
Spårvagnar till Karlskrona

Inne i en av de spårvagnar som levererades till Karlskrona stad år 1910. Leveransfoto från ASJ.

Foto från ASJ arkivet i Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping
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Gävle. Under en period i början av 1900 talet sat-

sade många städer på spårvagnar. En av dem var

Karlskrona som 1910 öppnade en linje. De första

spårvagnarna, fyra till antalet och även två släp-

vagnar levererades av ASJ i Linköping.
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platser för 20 passagerare samt 8 stående inuti
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gerare på den bakre och 6 på den främre. Totalt

kunde 46 passagerare åka med vagnen.
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dörr endast på vänster sida. Vid dörren på den
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tersom föraren också fick tjänstgöra som konduk-

tör. Bredden var 2,1 meter och längd över buffer-

tarna var 8,2 meter och vagnen vägde totalt 11
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av den skarpa kurvradie som användes i Karls-

krona, kurvradien var den kortaste i Sverige.

Den elektriska utrustningen bestod av två styck-

en 25 hästkrafters motorer vid 550 volt och 650

varv per minut. Vagnen hade både mekanisk och
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motorerna kortslöts med motstånd.

Vagnkorgens stora sidofönster var fasta, de i lan-

terninen var däremot öppningsbara. Taket var
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teak. De längsgående sofforna hade varannan 

ribba av ask och varannan av teak. Alla beslag

var av polerad rödmetall.

Utvändigt var korgen klädd med 1,5 mm. tjock

järnplåt och målad i en ljusblå ton med lister och
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Karlskrona Stads vapensköld i upphöjd relief.
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till 1949. Några av de ASJ-byggda vagnarna kom
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sommarstugor runt Karlskrona.

Text: Bengt–Åke Rudström.


