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Gustaf Eriksons 
åkvagn

M
useimannen, fil kand Willy Ekström, har skrivit underla
get till denna artikel om Sveriges första förbränningsmo- 
tordrivna bil. Han har under lång tid gått igenom arkiv 
och läst de flesta bevarade handlingar för att få historiken 
så fullständig som möjligt. Han har också i detalj analyse
rat bilen som finns bevarad på Tekniska museet.

Här far vi kronologiskt följa utvecklingen av denna åkvagn och en be
skrivning av det tekniska utförandet. Willy Ekström hade av Scania fått i 
uppdrag att bygga en kopia och gjorde därför denna ”analys” av alla skeden.

Gustaf Eriksons åkvagn 
i Maskinhallen.
Foto Nisse Cronestrand, 
Tekniska museets arkiv

Mannen
Gustaf Erikson har ibland kallats ”den svenska automobilens fader”. Det 
råder ingen tvekan om att han konstruerade den första förbränningsmo- 
tordrivna bilen i Sverige. I Dadalus 1989/1990 beskrevs de två första bi
larna som byggts i Sverige, 1892 och omkring 1894, men de var ångdriv
na. De byggdes av bröderna Cederholm i Ystad.

Gustaf Erikson föddes 1859 i Lindesberg, utexaminerades 1878 från 
Örebro Tekniska Elementarskola. Han arbetade som maskiningenjör i 
Skutskär och i nära tjugo år som ritare och konstruktör på Domnarvets 
järnverk. 1896 anställdes han vid Vagnfabriks AB i Södertälge för att kon
struera ”motorvagnar” och motorer till dem. Senare fortsatte han sin verk-
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samhet med att konstruera en motor, och förgasare, som kunde köras på 
etanol. Gustaf Erikson avled 1922.

"Motorväg nen"
Då Gustaf Erikson, hans medarbetare och chefer var verksamma talade de 
alltid bara om motorvagnen. De visste givetvis vilken motor och automo- 
bil som var den som var under tillverkning.

Det har därför varit nödvändigt att döpa de olika bilarna och motorer
na, för att på så sätt kunna hålla dem isär.

Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertelge
Då järnvägarna introducerades i Sverige omkring år 1850 innebar det en 
transportteknisk revolution. För varje stad och samhälle blev järnvägsför
bindelse kanske en fråga om att överleva.

En järnvägsfeber grep landet, och takten på utbyggnaden hindrades i 
stort sett endast av kapaciteten hos de tillverkare som levererade järnvägs- 
materiel.

Surahammars Bruk var ett av de järnbruk som kom att förse landet med 
järnvägsmateriel. Bruket hade dock ett speciellt problem. Till Surahammar 
fanns ingen järnväg och ingen att vänta inom överskådlig framtid.

Tillverkning av järnvägsvagnar måste ske genom etablering av ett nytt 
bolag, Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertelge, VABIS.

Till högste chef och disponent vid det nya bolaget utsågs kaptenen, se
nare majoren, i Kungliga Väg- och Vattenbyggnadskåren Peter Petersson. 
Sedan tidigare var han chef för Surahammars Bruk. Styrelsen i företaget be
stod av samma personer som i moderbolaget. Vagnfabriken startade sin 
verksamhet i slutet av 1891 och tillverkningen kom i gång under slutet av 
sommaren 1892. Fabriken var fram till 1903 vinstgivande, en vinst som 
kontinuerligt kom att överföras till Surahammars Bruk. 1903 vände järn- 
vägstrenden och färre banor byggdes. Det blev nu uppenbart att branschen 
var överetablerad. Även andra problem tillstötte för moderbolaget Sura
hammars Bruk. 1903 blev Vagnfabrikens första förlustår.

Produktiv och kreativ

Gustaf Erikson 
1859-1922.
Fotograf okänd. 
Tekniska museets arkiv

Eriksons egen skiss 
1897 av "V-motorn". 
Motorn visas även upp
skuren för att man ska 
se arbetsslaget på ena 
sidan av motorn och 
kompressionsslaget på 
den andra (överst).

Första gången en bil visades i Sverige var på en utställning i Göteborg 
1891; en Peugeot som inte väckte någon större uppmärksamhet. Major Pe
tersson insåg att bilar hörde framtiden till och att riskkapital fanns att ta 
från Vagnfabrikens vinst.

