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SM 3-006 
NSB 2.kl- post- og reisegodsvogn 
litra BDFo2- 11 type7 

1. HISTORIKK 

Kombinerte person- post- og reisegodsvogner har aldri vært tallrike hos 
NSB, men til gjengjeld har de et svært ulikt utseende. 
Det ble bygget få vogner etter hver hovedtegning - oftest en e ller to. I til
legg ble vognene ombygget - gjerne flere ganger. 

Den første boggivogn av typen oppsto i 1890 da to av Meråkerbanens ka
reter ble bygget sammen til en boggivogn som fikk litra CDFo type 1. 

Det ble maksimalt bygget 3 av hver type inntil 1916 ca CDFo tvpe 13 kom. 
Etter hovedtegning 1928 ble det av Skabo, Strømmen og Svenska Jarn
vagvarkstadene, Linkøping bygger ia lt 9 vogner. 
Det var nr.775 (Hmr) , 875, 88 1 (Oslo ), 18029, 18084, 18092 (Thm) , 1808 1, 
18082, 18083 (Brg ). 
Vogn nr.775 ble bygget ved SvJ Linkøping i 1921. 

Vognene hadde 4 kupeer med plass til 32 passasjerer, postavd. på 7,36m2 
og reisegods/konduktørrom. Det var åpen p lattform i F-enden. 

CDFo type 14 var ganske lik, men hadde 3 kupeer, postavd . på l l ,07m2. 
Det b le bygget 8 vogner av typen. Vi kan også nevne CDFo type 1 7 med 
lignende utseende men med 2 kupeer. Det ble kun bygget 1 vogn av ty
pen. 
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I 1936 fikk de 8 gjenværende CDFo type 13 - vognene med 4 kupeer nytt lit
ra. Det ble CDFo2c type2. Vogn nr.881 var i 1930 blitt ombygd med større 
reisegodsrom og fikk derfor annet litra. 

Ved litraendringene i 1956 ble systemet for vogner med postavdeling end
ret. Det ble nå slik at postrommets størrelse i m2 ble angitt i litraet med en 
strek og et tall. F.eks BDFo2-11 -som betydde sidegangsvogn (2) med 
postavd (D) på 1 lm2 (-11) . 

Det var nå kun 5 stk vogner med 4 kupeer tilbake. ( 18029, 18081 , 18082, 
18083, 18092). Disse fikk litra BDFo2-7 type2. 

Vognene 881 og 775 var blitt ombygget (881 for andre gang!) . De hadde 
nå 3 kupeer med plass til 24 passasjerer, postavd. på 11 m2, modernisert 
konduktørrom og innelukket endeparti - også i F-enden. De to vognene 
var like - med unntak av dører og vinduer i postavd. 
Begge vognene fikk litra BDFo2-11 type7. 

Vogn 881 ble utrangert i 1964, men nr.775 gikk som postvogn ut på 70-
tallet. 
I 1970 ble litra BDFl 1. Etter 1970 ble postavd. fjernet og nytt litra ble BF33 
type2. 
En del av nr.775 finnes i dag utstilt ved Norsk Teknisk Museum. 

SCANDINAVIAN MINIATURES presenterer BDFo2- l l type7 nr.775 slik vognen 
gikk i trafikk i årene 19 59 - 1970. 
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Byggeveiledning BDFo 

Deler som skal knekkes , bør risses i 
knekkanvisningen først. Til dette kan brukes f.eks 
en skrutrekker som slipes. Husk, det skal bli en 
tydelig kant etter rissingen på den andre siden. 
Vær nøye med med knekkingen så den blir skarp 
og i vinkel. Alle knekkanvisningene skal være inne 
I knekken, det vil si at de blir borte når platen er 
riktig knekt, hvis ikke annet er nevnt. 

Sørg for å ha ren loddebolt, bruk loddevann eller 
loddepasta, og sjekk at du får tilført nok varme til at 
tinnet flyter pent ut. For lite varme gir kaldlodding , 
da får du tinnet på i kladder og resultatet er at 
delene sitter dårlig sammen, og loddingene blir lite 
pene. 

