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5EN0MSLAGSKOPIA
KUNGL.

JÄRNVÄGSSTYRELSEN
äskintekniska byrån

D.-nr Iffir 199/42

SHjg/Ew

Till

Verkstadsföreståndaren

Malmö.

Ang, tyska

kökavagnar.

Med anledning av att Tyska Legationen, Stockholm, påtalat, att den

från Eder verkstad utgångna tyska köksvagnen -Köln 107-421- icke erhållit

elektrisk värmeledning inmonterad (enbart genomgångsledning för sådan)

något som givetvis avsågs skulle ha kommit till utförande med stöd av

vad som anförts i punkt 6) i den med Mbr:s skrivelse till Eder av den

19/5 1942 bifogade promemorian, meddelas härmed följande i avsikt att

förebygga ytterligare eventuella missförstånd betr. de elektriska värme

ledningsarbetena i de tyska köksvagnarna.

Samtliga vagnar skola vid utgång från verkstaden vara försedda med

komplett elektr. värmeledningsinstallation.

I vagn, som, när den inkommer till verkstad, är försedd med enbart

genomg&ngsledning,skola elektr. kaminer inmonteras ävensom ytterligare

sådana kaminer i vagn, som vid intagandet i verkstaden, redan är försedd

med elektr. värmeledning, d.v.s. med kaminer inmonterade.

I sistnämnda fall skall, på sätt som tidigare utförts vid Eder
och förstärkning/

verkstad, denna komplettering/av väimeledningen, som sagt, verkställas

genom insättning av ytterligare kaminer till sådant antal, att tillräck

lig värmeeffekt erhålles. Antalet hya kaminer,som härför komma att er

fordras imåste av Eder bedömas och avgöras från fall till fall, enär

kännedom här givetvis i förväg saknas betr. det antal kaminer, dess

effekt o.8.v., som ev. redan finnas i vagnarna.

Därest tveksamhet i något fall event. skulle råda betr. arten eller

omfattningen av de arbeten,som skola komna till utförande i resp. vagnar,

skall hänvändelse härom alltid göras till maskintekniska byrån.

I den mån elektriska kaminer f.n. icke kunna erhållas må vagnarna



iOilsSia tyrän med uppgift säväl pä de art som i^oiiiiiilt till utföran-

betr. den elektr. värmeledningen och övriga anbefallda arbeten som

k betr. sådana arbeten»som event. icke kommit till utförande, i sist-

mnda fall jämväl med angivande av anledningen härtill.

Pör vagnarnas succesiva inbeordring till Eder verkstad skall anmä-

n i god tid göras till persontrafikbyrån och militärbyrån med angivan-

• av tidpunkt,då resp. vagnar, 2 st i taget, beräknas Inmna intagas.

Slutligen meddelas beträffande sådana skador eller bristfälligheter,

m konstateras vidlåda vagnarna, varigenom andra arbeten än de i den

ersända P.M. angivna event. anses böra komma till utförände och sist-

mnda arbeten äro av sådan art, att tveksamhet likaledes skulle råda

, huruvida dessa skola utföras genom Eder försorg eller ej, att upp-

ft över dylika skador, med samtidigt besked på den ungefärliga repa-

tions- e^Ller iståndsättningskostnaden skriftligen skall lämnas till

väl verkstadsbyrån, maskintekniska byrån som till militärbyrån och

r s ontraf ikbyr ån.

Efter inhämtat besked från Tyska Legationen kommer därefter med

lande att omedelbart lämnas Eder med besked om, hur med resp. vagn

all förfaras.

3ckholm den 20 juni 1942.
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Ink. d.

ffENS JÄRNVÄGAR KUNGLJÄRNVÄGSSTYRELSEN
^  MILITÄRBYRÄe^

o.
huvudverkstaden

MALMÖ

I/ERKSTADS^^E^I^AREN

fiflhillcs att / svarsskriuelsG ovanståtnde
diar!cnummer angivas.

Eun^l.JämrB^BtTreiaen* TericatadBbTrån*
"  " , MUltHrbyrto»
»I fl

«  fl

9 Persontraflk'byrÄn« * "

9 Ifciaklntelmlaka byx&i*

Ang. tyala kSkBragnaj. (Mbr Bkr.d.19/5 ooh 20/6 i942,Dnp I99/42).
l&d anledning ar rubrloerade Bkrivelser meddelas att tyaba kSkBYt^Jw» ESln 107421

utgick från huTudverkatadoa Ifalmö don 10 juni 1942. AngÄende arbeten som utfiSrts pd
TBgnen fär jag meddela följandet

1) S.J. boggier modell 07 med nr I44O ooh 3743i den senare av förstärkt typ ooh försed
med kardsnazelf firo monterade.

2) 1^ oontmmlagér Mdt »»llanetyoken ttro uppsatta. Bel^tllg^ glléciotimr
pålägg.