1 mitten syns, mellan cy
lindrarna, det gemen
samma förbrännings- 
rummet (underst).
Tekniska museets arkiv
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Eriksons första bilkonst
ruktion, "ritbordsbilen", 
kom aldrig att byggas. 
Motorn hade ett stort 
förbränningsrum place
rat ovanför bakaxeln 
och två dubbelverkade 
cylinderpar placerade 
på längden innanför de 
längsgående sidobal- 
karna.
Scania arkiv

När Gustaf Erikson tillträdde sin tjänst vid Vagnfabriken var han 37 år 
gammal.

I anställningskontraktet mellan bolaget i Södertälje och Erikson fram
gick klart vad hans uppgift skulle vara:

hufvudsakliga åliggande blifver att för Vagnfabriksaktiebolagets 
uteslutande räkning studera, konstruera och tillverka lämpliga automobil- 
fordon med dertill hörande motorer.”

Då man tar del av Eriksons efterlämnade ritningar slås man av hans pro
duktivitet och kreativitet. Det är därför inte förvånande att han vid sidan av 
sitt arbete på Domnarvets järnverk som maskiningenjör och konstruktör, ri
tade på en av 1890-talets mest högteknologiska nyheter, automobilen, en 
självgående vagn med en förbränningsmotor. Det var just dessa skisser på 
motorvagnskonstruktioner som bör ha imponerat på major Petersson.

Ritbordsbilen - "A-bilen"
Den första bilen och förbränningsmotorn stannade på Vagnfabrikens rit
bord. Av utkasten finns idag ett tjugotal ritningsark bevarade. Detta var 
VABIS ”urbil” och alla senare konstruktioner är en utvecklingskedja från 
denna bil.

Originalskiss från 1897 
som visar motorns pla
cering. Fyra dubbelver
kande cylindrar i V- 
form.
Tekniska museets arkiv
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Erikson var på det klara med att det gällde att blanda luft och bränsle, 
tillsätta tryck och låta blandningen brinna. På så sätt skulle förbrännings
gaserna expandera och användas till att utföra arbete som behövdes för att 
pressa iväg kolvar i cylindrar. Men det fanns inget som sa honom att det
ta måste ske i ett och samma rum eller att förbränningen måste slockna 
emellanåt. Därför lät han kompressionen ske för sig, förbränningen i ett 
gemensamt rum för sig och arbetet för sig, samt hålla en ”låga” brinnande 
hela tiden.

Motorn skulle vara luftkyld och drivas med fotogen. Den beräknade ef
fekten är okänd. Motorn bestod av två cylindrar. Ett gemensamt separat 
beläget förbränningsrum med nära nog kontinuerlig förbränning samt 
differential fanns också. Kraftöverföring och utväxling skulle ske med ett 
system av kugghjul.

Vid mitten av 1890-talet var all bilfabrikation fortfarande på experi
mentstadiet. Konstruktörerna provkörde sina skapelser med tre, fyra eller 
fem hjul, men någon större produktion och försäljning kunde man inte ta
la om. Det var en tid då det för den kreative konstruktören fanns allt att 
uppfinna. Inga lösningar var självskrivna eller givna på förhand.

Ritbordsbilen var aktuell tom maj 1897 då Erikson och hans närmaste 
chef, ingenjör Carlqvist, fabriksföreståndare för Vagnfabriken, reste till Lon
don, Bryssel och Paris. Efter denna resa upphörde arbetet med denna bil. De 
två hade nu sett att utvecklingen på bilområdet utomlands hade gått mycket 
längre. En behållning av studieresan var att Erikson fick se vad andra gjorde 
och kunde prenumerera på The Automotor & Horseless Vehicle Journal.

Modell 1897
Arbetet med denna bil började i juni 1897 och bedrevs i Södertälje och Sura
hammar. Modell 1897 var väl i klass med de samtida vagnarna på konti
nenten. Detta var den första svensktillverkade bilen med förbränningsmotor 
som kom att rulla på våra vägar. Ritbordsbilen var en ”motor på hjul”. Mo
dell 1897 var mer en bil. Modell 1897, med alla sina förändringar, var en tro
gen utveckling av de konstruktionsidéer som präglade ”Ritbords-bilen”.

De ritningar som är bevarade av modell 1897 är signerade Södertälje 
den 1/12 1897, därefter Surahammar. Att rita och konstruera gick an i Sö
dertälje, men när det gällde själva byggandet var bara Surahammar tänk
bart. Det här var både ett högteknologiskt projekt och ett högriskprojekt.

Motorns grundläggande arbetsuppdelning bibehölls från ”Ritbords-bi
len”. Arbetsförloppet var uppdelat i en kompressionsdel, en förbränn- 
ningsdel och en arbetsdel. Den stora skillnaden mot föregående konstruk
tionslösning var att allt var samlat till en ”enhet”. Motorn hade ett vevhus
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och på detta satt de fyra cylindrarna i V-form. Varje cylinder var avdelad 
genom en dubbelverkande kolv, den övre delen av cylindern var arbets
rummet och det undre kompressionsrummet. Mitt emellan cylinderra
derna låg det gemensamma förbränningsrummet.

