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Surahammars Bruks AB och VABIS
Text och bild Lars Erikols

Idag kan vi knappast föreställa oss
gångna tiders transportproblem. Om
man generaliserar kan man säga att i
vårt land fanns före 1850 endast två sätt
att frakta gods om det nu var av någon
omfattning. Under den varma årstiden
på våra vattenvägar och då med båtar
och fartyg. Under vintern transporterade man med häst och släde. I skarven
mellan dessa säsonger var tunga transporter och sådana med stor volym inte
att tänka på.
Då järnvägar introducerades i Sverige
på 1850-talet, kom detta att innebära
en transportteknisk revolution. En järnvägsfeber grep landet och inköp av
järnvägsmateriel hindrades i stort endast av tillverkarnas kapacitet.
Surahammars Bruk har anor tillbaka till
1500-talet, då man anlade en kronhammare vid Kolbäcksån. Bruksegendomens huvudbyggnad på en holme i ån
är slottslik med en originell yttre stil.
Ännu i slutet av 1600-talet bestod bruket endast av en lancashiresmedja. På

1700-talet var bruket en tid förenat med
Skultuna Bruk. År 1845 inköptes bruket av Stockholmsborgaren E A Zethelius. År 1872 övertogs egendomen av
det nybildade Surahammars Bruks AB
och därefter utvecklades verksamheten
avsevärt i synnerhet under disponent
Peter Peterssons ledning 1883-1908.
Bruket blev den ledande tillverkaren av
hjul och delar till järnvägsvagnar. Tillverkning av hela järnvägsvagnar föll på
att det inte fanns någon järnväg till Surahammar och en sådan byggdes först
1899 genom linjen Kolbäck-Ramnäs.
Att tillverka delar till järnvägsvagnar
var mycket lönsamt men att bygga hela
järnvägsvagnar skulle vara synnerligen
lukrativt.
Philip Wersén, som var ingift i den ledande industrifamiljen Ekenberg i Södertälje, kontaktade 1891 Surahammars
Bruk med ett förslag om att starta en
fabrik för tillverkning av järnvägsvagnar i just Södertelge. Förslaget mottogs
positivt och bolagsordningen antogs
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i december 1891. Namnet på det nya
bolaget blev Vagnfabriksaktiebolaget i
Södertelge som alltså blev ett i det närmaste helägt dotterbolag till Surahammars Bruks AB. Planer på en vagnfabrik var inte nya för Surahammars Bruk
och Västerås hade då varit den tänkta
lokaliseringsplatsen.
Högste chef, VD, disponent blev kaptenen, sedermera majoren i Kungliga
Väg- och Vattenbyggnadskåren Peter
Petersson. Denne var redan förut chef
för Surahammars Bruk. Styrelsen i det
nya företaget bestod av samma personer
som i moderbolaget.
Vagnfabriken kom att anläggas i slutet
av 1891 och tillverkningen kom igång
under sommaren 1892. Vagnfabriken
kom sedan, fram till en ekonomisk kris
år 1903, att vara synnerligen vinstgivande. Vinsten slussades kontinuerligt
över till moderbolaget Surahammars
Bruk. Wersén blev endast föreståndare
för bolaget i Södertelge. Från allra första stund kom det att råda en intensiv
maktkamp mellan Petersson och Wersén som slutade med att Wersén slutade
på bolaget 1896 och startade konkurrenten Södertelge Verkstäder.
På 1890-talet uppkom tankar om att
starta tillverkning av automobiler. Hösten 1896 anställdes, formellt vid Vagnfabriksaktiebolaget, Gustaf Erikson
som motorkonstruktör för att, enligt bevarat anställningsavtal, konstruera och
tillverka en automobil. Placeringsorten
blev alltså från början Södertelge där
Gustaf hade sitt ritkontor. Tillverkningen skedde dock i Surahammar och vid
moderbolaget Surahammars Bruks AB,
eftersom möjligheterna till gjutning av
motordelar fanns där. Det lär ha hänt att
han kom till Surahammar med reviderade ritningar innan de hunnit tillverka
den tidigare versionen. Efter 1899 var
biltillverkningen flyttad till Södertelge
men all gjutning skedde rimligen ändå
i Surahammar. Det gick dock trögt med
fordonsproduktionen i koncernen och

från 1902 tillverkades mest motordressiner, båtmotorer och en och annan lastbil. De första kompletta motorbåtarna
släpptes ut i jan 1905. Båtmotorerna
byggde från början på Gustaf Eriksons
fordonsmotorer för bensin eller gasoljedrift.
År 1907 byggde Vagnfabriksaktiebolaget en ny fabrik och namnet ändrades
formellt till, det rimligen redan tidigare
i dagligt tal använda nämligen, VABIS.
Namnet registrerades formellt 1906 och
hade använts i viss produktion redan
från 1902.
Gustaf Erikson slutade 1910 och efterträddes av ingenjör Gunnar Kjellberg.
Surahammars roll som biltillverkare
slutade 1911 då Vabis överläts till ett
nytt bolag genom fusionering med Maskinfabriks AB Scania i Malmö (Scania
står för Skåne på latin). Sedan bildades
AB Scania-Vabis och senare SAABScania. I dagsläget heter bolaget enbart
Scania efter försäljningen av SAAB
Automobil AB till GM. Hur det blir
sedan får väl framtiden utvisa. SAABnamnet fortlever i alla händelser inom
flygindustrin som Saab AB.
REFERENSER: Teknisk analys av
VABIS 1897 gjord av Aros Motorveteraner 2019. Under Aros Motorveteraners (AMV) arbete med VABIS 1903
fick klubben tillgång till en utredning
gjord av Willy Ekström. Innehållet är
nedskrivet vintern 1985-86, med syfte
att skapa en teknisk kartläggning inför
Scanias projekt att tillverka en kopia av
bilen inför deras 100-årsjubileum 1991.
Denna högkvalitativa information samt
mycket detaljerade uppgifter i BjörnEric Lindhs jubileumsbok om Scania
har skapat en mycket bra kunskapsbas
för AMV att starta med. Viss information kommer även från John Neréns
bok Automobilens Historia från 1937.
Båda dessa källor beskriver hur den
ursprungliga bilen konstruerades 1897
och under åren genomgick omfattande
uppgraderingar.
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Gustaf Erikson - den svenska automobilens fader

rahammars Bruk, tillika VD för Vagnfabriken, Peter Petersson hade i mitten
av 1890-talet fått informationer om att
nere i Europa hade man börjat tillverka
motorvagnar industriellt. Petersson fick
i uppdrag av Vagnfabrikens styrelse den
27 november 1896 att närmare undersöka förutsättningarna för att komplettera
tillverkningen av järnvägsvagnar med
”självgående vagnar”.
Utan att göra några marknadsundersökningar kontaktade majoren en ung
ingenjör, Gustaf Erikson, vid Domnarvets Järnverk. Vid sidan av sitt ordinarie arbete sysslade Erikson på sin fritid
med förbränningsmotorer. Erikson anställdes vid Vagnfabriksaktiebolaget i
Södertelge med uppgift att konstruera
och tillverka lämpliga automobilfordon
och därtill hörande motorer. Han var 37
år.
I anställningskontraktet mellan Vagnfabriksaktiebolaget och Gustaf Erikson
från den 19 december 1896 framgår
klart vad hans uppgift framgent skulle
vara. Utdrag ur kontraktet: ”… inträder
jag Erikson i Vagnfabriksaktiebolagets
tjenst såsom konstruktör och verkmästare vid Vagnfabriken i Södertälje,
hvarvid mitt, Eriksons, huvudsakliga
åliggande blifver att för Vagnsfabriksaktiebolagets uteslutande räkning studera, konstruera och tillverka lämpliga
automobilfordon med dertill hörande
motorer…”. Erikson slutar hösten 1910
men återkommer till bolaget hösten
1914 och slutar åter hösten 1917.
Gustaf skulle få bygga en bil efter sin
egen idé. Med energi kastade han sig
över arbetet och redan efter några månader, våren 1897, var arbetsritningarna
klara. Gustavs första bil, den så kallade
Ritbordsbilen, blev troligen dock aldrig
byggd och inte heller tillverkades motorn. Motorn är döpt efter beteckningen
på ritningarna a+nummer. I Fjäderbladet ansluter vi oss till benämningen Rit-

