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5261 fotad vid Skogås 
centrun av Bussmicke

Büssing med Emmel-
mann kaross i turist-
bussutförande

H26 A75534 på linje 62 
vid Gustav Adolfs torg. 
Notera även de stramt 
kubklippta träden i bak-
grunden.
Foto Rolf Kukácka

Vintern har när detta skrivs ännu 
inte släppt sitt grepp och en ny 
säsong närmar sig.

Det stora problemet just nu är bristen på 
uppställningsplatser till ett vettigt pris på 
ett rimligt avstånd från Stockholm där vi 
har vår största kundkrets. Långa tomkör-
ningar äter upp vinsten och möjligheten 
att stå vid Hornsbergsgaraget försvinner 
nu pga områdets begynnande omdaning 
och bussgaragets försvinnande. Politi-
kerna har ett stort ansvar för detta, man är 
enbart intresserade av att sälja marken till 
byggherrar som smäller upp dyra bostäder 
eller kontorshus. Andra verksamheter ska 
förflyttas ut i periferin och stora kulturhis-
toriska värden går till spillo i den kortsik-
tiga girighetens tecken.
Våra problem har vi gemensamt med 
busskollegorna i SSS och Djurgårdslinjen. 
Även Spårvägsmuseum, som står inför en 
flytt till betydligt mindre lokaler i Värtan 
kommer att få problem och måste gallra 
bland fordonen om det inte blir möjlighet 
till uppställning på annan plats. Ett tätt 
samarbete mellan föreningarna och mu-
seet har inletts för att försöka lösa detta.
För SvOf:s del har en viss lättnad skett 

Lång vinter, ny säsong
genom att våra vänner i Torpa, Småland 
har tagit sig an ett antal av SvOf:s bussar, 
bland annat nyförvärvet Keolis 5261, den 
sist tillverkade Scania CN113 CLB. Flera 
av SvOf:s styrelsemedlemmar har jobbat 
hårt med att skaffa fram platser, t ex har 
Jocke Selling har fixat tre inomhus garage-
platser och Stefan ”Jerker” har ordnat ett 
flertal utomhusplatser. Dessa platser ligger 
ca 10 mil från Stockholm vilket innebär 
att det mest blir frågan om uppställning 
och lagring om inga intresserade drar 
igång något lokalt.  Tyvärr har intresset 
från övriga delar av Sverige (utom våra 
vänner i Småland) varit mycket lågt när 
det gäller bevarande av SvOf-bussar och 
bildande av lokala avdelningar. 
En annan fråga är det svenska delta-
gandet i Nordic Historical Bus Society. 
Ett möte kommer troligen att hållas i 
Stockholm i år, och det vore kul om andra 
föreningar visade intresse och hörde av sig, 
förutom de vi redan har kontakt med. Vi 
utgår från att alla bussintresserade hittat 
till Sveriges största bussforum Bussnack, 
där detta varit uppe länge.

Björn
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Nordic Historical Omnibus 
Society grundat.

Vår nordiska samarbetsorganisa-
tion i vardande hade kallat till 
möte den 19/8 2012 i Tammer-

fors, alltså på sensommaren förra året. 
Lasse Höjer och undertecknad beslöt att 
åka dit på egen bekostnad, medförande 
undertecknads sekreterare Eva för att 
anteckna och hålla koll på oss.

Mot Finland

Avresan skedde en varm torsdagskväll 
med Vikinglinjens Åbo-båt Amorella, 
byggd i Split i forna Jugoslavien (nuva-
rande Kroatien) 1988, från Stadsgården. 
Vi körde ombord med Lasses Volvo 145 
från 1969, bilen och snart även fartyget av 
veteranklass således.
Färjan var sällsynt folktom och efter in-
stallation i hytten gick vi till den tämligen 
öde a la cartematsalen där betjäningen var 
extremt snabb och alert just pga de få pas-
sagerarna. Maten var givetvis också fullt 
godkänd.

En tripp till Tampere
Sedan kunde vi mätta sätta oss på ak-
terdäck i den varma skymningen med 
lämplig dricka tillhands. Stockholms 
förbiglidande skärgårdsöar syntes svagt i 
det tilltagande augustimörkret.

Hos Sami i Urjala

Framme i Åbo körde vi ut genom en lång 
radda vägarbeten, en ny infartsväg till 
hamnen är under byggnad. Man passerar 
nu Åbo i periferin för att slippa belasta 
stadens centrum med all trafik från de 
stora färjorna.
På vägen skulle vi göra en avstickare vid 
Urjala, där den finske bussentusiasten 
Sami har en stor samling bussar. Genom 
Per Sundell hade vi fått tips om detta, och 
Sami hade låtit hälsa att han själv för-
modligen inte skulle vara hemma, men vi 
kunde känna oss fria att gå runt och kolla.
Utan problem hittade vi dit, och vi blev 
förvånade över den stora samling bussar 
som fanns där, minst 30 st i varierande 
skick från reservdelsobjekt till veteranbus-
sar. Samt en del annat roligt som Mosk-
vitch bil. Ett par timmars diggande och 
fotograferande av alla fordon gick snabbt. 

Bussuppställning hos Sami i Urjala. Lasses Volvo 145 -69 närmast. Bussen därnäst är en Büssing med Emmelmann kaross.



FÄRDSKRIVAREN 1/20134

Vad sägs om t ex Büssing med Emmel-
mann kaross i turistbussutförande?