3) Värme ooh tiyokl\iftledningar ha oj bohÖTt ombootes.
4) ötTärllngen 1 bromshäTamama har ändrats till 3451255.
5) Generator- ooh transfoimator med omkopplare för elbelysnlng ar SJ typ äTonaom 0,5

ohma förkoppllngamotstånd 1 fältkretsen Hro monterade.

6) Elektrisk Tirmelednlng hlev oj monterad på grund av brist på kaminer. Oenomgångs-
lednlng för elvämne är uppsatt.

nö don 3 juli 1942^ ^



STATENS JÄRNVÄGAR

huvudverkstaden

MALMÖ

KRKSTADSFÖHESTÅNDAREH

KUn4-dÄRNVÄ^STYRELSEN. ̂ ■
MILITÄRBYRÅN :

D.nr
103-4/42.

Anhå//es att / svarsskrivelse oviu^stiende

diarienummer angivas.

EOl/Dgn.

Till

Eungl. Järnvägs styrelsen, Yericstadsbyrän.

Militärbyrån.

, Fersontrafikbyrån.

, Maskintekniska byrån.'

Ang. tyska köksvägnar. (Mbr.skr.d.19/5 och 20/6 42, Dnr 199/42).
Med anledning av rubr. skrivelser meddelas att tyska köksvagnen

Prt 107203 utgick från huvudverkstaden Malmö den 17/7 1942.

Angående arbeten, som utförts på vagnen, får jag meddela följands
1) S.J. boggier modell 07 med nr. 854 och 3738, den senare av förstärk

typ och försedd med kardanaxel, äro monterade.

2) Hya centrumlager med mellanstyoken äro uppsatta. Befintliga glidklc-
sar äro försedda med pålägg.

3) Värme och tryckluftledningar ha ej behövt ombockas.
4) Utväxlingen i bromshävarmen har ändrats till 345:255,
5) Generator av S.J. typ och ett 0,5 ohms förkopplingsmotstånd i fält

kretsen äro monterade.

Följande mindre reparationsarbeten enligt vår skrivelse den 9/7

1942, har utförts:

1) 2 st. bligar reparerade.

2) 1 st. nytt fönsterglas insatt.

3) 1 st. renslucka å sidodörr reparerad.
Elektrisk värmeledning har tidigare monterats enligt bifogade

M.V. skiss 372:1. Malmö den 23 juli 1942.



Ink. d. !"l

[  .tpnjc |ÄPM\/ÄPAP KUNGLJÄRNVÄGS3Pf'F\EL£c.STATENS JARNVAGAR MILITÄRBYRÅW

mKSTADSFÖRESTÅNDAREH
100-6/42

o..„.105-4/42

att I syarsikrlvelse ovanstående

diarienummer angivas.

Ln/Dgn.

Till

Kanglt Järnvägsstyrelsen t Verkstadsbyråiif
_  .1 .Militärbyr^,

.  , " " , Persontrafikbyrån,
"  " , Maskintekniska byrån.

Ang. tyska köksvagnar.
(iiibr skr.d. 19/5 o. 20/6 42,Dnr 199/42). ,

Med anledning,av rubr.,skrivelser meddelas att följande arbeten

blivit utförda å tyska köksvagnan Prt 107119 som utgår från huvudverk

staden Malmö i dag.

1) S.J. boggier modell 07 med nr 1418 och 2009 den senare av förstärkt

typ ha blivit undersatta.

2) Nya centrumlager med mellanstycken äro uppsatta och befintliga glid-

kMsår' för^ädk 'mek ttt-
3) Värme- och tryckluftledningar ha ej behövt ombockas. ' '

4) ytväxlingen i bromshiivarmon har ändrats till 345.255♦
5) Belysningsgenerator av n.J. typ ävensom 0,5 ohms förkopplingsmotstå.

i filtktetsen ha blivit uppmonterade.

Pöljande reparationsarbeten son ansetts vara nödvändiga har även

utförts;

1) Båda bälgarna ha reparerats.

2) n:tt söndrigt fönsterglas hsr blivit utbytt.

33ölysning:3trar.sforT tor ssh omkopplare samt el. värme och genom

gångsledning har tidigare mcr.törats å donna vagn.

Malmö din 3 augusti 1942. v y_-

/



Fatens JÄRNVÄGAR ' ■ .
3  . /'
s  huvudverkstaden i , j J,/ ̂
?  MALMÖ '"k- ^S" 19, ti(l
'  VERKSTADSFÖRESTÅHDAREN KUNGL JÄRNVÄQSSTYKELSEN

„  miutärbyräm
finhSUcs &tt i svar^rivehe ov&nståcnde

dlaricnummtr angivnas. » .

EOl/Dgn. //V^ryV
Till ''

Eungl.Järnyägsstyrelsen, Verkstadsbyrån,

"  " , Militärbyrån,
n  n I Fersontrafikbyrån,

^?'' v . " " I Maskintekniska byrån.