HO 1:87 

Fil bort etsegrader, og sjekk at delene passer sammen før du lodder. Skjevheter som oppstår 
pga unøyaktig tilpasning kan være svært vanskelig å rette opp senere i byggingen. 

Det er en god regel å være nøye, og se etter at alt blir pent gjort underveis i byggingen. Bruk 
gjerne en lupe til å sjekke resultatet for å se om du er fornøyd . 

Vognkassen 
Ta vognkassen ut av etseplaten, og ta ut delene som sitter i takutsparingene. Fil bort alle 
festenabber. Rett av undersiden med en stor flatfil , eller en slipekloss pålimt smergelpapir eller 
tørrslipepapir nr. 180 (fargehandel). 

Vognkassene har en 
runding nederst på 
siden, fra underkanten 
av vinduene og ned. En 
grei måte å forme 
denne på er ved å 
legge vognkassen på et 
plant underlag, feks en 
sponplate. og da med 
forsiden 

(panelen) ned . Den nedre langsiden på vognkassen legges opp på en plate som er ca 1 - 1,5 
mm tykk, og like lang som vognkassen . Bruk et metallrør med en diameter på ca 30 mm, og 
kjevle fra vindusrekken og ned mot kanten, press skikkelig . Det er viktig at underlaget og røret 
er uten hakk og ujamheter da dette lett kan sette merker i vognkassen. Bruk en av de 
innvendige skilleveggene som mal, det er ikke så veldig mye krumming som skal til. 

På panelen på utsiden er det en del boranvisninger. Disse bores opp med 0,5mm bor. Dette er 
huller til dørstoppere og håndtak. 

I taket på vognkassen er det utsparinger der festenabbene til taket skal passe inn. Knekk opp 
disse i 90°, og lodd i knekkanvisningen på baksiden for å forsterke disse. Taket skal kunne 
settes på så det sitter fast uten å være vanskelig åta av igjen . 
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Oppknekking av vognkasse 
Knekk forsiktig opp vognkassen , og pass på så knekken blir skarp (husk å risse) . Det må 
utvises forsiktighethet, fordi det på utsiden av vognkassen er en linje der panelen går over i en 
list som ligger langs taket, og det er veldig lett å få en knekk her istedenfor. Legg en stållinjal inn 
i vognkassen og gni frem og tilbake på utsiden med f.eks et messingrør på ca 1,5 - 2 cm dia. På 
denne måten kan man valse ut eventuelle ujevnheter slik at knekken blir helt skarp. 

Dørhengsler 
Hengslene i dørene står tett innti l vinduene 
på den ene siden . Det kan derfor være greit 
å begynne med hengslene. Disse knekkes til 
en vinkel , stikkes igjennom slissen, og 
loddes fra baksiden . Når du har loddet inn 
en rekke, legges en 0,5 mm 
messingplate( evt to 
sammenloddede biter fra etsearket) på 
vognsiden, og hengslene klippes av lang 
denne. Husk det nederste hengslet stikker 
litt lenger ut på grunn av krummingen av 
vognkassen. Studer skissen ved siden av. 
Den viser vognsiden med hengsler, 
dørhåndtak og dørstoppere. Dessuten viser 
den innfestingen av stigtrinn i understellet. 
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Postkasse 

I vognsiden er det en nedetsing 
for postkassen . Bøy til en 0,5 mm 
messingtråd og legg den i sporet 
som er i postkasseluken. Det hele 
stikkes igjennom vognsiden og 
trådendene bøyes på baksiden . 
Lodd fast fast fra baksiden. Se skisse. 

Vinduer POSTKASSE 
Bøy til vannbrettene. Hold vinduet med en tang og bøy vannbrettet mot et hardt underlag. Husk, 
knekkanvisningen innvendig I knekken. Lodd inn vinduene. Vinduet I konduktørrommet har et 
etset spor mellom vinduene og det loigger en stripe ved siden av vinduet som passer inn i 
sporet. I toalettvinduet er det et spor, I dette loddes 0,25 mm tråd (en del spanske rødviner har 
nett av messingtråd som er utmerket) 

