
 
 

Loken på Uno Miltons järnväg 
av Sven Flink m fl. Foton av Lars Kempe. 

 
Data om loken är i huvudsak hämtade från Wikipedia. Data om modellen kommer från Uno Milton själv. 

 
 

Verkligheten bakom Loken på Miltons järnväg och kort om modellen. 
 
Uno Miltons järnväg visar hur järnvägstrafiken i Sverige, skött av Statens Järnvägar (SJ), såg ut på 1950-
talet, då Uno och hans kamrat och Karl-Gunnar Lundkvist byggde modellen. 
 
Alla de loktyper som finns på modellen har idag tagits ur reguljär trafik, men det finns enstaka exemplar 
kvar på olika järvägsmuseer, så om man är intresserad går det att jämföra dem med verkligheten för att se 
hur väl Uno Milton lyckats avbilda dem i skala 1:87! 
 
Hela järnvägen är i skala 1:87, som är den vanligaste modellskalan även idag. Den kallas H0 (H-noll eller 
halvnoll). På den tiden fanns inte några skalenliga svenska lok att köpa, varken färdiga eller som byggsats, 
så det enda sättet att få realistiska lok var att bygga själv med verkligheten som förebild. Det fanns inte 
heller skalenliga luftledningar eller räls att köpa så även det är hemgjort. Luftledningen är lätt överdimen-
sionerad (0.25 mm koppartråd mot skalenlig 0.10 mm) då den i rätt skala skulle bli alldeles för skör. Trots 
över 50 års drift har den ännu inte slitits ut. 
. 
Även kopplen mellan lok och vagnar är specialgjorda för att avstånd mellan lok och vagnar ska bli 
skalenligt. För att det ska vara möjligt att köra med så kort avstånd måste buffertarna vara fjädrande, annars 
skulle kurvorna försöka dra isär kopplen eller göra att vagnar spårar ur. 
 
Modelljärnvägen drivs med 12 V likström, matning sker via luftledningen (+pol) och jord (- pol) i rälsen. 
 
Lok och vagnar är patinerade (eller vädrade som man säger i modelltågskretsar) för att efterlikna utseendet 
hos lok och vagnar som gått i trafik på banor där det även gått ånglok. Ångloken förekom ända fram till 
slutet av 50-talet, och genom att de eldades med stenkol så skapades mycket sotig rök som spred sig till 
andra lok och vagnar (och även till passagerare och omgivning!).  
 
Bilderna visar loken på modelljärnvägen. 
 
 



 

Dg-loket 

 
Foto: Lars Kempe 

Förebild  
D-loken var Sveriges första standard el-lok som konstruerades i samband med elektrifieringen av västra 
stambanan. D-loken är koppelstångslok, dvs drivningen av hjulen sker med koppelstänger mellan hjulen som 
drivs av elmotorerna, som sitter på den plats där det saknas ett hjul. 
Dg-loket var den ursprungliga versionen med träkorg. Den versionen tillverkades mellan 1925 och 1933. 
134 sådana lok tillverkades. De som var längst i trafik slopades 1977. Fortfarande finns enstaka exemplar 
bevarade hos museiföreningar.  

Data: 
Motoreffekt:  1220 kW 
Tjänstevikt   79,5 t 
Max hastighet 70, senare 75 km/h 
Längd  13300 mm 
Hjuldiameter  1530 mm 

Modellen 
Dg-loket är ett färdigbyggt lok från Jeco AB som Uno Milton har kompletterat med ett antal handgjorda 
detaljer och anpassningar. Till exempel har taket (som behöver vara isolerat) bytts ut, och mer skalenliga 
koppelstänger har monterats.  
 
Loket kom till banan 2006.  



 

D-loket 

 
Foto: Lars Kempe 

Förebild 
Efter Dg-loket med träkorg byggdes ett antal lok med stålkorg. De fick littera (modellbeteckning) Ds, Dk, 
Du med flera. Du-loken hade ingen dörr på fronten och var den senaste av dessa lok. Det byggdes 187 D-lok 
med stålkorg, under åren 1933 – 1943. 