Gustav Erikson föddes den 13 november 1859. Hans vagga stod i Västra
Bohr utanför Lindesberg. Han var son
till bergsmannen, lantbrukaren och frikyrkopredikanten Erik Ersson (18181880). Gustaf visade redan tidigt prov
på tekniska anlag vilka tog sig uttryck
i vattenhjul, små sågverk och kvarnar i
vårbäckarna runt Bohr. Efter skolgången i Bohr och Lindesberg förkovrade
han sig på Tekniska Elementarskolan i
Örebro där han tog sin examen 1878.
Därefter vidtog praktik i England och
USA samt anställningar i Skutskär och
på Domnarvet i Borlänge.
I Surahammarkoncernen hade man
börjat leta efter någon kompletterande
produkt till järnvägsvagntillverkningen,
eftersom man såg en viss överetablering
på marknaden även om det inte skulle
bli några ekonomiska problem förrän
vid tiden 1903. Man förstod att bilen
var på gång. Dåvarande patronen på Su6

bordsbilen för att klart skilja den från
nästkommande bil den s k A-bilen.
Ritbordsbilen är Sveriges urbil med
förbränningsmotor. Alla senare bilkonstruktioner i Sverige är en utveckling
från just denna bil.
När tidningarna i slutet av 1800-talet
började skriva om självgående vagnar
blev Gustav naturligtvis mycket intresserad. Sommaren 1897 åkte han,
tillsammans med sin närmaste chef fabriksföreståndaren och ingenjören Carlqvist (Werséns efterträdare), på resa för
att i Tyskland, Frankrike och England
studera bilar. Bland annat var han hos
firmorna Panhard & Levassor, Peugeot,
Mors, Dion Bouton, Benz och Daimler.
Resan utsträcktes även till Belgien där
man visserligen inte tillverkade bilar
men väl delar till sådana. En Engelsk
facktidskrift hade utfäst en belöning om
£1000 för den bästa bilkonstruktionen
för fotogendrift. Det blev en sporre för
Gustaf som kom hem laddad med idéer,
säker på att man i utlandet utgick efter
många felaktiga linjer. Han studerade
noggrant tidningen The Automotor &
Horseless Vehicle Journal som han börjat prenumerera på efter resan och som
blev hans öga ut mot världen.
Han tvingades överge flera av grundprinciperna från sin allra första bilkonstruktion den s k ritbordsbilen. Han
kastade sig med stor iver över de många
nykonstruktioner som han nu insåg
måste till.
De ritningar som är bevarade från bilmodell 1897 är signerade Södertelge till
den 1 december 1897 och därefter signerade Surahammar. Att rita och konstruera gick nog an i Södertelge men
när det gällde själva byggandet var bara
Surahammar tänkbart eftersom man där
hade ett gjuteri. Dessutom var detta ett
högriskprojekt och risken för industrispionage i Södertelge var stor då den
stora konkurrenten Södertelge Verkstäder låg alldeles dörr i dörr med Vagnfabriksbolaget.

Vagnfabriksbolaget hade skaffat sig ett
lokalkontor i Stockholm med adress
Vasagatan 4. Detta förmodligen för
att vara på plats i huvudstaden där allt
hände. Den 15 december 1897 sänder
Gustaf Erikson ett brev från Surahammar till kontoret i Stockholm där högsta
chefen Petersson befinner sig. Brevet
innehåller ”..kalkyl öfver anläggningskostnad för tillverkning af motorvagnar, jemte en tablå öfver förtjenster och
driftkostnaderna för vagnarna”. Han behövde lugna ner en otålig major Petersson. Detta brev har ibland tolkats så att
han skulle vara anställd i Surahammar,
men detta och andra brev som skrevs
under experimenttiden är bara skrivna
på Surahammars bruks brevpapper eftersom han tidvis tillbringade mycken
tid där.
Gustaf Erikson slutade som konstruktionschef på Vabis 1910 men han fortsatte att ägna sig åt motorer och under
första världskriget tog han fram en uppmärksammad spritmotor vilken började
serietillverkas vid en ny fabrik i Uppsala.
Erikson arbetade hos andra företag från
1910 men återvänder efter några år och
utvecklade bl a en V8-motor med 15
liters cylindervolym och fortsatte med
att konstruera förgasare vilka han fick
patent på i många länder.
Hans uppfinning av en sugförgasare
väckte stor uppmärksamhet i hela bilvärlden och Erikson fick lätt patent på
sin nya förgasare varhelst han ansökte
om det. Även i USA beviljades detta
patent 1922 – strax innan han den 4 maj
detta år avled i Stockholm 63 år gammal.
Han kom att kallas ”Den svenska automobilens fader”. Utan hans envishet
och hans kunskaper skulle Sverige idag
inte räknas som en av världens äldsta
bilproducenter.
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Renovering av VABIS 1897

Text och bilder Dag Sollander
Vår relation med VABIS, Vagnfabriks- senare i ett arrangemang av KAK och
aktiebolaget i Södertälje, började 1995, MHRF kunde vi fullfölja loppet, med
när vår medlem Rolf Slagbrand köpte bekransning vid Stockholms stadion.
en låda med motordelar som sades vara Detta gör att Vabis 1903 är Sveriges
en gammal motor. Lådan blev stående äldsta tävlingsbil i körbart skick! Eftertill 2007 när vi var några, på initiativ av åt körde vi som första bil i Prins Bertils
Torbjörn Wahlgren, som började träffas Memorial kortege genom Stockholm
över en kopp kaffe i klubbstugan. Ef- och parkerade vid MHRF:s uppställter ett tag kom frågan upp, skall vi inte ningsplats.
göra något i stället för att berätta gamla VABIS 1897
skrönor, skall vi plocka fram den gamla Christian Stadius, ansvarig för Tekniska
motorn och börja jobba?
Muséets (TM) samlingar, träffade vår
Det var en gammal Vabismotor från Bosse Söderberg som visade VABIS
1901, vi lyckades få igång den och det 1903 och beskrev vår kunskap om Gusfinns beskrivet i Fjäderbladet 4–2009.
taf Erikson. Eftersom Christian deklareVABIS-bil 1903
rat en mer öppen användning av TMs
Många av oss ABB:are som haft med fordon, så erbjöd Bosse att Aros MoSurahammars bruk att göra, visste torveteraner skulle kunna sätta igång
att det stod en gammal röd bil i deras motorn i den VABIS 1897 som ingår i
bruksmuseum. En Vabis från 1903. Un- samlingarna. Det är Sveriges första tillder hösten 2013 väckte Bob Lockley verkade fordon med förbränningsmotor.
frågan om vi inte skulle kolla var den Aros Motorveteraner (AMV) har god
fanns och se om vi kunde få igång den. kunskap om bilens motorteknik, som
Surahammars bruk hade donerat den till i grunden är mycket lik den i VABIS
Surahammars kommun och den fanns 1903, som klubben lyckosamt fått funkuppställd på MC-muséet.
tionsduglig.
Vi avtalade med kommunen om att få
Christian bad att få återkomma och i
ställa i ordning bilen med fri arbetskraft oktober 2019 åkte Bosse Söderberg,
och med ersättning för utgifter och om Bob Lockley, Torbjörn Boman, Sune
vi sedan fick låna bilen för att köra ral- Lindén och Dag Sollander till TM för
lyt London – Brighton för bilar tillver- att göra en teknisk undersökning av
kade före 1905. Avtalet trädde i kraft bilen vilket resulterade i en ”Teknisk
och vi transporterade bilen till vårt ga- analys av VABIS 1897 gjord av Aros
rage.
Motorveteraner 2019-11-10”. Slutsat2018 körde vi rallyt i England utan serna från förundersökningen visar att
större problem, det gick åt lite silvertejp motorn i dess befintliga utförande är
men annars Ok. 2019 återlämnades bi- byggd på samma funktionssätt som VAlen och den finns i dag på MC-museet i BIS 1903 och att den är komplett, så när
Surahammar.
som på en magnetapparat för att mata
Hela historien finns i tre Fjäderblad, klaff-tändningssystemet och en länkarm
FB4-2014, FB4-2018, FB1-2019 och till gaspådraget. Det fanns en skada på
FB4-2019.
förgasaren som skulle åtgärdas. DessutVi hade dock en sak kvar med Vabis om borde en allmän funktionskontroll,
1903. Bilen deltog i ett rally 1904 mel- översyn, rengöring och smörjning gölan Stockholm och Uppsala, men vår ras.
bil fick bryta i Stocksund. Drygt 100 år Under början av december 2019 beslu8

drog ut på tiden och
det löstes första arbetsveckan 2020.
2020-01-10 kl 9:40
anlände Torbjörn
Boman och Wahlgren, Dag Sollander
och Bo Söderberg
till TM i Stockholm
för att hämta VABIS
1897. Allt var där
förberett, så det var
bara att rulla ut bilen från muséet och
lasta den på det Sollanderska släpet.
Detta var klart 10:30 och efter att ha
kvitterat lånet av bilen med Peter Häll
från TM, så påbörjades den trafiklugna
färden i torrt plusgradigt januariväder
till Västerås. Strax före kl 14 fanns bilen på plats i sitt tillfälliga garage bredvid ett fordon av modernare modell.
MHRFs styrelse blev mycket imponerade av det samarbetsprojekt, som TM
och AMV påbörjat och det beslutades
att köpa in 4 pallbockar för att ställa
upp VABIS 1897 för att skona hjulen.

tade Tekniska Muséet (TM) att gå vidare med samarbetet med Aros Motorveteraner vilket givetvis togs emot positivt av klubben. Detta var ett mycket
stort förtroende som visades klubben.
I korthet innebar överenskommelsen att
TM står för materialkostnader (AMV
skall inte belastas med kostnader),
AMV ställer upp ideellt med arbetskraft. Målet är att kunna köra bilen 1
meter (Dags kommentar, ”kan vi klara
1 meter skall vi klara 100 meter”).
Under månader pågick arbete med att få
lämpliga försäkringar på plats men det
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En enkel kontroll visade att det inte
finns någon form av sot i det rör som
adderades av Scania 1947 på ljuddämparen. Foton togs för att visa skavmärken på chassit från framhjulen och en
avflisad eker på vänster framhjul.

som sedan via klaffarna gav en gnista.
Motorn gick för det mesta bara på bakre
cylindern. Det var mycket arbete med
klaffarna men även med att justera förgasarens nål-läge. Vi hade även stora
problem med växellådan. Bosse kunde
dock köra den några meter till vår stora
glädje. Bo Söderberg avled tyvärr 2021
07 25 efter en tids sjukdom. Dag Sollander och Bob Lockley tog då över ansvaret för att slutföra projektet.
P.g.a pandemin hade vi ett uppehåll i
AMV:s verksamhet.
Våren 2022: Mycket tänk och prov med
olika klaffjusteringar och förgasarinställningar. Till slut gav vi upp med det
insugningsrör som satt på bilen och tillverkade ett nytt som var symmetriskt.
När vi nu kunde köra den korta sträckor
upptäckte vi att den var nästan ostyrbar,
negativ Castervinkel, dvs framaxeln
lutade bakåt. Vi gjorde nya justerbara
infästningar så att vi kunde justera till
positiv Caster, dvs framaxeln lutar något framåt. Vilken skillnad! Nu går den
stabilt! Toe in toe out kan man inte justera utan ombyggnad, men har nog ingen betydelse för den körning som bilen
kommer att göra.
2022-03-28: Dags för uppvisning för
TM då Christian Stadius med databas ansvarige Anders kom och fick en
projektgenomgång och provtur. Vi fick
godkänt!

