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NSB 2.kl MIDTGANGSVOGN 
litra Bo 3a type 1 og 2 

For tog av mer lokal karakter 
ble det fra 1916 og utover 
anskaffet midtgangsvogner 
med to og tre sitteplasser i 
bredden. Vognene var forøvrig 
ganske like de turistvognene 
som ble anskaffet samtidig, 
men hadde bare WC i en ende. 
De hadde ni istedet for åtte 
store vinduer på hver vognsi
de. Vinduene var 10 cm sma
lere enn turistvognene - med 
andre ord lik vinduene på 
sidegangsvognene. 

Litra Co type 29 ble bygget 
etter hovedtegning 1843 og 
rommet ialt 84 sitteplasser. · 
Omtrent identisk var Co type 
18 (hovedtegning 2062) som 
ble bygget i bare ett eksemplar 
i 1912. (vogn 814 til Meråker
banen). Litra Co type 29 ble 
bygget i et antall av 30 stk i 
årene fram til 1925. 

Vognene var: 
Strømmen 1916: 886, 887, 
18030-18036, 18040, 18041. 
Strømmen 1917: 18053, 
18054. 
Kock.""ll.ID 1920: 603, 18077, 
18078. 
Skabo 1923: 175, 63Hi35. 
Skabo 1924: 636, 788, 789, 
18110. 
Strømmen 1925: 176-180, _ 
186, 187. 

Vognene 179 og 180 var bedre 
utstyrt enn de øvrige. De had
de dobbelte plattformendedø- , 
rer, overgangsbelger og KK
bremser; sannsynligvis pga 
trafikk på Sverige. Øvrige 
vogner hadde enkle plattfor
mendedører. Vognkassen gikk 
15cm utover bufferbjelken i 
hver ende. 
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Neste serie, Co type 38, ble 
bygget etter hovedtegning . 

2966. Disse vognene fikk 
hvelvet tak. Vognene var: 

Strømmen 1926: 643-644. 
Strømmen 1928: 645-646. 
Skabo 1929: 651-6552. 
Strømmen 1930: 217-219. 
Skabo 1931: 18129. 

Fra 1936 ble litra endret til Co . 
3a typel. I 1936 begynte også: 
leveransen av tredje og siste 
serien slike vogner, 11 stk litra 
Co 3a type2, bygget etter 
hovedtegning 4000. 

Vogner (H.tegn 4000): 
Strømmen 1936: 220-223, 
658,659. 
Strømmen 1937: 663, 664, 
18136-18138. 
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Til forslgell fra de to første 
seriene hadde disse vognene 
både toalett- og WC-rom i en 
vognende, plassert på hver sin 
dise av endegangen. Vognene 
886 og 887 fikk også innebyg
get toalettrom og skiftet da 
litra fra Co 3a typel til type2. 

Fra 1956 ble litra hhv. Bo 3a 
typel og Bo 3a type2. 

I tillegg til den generelle mo
derniseringen etter krigen 
(tetting av takvinduer, fjerning 
av vinduer i plattformende
vegg m.v.) fikk en del vogner 
etter hvert montert overgangs
belger. For å få plass til slike 
måtte rammen forlenges 15 cm 
slik at bufferbjelken fluktet 
med vognkassen. Samtidig 
fikk disse vognene dobbelte 
platt formendedører. Nr. 18031 
var først ute; før 1936! 

I en del vogner ble setene fra 
slutten av 50-tallet skiftet ut 
med komfortable 2 + 2 rørsto
ler. Disse fikk da 72 sitteplas-

1 

ser og litra Bo 3c type4. Føl
gende vogner ble ombygget på 
denne måten: 180, 187, 219 , 
603 , 633 , 635, 643, 651, 658, 
663, 18053, 18110, '18136 og 
18137. Av disse ble nr. 651 og 

663 ombygget så sent som i 
1976 og 1977 og da med titra 
B22 (typc3). De øvrige om
bygde og ikke utrangerte vog
ner fikk fra 1970 også litra 
B22 (type3). Vogn 789 og · 
18031 ble bygget om til Bo 3c 
typel. Til forskjell fra Bo 3c 
type4 fikk disse to vognene 
også bygget WC i andre enden 
slik at sitteplassantallet som Bo 
3c ble 64 og ikke 72 som på 
type 4. 

