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Norges ledende produsent 
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av messingbyggesett i skala HO, 1 :87 



0. Byggeveiledning 
Deler som skal knekkes, risses i knekkanvisningen først. Til dette kan brukes for eksempel en skrutrekker 
som slipes skarp. Husk. det skal bli en tydelig kant etter rissingen på den andre siden. Vær nøye med 
knekkingen så den blir skarp og i vinkel. Alle knekkanvisninger skal være inne i knekken og i vinkel, det 
vil si de blir borte når platen er riktig knekket, hvis ikke annet er nevnt. 

Sørg for å ha ren loddebolt. Bruk loddevann eller loddepasta, sjekk at du for tilført nok varme til at tinnet 
flyter pent ut. For lite varme gir kaldlodding og du for tinnet på i kladder, så delene sitter dårlig sammen 
og loddingene blir lite pene. Husk tinn på bolten, det overfører varme! 

Vi anbefaler også brukt en butanbrenner til hobbyformål, ·for eksempel Microtorch MT-770 fra Roburn. 
Den er praktisk til lodding av langbjelker og større deler der en rask oppvarming er nødvndig. 

For å klippe løs delene trengs en god saks eller en endeavbiter. En endeavbiter gir fint kutt på tråd og 
flate messingbiter. 

En flattang og spisstang er nødvendig til bøying og forming av deler, og til å holde fast under lodding. Til 
å rense kantene trengs noen filer. En stor flatfil er bestå bruke til å rette oppkantene før lodding. Kjøp 
filer uten skaft: 
Stor 10"-12" fintannet flatfil 
Nålefiler: 
- Rund 3 mm. 
- Barettfil 
- Firkantfil 
- Flatfil 

Det er ikke flaut å bruke litt epoxylim eller hurtiglim til små deler på slutten. 

Studer platen og identifiser de forskjellige delene. Klipp så delene fra etter hvert som de skal brukes. 
Fil bort etsegrader og sjekk at delene passer godt sammen før du lodder. Det er en god regel å være 
nøye og se etter at alt blir gjort pent underveis i byggingen. Bruk gjerne en lupe til å sjekke resultatet. 

Det er en god regel å rense opp tinnsøl etterhvert som det går fremover med byggingen. Det kan være 
vanskeligere å fjerne dette ettterat nye deler er kommet på plass. Tinnsøl i panel fjernes med en 
stoppenål eller lignende, og på flater med skalpell eller et lite hoggjern. 

Deleliste 
1. Underplate 
2. Rammebjelke 
3. Rammebjelke 
4. Boggibolster, 2 stk 
5. Bunnplate for bolster, 2 stk 
6. Topplate 
7. Hjørneplater, 4 stk 
8. Tverravstivere, 2 stk 
9. Endeplater for avstivere, 2 stk 
10. "V"-henger midtbjelke 
11 . "V--henger sidebjelke 
12. Bremsearm 
13. Fallbrekk 
14. Bremsekvadrant 
15. Surre-ringer, 10 stk 
16. Messingstriper, 2 stk 
17. Stakeholderbraketter, 2 stk 
18. Vognbyggerskilt 
19. Typeskilt SM 

Løsdeler: 
Messingmuttere 2mm, 2 stk 
Messingskruer 2mm, 2 stk 
Boggier, Kadee, 2 stk 
Korsbuffere støpedeler, 4 stk 
Bunnbjelke 1x3mm messingprofil 
Tverrbjelker 14.,mm messingvif'IW 
Staker 0,8mm messingrør 
Messingtråd 0,5 mm 
Nysølvtråd 0,3 mm 1 _ · / I .. , 
,...,e~J.n7,...fl")l-<.,t- r 
Følger Ikke med I byggesettet: 
~ e-n]nl. 
koblingsholdere, Synoba 
Koblinger 
Maling 
Dekaler 
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1. Underplaten , 
Dette er den første vognen SM lager med komplett understell sett nedenifra! Det er lagt arbeid i at alle 
bjelker, plater og stag skal være på plass, korrekt! 