Hjulen

Bilen är utrustad med järnskodda
trähjul. Det främre hjulparet har en
mittskena för att förbättra styrförmågan
på sliriga underlag. Dessa järnskoningar
skulle slitas snabbt vid körning på moderna asfaltunderlag, men eftersom det
bara blir korta sträckor lämnades hjulen
orörda. Vi hade en diskussion om att klä
slitbanorna med någon typ av gummi,
men det skulle medföra många svårigheter och påverka utseendet och skulle
även öka diametern på hjulen. Det blir
dåligt med frigång mellan bakhjul och
bromsklossar så nya, något mindre
bromsklossar måste i så fall tillverkas.
Beslutet blev att inte göra några ändringar.
Det finns ett antal slitageskador på kaross och något hjul. Dessa detaljer kommer att dokumenteras på liknande sätt
som görs vid normala bilhyror, d.v.s.
med foton och tillhörande förtydliganden.
2020-03-03 besöktes garaget där arbetet
bedrivs med VABIS 1897 av följande
tre personer från TM: Peter Häll, Nedeljko Begenisic och Anna Gerdén. De
blev informerade om läget i projektet,
som i detalj även beskrivits i denna rapport. Anna fotograferade och filmade
mycket av genomgången.

Startförsök

Under juni/juli månad gjordes ett flertal
startförsök med en tändning baserad på
att ladda upp en spole med ett bilbatteri
10

C- eller D-bilen?

kommentaren. ”….. har ritning signerade 23 januari 1902 och som är bevarad. Och det är omkring denna tid bilen
fått D-motorn. Det man gjorde var att
plugga och bygga om C-motorn. Därför
ser motorn idag ut som ett mellanting
mellan C och D. Under AMVs besök
hos TM 2019-10-31 togs mängder av
foton, som i efterhand analyserades
med tanke på ovanstående beskrivningar och kommentarer. Den enkla slutsatsen är att Willy hade helt rätt, vilket går
att bekräfta genom att notera ett antal
punkter. Insugningssystemet, med den
tvångsstyrda reglerventilen, är borttaget
från C-motorn genom att öppningarna
pluggats igen. C-motorn hade en vevstake för att styra den kolv som fanns
i insugningssystemet. Vid en konvertering till D-motorns funktion bör denna
vevstake ha tagits bort, för att undvika
mekaniska skador. Genom att öppna
vevhuslocket går det enkelt att konstatera hur mycket av C-mekaniken som
finns kvar. Cylinderdelen av C-motorn
har behållits, vilket syns på den pluggade ring som finns runt cylindern och
som saknas på en D-motor. Troligen är
även hela vevhuset återanvänt från Cmotorn. Det är i skrivande stund oklart
om topplocket kommer ifrån C- eller Dmotorn. Fotot nedan liknar utseendet på
C-ritningen, men det finns små avvikelser. En väsentlig skillnad är det vattenkylda topplocket på D-motorn och en
närmare undersökning kan avgöra detta.
C-motorns avgasventiler har två fjädrar,
vilket också finns på Tekniskas bil. Dmotorn har bara en fjäder. Nuvarande
slutsats är att motorn har topplock från
C-motorn. Vid besöket vevades motorn
runt med lätthet. Det kändes även att
det fanns kompression i cylindrarna,
vilket indikerar att kannringar och ventiler i grunden fungerar som de ska. Så
långt det går att bedöma i skrivande
stund är motorn i VABIS 1897 i grunden en C-motor, som konverterats till
D-motorfunktion. Detta bekräftar den

Bilens C- eller D-version bestäms av
att i stort sett samma kaross och chassi
blivit utrustat med två olika motorer.
Enligt uppgift skall C-motorn ha utrustats med antingen glödrörständning
eller elektrisk tändning. AMV har bara
tillgång till motorritningen på C-motorn
med elektrisk klafftändning.
På denna vy kan man notera att det
finns en ring runt mitten på cylindrarna,
med en öppning mot cylinderväggen.
Denna typ av lösning förkommer ofta
på 2-taktsmotorer. För att något mer
förstå denna del av motorn finns en ritningsvy ovanifrån.
Förutom att man ser att cylindrarna matas av två förgasare, så framgår även
att hålrummet i ringen runt cylindern
är förbundet med ett separat insugningssystem. Funktionen hos det systemet finns beskrivet i patentansökan nr
15037. En tidig skiss gjord av Gustaf
Erikson ger de grova dragen, vars syfte
var att magra ut bränsleblandningen
med hjälp av en kamstyrd reglerventil. Denna utspädning påminner lite
om enklare typer av EGR-ventiler för
avgasrening, som varit aktuellt i modern tid. Principen är dock densamma
då man magrar ut den bränsleblandning
som kommer från förgasarna med avgaser eller frisk luft. D-motorn saknar
denna tvångsstyrda ventilteknik för utspädning av bränsleblandningen. Istället har man en ventil, vars öppning styrs
av det undertryck som uppstår i cylindern vid vissa driftlägen. D-motorn
liknar i det avseendet både den encylindriga motor som satt i Eriksons bil nr
2 och nr 3. Lösningen finns även i den
VABIS 1903, som AMV arbetat med.
Förutom denna förenkling används bara
en gemensam förgasare till D-motorn.
Topplocket har fått kanaler för vattenkylning, något som saknas på C-motorn
och som uppgavs ha värmeproblem.
Willy Ekström avslutar sitt avsnitt om
dessa motorer med den intressanta
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slutsats som Willy Ekström kom fram
till redan 1985. Magnetapparat-Motorn
har ett mekaniskt komplett klaffsystem.
Däremot saknas den lågspänningsmagnet som krävs för att det skall bli någon gnista när klaffarna öppnas i cylindern. Ingen anordning för drivning av
den fanns på vevaxelns utstickande del.
När man detaljstuderar chassiritningen
över bilen med C-motorn monterad,
så finner man en inritad kedjedriven
magnetapparat. På den plats på ramen
som magnetapparaten är inritad på
chassiritningen, finns de 4 borrade hål
som behövs för att montera magnetapparaten. Om rotoraxel förlängs så är
det möjligt att kedjehjulen kan fås att
komma i linje. Det finns en viss risk att
kedjans underdel släpar emot rambalken, men det går att hantera. Förgasaren är av samma typ som senare tiders
SU-förgasare. Konstruktionen är bekant
från Eriksons följande bilmotorer. Flödet genom förgasaren regleras med ett
spjäll i förgasarhalsen. Ett handtag vid
motsvarigheten till rattstång är förbundet med stänger till förgasaren. Eller
mera korrekt: borde vara det. En länkarm saknades på spjällaxeln, vilket
behövde åtgärdas. Hur den skall se ut
framgår av ett av TMs tidiga foton på
bilen, där länkarmen fortfarande finns
kvar. En högupplöst scanning av fotot
borde ge mer detaljer. Klockan i förgasaren är rörlig och känns funktionsduglig. Insuget är riktat mot motorblocket.
Vid AMVs undersökning kunde ingen
bränslekran hittas. En sådan behöver
monteras, eftersom självtrycket från
den högt belägna tanken med säkerhet
kommer att läcka förbi flottörnålen och
bränslet rinna ut på golvet.

terats, eller varför det gjorts är oklart.
Man kan även notera avsaknaden av sot
i avgasröret, vilket indikerar att motorn
aldrig körts med detta rör monterat.

Växellåda

Bilen har en planetväxellåda med 2
växlar framåt och backväxel. Vid den
ytliga inspektionen fanns det inget som
motsade dessa uppgifter. Eftersom växlingsmekanismen belagts med någon
form av konserveringsmedel, så var alla
glidande detaljer fastklibbade och växelspaken var orörlig. För att kunna kontrollera växellådans funktion behövde
detaljerna tvättas rena. Med denna reservation såg dock allt ut att vara i ett
utomordentligt oslitet skick.

Säten

Idag saknas ryggdynor till sätena. AMV
har inte heller lyckats hitta något gammalt foto som visar att bilen någonsin
haft ryggdynor. Slutsatsen tillsvidare är
därför att bilen inte någonsin haft ryggdynor. Sittdynorna på bilen är mycket
spröda och måste hanteras med stor
försiktighet för att inte falla sönder. De
bör inte användas utan ersättas av nytillverkade kopior, om bilen skall kunna
framföras. Det går givetvis att köra bilen helt utan sittdynor, det är bara en
komfortfråga.

Bränsleanslutningen

Bränsleanslutningen till förgasaren är
avbruten. Måste åtgärdas. En anslutning
till vattentanken ser lite böjd ut, vilket
kan medföra vattenläckage. Troligen
behövs bara en justering av kopparröret
och åtdragning. Så långt beskrivningen.
Projektgrupp
Med erfarenhet av tidigare projekt bildades en grupp där huvudansvaret och
kontakt med TM togs av Bosse Söderberg. När Bosse tyvärr lämnade jordelivet togs ansvaret över av Dag Sollander
och Bob Lockley.
Övriga inblandade är:
Sune Lindén, Torbjörn Boman, Lars Johannesson och Stig Winblad von Walter.