Tampere nästa

Vi rullade vidare mot Tammerfors efter 
ett besök på ett närbeläget glasbruk och 
lunch i restaurangen. Efter att ha letat 
fram det centralt belägna Cumulushotel-
let i Tammerfors eftermiddagsrusning 
checkade vi in och tog rummen i besitt-
ning.
En promenad i ett soligt sensommarvarmt 
Tammerfors fyllt av folk vidtog med 
forsens brus i bakgrunden. Mycket trafik 
med låggolvade boggiebussar. Tammerfors 
är Finlands tredje stad, all kollektivtrafik 
sker med bussar. Förr i tiden fanns här 
trådbussar, men dessa finns tyvärr bara 
musealt bevarade i dag. En trevlig stad 
med vackra trädkantade boulevarder. En 
musikfestival pågick och många ungdo-
mar var i farten kring forsen som bru-
sande rinner genom staden. Stora gamla 
industribyggnader ger tung karaktär åt 
centrum även om byggnadernas tidigare 
ägare inte har verksamhet här längre. Fin-
layson (textilier) och Tampella (verkstads-
industri) var stora arbetsgivare i staden 
förr i tiden. Som stadens namn antyder 
rinner här en fors mellan två stora sjöar, 
och tillgången till vattenkraft och sedan el 
gjorde platsen till en stor industriort. Un-
der finska inbördeskriget för närmare 100 
år sedan var staden också centrum för de 
röda, kommunisterna, och de vita under 
Marskalk Mannerheim belägrade staden 
och erövrade den till slut, med ett mycket 
blodigt facit som följd. Exekutionspluto-
nerna jobbade hårt när alla tillfångatagna 
ryssar och kommunister av rang obevekli-
gen arkebuserades.

Väl tillbaka på hotellet träffade vi på vår 
norske vän Kåre Karlsen, RHF:s vice 
ordförande. Vi samlades i ett rum och 
bildvisning i datorer samt livliga diskus-
sioner om hur de svenska problemen 
skulle lösas vidtog.

Konferensen

På lördagsmorgonen intogs hotell-
frukost, varefter vi förflyttade oss till 
hotellets konferensavdelning, där SLHS 
ordförande Jari Kurkinen med hustru 
Merja skulle öppna konferensen.
Tyvärr kunde de danska kollegorna inte 
närvara denna gång. 
Diskussioner om den nybildade förening-
en Nordic Historical Omnibus Societys 
uppgifter och syfte vidtog. Jari Kurkinen 
utsågs till ordförande.  Det blev diskus-
sioner om hur vi i Sverige skulle bära oss 

Sisu med Lahtikaross, Lauttakylän Auto, har gått för bilskola på slutet.

Denna Vanaja med Lahtikaross från 1967 tillhör SLHS

I Tammerfors var det fint väder och många bussar. Här en Volvo tillhörig TKL, Tam-
merfors Stadstrafik. Nertill står det ”Tamperen joukkoliikenne”, vilket betyder Tam-
merfors kollektivtrafik.
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åt för att få en stark svensk förening. I 
Finland och Norge finns ju stora fören-
ingar som är rikstäckande. Dessa har i 
sin tur en mängd lokala avdelningar runt 
om i landet. I Sverige är det tvärtom. En 
mängd lokala föreningar och privata vete-
ranbussägare med mer eller mindre dålig 
samverkan finns runtom i landet. Hur 
skulle detta lösas? Det jobbar vi vidare 
på. Hur få ut information? Hur samordna 
alla svenska aktörer, både föreningar och 
privata bussamlare? En svensk topporgani-
sation måste bildas.
Efter konferensen bjöd SLHS på lunch i 
hotellets restaurant. Därefter vidtog roli-
gare saker, ett besök på Mobilia!

Mobilia

Efter en resa i Kåres bekväma Mercedes 
kom vi till Finlands nationella fordons-
museum Mobilia. Anläggningen ägs 
delvis av staten och delvis av föreningar 
och organisationer. Efter visning av den 
publika delen förflyttades vi till museets 
stora lagerutrymmen som normalt inte 
visas. Där blev vi minst sagt förvånade. 
En mycket stor nybyggd anläggning med 
stora portar rymde hall efter hall med 
historiska fordon ur Finlands transport-
historia. Här fanns allt från spadar och 
andra redskap till Caterpillar D8. Bussar, 
lastbilar, polismotorcyklar, Kekkonens 
limousiner, allt! En samling som saknar 
motstycke i Sverige där alla myndigheter 
snålat in på bevarande av landsvägsfordon.
Rundvandringen i alla hallar tog timmar. 
Varje gång vi trodde vi sett allt tändes 
lysrören i en ny hall full med fordon! Tra-
fikverket borde göra ett studiebesök för att 
se hur nationellt fordonsbevarande ska gå 
till. Allt kretsar inte kring enbart järnvägs-
fordon som det gör här i Sverige.
(Trafikverket avvecklar utställningen i 
Pylonen i Borlänge av kostnadsskäl…)
Efter att ha sett oss mätta på Mobilias 
dolda skatter blev det fika och så ytterli-
gare ett lokalt bilmuseum i närheten.
Därefter återvände vi till Tammerfors och 
hade kvällen fri för egen sightseeing och 
intag av middag.

Parkano

Nästa morgon, efter sedvanlig bastant 
hotellfrukost, blev vi hämtade av Jari som 
kom med en mindre buss, en Peugeot med 
Jonckheere kaross från Länsilinjat. Nu 
skulle vi besöka SLHS depå vid Parkano. 
Detta är ett gammalt bussgarage med 
verkstad och personalutrymmen där 
medlemmarna kan sova över. Givetvis 
finns även bastu. Utanför stod ett större 
antal bussar, mest reservdelsobjekt. Inne i 

Konferensen hölls på vårt hotell.

Utsikt över forsen som gett staden dess namn. I bakgrunden syns vårt centralt belägna 
hotell.

På Mobilia fanns denna fina ”skvader” att se, en Dodge T-98 från 1939.
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garaget var en Volvo B635/ Wiima under 
arbete och garaget rymde även en modern 
buss som hyrts in av det lokala bussbola-
get. En ankommen Chevrolet Loadmaster 
torpedbuss stod också inne i garaget, ett 
svårt renoveringsobjekt som förmodligen 
tillbringat decennier som skogsvrak.
Efter Parkano blev det ytterligare ett 
lokalt bilmuseum och sedan lunch på ett 
hotell / semesteranläggning vid en sjö.

