
SKANDIAMOTORN Del 1 Åren 1899 -1920. 
 
Lars Laurin var den som uppfann och tillverkade den berömda Skandiamotorn. Jag 
skall inte närmare gå in på de olika ägarna och företagshistoriken, för det finns väl 
beskrivet i andra böcker. 

  
  Lars Laurin  svågern Karl Forsström 
 
Företagets bildades 1899 med namnet Lysekils Mekaniska Verkstad. Laurin var ett 
uppfinnargeni som redan som 15-åring konstruerade en ångmaskin. 

 
Larins tillverkade ångmaskin 

 
Man börjad som reparationsverkstad och tillverkade även cyklar. En annan produkt 
var att man tillverkade utrustningar till konservfabriker inom fiskindustrin. 
 



 
Den första verkstaden bestod av enkla byggnader 

 

1902 var man färdig med sin första tändkulemotor som kom att i många år bli en av 
företagets berömda produkter. Fiskarna var de första användarna då fiskebåtar vid 
denna tid i huvudsak var försedda med enbart segel. Man var i början rädd att 
motorerna skulle skrämma fisken med sitt dunkande ljud. Det visade sig att detta var 
inget problem så fiskarna fick därmed en pålitlig drivkälla i sina båtar. Man 
installerade även dessa motorer i segelskuter antingen som huvud eller hjälpmaskin. 

 
Den första motorn var en 1-cylindrig 2-takts tändkulemotor med frislagsreglering. 
Ovan annons visar att man tidigt tillverkade även andra tillbehör som fartygsvinchar. 
Motorn var som alla andra vid denna tid, en ren fotogenmotor. Tyngre oljor som den 
s.k. råoljan infördes först 1910. Det var Avancemotorn som var det företag som 
utvecklade den första motorn som då blev försedd med toppinsprutning och 
råoljedrift. Bränsleventilen blev därmed tvungen att förses med vattenkylning. 

   
Detta är Laurins första motor med tillhörande skötselanvisning. Man kallade 
insprutningsventilen för förgasarventilen. 



 
Här är en stationär Skandiamotor från år 1908 

 
En typisk installation i en mindre båt. Motorn är en 5 hk 1-cylindrig motor. Spaken i 
mitten är kopplingen från motor till propeller. Den uppgående axeln går direkt till 
styrhytten så att man kan reglera farten fram eller back genom att vrida 
propellerbladen. Motortypen är 31 A. Tillverkades mellan 1912- 1930. 



Skandiamotorer tillverkades från 1903 fram till dess slut 1980 talet. Man hade under 
årens lopp haft många ägare vilken slutligen förändrade tillverkningen. Man 
konstruerade också egna dieselmotorer och blev även licenstillverkare av Burmeister 
& Wains mindre motorer. Tillsamman med det idag nerlagda Uddevallavarvet 
tillverkade och installerade man sina dieselmotorer i olika fartyg. 
Företaget hade en hel del kriser, men även uppgångar i sin produktion. Som hos alla 
andra företag i Sverige var de båda världskrigen förödande för motortillverkningen då 
framför allt bränsleimporten var begränsad. Dock använde man alternativa bränsle 
som fiskolja och tjäroljor som dock var svåra att använda, då de krävde förvärmning. 
Det påstods att vissa fiskebåtar lät sina motorer vara igång, även när man låg vid kaj, 
för att förhindra startproblem med dessa bränslen. 
En kort historik om ägarbilden: 
1899-1907 var L. Laurin ägare. 1905 arrenderade man Bastholmens Mekaniska 
Verkstad och 1906 Marstrands Varv. 1908 köpte man Gårda Mekaniska Verkstad i 
Göteborg. Den senare verkstaden hade gjuteri och tillverkade mindre motorer. På 
den tiden fanns ett konkurrerande varv med namnet Fridhems Varv och en 
motorfabrik, Wästkustens Motorfabrik, där man tillverkade tändkulemotorer. 1911 
gick varvet i konkurs och Laurin inköpte varv och motorfabrik och fick därmed tillgång 
till en god varvskapacitet. Man kunde här bygga fartyg upp till 700 D.W.T. 
Företaget blev aktiebolag 1905, och bytte namn till Skandiaverken. Motorn hade i 
flera år benämns med namnet Skandia. De olika motortyperna byggdes nu i 1, 2, 3, 
cylindriskt utförande 