Ta for deg underplaten (1). Klipp løs de to rammebjelkene (2,3), press ut naglene med en spiss nål, bøy 
disse i vinkel og tilpass i slissene, vri fast på oversiden. "Ørene" nær boggiene skal peke rett ned. Klipp 
løs boggibolsterne (4) og bolsterplatene (5) . Bøy til alle 4 delene. Lodd først 2 muttere mellom 
posisjonstappene på bolsterplatene, deretter bolsterplatene til bolsterne (mutterne skal være inni 
bolsterne). Kapp til bunnbjelken av 3x1 mm U-profil, lang nok til å gå inn i begge bolsterne. Plasser 
bolsterne over1Jjelken, bjelken med den flate siden mot bunnen. Pass på at hullet i den ene bolsteren 
skal peke mot midten av vognen! Ikke vri tappene for bolsterne på oversiden, de skal senere fortsette 
gjennom topplaten. Bruk loddelampen til å lodde fast rammebjelker, bolstere og bunnbjelke. Med varme 
går dette raskt. Fil bort tappene fra bjelkene på oversiden. Bolstertappene skal files rene og tres videre 
gjennom topplaten. 

2. Topplaten 
Klipp løs topplaten (6) . Press ut naglene med en spiss nål fra undersiden. Bøy bufferbjelkene til U
profiler og borr opp hull til buffere (1 ,5mm) og hull til koblerhåndtak (0,5mm). Velg koblingstype, Symoba
holder er fint hvis du kjører standard systemer, eller trådkobling hvis du ønsker noe mer usynlig og 
skalariktig. Knekk opp brakett for Symoba eller lodd på plass holder for trådkopling . Monter fast 
bunnplaten til topplaten med tappene på bolsterne. Kapp to 1 mm vinkelprofiler i samme lengde som 
vognen som sidejern. De små "leppene" på underplaten for hver stolpe bøyes litt ned slik at disse 
klemmer vinkelprofilene på plass. Profilen skal skjule siden av vogna og ha steget inn på undersiden av 
vognen (Il/. I). Lodd vinkelprofilene fast med loddebolt, start på midten og gå til begge sider. Fil vekk 
tappene for bolsterne slik at bunnen nå er plan. 

Lodd bufferbjelkene til endene. Husk at høyre buffer (sett fra enden) skal være flat! 

Klipp løs hjørneplatene (7) og lodd disse til undersiden av bjelkene og bufferbjelken. Disse kan også 
limes fast, men det må da skje etter at alt loddearbeid er avsluttet. Bøy til skiftehåndtak av 0,5mm tråd , 
et for hvert hjørne. Disse skal passe i hullene og peke ca 45° ned og utover (Il/. 2) . 

Kutt deretter tre lengder av 2x1 med mer u-profil som passer mellom bjelkene. En skal plasseres midt 
under vognen, de to andre med 17mm avstand med "åpningen" ut mot endene. Lodd disse fast med bolt 
eller brenner. 

Hovedstrukturen er dermed ferdig . 
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3. Avstivere 
Kutt 4 rørbiter, 2stk. 4 mm og 2 stk 2,5 mm lange. Klipp løs tverravstiverne (8), knekk disse som 
vinkelprofiler. Borr opp hull i steget på midten av rammebjelkene. Tre ned en 0,3mm tråd, deretter den 
lengste rørbiten ovenpå rammebjelken, så hullet på tverravstiveren, deretter det korte røret. Du må 
tilpasse og bøye tverravstiverne slik at øret får en skrå vinkel, dvs. flatt på rørbitene, mens den andre 
enden tilpasses med en flate oppå tverrbjelken , den andre flaten på siden. Event. files disse slik at de 
passer inntil hver sin side av tverrbjelken. Lodd forsiktig , sørg for at det blir helt i vinkel begge veier! (Ill. 
3). 

Klipp løs endeplatene for avstiverne (9) og tre disse ned på trådendene, lodd fast. Platene skal ligge på 
tvers av vognens lengderetning. Klipp av tråden og fil flatt. 

Lag strekkbånd av 0,5mm messingtråd. Tre endene inn i ørene på rammebjelkene i bakkant av 
boggiene, slik at tråden ligger stramt oppå endeplatene på avstiverne. Bøy platene rundt tråden med en 
tang. Forsiktig!. Lodd fast tråden til endene, deretter til endeplaten som nå danner en U rundt tråden. 

