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Aktiebolaget Svenska Järnvägs-

verkstäderna i Linköping, ASJ är

väl för många mest känt för sin

produktion av rälsbussar, tunnelba-

nevagnar och personvagnar till SJ.

Under 50-talet förekom mycket in-
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don till utländska kunder. Offerter 

lämnades på framförallt motorvag-

nar till länder som Saudi Arabien,

Spanien, Portugal och till och med

Australien.

I början av 1955 gjorde den Colom-

bianska järnvägen en förfrågan till

olika tillverkare av järnvägsfordon.

Förfrågan gällde både lok och vag-

nar, men också rälsbussar. Orsaken
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upp och även bygga nya järnvägs-

linjer genom lån från internation-

ella banker. Järnvägen som har

spårvidden 36" eller 914 mm och

förband bl.a. hamnstaden Porto-

ventura med de större städerna

Calia, Meridin och Bogota. Den

bergiga naturen i Colombia motive-
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järnväg men även om man tar hän-
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rig järnväg så var banstandarden
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projekt som ASJ hade startat i bör-

jan av 50-talet men inga färdiga
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för kunden inte var intresserad.
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rälsbussar som ASJ tillverkade

lämnades till kunden. Hösten

1955, alltså för 60 år sedan läm-

nade ASJ en offert till den Colom-

bianska kunden. I konkurrens

med 18 andra tillverkare från
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var billigast och förhandlingar star-

tade med den Colombianska köpa-

ren. De första förhandlingarna gjor-

des av bl.a. ASJ:s VD Yngve

Övergaard som efter en 39 timmars

flygresa från Bromma med mellan-

landning i New York och på Ja-

maica landade i Bogota.

Kontraktet med de Colombianska

myndigheterna skrevs under 1956.

Kontraktssumman var på 22,7 milj.

kronor med betalning i US $ eller i

kaffe. En stor stötesten blev just be-

talningen, bl.a. på grund av Colom-
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tvingades till många och ingående

diskussioner om hur och när betal-

ningen skulle ske. Landet hade

stora problem med kontanter vilket
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tersom den Colombianska kaffefe-

derationen ställde vissa krav på en

Förslag på dieseldrivet motorvagnståg till Nordmark-Klarälvens Järnväg som ASJ

lämnade 1953. Designen är helt klart den samma som användes till de motorvag-

nar som tillverkades för den Colombianska järnvägen.

Tillverkning av en motorvagn och i bakgrunden en släpvagn år 1958.

Den Colombianska järnvägens logotype

som fanns i fronten på motorvagnarna.



sådan affär. Framförallt ville kaffe-
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levereras från New York och inte

direkt från Colombia. Något som

kaffeimportörerna i Sverige inte 

gillade eftersom man då riskerade
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hjälp med kontanter undanröjde

problemen och ASJ kunde få sin

betalning.

Beställningen bestod av 28 motor-

vagnståg med motorvagn och en
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struktionslösningar användes från
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YCo6. Drivning av motorvagnen

bestod av två diselmotorer från

Cummins.

Inredning i både motor- och släp-

vagn var funktionell men också

något mer luxuös än i de svenska

rälsbussarna. Stoppade fåtöljer i

skinn och köksavdelning med kyl-

skåp. Naturligtvis ingick luftkon-

ditionering med flera fläktar i 

varje vagn.

Designen av vagnarna skilde sig

från de mer lådliknande svenska

rälsbussarna, med en snygg front

och fönstren väl anpassade till den
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var för övrigt en stil som gick ige-

nom på övriga motorvagnar som

man offererade till både utländska 

och inhemska kunder. Nämnas kan
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som ASJ erbjöd Nordmark-

Klarälvens Järnväg 1953 hade en

design som påminde om Colombia-

tågen. Tyvärr fick man inte bygga 

Övre bilden. Boggin var en egenkon-

struktion som användes till de colombi-

anska vagnarna.
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var lite lyxigare än i de svenska rälsbus-

sarna.

Nedre bilden. Provtåg på Ringstorpsba-

nan på f.d. MÖJ. Tåget står på banken

upp mot viadukten över Östra stamba-

nan.
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utseende.

Konstruktionen av vagnskorgar

samt boggier gjordes helt av ASJ.
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skedde konstruktionen av motor-

vagnar i samverkan med andra fir-

mor, som t.ex. ASEA eller i nära

samarbete med kunden.

