NORVINGES NOSTALGI

Jubilaren från Södertälje
Räknar man Vabis som starten för Scania är det minsann 125-årsjubileum
i år! Nostalgiredaktör Norvinge tecknar en framgångssaga och sätter
milstolparna på pränt.
TEXT: BOSSE NORVINGE FOTO: SCANIA

Scania fyller 125 år. Det lär ingen ha missat
innan året är slut. Men om man på några
rader ska sammanfatta 125 år som betydande
industriföretag, hur går man till väga då?
Bäst är nog att ta det hela i kronologisk
ordning och plocka några av den oerhörda
mängd milstolpar genom de 125 år som
framgångsrik svensk fordonstillverkare.
Men vi lägger fokus på lastbilarna.
VAGNSAKTIEBOLAGET I Södertälje, Vabis,

grundades 1891 och hade sin verksamhet i
att tillverka järnvägsvagnar men redan 1897
kunde de presentera sin första automobil.
I södra delen av landet, närmare bestämt
i Malmö grundades 1900 Maskinfabriks
aktiebolaget Scania. De tillverkade cyklar
men övergick snart mer och mer åt att
tillverka bilar.
Ungefär samtidigt 1902–1903 presenterade
de två bolagen sina första lastbilar på var sitt
håll.
Efter förhandlingar mellan bolagen beslöts
om en sammanslagning 1911 och det nya
namnet blev Scania-Vabis. Produktionen av
bilar och lastbilar fortsatte i både Malmö och
Södertälje.

1914 BRÖT FÖRSTA VÄRLDSKRIGET ut och

Scania-Vabis la energin på lastbilar till försvaret.
Under kriget rådde i landet högkonjunktur
och Scania-Vabis expanderade. En ny
motorserie presenterades och efter krigsslutet
1918 ledde företagets satsningar till en över
kapacitet som slutligen knäckte företaget.
1921 gjordes ett namnbyte och bolaget trädde
i likvidation och rekonstruerades.
UNDER 20-TALET UTVECKLADES en ny
fyrcylindrig toppventilmotor och de nya last
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bilsmodellerna 314, 324 och 325 lanserades
i mitten av det årtiondet. Det var så kallade
standardlastbilar som försågs med täckt hytt
och en fyrväxlad växellåda monterad direkt
efter motorn. 1929 tillverkades den sista
personbilen.
1931 kommer de större 335, 345 och 355.
1936 dyker Scania-Vabis första dieselmotor upp.
En annan milstolpe i motorutvecklingen
var enhetsmotorn som togs fram under slutet
av 30-talet i vilken många gemensamma
komponenter som bland annat topplock,
foder, kolvar och vevstakar kunde användas.
Men den kom i vägfordonen först in på
40-talet.
SCANIA-VABIS VAR FRAM TILL andra

världskriget en förhållandevis liten lastbils
tillverkare. Bussarna var betydligt mer
framgångsrika och bar egentligen upp
verksamheten under de första decennierna.
Generellt kan man säga att var tredje
Scania-Vabis var en lastbil. Vagnarna var
förhållandevis större och kraftfullare än vad
åkarna efterfrågade men bland annat som
kommunal- och väghållningsfordon var
Scania-Vabis produkter omtyckta. Och som
långtradare förstås.
ANDRA VÄRLDSKRIGET SATTE FART på

verksamheten. Försvaret beställde fordon,
nya produkter konstruerades och fabriken
byggdes ut och moderniserades. Vid krigs
slutet avtog de militära beställningarna men
i gengäld ökade efterfrågan på civila lastbilar.
En helt ny lastbilstyp lanserades 1944. Det
var den fyrcylindriga L10 och den fyrhjuls
drivna versionen F10 samt ett par år senare
också den sexcylindriga 20-serien. Märkbart
exteriört var den inbyggda kylaren med sin

presenterades i andra änden av produktlinjen
en annan helt ny modell. Det var L36 som
hamnade i det för Scania-Vabis nya segmentet
8–12 tons totalvikt.

