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SJ Kylvagn litt. Hs 
Moderniserad version 

 

Historik 
SJ började 1907 tillverka speciella 
kylvagnar littera H3 (senare Hs). De 
kyldes med is som fylldes på genom 
luckor i taket.  

Vagnen moderniserades vid många 
tillfällen och byggsatsen avser vagnar 
med moderniseringar från 1927 och 
framåt. Se sprängskiss för varianter. 

1927 ersätter man den yttre liggande 
panelen med stående panel men be-
håller skjutdörrar. 

1948-61 bygger man om 149 vagnar 
så att de får vikdörrar och snedsträvor 
på sidor och gavlar. 

Snedsträvor på sidorna kommer även 
på vagnar med skjutdörr fram till slutet 
av 1950-talet. 

För aktuella vagnsnummer hänvisas 
till Str 77 som kan hittas på Samlings-
portalen. 

Nummer 26581 finns fortfarande kvar. 
Tidigare i Klippan men numera hos 
Järnvägsmuseum. 

Referenser 

Bilder på DigitaltMuseum.se: 

KBDB09183 

KBDB09184 

KBDB09185 

KBDB09498 

KAFN00258 

Planering 

Börja med att bestämma vilken variant 
som ska byggas: 

- typ av dörr (skjut/vik) 

- snedsträvor på sidorna 

- snedsträvor på gavlarna 

Dessutom kan man på bilder se att det 
finns varianter av taktrall. Byggsatsen 
har tre trall på varje sida men det finns 
vagnar med bara två. 

[Text inom hakparenteser gäller saker 
som varierar beroende på önskad va-
riant.] 

Korg 

På korgsidorna (1): förstärk bockan-
visningen på insidan i korgens neder-
kant. Vik de nedre delarna för att få 
långbalkar.  

Löd ihop sidorna med varandra. Kolla 
att det blir minst 21,8 mm mellan lång-

balkarna. 

Bocka till buffertbalken (2). Löd fast 
buffertbalken och plattformsgolvet (3) 
mot långbalkarna. 

[Vikdörrar] 

Löd fast vikdörrar (4) på korgens mitt. 
Använd hål i dörr och korg som styr-
ning. 

Välj ut de sidobalkar (5+6) som passar 
varianten du valt. Bocka balkarna i 
nederkant enligt figur för att simulera 
konsolerna under korgen. 

Löd fast balkarna på sidorna. Om man 
löder från insidan och med mycket 
flussmedel kan lödtennet flyta ut ge-
nom perforeringen och det blir mindre 
tenn att skrapa bort. 

Löd fast vertikala stänger (7) utanpå 
dörrarna. 

Löd fast vänstra låshaken (8) utanpå 
dörren med en tråd. Gör samma med 
högra låshaken (9). 

[Skjutdörrar] 

Löd fast lämpliga sidobalkar (5+6) på 
samma sätt som för vikdörrar. 

Dörrarna görs av dörr (10) och dörram 
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(11) som byggs i skikt.  

Vik upp de bägge rattarna på dörra-
men lite grann.  

Löd fast dörram på dörr. Löd genom 
att först förtenna ramen eller med 
mycket lite tenn från sida. 

Löd fast dörr med ram utanpå sidobal-
karna. 

Löd fast handtag (12) bredvid och på 
dörren. 

Gavelbalkar mm 

Löd fast gavelbalkar (13+14) på gav-
larna. Falsarna ska vara vända utåt 
sidorna. 

[Löd fast vinkeljärn (15) horisontellt 
tvärs över gavlarna.] 

[Löd fast diagonala gavelbalkar (16) 
på gavlarna. Fals uppåt.] 

Detaljering korg 1 

Tag loss hörnjärnen (17) och ritsa från 
baksidan mitt på tills nästan genom-
brott. Bocka och löd fast i hörnen. Var 
noggrann med vad som är upp och 
ner och vänster och höger. 

Vik hörnjärnskonsol (18) på samma 
sätt som övriga sidobalkar och löd fast 
vid hörnjärnen i plattformsänden. 