4. Bremser 
Lodd en "V"-henger (10) til midtbjelken og en til sidebjelken (11 ). Disse er forskjellige! "V"-hengeme er 
plassert midt imellom tverrbjelkene, til den enden av vognen der det er et hull i bolsteren. Tre 
bremsearmen(12) innpå en 0,5 mm tråd som går igjennom begge "V"-hengerne. Bøy en 0,5 mm tråd og 
tre den først inn i hullet i bolsterbjelken, deretter inn i hullet i bremsearmen. Bremsearmen skal peke opp 
mot bunnen av vognen og i en vinkel mot bolsteren. Lodd fast tråden til "V'-hengerne, bremsearmen og 
tråden som illuderer bremsestaget. 

Fallbrekket(13) klippes løs og borres opp for tråden. Bremsekvadranten(14) klippes også løs og bøyes til 
fasong. Lodd bremsekvadranten først til utsiden av bjelken, ca 5mm i forkant av midtbjelken. Tre 
fallbrekket gjennom og inn på tråden (Ill. 4) . Lodd fast til kvadranten og til tråden, klipp av tråden og rens 
opp tinnsøl. 
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5. Staker 
Sag opp 6 staker 18mm lange og lodd en surrering(15) i toppen av hvert rør. Tilpass stolpene mot 
sidevinklene, om nødvendig fil litt av den lille fliken som holder vinklene på plass. Stolpene skal ligge helt 
inntil vognsiden. Legg en liten loddeperle på toppen av hver av stakestopperne på bunnflensen av 
bjelkene. Ta en liten hobbyvinkel i stål, sett denne oppå vogntoppen og la vinkelen mellom skaft og blad 
vende ut slik at staken kan hvile inni vinkelen, mot vognsiden og ned på braketten (Ill. 5) . Varm under 

111.5 
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braketten slik at staken loddes fast. Fortsett slik med alle stolpene. Har du gjort jobben korrekt, er 
samtlige stolper i vinkel og snorrette! Av de smale messingstripene(16), lages det u-plater. Det gjøres 
lettest ved å klemme stripen rundt en rørbit med en nebbtang. Lodd disse bitene over røret og til 
vinkelprofilen . Stakene står nå støtt. 

Bak hver stake skal det sitte en stakebrakett (17) . Disse er det vanskelig å lodde på plass. Bruk derfor i 
stedet litt epoxylim. 

6. Sluttdetaljer 
Det ligger flatjern under plankene i vognen. Plasseringen er vist ved etsede spor. Klipp til passende 
bilter av messingstripene (16). Disse flatjernene var festet med bolter, men hodene er for små til å synes 
i HO. Vil du likevel markere disse, så legg igjen en prikk med epoxylim med en knappenålspiss, midt på 
hver planke. 

Da korrekte norske boggier ikke finnes, har vi funnet at Kadee har en passende type som bør kunne 
aksepteres av de fleste. I praksis har man vel ikke noe valg! Koblinger og boggier monteres først etter 
lakkering. Skruene passer i mutterne. Det kan være behov for underlagsskiver. Slike selges i Kadee
systemet i to tykkelser. Vognen bygges opp slik at bufferne får en senterhøyde på 11 mm om vognen 
står korrekt på sporet. 

7. Maling 
Vognene var ved leveringen malt i en gråblå farve. Rammebjelker har samme farve. Alle beslag, 
buffere, staker og boggier males sorte. Enden på fallbrekkarmen skal være hvit. Etter en tids bruk ble 
vognene mer eller mindre skitne av sot og bremsestøv . 

Vognen var ved leveringen utstyrt med malte påskrifter på rammen. Fra 1913 kom støpejernskilt men vi 
har ikke sett slike på plattformvogner av denne typen. Etter 1956 fikk de rødmalte plateskilt, mens 
vognene da var helt sorte. En del vogner fikk ikke forandret påskrifter og kunne derfor gå med malte 
påskrifter lenge etter at skilt var innført. Plankene var kreosotbehandlet. 

Etter at vognen er renset og vasket godt i tynner(Lynol) , kan den sprayes lett med en grå billakkprimer. 
Legg på et tynt lag. Da er det lettere å se om det fremdeles er mer tinnsøl som må fjernes. 