'/Ui-K

Ang. tyska köksvagnar.
^Mbr.skr.cl.l9/5 och 20/6 42,Dnr 199/42).

Med anledning av rubr. skrivelser meddelas, att följande arbeten

blivit utförda å tyska köksvagnen Prt 107204, som utgår från huvudverk

staden Malmö i dag.

1) S.J. boggier modell -O? med nr 1279 och 2091, den senars av förstår
typ och försedd med kardanaxel, ha blivit vindersatta vagnen.

2) Nya centrumlager med mellanstycken äro uppsatta, och befintliga gli
klotsar äro försedda med pålägg.

3) Värme- och tryckluftledningar ha ej behövt ombockas.
4) Utväxlingen i bromshävarmarna ha ändrats till 345:255.
5) Belysningsgenerator av S.J. typ ävensom ett 0,5 ohms förkopplings-

motstånd i fältkretsen ha blivit monterade.

Följande reparationsarbeten, som ansetts vara nödvändiga ha även

utförts

1) Båda bälgarna ha reparerats.

2) Ett söndrigt fönsterglas har utbytts.

Belysningstransformator och omkopplare samt elektrisk värme och

genomgångaledning ha tidigare monterats å denna vagn.

Malmö den 19 augusti 1942.

/



r inu. d.
KUNGL JARNV.^SSTYRELSEN

statens Järnvägar R^lLITÄirtmYRÅB^
a N:r..(Z^.,J3y'y5.

HUVUDVERKSTADEN

MALMÖ

VERKSTADSFÖRESTÅHDAREH

D.-nr

<jC

AnhåUcs ätt i sväTSsUrivelst ovanstående TiU
diarienummer angivas.

EOL/IB Kun^. JämvägB8tyiel9on, VerketadBl)yrän,
. MUitarkyran.

. Jl . , .

<  ty ̂^14 '<•'< p 7

*^v v.''

"  f Pereontraflkbyrån.
«  , y ICaeMnteTaii rica liiyrån»

,  'V:
,  t vi

195/42).

Kod anledning ar jruteioerade alsilTolBer naddelaa, att följande arlieton blivit ut
förda å tyska köksya^iea Ert IO7554» eon utglok frän huvudverketadan Kalmö den 5 denr.
1) SJ boggier modell'^ nr 1047 00*1 2373» den senare av förstärkt typ och försedd ned

kardanaxel» ha blivit undersatta vagnen»

2) Hya oentrianlager med melianstyoken äro uppsatta ooh befintliga {^idklotsar äro för
sedda laad nsUanlägg»

3) Vänse- ooh tiyokluftledningar ha ej behövt ombockas.

4} Utväzlingen i bromshiUrarmaxna har ändrats till 343<235«
5) Balysningsgenarator av SJ typ Stensoa ett 0,5 ohms rörkopplingsmotstäad i fältkrot

sen ha blivit aonterade»

Dessuton ha följande reparationsarbeten, som ansetts nödvändiga, blivit utförda-.
. .. . X •• 4*^

1) Bfi.da bälgama ha reparerats,^ 1

2) Btt Böndrigt fönsterglas har utbytts.

BolysningstrJÄsformåtör och oinkopplare samt elektrisk vaxme— och genomgängaledn

ha tidigare monterats i denna vagn»

Kod undantag av vännemontaget i vagnen Köln nr IO742I öro härmed alla i Maaklnt

niska byråns o-vannämnda skrivelser beordrade arbeten å -tytäca köksvagnama avslutade.
TVnH». material för det återstående värmcoontaget finnes, anhålles att ifråga-var:

-vagn snarast hitsändes för komplettering.

Malmö den 9 septombcr 1942.



%  i..

statens järnvägar
HUVUDVERKSTADEN

MALMÖ

mKSTADSFÖRESTÅNDAREM

a.„rm-6A2.

AnhåUes att i svaraskrivelse ovanst&ende
diarienummer angivas.

Bd/IB

Ink. d,
KUNGL JÄRN'VÄG3£TYRELSEN

D.

Till

OtA
»-i - 4 ■ • i.:. ..-a: 5i^

%;-.ri<va».«a fl.

Eongl. Järnyägastyrelseni yisrkstadeb^än.
!! f Mliltärbyran.

■saisfcftd v- 4-.V;

t PerBontraiikbyrÄn.
, Maskintekniska byrån.

tyska kökBTagnar.
(Mbr sfcr. 19/5 ocn 20/6 42, dnr 199/42)

Härmed får jag meddela, att elektriskt värmemontage enligt

bifogade 1I.T. skiss 372 utförts på tyska köksvagnen Eöln 107421.

Beordrade arbeten enligt Maskintekniska byråns ovannämnda skrivel-

ser äro härmed avslutade på de tyska köksvagnarna.

lÉilmöLden 3 oktober 194^.-^




