och de sista vagnarna i godståget spårade ur i växel V10 på väg 
ut mot dubbelspåret. Godstågsloket stod på startplatsen för lång väg med bakre löphjulet urspårat. 
 
21/12   
 
Johan återställde och försökte speja var olyckan kan ha hänt men såg inget onormalt annat än att ett 
filtunderlägg på startplatsen var upprivet och låg intill ena rälen. Han lade filten tillrätta och hoppades 
att det var där godståget fastnat. 
 
 
25/12 
 
Stor urspårning på baksidan. 
 
26/12   
 
Johan konstaterade att godståget stod mitt bak med loket och första godsfinkan helt urspårade. Innanför 
men helt fritt från dem stod snälltåget med alla personvagnarna urspårade och mittenvagnen hade vält 
mot landskapet. Rapidloket hade kört på dem bakifrån. F-loket och gröna finkan stod kvar på spåret. 
Det var lite för mycket stök för att det skulle kunna ha skett helt av sig själv…. 
 
Johan ställde upp allting, och blev tvungen att reparera första snälltågsvagnens bakre bälg för den hade 
helt gått sönder. 
 
Det gick bra att provköra och inget konstigt inträffade förrän snälltågets första personvagn spårade ur 
på dubbelspåret och fastnade i dubbelspårsbron under visningen. Ett av hjulen hade en stor blaffa med 
smuts som Johan tog bort. 
 
Johan letade efter reservbälgar men hittade inga som fungerade. De som fanns var alldeles för stela. 
Väl hemkommen satte han sig att försöka göra nya. Det är ganska lätt i princip, men tålamodsprövande 
i praktiken. 
 
Man kan ta en bit stadig kartong som underlag och dra två parallella streck på 1,5 mm avstånd och 
sedan ritsa bälgpappret omväxlande på ovansidan och undersidan. 20 ritsar är lagom, ger 10 rynkor. 
 
Ett alternativt sätt är att ta ett par lagom tjocka linjaler el dyl (jag hade backelitspacklar) och pressa 
föregående veck mot den ena och ritsa mot den andra för att få dem parallella. Papperet vänds efter 
varje rits. Såhär: 
 

  
 
Papperskvaliteten är oerhört väsentlig eftersom pappret kommer att töjas och dras i vecken. 
Gammaldags brevpapper eller skrivmaskinspapper verkar vara bra. Inte modernt skrivarpapper.   



 

 

 
När man målar bälgen svart med vattenfärg rätar vecken ut sig och behöver vikas om igen i ritsarna. 
Bälgen ska gå lätt att klämma ihop till 4 mm tjocklek och tänjas ut till 8 mm. 
 
Sedan klämmer man ihop bälgen och fäster den på en tejpremsa för att kunna skära ut 90-graders 
vinklar i hörnen. Återstår att vika och limma fast i ramen. Det får inte komma något klister på 
låsanordningarna! Måtten är ungefärliga.  
 

  
 
Det blev inte överdrivet snyggt men duger för att testa på modellen. Det bör vara öppet nertill för att 
inte hindra koppeltrådarna. 
 
29/12   
 
Snälltåget spårade ur med de två första personvagnarna i korsningsväxeln. Johan tog bort den första 
vagnen och kopplade i stället på reservvagnen (som gått i expresståget) men snälltåget spårade gärna ur 
ändå framför banvaktarstugan.  
 
Tills vidare får timmertåget ersätta snälltåget, 
 
När Johan undersökte snälltåget fann han att den andra personvagnens främre bälg var låst och kunde 
inte röra sig. Det kan ha bidragit till att första personvagnens bakre bälg trasats sönder. 
 
30/12   
 
Rapidloket stannade alldeles efter Hagalundstunnelmynningen och då stängde tågvärden av helt. 
 
När Johan sedan slog på strömmen igen gick Rapidloket igång av sig själv. Han nöjde sig därför med 
att motionera strömavtagaren. 
 
Den nygjorda bälgen monterades baktill på snälltågets första vagn och provkördes på dubbelspåret. Det 
gick bra. Jämfört med Unos bälgar är vecken lite för stora och färgen lite för blåaktig, men det är inte 
störande. Timmertåget får fortsätta att ersätta snälltåget ett tag till. 
 
På kvällen stannade Rapidloket alldeles efter dubbelspårsbron. 
 
31/12   
 
Johan hittade först att en glappkontakt i strömavtagaren för att ett stag satt löst, så det löddes. Sedan 
såg han att hela bakre boggien lossnat. Den har en central tapp som den roterar kring och plåten som 
den tappen satt på hade lossnat och lagt sig på tvären. 
 
Johan monterade loss boggien, fäste plåten och tappen igen och monterade boggien igen. Men 
rotationstappens läge behövde trimmas in, visade det sig. 
 
Rapidloket gick bra i fria luften, aningen sakta på baksidan och kröp fram i landskapet.  



 

 

Det övriga A-tågen gick emellertid också sakta i landskapet, så det blev till att leta elfel. Ett sådant gick 
att hitta i backomkopplaren för landskapet (som sitter dold). Johan putsade och spände omkopplaren. 
Då gick Snälltåget och Timmertåget bra igen, men inte Expresståget. 
 
Återstod att trimma bakre boggiens läge ytterligare, och om man sköt fram den en aning genom att 
flytta på rotationstappen så blev loket mycket piggare även i landskapet.  
 
Under dagens visning spårade godstågslokets bakre löphjul ur mitt i växel V10. Vid en senare 
provkörning hände det igen. Johan justerade både spårläget och spårvidden i och före växeln så att 
godstågsloket gick att köra fram och tillbaka där många gånger utan problem och utan vagnar. Man får 
hoppas att det hjälper. 
 
Denna årets sista dag stängde museet redan kl 15, så något mer arbete gick inte att utföra. 
 
---------------------------------------------------- ooooooooooooooo ---------------------------------------------- 