Hemresa

Därefter åkte vi åter mot Tammerfors. 
Det började bli dags att ta farväl och börja 
färden mot Åbo och kvällsfärjan. Efter 
ankomst till Åbo parkerade vi bilen vid 
incheckningen och tog en promenad i 
hamnområdet vid Aura å där ett marint 
museum finns. Förutom segelfartyget 
Suomen Joutsen fanns flera äldre fartyg ur 
finska flottan att se.  Det var ett kärt åter-
seende att se även det gamla fina Oskars-
hamnsbyggda fd ångfartyget Bore från 
1960 som ligger vid kaj och fungerar som 
hotell och restaurant. Hon och Svea Jarl 
pendlade på den klassiska linjen mellan 
Skeppsbron och Åbo fram till hösten -76 
då Silja övergav Skeppsbron och masto-
dontfärjorna tog över helt. 
Sedan var det dags att rulla ombord på 
Isabella, en syster till Amorella och även 
hon byggd i Split 1988. Isabella skall er-
sättas av nya Viking Grace på Åbotraden 
under 2013.
Hemresan blev en upprepning av ditresan, 
med skillnad att det nu var betydligt mera 
folk ombord och det tog längre tid att få 
maten på bordet. 

Avslutningsvis kan man bara säga att 
det var en intressant resa med mycket 
gamla fordon att digga. Tammerfors är 
väl normalt inget turistmål men det är en 
vacker stad med en spännande historia, 
väl värd ett besök, inte minst med tanke 
på närbelägna Mobilia! Vi kan bara tacka 
SLHS för ett fint upplagt program och 
vi hoppas på ett bra samarbete med alla 
nordiska föreningar i framtiden!

/Björn

En fin Volvo med sedandörrar från det tidiga 30-talet, tillhörig finska postverket.

Ett gäng gamla Tammerfors-bussar har fått en fristad på museet. Från vänster Scania 
B71 /Ajokki, i trafik 1957-80, Scania BF61/Ajokki, 1954-78, trådbuss British Thomson 
Houston/Valmet, 1949-76, AEC Regal MkIII/ Valmet 1950-71.

Denna Austro-Daimler spelar huvudrollen i en teaterföreställning om en bussägare i 
Tammerfors. Från vänster Lasse (SvOf), Kåre Karlsen (RHF), Jari o Merja Kurkinen 
(SLHS) och Eva, SvOf ordförandens sekreterare på resan.
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Union var en vanlig mack i Finland.

Teijo var en finsktillverkad liten lastbil.

SLHS depå i Parkano rymde många bussar, både objekt och 
reservdelsdito.

Inne i garaget stod denna Chevrolet Loadmaster buss i väntan på reno-
vering.

Denna Peugeot Joncheere åkte vi med.
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I slutet av februari 2013 så blev det så 
grönt ljus från Keolis om att deras Scania 
CN113CLB med inv. nr 5261 skulle 
skänkas till SvOf. Bussen ifråga var en av 
de sista CN113 att användas i SL-trafiken 
och dessutom är det den sista tillverkade 
CN113CLB från Scania. Därför tyckte jag 
att den var värd att bevaras för framtiden. 
Jag tog kontakt med Keolis redan strax 
före sommaren 2012 för att höra hur de 
ställde sig till att släppa bussen, och för-
vånansvärt nog så var de väldigt positiva. 
Sagt och gjort så drogs arbetet med att 
föra över den till SvOf igång. Tyvärr drog 
det arbetet ut på tiden, men det är ju 

sådant som kan hända. Arbetet gick alltså 
i mål i slutet av februari och planeringen 
för att transportera ner den till vår lokal-
avdelning i Torpa tog fart. Samarbetet 
mellan SvOf, Torpa och Keolis Handen 
var mycket gott. Det beslutades att bussen 
skulle köras ner den första mars av under-
tecknad. Dessvärre stoppades detta p g a 
att möjligheterna till hemfärd var mycket 
begränsade. Nytt datum bestämdes och 
det blev den 8 mars. Transporten skulle 
skötas av undertecknad samt att en följebil 
med chaufför nu var ordnad.

Nerfärden

Förväntningarna på den stora dagen 
var skyhöga och jag tror aldrig dagarna 
fram till fredagen den 8:e mars gått så 
långsamt. Tillsammans med Micke R 
skulle jag och även min tjej få äran att åka 
på en riktig utflykt. Klockan var satt på 
väckning vid 6.45 då bussen skulle hämtas 
från Keolis Handen vid 08.00. Som sig 
bör inför en fin utflykt med stor förvän-
tan hade jag svårt att sova och vaknade 
redan vid halv sex, men lyckades somna 
om. 6.30 vaknade jag igen med ett ryck 
och var bergsäker på att jag försovit mig 
och jag blev än mer säker på det då jag 
tittade på mobilen och såg ett sms från 
Micke som ville att jag skulle ringa upp 
så fort som möjligt. Efter att ha fått tag 
på honom fick jag veta att stackars Micke 
mått dåligt under natten. Det blev lite 
oroligt då jag inte hade någon backup och 
att boka tågbiljetter samma dag kändes 
svårt. Efter en stunds betänketid beslutade 
vi tillsammans att Micke ändå skulle följa 
med som följebil.
Micke hade dagen till ära bokat en hyrbil 
för ändamålet så under samtalet tog han 
sig ut till Bromma Flyg där bilen skulle 
hämtas. Hämtningen var avtalad till 07.00 