Avgasrör

När man jämför foton som uppges vara
tagna 1927, när VABIS 1897 tillfördes
TMs samlingar, med dagens status, så
noterar man en förändring. Det har tillkommit ett extra rör på den gemensamma ljuddämparen. När detta rör mon12

Dokumentation utfördes av Bosse som
fört dagbok. Dag tog över och han har
även filmat och skall sammanställa arbetet vid återlämnandet av bilen till TM.

hade missat att man skall ha olika gängor på höger resp. vänster drivaxel.
Smörjning av axlarna behövde i vissa
fall adapters för att man skulle kunna
använda normal smörjspruta och sådana
ingår nu i verktygssatsen som vi ställer
i ordning.
Styrgeometrin var feljusterad, med en
Castervinkel som gjorde att framaxeln
lutade bakåt, gjorde körningen otäckt
vinglig. Med nya fästanordningar kunde
framaxeln justeras så att den lutar framåt, jämför en cykels framaxel, och nu är
styrningen stabil.
Bromsar: Erikson lär ha kommenterat att det från början inte fanns några
bromsar. ”Problemet är inte att få stopp
på bilen!” Bakhjulen är nu försedda
med träklossar som anbringas via länkar till en spak. Kan anses som en parkeringsbroms.

Chassi, hjul, axlar, bromsar, fjäderpaket, hjulinställning

Chassit är i sin konstruktion en konvertering av en hästdragen vagn vilket
var naturligt vid den tidpunkten. Något
år senare kom karosseritillverkare, t ex
den Tonneaukaross som VABIS 1903
har, Fordonstillverkaren gjorde motor
och drivsystem de eller köparen satte på
en lämplig kaross.
När man bytte från den första A-motorn
som satt längst bak till C-/D-motorn
med placering mitt i bilen, byggde
man även om karossens bakdel från
en lådform till en sluttande avslutning,
se skillnaden i den replika som står på
MC-muséet i Surahammar och originalet.
Fjädringen hade monterats fel så dels
var bilen 5 cm sned och vid belastning
fjädrade drivkedjan upp mot kylartanken. Vi fick tillverka nya fjäderhänken,
montera dem rätt och se, då fanns utrymme för hela fjädringsrörelsen.
Hjulen är träekerhjul med slitskena av
järn, den främre med en styrskena (bra
på vintern?) och de bakre hjulen har
märken efter snedgående räfflor. Dessutom har de några skador och är glappa
men vi har inte gjort något åt dem utan
bedömt att för den körning som kommer att ske, kommer de att klara påfrestningen.
Vid första provkörningen höll höger
bakhjul på att lossna. Det visade sig att
det saknades en kil som skulle hjälpa
till att överföra drivmomentet via den
konformade axeln. Eftersom den mutter som skulle trycka in hjulet över den
konade axeln hade högergänga, gjorde
det att den gängade upp sig när hjulet
slirade på axeln. Vi hade tur som inte
tappade hjulet. Åtgärd: slipa rent konan,
gör ny kil (på båda sidor) dra ordentligt
och ha gänglåsning i muttern. Erikson

Motor

Första motorn som satt i bilen var en
varmluftsmotor (A) som drevs av fotogen och kördes ca 2 mil till Ålsätra
Gård 1898. Den ersattes 1899 av B-motorn som även provades med bensin. År
1900 finns en ritning på C-motorn, en
boxermotor på ca 3 liter, fotogendrift.
C-motorn utvecklades till D-motorn
1902 vilken är den som sitter i bilen i
dag. Konverteringen hann dock inte genomföras, vissa delar av motorn är körd
(C-delen) medan andra delar inte varit
klara när intresset för denna konstruktion försvann och man koncentrerade
sig på 1903 års modell med en 2-cylindrig radmotor på ca 10 hk.
Allmänt: Vilken status hade motorn invändigt? Via vevhuslocket kan man se
in i motorn med inspektionskamera och
vi kunde konstatera att något behov av
att riva motorn ej förelåg. Vi oljade in
den, vevade runt och kunde konstatera
att viss kompression fanns, skönt!
Vilken cylindertopp har bilen? C-motorn hade enligt ritningar en topp utan
vattenkylning. Enligt vissa uppgifter
har den varit försedd med glödrörständ13

ning. Då vill man troligen inte kyla
glödröret. D-motorn har enligt ritningar
en cylindertopp med mantel för vattenkylning. När man undersöker bilens
cylindertopp kan man se att den har ett
gängat hål och saknar vattenmantel.
Det gängade hålet kan ha använts för att
montera glödröret om/när det använts.
Avsaknaden av vattenmantel pekar tydligt på att det är en cylindertopp från Cmotorn. Detta kommer att medföra att
motorn kommer att gå mycket varm vid
längre körning.

går mot varandra. Hela detta system för
att utnyttja övertrycket saknas på VABIS 1897, i det skick den lämnats till
Tekniska, eftersom motorn var på väg
att konverteras till D-motorfunktion. Istället hade ett fast lock helt utan avluftning monterats på vevhuset. Motorns
slagvolym är drygt 3 l, vilket medför att
trycket i det kompakta vevhuset växlar
dramatiskt när kolvarna rör sig ut och
in. Vid en motorhastighet på 600 rpm är
det faktisk 1,8 m3, som skall pumpas in
och ut ur vevhuset per minut. I en 2-cylindrig radmotor, med liknande vevaxelkonstruktion trycks luft in i vevhuset
från den ena cylindern, medan den andra behöver mer luft. Nettoskillnaden
blir alltså noll övertryck i dessa vanliga
fall. För att undvika tryckvariationer i
en 2-cylindrig boxermotor borde vevaxeln vara konstruerad så att båda vevstakarna använder samma lagring på
vevslängen. I VABIS 1897 är lagringarna 180 grader förskjutna, vilket resulterar i de uppkomna tryckproblemen.
Förutom att det stänker oljedimma ur
avluftningsventilen, bidrar övertrycken
till hög oljeförbrukning och stort överskott av motorolja i cylindertoppen,
eftersom kannringarna inte kan hålla
emot det uppkomna övertrycket.
Den välbekanta lilla Citroen 2CV, som
tillverkats i mycket stora antal, har en
motor med samma grundkonstruktion
som VABIS 2-cylindriga boxermotor.
Denna bil är utrustad med en välutvecklad vevhusventilation som hanterar tryckvariationerna på så sätt att
oljan separeras från luften i oljedimman, samt att backventiler skapar ett
undertryck i vevhuset. Detta är i linje
med de tankar som styrt konstruktionen för vevhusventilationen på VABIS
1897. För att inte förstöra befintligt
vevhuslock tillverkades ett nytt med
hål för en backventil, men även för en
oljesticka. Efter backventilen monterades en cykelslang som vid körning tar
upp variationerna i vevhustrycket. Den

Skyddslock för motorns yttre vevaxellager saknades. Nya svarvades/frästes
hemma hos Bob Lockley.

Vevhusventilation.

Det upptäcktes att vid varje tändning
kom en kraftig dusch av oljedimma från
avluftningsventilen på vevhuslocket.
Detta indikerade ett grundläggande problem i motorns nuvarande konstruktion.
Det är känt och bevisat att C-motorn har
körts. I Svenskt Patent 15037 beskrivs
det mycket komplicerade system, som
använder det övertryck i vevhuset, som
skapas när de båda kolvarna samtidigt
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omkonstruerade vevhusventilationen
anpassades till utrymmet under golvet
och monterades.

Snarkventiler som reglerar tillflödet
av luft genom en fjäderbelastad ventil, var fastgeggade men gick att få isär
utan skador. Fjädrarna fick justeras för
att balansera flödet så att det blev lika
för båda cylindrarna. Systemets princip
finns beskrivet i patent no 16426 inlämnat 1902-03-25.

Insugningsröret

på den till D-motorfunktion konverterade C-motorn har en sällsynt olämplig
utformning. Från den hängande förgasaren går insugningsröret i en nästan
rak linje till den bakre cylindern, men
till den främre blir det en ca 120 graders sväng! Vi försökte att använda
röret men fick bara bakre cylindern att
gå bra. Vi tillverkade därför ett nytt insugningsrör med en 90 graders böj till
respektive cylinder. Vi fick då en jämnare gång på motorn. Det gamla röret
var även snett, så vi fick göra en specialbricka för att få det tätt.

Ventiler

Alla ventiler har slipats in och justerats.
Den bakre insugsventilens ventilhatt
var sned, men efter slipning i en ventilslipmaskin erhölls en cirkulär och tät
anläggningsyta.
Avgasventilerna: Vid närmare undersökning av avgasventilernas ventilfjädrar upptäcktes att en fjäderhållare
på vardera cylinderns avgasventil var
delad. Först misstänktes att något gått
sönder och reparerats, men det var lite
underligt att hållarna skulle ha gått sönder på samma sätt på båda cylindrarna.
Efter kontroll mot en av motorritningarna så hittades förklaringen. Ventilstötstängerna är grövre i båda ändarna
än på mitten där fjäderhållarna behöver
sitta. Alltså går de inte att trä på från
ändarna utan måste delas för att kunna
monteras. Rullyftaren syns inte förrän
delar av motorn demonterats, vilket
gjorde det lite svårt att förstå innan det
gjorts. Den med kvadratiskt tvärsnitt
gjorda delen av stötstången används för
att styra rullen korrekt inne i motorn.

Ett annat problem vi löste med nya
röret var att det gamla kolliderade med
returfjädern till stötstången för den
främre cylinderns klaff.
gamla röret
nya röret

monterat
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Förgasaren

Man blir alltså av med den försvagande midjan mellan nippel och flottörhus
med denna lösning.

Länkarm från gasreglaget till förgasaren saknades. Prov gjordes med en
konstruktion i trä, justerades och sedan tillverkades en riktig arm i mäs�sing. En viss modifiering av länkarmen
till gasreglaget gjordes i samråd med

Insugningsventiler

Vid jämförelse av de två insugen noterade man snabbt att den bakre cylinderns rör, stämplad 1, hade en annan
fjädring och låsning jämfört med den
främre cylinderns fjädrar.