Fra 1970 fikk gjenværende 
vogner av den opprinnelige 
typen litra B20. 
B20 typel var vognene 176, 
186, 217, 631, 651, 788 og 
18054. 
822 type2 var vognene ·220, 
222, 223, 659, 663, 664 og 
887. 
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B22 type 3 nr. 18053 på Bodø st. 1.5 .1972. Bygget av Strømmens Værksted i 1916 
for Merakerbanen (Trondheim distrikt) som Co type 29 , senere Co3a type 1. Ombyg
get til Bo3c type 4 i 1960/61. Disse vognene var bygget for lokale tog og hadde ikke 
overgangsbelger. Endeplattformen var romslig, 1100 mm, og var fø rt noe utover buf
ferbjelken. For å få p lass til belger måtte bufferbjelkene bygges ut slik at vognen ble 
30 cm lenger. Samtidig med overgangsbelger fikk vognen doble plattformendedører. 
Også noen Co3a/Bo3a-vogner ble utstyrt med doble plattformendedører og belger. 
Kjent er : 177 , 186 , 222, 664, 788, 887, 18030, 18036 og 18077. Videre fikk 631 
doble endedører, men ikke belger. Også 186 gikk en tid u ten belger. Legg ellers mer
ke til at sugeventilatorene er flyttet opp på toppen av takoppbygget. Thor Bjerke 
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Bo3a type l /B 20 type I 
Oppr.: Co type 18, 19 og 38/Co3a type 1 
Antall bygget: 41 
Byggeår: 1912-3 1 
Bygget av: Skabo, Strommen, Kockum 
Vogn nr.: 
81 -l(Cotype 18) 
175 - 180, 186 - 187, 603, 631-636 , 788-
789, 886 -88 7, 18030-18032, 18036, 
18040 -1 8041, 18053-18054, 18077-
18078, 18110 (Co type 29) 
217-219, 643-646, 651 -652, 18 129 (Co 
type 38) 
Ombygget til andre typer: 
2 til Bo3ctp_l:789, 18031 
10ti1Bo3c tp.4/B22 tp.3: 180,1 87,603, 
633,635,643,651 ,658 , 18053 , 18110 
2 til Bo3a tp .2 : 886,887 
Bevart: 176 (NJK) 
~krknader: Co type 38 h adde hvelvet ta.IL 
En del vogner fikk overgangsbelger og doble 
plattformended orer_ Rammen ble da forknget 
med 150 mm i hver ende {totalt 19100 mm) 
slik at lengden over bufferne ble 20 400 mm_ 

Bo 3a type 2 /B 20 type 2 
Oppr.: Co3a type 2 
Antall bygget/ombygget: 11/2 
Byggeår: 1936-37 
Bygget av: Strommen 
Vognru.: 
220-223, 658-659, 663-664, 18136-
18138 
886-887 (bygget om fra Bo3a type 1) 
Ombygget til andre typer: 
1 til Bo3c type 2 : 18 138 
1 til B 22 type 3 : 663 
Bevart:220,222,887(NJK) 
~!crknadcr: Vogn 886 og 887 hadde lant:ernin
tak; mål i parentes ( 14400 og 2350 mm) gjelder 
disse vogner- En del vogner fikk overgangsbdgcr 
og doble plattformendedorer_ Rammen ble da 
forlenget med 150 mm i hver ende (til toca.lt 
19100 mm) slik at lengden o _b _ ble 20400 mm_ 

Bo3c type 4/ B22 type 3 
Antall bygget/ombygget : 0/11 
Byggeår: 1917-37 (oppr.) 
Bygget av : Skabo, Strømmen, Kock:um 
(som oppr. typer) 
Vognru. : 
180, 187, 603, 633, 635, 643, 651 , 6: , 
663, 18053 , 18110 (ombygget fra Bo3a) 
Bevart: 187, 6 51 (Nora Bergslags Veteran
jarnvag), 663 (Skottland) 
~!erknader: 663 har hvel ve t tak. 
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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 der 
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 er 
slipt baufilblad. (se fig) 

Bladet/skrujernet trekkes flere 
ganger i knekkanvisningen . 
V ær forsik.'tig 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 akkurat tilpasning. 