Transport av Fd Keolis 5261 till Torpa
Handengaraget

Gränna Hamn
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så tanken var att han skulle plocka upp 
mig för transport till Handen vid 7.30. En 
stund efter att vi avslutat samtalet ringde 
han upp igen. Mer problem! Väl framme 
hos hyrfirman var det låst å stängt. Efter 
ett samtal till firman visade det sig att de 
bommat hans beställning. När de insåg 
sitt misstag blev det fart på dem, men vår 
tidsplan sprack ju. Så jag fick ta min egen 
bil till Handen för att hinna i tid.
Väl framme möttes jag av upp av Anders 
och tillsammans gick vi igenom bussen 
inför avfärd. Keolis Handen har lagt ner 
tid och arbete på att fixa till det allra 
mesta inne i bussen så det var en fröjd för 
ögat att kliva in. Starkt jobbat!
Efter att Anders vinkat av mig, så påbör-
jade jag dagens långkörning. På p-platsen 
mitt emot Gubbängsgaraget mötte jag 
upp Micke som nu inte bara fått massor 
av ursäkter från hyrfirman utan även fått 
ut en splitter ny Audi till samma pris som 
den BMW han skulle hyrt. Efter snabb 
genomgång av dagens körning begav vi 
oss så iväg. Vi bestämde att vi inte bara 
skulle följa E4:an ner utan även göra några 
avstickare på mindre vägar för bussens 
skull. 
Vår första avstickare från E4:an blev 
Mjölby eftersom att Micke ville visa 
staden som han bodde i när han utbildade 
sig till lokförare. Sagt och gjort så tog vi 
en sväng i staden innan färden fortsatte 
vidare mot Väderstad där vi tog av för att 
följa kustvägen via Gränna för att sedan ta 
oss upp på E4:an strax söder om Jönkö-
ping. Ja, det blev förstås även ett obligato-
riskt stopp i Gränna för inköp av polka-
grisar! En snabb visit till hamnen gjordes 
också. En fin anekdot är att bagaren vid 
polkagrisbutiken var imponerad över bus-
sen som han först trodde var en turistare. 
När jag förklarade att jag var på väg till en 
förening log vederbörande och tyckte det 
var kul att ”en sådan fin buss bevaras”.
När vi närmade oss Jönköping upptäckte 
vi att bränslet började ta slut. I våra ma-
gar vill säga. Så det blev ”tankning” hos 
Burger King där vi fick våra burgare ”vår 
väg”. (Burger Kings slogan är ”Have it 
your way!”  reds anm)
Färden fortsatte sedan vidare på E4:an 
mot Ljungby där vi tog av på riksväg 25. 
Fler fotostopp gjordes innan vi rullade den 
sista biten fram till en väntande Stefan i 
Torpa. När vi så anlände vid 18-tiden fick 
vi en snabb, men ytterst trevlig visning 
av museet. Därefter var det dags för den 
långa vägen hem med hyrbilen.
Nu hade sola hunnit gå och lägga sig och 
mörkret kröp inpå oss. Efter att ha kört 
från Torpa till strax norr om Ljungby 
kände jag att tröttheten började ge sig till 
känna så vi gjorde ett stopp vid en mack 

för inhandling av Coca Cola. Micke och 
jag turades sedan om att köra den reste-
rande LÅÅNGA bit som var kvar. När vi 
så rullade in på garageplan i Handen för 
upphämtning av min bil hade klockan 
redan hunnit passera midnatt så vi lastade 
över inköpta polkagrisar och liknande 
till min bil och sedan skildes vi åt på 
Nynäsvägen. Hela resan gick långt över 
förväntan bra på alla plan. Bussen gick 
som ett skållat troll utan några problem 
överhuvudtaget trots att den varit nästan 
helt stillastående i ca 6 månader. 
Undertecknad är mycket glad över att 
5261 numera tillhör SvOf och ett stort 
Tack skall riktas till Keolis som skänkt 
bussen till föreningen och varit ytterst 
behjälpliga i ärendet från början till slut. 
Passar även på att tacka SvOf för förtroen-
det att köra ner bussen till Torpa. Denna 
trevliga resa kommer jag minnas mycket 
länge.

Vid tangentbordet
Jonas ”Kvarne” Kvarneby

Vida Vättern

E4 vid Trosamotet

Framme

Bilder på 5261 från Kvarne och Mikael 
Ringmarck
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Julshopping i Mariefred
SJ 1120 gör sig bra mot snön och med Gripsholms Slott i bakgrunden                                                                 Foto Peter Sjunnefeldt

Även vänstersidan var försedd med reklam
Foto Peter Sjunnefeldt

Den mycket lyckade och välbe-
satta sommartrafiken till Gra-
fikens Hus gav på senhösten en 

spin-off. Företagarföreningen ville leja in 
SvOf och SJ 1120 för några helgers trafik 
till Julmarknaden därstädes. Vi var lite 
tveksamma till detta, eftersom ingen hade 
kläm på om det skulle bli riktig vinter el-
ler när den skulle komma. Vi beslöt dock 
att ta uppdraget och mycket riktigt blev 
det också en klassisk vinter med kyla och 
snö redan innan trafikstart.

Peter Sjunnefeldt körde den sista turen 
till Mariefred och tog några vackra vinter-
bilder under uppehållet. Kort därefter kör-
des SJ 1120 av några man till vintervilan 
på en av SvOf:s depåer, där bussen snabbt 
täcktes medan den var snöfri. 
Nästa vinter tackar vi nog nej till denna 
trafik, dels på grund av det oberäkneliga 
vädret och salta vägar, dels av den anled-
ningen att det numera, från nyåret, krävs 
vinterdäck på driven på tunga fordon.
Vi tackar våra förare som ställde upp trots 
kyla och snö!