Dørstoppere 
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Disse lages av 0,5mm tråd som knekkes i vinkel og loddes inn på baksiden på samme måte 
som hengslene. Legg en 0,3 mm plate inntil på utsiden og klipp av. Se skisse over. 
På vognsiden er det etset inn et spor ved siden av den store døren til reisegodsrommet. Lodd 
inn en 0,5 mm tråd, og stryk av den litt med en fil. Denne illuderer en list som ligger langs 
vognsiden så døren kan slå mot den . 
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Delevegger 
Knekk opp foten, og støttene for muttrene på to av deleveggene. Lodd inn muttrene. 
Deleveggene har en bokstav som skal sammenfalle med en tilsvarene i taket. Dette er for å 
sikre at veggene kommer på riktig plass, og blir vendt rett vei . Sjekk tilpasningen av vegggene 
og lodd fast. 

Endeplattformer. 
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Til disse modellene er det beregnet å bruke en annen type overgangsbelg enn de som følger 
Roco vognen.~elger en belg som gir et mye bedre helhetsintrykk, og festeslissene på 
modellen er tilpasset denne type belg. 

Endeveggen tilpasses vognkassen, det er viktig å passe på at undersiden på vognkassen og 
endeveggen er plan. Det kan være nødvendig å file litt øverst på endeveggen Når alt passer, 
kan endeveggen loddes fast ti l vognkassen , pass på at endeveggen blir stående i 90°. Er man 
ikke nøye her, vil ikke belgene stå tett sammen . Fest den nederst med tapebiter, og lodd veggen 
fast mot taket. Ta bort tapen og lodd sammen sidene. 

I endeplattformveggen er det utsparinger for feste for belgen , knekk opp disse, og lodd på 
baksiden. Sjekk at belgen sitter som den skal. Deretter risses, og knekkes sideveggene til riktig 
posisjon . Sett taket på vognen . Knekk ned de små takene over inngangen, og sett 
endeplattformen på plass i endeveggen. Nå skal endeplattformen passe tett imot takbuen, og 
den skal også flukte med vognkassens underkant. 

Det skal være en platetykkelse klaring mellom taket og de små takene over inngangen. Hvis alt 
passer kan taket taes av og endeplattformen loddes til vognkassen. Tappene som holder 
endeplattformen kan vris forsiktig med en tang for å låse denne til endeveggen før man lodder. 
For å gi taket over inngangen riktig tykkelse, loddes de to små ekstra takdelene oppå, og det 
hele files pent. 

For å markere døren , skal det loddes inn en bit 0,5 ms tråd i etsesporet over døren, og under 
vinduet, samt nederst på døren . Hvis man skal ha en vogn med sammenslått belg bør dette 
gjøres på endedørene også. Endedørene og døren midt på vognkassen har vanlige dørvridere. 

Sett vognkassen på understellet og sjekk at vognendene flukter med bufferbjelken . Tilpass 
vognen til understellet. bor hull til skruene. Monter sammen tak, vognkasse og understell og se 
etter at alt passer skikkelig sammen. 
Taket over belgen tilpasses og loddes fast. Det sitter to små tapper på innsiden av bøylene i 
overkant av belgen . Disse må skjæres vekk for å gi plass til taket. 

x 
S' C4111dH10. 11 1461 M, ""'' o-.,.1 Urt.I 
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Takrenne. 
Over konduktørvinduet er det en takrenne med nedløpsrør. Denne lages av 1 x 0,5 mm 
Messingprofil (15.5 mm lang) og 0,5 mm messingtråd (10,5 mm lang) som loddes sammen . 
Nedløpet loddes til en messingtråd ved nedløpets nedre del. Denne er loddet in fra baksiden av 
vognkassen, og klippes av og files til en "V" form. Nedløpsrøret legges i denne. og takrennen 
legges langs vinduslistens overkant og loddes fast. Dermed får man nedløpsrøret ut fra 
vognkassen . Se skissen nedenfor. 
I skissen nedenfor finner du også forslag til et enkelt verktøy for å file "V" spor på toppen av en 
0,5 mm messingtråd . Lodd en 1 x 1 mm messingvinkel inn i et 3 mm messingrør. Bor et 0,5 mm 
hull i bunnen av "V" , og fil den litt flat på undersiden . 
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Dørhåndta 
Nå kan du sette på dørhåndtakene i endene, disse lages av en bit 0,3mm tråd som bøyes 
Til dørhåndtak for dørene i reisegodsrommet finnes et antall "T" håndtak. Disse loddes fast så 
det er litt avstand mellom vognsiden og håndtaket. Dobbeldør til postrom har en lang hendel 
som vrider og enkeldøren til postrommet har vanlig vrider. 

