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DSB Litra DE/DQ 
En af de mindste pakvogne hos DSB. 

 
 

 
 
Figur 0: Tegning over Litra DQ . 
 
Historie 

DSB postpakvogn litra DE, fra 1941 litra DQ. Vognene er bygget til DSB som Postpakvogn litra DE for Post & 
Telegrafvæsenet for transport af færdigbehandlet post, det vil sige transport af postsække og større pakker. Vognen 
anvendtes i mindre tog på hoved- og/eller sidebanerne.  

Vogntypen er bygget i fire undertyper fra 1864 og frem til 1932, hvoraf de sidste to typer - bygget hhv. 1917 og 1932 - 
var teaktræs listebeklædte mod de tidligere pladebeklædte. De to første hovedtyper var alle udrangerede i midten af 
1930´erne.  

Oftest anvendtes DQ vognen som den ene del af en såkaldt dobbeltpostvogn, i postsprog kaldet "Couplage", 
bestående af en to-akslet postbureauvogn litra DL, DO eller DP og en litra DQ. Disse dobbeltpostvogne anvendtes på 
strækninger, hvor en bogiepostvogn blev taget ud af drift til brug i hurtigere tog, eller som forstærkningsvogn i stedet for 
bogiepostvogn. Som dobbeltpostvogn havde de jo næsten samme kapacitet som en tilsvarende bogiepostvogn. 
Modellen er af sidste type bygget hos Scandia i Randers i 1932 i et antal 4 stk. som litra DE nr. 1449 - 1452, omlitreret og 
omnummereret i 1941 til litra DQ nr. 5805 - 5807. Den sidste vogn i serien blev udrangeret i 1936 efter uheld. 5807 blev 
udrangeret i 1954 mens 5805 og 5806 blev udrangerede i 1961. Alle har kørt i 1. distrikt (Sjælland og Falster) men 5805 og 
5806 har også kørt i Jylland. 
 
Generelle bemærkninger. 

Byggesættet er lavet af polystyrenplast PS, og kan limes med de gængse limtyper på markedet beregnet for 
plastikbyggesæt.  

Den plast der oftest benyttes, har en mat og en blank side. Ved fabrikationen behandles overflader forskelligt, og ud 
over et forskelligt udseende på overfladerne, er der oftest en usynlig film på overfladerne. Det er derfor vigtigt at overfladerne 
slibes før sættet samles. Specielt er det vigtigt på den blanke side, men gør det på begge. Derved fjernes en eventuel film og 
limningerne bliver herved bedre. Endvidere er det lettere at male en slebet overflade. Brug vandslibepapir med en meget fin 
kornstørrelse. Og gør arbejdet mens delene endnu sidder i arket. Dette letter arbejdet væsentligt. Slib dog ikke rillede sider! 
Man kan ligeledes med fordel sætte de forskellige strips etc. på mens delene sidder i arket, da det herved er lettere at styre 
stripsene og få et flottere resultat.  
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Figur 2: Vognside med lister, strips, lygteholdere og stopklodser. Håndbøjlerne er alt for tykke. Bemærk rundstrips rundt ved 
dørene. 
 
Indhold 

Kontroller ved modtagelsen at alle dele er i pakken ud fra nedenstående liste. 
 

• Plast 
o Vognsider 
o Indretning 
o Bund/undervogn 

• Tagpakke 
o Overtag (den smalle) 
o Undertag (den brede) 
o Tagryttersider 2 stk. 
o Jalousier 12 stk. 
o Torpedoventil – 2 stk. 
o Gitre til vinduer 
o Klar plast til vinduer og jalousivinduer 

• Undervogn 
o Intet udstyr 

• Hjulpakke 
o Hjul og lejer 
o Bremserklodser 
o Fjedrende puffer (2 flade + 2 buede) 
o Symoba kinematik og kulisser (kort type) 