Før du lodder er det viktig å 
sjekke at delene er rette og 
passer sammen . 
Der 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 a 
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 viktig 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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På vogner med lang endeplatt
form (1100mm -bl.a. Bo 3a) 
er framgangsmåten litt ulik. 
Her er det en egen bufferbjel
ke på endeveggen i mess ing. 
Denne knekkes til rett form. 
Bufferbjelken skal stå litt uten
for enden på Roco-underdelen. 
Endeveggen på selve vognkas
sen - tverrveggen innenfor 
inngangspartiet - skal passe 
med bakkant på stigtrinnet på 
Roco-underdelen. (Se fig .pktl ) 
Bufferne på underdelen må 
skjæres bort. 

Med denne måten blir koblin
gene litt for korte - og du kan 
få problemer hvis du bruker 
Roco-kortkobbel. Det finnes 
imidlertid et kompromiss : 
Det kappes av ca 1mm på 
baksiden av kortkoblingskulis
sen på undersiden av vognen. 
Koblingen monteres i flul'1 
med den nye bufferbjelken. 
(Se fig.pkt3) 

Det er viktig at de nye buffer
tene ikke stikker utenfor bel
gen. (se fig.plt .2) 

TAKET 
Taket kappes vanligvis på 

midten og en bit styren limes 
inn som forsterkning i skjøten. 
Legg en bit matpapir under 
skjøten og sett taket på plass 
på vognkassen. Sjekk at taket 
stikker ca 0,5mm utenfor 
vognkassen i hver ende og slik 
at den ligger plant nedtil vogn
kassen. Deretter limes taket 
sammen. La tørke noen dager. 
Så spakles åpningen i taket. 
Skjær bort den overflødige 
stålplasten før den har størknet 
helt, slip taket og gjenta pro
sessen til taket er helt glatt. 

Hvis du har bygget en vogn 
med store inngangspartier 
(feks Bo3a) så må takvinklen 

over inngangsdørene endres: 
Vinklen på taket forlenges ca 1 
mm innover taket for å passe 
med det større inngangspartiet. 
(Se fig.pkt.2) 

Taket kan males grått eller 
svart. Ganske fort ble takene 
smusset i en brunsvart farge . 
Ventilatorene var opprinnelig 
alum.iniumsfarget, men ble 
svært hurtig svarte i driften . 

LAKKERING 

For å kunne oppnå et pent 
resultat, er det viktig at vognen 
er skikkelig rengjort . Det er 
ikke til å unngå at det kommer 
en del loddetinn inn i sporet 
mellom panelet. Dette må 
renses/skrapes ut da det ellers 
vil bli svært synlig. Når du er 
fornøyd så rengjøres vognen 
med JIF og en tannbørste . En 
ordentlig grisejobb, men ef
fek.---civ. 

Det lønner seg å male vognen 
innvendig før man starter med 
teakstrukturen utvendig. 

Teakstruktur. 
Vognen grunnes med en gul
farge. Fargen er ikke kritisk, 
det er faktisk en fordel å varie
re litt for å kunne få fram 
forskjellig sluttfinish. 
Da vognene var i daglig bruk 
ble de godt vedlikeholdt, 
sammenlign vognene til NJK -
spesielt de som er forholdsvis 
nyreviderte. 
Det finnes flere måter å få 
fram teakstruktur på , en bra 
metode er som følger : 
(Øv gjerne på Roco
vognkassen. Den er alikevel til 
overs) 
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Velg ut noen bord som skal 
være mørkere enn de andre. 
Disse farges med en bløt bly 
ant. Et godt fargebilde av en 
vogn er til god hjelp her, vær 
imid le rtid oppmerksom på at 
vognen kan framstå som alt 
mellom nesten gyllen til nesten 
svart. 
Romerike Hobbysenter selger 
Trebitt i små mengder til te
akstruk.'1Ur. En beskrivelse av 
denne teknikken finnes i PÅ 
SPORET. 