På hjørnet av endeplattformen lages håndtaket på av 0,3 mm nysølvtråd, mens på enden av 
vognkassen bruker vi det som følger med ROCO vognen . Dette males og settes på etter at 
vognen er ferdig malt. 

Rengjøring 
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Det er ikke til å unngå at det kommer en del tinn i sporene mellom panelene. Bruk en spiss liten 
syl eller lignende for å skrape ut tinnrester i panelen . Når du synes du har fått ut alt, kan du gå 
over vognen med tannbørste og Jif. Gå over vognen med en lupe for å sjekke at alt er bra. Tinn 
som fyller opp sporene i panelen synes veldig godt etter lakkering. Sjekk også kanten mellom 
vognkassen og vindusrammene. For å kunne oppnå et pent resultat, er det viktig at vognen er 
skikkelig rengjort. 



Scandinavian Miniatures HO 1:87 

Teakstruktur 
Vognen grunnes med f.eks gul Humbrol no 69. Fargen er ikke kritisk. Da vognene var i daglig 
bruk ble de godt vedlikeholdt, sammenlign vognene til NJK, spesielt de som er forholdsvis 
nyreviderte. Et godt fargebilde av en vogn er ti l god hjelp her, vær imidlertid oppmerksom på at 
vognen kan fremstå som alt mellom nesten gyllen til nesten svart for en nypusset vogn alt etter 
som i hvilket lys bildet er tatt. Ta en del bi lder av detaljer på teakvogner neste gang du er på tur 
med NJK. 
Mal veggene innvendig i postrommet og korridoren, samt konduktørrommet med Humbrol no. 
148, dette gir et brukbart resultat. Reisegodsrommet males lys grå. Det er viktig å male inni 
vognkassen før man begynner på teakstrukturen , da det er vanskelig å fjerne malingssøl som 
kommer på teakstrukturen . 

Det finnes flere måter å få fram teakstrukturen på, men vi skal prøve oss på å bruke en 
kombinasjon av lakk, white spirit og maling . Denne lasuren gir et resultat med fi n dybde. 

Bland Humbrol no 133 med litt halvblank lakk. Dette tynnes med litt White Spirit. 
Blandingsforholdet er ca . 1 del maling ti l 1 til 2 deler lakk. Lakken er der for å gjøre malingen litt 
transparent. Denne fargen er et bra utgangspunkt, men du kan evt. tilsette litt sort Humbrol 21, 
men vær forsiktig, det er lett å få fargen for mørk. For å få frem et fint resultat skal det legges på 
flere tynne strøk med lasur. 

Det er viktig å bruke en helt ren pensel så det ikke kommer rusk i lasuren da dette blir godt 
synlig . Begynn med en lys lasur og avslutt med en mørkere. Vær oppmerksom på innsiden av 
vindusrammene, det har lett for å legge seg dråper med maling her, dette vil skape problemer 
når vinduene skal settes inn . Sørg for å fjerne dette underveis. 

Når teakstrukturen er på plass, kan du trekke opplinjene rundt dørene med tynn (0, 18) tusj 
tegnepenn . En bokandel som fører tegneutstyr bør ha slike. Dette gir en fin markering av 
dørene og fremhever disse. Mal hengslene sorte , (de er i virkligheten brunmalt) slik at disse 
også blir fremhevet. Dørhåndtak males sølvfarget (forniklet) . Sett på dekaler. 

Tilslutt blandes litt lakk, bittelitegrann s01i og white spirit til en tynn blanding. Denne skal være så tynn at 
den renner inn i alle panelskjøtene og fremhever disse . Samtidig får man lakk over dekalene og en lett 
smussing av vognkassen. 

Taket 
Merk og bor hull for takventilene . 0&:s&, i, f'.øtgr 2æmediRøf;a.11og~tt~. Dessuten er det 
to piper for ovnene i reisegodsrommet og postavdelingen . Mal taket i en mellomgrå farge 
(takpapp) . Ventiler og piper er matt gråsorte , og smuss det hele ned litt. 

