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Inom vår modellhobby har det kom-
mit flera svenska bussar de senaste åren, 
bland annat från Jeco. Nu har också 
One:87 tagit fram en Scania Vabisbuss 
BF 7659 från 1965, i ett fint detaljerat ut-
förande i skala 1:87. 

Enligt Theo Magnusson på One:87 
finns den i åtta versioner, alla SJ och alla 
med små skillnader såsom färg på tak 
(vitt eller grått), grill, SJ-logga, bagage-
hylla bak, skolbusskylt samt individ- och 
registreringsnummer. Ett litet antal finns 
även som byggsats för den som själv vill 
måla sin egen variant. Bussarna görs i en 
förhållandevis liten serie och har därför 
ett högre pris, 850 kr.

Den buss jag synat är individ 0334, 
med vitt tak. Bussen är en Scania Vabis 
BF 7659 från 1965. Modellen är gjord 
som efter högeromläggningen 1967. Med 
modellen medföljer en extra uppsättning 
backspeglar då dessa är väldigt sköra. 
Dekal ark för linjenummer med siffror 
0–9 samt SJ medföljer också. Fönster för 
linjenummervisaren är ej monterat men 
finns bilagt i asken. Det limmas med en 
liten (!) droppe klarlack efter att man satt 
i önskat linjenummer.

Bussen har ljusledare på alla lampor 
förutom på de små blinkerslamporna un-
der backspeglarna. Detta innebär att det 
är fullt möjligt att montera lysdioder i 
strålkastare och baklampor.

Inredningen är målad och väldetalje-
rad. Här är det relativt enkelt att mon-
tera egna busspassagerare och varför 
inte en chaufför. Bussen har takluckor 
i form av plastfönster, samt ingraverat 
”Stannar”-snöre i fönstren, vilket ytter-
ligare förhöjer intrycket. Fälgarna är lite 
plastigt grå men kan enkelt målas med 
matt klarlack eller silver.

Sammanfattningsvis är det en riktigt 
fin modell att pryda sin bana med. Jag an-
ser att den är klart prisvärd om du bygger 
svenskt och kommer ihåg dessa bussar 
från förr. D

Läs mer om Scania Vabis BF 7659 hos Svens-
ka Omnibussföreningen: www.omnibuss.
se/?page_id=332
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