Bränslet skulle vara fotogen. Bensin var vid denna tid något som man 
köpte på apotek, men fotogen fanns att köpa i varje lanthandel eller att till
gå i varje hem. Lågt pris var ytterligare ett argument för fotogen och det fanns 
hos försäkringsbolag och husägare en rädsla för den explosiva bensinen.

Provstarten
Motorarbetet blev framgångsrikt, för nu kunde Erikson börja ägna sig åt 
övriga delar av bilen. Den 25/8 1897 signerade han en ritning med mått- 
krav på vagnkorgen/karossen. Den 1/9 1897 signerades en ritning över 
styrkolonn med styre, reglage för pådrag och kamaxelreglering. En myck
et detaljerad kostnadsberäkning upprättades den 4/9 1897. Av den kan 
man se att en del komponenter köptes färdiga.

Historien om provstarten i september 1897 finns nedtecknad 1928 av 
kamrer Robert Bergström, som var med vid tillfället.

”Ingenjör Gustaf Erikson, med biträde av dåvarande svarvarna vid 
verkstaden Carl Nordström, bröderna Leonard och Axel Mellberg, C.I.

Det enda bevarade fotot 
som visar "modell 
1897" i april 1898. Vid 
reglagen satt disponent 
Petersson, bredvid satt 
Gustaf Erikson, passa
gerare var ingenjör Carl 
Ceverin, bokhållare 
John Bock och bokföra
re Robert Bergström. På 
fotot syns att bilen sak
nar bromsstag och 
bromsklotsar.
Foto Scania arkiv
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Nylén, Ivar Nilsson och August Welander, höll på med färdigställandet av 
en 4-cylindrig fotogenmotor för drivande av en motorvagn, inbjöd en dag 
på hösten 1897 sina kamrater av yngre brukstjänstemän att på aftonen föl
ja honom ner till verkstaden för att se på när den då färdiga motorn för 
första gången skulle gå runt.

Vi beställde av vår inackorderingstant en bättre supé för att efter de
monstrationen avätas. Kl 10 på e m gick verkligen motorn med ett fruk
tansvärt smällande runt en stund, och vi hurrade. Men strax stannade mo
torn, och trots det att Erikson ägnade den den kärleksfullaste behandling, 
ville motorn ej mer glädja oss med sina smällar, utan kl 1 på natten måste 
vi, nedsotade av fotogenrök, gå hem var och en till sitt utan supé.”

Vad som troligen hände med motorn var att då den blivit varm så fast
nade de dubbelverkande kolvarna i cylindrarna. Genom att se på motorns 
uppbyggnad förstår man numera att Erikson måste haft stora problem 
med kylning, smörjning och toleranser.

D-bilens skick då den 
överlämnades till museet 
1927.
Foto Tekniska museets arkiv

Vagnkorgen
Vagnkorgen beställdes hos firma C A Carlson & Söner i Stockholm vid 
mitten av september 1897. Den byggdes efter Eriksons egna måttskisser, 
speciellt för ändamålet. Vagnkorgen kom in i Vagnfabrikens bokföring 
den 25 oktober 1897 och den kostade 450 kr med fyra hjul. I Eriksons be
räkningar var 200 kr noterat. Någon gång i slutet av oktober eller i början 
av november, när monteringsarbetet pågick, visade det sig att vagnkorgen 
måste åter till Stockholm för modifiering.

Erikson omkonstruerade och förbättrade många detaljer på motorn. 
Han fick 1897 två patent, ett för ”Anordning för flytande eller gasformi
ga brännmaterialier” och ett för tryckreglering av bränslen.

Pris- och kostnadskalkyl 1897
Redan innan bilen provkörts lämnade Erikson en kalkyl till major Peters
son som började bli otålig. Erikson beräknade att de utländska vagnarnas 
driftskostnader, som han kände till, skulle ligga mellan 15 — 20 öre per km. 
Driftkostnaden, beräknad för en vagn för fyra personer av den typ Erikson 
hade under arbete, skulle bli:

Fotogen 7,5
Smörjolja 1,0
Reparationer 3,0 
Summa 11,5

öre
öre
öre
öre/kilometer.
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Erikson räknade med ett försäljningspris per bil på 3 000 kr. Han jämför
de då med att en motsvarande bil i Frankrike kostade 6 000 Fr. Vid till
verkning av tolv bilar per år skulle vinsten uppgå till 12 000 kr, efter det 
att tillverkningskostnader, administrationskostnader, förslitning av maski
ner och verktyg dragits av. Vid tillverkning av 24 bilar per år skulle vinsten 
uppgå till 30 000 kr. Detta skall jämföras med att hela anläggningskost
naden för biltillverkningen av Erikson beräknades till ca 17 000 kr.

