
MÖJ 1013 fyller 90 år

Tekniska data

Tillverkad: ASJ i Linköping 1912

Levererad till MÖJ som C 1013

Vikt: 9 800 kg

Axelavstånd: 6 800 mm

Längd ö. b: 11 500 mm

41 sittplatser

Pris: 7 948 kr

Övertagen av SJ 1950

Med littera Cp och nummer 427

1956 ändrades littera till Bp

Slopad 1960

1912 levererade Aktiebolaget

Svenska Järnvägsverkstäderna i

Linköping tre personvagnar till

Mellersta Östergötlands

Järnvägar, MÖJ. Dessa fick 

nummer 1013 - 1015. Vagnarna
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tredjeklasskupé var av typen

Leveransfoto 1912 på ASJ:s område i Tannefors,

Ritning på vagnarna i arbetsnummer 349 där MÖJ 1013 ingick.
ASJ arkiv i Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping.

länkaxelvagnar med 11,5 m
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Statens Järnvägar övertog

järnvägen 1950. F.d. MÖJ 1013
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Vid leverans hade vagnarna
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plåtklädda. Vagnen 1013

slopades vid nerläggningen av

smalspåret i Östergötland och

deponerades av SJ hos

järnvägsmuseet i Linköping

1965. De andra två vagnarna,

som hade SJ nr: 428 och 429,



År 2002 är det tio år sedan Järnvägsmuseet i Valla öppnade och det är 90 år sedan personvagnen MÖJ 1013 leve-
rerades från ASJ i Linköping. På ovanstående bild flyttas MÖJ 1013 från Ryd till Valla. Det var hösten 1991 som
vagnhallen tömdes i Ryd och vagnar och lok flyttades till Valla. Sommaren 1992 öppnades vagnhallen i Valla för
besökare.

Foto Gunnel Perlefelt

slopades båda 1954 och

skrotades följande år.

1987 köpte Järnvägarnas

Museiförening vagnen av SJ
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vandaliserad på museets

område i Ryd. Efter en större

renovering där alla fönster fick 

�¢Ĵ ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ

bänkarna måste restaureras,
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och där kan man nu beskåda 90

-åringen i den nya vagnhallen.

Text: B-Å Rudström

Bilderna kommer från

Östergötlands Järnvägs-

museum Linköping
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