Vintervila råder vid Mariefreds station.                                          Foto Peter Sjunnefeldt

SJ 1120 täcks inför vinteridet.
Foto Björn Forslund
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Av Ulf Essén

3/9 1967 var det dags för högertra-
fikomläggning. Avsikten var att 
detta skulle skett redan juni 1943, 

men åtgärden kom att stötas och blötas 
framgent tills man efter en ”rådgivande” 
folkomröstning 1955 bestämde sig. Tidigt 
60-tal inleddes anpassning på allvar med 
dels nybeställningar, dels mer eller mindre 
genomgripande ombyggnad av befintlig 
vagnpark, dock ej äldre än ca 10 år. En del 
karossörer hade redan i slutet på 40-ta-
let infört visst strukturellt utförande för 
underlättande av framtida konvertering. 
Exempel på detta var den stora beställ-
ningen av bulldoggar för SS, Stockholms 
Spårvägar (höghusen) och 50-talets 
helbyggen från Scania-Vabis (Metropol, 
Capitol, CF).
SJ:s nytillskott från såväl Scania-Vabis 
som Volvo kallades omställningsbussar, 
hade så klart vänsterratt med dörrar på 
båda sidor. Högersidan hade naturligtvis 
”normal” dörrställning (1-1-0 alt. 1-2-0) 
men i regel bara en vänsterdörr placerad 
bakom framhjulet, inte särskilt praktiskt 
avseende trafikantcirkulation och avstånd 

SJ:s bussar genom tiderna 
Del V

SJ 2867, senare 4001     Volvo B65506/H&S  -59  Råsta sommar -64

Första provombyggnad för SJ sent 1962. Trång förarplats och resande som trängs 
bakom ryggen på föraren vid vänstertrafik. Eftersom sidopanelen måst krympas fanns 
en sned panel i taket ovanför förarfönstret i takrundningen. 2867 fick också vit ratt. 
Bemärk att främre dörren av skivtyp gled upp framåt parallellt med karossidan. Hägg-
lunds metod utfördes på flera håll i landet. 4001 kom att flyttas från Solnagruppen 
(Råsta) vid högeromläggningen till Skövde för att sen övertas av Gamla Uppsala och 
sluta på skroten i Söderfors (väster om Tierp).

SJ 3240  Volvo B65508/H&S  -62   Råsta i maj 1965
Ombyggd med Hägglunds klaffdörrar -64 som kom att gälla tills karosstillverkningen upphörde 1973. Observera dörrplaceringen 
1-1-1. Fick vid senare högerombyggnad sina ursprungliga klaverdörrar. OBS! Här är denna buss ej anpassad för högertrafik, endast 
”fältprov” av H&S för att testa ny dörrtyp samt SJ:s test av dörrplacering 1-1-1 för att slippa ”blindtarm”.
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till myntbord. Evad gäller förberedelser 
för befintlig vagnpark fanns i huvudsak 
två alternativ: Dels flytt av förarplats och 
dörrar plus installation av vänsterdörr, 
dels ”snikombyggnad” med bibehållen 
förarplats. Inget problem för bulldoggar, 
men en opraktisk lösning vid frambyggda 
vagnar (BF:ar och CF:ar).
För Volvo med planchassier gällde att de 
tidiga gräddvisparna från -59 (undan-
tagandes provombyggda 2867) behöll 
högerratt för att kunna köra i tätort. Efter 
omläggning flyttades de till Skånes lands-
bygd eftersom de endast hade en paral-
lellgående skivdörr som klämts in mellan 
förarplats och framhjul (hu!). 
1962 års raketer och gräddvispar fick 
styrkolonn på båda sidor som tarvade 
några decimeter bakåtflytt av framdörr 
och justering av förarfönster som motsva-
rade det ändrade dörrläget. I och med den 
extra styrkolonnen behövdes bara om-
koppling av hydraulslangar och el-kablar 
i samma veva som flyttning av dörrar, 
motsvarande sidopaneler, och flytt av fyra 
stolar ”över natten”. Förarens sidopanel 
med alla strömbrytare placerades på en 
”bänk” i karossens centrumlinje där också 
myntbordet placerades, så det tarvade 
ingen åtgärd. Fast från förarhåll förekom 
åsikter…
De ombyggda gräddvisparnas provom-
byggnad omnämns i bildtext (2867 och 
3511). Evad gäller CF66-orna (36-vag-
narna) från -63 helombyggdes samtliga 40 
hos ASJ 1967 och fick stå uppställda för 
att komma i trafik dagen H.
 
Slutligen en redovisning av kommande 
inventarienummer:
1964 års inv.-nr blev enligt följande:
Nylevererade: 0001 och uppåt
Befintliga med högerratten kvar: ingen 
ändring
Befintliga ombyggda med vänsterratt 
numrerades i 40-serien där Volvos ”pann-
kakor” blev 4001, 4003-4038 (de långa 
4004-4020) 4039-4072 (raketer).
CF:arna blev 4002, 4073-4112. Tillkom 
några inköpta såsom de f.d. SLO-bussarna 
3000-3002 som blev 4113-4115 och 4116, 
4117 från Västervik. Slutligen Falkenbergs 
danskar: 4118-4120. De inköpta men re-
lativt kortlivade DSB-bussarna blev 4200-
4252, allt från pannkakor till bulldoggar. 
Dessa kom att köras i Skåne, Blekinge och 
Halland.
Som ett kuriosum kan nämnas att innan 
man börjat med 40-serien skulle 1964 
års långa leveranser få inv.-nr 3644-3726 
(mopeder) och 3727-3886 (CF).
Ytterligare information under vissa bilder 
följer nu.

SJ 4002 (f.d. 3286) Scania-Vabis CF6561  -62  Sandarne 27/8-73

Ombyggd -64 och då med dörr bakom vänster framhjul, som sedan togs bort efter da-
gen H likt alla omställningsbussar. Hade innan ombyggnad bred dest.-skylt som övriga 
i serien 3258-3289.

SJ 2569      Volvo B727/ASJ  -56          Vidbo 25/10-73 (strax öster om Karbyhoran)

Snikombyggd -63 eller -64 (äldsta anpassade bussar från ca -53).

SJ 2867        Volvo BB65506/H&S  -59  Råsta sommar -64

1964 omnumrerad till 4001.
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SJ 2718  
Scania-Vabis BF7363/H&S  -57 
 
Enköping (P1) 26/2-74
”Snikombyggd” 1966.

SJ 2883  
Volvo B65506/H&S  -59 
Råsta ca 1965

Dessa bilder illustrerar de 
tidiga gräddvisparna dels 
med ursprunglig förarruta 
och dels med den enda 
trånga högerdörren. Snik-
ombyggda -64/65. Dessa 
bussar försågs även med 
bagagelucka på höger sida 
eftersom de skulle köra i 
glesbygd.