En annen metode er å bruke en 
kombinasjon av lasurolje og 
maling. Dette gir et resultat 
med fin dybde. Bland f.eks 
Humbrol med litt lasurolje, det 
holder å blande en teskje. 
For å få fram et fint resultat 
skal det legges flere tynne 
strøk med lasur. Det er viktig 
å bruke en helt ren pensel så 
det ikke kommer rusk i lasu
ren . Det blir senere svært godt 
synlig . 
Begynn med en lys farge · og 
end opp med en mørkere til 
slutt. V ær oppmerksom på 
innsiden av vindusrammene. 
Det har lett for å legge seg 
dråper med maling her, det vil 
skape problemer når vinduene 
skal settes inn. Sørg for å 
fjerne malingsdråper under
veis. 
Skulle ikke resultatet bli til
fredsstillende er det bare å 
vente til lasuren er helt tørr, 
deretter blandes en sterk lut 
(Kaustisk soda) og vognene 
legges i denne. 
V ær forsiktig når du blander 
luten. Den er sterkt etsende. 
Les bruksanvisningen! 
Når lakken er oppløst vaskes 
vognen med JIF, grunnes og så 
kan ny lasur legges på. 
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På msiden av vognkassen er 
det en linje der panelet går 
over i en list som går langs 
taket. Det er veldig lett å få en 
ekstra knekk her. 
Det beste er å bruke en flat
tang men ri lier. Legg taket 
mot et flatt underlag og knekk 
forsiktig litt om gangen. Par
tiet over vinduene er spesielt 
utsatt for bøy eller knekk. 

En mulig framgangsmåte er -
før vognkassen bøyes ned til 
en «U» å tilpasse og knekke til 
vindusrammene . Deretter 
loddes vognside og vindus
rammer sammen fra innsiden. 
Lodd både i over- og under
kant. V ær forsiktig så det ikke 
kommer loddetinn ned knek
kegropen mellom vognside og 
innertak på vognen. Grav i 
tilfelle godt ut med baufilbla
det. 

Hvis vognkassen ikke blir rett i 
nedrekant, så kan du bruke en 
lang strimmel fra etsearket og 
lodde fast som forsterkning. 
OBS - kontroller før lodding at 
vognkassen går ned på Roco
underdelen etter at forsterk
ningene er på plass. 

DELEVEGGER-VINDUER 

Når vognkassen er bøyd fer
dig, kan man sette inn tverr
vegger og vinduer. Først skal 
festenabbene til taket 
(Rocotaket) bøyes ned og lod
des. 
Begynn montering av tverr
vegger på midten. Tverrveg
gene er merket med en bok
stav. Den skal sammenfalle 
med en tilsvarende bokstav i 
taket på vognkassen slik at 
disse vender riktig vei. 
På to av deleveggene er det en 
kam nederst med to hull. Den
ne bøyes i 90grader og loddes. 

Denne skal brukes til å skru 
vognkassen fast til understel
let. 
Vannbrettet på \· induene knek
kes opp , bruk flattang mot et 
fast underlag. Pass på at vin
duet ikke de fom1eres. En al 
ternativ arbeidsmåte er å bruke 
en flattang på selve vinduet , 
mens vannbordet knekkes mot 
et flatt underlag eller med en 
annen tang. 
På sittevognene er vinduene 
tilpasset slik at de passer mel
lom tverrveggene og støtter 
disse . Det kan Yære nødvendig 
å stryke av lin med fila for at 
det skal passe perfekt sammen. 
Toalettvinduene er todelt , og 
har et lite hengslet vindu 
øverst. Det skal ligge en tråd 
på 0,25-0,3mm i sporet i 
rammen mellom disse . 
Når alle vinduene er loddet på 
plass, strykes vannbrettene 
med en stor flatfil. 

