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Lite ångloksinformation från KÅS            28 maj 2020 

 

Hej till alla våra medlemmar!  

Att tjata om coronasmitta i det här brevet, kan vi låta bli, MEN självklart slog det tvärstopp i all vår tänkta 

verksamhet under våren. Vi får se vad som händer framöver. 

Frågan som ni då kanske ställer er, händer det ingenting? 

Jodå. Några av de närmast sörjande har ändå träffats och jobbat i Lokstallet. Vi försöker dock att hålla lite 

distans till varandra, och vi har inte haft officiellt öppet på torsdagarna. 

Det som skett under våren är bl.a. 

1. Vändskivan. I början på mars så besiktades vändskivan och spåren av behörigt folk. 

Det blev en del nedslag på några punkter och vi har försökt att fixa en del av dessa, men det mesta 

av anmärkningarna ligger nu på Katrineholms kommun att åtgärda. 

 
    Under vändskivan 

 
2. Staket. Kommunen har låtit bygga ett litet fint smidesstaket vid sidan av Lokstallet där 

utställningsloket ska stå under sommarhalvåret. Nu återstår att få ned loket från Stockholm men 

där finns nu några fortsatta problem. Dels coronasmittan och dels att EU införde nya trafikregler 

vilket gjorde att alla museijärnvägar förlorade sina trafiktillstånd t.v. Detta har sinkat en hel del 

och stoppat all verksamhet i Stockholm. Tillståndet lär vara på gång och ligger hos Trafikverket för 

godkännande och när kommunen förstärkt spår 6 så kan vi se fram emot lokets ankomst. 

        

3. Dieselloket, V3:an har bearbetats ihärdigt. Främst är det Kjell som dragit det ansvaret. 

Loket stod som beredskapslok när Stockholms Ånglokssällskap tillträdde lokstallet i början på 

2000-talet och köptes då på ”rot” av sällskapet. Det har sedan inte varit igång.  

För att kunna starta detta så använder man tryckluft eller rättare sagt egentligen komprimerade 
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avgaser som samlas i två stora tankar. När vi försökte pumpa upp tryck i dessa tankar så visade 

det sig att det läckte luft. Det var ett par stora ventiler som läckte och när vi fått isär dessa och 

åtgärdat dem så visade det sig vara fullt av rostflagor och sot (skit) i dessa två tankar.  

Kjell har jobbat hårt med att skrapa och dammsuga och nu är allt klart för provtryckning. 

 

 
Skrapning och dammsugning i ett 
trångt utrymme 

 
Bara en bråkdel av allt skräp 

 

 

Ångloket SJ E10 har besiktats nu i maj. 

Förutom en del döda duvor i ångpannans delar så fanns också en hel del ”skräp” som måste rensas 

innan pannan kan vattenfyllas och provtryckas. Detta är då nästa projekt att ta tag i. 

  

 

 
   

Dessutom har det andra ångloket (SJ B-lok) delvis skrapats och borstats för att kunna tvättas och 

målas, MEN det finns gott om plåt att skrapa på. så det är inte klart ännu med detta jobb. 

Vi har också städat och röjt en del i själva stallet. Kastat massor av ”bråte” men mycket måste ju 

sparas för ev. framtida behov. Det finns dock mera kvar att sortera bort. 

Walter har jobbat mycket med att dra el och fixa med belysning och vi hoppas att kunna få upp mera 

lampor då det är tämligen dunkelt därinne eftersom alla fönster är igenbommade med skivor.  

När N-loket kommer ned eller när E-loket ska proveldas så kommer ni att få meddelande från oss. 



 
______________________ 
 

Sida 3 av 3 
 

 

Hälsningar från  

Katrineholms Ånglokssällskap 

Epostadress: 2020kaas@gmail.com 

Hemsidan finns på: anglok.com/katrineholm 
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