
Scandinavian Miniafures 

SM 2-003 

VALDRESBANEN 3.klasse personvogn 
litra C nr. 1 01-1 04 
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Til Valdresbanens midlertidige åpning til Dokka i 1902, leverte Skabo 4 stk 2-akslede 3.kl 
vogner og 2 stk kombinerte 2.kl, 3.kl, post- og konduktørvogner. Disse mente man ville 
være tilstrekkelig for transportbehovet. 

De toakslede vognene fikk litra C og nr. l O 1 - l 04. De hadde to sitteavdelinger a 18 
plasser og mellom dem en liten gang med toalett. De var som de første vogner utstyrt 
med såkalte frie lenkaksler. Til oppvarming hadde de schweitserapparat og oljelam
per til belysning. Vognene hadde kun skrubremse, denne var plassert på den ene en
deplattformen. 
Senere fikk vognene parafinlamper til belysning, dampoppvarming og gjennomgå
ende rørledning for vakuumbremse. 

I 1937 overtok NSB Yaldresbanen. De opprinnelige nummer var ikke ledige hos NSB, 
og vognene fikk derfor nr.235, 240,236 og 237. Alle vognene ble etter kort tid ombyg
get til 3.kl og konduktørvogn (slik som nr. l 02 tidligere) og de fikk litra CF3b type3. 

Tegning datert 28/91937 viser ombyggingen av de fire vognene til kombinert 3.kl og 
konduktørvogner. Ombyggingen besto i at skrubremsen ble flyttet innendørs og noen 
benker ble fjernet for å gi plass for stol og hylle for konduktøren. Det ble også montert 
inn en vedovn. Vognen fikk nå 27 sitteplasser. 
Vognene fortsatte å gå på Valdresbanen også etter at NSB hadde overtatt. Etterhvert 
ble de imidlertid degradert til kun å brukes i godstog. De b le da brukt over hele Øst
landet. 

Noen særlig modernisering ble aldri foretatt. Under krigen ble det montert trykkluft
bremser, men elektrisk lys spanderte man ikke. I 19 56 ble litra for vognene endret til 
BF3b type 

Som første vogn ble nr. 235 utrangert i 1963; de andre fulgte etter i 1966 og 67. Vogn 
nr. 240 ble etterhvert tatt vare på av ivrige entusiaster. Etter mange års restaurering er 
vognen tilbake i sin opprinnelige stand. Den brukes på Krøderbanen som Valdresba
nens vogn litra C nr. l 02. (Kilde: NJK materiellfortegnelse) 
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Etseplaten du nå sitter med foran deg er laget for å gjenskape en interessant vogn fra 
Va ldresbanen. Den er laget for best mulig å gjengi vognens egenart innenfor rammen 
av e tseteknikkens muligheter. Svært mange av detaljene til vognen er ferdig etset. 
Dette er en vogn som egner seg best for litt erfarne byggere, og en del arbeidsteknik
ker er derfor utelatt i byggebeskrivelsen. 

Generelt 

Fil bort alle grader etter innfesting, undersiden av vognkassen er best å rette av med 
en stor flatfil. Vær forsiktig så panelet ikke deformeres. Det er en god regel å stryke av 
etsegrader for å få delene til å passe, da disse er konstruert for å passe nøye sammen. 
Vær nøye når du knekker delene. Det er en stor fordel å risse etsegropen med en 
skrutrekker e.lign. Dra noen ganger så du får en forhøyning på baksiden. Pass på så 
du ikke risser helt igjennom messingen. Denne framgangsmåten gjør det lettere å 
knekke, samtidig som knekken blir skarp og mer nøyaktig . 

NSB CF3b Type 3 / BF3b Type 
Nr. 235, 236, 237 og 240 

Ska l d u bygge vognene som kombinerte vogner, er det et par ting å passe på under
veis. Følgende forandringe skal gjøres i F-ende. 