Provkörning av motor- och släp-

vagnar gjordes på den smalspåriga

Ringstorpsbanan på fd. MÖJ och

vid några tillfällen gjorde man tu-

rer ända ner till Åtvidaberg på

gamla NVHJ. Enligt flera som var 

med vid dessa tillfällen slog man

vid flera tillfällen hastighetsrekord 

på dessa provturer. Den Colombi-

�����ȱ������ȱ���¢Ĵ ����ȱ��Ǳ�ȱ� �Ȭ

skinbyrå för besiktning utöver den

egna personal som var med under

tillverkningen och provkörning av

vagnarna.
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slagits in i skyddshölje från Linkö-
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Göteborg. Där lastades vagnarna

på specialanpassade fartyg för

transport till Colombia eller till

Amsterdam, där omlastning sked-
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Buenaventura som lossnings-

hamn.
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Colombia uppstod många pro-

blem. Spårstandarden, men också

den höga höjden, som delar av

banan gick på ställde till med pro-

blem. Av olika skäl så hade vikten

på motorvagn och släpvagn blivit

större än vad ASJ hade lovat i offer-
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specifikationen hade ändrats under 

tillverkningen. För släpvagnen

ökade vikten med 3 ton och för mo-

torvagnen med hela 6 ton, från 17
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orsak till problemen, särskilt med

tanke på de svåra förhållanden som
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torerna visade sig vara för svaga
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levererats stoppades leveranserna

av återstående vagnar tills man

hade åtgärdat problemen. Boggier-
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Övre bilden. Motorvagnståg bestående

av två motorvagnar på besök i Åtvida-
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anska ambassadören besökte ASJ 1958.
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släpvagnar gjordes med specialvagnar
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Bilden längst till vänster. Motorvagn

ŗŜŝŜ���ȱ�������ȱ���ȱ�Ĵ ȱª�����ǯȱ���Ȭ

manstötningen skedde i låg fart, trots det
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och fick en avvikande front. 

Bilden till vänster. Den krockskadade

motorvagnen vid serviceverkstaden i

Cali.



senare fick problem med material-
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Den första av de modifierade mo-

torvagnarna levererades 1961 och

godkändes av kunden efter en prö-

votid. De tidigare levererade tågs-
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bl.a. Cali fanns verkstad som ut-
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rationer och de modifieringar som 
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Under leveransperioden fanns per-

sonal från ASJ i Colombia. Utöver

de problem som nämnts tidigare
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den och mer alvarliga olyckor. Kol-

lisioner med nerfallna större stenar,

men även med andra fordon som

ånglok orsakade i några fall stora

skador, som också åtgärdades av

ASJ:s personalen i Colombia.

Colombiatågen slutlevereras i mars

1961 och en tid därefter avslutade

ASJ sin verksamhet i landet. Under

den period som leveranserna sked-

de, fanns också intresse från den
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från ASJ, men av det blev det inget.

Så sent som 1968 beställdes reserv-
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gång med lånade pengar från

Världsbanken.

Den reguljära persontrafiken på 

järnväg i Colombia minskade sta-

digt på 70-talet och försvann helt i

början av 90-�����ǯȱ �����Ĵ ª �ȱ ���ȱȱ

charter har funnits sedan tidigt 80-
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viss trafik.   

Tre av motorvagnarna och sex släp-

vagnar köptes av en privatperson

och för närvarande är en motor-

vagn och en släpvagn restaurerade
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runt Bogota. Det är motorvagn nr.
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nen har förutom en allmän upp-

snyggning blivit ombyggd i främre

�����ȱ�ã�ȱ�Ĵ ȱ�����ȱ�ã�ȱ���ȱ���ę�ȱ

den skall användas till.

Underlaget för denna artikel kom-

mer i huvudsak från ASJ:s arkiv i

Östergötlands Järnvägsmuseum i
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derna om inget annat anges.

Bilden överst. Motorvagn nr. 1684 i

Bogota 1972-04-14. Strålkastarna har

tagits bort. Fotograf Frank Stenvall.

Bilden till höger. Annons i colombi-

ansk tidning som visar fronten på de

ASJ byggda motorvagnarna.

Bilden nedan. Motorvagnståg i Santa

Marta 1981-01-04. Fotograf Gunnar

Boman. Samling Frank Stenvall.

Bilden längst ner. Ombyggd motor-

vagn för företaget Turistren Bogota

Colombia. Foto från Eduardo Rodri-

guez


