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MDR 127t 3423 ”Eksjötralla” ble opprinnelig bygget for Karlsham -Ryd banen. 
Foreningen Setesdalsbanen kjøpte den i 1984 fra Jädraås-Tallås Järnväg som hadde 
planer om å bygge den om til 891mm sporvidde. Ved Setesdalsbanen har tralla blitt 
benyttet til en lang rekke oppgaver. Dette har medført stor slitasje. I tillegg medførte et 
uhell at den etter hvert måtte taes ut av drift. Etter initiativ og stor innsats fra 
enkeltmedlemmer av Setesdalsbanens venner har den nå blitt restaurert. Tralla er nå i en 
slik stand at den igjen kan benyttes av Setesdalsbanen 
 
Denne rapporten er skrevet for å samle de erfaringer som er gjort i forbindelse med 
restaureringsprosjektet. Rapporten vil kunne benyttes ved frentidige vedlikeholdsoppdrag 
på denne tralla, samtidig vil den være et nyttig redskap ved prosjektering av fremtidige 
restaureringer på annet materiell 
 
Avslutningsrapporten er utarbeidet av Stian Klokkhammer. 
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1. Trallas historikk 
Eksjötralla har betegnelsen MDR127t 3423. Denne trallen ble bygget hos Märstaverken i 
1958. Ved leveranse skal den ha hatt nummeret 376, det er usikkert når dette ble 
forandret til 3423. (MDR127t betyr at det er en: motordresin, type 127 og t indikerer at 
den er for 1067 mm sporvidde). Kostnad 12600 SEK/stk ved leveranse/kontrakt 1957.  
 Tralla gikk i ordinær trafikk på Karlshamn-Ryd banen. Før den kom til 
Setesdalsbanen i 1984 så var den innom Jädraås-Tallås Järnväg som ville bygge den om 
til sin sporvidde (891mm), dette ble det imidlertid ingenting av og den ble solgt derfra. 
Det er uvisst nøyaktig hva den har vært bruk til i Sverige, men det er banepersonellet som 
har hatt den. Ved Setesdalsbanen er den blitt brukt til alt den kan brukes til. På 
begynnelsen av 90-tallet så ble den smadret innerst i motorvognstallen av Sulitjelma som 
nesten dyttet den inn i verktøyburet. Dette var ikke ordentlig rettet opp igjen, kun sparklet 
og malt slik at det så brukbart ut. Den var ikke god i motor etter dette men det var først 2-
3år før restaureringen at den ble hensatt. 
 Eksjötralla består av Volvo B16A motor med H6 girkasse. Den har vendekasse i 
kardangen som gjør at du kan kjøre like fort forover som bakover. Den har også 
hydraulisk jekk som gjør ut du kan snu tralla uansett hvor du er, uavhengig av 
svingskiver. Den har ellers alle fasiliteter som en bil, med varmeapparat som er meget 
effektive. Interiøret er temmelig sparsommelig med lakkerte huntonitplater og rørstoler 
som putene er klipset på. Instrumentene er fra Volvo PV. 

 
 

1.1 Tekniske data 
Type:    MDR127t 
Byggeår:    1958 
Opprinnelig nummer:  376 
Fabrikant:    Märstadverken/Eksjöverket  
Største tillatte hastighet:  70km/t 
Egenvekt:    1400kg 
Lengde:    2540mm 
Bredde:    2056mm 
Dragkraft i kroken u/last  ca 200kg 
Dragkraft i kroken m/last  ca 400kg 
Motor:      Volvo B16A 
Girkasse:    Volvo H6 
Retningsveksel:   Hurth 651 00 000 01 
Motoreffekt   60hk 
 
 