- Det skal monteres gripestenger på vognkassen og endeplattform. 
- Røkavtrekk for ovn på tak 
- Skrubrekket på endeplattformen monteres ikke. 
- Påskrift «KONDUKTØR» 

Underdel 

På denne vognen kan det være greit å knekke opp underdelen først. Da har man noe 
å tilpasse vognkassen imot. 
Knekk endeplattformene på underdelen ( 1 J bakover slik at plankedekket kommer 
opp. Lodd fast. Skal det brukes trådkobling knekkes d isse opp før lodding. (De små fli
kene på hver disse og de innvendige). 
Ta ut del 2 fra etsearket. Ta ut akselgaflene, og legg d isse til side. Knekk opp bufferbjel
kene. Vær forsiktig! 
Knekk opp rammevanger (3). Sett sammen del 1, 2 og 3. Tappene på 3 skal stikkes 
opp i tilsvarende slisser i 1 og 2. Juster og når det passer vrir du tappene litt med en 
flattang slik a t konstruksjonen låses. Lodd. Resten av detaljene monteres etter at vogn
kassen er satt sammen. 

Vognkassen 

Ta vognkasse, vindu, mellomvegger og endevegger ut av etsearket. I taket ligger to 
plater med bremsedeler. Disse tas ut. 

Vognkassen (4) har en runding nederst på siden ca 10mm oppover fra nedre kant. En 
grei måte å forme denne på er ved å legge vognkassen på et plant underlag (f.eks 
en sponplate) med panelen ned. Den nedre kanten på langsiden legges opp på en 
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plate som er ca 1 - 1,5mm tykk og minst like lang som vognsiden. Bruk et metallrør med 
diameter ca 30 mm og kjevle fra vindusrekken og ned mot kanten. Det er viktig at un
derlagsplaten og røret er uten hakk og ujevnheter da det kan lage merker på vogn
kassen. Bruk de innvendige skilleveggene som mal. Det er ikke så mye krumming som 
skal ti l. 

Nå kan man velge to måter å bygge vognen på. 

Alt 1. 
Knekk forsiktig opp vognkassen, og pass på så knekken blir skarp. Legg en stållinjal inn i 
vognkassen og gni frem og tilbake med f .eks et messingrør. På denne måten kan man 
valse ut eventuelle ujevnheter slik at knekken blir helt skarp. 

Alt 2. 
Lodd inn vinduer. Det er viktig å være nøye med loddingene over vinduene, ellers vil 
ikke feltet over vinduet følge med når vognkassen knekkes. Når alt er på plass, kontrol
lerer du at det ikke er kommet noe tinnsøl i knekkanvisningen. Knekk forsiktig opp hele 
vognsiden samtidig. Sjekk hele tiden at det ikke blir knekk i overgangen mellom pane
len og listen ved taket. Pass også på at du ikke får bulker ved takfestene. Pass på 
mellomrommet mellom vindueneså det blir plass til endeveggene. 

Vinduer 

Når vognkassen er bøyd ferdig kan vinduene (5) settes inn. Puss av etsegradene på 
endene på vindusrekkene. Vinduskamene knekkes opp. Sett først inn de smale vindu
ene på midten. 

Delevegger 

Deretter loddes de indre skilleveggene (6) på plass sammen med veggen til toalettet. 
OBS- ikke fil bort tappene på toppen av takbuene - disse skal gå gjennom en slisse i 
vogntaket) 
Lodd så resten av vinduene på plass. 

Endevegger 

Nederste del av endeveggene (7) knekkes i 90°. Deretter loddes en mutter over hvert 
hull. Disse skal brukes til å skru vognkassen fast til underdelen. Lodd sammen vognkas
sen og endevegger. 
For å markere døren skal det loddes inn 0,5 mm tråd langs sidene, og 0,5 mm over og 
under. 

