
Aktiebolaget Svenska
Järnvägsverkstäderna

En viktig del i Linköpings utveckling till industristad

ASJ:s verkstäder fotograferade 1947 från luften. I mitten i nedre delen av bilden ligger de två kontorshusen. Till vänster
bakom den nybyggda vagnhallen ligger plåtverkstaden och gjuteriet. I bildens högra del syns också delar av Saab:s verkstäder
och hangar.

I år är det hundra år sedan Ak-
tiebolaget Svenska Järnvägs-
verkstäderna startade sin verk-
samhet i Linköping. På fälten
som tidigare tillhörde Råberga
gård byggdes det som kom att
bli Linköpings första storindu-
stri. Verksamheten kom igång
redan under första halvåret
1908. De första järnvägsvagnar-
na levererades också detta år. En
av de första leveranserna var till
Östra Centralbanan som gick
alldeles utanför fabriksområdet.
De första åren producerades
vagnar till flera olika järnvägs-

företag. Det var både gods-
och personvagnar, men också
spårvagnar till Gävle och Upp-
sala. En prestigefull beställ-
ning som ASJ fick var att få
bygga en vagn till Drottning
Victoria, något som kan ses
som en stor utmaning för det
nya företaget.

Varför kom ASJ att hamna i
Linköping? Främsta skälen till
detta var att flera av de perso-
ner som kom att ekonomiskt
stödja uppbyggnaden av den
nya industrin bodde eller hade
goda kontakter med Östergöt-

land. Att sedan det fanns ett väl
utvecklat järnvägsnät runt Lin-
köping, med både stambana,
Östra Centralbanan, ÖCJ och
smalspårigt nät, var mycket vik-
tigt för ASJ. Andra orsaker, som
att man låg lagom långt bort
från andra konkurrenter, att det
inte fanns andra liknande indu-
strier på orten som man tvinga-
des konkurrera om arbetskraften
med och att det var möjligt att få
tag på bra mark påverkade
också valet av plats. Linköpings
läge kom som vi skall se senare
att bli viktigt för den fortsatta



utveckling som skedde främst
under 30 och 40-talet.

Men vad betydde egentligen
ASJ:s tillkomst för Linköping
och omgivande socknar?
Tannefors var 1907 en liten
kvarnby som under flera hundra
år hade funnits vid fallen i Stån-
gån. Viss industriell verksam-
het, utöver kvarnar hade funnits
där under 1800-talets sista år. I
anslutning till byn låg ett antal
större gårdar. En av dessa var
Råberga gård.

Tannefors tillhörde år 1907 S:t
Lars socken som låg så att säga
runt om Linköpings stad och
därmed landsförsamling till

Domkyrkoförsamlingen.
Omkring sekelskiftet, hade
viss industriell verksamhet
börjat spira. Kanske inte i
själva staden, utan främst i
dess omgivning. Det var fram-
förallt livsmedel-, trä- och tex-
tilindustri som hade börjat få
fäste. I jämförelse med Norr-
köping var Linköping fortfa-
rande ingen industristad utan
mest ett viktigt administrativt,
handels- och kommunikations-
centrum.
ASJ:s etablering fick naturligt-
vis stor påverkan på Tannefors
men efterhand också på Linkö-
pings utveckling. Vid denna

tid fanns flera inflytelserika per-
soner som var positiva till den
nya industrin, men det fanns
nog också dom som såg med
skepsis på nyetableringen i Tan-
nefors.
När de ledande personerna vid
uppbyggnaden av ASJ, Erland
och Karl Johan Uggla flyttade
till Linköping från sina tidigare
arbeten vid Södertälje Verkstä-
der, följde ett antal arbetare och
tjänstemän med, totalt mellan 30
– 40 personer enligt kyrkans
flyttlängder kom, från Söder-
tälje men även personer från
andra delar drogs till Linköping
till de nya verkstäderna. År
1908 hade ASJ ca: 200 an-
ställda. En siffra som kom att
öka betydligt under de kom-
mande åren.