• Strips og tråd 
o 0,5 mm broncetråd til trin 
o 0,3 mm broncetråd til håndtag 
o 0,3 mm rundstrip til listeangivelse ved døre på sider og i gavl. 
o 0,25 x 1,5 mm til underflage (smal pga. trinnene ikke skal hænge for langt ud) 
o 0,25 x 0,5 mm til vognlister langs siden 
o 0,25 x 4 mm til trin, der limes under vangen (første trin, de nedre laves af de ætsede) 

• Øvrigt 
o Ætseark med løsdele (der kan være flere dele, end der skal bruges til vognen) 
o Litreringsark 

 
Værktøj 

• Skarp hobbykniv eller skalpel 
• Vandslibepapir (f.eks. korn 600) og sandpapir (f.eks. korn 280) 
• Eventuel en lille nøglefil 
• Lille vinkel (ikke strengt nødvendigt) 
• Plastiklim (Plastruct plasticweld, Volmer S30, Faller Expert eller lign.) 
• Loddekolbe, loddefedt og loddetin. 

 
Forud for samlingen er det generelt en god ide at lade en skarp skalpel fase kanten af på alle 

plaststykker på samme måde, som man skræller nye kartofler. Med en skrabende bevægelse i stedet for en 
skærende bevægelse.  
 
Siderne 

Ved samlingen følges principielt Figur 0 men vær opmærksom på, at gavlene sidder indvendigt på 
siderne. Pas på at vognkassen er i vinkel. Brug eventuelt bundpladen (ikke limes) til at sikre dette. I siderne og i 
gavlen er der ikke huller som vist, idet maskinens mindste hul som den kan lave, er 0,6 mm. 
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52: Vognsider og gavle af rillet plast. I visse af sættene er der ikke huller til overgangsgelænder og til håndbøjler.  

 
 

Figur 3: Indretning for vognen. 
 

 
 

 
 
Figur 4: Tagrytterudskæringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Bund, vanger og pufferplanker samt opstalt af samling. 
  
Undervognen 

Undervognen er forudset til Hobby Trades aksellejer og hjul (93003). Undervognens dele er vist på F5. 
Vangerne C limes på bundpladen A således at de er i flugt med bundpladens yderkant. Herved bliver der plads til 
akselbøjler med til lejeatrapperne. På vangen limes en strip – 0,5*1,5 mm. Pufferplanken D limes på vangerne 
således at pufferplankens oversider flugter med oversiden af bundpladen. Herefter limes stængerne B fast på 
oversiden af bundpladen. Indersiden af bjælken skal netop passe med indersiden af hullerne for pufferfrigangen i 
bundpladen. Herved kan vognkassen presses ned over bunden til stop ved overkanten af pufferplanken. Brug 
kun lidt lim for at imødegå at vognen vil kunne krumme, hvis der bruges rigeligt med lim. 

Der er ingen undervognsudstyr på denne vogntype. 
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Taget og tagrytter 
Vogntaget er formet på forhånd, men skal tilpasses vognen i flere omgange. I gavlene skal taget rage ca. 

½ mm udenfor. Langs siderne skal det rage ca. ½ mm udenfor. Tagryttertaget skæres med en bredde på mindst 
17 mm og de udfræsede tagryttersider limes op i tagprofilet. Afstanden udvendigt mellem siderne er ca. 15 mm. 
(13 mm indvendigt mål – lav en lære for at få samme afstand imellem siderne overalt) Tilpasningen til profilet 
foretages af flere gange for at få en flot pasning. Man kan placere taget omvendt, og placere vognkassen oven på, 
så den ”ligger” fint midt på. Herefter tegnes en streg med en blyant rundt om vognen. Gerne et par mm uden for. 
Herefter kan man lettere udskære taget. Efter senere fastlimning, kan gavl og sider bedst slibes til ved at have en 
lodretstående slibeklods. Hermed kan man lettere se hvor man sliber. Hvis det er ”tilladt” kan man klistre et stykke 
sandpapir på bordkanten, og slibe på denne måde. Man har et godt overblik over sliberiet. Vend vognen på 
hovedet, så man bedre kan se størrelsen af udhænget. 
Tagryttertaget skæres til så den fremstår med en bredde på mindst 20 mm. Den indvendige afstand mellem 
ryttersiderne er 14 mm. Efter at tagrytteren er tørret i limningerne, placeres et stykke sandpapir på det 
vacuumformede undertag, og tagrytteren føres frem og tilbage for at sikre to ting. Først at få tagets bue til at 
passe med ryttervinduerne før limningen, dels for at få enden af ryttertaget til at runde med ”undertaget”. Efter 
limning skæres der ud i undertaget i rytterens længde og bredde for at få ”luft” op til montering af tagrytteren. Se 
Figur 6. 

