
Norska vagnar tillverkade av ASJ i Linköping

Leveransfoto av CDFo nummer 775 utanför ASJ:s verkstäder år 1920.

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstädernas

första utländska order kom samma år som Första

Världskriget slutade, alltså 1919. Tiderna var

svåra, priserna ökade under kriget, det var svårt

�Ĵ ȱ�ª ȱ���ȱ�ª ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�ª ȱ� �������ȱ

och bränsle. Utöver vissa smärre ny och

ombyggnader av järnvägsvagnar tillverkade

verkstäderna bl.a. kärror av olika sorter till den

svenska krigsmakten. Även vapen i form av bl.a.

granatkastare tillverkades under krigsåren.

Men så 1919, närmare bestämt den 10 juni skrev

Norges Stadsbanor kontrakt på 11

järnvägsvagnar. Det var III klass vagnar med

����ȱ���ȱ���������¢� � �ǰȱ��Ĵ ���ȱ�� ��ǯȱ������ȱ

det ursprungliga kontraktet skulle ASJ leverera

dessa vagnar successivt under 11 månader men

� ��ȱ ����ȱ ������� ȱ �Ĵ ȱ �ª ���ȱ ���ȱ ������ȱ

leveranstiden. Vagnarna var av tre typer, med 4,

3 och 2 kupéer. Storleken på postkupén var

��������ȱ�ª ȱ�����ȱ��Ĵ ��������· ��ǯ

Tre vagnar levererades i februari 1920, övriga i

oktober samma ª �ǯȱ� �ȱę��ȱ���ȱ� ��ȱ��Ĵ ���ȱ� � ��ȱ

med typnummer 13 (med fyra kupéer), typ 14

(med tre kupéer) och typ 17 (med 2 kupéer). Från

1959 §�������ȱ��Ĵ ����ȱ����ȱ�� ��Ř-11. Delar av

vagn 775 finns bevarade på Norsk Teknisk 

Museum.

Något senare under 1919 skrev ASJ kontrakt med

Norsk Hovedjernbane om leverans av 10

“� ���ª ��������ȃȱ � ��ȱ ��Ĵ ���ȱ � �ǯȱ ����������ȱ

skulle enligt avtalet ske inom 8 månader, d.v.s. i

juli 1920. Men blev försenad till februari 1921.

Typ N:r Kupéer Sitt
platser

Anm

13 775 4 32 Delvis bevarad

13 875 4 32

13 18081 4 32

13 18082 4 32

13 18083 4 32

13 18084 4 32

14 18085 3 24

14 18086 3 24

14 18090 3 24

17 18091 2 16

13 18092 4 32

Tabell över levererade CDFo vagnar.



Bilden ovan: Kupée för rökare i CDFo vagnen

Bilden nedan visar resgodsutrymmet med den väl skyddade
kaminen.

Tabell över tredjeklass vagnar levererade 1921.

N:r Littera
1934

Nytt n:r Ny littera Anmärkning

38 CFo 18623

39 Bo4c

40 Co 18826 Bo4c

41 CFo 18624

42 Co 18839 Bo4c

43 Co 18827 Bo4c

44 Bo4c

45 CFo 18679 BFo4b Bevarad som
BFS65

46 CFo 18625

47 Bo4c



Leveransbild av NSB Co nummer

44 exteriört och interiört (ovan)

Interiör i 3-klass vagn med om-

ställbara soffor, beroende på rikt-

ning (höger)

Norsk Hovedjernbane bedrev trafik mellan 

Oslo Ö och Eidsvoll. Företaget, där staten hade

�Ĵ ȱ�����ȱ��Ě¢�����ȱ����ȱŗşŘŝ övertaget av NSB.
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Co, typ 30. och hade nummer 38 - 47 med 78
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1933-34 ę��ȱ�����ȱ������ȱ��Ĵ ���ȱ� �Ś�ȱ�¢�ȱŗǯ

När NSB anskaffade elektriska motorvagnar 

byggdes flera av dessa vagnar om till mellan 
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motorvagnståg. De vagnar som var i bruk 1970

ę��ȱ��Ĵ ���ȱ�Ŝśȱ���ȱ���Ŝśǯȱ� ������������ȱ��ȱ��ȱ

kvarvarande vagnarna skedde under 1970-

talet, BFS65 med nummer 18679 blev räddad

till eftervärlden av Norsk Jernbaneklubb,

Kröderbanen.

Uppgifterna om vad som hände med vagnarna i

� ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�ª Ĵ ȱȱ��ª �ȱ����ȱ������ȱ

vid Nosk Jernbanmuseum i Hamar.

Text: Bengt-Åke Rudström

Alla fotografier kommer från Östergötlands Järn-

vägsmuseum Linköping