TM. Förgasaren demonterades ur bilen.
Bensinrörsanslutningen under flottörhuset var avbruten och en lösning på detta
problem var nödvändig för att göra bilen körbar. Det anslutna bensinröret i
koppar är långt och kommer att börja
vibrera när motorn går igång. Reparationen behövde utföras kraftigare än de
uppenbara tidigare försök som gjorts
med mjukt lödtenn. Lösningen blev en
utfyllnadsring i mässing, som löddes
fast mellan
anslutningsnippeln och
botten på
flottörhuset.
Det resulterade i en
4 ggr större
lödyta. Ringens yttermått
skall vara
lika stor som
den visade
kopplingens
yttermått.

En jämförelse mellan utförandena av
ventilfjädrarna visade att den högra
fjädern ovan från den främre cylindern
helt stämmer med patentritningens utförande:
- Fjädern är cylindrisk och passar fint
innanför kanten på hatten på ventilskaftet.
- Hatten är gängad på ventilskaftet, som
har gängan ¼”W.
- Fjäderkraften vid arbetslängd 55 mm
är 7-800 p.
Den bakre cylinderns ventillösning avviker på flera punkter:
- Fjädern är konisk och både grövre och
starkare än den främre. Bör vara lika
stark.
- Hatten har ett 8 mm hål istället för
korrekt gänga. Den hamnar lite hur som
helst. Det är en främmande artikel som
någon hittat och monterat utan tanke.
- Om hatten vänds uppochner styr den
visserligen fjädern, men hatten var ju
lös i förhållande till ventilskaftet, så det
16

hjälpte inte till att styra fjädern.
- Fjäderkraften vid arbetslängd 55 mm
är 17-1800 p, d.v.s. 1 kp mer än den
främre fjädern. Oklart om detta är avsiktligt eller ej. Skulle eventuellt kunna
kompensera för det sämre flödet till den
främre cylindern, pga ett osymmetriskt
utformat insugningsrör?
För att få symmetri mellan de båda cylindrarnas öppningstider och inloppsflöden kommer en korrekt hatt och identisk fjäder att tillverkas, med samma
styrka som den främre.
Vid undersökning av ventilsätet på den
främre cylindern syns tydligt ett gravrostangrepp. Halva tätningsytan är kvar,
medan halva är skadad. Anledningen
till detta är fukt som funnits länge mellan ventil och ventilsäte. Oklart om det
behöver åtgärdas och isåfall hur.

runt hela gavelkanten utan att det finns
områden som inte täckts av tenn vid
tillverkningen. Loctite 290 är en kapillärkrypande vätska, som är avsedd för
att täta porer i gjutgods. När vätskan
trängt in i hårfina spalter och luft utestängs, så övergår vätskan i spalten till
hård plast. Efter behandlingen testades
tätheten med dieselolja, som är en bra
sprickindikator. Tanken var helt tät.
Förgasarjustering: Bränsleblandningen
kan justeras genom att den nål som
styr bränslemängden kan justeras. Prov
gjordes från plus 4 mm till minus 2, vi
bestämde att runt noll var bäst. Ett sätt
att prova på detta var att när motorn
gick, reglera mängden genom att skruva
på bränslekranen, ökade motorn i varv
när man stänger kranen får den för fet
blandning.

Bränsletank med rör

Bilens bränsletank sitter under förarsätet. Från den går en kopparledning
till förgasaren. Innan man fyller bensin i tanken måste det finnas ett sätt
att stänga av flödet, eftersom flottören
i förgasaren kommer att läcka. Man
konstaterar snabbt att bilens bränslekran under tanken saknar några väsentliga delar: kranspindel, tätningsring och
ratt. Det enda som fanns kvar av kranens innanmäte var det grafitindränkta
glandsnöre som skall täta runt kranens
spindelaxel. En ratt till bensinkranen
har tillverkats. Eftersom klubben inte
har tillgång till originalritningar har detaljerna konstruerats av Bob Lockley.
När bensinkranen var färdig, provades
dess täthet med en liten mängd bensin.
Den var tät. I samband med kranprovet
upptäcktes att bensintanken var otät i de
lödda skarven runt den gavel på tanken
där kranen inte sitter. Den behöver tätas.
Bensintanken tätades med Loctite 290,
som applicerades utanpå lödskarven för
den tankgavel som är motsatt gaveln där
bensinkranen är placerad. Inspektion på
insidan visar att förtenningen inte tagit

Klaffar

På den här tiden hade inte tändstift
och högspänningständspole kommit
ut på marknaden, de var i prototypstadiet. I stället använde man en lågspänningsmagnet, ca 15-20 volt, som drev
en ström genom en brytarspets, klaff,
monterad inne i förbränningsrummet
som manövrerades via en stång till en
kam på motorns vevaxel. Vid övre dödpunkt öppnas klaffen och den strömmen
bryts och ger då en gnista som antänder
bränslet.
Klaffen har alltså ett fast och ett rörligt
stift. Elanslutningen sker på det fasta
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stiftet som är isolerat mot jord genom
en packe med glimmerskivor, nya behövde tillverkas och stor möda lades
ner på att fortfarande ha god isolation
efter att paketet monterats. Det rörliga
stiftet skall jordas, men sot och olja
tränger in i lagringen vilket gör att vi
satte en extra jordtamp på utsidan.
Vid körning slits inte stiften så mycket
utan problemet är att det blir en beläggning av sot på kontaktytorna. Under
underhållsavsnittet kommer vi att
beskriva hur man resistansmäter klaffarna.

att motorns Övre Dödpunkt (ÖD) blev
rakt upp.
Denna noggrannare mätning, jämfört
med tidigare mätningar, visade att tändtidpunkten var 7-8 grader FÖD (Före
ÖD). Detta är mycket bra eftersom det
resulterar i en svalare motor än tidigare
uppskattat värde på ÖD. En motor som
har mindre än 10 grader FÖD är möjlig att veva igång manuellt. Vid högre
värden riskerar motorn att slå bakåt när
den tänder, vilket kan skada armen på
den som vevar.
Den kamstyrda avgasventilen öppnar
150 grader EÖD (Efter ÖD) och hålls
öppen till ÖD. Även detta är rimliga
och fungerande värden.
Insugsventilerna, som är av typen
”snarkventil”, öppnas av undertrycket i
cylindern. Hur väl detta fungerar beror
på kraften i den fjäder som håller ventilen stängd.

Tändsystem innan vi fick tag i en
magnetapparat

Eftersom det saknades en lämplig magnetapparat gjordes de första startförsöken med ett batteri och en tändspole. Vi
använde där bara primärlindningen, så
att tändspolen fungerade som en induktans i strömkretsen. Denna medförde
att det uppstod en gnista när respektive klaff slöts och bröts. I grundläget
är klaffarna särade och då flyter ingen
ström i kretsen. Den med motorn roterande kammen sluter ena klaffen. Kort
därefter bryts strömmen och en gnista

Tändinställning

För att kunna mäta upp tändtidpunkter
och öppningstider för avgasventilerna
så tillverkades en gradskiva och en
pil. Pilen klämdes fast på motoraxeln.
Gradskivan och pilen kalibrerades, så
18

uppstår. Förloppet upprepas sedan för
den andra klaffen.
Senare bytte vi ut tändspolen mot en
drossel (induktans/spole) från en lysrörsarmatur, vilket gav en bättre gnista.
För att förbättra bränsletillförseln monterade vi även ett par snapsventiler.
Med lite snapsar och startspray fick
vi motorn att gå på båda cylindrarna,
vilken lycka. Nu visste vi att vi skulle
lyckas!

2022 06 01 Uppkörning för Tekniska Museet
Då skall vi visa att bilen går att köra
utlovade 100 m!

för hårt. Drivhjulet sitter på den koniska
axelända och krafterna som behövs för
att driva magnetapparatens rotor är små.

Växellåda

Nästa del som undersöktes var planetväxellådan. Enligt uppgift av Willy
Ekström skall C-motorn ha två växlar
framåt och en bakåt.

Eltändning Magnet

Vid leverans fanns inget system för att
mata klaffarna med elektricitet. Plats ok
med rätt hålbild för en likadan magnet
som vi har på 1901 års motor, finns på
ramen men inte i linje så att man kan
ordna en kedjedrift till motoraxeln.
Lösningen fick bli en vinklad hylla som
provades ut med tunnplåt och en modell
av magneten i frigolit.
Problemet var nu att
hitta en magnet. En sådan hittades på TM via
deras digitala arkiv där
allt finns registrerat.
Den överförs därför från
egen identitet till att tillhöra VABIS 1897.
Magneten var i bra
skick men behövde ommagnetiseras. Enda problemet var att
en del av den gänga, som används för
låsmuttern till fasthållningen av drivhjulet var avbruten. Endast 2-3 varv av
gängan återstår. Bedömningen är att det
är tillräckligt om muttern inte dras åt

När bilen lånades från Tekniska satt
växelspaken helt fastlåst. Det fanns en
misstanke om att det berodde på den
konservering som gjordes 1947. Vi kunde konstatera att med växelspaken i ena
ytterläget, blev den helt fastlåst. Manöverarmen låstes genom att en spännarm
för bromsbandet hade gått över sin
maxpunkt och låsts fast.
För att komma ur det låsta läget lossades sprinten och justerskruven skruvades ut. Därefter kunde man börja studera rörelserna. Den sneda kamkurvan
kopplar in och ur en klokoppling i växellådans centrum. De två högra kamkurvorna spänner de två yttre bromsbanden
på planetväxellådan för att ge olika
hastigheter. Vid provning av rörelserna
fastnade klokopplingen i ett mellanläge.
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Växelspaken har fem lägen och det finns
ingen kopplingspedal. Längst till höger,
läge 1 back, läge 2 där spaken står nu är
friläge, läge 3 är ett synkläge, läge 4 halvfart, läge 5 helfart.