Dampvarmeledning 
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Tidligere var det vanlig med dampoppvarming av vognene, og de hadde da en gjennomgående 
dampledning under vognen. For å skille ut vann fantes det en del kondenspotter under vognen . 

Det følger med kondenspotter for å kunne lage en forenklet utgave av dampvarme-ledningen . 
Bøy til 1 mm messingtråd etter medfølgende tegning . Bor 1 mm hull i understellet og selt 
dampvarmeledningen på plass . Hvis den ikke sitter helt som den skal, så bruk loddebolten og 
varm forsiktig på messingtråden så plasten smelter. (Ikke kom nær plasten med loddebolten) 
Lim med kontaktlim. Bøy til kondenspottene, og lodd disse på plass. 
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Stigtrinn 
Under de nederste trinnene er det innetset et spor. Bøy ti l ca 2 cm lange 0,5 mm messingtråder 
i 90° og lodd fast. Bor opp hullene i de øverste trinnene med 0,5 mm bor, og trinnet tres nedpå 
trådene og loddes fast 3 mm over. Deretter bøyes trådene i 90°, huller bores i rammen og 
trinnet settes på plass. La trådenene stikke en 4 - 5 mm ut på baksiden av rammen og bøy de til 
siden - lim fast. Se skisse ved hengsler og tegning av vognen . 

Understellet 
Monter støttestag . Det er generator kun i enden ved konduktørrommet. Koblingskroken skjæres 
vekk da den kommer i veien for overgangsbelgene. Mal alt gråsort, hjulene også. Stigtrinnene 
males deretter grå - Humbrol 92 . Dampvarmeledningen males gråhvit, men ikke 
kondenspottene. Når alt er tørt kan du gå over og "tørrblørste" med lys grå. Dette er for å få 
fram detaljer i understell og boggier. 
Deretter kan du gå over med en blanding av matt lakk, litt rustbrun og whitespirit for å få 
smusset understellet med litt rust. Husk, det er veldig lite som skal til. 

Overgangsbelg 
Disse males gråsvart, og tørrbørstes med litt hvitt for å få fram detaljer. 

Da gjenstår det bare å lime inn vinduer, og montere sammen vognen, så er den klar til å settes 
inn i trafikken. 

Et par små tips. 
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Det er lurt å bruke den vognkassen man har fått til overs fra Roco vognen til å øve seg på. 

Mal vognkassen gul, legg på lasur, tilsett litt sort og evt. withespirit til du syns fargen er 

passe. Begynn med en helt lys lasur, mal et felt, tilsett litt sort, ta neste felt osv. På denne måten 
kan man lage seg en fargeprøve for å finne den rette kombinasjonen . La hvert strøk tørke i 24 
timer før neste prosess. Legg så den tynne sorte lasuren, og du vil se hvordan panelen plutselig 
trer fram. Sammenlign resultatet med fargebilder av vogner. Ta vare på fargeprøvene du lager. 
De kan bli gode å ha neste gang du skal male en vogn . 

For å kunne riste opp Humbrolboksene lønner det seg å legge en mutter (M6) i boksen. Da kan 
du lett riste denne opp som en sprayboks . 

Når du er ferdig med å male, gjør du penslene rene i Wh ite spirit. Deretter vaskes de godt i ren 
Zalo. Skyll så godt i rennende vann . Når penslene er tørre settes de inn med et tynt lag med 
vaselin . Busten formes til en fin spiss og penslen settes bort i et høyt glass med busten opp. Før 
bruk vaskes vaselinen ut med Whitespirit. 

Skulle resultatet ikke bli tilfredsstillende er det bare å vente til lasuren er helt tørr, deretter 
blandes en sterk lut (Kaustisk soda) og vognene legges i denne. Vær forsiktig når du blander 
luten, det gjøres ved å helle luten i varmt vann under omrøring . Lut er sterkt etsende og vær 
forsiktig så du ikke får det på fingrene og fremfor alt ikke i øynene. Les bruksanvisningen . 
Når lakken er oppløst, vaskes vognen pånytt med JIF og tannbørste, og ny 
grunning og lasur legges på. 
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