 
 

 
 

Figur 6: Den samlede tagrytter med det udskårne hul op til ryttervinduerne. 
 
Indretning 

Indretningen samles i overensstemmelse med Figur 3. Fil slidserne op med en tynd fil før samling, og lav 
en prøvesamling før limning. Indretningen kan også limes fast til tag og sider, men så skal bundpladen ikke limes 
før samling. Monteringen skal da ske ved ”tørsamling” på bundpladen og resten limes og presses på plads. Tænk 
også på at vinduerne i ryttertaget skal på plads, inden indretningen fastlimes. Bogstavet  ”H” står mellem to ”b”, 
og angiver, at stykket støttes i begge sider af de to b’er. 
 
Vinduer og jalousier 

”Glas” i vognsiden isættes indvendigt på siderne. Det(de) vedlagte stykke(r) skæres ud, og limes fast. 
Vinduer i tagrytteren skæres ud af et stykke af den gennemsigtige plastik og tilpasses, så den kan passe op i 
hullet i taget. Glasset bør være mat, hvilket kan gøres ved at slibe den indvendige side med meget fint sandpapir. 
De medleverede gitre for vinduerne skal monteres efter isættelse af vinduer. 

Jalousierne skæres fri af sættet, og files let på siderne, så de kan passe ind i de kvadratiske huller i 
rytteren. Linjerne skal ligge horisontalt. 
 
Koblinger 

Sættet er beregnet for montering af Symoba kortkoblinger. (Symoba kortkoblings-kulisse nr. 111 - og 
kortkoblinger nr. 110 er forudset hertil, og afstandene herfor passer til udfræsningen i bundpladen). Se forskellen 
på figuren til højre. Koblingerne skal flugte ydersiden af pufferplanken.  
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Bemalingsforskrifter for teaktræsliste beklædte vogne, alle typer, forslag. 

Teaktræsliste beklædte vogne kan males med HUMBROL nr. 62 og 63 i såkaldt ”våd i våd”, det vil sige, 
at man med en bred pensel først anvender den ene farve og umiddelbart derefter den anden. Derved opnås en 
mat teaktræseffekt. Efter litrering sprayes vognkassen med enten halvmat eller halvblank klarlak alt 
efter ”slidtage/brug”. Herved opnås en holdbar overflade samt fastholdelse af påskrifter. 

Taget var som nyt malet i DSB nr. 8 lysegrå (RAL 7035). Taget blev IKKE efter 1956 malet i Ore 
(aluminium/sølv), men der blev ofte anvendt en mørk tagpap, afhængig af type. 

Undervogn males DSB nr. 10 sort (RAL 9005). 
Indvendig tagrytter DSB nr. 4 lysebrun. De indvendige vægge ”Egetræ” (lys gullig farve), gulv i pakrum 

DSB nr. 7 grå (RAL 7031) eller linoleum, loft indvendig hvid. 
Trin (som nye) DSB nr. 3 (1) brun RAL 8012, trinholder/rør, overgangsplade og overgangsgelænder DSB 

nr. 10 sort. 
 

Undervognen 
På denne vogn er der ingen undervognsdetaljer. 

 
Trin/ætseark 

For mere udførlig arbejdsanvisninger ved arbejde med æts, kan det anbefales at se den generelle 
beskrivelse på hjemmesiden http://www.banetjenesten.dk/Revision%201,%204-11-2012.pdf ) 

På ætsearket er der tre forskellige længder på trinnene. De små trin er beregnet til rangertrin. Disse 
påføres i to af hjørnerne modsatte i hver ende. Hvor der, som her er bremsekupé, skal der indsættes de 
mellemste længder trin. De lange trin er til at montere på siden, hvor der er døre. 