Taket 

Taket (8) formes og settes på plass. Slissene i taket skal passe inn i tappene på ende
og mellomveggene. Tilpass og lodd fast. Det lønner seg å lodde tappene fra utsiden 
først. Deretter loddes taket fra innsiden. Etter lodding filer du av tappene som stikker 
gjennom taket. 
Takbuene (9) loddes inn i slissene på undersiden av takutspringet. 
Støpejernkonsollene - 4 stk - ( 10) loddes til vognkasse og takutstikk/bjelkekant. Siden 
disse er sårbare for handtering, kan det lønne seg å montere disse til slutt. 
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Avløp fra toalett 
Dette lages av en bit 3 mm rør. Snitt B og C viser plasseringen av avløpet under talet
tet. 

Schweizerapparat 
Del 12 knekkes sammen, og del 11 plasseres inni. Vri tappene for å låse konstruksjonen. 
13 formes så den passer ned på 11 og 12. Deretter tilpasses del 14 og det hele loddes 
sammen med understellet. Rørene fra schweizerapparatet er 3 mm til sidene og 1.5 mm 
på det som går bakover. Se tegninger av vognen fra siden og snitt A. Snitt C viser også 
baksiden. 

Kullkasse 
Denne settes sammen av delene 15 og 16. Bøy til delene, tre de i hverandre og lodd. 
Kassen settes på plass i understellet etter at rørene er på plass, og låses ved å vri tap
pene. 

Rekkverk 
Lodd 0,5mm tråd i sporene på baksiden av rekkverket ( 1 7). Bøy grindene til rett vinkel. 
Boranvisning i endeplattformen bores opp, og rekkverket settes på plass på endeplatt
formene. Del 18 loddes på plass på toppen av rekkverket. Bøy til 0,3 mm nysølvtråd 
og bruk de medfølgende holderne ( 19) til rekkverket på vognkassen. Se snitt B. 

Buffere 
Vognen hadde opprinnelig (og idag) korsbuffre. Etter a t de ble overtatt av NSB fikk de 
etter hvert hylsebuffre. 

Overga ngslem 
(20) knekkes opp og loddes på bufferbjelken. Gripestenger loddes under bufferbjel
ken. Bremseslanger og (skrubremse) loddes på plass. 

Akselgafler og bremser. 

Akselgaflene 
Knekks slik at de danner en «U» (21). Det samme gjøres med bremseklossopphenget. 
Det kan lønne seg å ha loddetinn i knekkene som forsterkning. 

Vri bremsebommene (22) i 90°. Det nedetsede sporet skal være på undersiden. NB! 
den bremsearmen som står mest på skrå skal stå innover mot midten av vognen. Sett 
bremsebommene på plass mellom bremseskoene. Legg inn en 0,5mm tråd i sporet i 
bommen mellom bremseklossene, og la den stikke ut litt på hver side. Den kappes så 
den stikker 0,5 mm utenfor når alt er ferdig. 
Ta hele arrangementet og stikk tappene på akselgaflene inn i slissen på underdelen. 
Ta en tang og vri. Se til at akselgaflene står som de skal. Lodd fast. 

MALING / PÅSKRIFTER 

Vognkassen males i teakstruktur. 
Endeplattformer og stigtrinn lysgrå. Taket er svartgrått. Støpejernkonsoller, buffere+ re
sten av underdelen er svart. NB- UNNTAK: langbjelkene er sjokoladebrune. 
Påskrifter er gule. Innvendig er vognen eikeådret. 
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Underdel forts. 

Konsoller 

HO 1:87 

Settes på plass ved å stikke dem inn i slissene på 3 og lodde. Press dem ned i etsegro
pene langs kanten på l. Lodd. Stryk evt. av med fila hvis de stikker utenfor. 

Stigtrinn 

1] 

Disse loddes på 0,5mm messing evt. nysølvtråd (Del 22) . Trådene tres inn i oppborrede 
hull i rammen og i de ytre nederste hjørner på bufferbjelkene. Loddes. Avstanden 
mellom øvre og nedre trinn er 3 mm. Se snitt B. 
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