Montera handräcken (19) på sidorna i 
varje hörn och på plattformsgaveln.. 

Montera luckor (20). 

Montera ventilationsluckor (21) på 
sidorna. Luckorna var vid transport 
antagligen stängda, men det finns bil-
der där de är öppna. Bägge utföran-
dena går att göra. 

 [Bocka till och löd fast stötdämparfäs-
tet (22). Linda tunn tråd runt en tjocka-
re och trä upp i fästet enligt figur.] 

Montera: 

- bromskåpa, upptill (23) 

- bromsskruv (24) 

- bromskåpa, nertill (25) 

- bromsratt (26) 

Från början satt bromsen centralt. Se-
nare foton visar att den flyttats till utan-
för vänstra balken. 

Tak 

Forma taket (27) mot en gavel. Löd 
inifrån fast taket i korgen med P-änden 
mot plattformen och S-änden mot ste-
gen. 

[Bocka till dörrskärm (28). Löd fast i 
tak och korg.] 

Löd ihop luckor (31), luckram (32) och 
taktrall (31).  

Löd på trallen fast ribbor (32) i urtagen 
på trallens ovansida. 

[Om vagnen bara ska ha två trall per 
sida: kapa loss alla tre och löd fast på 
annat sätt.] 

Forma paketet efter takets form. Pake-
tet skall vara plant på mitten, böjt neråt 
takkanten.  

Löd fast paketet på taket. Använd hå-
len för luckhandtagen för styrning. 

Bocka till och löd fast luckhandtag (33) 
i luckorna. 

Bocka till och löd fast luckstöd (34) vid 
markeringar. 

Montera snäckventiler (35) på taket. 

Detaljering korg 2 

Montera på buffertbalk: 

- kopplarhandtag (36) 

- koppelplatta (37) och -krok (38) 

- hästdragöglor (39) 

- ev. destinationsskylt (40) 

- buffertar (41) 

- tryckluftslangar (42) 

- plattformsräcke (43) 

Slutsignalhållare (44) fanns i början 
men verkar försvinna längre fram. De 
satt i hörnen vid bromsplattformen. 

Koppelimitation (45) hängs på efter 
målning liksom säkerhetskrok (46) 
som togs bort efter 1944. 

[Nu kan skjutdörren göras klar. Vik ner 

rattarna mot tvärbalken som går tvärs 
över ramen och löd försiktigt fast 
ovanpå. Vik framåt-nedåt handtaget 
mitt på tvärbalken. Vik upp handtagen 
på innerramens sidor så de går runt 
dörramens tvärbalk.] 

Fotsteg 

Utan att dela på fotstegspaketet (47), 
löd fast konsolerna i långbalk och buf-
fertbalk. Observera att paketen är oli-
ka. 

Löd fast fotsteg (48). Kapa bort för-
bindningsbiten och justera konsolerna. 

Löd fast fotstegskonsolerna (49) under 
dörrarna. Löd fast fotsteg (50) på kon-
solerna. 

Stege 

Nedersta steget på gavelstegen (51) 
var från början horisontellt men blev 
senare avfasat i hörnet. Ändringen 
beskrivs på en ritning 1939 men det är 
oklart när och varför det infördes. Klipp 
bort det som du inte vill ha. 

Vik nedersta vertikala delarna dubbla 
för att få ökad styrka för fotstegen. Löd 
fast stegen i gaveln.  

Montera handräcke (52) bredvid ste-
gen. 

Golv 

På golvet (53), vik ner flikarna längs 
kanten och i mitten. 

Träd in golvet i korgen, centrera och 
löd fast i långbalkarna. 

Hjulupphängning 

Vik ihop fjäderpaket (54) som drag-
spel. Löd ihop med mycket fluss och 
lite tenn. Fila rent. 

Löd fast fjäderpaketen på längbalkar-
na vid markeringar.  

På lagergafflarna (55), medan de fort-
farande är ovikta, vik bromsbackarna 
dubbelt och löd med mycket fluss och 
lite tenn. 