  
Stationär motor med centrifugalregulator och två svänghjul från 1913. Fortfarande 
med sidoinsprutning 



Man hade nu blivit kända runt om i världen och motorerna blev populära och 
exporterades till alla världsdelar. När man inköpt Fridhemsvarv var exporten så 
omfattande att man måste anlita Atlas Diesel i Stockholm att tillverka de stationära 
motorerna under en licenstid av 10 år. Senare skall jag visa dessa motorer som man 
utvecklade i Stockholm. 
1906 reste Laurin till USA och lät licenstillverka sina motorer hos Skandia Pacific Oil 
Engine Co. I San Francisco. 

 
En bild från verkstaden 

Man började tillverka motorer upp till 6-cylindrar på 500 hk. och blev kallad för typ 
414. 

 
Bild på en 4-cylindrig variant. Motorn var försedd med toppinsprutning och en separat 
monterad spolluftspump (Scavening pump) Maskinen var försedd med en 
centrifugalregulator. På motorns förkant hade man monterat en 2-stegs 
luftkompressor som användes för start och reversering av motorn. 



 
En annons för en agent i new York som sålde de amerikanska maskinerna, men 
även de Holländska Werkspoors större dieselmotorer. Man benämner 
Skandiamotorn utrustad med ”surface ignition” ett annat uttryck för tändkula. Ibland 
kallar amerikanerna dem för ”semidiesel”. Motorena utvecklades till vad man kan 
kalla för lågtrycksdieslar, även om man marknadsförde dem som högtycksmotorer. 



 
Ovan är en 6 cylindrig amerikansk-tillverkad Skandiamotor 

 
 

 
 
Företaget hade även licens att tillverka de Holländska Kromhout motorerna som även 
var tändkulemotorer. Ovan 4-cylindriga motor var på 180 hk. Stativet med de stora 
rattarna är en ovanlig omkastnings och hastighetsreglering av propellern. Ett mycket 
ovanligt backslag. 



 
Att man behövde kvalificerat folk syns på denna platsannons, för en 
provningsingenjör som kan utveckla motorerna. Från Teknisk Tidskrift 1920. 

  
 
Till vänster en motor försedd med en remdriven horisontell centrifugalregulator. Om 
remmen brast så övervarvade motorn. Bränsleventilen monterad i tändkulan är 
vattenkyld för att inte överhettas. Till höger visas en motor med sidoinsprutning. 
Man har insugningsventiler på båda sidorna av vevhuset. Att man har dubbla 
svänghjul betyder att man får en mer stabil gång och tillsammans med 
centrifugalregulatorn lämplig för generatordrift 
Bilderna är hämtade ur deras katalog från år 1908. 
 



 
1913 såg varvet och fabriken ut så här 

 
1908 tog Laurin patent på en egen tillverkad smörjlåda eller lubrikator. 

Den har ett fack för varje smörjställe. Ovanpå finns ett gemensamt lock. För att 
kunna reglera oljemängden finns ett antal ventiler där man ställer in hur mycket olja 
respektive smörjställe skall ha. På inställningsratten finns en visare hur mycket 
ventilen är öppen. Det finns inga synglas utan, man måste titta i facken hur mycket 
olja som gått åt under en viss tid. Ganska svår att få rätt smörjmängd genom denna 
konstruktion. 



 
1913 tillverkade man motorer från 5-48 hk i 1-cylindriskt utförande och från 15-55 hk 
för den 2-cylindriga varianten. 

 
En marin motor med koppling och vridbara propeller och utrustad med den 
horisontella centrifugalregulatorn, som drevs via en planrem direkt från vevaxeln. 
Reversering och inställning av propellerbladen utfördes med en rattförlängning direkt 
från styrhytten. 



 
Den tvåcylindriga varianten på 50 hk. med en vertikal centrifugalregulator 

 
En udda motor med 3 cylindrar som tillverkades i ett fåtal exemplar. Trolig beteckning 
100 III d.v.s. 100 hk med 3 cylindrar. Startas med luft/avgaser och kan även 
reverseras med detta system. Kräver en maskinist i maskinrummet för att manövrera 
motorn. 



