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NSB KJØLE- OG VARMEVOGN 
litra Hv2 type 1 

HISTORIKK 

De første kjøle- og �armevog
nene ble bygget fra 1890. 
Dette var vogner med isolerte 
vegger. Litra var først Gk, 
senere endret til Hv. 
Vognene hadde ovn innvendig 
eller schweitserapparat 
(koksovn) under vognen for 
varme om vinteren. Det var 
videre takluker for ispåfylling 
til avkjøling om sommeren. 

Det var transport av fisk fra 
Trondheim til Kristiania i 
ilgodstog på den smalsporede 
Rørosbanen som var den vik
tigste årsaken til at vognene 
ble bygget. På smalt spor ble 
det bygget 21 vogner - de aller 
fleste til Rørosbanen. 
På bredt spor (normalspor) ble 
det samtidig levert 8 vogner i 
1890 til Oslo og Hamar dis
trikt. 

Foto: P. Væring, NSB Jernbanemuseet. 

Fra 1898 ble det etter hoved
tegning 403 bygget flere vog
ner av Strøm.men og Skabo. 
Vognene var ganske spesielle 
ved at lastedørene var plassert 
helt mot enden av vognen. De 
ytre mål tilsvarte standardvog
nene av type G3; vognkassen . 
var 6,40 x 2,80m. Vognene 
hadde to rom - ett lagerrom og 
et rom hvor det var lastedører. 
På taket var det to luker for 
påfylling av isbeholdeme. Det 
var videre gjennomgående 
dampvarmeledning (for evt 
bruk i persontog) , schweitse
rapparat og hevarmsbremse. 
Lasteevnen var 9,0 tonn. 

Tilsammen ble det i årene 
1898-1903 bygget 16 vogner 
av Hv type 3. De ble levert til 
Oslo distrikt (vogn nr. 6901-
02, 2122-25, 3533) og Hamar 
(vogn nr. 8461-67) og Trond
hjem (nr. 12911-912). 
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Leverandører var: 
Strømmen 1898: 
6901, 6902, 8461-67 
Skabo 1899: 
2122-24 
Strømmen 1901: 
12911, 12912 
Strømmen 1903: 
2125, 3533. 

Vognlitra ble i 1936 endret til 
Hv2 type 1. Indeksen 2 betyd
de at vognens hjulsatser tålte 
inntil 9 tonns akseltrykk. 

Utover mot slutten av 40-tallet 
ble vognene erstattet av mer 
moderne og større vogner. I 
tillegg kommer at NSB over
tok et større antall tyske lrjøle
vogner etter krigen. 
I 1956 var alle vognene litra 
Hv2 utrangert. Imidlertid har 
Norsk Jernbaneklubb funnet en 
vognkasse, slik at en vogn av 
typen skal bevares for etterti
den. 
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sammen med (6). Kantene skal stikke litt ut. Støttene (7) for toppdekslet loddes fast i slissene 
som er etset ut. 
På taket er det et langsgående håndtak i hvert av hjørnene. Tre er like - det fjerde ved stigen går 
rundt takkanten og er festet på endeveggen ved siden av takstigen. Bor hull og lodd fast fra 
innsiden. På taket lønner det seg å bore hull gjennom det indre taket også for å lodde fast der. 
Håndtakene lages av 0,25mm messingtråd. (se fig og foto) 
Tett ved den ene isluken (se foto) er det et ovnsrør (fra schweitserapparatet). Dette kan kjøpes 
ferdig - eller lages av en messingstift. Du filer da hodet på stiften slik at det blir en spiss 
pipehatt. Selve stiften blir ovnsrøret. 

ENDEVEGG 
I hvert av hjørnene er det et flattjern som fester vognkasse og bufferbjelke. Bmk del (8). På 
hver del er det tre utsparinger for nagler. Press forsiktig i etsegropene med en nål i en pinvise. 
Vær forsiktig - ikke bruk makt! 
Det er også en sluttsignalholder på hver vegg. (se foto - svart. liten klump). Denne lages av en 
lit�n bit fra etsearket. 
På bufferbjelken under takstigen er det montert et stigtri.tm (fotbrett). Lages av en messingbit ca 
3x5mm. Ved 0.5mm messingtråd festes dette ca 5mm under bufferbjelkens nedre kant. 

DØRER 

Lodd fast dørhengslene (10) og (11). På loddes en bit 0,5 tråd i etsegropene. Før du så går 
videre lønner det seg å file rundt og på hengslene slik at overflødig loddetinn blir borte og det 
hele ser fint ut. Selve beslagene kan se klumpete ut, men de var faktisk så grove. 
Dørlukkemekanismen består i virkeligheten av et håndtak, 2 lodrette låsestenger og 4 
tverrbeslag. Dette er etset i ett stykke (9). Håndtaket bøyes litt ut. Lodd fast. 
Over hver dør er det et vannbord. Legg 0,8mm tråd i etsegropen og lodd. Fil deretter slik at 
formen blir tilnærmet flat. Hvis du skulle ha for hånden er 1,0mm flattprofil helt ideell. 

