
Omkring 1875 begynte jernbanen å bygge åpne 
vogner med lave karmer og staker. Disse vognene 
fi kk litrabetegnelse N. Dette ble etter hvert en 
vogntype med stor utbredelse. Vogntypen var meget 
tallrik, og med de forskjellige utgaver av litra N var 
det på midten av 30-tallet tett oppunder 3000 vogner 
på normalt spor.
Hvis man leser om anskaffelser av rullende materiell 
til de forskjellige banene som ble åpnet, ser man at 
N vogner var det største antallet. En del av disse var 
ved levering midlertidig utstyrt som grusvogner litra 
M. Dette var blant de første vognene som ble levert 
til banen, og ble brukt i forbindelse med anleggets 
avslutning til utkjøring av ballast. Meningen var at 
de skulle bygges om til litra N ved anleggets slutt, 
men mange ble aldri ombygget, og fortsatte som 
grusvogner hele sin levetid.
Fra 1870-årene og frem til 1912 ble N-vognene 
levert med staker i tre, mens de hos Hovedbanen 
ble de levert med smidde jernstaker. Med N2 type 
2 som kom i 1912 og ble bygget fremover til 1925, 
kom staker i T-jernsprofi l. Etter hvert ble også eldre 

Kort historikk over N-vogner, normalt spor.

Stakevogner litra N2
Steinar & Steinar

N-vogner utstyrt med T-jernstaker og en del foto fra 
Bergen og Kristiania i 1917 viser eldre N1 vogner 
etter hovedtegning 47 og 400 med T-jernstaker.
Det ble levert N-vogner i mange forskjellige utgaver. 
De første, N1 type 1 etter hovedtegning 47 og 400 
hadde en vognkassebredde på 2440mm og 7010mm 
lengde og akseltrykk 9 tonn. Med N2 type 1 kom 
vogner med større vognkasse og bredden var nå 
2650mm og lengden 7600mm. N2 type 2, som 
byggesettet er en modell av, fi kk bredden øket til 
2800mm mens lengden var den samme. De fi kk også 
kraftigere bremser, men de hadde fortsatt 9 tonns 
akseltrykk. Kun Ofotbanen hadde vogner med 12 
tonns akseltrykk, litra N3. Utdrag av fortegnelsen 
viser alle variantene av N-vogner og det mangfoldet 
disse representerte.
N-vognene var allroundvogner. De ble brukt til å 
frakte trelast, kull, tømmer, sekker med forskjellig 
innhold, skrot, maskiner, ja, nær sagt alt mulig, og 
man ser ofte at lasten var dekket av en pressenning. 
De har også vært utstyrt med tank for å frakte 
væsker, blant annet melk. Noen ble også utstyrt med 



kasser for frakt av trekull og ved. Kort sagt, en N-
vogn var meget anvendelig.
Etter 1925 ble det ikke bygget nye N-vogner, men 
mange av de eldre vognene etter hovedtegning 47, 
400 og 876, ble i perioden 1928 til 35 bygget om til 
N2 type 3. Det som kjennetegner disse vognene er at 
de er nesten like N2 type 2, men de er kortere, og har 
en vognkassebredde på 2900mm mot 2800mm for 
N2 type 2. De har også beholdt de gamle bremsene, 
mens N2 type 2 fi kk en kraftigere bremse.
Noen ble også levert med bremserhus, litra Nf. Etter 
hvert som trykkluftbremsene ble innført bortfalt 
behovet for bremserhuset, og de ble fjernet for å øke 
lastefl aten. Man monterte isteden en bremserplattform 

på vognenden over den ene bufferen. 
Ingen av N-vognene ble utstyrt med trykkluftbremse, 
men de fi kk gjennomgående trykkluftledningledning.
De ble også bygget som boggivogner, opprinnelig 
med bremserhus, litra Nfo, men det ble på de fl este 
erstattet med bremserplattform og de fi kk litra No.
N-vogner bygget for Ofotbanen var av en kraftigere 
konstruksjon og fi kk litra N3.
Vogntypen var i hele sin driftstid utstyrt med 
glidelagre og med noen få unntak, korsbuffere. 
For de forskjellige utgaver av N-vogner, se vedlagt 
utdrag fra godsvognsfortegnelsen fra 1954.

