
MJ Säo av Urban Johansson 
 
Signalstav – Kort historik och en byggbeskrivning. 
 
 

 
På bilden syns en stor, äldre signalstav från 1936  
och en lite mindre, nytillverkad, kamrat i storlek 1:2. 
 
Signalstaven 
Originalet mäter 90 cm från handtag till flagga. Handtaget är 15 cm långt och skivan har en 
diameter på 25 cm. Flaggan har yttermåtten 46*62 cm. 
Både utformning och färg har ändrats på signstavarna med åren och de nyare har oftast 3 
skruvar i skivan samt att de är gråmålade med svart på handtaget. Mig veterligen är storleken 
(huvudmåtten) på alla signalstavar samma. 
 
Signalgivning med signalstav, saxat ur SJs Säkerhetsordning § 9 mom 1 och 3. 

 

 

I säo infördes signalstaven på SJ år 
1929. Den användes sedan fram till 
2000 för att ge "avgångssignal" eller 
"avgång" av tågklarerare (–2000), av 
stationsvakt (–1934), av platsvakt vid 
station (1934–1941) och vid blockpost 
(–1941) samt av tågvakt (1941–1959). 
"Avgångsignal"/"avgång" i övriga fall 
gavs fortsatt med armen. Vid EJ 
infördes i princip SJ-säo, och därmed 
signalstaven, år 1936. 

På malmbanan hade signalstavarna gul 
skiva med svart rand 



Bygge av en signalstav för MJ-bruk  
 
Varför vi tillverkade en liten modell? 
För att kunna ge korrekta signaler på en FREMO-träff behövde vi också en signalstav. Efter 
att ha provat med en i originalstorlek insåg vi att det behövdes en något mindre variant. Vi 
provade med några enkla modeller i olika storlekar och fann att en signalstav i storlek 1:2 
mot originalet var att föredra. 
 
Materiallista: 
1 st, 10 mm rundstav, 45 cm lång. 
1 st, rund plåtskiva, diameter 125 mm, max 1 mm tjock. (alt aluminiumskiva). 
1 st, rött flaggtyg, 25*37 cm. 
3 st, träskruvar kullriga, 2*8 mm. 
1 st, liten nubb 
 
Arbetsgången 
Först kapade vi till en 45 cm lång bit av rundstaven. På den mätte vi ut och markerade 
området mellan 75 till 200 mm från ena änden. Där ska vi sätta fast skivan. Vi putsade bort 
cirka 1 mm av rundstaven, så att vi fick en plan yta. Mitt på den ytan förborrade vi ett hål, 
(centrum på skivan). 
Vi tog vår lilla plåtbit och ritade upp en cirkel med en diameter på 125 mm och klippten den 
rund. För att få den helt slät så filade vi bort alla vassa grader och gjorde kante slät. I mitten 
på skivan borrade vi upp ett 2 mm stort hål. Från det hålet räknar vi 45 mm uppåt och neråt, 
där borras ytterligar 2 hål. Så nu har vi fått en cirkelrundskiva med 3 st hål på en rät linje. 
 
Här målade vi den skivan vit på det som skall bli framsidan, därefter skruvar vi fast skivan på 
rundstaven. Sedan målar vi skaftet och skivans baksida med svart färg. Därefter målar vi en 
grön cirkel ytterst, den skall vara 12 mm bred. 
 
Tyget klipper vi till så att det får yttermåtten 25*37 cm och fållar upp. Vi viker därefter tyget 
runt signalstaven och syr fast det så att det bildas en ”droppformad ögla”. Öglan sys ihop i 
”överkant”. Då det är klart trär vi på tyget på signalstaven och fäster det med en liten nubb 
närmast skivan. Tyget skall hänga rakt ner då signalskivan är vågrät.  
Nubben förhindrar tyget från att åka av signalstaven då vi ger de olika signalerna. 
 
Lycka till med ditt bygge! 
 
Urban Johansson 
BTS 
FREMO-Sverige 


