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Mål i parentes gjelder vognene 18127 -18128. 

HISTORIKK 

Denne vogntypen ble bygget fra 1913 til 1920 i et antall av 8 vogner. Litra 
var BCo type 13. De seks første var nr. 310 og 31 l til Oslo d istrikt, 550-552 ti l 
Drammen og 18004 til Trondheim. Disse vognene ble bygget etter hoved
tegning 2095. De to siste vognene, nr. 7 41 til Hamar distrikt og 18055 til 
Drammen ble bygget etter h.tegn.2247 . Forskjellen mellom de to tegninge
ne var ikke større enn at litra/type ble beholdt uendret. 

BCo-vognene hadde 18 plasser på 2.kl og 31 plasser på 3.klasse. Begge 
klassene var delt i en ikkerøyk og en røykeavd . I hver vognende var det bå
de WC og eget toalettrom. 
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Vognene ble levert med petroleumsbelysning, men tidlig på 20-tallet om
bygd til el.belysning. Nr.310 og 311 fikk på 30-tallet overgangsbelger og 
doble plattformendedører. 

I 1931 leverte Skabo til Thm.distr. to nye vogner - nr.18127 og 18128. Disse 
ble bygget etter h.tegn 3201 og fikk litra BCo type 26. Vognene hadde nå 
fått hvelvet tak og el.belysning. Vognkassens lengde var lik BCo type 13, 
men boggisenteravst. var redusert fra 13,80m til 13.40m. 
Dette var de siste BCo-vogner som ble bygget i tre. 

OVERSIKT 
Strømmen 1913: (H.t.2095) 
BCo typel3 nr.310, 31 1 
Skabo 1914: 
BCo type 13 nr.550, 551 , 552 
Strømmen 1914: 
BCo type 13 nr.18004 
Strømmen 1918: (H.t.2247) 
BCo type 13 nr.7 41 
Strømmen 1920: 
BCo type 13 nr. 18055 
Skabo 1931: (H.t.3201) 
BCo type26 nr.18127, 18128 

Fra 1926 ble litra endret til BCo3b type3, fra 19 56 til ABo3b type3. 

I 19 59 fikk vognene av beste klasse en bred, gul stripe under takkanten. 
Kombinerte vognei= med 1.kl og 2.kl fikk denne stripen over l .kl avdelingen. 

Vognene 310 og 3 11 ble-omliirert til Bo3m type2. Disse beholdt sine gamle 
l .klasse seter slik at eneste forskjeH ble at den gule førsteklassestripen for
svant. 
Fra begynnelsen av 60-tallet (pr. l /7-62) fikk vogn 74-1 som ren 2.klassevogn 
med litra Bo3k-type2. Også i den tidtigern l .kl avdelingen var det stålrørse
ter med 2+2 plasser i bredden. Vognen hadde da to sitteavdelinger med 
hhv 32 og 24 sitteplasSceF; 

Vognene ble utranger-ti tiden 1963 til 1970. 

En vogn finnes bevOl"t-ved- Nora Bergslags Veteranjarnvag i Sverige, nem
lig nr.18128. 
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BYGGEVEILEDNING FOR BOGGIVOGNER 

GENERELT 

Etseplaten du nå har foran 
deg, er laget for å kunne passe 
sammen med Roco ' s norske 
teakvogner, slik at man på en 
enkel måte kan få e varian
ter av denne. Ved hjelp av 
etseteknikk kan man gjengi 
vognenes utseende svært bra, 
men visse begrensninger er det 
selvsagt. Detaljer som hulkil
lister under og over vinduene 
lar seg ikke gjenskape korrekt, 
så disse må forenkles. Resulta
tet etter lakkering blir likevel 
akseptabelt. 
Byggesettet baserer seg på at 
underdel og tak fra ROCO
modellen skal brukes . Denne 
er basert på standardmål på 
sidegangsvogn. Flere av NSBs 
trevogner var lengere enn 
denne - her må du selv dele 
tak og underdel og forlenge 
disse. 