År 1911 inkorporerades S:t Lars
till Linköpings stad. Det innebar
att Linköpings innevånarantal
ökade i ett slag med över 4 000
och de två industricentra, Rå-
berga/Tannefors och Nykvarn
som börjat utvecklas blev också
inlemmade i Linköping. Efter
denna inkorporation hade Lin-
köping ca: 1 300 industriarbe-
tare. Vid samma tidpunkt hade
Norrköping drygt 8 600.
När ASJ startade sin verksam-
het, 1907 var det kris i möbelin-
dustrin i Linköping. Denna in-
dustrigren som var en av de
som tidigt hade etablerats i Lin-

Tannefors kvarnby några år efter sekelskiftet. ÖCJ har öppnats men fälten runt Råberga gård är fortfarande inte bebyggda av
ASJ. I mitten av bilden ligger kvarnbebyggelsen och vattenverket vid Stångån.

Gjuteripersonal uppställda framför ASJ:s första gjuteri



köping. Krisen gjorde att många
av industrierna gick omkull och
många arbetare blev arbetslösa.
Detta bör ha påverkat ASJ posi-
tivt eftersom en av de yrkes-
grupper som man var mycket
beroende av var just träarbetare
och snickare. Järnvägsvagnar
byggdes vid denna tid, utöver
vagnens järnramverk helt i trä.
ASJ kom under många år att ha
som ett av sina signum den
mycket höga klass på snickeriar-
betet i alla vagnar man levere-
rade.

Metallarbetare däremot fanns
inte i någon större utsträckning i
Linköping utan där fick man
försöka, dra till sig kompetent
arbetskraft från andra större
verkstäder i landet. Exempelvis
lyckades man värva några arbe-
tare och tjänstemän från Motala
Verkstad och från Centralverk-
städerna i Örebro.
Verksamheten gick bra under de
första åren. Omsättning och
vinst ökade under hela den
första tioårsperioden. Detta trots
att tiden kring första världskri-
get var svår för dom flesta i
Sverige.

När kriget började ta slut kunde
ASJ börja planera för vad som
skulle ske när det blev fred.
Flera liknande industrier i Sve-
rige hade stora problem och
hölls under armarna av större
kunder som hade stora fodring-
ar. Detta kunde nu ASJ utnyttja
för att på ett relativt billigt sätt
utöka sina produktionsresurser.
År 1918 bildades ett ”Stor” ASJ
när AB Arlövs Mekaniska
Verkstad och Waggonfabrik till-
sammans med Vagn och Ma-
skinfabriksaktiebolaget i Falun
inkorporerades med det ur-
sprungliga ASJ. I och med
denna förändring skedde också
en förskjutning av ägandet från
familjen Uggla och dess
vänkrets till en mer differentie-
rad och institutionell ägarstruk-
tur.
Anledningen till utvidgningen
var enl. Erland Uggla ”att det
var nödvändigt att standardisera

Ovan: En kalkvagn som är färdig för leverans till Norra Södermanlands Järnväg

Nedan: Tredjeklass personvagn litt. C5a tillverkad för SWB

Släpvagn till Karlskrona stads spårvägar. Ingick i en leverans år 1910 av fyra
spårvagnar och två släpvagnar.



tillverkningen” och det kunde
inte göras utan att man slog ihop
verkstäderna under en gemen-
sam ledning. Idéen var att för-
lägga olika typer av verksamhet
till de olika orterna. Tillverk-
ning av lok och godsvagnar i
Falun, personvagnar i Linkö-
ping, person- och godsvagnar i
Arlöv. Man kunde sedan an-
vända de andra verkstäderna
som underleverantörer av delar
och komponenter. Detta kan
man också se klart att så skedde,
men det tog åtskilliga år innan
man fullständigt hade lyckats få
till den standardisering som man

önskade 1918.
Förändringen av företaget på-
verkade inte verksamheten i
Linköping särskilt mycket. Pa-
rallellt med tillverkningen av
järnvägsfordon startade också
tillverkning av värmeprodukter
och lite senare även tillverk-
ning av karosser till bussar.
Under alla år förekom också
mycket produktion av olika
kärror och andra produkter till
den svenska krigsmakten.
Mycket av denna produktion
var ett sätt att inte behöva säga
upp arbetare när beställningar-
na av järnvägsprodukter peri-

odvis minskade. Även tillverk-
ning av andra produkter, repa-
rationer och ombyggnader sked-
de till olika företag och institut-
ioner i Östergötland. ASJ till-
verkade dammluckor till de
olika kraftverksbyggen som vid
denna tid pågick, man tillver-
kade möbler och andra detaljer
till de kasernbyggen som pågick
i Linköping, man renoverade ett
mudderverk till Linköpings stad
och byggde om gasverket.

