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Text och bild:
Frank Edgar

SJ elektrolok littera Da

Det sista Da-loket i kommersiell 
drift, Netrail Da 903, överlämnades un-
der våren 2017 till Sveriges Järnvägsmu-
seum. Därmed går en epok till ända och 
en bra anledning till att kortfattat beskri-
va historien om Da-loken. Artikeln går 
inte in i detalj på de tekniska delarna, 
utan för det hänvisas till boken Svenska 
ellok utgiven av SJK.

Leveranser

I slutet av 1940-talet beslutade SJ att bestäl-
la en modernare variant av de sedan 1925 
levererade D-loken. ASEA hade redan 
nya boggilok på konstruktionsstadiet (Bt 

och Ma), men då SJ hade bäst erfarenhet 
av koppelstångslok valde man att beställa 
sådana först. Ett krav var att loken skulle 
göras lättare med en ny korg och modern 
elutrustning. Korgens konstruktion skul-
le vara av enhetstyp för att enkelt kunna 
anpassas för andra loktyper (Dm och Ma). 
Dessutom skulle glidlagren för hjul och 
koppelstänger ersättas med rullager.

De nya Da-loken beställdes och levere-
rades i tre delleveranser. Först kom de 16 
loken nummer 790–805, levererade 1952. 
De fick samma ekerhjul som tidigare 
D-lok, men förberedda för rullager. Det-
ta krävde dock att rörligheten för drivax-
larna minskades, vilket medförde sämre 
gångegenskaper och problem med hjul- 
och rälslitage.

Axlarnas rörlighet förbättrades något 
då den andra delserien med nummer 
806–823 på 18 lok beställdes och tidigare 

levererade lok korrigerades. Loken leve-
rerades 1952–1953. Efter ett år beställdes 
ytterligare 59 lok, nummer 883–941, vil-
ka levererades 1955–1957, då med mo-
difierade ekerhjul med droppformade 
mellanrum, där motvikten kunde juste-
ras vid behov. Totalt levererades alltså 93 
Da-lok.

Ombyggnader

Under årens lopp har Da-loken modifie-
rats i olika omgångar. En del ändringar 
skedde bara på enstaka lok. Här nämns 
bara de ändringar som påverkade lokens 
exteriöra utseende och som kan vara in-
tressanta att veta för modellbyggare. Res-
pektive ändring eller modifiering, utom 
varianten med borttagen frontdörr, finns 
med på ritningarna.

Da 802 efter reparation av krockskada i Motala och ATC-montage i Hagalund. Det syns 
tydligt att loket stått avställt länge, i jämförelse med den nya förarhytten utan frontdörr.
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Takplan • Hos Da 790–823 hade ven-
tilavledaren (den längsta ”isolatorn” på 
taket) avvikande placering mot senare 
levererade lok (se ritningarna). Detta åt-
gärdades från 1960.

Hjul • Modifierade ekerhjul med dropp-
formade mellanrum kom 1955 på Da- 
och Dm-lok. Drivhjulsparen byttes gan-
ska snart ut på de tidigare levererade 
loken mot de nya. SJ var dock fortfarande 
inte nöjda med gångegenskaperna för 
Da-loken.

Efter lyckade prov på ett Dm-lok för-
seddes samtliga Da-lok med SAB-hjul, 
med inbyggd gummifjädring. Gångegen-
skaperna förbättrades då avsevärt. Det 
först ombyggda loket blev Da 917, som 
blev klart 1969. Det sista loket, Da 894, 
blev klart 1981.

Koppel • Samtliga lok förbereddes under 
1972-1973 för inbyggnad av automatkop-
pel, vilket syns på dragkroksinfästningen 
i fronten.

Tågvärmedosor • Några lok förbered-
des för eller förseddes med norrlandsplog 
av samma modell som Dm-loken, en stor 
plog utan mellanrum, med vars hjälp 
snöröjning kunde ske under färd. Sådana 
lok fick bättre skyddade tågvärmedosor 
(eluttag), som flyttades högre upp.

Nya hytter • I samband med olyck-
or då en eller båda hytterna förstördes, 
återuppbyggdes eller byttes dessa ut mot 
nya som saknade frontdörr. Därmed blev 
hytten bättre isolerad. Följande lok är 
kända att ha saknad frontdörr: Da 799 
(A-hytt), 800 (A-hytt), 802 (A-hytt), 804 
(B-hytt), 813 (B-hytt), 814 (A-hytt), 817 
(B-hytt), 887 (A-hytt med Dm-fönster), 
897 (B-hytt), 906 (A- och B-hytt), 916 
(A-hytt), 934 (B-hytt), 935 (B-hytt). Se 
bilden på Da 802, det sista som blev om-
byggt.