2. Involvert personale 
Restaureringen ble startet opp i mars 2003 av Stian Klokhammer. Fra sommeren 2003 da 
overhaling av motor og drivverk tok til kom også Geir Klokkhammer inn i bildet. Han 
var også aktiv i lakkeringen av tralla utvendig. Terje Honnemyr stod for det meste av 
sveisingen, bla. a. produksjon av ny bensintank. Også noen få andre har vært involvert i 
mindre oppgaver på tralla. Totalt er det lagt ned ca 1500 dugnadstimer i tralla. 
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3. Eksjötrallas tilstand før restaurering 
Da Eksjötralla ble satt innerst i motorvognstallen vinteren 2002/2003 var den i dårlig 
forfatning. Karosseriet var begynt å ruste i tillegg til at en gammel kollisjonsskade 
begynte å sprekke opp igjen. Motoren ville ikke svive, selv etter at mange motorkyndige 
folk hadde sett på den. Bremsene var også ødelagt, pedalen kunne man trø helt i bunnen 
og det kom bremseveske ut av bremsetromlene. Den var også malt opp i farger som var 
langt i fra originale (lilla/sort eksteriør og grått interiør). 

 Det var flere grunner til at vi gikk løs på den, men hovedgrunnen var vel at den 
trengte det og stod veldig lagelig til innerst i motorvognstallen. Det var jo også et veldig 
greit prosjekt å ha på dugnad og sysle med.  

Restaureringen hadde som formål å tilbakeføre tralla til originalt utseende og til 
driftsklar stand. 

Restaureringen ble utført på dugnad i mars 2003 til juni 2004. Arbeidet er utført 
av Stian Klokkhammer og Geir klokkhammer.  
 
 

4. Restaureringen 
Her følger en beskrivelse av alt som er gjort på tralla under restaureringen. 

 
4.1 Karosseri 
På karosseriet er det gjort mye arbeid, det var mindre rustskader på dørene og en del 
gjenstående oppretting etter at den ble påkjørt av Sulitjelma i motorvognstallen i 
begynnelsen av -90 åra. Bakenden var ennå ganske skjev siden denne stort sett bare var 
sparklet etter smellen. Ellers var det lite lakkrust siden den ble slipt til metallet da den ble 
malt opp på 90-tallet. 
 
 
V. framdør: Vindusramma inni ble boret av (Er punktsveiset på) på grunn av rust. 
Rustskadene var ikke verre enn 
at det kunne pusses og grunnes 
før ramma ble sveist på igjen av 
Terje Honnemyr. Døra er mattet 
ned og malt før den ble malt 
grønn inni og oransje utenpå. 
Den fikk ny føringslist (Fra 
Scania) og avskrapingslister (Fra 
Jørgenrud bilverksted) i tillegg til 
at vinduet ble festet til skinnen i 
bunnen. Vindussveivmekanisme 
ble smurt opp og montert. Ny 
huntonitplate ble laget til 
innsiden. 
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H. framdør: Tidligere rustsveising i bunnen av døra hadde stått ubehandlet på innsiden og 
måtte slipes før det ble behandlet. Døra ble mattet ned og  malt grønn inni og oransje 
utenpå. Ellers så var det samme som den andre at den fikk ny føringslist og 
avskrapingslister til vinduet og ny huntonitplate. Alle mekanismer ble smurt før den ble 
montert. Begge dørene fikk påmalt nummeret 3423 
 
V. bakdør: Denne hadde noen 
mindre rusthull nederst, men det ble 
besluttet å la de gå for denne gang. 
Rusten ble slipt bort på utsiden og 
innsiden før hullene ble sparklet 
igjen og døra ble malt. Døra fikk 
også ny vinduslist og huntonitplate. 
Alle mekanismer ble smurt før døra 
ble satt sammen. 
 
H. bakdør: Denne ble mattet ned og 
malt i samme farger som de andre dørene. Den fikk ny vinduslist og huntonitplate. Alt 
ble smurt opp før døra ble montert. 
 
Grill: Strekkmetallet ble tatt ut og kappet litt. Rammen er rettet og strekkmetallet er sveist 
på plass igjen. ”Ek sjö” skiltet er tatt av og luka er mattet og lakkert oransje. Skiltet er 
poppet på igjen som det var. En ”låsetapp” var knekt og Silvio Trdoslavic dreide en ny en 
med gjenger slik at vi bare kunne ha en mutter på baksiden. 
 