Det fi nnes fl ere N-vogner bevart på Krøderbanen. 
Her ser vi N2 11 750 under oppussing. Legg merke 
til at endelemmene kan tas av og settes i braketter 
på vognsiden slik at man kan kjøre inn fra enden.



Jeg har laget meg et verktøy til å risse opp 
knekkanvisninger. Den er laget av et gammelt baufi lblad 
som er slipt forsiktig til med kappeskiven i minidrillen. 
Den ene eggen er under 90 grader og den andre litt over. 

For å holde den skarp brynes den med et diamantbryne 
fra Clas Ohlson - 20-5925 Classic LSC Gull125 
mm/20x75mm. Et slikt bryne er kjekt til å slipe allslags 
småverktøy til hobbybruk.

Bruk en sprittusj til å ”farge” panelene, og puss rent med 
et fi nkornet (240) slipepapir etterpå. Dette forhindrer at 
loddetinnet fl yter inn i panelsprekkene, og sparer deg for 
en masse rensing etterpå. 
Bruk en nålefi l og fjern etsegrader og rester etter 
innfestingsnabber. Delene tas lettest ut med en tilslipt liten 
gammel skrutrekker som brukes som et stemjern mot et 
hardt underlag. 
Bor også opp huller mens platen ligger fl at. 
Press ut naglene med en gammel skrutrekker som er slipt 
til. Pass på at den ikke er helt spiss da det er lett for å bli 
hull istedenfor nagle.
Sjekk at delene passer nøyaktig sammen før du lodder.
Bruk loddetinn med lite fl uss, og rikelig med loddevann. 
Alle små deler fortinnes før de loddes på.
Akselbokser med fjærer må tilpasses før de monteres, de 
slipes best til med en pussekloss pålimt 240 slipepapir 
for å fjerne rester av innfestingen til støpetreet og slik at 
de blir glatte på baksiden. Støpedeler må pusses for å få 
tinnet til å sitte.
Det er viktig å vaske modellen godt i såpe (ZALO) og 
vann hver gang man avslutter loddearbeidet. Dette 
forhinder at loddevannet fortsetter å angripe messingen. 
Hvis en modell blir liggende en stund uten å være rengjort 
vil det danne seg et belegg på modellen som er vanskelig 
å fjerne. Bruk gjerne JIF og en gammel tannbørste til å 
rense ekstra godt opp.

Et par små tips før du begynner. 



Stakevogn N2 type 2
Byggesettet ditt er konstruert for å være mest mulig 
korrekt etter forbildet, samtidig  som det skal være lett å 
bygge. Det er lagt mye arbeid i presisjon i byggesettet, 
og for at delene skal passe sammen er det derfor viktig 
at knekkinger blir utført nøyaktig og at deler blir stående 
vinkelrett på hverandre. 
Mange deler settes sammen ved hjelp av tapper og 
slisser. Tappen vris litt med en tang for å låse delene 
sammen. Vognkassen og understellet bygges hver for seg 
og loddes sammen til slutt.

Vognrammen
1. Ta ut bunnplaten (U2). Riss og knekk opp sidene på 
platen. Knekken skal være nedover.

2. Ta ut, riss og knekk opp rammesidene (U1) og fest 
disse med vri-tappene. Ikke vri mye, det kan deformere 
rammesidene.

3. Konsollene (U3) brettes slik at de blir doble. Her skal 
også knekken på utsiden. Det er hull i rammen og slisse i 
bunnplaten som disse skal passe inn i. Nå loddes delene 
sammen etter hvert som konsollene monteres. Det lønner 
seg å lodde konsollene sammen så de blir mer robuste før 
de monteres.
Til slutt kan rammesidene loddes fast.