ATC-antenner • Då säkerhetsutrust-
ningen ATC blev obligatoriskt för lin-
jelok, förseddes alla kvarvarande Da-lok 

med sådan 1981–1983. Första ombyggda 
lok blev Da 939. ATC-antennerna place-
rades bakom plogarna och skyddades av 
en gul/svartmålad balk, om plogen inte 
var av norrlandsmodell.

Igensatt dörr på fronterna • Samt-
liga lok fick frontdörren igensatt och 
tätad och grindarna borttagna från om-
kring 1973. Däremot behölls övergångs-
bryggorna för att underlätta montering 
av multipelkablar när lok multipelkopp-
lades.

Igensatt dörr på förarsidan • Samt-
liga lok fick vänstra hyttdörren, den in-
vid förarplatsen, igensatt och isolerad 
från 1986 och dörrhandtaget borttaget. I 
början var även dörrens fotsteg och led-
stänger borttagna, men de återmontera-
des då de behövdes vid växling. En liten 
lucka monterades mitt i korgen, för att 
lätt kunna ta in verktyg och delar till ma-
skinrummet vid underhållsarbete. Först 
ombyggda lok var Da 803 och 809.

Da 791 med nymålad korg i Hagalund 1984-05-30.

Leveransfoto av Da 884 i Trollhättan 
1955. Foto från SJK Fotoavdelning, 
författarens samling.

Da 896 står och väntar i Älvsjö 1995-11-21 på att köra insatståg 
med B6-vagnar. Loket har fått nya SJ-emblem, nya backspeglar 
och ny servicelucka till maskinrummet.

Du hittar en bildbilaga på:
www.mj-magasinet.se/3117
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Övriga mindre ändringar • De röda 
och gula framändesskärmarna på ena 
lokhytten togs bort från och med 1973, 
och ersattes av dekaler för A- och B-än-
de på hyttsidorna. Skärmhållarna behölls 
dock. Eluppvärmda backspeglar av sam-
ma typ som på Rc-lok började monteras 
från 1983.

Deformationsskydd (”älgskydd”) för 
slangarnas kopplingskranar på lokfron-
terna monterades från 1986. Runda buf-
ferthuvuden började ersättas med kan-
tiga huvuden av en ny standardmodell 
för både äldre lok och personvagnar från 
1989.

Diverse prov har också genomförts; till 
exempel var Da 796 1968 försett med en 
ny typ av strömavtagare med avvikande 
utseende. Da 927, som användes som re-
servlok i Kiruna, försågs 1985 med kåpor 
över takventilerna för att skydda mot snö.

Trafikuppgifter

Da-loken var byggda för att kunna an-
vändas i alla sorters tåg. De drog både 
persontåg och godståg över hela Sverige. 
I godståg användes oftast två multipel-
kopplade lok. I vissa tunga godståg kun-
de tre multipelkopplade lok användas, till 
exempel i timmertåg (Gävle–Borlänge) 
och malmtåg (Örbyhus–Stockholm–
Oxelö sund).

I slutet av 1980-talet började loken slo-
pas. En av de sista arbetsuppgifterna var 
att dra insatståg med B6-vagnar i pen-
deltågstrafiken i Stockholm. Då var ett 
Da-lok kopplat i varje ände av tåget. Ban-
verket hyrde en tid loken 802, 820, 887, 
900–903, 913 och 936.

Ritning © Frank Edgar

Ritning:
SJ littera Da

i leveransutförande
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En del lok såldes till privata operatörer. 
Da 889 såldes 1996 till MTAB. Shortline 
Väst köpte 1995–1997 Da 804, 887, 903 
och 941. De två förstnämnda var uthyrda 
till BK-tåg och målades i en blå och vit 
färgsättning. Loken övertogs senare av 
Falköpings Terminal (senare Tågfrakt) 
respektive Tågkompaniet (941).

Da 804 och 903 målades 2005 i Tåg-
krafts blå och ljusgråa färg (den senare 
finns som modell från Roco). Tågfrakts 
lok övertogs till sist av NetRail, som alltså 
blev sista privata operatör att äga Da-lok. 
Da 903 målades 2015 grönt av Netrail i ett 
samarbete med Märklin, som en hyllning 
till modelltillverkarens gröna Da-modell 
från 1950-talet (i samarbetet tog Märklin 
fram en moderniserad grön modell).

Bevarade lok

Lokindividernas öden finns samman-
ställda i boken Ellok vid Sveriges järnvä-
gar (Stenvalls 2014). 

Tio lok är bevarade, varav åtta är kör-
dugliga. Loken finns placerade enligt ta-
bellen här intill. D

Da i modell
Stefan Nilsson
Redan 1957 kom både Fleischmann och 
Märklin ut med sina respektive modeller 
av Da i H0. Fleischmanns var en relativt 
grov representation av ett Da. Under 
1950-talet gjorde Märklin även modellen 
i en grön version, som de trodde skulle 
sälja bättre ute i Europa, men det gjorde 
den inte.