Provkörning 1898
Bilen provkördes under första halvåret 1898 i Surahammar. Följande episod 
innehåller väl en del sanning trots att den återberättats ett antal gånger:

”1 hemlighet började Erikson trimma bilen, och gjorde de allra största 
ansträngningar att fa bilen åtminstone något så när driftsäker. Och efter en 
tid ansåg han sig också ha lyckats därmed. Och nu inbjöd han disponen
ten, majoren P, till en långfärd på hela två mil. Före avfärden hade dispo
nenten givit order till kusken Welander, att komma efter med droska, för

Äkvagnen, som den ser 
ut i dag med 5 hk ben
sinmotor, finns på Tek
niska museet.
Foto Nisse Cronestrand, 
Tekniska museets arkiv
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att slippa gå hem, när bilen stannade. Visserligen gick färden lite sakta upp
för backarna, men det gick i alla fall. Fast motorn utvecklade hela moln av 
vit illaluktande rök. Färden gick lilla vägen till Ålsätra gård och åter Sura
hammar Bruk.

Då en backe fanns just i närheten av bruket, inhöljdes vagnen av rök någ
ra minuter före färdens slut. Vid återkomsten till bruket, då majoren och 
Erikson klevo ur utspann sig följande dialog. Vad var det jag sade’, börja
de Erikson, sade jag inte att den skulle taga varenda backe på vägen, och sa 
jag inte att jag skulle kunna stanna, sätta igång och stanna, precis som jag 
själv ville?’. Då majoren stod tyst och inte sade något, men tydligen var ro
ad av den unge ingenjörens tvärsäkra sätt, tog denne mod till sig och yttra
de; ’Det gick väl ändå fint eller hur majoren och nog bör vi väl börja att byg
ga sådana här bilar i alla fall?’ Majoren, som under tiden tänt en cigarr, 
tydligen för att bli kvitt den i näsan fräna fotogendoften, tog sin cigarr ur 
munnen och sade på sitt rättframma sätt; Inte fan förstår jag mig på bilens 
goda egenskaper, men nog ryker den förbannat bra alltid’.”

Under dessa körningar måste Erikson blivit medveten om att även hans 
förbränningsmotor trots allt inte hade ångmaskinernas avundsvärda för
måga att ”segdra” igång. Eriksons motor krävde även den det ”försprång” 
som en koppling ger. Att motorn skulle dra igång sig själv och en vagn var 
för mycket begärt. En koppling med en låsbar spiralfjäder, påminnande 
om kopplingen på samtida svarvar, blev det första försöket. Den fick senare 
omkonstrueras till en utan spiralfjäder, som kunde koppla ur även i ned- 
försbackar.

Första trafikolyckan
Det fanns flera betänkligheter inbyggda i modell 1897. I styr- och regler- 
kolonnen satt det böjda styret överst. Detta övergick i styrstången, som slu
tade med en styrarm. Denna styrarm var alldeles för lång i förhållande till 
styrets bredd; man orkade knappt att styra vagnen. Ackermanvinklarna, de 
vinklar som skall få de båda styrande hjulen att beskriva cirklar som har
moniserar vid en sväng, var felaktiga. Avsaknaden av all form av reak- 
tionsstag och krängningshämmare gjorde också bilen mycket rank.

Olyckan bör ha inträffat i slutet av april eller början av maj 1898. Föl
jande historia bygger till största delen på Robert Bergströms nedtecknade 
berättelse från 1928. Historien finns i många versioner och något kan ha 
tillförts genom åren:

”En dag tidigt på våren 1898 skulle vagnen provköras. Majoren Peters
son hade förbjudit Erikson att starta vagnen inom verkstadsområdet, var
för den sköts upp från verkstaden, och provturen skulle företagas på lands
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vägen utanför verkstadområdet. Vid frukosten på brukshotellet samma 
dag hade Erikson inbjudit tre oförskräckta kamrater, ingenjör Carl Ceve- 
rin, bokhållare John Bock och bokförare Robert Bergström, att följa ho
nom på den vådliga färden.

Svarvarna Leonard och Axel Mellberg gingo efter vagnen och sköto på, 
tills den skulle komma igång, och till slut med ett fruktansvärt smattran
de, som fick hela bruket på fötter, gick den också för egen maskin.