Bakluke: Denne var meget skeiv. Dette var bøtet på ved å legge på et meget tykt lag med 
sparkel på platen og malt. Platen ble tatt av og rammen ble rettet før ny plate ble 
punktsveist på og luka ble malt oransje utenpå og grå inni. Nytt håndtak m/nøkkel ble 
skaffet til veie på bruktmarked på Birkeland. 
 
Taklistene: Disse ble demontert og malt. Det ble også malt bak de før de ble montert. 
Under montering ble skruehullene tettet og det ble tettet i overkant av listene på siden for 
å hindre at vann renner inn i tralla. 
 
Taket: Det er mattet ned og malt grått. 
 
Bakparten: Her var det en tidligere 
karosseriskade som var rettet opp med et enormt 
lass med sparkel. Platen til høyre for bakluke og 
stolpen i høyre side av karmen var ikke til å 
rette opp igjen. Disse ble laget nye og sveist inn. 
Partiet mellom her og vinduet var også skadet, 
dette ble jekket ut og rettet opp før det ble 
finsparklet. ”Bølgen” i nedre kant av 
vindusrammen ble rettet opp. 
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Vinduene: De ble satt inn igjen med nye lister, og det sprukne bakvinduet ble erstattet 2 
ganger!!! (Det nye ble laget for stort slik at det sprakk). Listene manglet en leppe som 
skulle gå inn på trelistene på innsiden, men disse var ikke å skaffe så vanlige lister ble 
brukt. For originalitetens skyld så bør listene byttes hvis vi får tak i nye like de originale 
noen gang. Lister kan spesialproduseres, men dette vil koste 5000kr 
 
Stigtrinn: Ble mattet og malt grå med owatrol-blandet Drygolin. 
 
Påskrifter: Framdørene ble påmalt 3423. foran venstre framdør og bak høyre bakdør ble 
MDR127p malt på. (Tralla skulle hatt t på slutten som indikerer at den er for 1067mm, 
men her er det en feil som var på tralla da den kom så det er valgt å beholde den slik. p 
indikerer 891mm sporvidde). Revisjonsmerker skal på dørstolpene og er pr 21/9-2004  
ikke malt på. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bildene viser bakluken og bakparten av tralla. 
Stolpen midt på tralla var meget skeiv. For 
øvrig så får man et visst inntrykk av hvor mye 
sparkel det var på bakluka 
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4.2 Fargekoder 
 
Gråmaling i interiør, stigtrinn og tak:  Drygolin oljemaling, B-Base   
OK039 RB002 SS040 
 
Signalgrønn i interiør: Pansarol signalgrønn 5043-G18Y 
 
Oransje: Bengalakk Tieforange 
 
Til huntonitplater: Scanox trestjerners lakk, halvblank 

 
 
 
 
 

4.3 Interiør 
Interiøret var i tålig god stand bortsett fra en del av huntonitplatene som var dårlige og 
gulvet på høyre side foran. Setene og det andre som var malt i interiøret var blitt malt 
grått ved forrige oppussing. Dette ble malt opp igjen i 
signalgrønt som var den originale fargen 
 
Setene: Alle setene ble tatt ut av tralla. Rammene ble slipt 
ned til metallet og de ble grunnet og malt grønne. 
Oppbevaringsboksen og skuffen under framsetene ble malt 
grønne. Dette var grått før restaureringen. Putene ble vasket 
og montert igjen 
 
Hjørneplatene er tatt ut og mattet 
ned før de ble malt grønne. Disse 
var også grå før restaureringen. 

 
 
 
 

Vindusrammene foran og bak ble tatt ut og 
lakkert/oljet. Disse var veldig flasset og 
stygge før restaureringen. 
 