Da-lok i modell
Tillverkare Loknummer Utgivet, år  Anm.
Fleischmann (H0) 799  1957, 1961, 1968, 1971 Diverse förändringar
       genom åren.
Märklin (H0) 884  1957, 1958, 1962, 1973, 1957–58 och 2015 även 
    1979, 1981, 1987, 1989, i grön version.
    2013, 2015 (grön)  Div. förändringar
       genom åren.
NMJ (H0) 790, 886, 941 1996   Olika utföranden.
Roco (H0) 797, 821, 903, 2008, 2010, 2011, 2012, Eker- eller SAB-hjul.
  936, 940, 941 2014, 2015  903 = blåvit Tågfrakt;
       941 = Tågkompaniet 15.
Möllehem (N) —  2015   Plastkåpa med vissa
       etsade detaljer till.

Källor: Jan-Erik Heikefelt 2001: ”Svenska modelltåg skala 1:87 1941–2001”; resp. tillverkares hem-
sidor; www.modelltag.se; www.svensktmjforum.se
 

Övre raden: Fleischmanns Da från 
1950-talet (foto Stefan Nilsson), Märklin 
3030 samt Märklin 30301. Nedre raden: 
Roco Da 936, Roco Da Tågfrakt samt 
Roco Da Tågkompaniet. Foton från 
respektive tillverkare.

Märklins modell var inte särskilt detal-
jerad men hade helt rätt intryck för Da. 
Modellen behöll sitt utförande fram till 
sista serien 1989, med smärre föränd-
ringar av målning och detaljer. Först 2013 
kom en uppdaterad version av deras Da 
ur nya gjutformar, med ny drivlina och 
mfx-dekoder. Till SJ:s hundraårsjubile-
um av elektrifieringen 2015 tog Märklin 
fram den uppdaterade gröna versionen. 
Den fick då sin förebild i Netrails grön-
målade Da.

Norsk modelljernbane presenterade 
1996 Da i tre versioner i H0: en i leve-
ransskick, en malmbaneversion samt en 
i moderniserat utförande.

Roco har gjort flest varianter i H0 på 
Da-loket, med både eker- och SAB-hjul. 
De hade även Da i både blågrått för Tåg-
frakt och i brunt för Tågkompaniet.

För ett par år sedan presenterade Möl-
lehems Gårdsproduktion en kåpa i resin 
till Da att sätta på Fleischmanns Du-loks-
underrede i skala N. D

Bevarade Da-lok
Nr Ort  Ägare, anmärkning    Färg
790 Sala  Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg
   (SKÅJ), kördugligt.    Brun
812 Gävle  Sveriges Järnvägsmuseum, avställt (reservdelslok). Brun
820 Gävle  Sveriges Järnvägsmuseum, leveransmålat,
   kördugligt.    Brun
887 Norrköping Netrail, avställt (reservdelslok).   Blå/vit
888 Gävle  Sveriges Järnvägsmuseum, leveransmålat,
   kördugligt. Försett med norrlandsplogar.  Brun
889 Luleå  Malmbanans vänner/Norrbottens järnvägsmuseum,
   kördugligt.    Brun
896 Göteborg  Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs), kördugligt. Röd/orange
903 Ängelholm Sveriges Järnvägsmuseum, kördugligt.  Mörkgrön
936 Luleå  Malmbanans vänner/Norrbottens järnvägsmuseum,
   kördugligt.    Brun
941 Nässjö  Nässjö Järnvägsmuseum, kördugligt.  Brun
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Ritning © Frank Edgar
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SJ littera Da

i norrlandsutförande
(1970-tal)

|	 N
Skala 1:160

|	 H0
Skala 1:87



7

Ritning © Frank Edgar

Ritning:
SJ littera Da
i 1990-talsutförande
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Tekniska data SJ littera Da
Längd ö. buffertar: 13 000 mm
Hjulbas:  9 400 mm
Drivhjulsdiameter: 1530 mm
Löphjulsdiameter: 980 mm
Axelföljd: 1C1
Motoreffekt: 1840 kW
Tjänstevikt: 75 ton
Största hastighet: 100 km/h
Startdragkraft: 205 kN
Byggår:  1953–60
Nummer: 790–823, 883–941
Slopade från SJ: 1990–95

Levererades först med ekerhjul, vilka från 
och med 1969 byttes ut mot gummidämpa-
de SAB-hjul för bättre gång. Axeltrycket på 
Da kan balanseras om till 5x15 ton.
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SJ Da 811 i Hagalund 1983-06-06.

SJ Da 807 i Hagalund 1983-07-01.

SJ Da 927 i Kiruna 1985-06-29, med kåpor över takventilerna.

Takdetalj av SJ Da 817 i Hallsberg 
1986-04-27.
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Da 918 har fått nya älgskydd. Gävle   
1986-09-09.

Da 939 i SL-trafik i Tumba 1989-12-15.

Da 909 på Stockholm C 1990-08-13.


