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Härigenom anhållas att genom eder försorg 2 tysKa Pw4-u, utrus-
i- :. I::: "' v'^r--:s 1 ia 'ii .-ai r--o.o "vi: ,; :'?:-..vb 1 pcu:..: ; X'Cl a

. tade ,som kölcsvagnar, .snarast möjligt måtte anskaffas och uppställas

■  som reserv i Trelleborg F. Efter den 7 januari komma ej mindre än

6 tyska köks-Pw4u att regélbundet framföras i tåg Trf-Oslo och Trf-

.KarvikjUtan att reserv finnes för dem, De nu framförda vagnarna be

höva snart även ur såväl underhålls- som säkerhetssynpunkt undergå

revision. Skall denna revision utföras vid SJ verkstad, och skall

beordringen i sedvanlig ordning ske genom Pbr? Stockholm den 3 jan.

1941.
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if{nl}&lles Mtt / svarsskr/vetse ang/vas oi'an-
J  ståendc^/arfenummer och / adressen

byråns namn. Mtbr. >f'
-st j:<; -v \:<i • \ K

Eevisionsdatar4^4e^'."tyj^a vag
narna i speci^^ågen Trf-Oslo
och Trf—

Enligt verkställd undersökning hava de f»n. framförda vagnarna
följande revisionsdata:
göksvagnar:

Wien ^ 207940 ^
«-■■—^.■^^07954'' ■• ''■ • '' ■' ■ .^o.6,M940^"-'- -- rr^v-
"  207940 • '■ ^ 20.8, 1940 ' ■ ■ ^

Berlin 107137 7.2. 1940

10719Ö" ■2lil2.1959ti
.•• ■; • t ! v

r. •■■••

1/

"' -""'107194 20.4. 1940

gältuostvagnar;

Stettin105140 11.10.1940

"  105142 6.12.1,940
"  105145 20.12.1940
"  105141 4.11.1940

"  105144 27.9. 1940

"  105159 2.10.1940
"  105143 22.11.1940 ^
•• 105138 1 0.9 1940

Köksvagnen Berlin 107196 har för länge sedan överskridit i gäl-
lande internationell överenskommelse - RIO, § 38 - fastställd revi
sionsfrist och Berlin 1o7137 förfaller inom kort. Berlin 107137 och
107194 borde för länge sedan jämlikt samma överenskommelse ha broms-
undersökts. Anser att vagnarna ur ansvars- och säkerhetssynpunkt
snarast böra tillbakavisas. Stockholm den 16 jan. 1941.
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Till

7raneportofflo«3ren hoB l/iiXitfi7sttAob4a#
Tyoka Lo^tlonea»

3 t o e k h o 1 «.

//A
(  •■ / / f f-• / '' i /a  k':^k:;?vLva, •''' / 'y/' / H//  ̂ " ///

T' ' . I ^ b. "-a"^ b ; -.T r:'-; n Pvtyb ''rl cn rO rb b

.. . TJndej» hSavlönlns till jalXitSytjYr^e sIjjMtpIbo av,d^a .17é jfttmari 1SÖ1 JÄct^
lar lAi c-v <r^.lOi'i Jiv c : A v r, aar tia fr^ a.earjj .icr ;'Cryaiv

te uppeift 4 de tyeka kdke-* ooh mtpoWtvafineraaB 1 Bpeoialtd^en reTieionBdate .
ff!f ' éiiff^lVéa^'ftVte^ ^pi^i^öSöahéVoö/^S iifcfe ' ^'tnivlelonsbohövX^
va^ytuur : b: .. - ' , : >vVr är: cl .kcrlivka v;crnv=:1 e

efter ovannänmda detx^s jrtterlié^re ekador på p94^H9^..ii^^PporteratB■; ! y- ... .. ;:^ V;.. . . .. r . C .. . • . ; •■•:>,■ - -•'■ '-^■- ■• -'•••- • ■-- J; ).;1 ii»
(Berlin 107194 ooh ^ien 207940)» st/releen b&rsiGd anhålla» att trafikdsigi»
ligä kökevo^iar snaraet ÖverlSomae i Trellolbör^»' ., „x3-

hå L isasp atpteXsena j^lllt^hprå upprepade v^åsger ̂ riktat iipptBlirkBtuBhet^^^ på: der
riökJTöp o^ok^Ä^l^,,4«8aÄ,t^eportey för# ,^ kttkevagnar» .varp.
reTiaioosfriat dv-erekrldita eller &r nära att överekridas» fortfarande froofdrc
1 epécloliågen för tyak aililär/aåete etint^iBeniCxånsäga eig aowva '
eirontuelJa tågélyokor förorodkttde av förutndBajd^ikdkevivgnaP*

luimtlic^t neddalande fr^n .Sder hava k-iksva^ar rekvirerat© från Tyc
^  land fdr xitbyte# Då roCJligen dot^a utbyte trollgen dröjor någon tid» vill sty

releen .CÖreslÄ, att do tre kökeva^nar» sojr eenaat tindergdtt rovieioa ooh bx*oiaS'
viGderAÖf:iS | insättaa i ofreclal tågen Trollebor^y «»» Karviko i)e övriga tre i
':;-veri£;e föreflDtli^a kökavagr.a^ffå ioke an vändas i sitt nuvaraud© oklok ooh
koasia för den skull att oojedolbart iiisändus till SJ vorkatad för revision och

irigiontering av transfors^tor för transformoring av värme:itröimBon till bolysnir;
otrika*