Klubben har tillgång till svenskt patent
nummer 16052, ”Variabel utväxlingsanordning för öfverförande af rörelse”,
som beviljades uppfinnaren Gustaf
Erikson 1902-04-02. Det studerades
grundligt för att förstå växellådan.

Växellådan innehåller en klokoppling
som är isär vid friläge och backläge.
När man sakta för spaken från friläge
mot synkläge, stängs en klokopplingen
och när man för spaken vidare mot läge
4, halvfart, aktiveras då yttre bromsband 2 och motormomentet överförs till
drivaxeln. När man fortsätter till läge
5 låses planetväxeln så att utväxlingen
blir 1:1 till drivaxeln.
Det finns ett inre bromsband som aktiveras via en kil som manövreras via
växelspaken.

nytt kugghjul i polyamid

När vi identifierat de olika delarna började vi ta isär de olika delarna, vår tvätt
var bra för att få bort all konserveringsgegga. Bortsett från planethjulen, var
allt i gott skick. Med erfarenhet från
1903 lät vi skära till nya via Lycksta
AB Tillberga som vattenskar nya hjul
i ett fibermaterial. Underlag i form av
CAD-ritningar kunde laddas ner från
firma Mekanex AB i Sollentuna. Tyvärr
kunde det inte överföra tillräckligt moment varför vi fick byta material till ett
Polyamid (Nylonmaterial) som verkar
hålla och dessutom ej behöver smörjas.
Planetkugghjul: 15 kuggar
Nya kugghjul i Polyamid
Ytterdiameter: 67 mm
Axelhål:
16 mm
Solhjul:
30 Kuggar
Ytterdiameter: 127 mm
Kuggkrans:
60 Kuggar
Kuggmodul:
4
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Tabellen visar de olika kombinationerna
Backläge Friläge Synkläge ½ fart Hel fart
Låst yttre bromsband 1
x
Låst yttre bromsband 2
x
Inkopplad klokoppling
x
x
x
Låst inre bromsband
x
x
Yttre bromsbandet 1

Back

Yttre bromsbandet 2

1/2 fart

Klokoppling
Inre bromsband
back och helfart

Säkerhetsbrytare

Med tanke på bromsarnas kvalitet,
ingen kopplingspedal, man måste föra
växelspaken till friläget och att det inte
finns någon tändningsbrytare, har vi satt
in en frånskiljare. Den manövreras via
den mässingsknopp som sitter mellan
benen på föraren, drar man ut den stannar motorn direkt.

Avgassystem

Ljuddämparen hade sitt utblås direkt
mot den som vevade igång bilen. När vi
kollade måtten visade det sig att den var
felmonterad och kunde spegelvändas så
att avgaserna går ut åt andra hållet.
Det finns även en ljuddämpare som inte
är ansluten monterad på tvären längst
bak. Vi funderade på att ansluta den
med nya rör men beslutade att låta den
vara som den är.

Startaggregat

Att veva igång en 3-liters motor med
långa insugningsrör för bränslet och
klafftändning går, men med tanke på
alla misslyckade startförsök vi haft
konstruerade vi ett startaggregat. Med
på en säckkärra som stativ och en kraftig montageplåt monterade vi en Volvo
startmotor med startkrans som driver en
lagrad axel som slutar i en klokoppling.
En motsvarande kopplingshalva (hona)
klämdes fast via insexskruvar på den
axel som används för startveven. Den är

lätt att ta bort om man vill använda veven. Ett 12 V batteri och en startknapp
gör startaggregatet komplett.
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Överlämnandet

Text och bilder Lars Mjörning och Lars Erikols

Christer Fuglesang invigningstalar

Surahammarbilen körs för första
gången på 124 år – av världsberömde astronauten

Christer Fuglesang och Linda Sandberg
åker premiärturen vid Tekniska Muséet den
1 juni 2022

muséet fick vi en överraskning. Tio polisbilar med dubbelt så många poliser
körde in på den lilla vägen och stannade
mitt framför muséet och oss. Visade
sig dock inte vara oss de var ute efter.
De var från Borås och i Stockholm för
övervakning i samband med FNs stora
miljö- och klimatmöte. Nu skulle de
ha lunchpaus, och behövde ett fredligt
ställe för att kunna äta sin lunch. De var
mycket intresserade av Vabisen, så vi
fick lite förträning genom att berätta om
den. På plats kom snart media. SVT var
där och sände senare i nyhetsprogram,
t ex ABC-nytt. Likaså TV4 för utsändning i ”Efter Fem” och i Nyhetsprogram.

Så var vi framme vid 1 juni 2022. Examensdagen. Den dag då Vabis 1897
skulle visas upp vid Tekniska Muséet
i Stockholm, startas och kunna köras
minst 10 m. Men den sträckan hade inför examensdagen utökats till 100 m.
Den här händelsen hade gått ut som en
pressrelease från Tekniska Muséet en
vecka i förväg. Vi i AMV hade dagarna före uppvisningen märkt av medias
intresse. TV4:s program ”Efter Fem”
gjorde en intervju mobilt med Dag Sollander och Torbjörn Boman som stod
vid bilen framför garaget. VLT skickade en reporter som skrev en artikel både
i nättidningen och i papperstidningen.
På morgonen strax före avfärden till
Stockholm 1 juni, skickade P4 Västmanland en reporter till klubbstugan för
intervju.

Kl 14 kom då höjdpunkten, invigningstal av Tekniska Muséets Christian Stadius för de församlade, inkl Christer
Fuglesang. Så långt var förstås allt lugnt
med en stillastående bil och tyst motor.
Tekniska Muséet hade i sitt pressmeddelande sagt att nu skulle den startas
och köras för första gången på 124 år,
och skulle det lyckas?
Jodå, motorn startade, och körningen
gick bra med Christer Fuglesang vid
styret och med Linda Sandberg, programansvarig vid muséet, bredvid.
Det var tydligen inte så svårt att över-

Så var det dags för avfärd i duggregnet.
Det var Torbjörn Boman, Lars Erikols,
Bob Lockley, Lars Mjörning och Dag
Sollander som gav sig iväg. Ju närmare
Stockholm, desto bättre väder och vid
Tekniska Muséet möttes vi av solsken
och varmt väder, som sen höll i sig resten av dagen.
När vi lastat av VABIS 1897 och körde
fram den till sin plats vid ingången till
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tyga Christer Fuglesang om att köra.
Han är styrelseordförande för Tekniska
Muséet och när Christian Stadius presenterade förslaget till uppvisning för
styrelsen, hade det visat sig att Christer
Fuglesang nog skulle kunna stå till förfogande, om han skulle få frågan.
Mycket folk på plats från media-intresserade organisationer. MHRF med sin
förbundsordförande Kurt Sjöberg och
Så här såg det ut på förra provningen av
A-bilen 1898.

Som i forna tider gick man först med röd
flagga före automobilen.
Christian Stadius tackar Christer Fuglesang för den fina premiärkörningen.

kanslichef Malin Erlfeldt, Classic Motor med chefredaktör Anders Nordner,
Dagens Nyheter med sin motorredaktör Ia Wadendal, för att nämna några.
När denna soliga dag led mot sitt slut
så skildes vi åt och alla parter och deltagare var mycket nöjda och glada med
vad de fått sett och fått höra.

Här lastas den dyrbara lasten av efter
resan från Västerås.

Bilens tekniska specikationer

Bilmärke: Vabis, Vagnsaktiebolaget i Södertelge.
Modell: Åkvagn, baserad på modifierad hästdragen vagn med förbränningsmotor
Mått i mm: Längd 2850, Bredd 1600, Axelavst 1580, Höjd 1650, Vändcircel 15 m
Antal passagerare 3 st plus chaufför
Prestanda: Hastighet på växel 1 ca 10 km/tim, vid våra prov har motorn inte orkat
dra på 2:ans växel
Motor: Dagens motor, dvs D motorn är en 2 cylindrig boxermotor, ca 3 liter 4 takt
med bensin som drivmedel. Ca 5 hk (ej uppmätt) Varvtalsområde ca 200 - 800 rpm.
Växellåda: Planetväxel, utväxling halvfart 3/1, helfart 1/1, back 2/1 växlas via
spak som manövrerar bromsband.
Smörjning: Stänksmörjning genom att vevstakarna doppas i olja i oljetråget, ingen
pump. Varning; slutar den ryka, kolla oljenivån!
Kylning: Vattenkyld via termosifon kylning (självcirkulation) med en vattentank
under baksätet, ingen kylare. Underdimensionerat rörsystem begränsar körsträckan
Hjul: Hjuldiameter fram ca 800 mm, bak ca 1000 mm, ekrade trähjul med
järnringar, framhjul med styrskena
Broms: Träklossar som manövreras med en spak och trycker mot bakhjulen
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Några klubbfordon
Text och bilder Stig Nohlert

Pontiac 603 1934, Torbjörn Wahlgren
Chevrolet National 1928, Lars Erikols

Ninja H2

Riley Redwing 1926, Bob Lockley
Kawasaki
GPZ 1100 1996

Volvo P 1900, Torbjörn Boman

Bugatti Typ 43, Bo Söderberg in mem.
BSA Rocket3, Leif Persson

Ford mod T 1923, Pelle Lundström

Volvo 745 -88, 850Turbo -94, 240GL -84
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Stolta klubbmedlemmar med sina favoritfordon, Messerschmitt Anders Johnsson,
DKW Gunnar Enghamre och Ford A, Torbjörn Wahlgren.