 
1910 använde man tyngre oljor i stället för fotogen, vilket innebar att man höjde 
kompressionstrycket och ändrade på munstuckets insprutningsvinkel. Denna 
instruktionsbok är från 1915. Man hade även kvar den remdrivna 
centrifugalregulatorn, frislagsregulatorn samt nya typer av vertikala 
centrifugalregulatorer 
 

   
Vänsterbilden och mittbilden visar två olika typer av frislagsregulatorer samt 
den högra den horisontella centrifugalregulatorn 



 

  
Den vertikala centrifugalregulatorn användes framför allt på flercylindriga motorer. 
Bränslepumparna placerades i en cirkel runt regulatorn. Ovanpå regulatorn satt 
varvtalsreglerhantaget som påverkade regulatorfjädertrycket. 

  
Man utvecklade nu olika typer av omkastningsanordningar. Den vänstra i bild är 
patenterad av en ingenjör de Wærn som även tillverkade egna motorer. Här krävs 
inte tryckluft utan man reverserar genom mottändning. Samma sätt som man själv 
kan vända sin motors rotationsriktning. 



 
1918 införd man kullager i ramlagren för att minska smörjoljeförbrukning som var 
högre i de äldre vitmetall-glidlagren. Ovan motor är en tvåcylindrig motor med 
omkastning med mottändning. Dock är motorn luftstartad. 
Motorn betecknas endast med C, men är troligen en Typ 42 som tillverkades 1912-
1930 och var på 20 hk. Motorn utvecklades senare från 1920-1930 och fick 
beteckningen K. S för kullagermotor. På en tvåcylindrig motor är bärlagret mellan 
cylindrarna även kullager, som gör det svårt att demontera lagren, utan då måste 
man dela vevaxeln. 



 
 
 
Bild på Skandiaverken från början av 1920-talet. Enligt ovan har man nu tillverkat 
över 10.000 st. i skilda storlekar. Här påpekar man tvåtaktsmotorns stora fördel 
gentemot fyrtaktsmotorn. Tvåtaktsmotorn har en arbetstakt varje varv, däremot 
måste fyrtaktsmotorn göra två varv för att utveckla samma arbete. 
 
 



 
 
 
Varvets kunder beställde främst fiskebåtar och skutor. Genom inköpet av Fridhems 
Varv kunde man utför alla nödvändiga reparationer och installationer på dess slipar. 
 
 
 
 
 



  
Motordrivna vinschar var en produkt som kunde användas för olika ändamål. Dessa 
kunde vara lastningsvinschar, förhalningsvinchar samt vinschar för uppdragning av 
fiskenät. Ovan vinsch har en liggande motor och är på 13 hk. Den har en kapacitet 
att lyfta 2000-2400 kg. Lyfthastigheten är max 20 meter/minut. 

 
1920 såg Skandiaverken ut så här på ett vinterfoto 

 



 
Denna kullagerförsedda motor har byggt som blockmotor är av typ 42 KS med en 
effekt på 20/24 Hk. Man hade nu infört vatteninsprutning på de större motorerna. 
Denna motor hade en cylinderdiameter 262 mm och en slaglängd av 180 mm. 
Trots detta hade man fortfarande kvar den gamla typen av lubrikator. 
 
I nästa höstutgåva forsätter jag Del 2 om Skandiaverken 

Nils Eric 
 



 
Thomas Davidssons Skandiamotor typ 14, 4-6 hk från 1909. 

Modifierad 1910 med ny regulator och större vevlager. 
 



 
Här är motorn från framsidan renoverad till ursprungsskick. En 

frislagsreglerad motor med en av Skandia tillverkad smörjapparat. 

 



 
En lång rad med Avancemotorer 

 
Min egen 2 hk Avancemotor nr 467 från början av förra seklet. Har en 

gång drivit en trovpress/kvarn på en torvmosse i mina hemtrakter i Skåne 

Motorn har ingen kylvattenpump utan självcirkulerar sk. 

termosifonskylning 



 
En superrenoverad Skandiamotor 120BV på 23 Hk. 

 
Familjen Pihls samling av Beijersmotorer 

 

 

 

 



 
Ännu en bild på Thomas Skandia, som här är i full drift. 

Personen på bilden är EBE-Roger från Rommelanda norr om Göteborg. 
Han är "Prylsammlare" och känd i stora delar av Sveriges 
veteransamlare. Han är klädd i tidtypiska kläder kanske föreställer en 
godsägare som ser gårdens motor i full drift/NES 

 

 

 