Dashbordet: Metalldelen ble mattet og 
malt grønn. Denne var også grå før 
restaurering. Skiltene over bryterne ble 
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polert opp med smergelpapir og autosol. Tredelen av dashbordet ble slipt og lakkert. 
Defrosterskjermene ble malt grønne igjen, også disse var grå. 
 
Motorkassen: Her er det ikke gjort annet enn å bytte begge platene oppå og lakkere disse. 
De hadde hull etter girspaken og var ellers veldig stygge. Skinnene som kassen står i er 
også malt grønne. 
 
Gulvet: Dette var dårlig foran på høyre siden. Når vi begynte å jobbe med det så viste det 
seg å være enklest å spa de gamle gulvplatene u t!! Dette var pillråttent bak til skillet 
mellom platene som var rett bak stolen. Gulvet bak var bra. Det nye gulvet ble laget 
tilnærmet likt det originale med lekter og isolasjon mellom nedre og øvre plate. Platene 
ble oljet før de ble satt i. Platen over girkasse/jekk er malt sort. Alle fire dørsvillene er 
malt orange, disse var sorte. 
 
Bekledning: Det er tilpasset nye 
sutakplater til: alle dørene, begge 
dørstolpene og over bakvinduet. 
Disse er lakkert. Bakvegg og hatte-
hylle er også lakkert. 
 
Oppbevaringsbokser: 
Knallsignalboksen er malt grå og har 
fått nytt lokk. Boksen til kjørebok er 
malt grå og er blitt festet på 
gamlemåten (var festet på en plate 
som igjen var festet i veggen) 
Holderen til førstehjelpsskrinet er 
malt grå. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4.4 Elektrisk 
I det elektriske anlegget var det mye som ikke virket. Dette skyldtes stort sett dårlig 
kontakt eller ødelagte pærer og det var ingenting som var alvorlig ødelagt. Hele det 
elektriske anlegget er sett over og er funnet i meget god stand. 
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Søkerlykten har fått ny 4mm² ledning og pære (50W). Den har også fått ny gummibelg 
fra clutchpumpen til en Robel 12. 
 
Lyskasterne: Begge har fått ny pære. Den bak har i tillegg fått ny bryter.  
 
Instrumentpanelet: Pot. meteret til instrumentlyset er smurt opp og virker nå når det står 
på fullt. Pærene i lyset er byttet  
 
Signalhornene: Disse virket ikke. Grunnen viste seg å være at det har stått vann i koppen 
som skjuler releet i taket slik at kontaktsettet var rustet. Kontaktsettet ble filt og releet ble 
rengjort. 
 
Starteren: Stod bom fast og det kom bare et klikk når vi trykket på startknappen. Det viste 
seg at den var full av sand og på en eller annen måte hadde kilt seg. Den ble tatt opp og 
rengjort for sand. Kommutatoren ble også kontrollert om det var kortslutning mellom 
noen av feltene.  
 

 
 

4.5 Bremser og understell 
Bremsene var sammen med motoren hovedgrunnen til at det ble påbegynt revisjon av 
tralla. Det ble gjort mange halvhjertede forsøk på å fikse de, disse innebar honing av 
hovedsylinder og lufting av systemet. Når bremseveska rant ut av bremsetromlene så ble 
disse forsøkene gitt opp. Understellet ellers var i veldig bra stand og det er ikke gjort mye 
med dette 
 
Hovedsylinder ble honet på nytt og fikk ny innmat og pakninger. Kun sylinder og lokk er 
igjen av den gamle. Alle bremserørene ble brukt om igjen da disse ikke var skadet på 
noen som helst måte.  
Bremseslangene var livsfarlige. De var ikke spesielt sprukket men selve slangen var på 
veg ut av falsen der den var presset fast i koblingene. Nye bremseslanger ble spesiallaget 
ut i fra de gamle og ble meget bra. Disse ble bestilt igjennom Seierstad veteran.  
Alle hjulsylindrene var mer eller mindre ødelagt av rust og rusk. Nye fra Volvo PV 444 
ble montert. Tralla har for øvrig samme bremser som Volvo PV 444 hadde frem til 1958. 
Bremsebandene var lite slitt, men de var gjennomtrukket av bremseveske. Nye 
ferdigtilpassede band ble kjøpt inn og klinket i på de gamle skoene i eget verksted. 
Ferdigklinkede bremsesko var ikke å få tak i. 
To av bremsetromlene hadde sprekkdannelser og ble byttet (HF og VB) Vi fikk tak i 
råmaskinerte til PV og Amazon som ble tilpasset i eget verksted. 
 