SJ 2889 med 
högerdörr och 
trång förarplats 
Råsta ca 1965

Denna buss 
kom att sluta 
sina dagar på 
Arlanda vid 
omild beröring 
av DC-9-ving-
spets. SL hade 
behållit 5 st 

Gräddvispar för plattkörning på Arlanda avseende transport 
mellan stationsbyggnad och avlägset parkerade flygmaski-
ner. Bild på denna vagntyp i nyskick finns i Färdskrivaren 
3/2012 sid 14 överst.

SJ 2828 Volvo B63508/SKV  -59  
Örkelljunga 7/9-73

Ombyggd -64/-65. 
En gammal bekant för SvOf:are…

SJ 3511, senare 4003  
Volvo B65506/H&S  -62   
Foto H&S

Komplett omställningsbuss, här med fö-
rarplatsen flyttad till vänster. Under golvet 
kopplades hydraulslangar och kablar om. 
På övriga gräddvispar och även raketerna 
tillkom utöver rattflytten att dörrarna fick 
”byta sida” med sidoplåtar. Vid första om-
byggnaden måste man även flytta tanken.
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SJ 3511, senare 4003  
Volvo B65506/H&S  -62   
Foto H&S Ö-vik 1964

Efter verkställd förberedande ombyggnad 
1964 utrustad med dörrar på bägge sidor. 
Efter dagen H plåtades vänsterdörrarna 
igen, för att senare tas bort helt.

SJ 4035 (f.d. 3513)  
Volvo B65506/H&S  -62  
Skövde 1/9-73

Förberedande ombyggnad -65, slutlig 
anpassning -67. Att framdörren flyttades 
bakåt berodde på att den extra rattstången 
behövde plats i såväl vänster- som höger-
utförande.

SJ 4009 (f.d. 3246)  
Volvo B65508/H&S  -62  
Skara 2/1-76

En lång gräddvisp. Förberedande ombygg-
nad -65 och slutlig anpassning -67.

SJ 4018 (f.d. 3255)  
Volvo B65508/H&S  -62  
Uppsala 24/8-79

Här syns var främre dörren placerades 
efter förberedande ombyggnad 1965.
OBS! Benvitt tak, ytterst ovanligt på 
denna vagntyp. Jag känner bara till en 
ytterligare, 4016!
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SJ 3468   
Scania-Vabis CF6561  -63   
Helsingborg 30/8-76

Snikombyggd 1965.

SJ 3430   
Scania-Vabis CF6561  -63   
Sandarne 27/8-73

Snikombyggd -65. 
De båda grova fönsterstolparna skvallrar 
om att bussen haft dubbla mittdörrar 
(1-2-0).

SJ 3491   
Scania-Vabis CF6561  -62   
Ängelholm 30/8-76

Vänsterdörrarna plåtades igen lite då och 
då när tillfälle gavs. Detta är en f.d. Arlan-
dabuss.

SJ 3422 (3384-3428)  
Scania-Vabis CF6561  -63   
Borås 11/10-77

Här är bussen inte bara snikombyggd, 
man har också snålat med fönsterglas där 
framdörren suttit. Utgår man från mask-
ningen av det gråa taket är nog denna 
buss omlackad efter det att snikombygg-
nad skett.
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SJ 3425   
Scania-Vabis CF6561  -63   
Strömstad 12/5-76

Detta är troligen den enda CF som 
nymålats med benvitt tak. Gissningsvis 
omlackad rätt sent.

SJ 0017  (0001-0083 + 0246-0265)
Volvo B71518/SKV  -64    
Foto Roland Karlsson -64 
i södra Småland

Vänsterdörren skiftade plats med panel-
sektionen på högersidan då tiden var inne. 
Dessa bussar var lättväxlade för att vara 
Volvo, men emedan man ansåg att motorn 
oaktat överladdning var svag för dessa 
fullvuxna bussar kom dessa att kallas 
mopeder.

SJ 0001 (först avsedd att få nr 3644)    
(0001-0083 + 0246-0265)
Volvo B71518/SKV -64  
Repro från SJ

Denna buss är bevarad i privatpersons ägo 
i Östergötland.

SJ 0255 (ur tilläggsbeställningen 0246-
0265)    Volvo B71518/SKV  -64 
Norrköping 1/9-73

Efter dessa bussar ändrades SJ:s busslivré 
på så sätt att man övergav ”silvertak” 
till förmån för annorlunda maskat grått 
tak,  hela vägen från fronten till att täcka 
även baknacken. Märkningen blev benvit 
istället för svart, logon fick en vinge och 
stötfångaren blev orange. Däremot blev 
det oranga grillpartiet grått med benvita 
inslag på de vågräta ”valkarna”. Fr.o.m. 
0266 (Scania-Vabis BF76/SKV -65) hade 
bussarna den nya livrén.
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SJ 0155 (0144-0243)  
Scania-Vabis CF7661  -64  
Foto i Visby 1964, Dick Hallström

Den enda serien omställningsbussar med 
två vänsterdörrar var dessa 0144-0243.
Prov med termostatreglerad kylfläkt gjor-
des på 0145.

SJ 0103 (0084-0143)  
Scania-Vabis CF7661  -64   
Lev.foto från Scania-Vabis

Notera inv.-nr på bild, några få vagnar 
hann märkas i den ursprungliga serien.
Denna vagn gick på Husby-Långhundra-
linjerna och kom att bli kvar i Märstatrak-
terna hela sitt liv.