Bocka lagergafflarna och löd i vikning-
en för ökad styrka. 

Bocka upp bromsbackarna. Löd 
bromsbalans (56) mellan bromsback-
arna 

Löd fast en ca 7 cm lång tråd (57) 
centrerat på den ena lagergaffeln. 
Märk på ett papper upp två linjer med 
57,5 mm avstånd. Placera de båda 
lagergafflarna på pappret så att exem-
pelvis gafflarnas vänsterkant hamnar 
på respektive linje. Löd fast tråden 
även på den andra lagergaffeln.  

Lägg hela hjulupphängningen på gol-
vet. Centrera i längdled och löd fast i 
vinklarna på golvet. 

Limma gummibitar (58) mellan golv 
och lagergafflar. Två bitar under den 
ena lagergaffeln, en under den andra 
så att den ena kan vicka lite grann. 
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Limma fast axelboxar (59) på lager-
gafflarna. 

Montera hjulaxlar (60). Både skivhjul 
och stjärnekerhjul är tänkbara. På foto 
KBDB09498 från 1959 har man fak-
tiskt en av varje. 

Målning 

 Korg ner tom. långbalkarna: äggvit 
(Humbrol White 22 eller Ivory 41) 

Underrede, fotsteg, stege, handräck-
en, slutsignalhållare, rattar: gråsvart. 

Härefter klarlack, dekaler, mjukgörare, 
mattlack, väderbitning. 

Märkning 

Märkning är beroende på vilken år-
gång som du vill återge. Se bilder på 
DigitaltMuseum, ex vis KBDB09498. 

 

 
 
 
 
Stycklista  

ID Ant Benämning 

1  1+1 Korgsida 

2  1 Buffertbalk 

3  1 Plattformsgolv 

4  2 Vikdörr 

5  2+2 Sidobalk, kryss 

6  16 Sidobalk, rak 

7  4* Låsstång, 0,4 mm mä 

8  2 Låshandtag, vikdörr, V 

9  2 Låshandtag, vikdörr, H 

10  2 Dörr 

11  2 Dörram 

12  2+2* Handtag, 0,3 mm mä 

13  1+1 Gavelbalk, stege 

14  2 Gavelbalk, plattform 

15  6 Vinkeljärn 

16  4 Gavelbalk, diagonal 

17  2+2 Hörnjärn 

18  2 Hörnjärnskonsol 

19  4* Handräcke, 0.3 mm mä 

20  2 Lucka 

21  4 Ventilationslucka 

22  2 Stötdämparfäste 

23  1 Bromskåpa, nertill 

24  1 Bromskåpa, upptill 

25  1* Bromsskruv, 0.5 mm mä 

26  1 Bromsratt 

27  1 Tak 

28  2 Dörrskärm 

29  1 Luckor 

30  1 Luckram 

31  1 Taktrall 

32  12 Ribbor 

33  10* Luckhandtag, 0.3 mm 

34  10 Luckstöd 

35  4 Snäckventiler 

36  4* Kopplarhandtag, 0.3 mm 
mä 

37  2 Koppelplatta 

38  2 Koppelkrok 

39  4 Hästdragögla 

40  2 Destinationsskylt 

41  4 Buffert, m/27 

42  2+2 Tryckluftsslang 

43  1 Plattformsräcke 

44  2 Slutsignalhållare 

45  2 Koppelimitation 

46  2 Säkerhetskrok 

47  1+1 Fotstegspaket, plattform 

48  2+2 Fotsteg, plattform 

49  4 Fotstegskonsol, dörr 

50  2 Fotsteg, dörr 

51  1 Stege 

52  2 Handräcke, stege 

53  1 Golv 

54  4 Fjäderpaket 

55  2 Lagergaffel 

56  2 Bromsbacksstag 

57  1* Förbindningstråd, 0,5 mm 
mä 

58  1 Gummiduk 

59  4 Axelbox 

60  2* Hjulaxel, skiv- eller 
stjärneker 

  *=ingår inte i byggsatsen 
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