Redan under 1920-talets senare
del hade ASJ sina första kontak-
ter med flygverksamheten på
Malmen. Erland Uggla och sty-
relsen ville att ASJ skulle starta
upp med flygplantillverkning.
Avsaknaden av garantier från
stadsmakten gjorde det emeller-
tid omöjligt och det dröjde ända
till början av 1930-talet innan en
flygplanavdelning startades
inom ASJ. Genom att man lyck-
ades få ett flertal goda flyg-
planskonstruktörer att börja ar-
beta inom den nya flygavdel-
ningen, som kom att kallas
ASJA kom en rätt omfattande
verksamhet i gång. Efter många
om och men så kom stadsmak-

Tillverkningen till den svenska krigsmakten startade redan under ASJ:s första år.
Här är det redskapsvagnar som är klara för leverans.

I samband med att ASJA bildades
1930 byggdes en hangar för flygverk-
samheten i anslutning till sammansätt-
ningshall nr: 2. På bilden syns vind-
struten som placerats på hangarens tak



terna i slutet av 30-talet att
kräva att flygplanstillverkningen
skulle koncentreras till ett nytt
bolag, Svenska Aeroplan Aktie
Bolaget, Saab. Detta företag
som egentligen hade startat sin
verksamhet inom Bofors, Nohab
i Trollhättan år 1937 blev 1939
ett nytt företag där ASJA ingick
som en del tillsammans med det

ursprungliga Saab. Att Saab
skulle finnas kvar i Linköping
var inte helt självklart. Visser-
ligen hade ASJ satsat på att
bygga ut verkstäder och flyg-
fält men läget för Linköping
var sämre än Trollhättan om
man tog i beaktande det hot
som vid denna tid rådde vid ett
eventuellt krig. Det kom från

öster och Linköping låg närmare
och var lättare att nå för fient-
liga flygplan än vad Trollhättan
var. Här kan man se vad som
helt klart hade hänt om man
hade valt att förlägga ASJ till
t.ex. i Norrköping, då hade Saab
med all sannolikhet blivit place-
rat i Trollhättan eller på någon
annan plats längre väster ut.

Flygplan och krigsmateriel tillhörde en viktig del av ASJ:s produkter. Här i form av Jaktfalken I eller J6B som flygplanet
hette inom det Svenska Flygvapnet och en lavett till en 15 cm kanon, tillverkad för Bofors.

Restaurangvagn med litt. Ro3 och nummer 2943 tillverkad till SJ och levererad 1932



ASJ:s företagsledning var förut-
seende när man startade upp för-
bättringen av flygfält och verk-
städer och de ekonomiska reali-
teterna gjorde att verksamheten
stannade i Linköping.

Saab:s placering i Linköping
medförde, vilket man kan se så
här i efterhand att ASJ:s verk-
samhet i Linköping inte kunde
vara kvar när flygverksamheten
expanderade. Ändå fortsatte
verksamheten under ca: trettio
år innan den ursprungliga järn-
vägsfordonstillverkningen las
ner och övrig verksamheter
spreds ut på olika företag och
orter i Sverige.
Att Linköping har ASJ att tacka
för mycket stor del av den ut-
veckling som skett är helt klart.
Hade inte ASJ kommit till Lin-
köping så hade inte heller Saab
placerats där och då hade nog
inte heller många av de mindre
industrierna, teknikföretagen
och universitet fått den utveckl-
ing som den har fått. Linköping
hade nog i ett sådant läge varit
betydligt mindre som stad och
kanske mer ha överensstämt
med den bild som man har gett
och fortfarande försöker ge vid
handen att man är en småstad,
om än en förvuxen sådan.

Bengt-Åke Rudström

Alla bilder kommer från ASJ-
arkivet vid Östergötlands Järn-
vägsmuseum i Linköping

Nytt möter gammalt. Snabbmotorvagnståget Xoa5, tillverkat av ASJ i Linköping
tillsammans med växellok på Linköpings C

Lokalmotorvagn litt. Xoa7 framför ASJ:s förråd och kontor i väntan på leverans

En personvagn med littera Co8d-LÅ på spåret vid Tannefors station.