Jekken: Det ble ikke gjort mer med denne enn at pumpa ble demontert for å få inn og ut 
bensintanken og så ble bryteren til varsellampa justert slik at lampa lyser når jekken er 
oppe. Den er også smurt opp og byttet olje på. 
 
Hele understellet ble steamet og malt grått 
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4.6 Motor og drivverk 
Før revisjon ble påbegynt var det store problemer med motoren. Den kunne bli reparert 
for så å svive veldig fint i en halv time og så gå tilbake til det gamle igjen. Problemet var 
at den skjøt i potta og ikke ville svive reint. Planen var å ta av toppen og se etter feil i 
tillegg til å sjekke lagrene. Dette ballet fort på seg med at den ble tatt ut for å male den og 
rammen. 
 
Motoren ble plukket helt i småbiter først.  
Lagrene var sånn så som så, så veiva ble målt og funnet innenfor målene slik at den bare 
ble polert og utstyrt med nye lager, både råde og veivlager.  
Blokka var nede til TC-motor for måling av sylindrene. Disse ble målt til å ligge helt i 
grenseland av det anbefalte. Etter mye om og men for å skaffe stempel fra CWI-
automotive i Sverige ble blokka boret opp. Den fikk samtidig nye kamaksellager siden de 
gamle var totalt utslitt.  
Kamakselen hadde et sort, fastbrent belegg og var i tillegg slitt på knastene. Disse var 
ikke å få tak i nye lenger, men vi klarte å spore opp en privatperson som hadde en ubrukt 
en liggende. 
Topplokket var i generelt dårlig forfatning. Lokket ble glassblåst, planet, ventilsetene ble 
frest og ventilstyringene ble byttet. Ventilstyringene ble skaffet delvis fra cwi og delvis 
fra Jørgenrud, også disse er på veg ut. Ventilene var i grenseland, som så mye annet. Etter 
en omgang med mikrometer på stammen ble de også utrangert og nye ble anskaffet. 
Topplokket ble nå like godt som et nytt et. 
Tenningen fikk ny stifter, kondensator, coil og ledninger. Alt dette var fra før tvilstilfeller 
og ble byttet for å være på den sikre siden  
Forgasseren ble reparert med nye dyser og pakninger. Denne er meget slitt og må ganske 
snart byttes med en ny en (Ny koster ca 2000,-) Det kan merkes at den er slitt på at 
motoren suger falsk luft, er treg opp på turtall fra tomgang og kommer veldig brått når 
den først kommer. Motoren har også veldig stygt svev i forhold til andre Volvo PV som 
maler som katter. 
Clutchen var også utslitt. Lamellen var slitt ned til naglene. Siden dette var en så gammel 
motor og delene er å få tak i ennå, ble alt byttet,  dvs. utløserlager, fjær og lamell. Ellers 
så hadde bare lager og lamell blitt byttet. Svinghjulslager er også byttet. 
 
Øvrige deler er rengjort grundig og de som skal være malt  er malt. Alle pakninger og 
filtringer er byttet ut med nye. 
 
Girkassen ble bare byttet olje på og malt. Her er det muligens noen lager som begynner å 
bli dårlige. Det kan høres på en viss susing når den utgående aksel sviver, men det ble 
besluttet å ikke åpne den. 
 
Mellomakselen fikk nye kryss og ble smørt- og malt opp. 
 
Vendegiret ble bare byttet olje på og malt. 
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Bensinsystemet: Bensinpumpa er rengjort og rørene er blåst rene. Bensintanken var 
bulket og tynnrustet. Den var allerede reparert flere ganger. Sien denne var ubrukelig ble 
det besluttet å lage ny. Den nye er laget av Terje Honnemyr. 
 