kylarmaskering vars formspråk skulle följa
produkterna närmare 40 år fram i tiden.
Modellerna reviderades under åren. 1952
fick de typbeteckningarna 40 respektive 60
men mest kända är de 1953 lanserade L51
och 1954 L/LS71 vilka i dagligt tal gick under
namnen Drabant respektive Regent.
1958 PRESENTERADES 75:AN, en ersättare
till Regenten med en ny motor och karosseri
uppbyggnad i en gummiupphängd enhet,
motorhuv av alligatortyp och infällda strål
kastare. Efterträdare till L51 Drabant blev ett
år senare 55-modellen.
1962 och 1963 reviderades modellerna
55 och 75 till 56 och 76. Dessutom kom
den första riktiga frambyggda modellen
på många år – LB- och LBS76. Året efter

Evenemang
Tung Veteranlastbilsmarknad
Lördagen 16 april,
Truck och Krantjänst,
Norra ryds industriområde, Skövde

1968 FÖRSVANN VABIS-NAMNET,
produktprogrammet fick nya beteckningar
som avslöjade motorns cylindervolym och
avslutade med 0 för generationen, med
undantag för kraftigare modellvarianter som
belönades med en femma som avslutande
knorr. Den moderna frambyggda tipp
hytten lanserades också 1968. Året efter
presenterades nästa viktiga nyhet. Det
var V8:an, en 14,2-liters turbomotor som
vidareutvecklades i många steg från den
första på 350 hästkrafter till 2001 då motorn
med lite hjälp från tekniken presterade 530
hästkrafter. Den långköraren ersattes 2000
av den nya 15,6-litaren baserad på den nya
enhetsmotorn. V8 vågar man nog påstå ha
varit och fortfarande är ett av Scanias viktiga
varumärke förutom gripen. Scania är ju för
övrigt den enda tillverkaren som kan erbjuda
marknaden Euro 6-godkända V8:or.
UNDER 70-TALET INFÖRDES mer och mer
lågvarvsfilosofin hos motorerna och fokus
hamnade än mer på bränsleförbrukning
tillsammans med både förarkomfort och
säkerhet. Under inledningen av 1980-talet
lanserades 2-serien, en serie lastbilar rätt
igenom konstruerad efter modultänkandet
där många komponenter kunde användas
på flera modeller. Modellserien reviderades
stort 1988 och 3-serien såg dagens ljus.
1995 lanserades 4-serien, och det är den
som ligger till grund för det som erbjuds
från Scania idag, men inte omöjligt har det
vid tiden för artikelns publicering dykt upp
mer som talar för att en ersättare kommer att
presenteras i höst. Vi får väl se.

Tävla med tidningen
1966 förvärvade Scania-Vabis Be-Ge Karosserifabrik
som bland annat tillverkade lastbilshytter. På
vilken ort fanns den fabriken där det fortfarande
framställs lastbilshytter.
1. Oskarshamn
X. Åtvidaberg
2. Umeå
Skicka ditt svar till: akeritidning@akeri.se
eller med vanlig post: Svensk Åkeritidning,
Box 7282, 103 89 Stockholm.
Märk kuvertet ”Nostalgitävlingen”.
Senast den 6 april behöver vi
ha ditt svar. Du kan vinna
Jean Christer Olssons nya bok:
Volvo Lastbilar sedan 1928.

Grattis till förra
numrets vinnare!!
Gunnar Engellau var mannen som efterträdde
Assar Gabrielsson 1954 vilket xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Grattis säger vi och skickar ett
multiverktyg på posten.

bosse.norvinge@akeri.se

Skog & Traktor
Fredag–lördag 13–14 maj,
Emmaboda Flygbana
Svartåträffen
Söndag 1 maj,
Svartå Bruksområde

Smålandsrundan
Lördag 7 maj,
Kristianstad Truckmeet
Lördag 30 april, Wendesvallen, Norra Åsum Skillingaryd

Mer info
rmation
hittas på
www.ve
teranlas
tbilar.se

Tunga Rallyt – Väst
Lördag 14 maj, Göteborg
Östergötlands Veteranlastbilsklubb
Lördagen 28 Maj,
Finnvedens Lastvagnar, Vimmerby
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