Men då Erikson skulle börja manövrera farten med spakarna, stannade 
den. Våra påpassliga påskjutare vore strax efter, och så gick det en bit igen, 
tills den i närheten av kvarnen åter stannade, för att slutligen helt opåräk
nat sätta full fart. Men nu kom kvarnen att stå i vägen och dess stenvägg 
motstod törnen. Ock vi slutade där, alla oskadda, vår första automobil- 
färd.”

Reparationen blev trots allt inte så omfattande. Huvstänkskyddet för
svann, styrkolonnens infästning i vagnen förstärktes med en grov plåt. 
Framaxeln flyttades cirka en decimeter bakåt och Ackermannvinkeln blev 
på detta sätt bättre och styrningen fungerade lättare. Karosseriskadorna var 
begränsade och klarades i stort sett upp med hjälp av två grova plattjärn 
som styvade upp framdelen. Viktigt var dock att kopplingen konstruera
des om.

"Den första ska gå själv!"
Under sommaren eller hösten 1898 övergav Erikson motorlösningen med 
ett gemensamt förbränningsrum. Varje cylindergrupp fick då sitt eget för- 
bränningsrum. Det är så den tvåcylindriga liggande B-motorn kom till.

Vid denna tid gick Erikson en dag upp på brukskontoret och anhöll hos 
majoren om att fa konstruera en ny automobil, något avvikande från den 
föregående han byggt. Då fick han till svar: ”Ingenjören far väl i alla fall se 
till att den första kan gå för sig själv innan vi börjar med en ny”. Här finns 
förklaringen till att han återanvände delar i nästa bil. Modell 1897 de
monterades för att senare ge delar till B-bilen ”modell 1899”.

B-bilen - modell 1899
Denna bil hade en tvåcylindrig vattenkyld motor som började utvecklas 
under hösten 1898. Det var den första som provades med bensin som driv
medel men tillsvidare beslöt man att fortsätta med fotogen som bränsle. 
Motorn var liggande med mycket långa cylindrar. Det berodde på att var
je cylinder hade fått ett eget förbränningsrum i sin topp. Dessutom hade 
ett extra rum skapats på cylinderns och kolvens mitt för pumpning till
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B-bilen på en ritning da
terad i februari 1899. 
Bilen hade en tvåcylind- 
rig liggande motor med 
parallella cylindrar, pla
cerad ovanför bakaxeln. 
Transmissionen bestod 
av en egenartad anord
ning och var placerad 
på vänster sida. Kon
struktionen tillät fordonet 
att gå både bakåt och 
framåt samt stå still med 
motorn igång.
Foto Scania arkiv

I oktober 1900 ritades 
en version av C/D-bilen 
med tvåcylindrig boxer- 
motor mitt under bilen 
med cylindrarna riktade 
framåt/bakåt. Bilen var 
kedjedriven.
Foto Scania arkiv
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bränsleinsprutningsventilerna. Andra nyheter var att tändningen inte 
längre var kontinuerlig utan skedde med hjälp av glödrör och elektrisk 
tändning. Från och med nu var Vagnfabrikens alla motorer vattenkylda 
och försedda med ”utpuffningsdämpare”, ljuddämpare.

Även denna bil demonterades för att till stora delar användas i nästa ut
förande.

C och D-bilen eller modell 1900/-01
Arbetet med C-bilen började vid mitten av året 1900. Arbetet skedde även 
denna gång parallellt i Södertälje och Surahammar. Från och med oktober 
1901 flyttades utvecklingsarbetet till Södertälje. Skillnaden mellan bilarna 
var i stort att den ena var fotogendriven och den andra bensindriven. Bå
da hade ungefär samma chassiutförande. Ombyggnaden från C till D äg
de rum vid årsskiftet 1901/02.

Det är i detta utförande som bilen skänktes till Tekniska museet 1927, 
med en fem hk bensinmotor. Det finns alltså delar i denna bil som kom
mer från Sveriges första förbränningsmotordrivna fordon.

Detta ”experimentfordon”, eller provbänk, kom aldrig i serietillverkning 
trots de högt ställda förväntningarna. Ett skäl var att Erikson hade myck
et egna idéer hur en motor skulle konstrueras. Utvecklingsarbetet för an
dra fordon fortsatte i Södertälje. Erikson fortsatte som motorkonstruktör 
på VABIS. 1911 slogs detta samman med Scania till Scania-Vabis som un
der namnet Scania idag är ett av de världsledande företagen på området 
tunga fordon.
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