Data: 
Motoreffekt:  1470 – 1840 kW 
Tjänstevikt   80 t 
Max hastighet 100, vissa 110 och 120 km/h, de senare specialanpassade för persontåg 
Längd  13300 mm 
Hjuldiameter  1530 mm 

Modellen 
D-loket är byggt från scratch av Uno Milton, dvs helt från grunden, utan byggsats. Det är det första H0 loket 
som han byggde, t.o.m. innan modelljärnvägsbygget började. 



 

Da-loket  

 
Foto: Lars Kempe 

Förebild 
Da-loket var avsett att bli en moderniserad version av de tidigare D-loken, men loket kom vartefter arbetet 
pågick att bli en nykonstruktion. De byggdes under åren 1952-1957. 93 stycken tillverkades. Det var den 
sista loktypen som byggdes med koppelstänger. 
De sista togs ur tjänst 1990-1995. 

Data: 
Motoreffekt:  1840 kW 
Tjänstevikt   75 t 
Max hastighet 100 km/h 
Längd  13000 mm 
Hjuldiameter  1530 mm 

Modellen 
 
Da-loket är byggt från scratch av Uno Milton, dvs helt från grunden, utan byggsats. Det kan vara svårt att se 
skillnad på D- och Da-loken, men två ganska tydliga skillnader är Da-lokens ventilationsgaller längs taket 
och att mekaniken till strömavtagarna är inkapslade. 



 

F-loket  

 
Foto: Lars Kempe 

Förebild 
Tidigare fanns även ett ånglok led littera F så därför brukar man lägga till El före beteckningen på det här 
loket, alltså El-F. De första F-loken tillverkades 1942 (3 st) med ett tyskt lok som förebild. De hade fyra 
drivaxlar i ett ramverk, och saknade koppelstänger, som de tidigare D-loken hade. Efter provserien 
tillverkades ytterligare 21 lok. De var avsedda för snälltåg och kunde göra 135 km/h. De tillverkades under 
1942-1948 och användes fram till 1993.  

Data: 
Motoreffekt:  2580 kW 
Tjänstevikt   102,2 t 
Max hastighet 135 km/h 
Längd  15320 mm 

Modellen 
 
F-loket är byggt av Karl-Gunnar Lundkvist från en byggsats och har modifierats av Uno Milton bl a för att få 
bättre förmåga att stanna kvar på spåret och kunna köra i tvära kurvor trots det korta avståndet mellan lok 
och vagn.  



 

Hg-loket 

 
Foto: Lars Kempe 

Förebild 
Hg-loket var den slutgiltiga modellen av ett lättare el-lok än D-loken, och det togs fram för att användas på 
de mindre linjerna som SJ elektrifierade under 30-talet. Föregångarna hade beteckningarna Ha, Hb, Hc och 
Hd. Även dessa lok saknade koppelstänger. 
De tillverkades under åren 1947-1951, av ASEA och Motala verkstad. Totalt tillverkades 65 st. 

Data: 
Motoreffekt:  1300 kW 
Tjänstevikt   63,6 – 64,8 t 
Max hastighet 80 km/h 
Hjuldiameter  1100 mm 
 

Modell 
Hg-loket är en gåva från Skanex (Max Larsson) med Kai Nilsson -drivning. För att tåla att köras dagligen 
har dock drivningen behövt förstärkas kraftigt.  
 
Loket tillkom 2007. 



 

Ra-loket 

 
Foto: Lars Kempe 

Förebild 
Rapidloken var en ny generation lok som togs fram för expresstågen. De var de första strömlinjeformade 
loken och också de första som målades med annan färg än brunt. Den ursprungliga färgsättningen var orange 
med blå linje, senare kom även med mera vitt i . Loken tillverkades under åren 1955-1961. Sammanlagt 
tillverkades 10 st. Även om loken kunde köras i 150 km/h så var det endast tillåtet med 130  km/h på 
svenska järnvägar. De användes fram till 1996.  

Data: 
Motoreffekt:  2640 kW 
Tjänstevikt   65 t 
Max hastighet 150 km/h 
Längd  15100 mm 
Hjuldiameter  1300 mm 
 
 

Modellen 
Ra-loket är byggt från scratch av Uno Milton, dvs helt från grunden, utan byggsats. Loket visar den 
färgsättning som fanns på de första loken i serien. 


