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I jernbanens første tid manglet vognene oppvarming. De reisende måtte selv ta med seg klær 
for å holde varmen. Etter kort tid ble det vanlig å sette inn varmtvannsbeholdere og ovner inn 
i vognene. Dette var forbeholdt reisende på 1. og 2. klasse. 

NSB forbedret oppvarmingsmulighetene, og man startet opp med å bruke damp fra 
lokomotivet eller en dampfinke vogn. Denne varmet opp damp som ble ført inn i radiatorer i 
vognene. Etter at elektrifiseringen startet på 20-tallet, begynte man med elektrisk oppvarming. 
Denne krevde mindre vedlikehold enn dampoppvarming. Så NSB fikk to typer oppvarming av 
vognene. Dette medførte fordyrende og tekniske problemer for driften. Vogndisposisjon ble 
mer komplisert. 

NSB ønsket å kun benytte elektrisk oppvarming på alle strekninger, og i 1958 kom de to 
første generatorvognene. Disse var ikke vellykkede, og i 1965 ble motorer til en 
generatorvogn bestilt. Det skulle ha kapasitet til et 10-vogners nattog. Siden det ikke var 
behov for slik kapasitet under hele reisen, ble det satt inn to like generatorer. Vognen fikk 
også et betjeningsrom. 

Den første vognen, 19004, ble bygget av NSB Verksted Grorud, og ble ferdig i 1966. Etter 
prøvning av denne vognen på ettervinteren 1966, ble det bestilt inn utstyr til 7 vogner til. 
Disse vognene 19005-19011 , ble bygget på NSB Verksted Hamar. Noen av disse ble satt i 
drift før vinteren 1966/1967. Ved ruteendringen i mai 1967, ble det slutt på dampoppvarming 
hos NSB. Vognene kan kun varme opp norske vogner, da generatoren leverer 3 lHz under full 
belastning. Dette er ikke noe problem for NSB vogner, som er uavhengig av frekvensen. 

Vognene var bygget opp på understell fra G4 vogner bygget i 193 0-193 2. Vognene fikk ny 
overdel i stål, og overgang i endene. Vognene ble malt opp i NSB gammeldesign, og i 1970 
fikk de ny litra, FV de, men beholdt nummeret. To vogner ble modemisert på 90-tallet og fikk 
nye farger. For mer informasjon, se i PS 64 1990. 

Kilde: PS 64, Di v NLM , samt diverse siden sist i PS . 
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Underdelen (l) tas ut av arket. Ta ut delene i midten av bunnplaten. Skal modellen ha 
trådkoppel.så bor opp hull i bufferbjelkene og til dørhåndtak i dørene. 
Rammebjelker (2) knekkes i rett form. Til pass og vri festenabbene på oversiden med flat
tang så bjelkene låses. Ta ut avstivere (5)og brakette(6)r for d ieseltankene, tilpass og vri fes
tenabbene på samme måten. Bor opp hullene i bremseskoene med 0,5 mm bor, og knekk 
opp akselgafler (3) og bremsesko. Sett disse på plass og vri tappene. Sjekk nå nøye at alt er 
rett og sitter tett sammen, før det hele loddes sammen. En 0,5 mm tråd settes på plass mel
lom bremseskoene. Bremsestagene (4) vris til rett form og settes på plass. Tråden skal være 
på undersiden. 
Akselbokser tilpasses og monteres, og understellet kan settes til side. 

2. Vognkasse 

Etter å ha risset knekkanvisningen kan indre vognkassen (7) knekkes opp til en «U». Legg ta
ket mot et flatt underlag og knekk litt etter litt. Til slutt kan man legge en stållinjal inne i 
vognkassen. Kassen legges på bordkanten og man g nir utsiden med et metallrør. På denne 
måten presser man inn eventuelle bulker. 

Den indre vognkassen tilpasses nå til understellet. OBS, det lille vinduet skal være mot platt
formen. Gavlveggen(8) plattformen monteres, vri festenabbene. Kontroller at bredden på 
gavlveggene og indre vognkasse er lik. Tilpass den andre gavlveggen(9) . Riss forsiktig i de 
to diagonalene på baksiden av vinduet i døra. Press forsiktig litt ut i senterpunktet. Lodd 
gavlveggen fast til langbjelkene først. Kontroller at alt er rett og lodd fast. Fil vegg utspring
et for festehullene. 

De ytre veggene( l 0-11) tilpasses mellom hakene i gavlveggene og loddes fast. Fortinn si
dene først. Det lille vinduet mot plattformen. 
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3. Tak 

Bruk et rør med diameter på ca 20 mm til å rulle taket (12) til rett form. Det er viktig å få rik
tig krumming på hver side. Tilpass og sjekk at taket sitter pent på plass uten gliper. Deretter 
legges taket til side til alle andre detaljer er montert på plass. 

4. Stigtrinn, plattform og gripehåndtak. 

Plattformgulvet(l3) knekkes til, to styretapper skal inn under gavlveggen. Knekk to 0,5 mm 
messingtråder i 90° og lodd disse til stigtrinnene (14). Dette trinnet loddes nå fast på baksi
den av trinnet som er knekt ned fra plattformen. 

Det loddes gripehåndtak i vognendene under hver buffer. 

Hvis nå vognkassen er ferdig kan taket loddes på plass. Det lønner seg å lodde de to tap
pene fra oversiden først. Deretter loddes taket langs sidene og endene. 

Tilslutt loddes plattform rekkverk(l 5) og bremseskrue (16) samt overganglemmer (17) på 
plass. 

5. Tanker 

Brennstofftankene er støpt i resin og må limes fast. Tankene med påfylling skal nærmest 

akselen. Påfyllingsstussene skal stå mot hver sin side. Påfyllingsstussene lages av l mm tråd og 
de skal flukte med vogn siden. Rørene mellom tankene lages av 0,8 mm tråd. 

Maling 

Vognene var ved leveringen malt rødbrun og med gul stripe, Taket var aluminiumsfarvet. 

Etter at vognen er renset, kan den sprayes lett med en rødbrun primer. Legg på et tynt lag. 
Da er det lettere å se om det fremdeles er mer t innsøl som må fjernes. 

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

Deretter kan den sprayes med Tamiya AS-3, dette er en grågrønn farge som er fin som un
derlag. Hele modellen gis et strøk med denne fargen. Husk tynne lag. For gul stripe kan føl
gende fremgangs måte benyttes. Mal et gult belte for eksempel Humbrol nr. 69. Når den er 
tørr . legg på en stripe med 1,5mm tegnetape (Letraset) , mal over tapen med mer gult, slik 
at den blir tett. Deretter sprayes modellen med Tamiya 33 rødbrun rett fra sidene. Bruk litt 
mer grågrønn fra undersiden. og rett ovenifra mot taket. Til slutt gis det en lett dusj med 
Tamiya l 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. 

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. 
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