 
4.7 Diverse 
For øvrig er det utført en lang rekke mindre oppgaver, som f.eks at radiatorgardin er 
reparert og montert. Det vil føre for langt å nevne alle disse i denne rapporten. 
 
 
4.8 Gjenstående arbeider 
Det er ikke mye gjenstående arbeider på tralla. Revisjonsmerker på begge dørstolpene må 
males på, knallsignalboksen i bakruten må få nytt lokk med påskriften på. 
 
 
5. Milepæler og prøvekjøring 
Tralla ble ferdigstilt i etapper. Den ble hjulsatt etter bremserevisjon den 04/09-2003. 
Motoren ble ferdig den xx/xx-2004 Den ble prøvestartet ca 22.00 på kvelden etter iherdig 
arbeid med å montere den i tralla. Ca. 1 uke etter at motoren var prøvestartet så var 
mellomaksel og diverse andre nødvendige deler montert og sporet var brøytet opp ut til 
svingskiven slik at det var klart for prøvekjøring, som for øvrig var meget vellykket. Den 
30/03-2004 hadde tralla sin første tur på fri linje, opp til Paulen hp, vi kom ikke lenger 
pga snø i sporet. 
 
 
6. Driftserfaring 
Tralla er mye kjørt i 2004, dette også for å få kjørt den inn så fort som mulig. Den har 
fungert bemerkelsesverdig bra bortsett fra at det har vært problemer med kjølingen. Disse 
problemene var så store at man til tider ikke kunne rygge fra stasjonen og inn til 
verkstedet etter å ha kjørt en tur. Tralla måtte alltid gå med snuten først for å få 
fartsvinden inn i radiatoren. Dette problemet har løst seg med å sette inn kaldere 
termostat og nytt radiatorlokk. I tillegg har vi også hatt noen kurer med radiatorrens. 
Tralla kan nå rygges til Beihøldalen st. uten å gå varm. 
 
 
7. Oppsummering og sluttkommentar 
Restaureringen av eksjö-tralla ansees nå som ferdig. Tralla er i sin helhet restaurert på 
dugnad og det er lagt ned ca 1500 arbeidstimer.(Hadde dette vært betalte timer a/100kr/t 
så hadde det faktisk blitt 150000,- som vi har spart på å restaurere den på dugnad) Den 
har nå fått det utseende den hadde da den kom til Grovane, med sitt svenske design. Det 
har ikke vært mulig å gi den noe norsk design siden den aldri har gått i Norge i ordinær 
drift. For oss som har vært med på prosjektet  har det vært veldig inter essant og lærerikt. 
Det har gitt oss erfaringer som kommer Setsdalsbanen til gode ved senere anledninger. 
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8. Økonomi 
 
  2003 
Maling og utstyr, Vennesla Jernvare   790,00 
Bremsedeler      1564,00 
Div. deler      75,00 
Maling Torjesen     783,00 
Vinduslister fra Scania    570,00 
Malerutstyr      169,75 
Utstyr. Biltema     163,00 
Div. deler Jørgenrud     4128,00 
Motordeler CVI Automotive    1988,00 
Kostnader fortolling     506,00 
Kostnader fortolling     682,000 
Sum 2003      14394,75 
 
  2004 
Div deler      151,00 
Motordeler Jørgenrud     7566,00 
Motormaskinering TC-motor    3473,00 
Vindu       1372,00 
Maling       81,00 
Div. deler      383,00 
Måling av sylindre, TC-motor   608,00 
Vinduslist, Scania     570,00 
Div deler og bensin Esso    1096,00 
Vindu       1355,00 
Sveising av hjul, Mangseth    434,00 
Div. Scania      124,00 
Div Jørgenrud      600,00 
Sum 2004-11-14     17813,00 
 

   Kostnader totalt: 32207,75 kroner 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 


