
Scandinavian Miniatures 

SM 1-020 
NSB Melkvogn med bremserhus 
titra Sf 3 type2 

NSB Melkvogn Sf3 type2 nr.2905 Foto: Erik Bisgård. 

Historikk 
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Jernbanen i Norge var i de tidlige tider basert på varetransport fra innlandet ut til 
kysten eller til byene. Om melketransport ikke var det største vareslaget, så var 
transport av melk i spann til byene svært viktig. Melk var et lett bedervelig vareslag 
som krevde rask transport - og jernbanen var dentids raskeste kommunikasjonsmid
del. 
Melkvogner var lukkede godsvogner som var malt hvite. De hadde ikke noe spesielt 
kjølesystem, men veggene var kledt på begge sider for å holde best mulig tempe
ratur. Vognene var i tillegg utstyrt med ovn for at melken ikke skulle fryse om vinte
ren. 
De første melkvognene ble levert til Smaalensbanen i 1882. Den første store serien 
av melkvogner S type2 (senere Sl typel) ble bygget av Strømmen, Eidsfos og Ska
bo i årene 1894 til 1910. Til sammen var det 24 vogner til Hamar og Oslo distrikter. En 
vogn ble også levert til Trondheim. Vognene var ganske små, med en vognkasse-
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lengde på 5,64m. Norsk Hovedjernbane hadde også lignende vogner - til sammen 
7 stk bygget 189 4-1899. Disse fikk hos NSB litra S type3. Vognkassen var litt større -
lengde 5,95m. 
Fra 1904 fikk melkvognene bremserhus bygget på rammen. Tre vogner ble nybyg
get til Drammens distrikt - Sf type 1, samt at 16 vogner ble ombygget fra eldre tegn. 
til Oslo, Orm, Hmr og Thm. Disse fikk litra Sf type2. Vognene hadde en lasteevne på 
8,0 tonn. 
I 1921 kom de første "moderne" Melkvognene. Etter h.tegn 2275 bygde Norrkøping 
og Eidsfos 46 melkvogner. Vognkassen hadde en lengde på 7, 12m, bredde 2,80m, 
akselavst 4,00m 
og lasteevnen l l ,5tonn. Litra ble Sf type3 - fra 1936 Sf3 type 1. Disse vognene had
de løftet bremserhus som stakk opp over vogntaket. 
I årene 1926-29 ble det bygget ytterligere 14 vogner- nå etter h.tegn 2646. Litra ble 
Sf type4 - senere Sf3 type2. Disse skilte seg fra vognene levert 1921-22 ved at de 
hadde lavt bremserhus plassert på vognra mmen og en akselavstand på 4,40m. 
Selve vognkassen og lasteevnen va r uendret. 
Disse vognene er forbildet for Scand inavia n Miniatures modell av NSB melkvogn. 
Følgende vogner ble bygget: 

Antall Voannr Distrikt Bvaaet av Bvaaeår 
5 2902- 2906 Oslo Fr.stad 1926 
2 9251 , 9252 Bra Fr.stad 1926 
4 2907 - 2910 Oslo Fr.stad 1927 
1 2970 Oslo Fr.stad 1927 
2 16587 - 16588 Orm Skabo 1929 

Det hastet naturligvis med å få melkespannene ut til forbrukerne. Melkvognene gikk 
derfor ofte i persontog. De ble derfor tidlig utstyrt med vakumbremse - senere trykk
luftbremse og gjennomgående dampvarmeledning. 
Som med de øvrige godsvognene ble også behovet for bremserhus borte etter 
1945. Melkvognene gikk likevel med bremserhus lenger enn de tilsvarende G og H 
vognene. For Sf-vognene med løftet bremserhus ble alle ombygget til bremser
plattform. Vognene med lavt bremserhus fikk i flere tilfeller beholde bremserhuset 
helt til utrangeringen - ofte fordi ma n ikke ville spandere penger på å fjerne det. 
Etter 1945 forsvant transporten med melk i spann gradvis på jernbanen. Lastebilene 
overtok gradvis melkespannene, senere kom tanktransport. NSB bygde da også et 
antall melketanker på rammer fra T 4-vogner, men tanktransport med bil overtok 
snart fullt og helt. 
Melkvognene ble derfor etter hvert overflødige, eller benyttet til annen transport. 
Varmeovnen ble derfor fjernet .. Ellers gikk vognene med vanlig stykkgods. 
Det kan noteres at en av de eldste vognene lenge gikk som tilhengervogn bak mo
torvognene på Solørb anen. En av de nyere melkvognene gikk i mange år fast på 
Flåmsbana. 
Mange melkvogner overlevde som internvogner. Sf3 nr.16587 ble i 1988 overtatt av 
Norsk Jernbaneklubb etter at den hadde stått som lagervogn for elektromesteren i 
Drammen distrikt - plassert på Filipstad i Oslo. Denne vognen hadde det lave 
bremserhuset i behold. Den ble så restaurert med støpejernskilter og kan i dag be
undres på Krøderbanen. 
På samme bane finnes også melkvogner som tidligere har hatt høyt bremserhus. 
Disse er imidlertid ikke restaurert ennå og brukes som lagervogner. 
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Byggeveiledning 

1. Generelt om byggingen 

Konstruksjonen er gjort for at byggingen skal bli enklest mulig. Det er imidlertid viktig 
at man er nøyaktig og passer på at vognkasse/underdel blir rett! Skevheter kan 
ødelegge en ellers nydelig bygd modell. 