HUSK AT DRIVGASSENE I SPRAYBOKSENE ER BRANNFARLIGE OG SVÆRT HELSESKADELIGE, 
SØRG DERFOR FOR GOD VENTILASJON , STA HELST UTE MENS JOBBEN GJØRES. 



Mal først plankene, Mde på oversiden og undersiden av vognen. Gi disse en tøff "wathering" med en 
blanding ~v brunt og svart, matte Humbrolfarger. Bruk røffe strøk i plankeretningen, lysest på midten, la 
gjerne grunningen skinne igjennom. Tørrbørst gjeme slik at det blir trestruktur i malingen. Mal deretter 
alt som skal være grått med Humbrol matt 66, eller spray med billakk farge RAL 7024 som også er 
ganske god som godsvogngrå. Alle metallbeslag males sorte, inkl staker, buffere og boggier. Bruk en 
tynn pensel. 

Til slutt g is det et tynt strøk med rustbrun farge tynnet ut i white spirit, du skal kun ane ruststøv på nedre 
del av vognen. Noen sterkere rustflekker kan males der man tradisjonelt får rust, på buffere, boggier osv. 
Sett deretter vognen til side og la den tørke i minst ett døgn. 

Etter at dekaler(disse er ennu ikke produsert) er satt på, lages det en lasur av mattlakk, white spirit og litt 
brun/gråsort maling. Denne skal være så tynn at den renner inn i alle kroker og fremhever strukturen i 
vognen. Dermed får man et tynt beskyttende lakklag med weathering over. Bruk helst Air brush til dette. 

Lykke til med din To type 1 som helt sikkert vil gjøre seg godt blant de andre vognene du har bygget. 
Eller kanskje på en skinnebit på en mahognyplate? Da kan vognskiltet (18) og typeskiltet (19) dekorere 
platen. ' 

Scandinavian Miniatures håper du får mange hyggelige timer med byggesettet og vi håper du blir fornøyd 
med det ferdige resultatet! 

Tegning og beskrivelse: Trygve Krogsæter 

Litt av sortimentet til Scandinavian Miniatures 

Godsvogner 

1-002 
1-003 
1-004 
1-005 
1-006 
1-007 
1-008 
1-009 
1-010 
1-011 
1-012 
1-013 
1-014 
1-015 
1-016 
1-017 
1-018 
1-019 
1-020 

N1 type 1 
T3 type 1 
Tl3 type 1 
G2 type 1 
Ø2 type 1 
G4 type 1 
T3 type 1 
Tl3 type 1 
Gl4 type 1 
Hv2 type 1 
T4 type 1 
Tl4 type 1 
T3 type 1 
Tl3 type 1 
L3 type 2 
G3 type 1 
G3 type 1 
To type 1 
Sf3 

2-akslede vogner 

Stakevogn med sidekarmer, avtagbare endelemmer. 1895 
Plattformvogn. Fallbrekk. 1913 
Plattformvogn med jernlemmer. Fallbrekk. 1925 
Lukket godsvogn. Fallbrekk. 1897-1913 
Bunntømmingsvogn. 1950 
Lukketgodsvogn.1932 
Plattformvogn. Trykkluftbrems. E. 1945 
Plattformvogn med jernfemmer. Trykkluftbrems. E. 1945 
Lukketgodsvogn.1957 
Kjøle- og varmevogn. 1898 
Plattformvogn. 1935 
Plattformvogn med jernfemmer. 1936 
Plattformvogn med bremseplattform. E. 1945 
Plattformvogn med bremseplattform og jernfemmer. E 1945 
Kassevogn med høye endevegger. Fallbrekk. E. 1945 
Lukket godsvogn. Fallbrekk. 1900 
Lukket godsvogn. Fallbrekk, trykkluftbremser. 1950 
Boggi plattformvogn. Fallbrekk. 1904 
Melkevogn med bremserhus E. 1947 

2-001 F type 6 Reisegodsvogn. 1900 
2-002 F type 8 Reisegodsvogn. 1950 
2-003 C/BF3b type 1 3 kl. passasjervogn Valdresbanen 1902/NSB 1937 

SCANDINAVIAN MINIATURES 
Haslumvegen 4 
3400 LIER 
E-post : rkburud@online.no 