3p©cialtågen till Oslo skulle uiidsr den tid väg:narn& äro p& verkstad 0ek«»
na kökovugnj cion torde dor-na cliigonhot oj r^odföra störro cv^righoter ned här.n^
till iUii\ rolativt korta trunoporbtidöii»

ior frttiatidon vore döt läcjpligt att åtDinatone tv^. rösarvkökevagnar upp«
stUlIas i irclleborg* dtookhola don 4* fobmuuri 1941*
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Deutsche Gesandtschaft

Der Transportoffizier (T.O.)
beim Militärattaché

Tfeb.Nr. 87/41.

An

Stockholm, den 4.2.1941

Jnk. d. ^/a. \ ("i
KUNGL J^M/ÄGSSmELSEiM

i Lsi ij 4^ tj u Li? v

Kgl. Svenska Järnvägsstyrelsen
Militärbyrån

St ockhol m

Der Ordnung halber bestätige ich die bereits
telefonisch getroffene Vereiribaruig, dass der aus einem
Narvikzug stammende Kuchenwagen Wien 207 940 zur Reparatiir
in die Werkstatt der SJ in Malmö liberfiihrt wird.

Es wird gebeten, den Wagen, der durch Eintreffen
eines neuen Wagens^/aus Deutschland einige Zeit entbehrlich
sein wird, bei dieser Gelegenheit auch der teiminmässigen
Revision zu unterziehen und als ersten Wagen mit dem SJ-
Standard-Transformator zu versehen, so dass in Zukunft die
Beleuchtung auf den elektrisch betriebenen Strecken unmittel-
bar vom Heizstrom iibernommen werden kann.

Piir Mitteilung, sobald der Wagen wieder betriebs-
fähig ist, v;äre ich dankbar.

i-esden 10? 570 Major

V' A/V' (/



KUNGL

iARNVÄGSSTYRELSEN

Persontraflkbyréin

rOVnfi—Pbli-Bd 1 , 2,
«y>ryV t

ffnh&Hes svarMkrlvelse mglvas ovan-
ståendg, diarienummer och I adressen

fyråns namn.

Mtbr.

nxi

:  h

v.

ink. ti. \z.y/. t:;i
KUNGL J.Ar; . .^.GCSTYRELSEN

_!

o.

t >- J ; y ij iJ u UiJJ_

hoc o:5 k i -••.■ ;'aX UV¥s;>^n

Skador å'*ty8£ kö£'svagn.

Till hvst U har tyska köksvagnen Pw4ii Wien 20794-CKLhkoi]^t
för reparation av binisten stålfjäder, läcka å ledningen för^ryck-
luftbroms samt fel å den elektriska värmeledningen.

Orsaken till felaktigheten å den elektriska värmeledningen

visade sig vara den, att fukt inträngt i de elektrliska kaminérna

på grund av nedisning a,v vagnen invändigt, I smiédning härav an-
.hålles, att den, tyska. köksperspn^ genom anslag elle?..9rde^^

bJudes ätt spola vägheh invändigti De böra vidare i möjligaste mån

undvika åit stänka vatten på'dé élektr,käMhernär äå' dessa'' däråv

bliva mer eller mindre obrukbara, Stockholm den 5 febr,1941.
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Maskintekniska byrån KUNGLJÄRNVÄGSSTYRELSEN

D-nr Mbr 389/40

Till i
SHjg/ML

Verkstadsfbreståndaren,

Malmö.

Ang. Pw4ä~vagnar,

Härmed uppdrages åt Eder att i den i Eder verkstad for

närvarande intagna Pw4ä-vagnen, Wien nr 207940» ävensom, i

nedanstående vagnar;

Pw4ä Wion 207954

II n 207948

"  Berlin 107137

"  " 107196

"  " 107194 samt

"  Dresden 107570 ,

när desamma senare komma att inbeordras till Eder verkstad,

låta utföra följande arbeten:

1) Revision av vagnarna, varvid, med undantag för själva

löpverket, som skall revideras i sedvanlig omfattning,

endast sådana arbeten skola utföras, som anses nödvändiga

med hänsyn till vagnarnas fortsatta användning såsom

köksvagnar.

2) Inmontering av elektrisk transformatorbelysning, i sam

band varmed elektrisk belysningsomkopplare även skall upp

sättas för möjliggörande av överkoppling till det i

vagnen för närvarande befintliga bolysningssystemet,

medelst generator.

Pör bokföring av kostnaden uppläggas tvenne arbetsnuramer,

varav det ena skall avse revisionsarbetena och det andra de

under 2) angivna arbetena.

Räkningar å kostnaderna tillställas militärbyrän för

vidare åtgärd. ätockholm. den 13 februari 1941.