END EPLA TIT ORMER 

Til disse modellene er det 
beregnet å bruke en annen type 
overgangsbelg enn de som 
følger Roco-vognen. Romerike 
Hobbysenter selger en belg 
som gir mye bedre helhetsinn
trykk og denne passer inn 
festeslissene på modellen. 

Det er en del nabber på utsiden 
av belgen. Disse må files flate 
- ellers vil det bli trøbbel med 
at disse hekter i hverandre. 

Begynn med å knekke feste 
nabbene for overgangsbelgene. 
Deretter knekkes sideveggene 
(dørene) til riktig posisjon. 
Endeveggen tilpassen vognkas
sen og loddes fast. Det er 
viktig å passe på at undersiden 
på vognkassen og endeveggen 
er plan. 
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Over planformendedørene er 
det et lite «tak». For å få til 
nærmet riktig tykkelse på dette 
skal det loddes en ekstra plate 
oppå. Denne følger med. 
Sett taket på vognen og bøy 
takutstikkene til slik at det er 
en platetykkelse klaring mel
lom. 
Plattformsidedørene markeres 
ved å lodde inn en bit 0,5mm 
tråd over døren og under vin
duet. Nederst på døren loddes 
en bit 0,25 tråd. 
Hvis man skal ha en vogn med 
sammenslått belg bør marke
ring lages også på endedørene . 
Dørhåndtakene lages av en bit 
0,3mm tråd som bøyes 
90grader. 
Håndtaket på hjørnet lages av 
0,3mm tråd. Det er nedetset 
forsenkninger i endeveggen 
som Rocohåndtaket passer inn 
i - dette monteres først etter at 
vognen er malt. (Lurt å male 
håndtaket sølv før montering) 
Over innerste del av belgen 
skal det være et lite «tak» . 

UNDERDEL 

Noen av modellene er lengere 
enn Roco-vognen. På disse 
vognene skal underdelen skjø
tes. Det gjøres på følgende 
måte: 
Kapp rett utenfor festene for 
støttestagene. Den 2mm tykke 
styren plastplaten legges inn og 
limes. Det beste er å lime 
platen til den ene enden -
deretter justeres lengden på 
styrenplaten. Den andre enden 
limes på plass. Midtdelen 
sentreres. Som mål brukes 
messingvognkassen. Endene 
skal flukte med enden på un
derdelen. 
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Underdelen , ·ar of1es1 svan. 
MEN - en del vogner hadde 
sjokoladebrun langbjelke. Se 
på NJKs vogn Bo 2b nr. 770 1 

For montering av vinduer kan 
gjerne hele vognen fa et par 
tynne lag med klarlakk. White 
spirit og lakk , 1880» 
matt/halvblank påføres - hel st 
med sprøyte . Skal vognen 
smusses så blandes lin brunt i 
lakkstrøket. MEN - mange 
tynne strøk er bed.re enn ett 
rykt. 

U\1NREDNING 

Skal du ha en topp modell på 
MI-anlegget bør du også lage 
innredning. Spesielt synes det 
godt på midtgangsvogner. 
Stoltype og farger varierer fra 
vogn til vogn - her må du 
studere opplysningene om 
forbildene. 
Grovt sen kan man si at stole
ne er av to typer - høy rygg, 
eller lav rygg . 
Det finnes foreløpig ingen 
egnede byggedeler, så disse 
må lages i plast. Styrenplater i 
ulike tykkelser selges i mange 
hobbyforretninger. 

Skulle du ha problemer, for
slag til forbed.ringer eller 
skulle det være noe annet du 
ikke er fornøyd med, så er vi 
takknemlige for alle brev og 
tips. 
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