Deler som skal knekkes risses i knekk
anvisningen 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. Det er viktig å bruke loddevann eller pasta. Det gjør at 
tinnet lett flyter pent utover. Hold loddebolten på plass til det flyter utover, men 
heller ikke lenger. Da kan andre deler løsne. For lite varme gir kaldlodding - det vil 
su se på at tinnet blir liggende i kladder. Delene vil da sitte dårlig sammen. Husk tinn 
på bolten, det overfører varme! 

For å klippe opp delene kan du bruke en god saks eller aller helst en endeavbiter, 
denne gir et rent fint kutt på den ene siden. 

En flattang og spisstang er nødvendig til bøying og forming av deler, og til å holde 
fast under lodding. Det finnes også hjelpemidler (stativ) som er nyttige til å holde 
fast når man lodder. En pinsett som presser sammen og åpnes når du klemmer den 
sammen er veldig nyttig. Den kan fungere som klemme til smådeler når du skal lod
de sammen. 
Til å rense kantene trengs noen filer. En stor flatfil er best å bruke til å rette oppp
kantene får lodding. Kjøp filer uten skaft. Mange byggere har et godt utvalg verk
tøy. Helt nødvendig er imidlertid en: 

flatfil 
rundfil ca 3mm 
firkantfil 

Studer platen og identifiser de forskjellige delene. Klipp så delen fra etter hvert som 
de skal brukes. 

Fil bort etsegrader og sjekk at delene passer godt sammen før du lodder. Skjevheter 
som oppstår pga. unøyaktig tilpassing kan være svært vanskelig å rette opp senere 
I byggingen. 
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Det er en god regel å være nøye og se etter at alt blir gjort pent underveis i byg
gingen. Bruk gjeme en lupe til å sjekke resultatet for å se om du er fornøyd. 

Det er en god regel å rense opp tinnsøl etterhvert som du går fremover med byg
gingen. 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. Man kan også lage egnet verktøy til dette ved å slipe 
til gamle skrutrekkere. 

Boring av hull 
Det er lurt å bore opp alle hullene mens delene ligger fast i platen. Bremseskoene 
skal ha 0,5mm hull, gripetak på vognkasse, bremserhus, bufferbjelker og dører bores 
med0,3mm. 
Vær veldig forsiktig når du borer bremseskruen med tilhørende deler. Disse er tynne 
og kan lett ødelegges. Kan evt. vente til montering. 

2. Vognkasse og bremserhus 

2.1 Luftesjalusier/dører 

-- -- ' - --- 1,1 

Første skritt er å bøye til luftesjalusier (knekkes med 
knekkanvisningen ut!!) og loddes sammen (se fig). 

Tilpass sjalusier til hullene i lastedøra slik at det hele 
blir pent. Her er det viktig å være nøyaktig da det
te er en synlig detalj på modellen. 

Tilpass dørhengslene og sjalusiene. Nå loddes først 
hengsler og så sjalusier til vognkassen. 

Lodd så -fra innsiden - dørstoppere, håndtak osv. 

Nå kan vognkassen knekkes opp til en "U". 
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2.2 Bremserhus 
Knekk opp bremserhuset. Knekk inn livet på bufferbjelken. 
Prøv at huller på endeveg i vognakssen og vritapper passer sammen. 

16587 

Monter alle delene på enden av brem
serhuset. Lodd fra innsiden. 

Begynn med kassen rundt bremerskruen. 
Puss og fil til du er helt fornøyd med resul
tatet før du går videre. 

Under vinduet i døra skal det være ei brei 
list. Monter også dørhåndtaket. 

Hvis du ønsker å bruke den "avanserte" 
skrubremsen på vognenden bør du vente 
med å montere denne til vognen er nær 
ferdig - da denne er ganske filigran. Den 
forenklede typen kan monteres på dette 
stadium. 

Monter overgangslem og rekkverk for 
overgang. (Noen vogner fikk avstengt 
dør - da ble lem/rekkverk fjernet) 

Nå kan bremserhus og endevegg settes 
sammen. Bruk vritappene og sjekk at alt 
ser rett ut før du lodder. 

Håndtak og dørvrider monteres som vist 
på foto. 

Man kan også montere sluttsignalholder 
(på sideveggen) og ekstratogsignalhol
der (endeveggen) om man ønsker su
perdetaljering. Disse lages av biter fra 
messingplaten. 

Under vinduet skal det være en brev 
planke. Loddes inn i halvetsing. 

Under døra skal det være ei smal list - la
ges av 0,5mm tråd. 
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2.3 Vognkasse 
Lodd sammen bremserhus og endevegg. Lodd disse sammen med vognkassen. 

