
Don 23 februari 1942 förh^ladoe pä Mbr inför uhdortooknad
ooh Pbriö Arelli med Reiohebahnrat HaiiMinn från Zentral^t Borlini
vilken var särskilt hitaönd för att undereöka vilka åtgärder,
som borde vidtagas för att få bort de ideligen återkommande varm
gångarna på köksvagnarna. Därvid framhölls från vår sida, att det
enda rationella vore att undoraätta boggier med rullager. Herr
Hamann fxck med sig ritningar å våra aktuella boggityper för att
1 Berlin låta underaöka de tekniska betingelserna för ev. boggi-
byte.

I samband med mina förhandlinsar 1 Terkehrsmlnisterivm dan
2 april ang. event. besiktning av godsvagnar togs nu Uven denna
fräga upp till behandling av flinisterialrat diena och hans atäll-
fBreträdare Söbling ooh i n,irvaro av bl.a. Direktor KBpke frän
Zentralamt.

Efter undersökningar hade man dar funnit, att vår 1907 ärs
boggi med några mindre ändringar 1 köksvagnens underrede skulle
kunna komma ifråga, likaeå skulle vår kardanaxel med belysnings-
generator kunna anbringas i samband med ev. bogglbyte, vilket
Ilamann 1 detalj hade taluTmed Pbrlö Arelll o„ vid förhandlingarna
i otockholra den 23 februari.

Tyska Riksb-inan kom.npr nu i
-.0. Je. s.iv,iL. o / /ila till

hungl. Järnvägsstyrelsen med anhUlan d^ att fä hyra erfor
derligt antal 07 ärs boggier med kardan ooh belynntnsngeusrator,
å£lä utt boggibyte ooh montage smie på DSts bekoatnaj få ske
Vid dj vsrkst-d. t. .. .. •

j  »ugigxejLiiét bKaj.j.e vara kvar

1 överlge för återbyte på köksvägnarna, när dess ej längre be-
hövas.

dtookholT?^ den 8 april 1942.
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1 ÉkilTelsa frfin Beiebabahn - Zantralaat Berlin av ien 21* april

t. 1?4^. ,*♦501 Knngl, JamTSgeatyrelaon har D.H.B. anh&llit oa utfS-
. , randa ar dirwee arhetea, å de .Pw4^ - köks aoa anrSndas i spaoialtåan.

-  • ^ ■■ -.-.. "L? ,5 a CfJ 1 * a'>4" J.V fii .jj-iitly tc?n
s - JteBffuto® meddBlast att Pw4tt - kSkaiKöln 107595 ooh KCln 107i21 av-
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a..^aänls till Trelleborg. Dessa bfida vagnar befinna sig nu å Ernnxdverksi
.j.^i IUIb?* Så,snart rit^n^r anlBnt fr^^skland och kostnadsfSrslag c

känts, skall arbetena oaedelbart igångsättas. ~
1  j* :... anhåUsr att då ovannäanda vagnar äro färdiga* kOksvagnar
l*^,^i^Jwordras till BovndveAstaden i fSljande ordningsireijdt'''

J) 1 ^ tv '^r St.'

107203.

2 . — ■ ' -rr. «.•«--(/
Frankfurt 107204

107554

Santliga vagnar äro avsedda för specialtågen Hälsingborg F - Harv
Stockhola den 27. april 1942.
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