SJ 0146 (0084-0243)  
Scania-Vabis CF7661  -64   
Råsta 1964

Emedan det är dubbla utgångsdörrar var 
det anbragt tätning över gummilisterna, 
innan dörrarna togs i bruk efter dagen H. 
Man ser även tydligt det madrasserade 
skyddet mot kyla på nedre framdörrs-
fönstren. ”Självmordsplatsen” innanför 
framdörren togs bort efter några månader, 
eftersom det inträffat incidenter. Redan 
vid utbildning på dessa bussar, påtalades 
risken att ligga för långt ut på vägen och 
för långt från trottoarkanten. Det kunde 
bero på att förarplatsen ej var spegelvänd i 
förhållande till högerstyrda CF, utan man 
satt en dryg decimeter närmare väggen 

och alltså längre från motorkåpan. Märk-
tes också på att spaken kändes längre bort. 
En speciell egenhet som förekom under 
någon tid 1964 (eller möjligen 1965, jag 
kan ej minnas det) var att det pågick ett 

prov med enkelmonterade mycket breda 
däck på bakaxeln. Jag minns att det var 
vagn 0212, men det var ingen lång period, 
detta minns jag, men ingen information 
om detta prov kom mig till del.

SJ 0146 (0144-0243)  
Scania-Vabis CF7661  -64   
Råsta 1964

På samtliga dessa 2-dörrars omställnings-
CF:ar infördes domkraftsstativ under 
förarstolen, vilket även skedde redan på 
raketerna.
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SJ 0440 (0266-0510)  
Scania-Vabis BF7659/SKV  -66  
Uppsala 16/6-73

Har troligen råkat ut för något missöde 
eftersom grillpartiet är helt benvitt. Dessa 
bussar avsågs på planeringsstadiet få dubb-
la utgångsdörrar (1-2-0). På 0370 provades 
automatlådan HR500.

SJ 0511 (0511-0658)  
Scania-Vabis BF7659/H&S  -65  
Lev.foto från H&S

Skivdörren är av vridtyp, utgångsdörren 
på höger sida är av klafftyp, som tidigare 
provats på en av Råstas raketer.

SJ 0433 (0266-0510)  
Scania-Vabis BF7659/SKV  -66 
Uppsala ca -66 Dick Hallström

Här syns den nya livrén: taket, märkning-
en, stötfångaren och grillpartiet. 0266-
0395 hade höga ryggstöd, ”turister”.

0244 i ursprungligt skick. Jäm-
för bakhänget med fotot!

SJ 0244 Volvo B71518/Alnö 
(Sundsvalls karosserifabrik)  -64 
Hudiksvall 3/12-73

Här har aktern fått kapas ca 65 cm p.g.a. 
hållfasthetsproblem -65. Några godsrum-
mare byggda på Scania-Vabis BF7659 
med likadana Alnökarosser kom 1965/66 
(0946-0948 + 0957).
0947, 48 och 57 hade frontpanna ”enligt 
det nya modet”, detta visas i nästa avsnitt.
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SJ 0662 (0661-0695)     
Scania-Vabis BF7659/Larvik  -65(/66/67)     
Klarabergsviadukten, SJ fotoarkiv 

De senaste leveranserna från -67 (0688-
0695) hade ej vänsterdörr, alltså inga 
omställningsbussar. De hade även kåpor 
för takfläktar.

SJ 0674 (0661-0695)  
Scania-Vabis BF7659/Larvik  -66  
Sandarne 27/8-73

Standardutseende. Jämför bild på 0662, 
som har en annorlunda dragning av 
dropplistens främsta del. Detta gäller 
även 0661. Vidare hade dessa båda tidiga 
vagnar betydligt grövre stolpe mellan 
framdörr och fönster. 0680 eller 0681 (jag 
minns inte vilken) hade på prov i början 
en 2-stegs automatlåda, HR500.

SJ 4076 (f.d. 3606) (4073-4112) 
Scania-Vabis CF6661  -63   
Uddevalla 1/7-80

Dessa byggdes om vid ASJ under 1966/67 
utan vänsterdörr och var således inga om-
ställningsbussar. De ställdes upp i väntan 
på dagen H. De hade också förarplatsen 
placerad på samma sätt som CF76:orna, se 
kommentar vid 0146.

SJ 0603 (0511-0658)  
Scania-Vabis BF7659/H&S -66  
Helsingborg 31/5-76

Observera reklamskyltarna på husfasaden 
i bakgrunden. Hjälp fanns att få mot såväl 
huvudvärk som åksjuka.

 Rättelse till Färdskrivaren nummer 4/2012, 
sid 15 överst:
Fotot på skvadern 1893 kommer från Bengt 
Almgren i Gävle!
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För 50 år sedan…
Tyska Büssing började synas i 

stockholmstrafiken på det tidiga 
60-talet. Efter att en provvagn 

köpts in 1961 och testats köpte SS år 1962 
in 30 st Büssing Senator 12R som fick 
typbeteckning H25. ANA i Nyköping 
var importör och generalagent. Bussarna 
sattes bl a in på den nyligen nerlagda 
spårvägslinjen 2 som blivit busslinje 62. 
Som synes var de snyggt målade med en 
Büssing-anpassad snibb, motsvarande 
den som fanns på Metropol och Capitol. 
Tyvärr försvann detta i samband med 
högerombyggnaden och med denna en ra-
tionellare förenklad målning i oxblodsrött 
och med grått tak. En H25 som byggts 
om till högertrafik på tidigt stadium 
fick emellertid behålla ”snibben” och det 
främre vitmålade takpartiet efter Dagen 
H, A75507.
Fler Büssingvagnar följde, 10 st korta 
Senator 11R (H26) kom samma år, 1962. 
Under åren 1963-64 utökades floran med 
35 st typ H27 (Senator 12R). Dessa hade 
bred framaxel, till skillnad från H25 och 
H26 som var smala mellan framhjulen, 
vilket ledde till karosskador då många fö-
rare var vana att glida längs trottarkanten 
med framdäcket vid hållplatserna. Den 
utskjutande karossen slog då ofta i föremål 
nära trottarkanten.
1963 inköptes även tre stycken Senator-
dubbeldäckare (H28) avsedda främst för 
rundturstrafik. Dessa provades även i 
linjetrafik, bl a på linje 62, vilket med-

Büssing i Stockholm:

Litt antal nummer  

H25A   1 A75443  
skrotad 1969, ej högerombyggd
H25 30 A75504-533
H26 10 A75534-543
H27 35 A75544-578
H28 3 A75579-581  
skrotade 1969, ej högerombyggda
H31 20 A75612-631
H32 280 A74001-280  
270 st efter att 10 byggts om till H38