UNDERDEL 
Underdelen (12) tas ut av etseplaten. 
Du må først bestemme hvilken type akselgafler du vil bmke. Byggesettet har 2 ulike 
konstruksjoner. Det enkleste er å knekke opp de akselgaflene som er i underdelen. Variant B del 
(12B) skal gi modellen bedre gangegenskaper, men er vanskeligere å bygge. Prinsippet er at 2 
pianotråder (gitarstreng) tres gjennom tunger i vognbunnen og på selve akselopphenget. (se fig). 
Pianotrådene loddes kun fast til vognbunnen. Stivheten skal presse akselgaflene på plass og gi 
en viss fleksibilitet. Som en følge av det må bremsestagene fra vognmidt og til bremseskoene 
monteres løst på innsiden av bremseskoene. 
Byggesettet er forberedt for 2 ulike koblinger - trådkobling (Skøvde-type) og Synoba kobling. 
(se fig). Knekk opp de delene som skal benyttes. 
De to langbjelkene knekkes opp. Likeledes knekker du opp holderne for bremseakslen (går tvers 
under vognen på midten). Akselgafler (ikke variant B!), bremseholdere og langbjelker loddes 
sammen. Press godt sammen med en flattang uten riller. 
Med i byggesettet er et innergulv (14). Disse to delene loddes fast til underdelen i hver sin 
vognende. NB! Dette gulvet dekker ikke vognen fullstendig. Best resultat får du hvis du lager et 
nytt gulv av en messingplate. Denne skal ha samme mål som vognkassen innvendig. 
Nederste del av langbjelkene (13) med konsollene loddes til bjelken som er knekt opp av 
underdelen. Det kan være nødvendig å file litt i utsparingene for akselgafler og bremseholdere 
for at tilpasningen skal bli perfekt. 
Konsollene (vognkassestøttene) bøyes til rett form og loddes til gulvet. Legg litt loddetinn i 
knekkene for å forsterke. 
Schweitserapparatet er en ovn som er montert under vogngulvet. Se fig. Lages av messingrør 
eller biter fra etseplaten. 



BREMSER 
Knekk opp bremsene fra underdelen. På tvers - fra bremsekloss til bremsekloss - trekkes en 
0,5mm tråd. Lodd fast. Midt under vognen trekkes bremseakselen (0,8mm tråd) gjennom 
holderne og bremsestagene (15)- se fig. Lodd fast akselen til holderne. OBS den bør stikke ut 
noen mm ekstra der hvor hevarmen skal innpå. 
Bremsestagene festes nå til bremseklossene. Juster og tilpass. Prøv gjeme med hjul på vognen. 
Når alt passer loddes fast til klossene og til akselen. 
Hvis du vil lage mer «riktig» bremsestag brukes del (15B) og 0,5mm tråd. 

å festes hevarmen (16) - «fallbrekket». Justeringsbuen (16B) skal tres på akslen før 
hevarmen. Hevarmen bøyes i rett form - se fig. Buen på hevarmen består i virkeligheten av to 
deler som er festet i underkant og har form som en «V» sett i vognens lengderetning. Vil du ha 
denne effekten så bruk del 16c på innsiden mot langbjelken. 

STIGTRINN OG DETALJER 
Stigtrinnene (17) er doble. Knekk de to delene mot hverandre. En 0,5mm tråd på baksiden tres 
gjennom hull i langbjelken og loddes til langbjelke og stigtrinn. (Det etsede stykket mellom 
trinnene kan erstattes av 0,5mm tråd hvis du vil ha et mer forbilderiktig resultat) 
Under bufferne er det gripestenger. 0,25mm tråd loddes i hullene under bufferbjelken. 
Bremseslanger vil ofte komme i veien for koblingene, men kan evt lages av isolert kobbertråd. 
(Finnes i ledninger mm) 

HJUL, AKSELFJÆRER, BUFFERE. 
Disse delene må kjøpes separat. MRW (Modellrallare i West) har gode og billige hjul. Roco 
har også stjemeeikehjul som er utmerket) Inntil annet blir laget må akselfjærer og buffere 
kjøpes fra Perl. (Romerike hobbysenter pleier å ha egnede deler). 
Vognene hadde både stjemeeikehju1 og eikehjul - også ett av hver type. Akselfjærene var for 9 
tonns akseltrykk - og dermed ganske tynne i HO. Vognene hadde korsbuffere. Det er teoretisk 
mulig at noen vogner fikk hylsebuffere. 

MALING OG DEKALER 
Vognkasse, langbjelker og bufferbjelker er hvite. Alle deler som var skrudd eller klinket til 
vognkasse eller underdel var svarte. Dvs. Fjærer, akselgafler, akselbokser, bremser, konsoller, 

buffere, takstige, bremseslanger, sluttsignalholdere, dørhengsler og dørlukking. Hevarmen er 
svart, men håndtaket ytterst er hvitt. Tak og stigtrinn er mellomgrått. 
Malingstips kan du lese mer om i På Sporet. Tommelfingerregel er å rengjøre modellen svært 
godt. Etter siste rengjøring må du ikke ta i den med fingrene før den grunnes med en primer. 
(Messing fester ikke alltid maling like godt - så grunning er nødvendig.) 
Modellen kan godt males for hånd bare du ikke bruker for mye -og for tykk- maling i strøkene. 
Smussing til slutt blir absolutt best med sprøyte. 
Alle påskriftene er svarte. Vognene hadde opprinnelig påskriftene malt direkte på vognkassen. 
Senere fikk de støpejernskilt. Det er svært lite trolig at noen vogner litra Hv2 typel noen gang 
fikk standard plateskilt 60x60cm. 
Egnede dekater vil korrune fra Scandinavian Miniatures på et senere tidspunkt. 