VIKTIG OM BYGGINGEN 

Studer etseplaten og identifiser 
de forskjellige delene. Prøv å 
se for deg hvordan konstruk
sjonen er bygd opp. Foto av 
forbildet er til uvurderlig 
hjelp. (Bilder finner du ofte i 
Norsk Jernbaneklubbs blad «På 
Sporet») 

Byggesettene er laget slik at 
mest mulig skal knekkes til 
riktig form. Det er etset knek
kanvisninger (strek). Du skal 
knekke mot knekkanvisningene 
dersom ikke noe annet er spe
sielt nevnt. DVS . Knekkan
visningen skal være innerst i 
knekken. 

En del av knekkanv. lønner det 
seg å «grave» litt dypere -
spesielt langs kanten mellom 
vognsiden og innertaket. Du 
bør også gjøre tilsvarende i 
knekken over/under vinduene. 
Nyttige redskaper er en 
skarpslipt skrutrekker eller et 
slipt baufilblad. (se fig) 

Bladet/skrujernet trekkes flere 
ganger i knekkanvisningen. 
Vær forsiktig så du ikke gra
ver helt gjennom messingen. 
Det skal bli en «rygg» på mot
satt side når det er nok. 

Byggesettet bør absolutt loddes 
sammen. Har du lite eller 
ingen erfaring med lodding og 
bygging, kan du få tips og 
veiledning ved å lese artikler i 
NJKs blad «På Sporet». 

VOGNKASSEN 

Ta vognkassen ut av etsepla
ten, fil bort alle grader etter 
innfesting. Undersiden av 
vognkassen er det best å rette 
av ved å bruke en stor flatfil. 
Det vil som regel være nød
vendig å stryke av etsegrader 
for å få delene til å passe 
sammen - da de er konstruert 
for akh.'Urat tilpasning. 

Før du lodder er det vi!...tig å 
sjekke at delene er re e og 
passer sammen. 
Det er viktig å tenke på at 
vognen skal renses ener endt 
loddearbeid. Søl derfor ikke 
mer loddetinn på utsiden enn 
strengt nødvendig. (Lodd helst 
fra innsiden!) Loddetinnet som 
sitter igjen mellom panelbor
dene synes veldig godt etter at 
vognen er lakkert . 

Vognkassen skal ha en inn
sving nederst på siden. En grei 
måte å forme denne på er å 
legge vognsiden på et plant 
underlag med panelet ned. Den 
nedre langsiden legges opp på 
en plate som er ca 1,5mm 
tykk. Bruk et metallrør med en 
diameter på ca 30mm og 
kjevle fra vindusrekken og ned 
mot kanten. Det er vi.1..--rig at 
underlaget og røret er uten 
hakk og ujevnheter. Bruk en 
av de innvendige skilleveggene 
som mal, det er ikke så veldig 
mye krumming som skal til . 

Knekkanvisningen langs tak
kanten trekkes opp med bau
filblad eller skrujern. (Se be
skrivelse ovenfor) 
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ABo 3b type3 
Oppr.: BCo type 13 og 26/BCo 3b type 3 
Antall bygget: 10 
Byggeår: 1913-31 
Bygget av: Skabo og Strømmen 
Vognnr: 
310-311, 550-552, 741, 18004, 18055 
(BCo type 13) 
18127-18128 
(BCo type 26) 
Ombygget til andre typer: 
1 til Bo 3k type 2: 741 
3 til Bo 3m type 2: 310, 311, 18055 
Bevart: 18128 (Nora Bergslags Veteran 
Jåmvåg) 
Merknad: 
Vognene 18127-18128 hadde hvelvet tak 
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Tegningen viser Roco 
understellet sett underifra 
og fra siden . Vogner som 
ska] forlenges kappes rett 
utenfor støttestaget(!). Det 
følger med et skjøtestykke i 
plast som passer inn i 
forsenkningen istedenfor 
metallvekten. Skjøtestykket 
limes fast til den ene enden. 
Lengden på skjøtestykket 
tilpasses så bufferbjelken på 
begge endestykkene flukter 
med endeveggen på 
vognkassen . 

Det bores nye hull til 
støttestag (2). 

Dampvarmeledning bøyes 
etter skissen over. Se 
beskrivelse i 
byggevei ledningen. 
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