Den andre endeveggen står nå for tur. 
OBS! Det er viktig at ikke livet (nederste delen av bufferbjelken) på denne ende
veggen IKKE knekkes ennå. Grav ut i knekkesporet. Årsaken er at gulvet skal på 
plass før nederste delen av bufferbjelke knekkes inn. 

Taket kan nå bøyes i riktig form, tilpasses og loddes på plass. 
Langs takkanten - i underkant - skal messingremser loddes. Dette er for at taket skal 
få korrekt tykkelse. Fil ytterkantene slik at det hele blir pent etter sammenlodding. 

3. Underdel 

3.1 langbjelker 
Grav mye i knekkanvisningen - da blir det lettere å knekke. 
Bunnplaten tas ut av arket. Prøv å finne ut hvilken slisse de enkelte delene passer 
inn i før du lodder sammen. 

Langbjelker knekkes i rett vinkel. Det lønner seg å "grave" mye i knekkanvisningen 
først - det letter knekkingen. Sett disse på plass og vri festenabbene på oversiden 
med flattang så bjelkene låses. Knekk til akselgafler, sett disse på plass og fest med 
vritappene. Selve bremseklossene skal knekkes på utsiden av bremseholderne. 
(Mot knekkanvisning). 

Sjekk nå nøye at alt er rett og sitter tett sammen, før det hele loddes. Velg koblings
type, Symoba holder eller trådkobling.Knekk opp brakett for Symoba eller lodd på 
plass holder for trådkopling. 

3.2 Bremser 
Det finnes to typer bremsesko. l) De som henger sammen med akselgaflene og 
hvor bremseskoen knekkes opp på utsiden og loddes. 2) Løs del - hol
der /arm/br.sko - som loddes på utsiden av delen som henger sammen med aksel
gaflene. 

En 0,5 mm tråd loddes på plass i bremsebommene. Trådendene tres gjennom 
bremseskoene. Armen mellom bremsebommene loddes til gulvet midt mellom ak
selgaflene. Lodd arm og bremsebommer. Deretter loddes tråd fra bremsebommen 
og selve bremseskoene sammen. Test at det hele er ok og ikke berører hjulene ved 
at hjulene prøvemonteres. Juster evt. bremseklossene en smule. 

Test samtidig at vognbunnen er rett og plan - at vognen står stødig. 

Ønsker du å bruke de ekstra bremseskoene loddes disse utenpå nå. 
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Lasteveksler og brem
seomstiller håndtak skal 
loddes til langbjelken. 
(De er hvite og rød på 
fotoet) 

De loddes på innsiden 
av langbjelken og 
knekkes rundt og opp. 

Konsoller fra langbjelke til vogngulv skal nå monteres. Disse skal stikke litt utenfor 
bunnplaten men ikke utenfor vognsiden. Konsollene kan sees på foto ovenfor. 

Nå er det tid for å lodde på plass akselboksene. Sjekk at hjulene løper godt og at 
alt er godt tilpasset. 

3.4 Underdel/vognkasse 
Underdel settes på plasss inne i vognkassen. Sjekk at det hele blir rett. Langbjelkenes 
underside skal hvile på bufferbjelkenes knekk. Når alt ser ok ut loddes underdel og 
vognkasse sammen. 

Nå kan livet knekkes inn på bufferbjelken. 

3.5 Skrubremse/ stigtrinn /buffere 
Lodd fast buffere. Så monteres gripehåndtak (0,3mm tråd under bufferbjelke) un
der bufferne. Likeledes monteres evt. koblingskrok. 

Tiden er nå inne for å montere skrubremsen i vognenden. Det finnes en forenklet 
variant og en litt mer innfløkt utgave. Bruk den du ønsker. Se tegning. 
Lodd på plass. 

4. Maling 

NSBs melkvogner var malt hvite. 
Rammebjelker hadde opprinnelig samme farve som vognkassen. Alle beslag males 
sorte. Etter en tids bruk ble vognene mer eller mindre skitne av sot og bremsestøv. 
Ved senere revisjoner ble ofte rammebjelker/ bufferbjelker malt svarte. 

Vognene var opprinnelig levert med støpejernskilt. Fra 1954 fikk de standard pla
teskilt 60x60cm. 
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Etter at vognen er renset, kan den sprayes lett med en grå primer. 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 
HELSESKADLIGE, SØRG DERFOR FOR GOD VENTILASJON, STÅ HELST UTE MENS JOBBEN 
GJØRES. 

Den kan nå sprayes eller males med pensel med T amiya AS-3, dette er en 
grågrønn farge som er fin som underlag. Hele modellen gis et strøk med denne far
gen. Husk tynne lag. Deretter males modellen med hvit farve. 

Nå kan alle metallbeslag males sort. Bruk en tynn pensel. 

Til slutt gis det et tynt strøk med Tamiya 1 rustbrun, du skal kun ane en aning med 
ruststøv på nedre del av vognen. Det er en fordel å ta alle disse strøkene vått i vått, 
da blander de seg fint i hverandre. Sett deretter vognen til side og la den tørke i 
minst ett døgn. La også hjulene få en lett omgang med denne fargen. 

Etter at dekaler 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 lakklag med weathering 
over. 
Melkvognene ble av naturlige årsaker tort smusset i driften. 
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