MG PA Midget 1934, Bob Lockley

Renault Dauphine 1956, Fordy Abrahamsson

MGA 1500 1957, Bo Söderberg (in mem.)
Lotus Elan 1967, Richard Arbrink

Cadillac 1956 Hans Granberg, Austin Seven 1932, Stefan Brodin, Porsche Carrera
1998

ABB Sniper Roadster elbil 2001

Singer Nine Roadster 1950, Bernt Klingvall
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Gustaf Eriksons tidiga bilar och motorer

Text Lars Erikols
Gustaf Erikson konstruerade 1897 först i minnet, att i mitten av 1890-talet var
den så kallade ritbordsbilen som troli- bilfabrikationen forfarande på experigen aldrig kom till utförande. Därefter mentstadiet. Konstruktörerna provkörkonstruerade han och lät tillverka en de sina skapelser med två, tre, fyra eller
bil som förutom grundkonstruktionen till och med fem hjul, men någon större
(A-bilen) modifierades i ytterligare produktion och försäljning kan man
tre versioner (B, C och D-bilarna). Bi- inte tala om. Det var en tid då det för
larna fick, i samband med Scanias re- den kreative konstruktören fanns allt att
konstruktion av C/D-bilen, dessa sina uppfinna. Inga lösningar var självskrivbenämningar efter beteckningarna på na eller givna på förhand.
Gustaf Eriksons ritningar. Gustaf själv
kallade alla bilarna för motorvagnen, Detta var Sveriges urbil med förbränautomobilen eller åkvagnen. Erikson ningsmotor från vilken alla kommande
levde i nuet och hans benämningar gäll- bilkonstruktioner stammar. Urbilen tillde den bil man för tillfället höll på med. verkades aldrig.
Till alla fyra varianterna av den första
bilen låg A-bilen som grund. Bland an- Den första tillverkade bilen A-bilen
nat är karossen genomgående samma. Detta är den första kända svensktillverDenna första bil finns nu i original på kade automobilen med en förbränningsTekniska Muséet i Stockholm.
motor och den första automobilen som
En andra bil tillverkades runt år 1900, kom att rulla på våra vägar – den fördels i en öppen vagn, dels i samma sta egentliga bilen i SAAB och Scanias
version men som täckt vagn, förmod- släktträd. Bilen konstruerades och ekoligen i Södertelge. I vårt grundmaterial nomiserades av Vagnfabriksaktiebolafrån Scaniamuséet kan vi se ritningen get i Södertelge men kom att byggas
på denna andra bil som benämndes och köras i Surahammar.
”Droska”. Det är motorn till denna andra öppna bil som Aros Motorveteraner A-bilen tillverkades 1897-1898. Bilen
funnit och nu renoverat.
är väl i klass med de samtida vagnarna
Ritbordsbilen
på kontinenten. Så har exempelvis moGustaf Eriksons allra första bilkon- torns alla olika delar här samlats närmastruktion, våren 1897, kom aldrig att re varandra. Trots detta är modell 1897
byggas och kallas därför Ritbordsbilen. med alla sin förändringar en trogen utBilen skulle drivas med en fotogenför- veckling av de konstruktions-idéer vilbränningsmotor där kontinuerlig för- ka präglade Ritbordsbilen. Den nya mobränning skedde i en separat behållare, torn hade så en V-formad (90 grader)
ganska lik en varmluftsmotor. Motorn fyrcylindrig motor där cylindrarna hade
skulle ha 2 längsgående cylindrar med en gemensam brännkammare. Willy
dubbelverkande kolvar. På undersidan Ekström anger att förbränningsrummet
av varje kolv komprimerades luft som på denna motor modifierades fem gångskickades till en förbränningsbehållare er. Transmissionen ändrades tre gånger.
där luften värmdes och expanderades. A-bilen hade dock alltid i grund samma
Sedan skickades luften till ovansidan av V4-motor.
kolven som fungerade som arbetskolv Efter modifieringar kunde patentanoch drev motorn.
sökan lämnas in för denna den första
När vi ser denna skapelse skall vi hålla tillverkade motorn sommaren 1897.
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nödvändigt. Problemet var att få igång
bilen inte att få den att stanna.

Tyvärr beviljades inte patentet eftersom
ansökan delvis stred mot gällande

I slutet av 1897 i september enligt vissa
källor kunde motorn köras i provbänk
för första gången. Ingenjör Gustaf Erikson höll till på övre botten i en svarvareverkstad (kallades Uggelbo) för järnvägshjul. Med biträde av svarvarna Carl
Nordström, bröderna Leonard och Axel
Mellberg, C J Nyhlén, Ivar Nilsson och
August Welander höll han på med färdigställandet av den fyrcylindriga fotogenmotorn. Han inbjöd en dag på hösten 1897 sina kamrater att på aftonen
följa honom ner till verkstaden för att
se på när den färdiga motorn för första
gången skulle startas.
Hur det gick till har en av de närvarande berättat: ” Vi beställde av vår
inackorderingstant (på brukshotellet?)
en bättre supé för att efter demonstrationen avätas. Klockan 10 på em (22)
gick motorn igång med ett fruktansvärt
smällande och vi hurrade. Men strax
stannade motorn och trots det att Erikson ägnade den den kärleksfullaste behandling ville motorn ej mera glädja oss
med sina smällar. Klockan 01 på natten
måste vi, nedsotade av fotogenrök, gå
hem var och en till sitt utan supé”. De
hade fått uppleva ett historiskt ögonblick. De fick lyssna till ljudet av de
första smällarna från en svensk förbränningsmotor”. Denna första motor kom
aldrig att monteras i någon bil. Förmodligen hade de dubbelverkande kolvarna
fastnat i cylindrarna när motorn blev
varm. Kylningen, smörjningen och materialtoleranserna måste ha vållat Erikson huvudbry.
Under 1898 förbättrades förbränningsutrymmet och transmissionen kompletterades med en koppling.
När vagnen provkördes för allra första
gången är inte säkert dokumenterat men
det kan ha skett i februari eller mars
1898.

A-bilens första motor
Alltnog. Så formulerades en ny patentansökan och Patent nr 9473, ”Anordning för flytande eller gasformiga
brännmaterielier, beviljades den 4 augusti 1897”. Ett ytterligare patent beviljades den 30 oktober 1897 nämligen
Patent nr 9625 – ”Tryckreglering av flytande eller gasformiga bränslen”.
Bränslet var fotogen trots att bensin
blev allt vanligare på kontinenten. Fotogen kunde köpas i varenda handelsbod
och användes praktiskt taget i alla hem
för belysning så det var folk vana vid.
Dessutom var de svenska försäkringsbolagen skeptiska till den brandfarliga
bensinen. Hela städer brann ju ner på
den tiden.
Byggandet av den första egentliga bilen
påbörjades i juni 1897. Vagnskorgen beställdes i Stockholm från C.A. Carlsson
& söner. Det var en färdigköpt hästvagn
som enligt Eriksons anvisningar förstärktes och kompletterades med styranordning mm. (Den 25 augusti 1897
satte han sitt signum under ritningen
på ändringarna av karossen). Priset var
450 kronor. Bilen fick två växlar framåt
och en bakåt. Vagnen hade ännu inte
fått fungerande bra bromsar men det
ansåg Gustaf Erikson kanske inte var så
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Första bilolyckan var ett faktum. Bilen
fick endast obetydliga skador som var
lätta att laga. Erikson gjorde också en
del förändringar av motorn och flyttade
den från en påbyggd låda bakom själva
karossen till under bilen mellan föraroch baksätet. Framaxeln flyttades 1 dm
bakåt. Ackermannvinkeln blev därmed
bättre och styrningen lättare. Ett fungerande bromsreglage kom äntligen på
plats.

Provturen tidigt 1898 med A-bilen
Under april-maj 1898 provkördes bilen ytterligare.Trots att han själv varit
med om att starta upp projektet saknade
disponenten förtroende för de hästlösa
vagnarna. Han förbjöd Gustaf att starta
sin maskin inom verkstadsområdet. Abilen måste därför knuffas för hand upp
från verkstaden och provturen skulle företagas på landsvägen (utanför nuvarande mc-muséet) där en massa människor
mött upp för att beskåda undret. Erikson fattade posto vid styrspakarna. Vid
frukosten på Brukshotellet samma dag
hade Erikson inbjudit tre oförskräckta
kamrater, ingenjör Carl Ceverin, bokhållare John Bock och bokförare Rob.
Bergström att såsom passagerare följa
honom på den vådliga färden. Två kraftiga svarvare, Axel och Leonard, gick
bakom bilen och sköt på så att den skulle komma igång. Motorn tände med besked. Det blev ”ett fruktansvärt smattrande, som fick hela bruket på fötter,
så att kvinnor och barn ögonblickligen
försvunno..” Men den gick för egen maskin. Första etappen blev kort. Bara 150
meter och sedan dog motorn. Erikson
hade gjort någon felmanöver med reglagen och svarvarna fick åter rycka in
och skjuta på tills motorn tände på nytt.
Etapp två blev något längre men inte
mycket. Premiärturen slutade mot en
kvarnvägg ”som kom att stå i vägen”.