H33 20 A74281-300
H36 2 A663, 664  
inhyrda turister
H37 1 A665  
inhyrd turist
H38 10 A74004-013  
Flygbussar Bromma, omb. från H32
H39 2 A74551-552  
helturist
H40 2 A74553-554  
halvturist
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förde att en beställning lades på 20 st 
dubbeldäckare, likaledes av modellen 
Senator men mer anpassad för linjetrafik 
(H31). Dessa kom att sättas i trafik under 
år 1965. 
Till Dagen H kom det så hela 300 st Büs-
sing Präfekt fördelade på 280 enkeldäck-
are (Präfekt 13D) och 20 dubbeldäckare 
(Präfekt 26). Nu kryllade det av tyskar 
såväl i innerstaden som i närförorterna i 
sydväst och nordväst. Resten av staden 
var i stort sett engelskt territorium, med 
de 250 st Leyland-vagnarna.  Capitolerna 
trängdes tidvis ut i förorterna och Volvo 
fanns inte alls på dessa garage vid den här 
tiden.
Alla äldre Büssing utom provbussen 
H25A och de tre rundtursdubbeldäckarna 
typ H28 byggdes om för högertrafik, de 
sändes till tillverkarens fabriker i Tyskland 
och Danmark. När det gällde H27 och 
H31 var de redan från fabriken förberedda 
med färdiga dörrhål med mera. 
H25 och H26 fick dock en kort tillvaro 
i stockholmsk högertrafik, SL hade vid 
denna tid ett överskott av bussar och de 
salubjöds till andra trafikbolag, varav 
Halmstad och Örebro köpte många exem-
plar under de tidiga åren på 70-talet. 
Dubbeldäckarna H31 och H33 gick till 
skrot senare när trafiken med tvåvånings-
bussar upphörde 1976.  H31:orna hann f ö 
inte med många år i högertrafik, eftersom 
deras högerombyggnad drog ut på tiden 
och de kom inte ut i trafik förrän cirka 
1969. 
De sista Büssing som inköptes var 
fyra Präfekt 15 (H39, H40) avsedda för 
abonnemangstrafik 1969. De ersatte tre 
inhyrda vagnar från 1965 med Emmel-
mann-kaross (H36, H37).
H32:orna, hela 280 stycken, visade sig 
vara sega om än trötta med sina svaga 
förkammardieslar och de sista hängde 
med till 1984. Sedan var ”alles vorbei”, 
men M.A.N., som Büssing gick upp i år 
1971, är idag en vanlig syn på våra gator 
och vägar och tillika bärare av den gamla 
lejonsymbolen, som är ett arv från Büs-
sing Automobilwerke AG.
              

Björn Forslund och Reinert Klint

Bilderna som illustrerar artikeln är tagna 
av fotograf Rolf Kukácka på uppdrag av 
generalagenten ANA en tid efter den för-
sta serieleveransen av Büssing till SS.
Under år 1962 kom 40 st H25 och H26 
att sättas i trafik i Stockholm och fotogra-
fen har huvudsakligen uppehållit sig vid 
Gustav Adolfs torg där de flesta bilderna 
togs.
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VÅRENS 
ARBETSDAGAR

6, 13 och 27 
april samt

1 juni 
Det är mycket som 
behöver utföras på 
och med bussarna 
för att de skall vara 

redo för årets 
trafikuppdrag.

Det finns jobb för 
alla så ställ upp!

Korvgrillning så 
ingen behöver gå 

hungrig.

Vid otjänlig väderlek 
kan arbetsdagen 

komma att ställas in så 
föranmäl ditt 

deltagande på
moparbjorn@gmail.com

SvenskaOmnibusföreningen
Medlemsinformation Sv

O
f

Bilaga till Färdskrivaren nummer 1  2013

Svenska 
Omnibusföreningen

Postadress
Box 15 034
104 65 Stockholm

E-post
svofmedlem@gmail.com

Plusgirokonto
1 96 99-8

Hemsida
http://www.omnibuss.se/

Årsmötet 2013
äger, som meddelats i föregående Info-blad, rum 

lördagen den 4 maj

Årsmötet, som i år kombineras med en bussutflykt, hålls 
klockan 11.30 hos Nobina i Norrtälje. (Baldersgatan 29, Norrtälje)

Bussutflykten startar från Tekniska Högskolan,
hållplats H klockan 10.00 med paus för fika före mötet samt 

med en gemensam lunch efter mötet och därefter en rundresa i 
Roslagen. Beräknad återkomst till Stockholm vid 18-tiden.

Pris för bussresa och fika är kr 180:-.

Anmälan till föreningens kassör senast den 20 april.

Välkommen

Dagordning, Verksamhetsberättelse, 
Balansräkning och Resultaträkning finns för 
nerladdning på adressen:
https://dl.dropbox.com/u/87572205/SvOf%202013.pdf
En uppdaterad förteckning över SvOf:s bussar 
(15,2 MB) finns här:
https://dl.dropbox.com/u/87572205/SvOfs
%20bussar.pdf

NY BROSCHYR OM SVENSKA 
OMNIBUSFÖRENINGEN

SvOf har nu tagit fram en färgbroschyr i 
form av en tredelad A4-sida som innehåller 
en kortfattad information om föreningen. En 
del berättar om fördelarna med medlemskap 
och en annan om hur man hyr buss och vilka 
bussar som finns att hyra.

Broschyren har tagits fram i ett antal 
exemplar och skall finnas tillgänglig i våra 
bussar, vid våra försäljningsstånd mm. Den 
kan även laddas ner (28,3 MB) från internet 
på adressen:

https://dl.dropbox.com/u/87572205/SvOf-
broschyr.pdf

Postadress! Stefan Eriksson
! Västmannagatan 42 nb, 113 25 Stockholm
E-post! jerker.eriksson@nobina.se
Telefon! 08-410 653 58  /  0701-87 27 26
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