4. Skal T/B-kobbel benyttes, så knekkes festene til 
disse ned fra vognbunnen og forsterkingsplatene (U17) 
monteres under vognen.
Skal NEM-koblingsholder benyttes, så knekkes kun de 
ytterste tappene til T/B-kobbel ned. Disse brukes da kun 

for å posisjonere forsterkningen (U17). Forsterkningen 
inneholder også slissene til NEM-fundamentet. Knekk opp 
og monter NEM-fundamentet (NEM) og lodd fast.

5. Understellet kan bygges med faste eller fjærende 
aksler. Det enkleste er faste aksler, mens fjærende aksler i 
tillegg til å fjære også ruller mye stillere.

a. Faste aksler.
Ta ut geidene (U5a) og press ut to nagler på hver. Nederst 
på geiden er det en knekkeanvisning slik at den nederste 
delen skal bøyes rundt. Her skal knekkanvisningen være 
utvendig slik at beslaget ligger på utsiden av geiden. 
Monter på plass og fest med vri-tappene. Lodd de deretter 
fast.

b. Fjærende aksler.
Bor opp hullene på fl ikene øverst på geidene (U5b) 
med 0,3 mm bor. Ta ut geidene, og press ut to nagler 
på hver. Nederst på geiden er det en knekkeanvisning 
slik at den nederste delen skal bøyes rundt. Her skal 
knekkanvisningen være utvendig slik at beslaget ligger på 
utsiden av geiden. 



2. Hjørnebeslagene V14 skal så monteres. De er veldig 
tynne og for å unngå at de deler seg når de knekkes så 
tar du fi len og drar lett et par ganger med hjørnet på fi len i 
etseknekken slik at du fjerner litt materiale før du knekker 
de opp. Vær forsiktig når du håndtere dem, da de ikke 
tåler allverden. Det medfølger fl ere ekstra hjørnebeslag 
med byggesettet.
De skal stå slik at øverst på sideveggen skal det være 4 
nagler, mens det nederst på endeveggen skal være tre 
nagler.
Lodd de fast. De kan også eventuelt limes på i etterkant.

3.Monter vognrammen sammen med vognkassen. Disse 
skal passe godt sammen. Fil eventuelt bort ujevnheter 
som gjør at de ikke passer sammen.

Fortinn toppen av vognrammen og undersiden av 
vognkassen godt og monter de sammen igjen. Knekk opp 
undersiden av den andre bufferbjelken slik at vognrammen 
låses fast. 

Nå er det viktig med god varme for å lodde delene 
sammen. Her kan med fordel anvende en gassbrenner. En 
rimelig en kan fås på Clas Ohlson, varenummer 30-8274.

4. Bremsene U8 borres opp med 0,5 mm bor og brettes 
slik at de blir doble. Knekken skal på utsiden. Det lønner 
seg å lodde bremsene sammen så de er mere robuste før 
de monteres. Borr opp hullet på nytt om det er kommet 
tinn i det. Ta ut forsterkingsplaten U8b, den skal monteres 
slik at slissene i den passer over slissene i bunnplaten. 
Bremsene skal monteres i disse slissene. Monter dem 
og lodd fast. Tre en 0,5 mm tråd gjennom bremsene og 
pass på av avstanden mellom bremseklossene passer 
med bredden på bremsebommen U10. Lodd fast tråden til 
bremsene.