A-bilen Gustaf Eriksons skiss
Koncernledningen var otålig. Man ville
se ett raskt resultat av satsningen på den
innovativa skapelsen. I ett brev till disponent Peter Petersson försökte Gustav
dämpa oron med att lägga fram en vad
man idag kallar glädjekalkyl. Han skrev
att drifkostnaderna per 10 km skulle
uppgå till 11,5 öre, det vill säga 7,5 öre
till fotogen, 1,0 öre till smörjning och
3 öre till reparationer. Utländska bilar
kunde ha en driftkostnad om 15-20 öre.
Vagnen borde kunna säljas för ett så
lågt pris som 3000 kronor. En utländsk
motsvarighet skulle säkert kosta det
dubbla. Kunde fabriken producera 12
bilar per år skulle vinsten efter avdrag
för tillverknings- och administrationskostnader, förslitning av maskiner och
verktyg mm bli 12 000 kr enligt Eriksons entusiastiska beräkningar. Lyckades man öka takten till 24 bilar per år
skulle vinsten bli 30000 kronor, en uppgift som säkert gladde styrelsen med
tanke på att hela fabriksanläggningen
kostade 17000 kronor.
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skaper, tillsammans med styrproblemen, gjorde fordonet svårt att bemästra
och framfarten var nog så nyckfull.
Erikson var inte bara en begåvad konstruktör, utan också envis och trägen.
Efter en lång rad modifieringar av olika
konstruktionsdetaljer gick han under
hösten 1898 upp på kontoret till disponent Petersson och begärde att få
konstruera en helt ny bil. Svaret blev
kärvt:”Ingenjören får väl se till att den
första kan gå av sig själv – innan vi börjar med en ny”,

Erikson måste redan vid första provturen ha upptäckt att motorn inte orkade
dra igång både sig själv och vagnen
samtidigt. Han blev tvungen att ge ”motorn det försprång” som en koppling
med frikopplingsmöjlighet ger och han
satte omedelbart igång med att konstruera en sådan. Han hade kopplingen klar,
och bilen körklar, redan i maj.
Försommaren 1898 ansåg Erikson att
hans motorvagn var så pass driftsäker
att han vågade inbjuda sin uppdragsgivare på en officiell provtur. Gustav
satt själv vid styret med tre passagerare
i bilen. Provturen sägs ha gått från Surahammars Bruk till Ålsätra gård och
tillbaka en sträcka på ungefär två mil.
Enligt en historia som brukar berättas
- sann eller ej – hade disponent Petersson för säkerhets skull bett en kusk att
komma efter med skjuts så han skulle
slippa gå hem om bilen fallerade. Det
gjorde den nu inte men när Erikson frågade om resultatet inte tydde på att det
var dags att satsa på en serieproduktion
av bilen lär disponenten ha svarat: ”Inte
fan förstår jag mig på bilens goda egenskaper men nog ryker den förbannat bra
alltid.”
Det var kanske tur att disponenten inte
förstod sig alltför bra på bilar, för Eriksons första motorvagn led av uppenbara brister. Styret satt i likhet med
många samtida utländska konstruktioner överst på en styr- och reglerkolonn.
Styrarmen var lång i förhållande till
styrets bredd. Vidare var de så kallade
Ackermanvinklarna, som får de båda
hjulen att beskriva harmoniserande
cirklar vid en sväng, felaktiga. Detta
gjorde tillsammans att vagnen knappast gick att styra. Motorns konstruktion gjorde att den fungerade dåligt vid
lågt varvtal. Hastigheten bestämdes av
pådraget och det tog alldeles för lång
tid innan varmluftsmotorn reagerade på
en ändring av detta pådrag. Dessa egen-

Många delar levde vidare i Eriksons
efterföljande försöksvagnar från 1899
(B-bilen) respektive 1900/01 (C och Dbilen). Detta var en motiverad sparsamhet med tanke på att till exempel bara
dreven till differentialen kostade lika
mycket som Eriksson tjänade på ett år.
C/D-vagnen renoverades sedan i modern tid och ingår sedan 1927 i Tekniska Muséets samlingar i Stockholm.
Därmed kan man med visst fog säga att
även A och B-bilen är bevarad eftersom
många delar återanvändes till exempel
karossen.
Till utseende var dessutom alla de fyra
bilvarianterna utseendemässigt lika Ritbordsbilen.
B-bilen
Denna vidareutvecklade bil tillverkades
(hösten 1898-1899) med många delar
återanvända från A-bilen. Bland annat
återanvändes vagnskorgen, så i grova
drag var B-bilen lika A-bilen. Eriksson
övergav sina ”varmluftsmotorer” med
gemensamt förbränningsrum och utvecklade en 2-takts förbrän-ningsmotor
med 2 liggande cylindrar och ventiler
till B-bilen. Motorn fanns i flera utföranden. Motorn placerades även nu mitt
under bilen. Transmission var stångöverföring till bakhjulen. Motorn gick på
fotogen med glödtändning. Start skedde
med en sidoplacerad vev. Från och med
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C/D-bilen (1900-1901)
Bilen togs fram med flera delar från Bbilen (kaross, axlar osv). Denna bil hade
under sitt liv två olika motorer och två
snarlika växellådor. Motorplaceringen
var fortfarande mitt under bilen. C/Dbilen hade kedjedrift till bakhjulen och
var i början utrustad med en nyutvecklad C-motor som hade 2 motverkande
cylindrar (boxermotor) med 4-takt och
bränslet var, som sista bil, fortfarande
fotogen. Hastighetsregleringen var via
utblåsningsventilen där man lät en del
avgaser sugas tillbaka i motorn för att
minska motorns effekt.
Motorns första ritning är signerad Södertelge den 30 augusti 1900 men från
den 16 september signeras ritningarna
Surahammar. I oktober 1901 sänds, enligt brevavskrift, motorvagn och motor
till Södertelge för montering och därmed är bilbyggandet över i Surahammar.

nu var motorerna vattenkylda. För första gången användes utpuffningsdämpare, det vill säga ljuddämpare. Bilen
kördes förmodligen av egen kraft först
hösten 1899 och var i bruk till och med
mars 1900.
De beskrivningar som berättar om uppvärmning med blåslampa bör vara från
B-motorns tidiga liv innan elektrisk
tändning kom till användning.
Även denna B-bil var konstruerad och
bekostad av Vagnfabriken men byggd
och körd i Surahammar.
Senare under 1899 beslutade man sig
för att sända bilen isärplockad och
packad i lådor till Södertälje då denna
verkstad hade blivit bättre rustad med
arbetsmaskiner. I Södertälje fortsatte
experimenten till och med år 1900.
Då insåg man att den utländska biltillverkningen hade kommit längre och bilen ställdes därför undan och har sedan
dess inte varit igång. Några längre turer
gjordes aldrig.

Sedan utvecklades i Södertelge D2-motorn med ny utväxling som monterades
i C/D-bilen. Den var en boxermotor,
lika C-motorn, men hade reglering via
insugnings- och inte via utblåsningsventilen. D-motorn var Eriksons första
bensindrivna motor. Cylinderdiametern
var 100 mm.
Denna motor utvecklas dels till ett encylindriskt utförande (kallad 3 hk - D3
och D5 och slutligen D3,5) för användning som båt- och dressinmotor dels
som E9 till en tvåcylindrig lastbils- och
bilmotor.
På modell 1900/1901 finns en mittskena
på framhjulen som tillkom under vintern 1902/1903. Denna skulle förbättra
styrningen på snöigt och isigt underlag.
Man prövade också med medar fram.
I en del publikationer är modell 1897
avtecknad med medar men de fanns
först på modellen 1900/1901. Ritningen
till dessa medar är signerad 23 januari
1902.
Till Sveriges Tekniska Muséum i Stock-
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B-bilen 1898
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holm, eller egentligen till det som då
skulle bli muséets samlingar, kom bilen den 21 mars 1927 och noterades då
i liggaren som en gåva från dåvarande
Scania-Vabis - detta som ett resultat av
Torsten Ahlins upprop i pressen 1925
efter gamla motorfordon till museisamlingarna.
Den andra bilen i landet
Enligt Gert Ekström och i hans bok
Svenska bilbyggare byggde Erikson ytterligare två bilar på tidigt 1900-tal - en
öppen och en täckt omkring år 1900 vilkas motorer var placerade under vagnarna. Bilarna var enligt Gert byggda
på så kallad Skånsk vagn men bilarna
benämndes enligt bevarade ritningar för
Droskor. Den öppna bilen var försedd
med massiva gummiringar på hjulen
och bilarna bestod, enligt bevarade ritningar, av en fast framdel och en utbytbar bakdel, den senare i olika utföranden. Man kunde alltså enkelt göra om
bilarna till bilar med små flak. Båda bilarna levererades till Surahammar. Den

öppna bilen fanns kvar i Surahammar
till i slutet av 10-talet då den tyvärr blev
isärplockad och senare, år 1921, delvis
uppbränd. Det är till denna bil vår motor hör.
Det ålderdomliga hästvagnsutseendet
på denna öppna bil har gjort att man i
vissa läger felaktigt trott att det varit Abilen som brändes.
Vi har funnit originalritningarna till
denna den öppna vagnen i Scanias historiska ritningsarkiv.
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VABIS 1897 Projektteam
Bild Tony Bjurström

Delar av det stolta stolta projektteamet samlade vid vårt klubbhus fr v. Lars
Erikols, Dag Sollander, Torbjörn Boman, Lars Mjörning, Bob Lockley, Torbjörn
Wahlgren. Stig WvW missade dock fotot pga ett annat projekt.

Projektgrupp

Med erfarenhet av tidigare projekt bildades en grupp där huvudansvaret och kontakt med Tekniska Muséet togs av Bosse Söderberg. När Bosse tyvärr lämnade
jordelivet togs ansvaret över av Dag Sollander och Bob Lockley. Övriga iblandade som bidragit till renoveringen är Sune Lindén, Torbjörn Boman, Lars Johannesson, Stig Winblad von Walter, Lars Erikols och Torbjörn Wahlgren.
Dokumentation av Bosse (in memorian) som fört dagbok som Dag tog över och
som även har filmat. Allt skall sammanställas inklusive återlämnandet av bilen till
Tekniska Muséet.

Någon månad tidigare var en god del av klubben på besök på Villa Asea, en annan klassiker, och vår fotograf passade då på att på trappan föreviga detta stolta
AMV-gäng som hela tiden stöttat och hejat på kamraterna och projektet.