Trinnene skæres ud ved at skære tags’ene over med en skarp hobbykniv. Tags’ene klippes af og der 
files evt. efter for at få en pæn kant. VIGTIGT: Den nedætsede langsgående rille files let ned med en trekants- 
eller firkantsfil for at lette den efterfølgende bukning. Der bukkes så ætserillen dækkes. Brug en fladtang til at 
bukke den med. Da den er filet ned, skulle bukningen foregå let. 

Der klippes et stykke 0,5 mm broncetråd af i en længde af minimum 16 mm. Trinnene bøjes. Det er 
bedst at lave dem på én gang, og ved brug a f.eks. en klods, så den lodrette del bliver lige lang for dem alle. 
Hængende trin giver et dårligt indtryk af vognen. På nedenstående (hurtige) håndskitse vises den endelige form 
og placering. Se Figur 7. 

Først påføres loddefedt på såvel tråd som i rillen for tråden. Når der loddes, påføres der gangske lidt tin 
på tråden og i rillen, som derefter sættes i rillen, og den loddes fast.  

 
 

 
 
 

Figur 7: Meget enkel håndskitse af samling af trin. 
 
Der bores 0,6 mm huller lige under vangeprofilets øverste tværvange let skrå opad, og trinnene limes 

fast og tilrettes, så den lodrette stang peger lidt ud efter, og stadig sikre, at trinnet er vandret og sidder lige langs 
kanten. De er dog ret robuste, når den er sat fast. Generelt sidder nederste trin temmelig lavt. Studer billeder af 
vognene i samme klasse. Trinnet sidder ca. med undersiden med midten af lejet. 

Plaststripset 0,25x4 mm afkortes, så det passer til døråbningerne, og limes på vangen. Da de kommer til 
at ligge lidt hen hvor lejer begynder, laves et lille hak i stripsen, så den glider på plads. 

 
Litreringer 

Litreringer er fra KM-tekst, og påføringsanvisningen herfra følges. 
 
Litteraturhenvisning 

1. Lokomotivet nr. 121, 2015. 
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2. Lokomotivet nr. 20, 1988. Lokomotivet, Postboks 477, 4700 Næstved. ISSN 0108-9307 
 
 
Lidt løst og fast 

Hvad angår rangertrin, så placeres disse efter sigende traditionelt diagonalt ved hjørnerne på vogne. 
Som nævnt, så er der forskel på vogne hvad dette angår. Se eventuelt på billeder af vognene, og du vil se 
forskelle. På vogne hvor der er bremsekupe, er der et lidt længere trin på den side, hvor døren vender ud mod. 
Dette trin er både udstigningstrin og rangertrin. Hvis du vil have rangertrin i begge ender, skal du bruge de korte 
og de mellemste længder af trin, da sættet er forudset til kun at have to rangertrin. Men vær også opmærksom på, 
at der er forskel på hvilket værksted der vedligeholder dem, København eller Århus. Så find billeder, og lav den 
vogn, du finder passer dig. 

 
På http://www.jernbanen.dk/dsb_pvognfotos.php?Aar=1941&litra=DQ&typenr=3 er der et billede af 

vognen. Dog vist i den ældste version med buede sider, men udstyr mv. kan dog ses.  
 
Vinduerne i tagrytteren skal ikke være gennemsigtige. Generelt blev vinduerne afdækket, malet over 

eller der blev indsat en plade. Dette gælder alle postvogne, efter oplysning fra pålidelig kilde. Så selv om der 
skulle monteres lys i vognen, så skal der ikke være tydelig lys i rutteren.  

 
Om lys i øvrigt, så har Banetjenesten smalle lyslederbånd, som let kan monteres i vognen. Det ser altid 

fint ud med lys. For nærmere, se banetjenestens hjemmeside vvv.banetjenesten.dk på forsiden. 
 
 
God fornøjelse med byggeriet. 
Banetjenesten 