5. Ta oppheng for tverrbom, U6 og brett og lodd sammen. 
Monter inn mot rammebjelken og fest i slissene. Lodd fast. 

Brett inn de to fl ikene øverst på geidene i 90 graders 
vinkel. Monter på plass og fest med vri-tappene. Lodd de 
deretter fast.
Lodd fast forsterkingsringer til akselføringene(U5c). 
Ringene skal loddes inn i det etsede sporet. Bøy den 
midterse fl iken på (U5c) litt bakover og lodd fast en 25mm 
lang 0,25 mm gitarstreng i sporet mellom fl ikene. Ringen 
skal vende inn mot akselen og delen skal være fl at ut mot 
geiden. Bruk en kon fres til minibor og åpne opp hullet slik 
at det blir kont. (Bilde) Hjulakselen skal sette seg godt i 
hullet. Om hjulene ruller tregt ved prøvemontering så er 
det sannsynligvis ikke frest godt nok ut. 
Tre gitarstrengen gjennom det ene hullet i geiden 
og tilbake gjennom det andre for å feste fjæringen. 
Test og sjekk at vognen ruller godt. Ta av hjulene og 
akselføringene (U5c) igjen til vognen er ferdig og monter 
dem til slutt. De må også demonteres for lakkering av 
vognen.
Gjenta for alle fi re geidene.

6. Nå skal alle tappene på toppen av vognen klippes av 
og deretter skal det fi les fl att slik at vognkassen vil kunne 
ligge oppå. Sett understellet til side så lenge.

 Vognkassen
1. Ta ut vognkassen V1. 
Bor opp hullene til gripehåndtak under bufferne med 
0,3 mm bor. Litt avhengig av hva slags bremseslanger 
du skal montere, så borrer du enten opp hullet under 
bufferbjelken, eller et nytt hull på bufferbjelken rett over det 
hullet.
Vognkassen skal knekkes slik at den danner gulvet og 
begge sidene på alle fi re karmene. Dette er kanskje den 
mest utfordrende delen å knekke på denne vognen.
Riss opp undersiden av bufferbjelkene, overgangen 
mellom gulvet og sidekarmene og toppen av karmene (dvs 
der de knekkes mellom inner- og ytterside).
Begynn med å knekke karmveggene 180 grader slik at 
de ligger dobbelt. For at det skal være lettere å få de helt 
sammen så dra fi len et par ganger over knekken slik at 
den blir tynnere. Gjør dette for alle fi re karmene.

Knekk opp den ene undersiden av bufferbjelkene. Den 
andre skal ikke knekkes opp før etter at vognrammen er 
montert på plass.
Knekk opp karmene. Pass på at de passer godt sammen i 
hjørnene.
Lodd sammen hjørnene og lodd på undersiden langs alle 
fi re sidene. Vær oppmerksom så hjørnene blir rette slik at 
hjørnebeslagene passer.  



6. Studer bildene av bremsene fra en orginalvogn for å 
få en forståelse av hvordan det skal se ut. Byggesettet gir 
ikke et 100% riktig utseende, men vil gi et inntrykk som ser 
riktig ut når vognen står på sporet. 
Bor opp bremsekraftfordeleren U14 med henholdsvis 0,3 
og 0,5 og 0,8 mm bor, se fi gur under. Knekk den opp og 
monter under senter på vognrammen i det åpningen som 
er der. Den siden hvor bremsestagene skal monteres 
skal være sentrert under vognen, dvs være mellom 
opphengene for tverrbommen U6 og på U14.
Tre 0,8 mm tråd mellom U6 og U14 og lodd fast. La tråden 
stikke litt på utsiden mot vognsiden, da hevarmen til 
bremsen skal monteres inn på den.

7. Klipp til to stykker 0,5 mm tråd, hver på ca 2,0 cm (?). 
Den ene enden skal loddes til bremsekraftfordeleren U14 
(bøy enden  i en 90 graders vinkel og tre gjennom U14) 
og den andre enden ligger over staget mellom bremsene 
(med rammen stående rett vei). Lodd fast til U14. Ta ut 
bremsebommen U10 og skyv den mellom staget mellom 
bremsene og staget som kommer fra U14. Lodd fast 
til begge stagene. Klipp av tråden som stikker utenfor 
bremsebommen. Gjør dette for begge endene.  

8. Borr opp hullene i delene til bremsekraftfordeleren 
U14b med 0,3 mm bor. Bruk to av de og fest en på hver 
side av U14. Bruk 0,3 mm tråd som tres gjennom U14 og 
begge U14b og loddes fast. Studer bildene. 

9. Bor opp hullene i hevarmene til bremsene U11 og U12. 
Hullet i enden av U11 skal borres opp med 0,8mm. Ta 

de ut og lodd U12 på utsiden av U11. Ta en 0,3 mm tråd 
gjennom hullet og den stikke noen mm på utsiden. Denne 
skal være håndtaket for å løsne hevarmen. Ytterst på 
tråden skal det være en kule. Den kan man simulere ved å 
lodde på en metallkule (ikke inkludert) eller bygge den opp 
av tyktfl ytende lim etterat vognen er rengjort. Studer bildet 
av forbildet.  

10. Borr opp hullene til ringene for feste av presenninger 
V16 langs vognsiden med 0,4 mm bor. Bøy tappen på de 
90 grader fra ringen og tre de inn i hullet og lodd fest fra 
baksiden. Ringene skal henge ned når de er montert. Det 
skal være åtte stykker per vognside.

11. V16 skal monteres på endene. Det er totalt fi re 
stykker på hver ende. Fortinn disse og lodd de fast. De 
kan være vanskelig å fortinne, så det lønner seg å pusse/
fi le de på baksiden først.

12. Prøvemonter stakene, V17 på vognsiden. Det kan 
være de trengs å rettes ut litt før montering. Fortinn de og 
lodd de på. Det er fi re stykker på hver vognside. De kan 
være vanskelig å fortinne, så det lønner seg å pusse/fi le 
de på baksiden først.

Et lite tips
Tilpass en trekloss som passer akkurat inn i 
vognkassen, og som er høy nok til å stikke over 
stakene. Den beskytter stakene og det er lettere å 
unngå skade ved videre arbeid.



13. Borr opp og monter buffere, bøy til gripehåndtak 
under bufferne og lodd de fast. Bor opp for 
bremseslangene og lodd de fast. 

14. Knekk opp brakettene for feste av endelem på 
vognsiden V15  og lodd de på sideveggene. Det er to 
stykker på høyre side av hver vognside. Sidene inn 
mot midten mellom festene skal være 90 grader ut fra 
vognsiden.

15. Velg hva lags skilt du skal ha på vognen:
a) Støpejernsskilt V9a ble brukt fra 1913. 
b) Etter krigen, om støpejernskiltene måtte byttes, kunne 
de bli erstattet med to plater V9b hvor litreringen var delt 
mellom skiltene. Disse var plassert som for
 c) Plateskilt V9c som ble tatt i bruk fra 1954.

Dekalene som følger med er for plateskiltene V9c, men 
dekaler er planlagt for de andre skiltene. 

Fraktseddelholderen V10 skal monteres til venstre på 
vognsiden. Riss og bøy fl iken på den ene siden til et lite 
tak over holderen. Fortinn og lodd fast.

Studer bildene for å se plasseringen på skiltene og 
fraktseddelholderen.

16. Fortinn sluttsignalholderene V8 før du fjerner dem fra 

platen. Lodd de fast ved å holde dem i posisjon med en 
nål eller lignende, mens du varmer med loddebolten ved 
siden av sluttsignalholderen.

Rengjøring og maling
Gjør vognen grundig ren, bruk jif og varmt vann. Hvis 
vognen skal ha fjærende aksler, lønner det seg å sette en 
tapebit bak geidene for å unngå maling der. 

Mal hele mørk grå, nesten sort. Utvendig males plankene 
godsvogngrå, men ikke jernbeslagene. Innvendig 
tørrbørstes vognen slik at man får en gråaktig trefarge. 

Det fi nnes fargebilder av slike vogner med plateskilt, og da 
er skiltet godsvognrød mens resten av vognen er gråsort. 
Om noen har vært malt godsvognrøde kjenner jeg ikke 
til, men det må isåfall ha vært vogner som fi kk revisjon på 
slutten av 50-tallet eller tidlig 60-tall.

Her ser vi detaljer av hevarmbremsen og låseanordningen. Legg merke til fargen på 
vognkassen. Som nymalt vil den være en del mørkere, men vil blekne etter en tids bruk.
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