
Marcipanbrød
      Korrespondance mellem      

   OHJ og Frichs
  OHJ 24

fra  13-10-1949 til 07-05-1956     
                                                            Fra Jørgen Christensens dødsbo. 
                                                            Leveret af Viggo Hejlesen. 
                                                            Journal nr 318

   



Af=ift. 	 Pb 56. 

Odsherreds Jernbane 
Høng-Tølløse Jernbane 
Hørve-Værslev Jernbane 

Direktøren. 

EJ/DJ. 

Holbæk, den 13. oktober 1949 

Journal nr. 1580. 

A/S Frichs, 

Århus. 

Vedr.: levering af 750 hk diesellokomotiv.  

Efter at de i Odsherredsbanens drift interesserede kommuner 

nu alle er gået ind for den af udvalget af 1948 vedrørende privat-

banernes modernisering. godkendte moderniseringsplan, afgives herved 

bestilling på levering af et 750 hk. diesellokomotiv på de neden- 

før anførte betingelser og med de angivne forbehold: 

Anskaffelsen sker under forbehold af endelig godkendelse 
fra ministeriet for offentlige arbejder af den af moderni-
seringsudvalget og de i banens drift interesserede kommuner 
godkendte foran omtalte moderniseringsplan. 

Leveringsbetingelser og tegninger skal godkendes af 
ministeriet for offentlige arbejder eller tilsynet med 
privatbanerne. 

Prisen, der forudsættes at ligge på 7oo.000 kr. godkendes 
ligeledes af ministeriet eller tilsynet. 

Lokomotivet leveres som nr. 2 i rækkefølgen af privat-
banelokomotiver, såfremt der ikke allerede nu foreligger 
endelig bestilling på andre lokomotiver af den omhandlede 
type end den af Hillerød-Frederiksværk-Hundested jernbane 
afgivne endelige bestilling. 

1. rate af betalingen (ca. 1/3) erlægges samtidig med 
kontraktens underskrift. 

Det har tidligere været oplyst fra Deres side, at levering 

af lokomotiverne ville ske i den rækkefølge, i hvilken 1. rate 

blev indbetalt til Dem. Indbetaling af 1. rate kan af formelle 

grunde ikke ske før ved kontraktens underskrift, og da adskillige 

baner vel må formodes at skulle skrive under omtrent samtidig, 

idet jo blandt andet prisen er afhænggig af bestillingernes antal, 

kan een dags eller blot nogle timers forskel på indbetalingstids- 

4fskr.: Fl, II L 1  V.N. 
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punktet betyde adskillige ugers forskydning af leveringstids-

punktet, hvilket næppe kan være rimeligt. 

Jeg skal derfor tillade mig at foreslå, at foranstående 

bestilling godkendes fra Deres side som en bestilling, og at vi 

rykker ind i rækkefølgen nu, det vil sige efter Frederiksværkbanen, 

hvis ikke andre i mellemtiden har afgivet bestilling. Fra Odsher-

redsbanens side er man indforstået med at underskrive kontrakten 

i løbet af meget kort tid, når den endelige udformning er aftalt 

med standardiseringsudvalget og derved i realiteten godkendt af 

tilsynet, ligesom betalingen af 1. rate kan ske samtidig med kon-

traktens underskrift, idet banens kreditforhold nu er i orden. 

Der vil intet være i vejen for, at der betales et mindre beløb på 

hånden straks, hvis De måtte ønske det, for at fastslå, at bestil-

ling foreligger. 

Med hilsen 



20.10.49. 

journ.nr. 1580. 

Afd. L. 
Pb-56. 

Holbæk Privatbaner, 

Holbæk. 

. 	evertrAnL, 	 okomoti.v._ 

Hermed stadfaster vi at have modtaget Deres skrivelse 

af 13.4s. med bestilling på 1 stk. 750 hk diesellokomotiv på nærmere 

anførte betingelser og med visse angivne forbehold og her med tak 

noteret den som nr. 2 i rækkefølgen af privatbanelokomotiver under 

forbehold ar, et der ikke sker ændringer i de aftaler, vi 1 den nær-

meste fremtid venter afsluttet med moderniseringsudvalget N- Til-

synet med Privatbanerne. 

Hensigten med den af os foreslåede bestemmelse om række-

følgen tilsigter pA den mest retfærdige mtde at fsstlæe.:e leverings-

følgen, men de vi meget vel forstår Deres synspunkter, gående ud på, 

at forhold, sou De ikke selv har tuldkemmen herred‘eame over, kan 

medføre, et en dngs eller blot nogle timers forskel kan betyde ad-

skillige ugers forskydning i leveringse .Mkkefølgen, skal vi ved en 

forestående forhandling med moderniseringsuevalget søge bestemmelsen 

§ 2 om leveringsfølgen affattet således, et denne bliver afhengig 

af bestillingsdntoen sammenkoblet med, at 1. rate indbetales mindst 

1 måned efter kontraktens underskrift. Sker dette ikke, bliver det 

1. raterne, der giver leveringsfølgen. I tvivlstilfmlde vil vi 

71/01C. -K. 	kopi til L, II lal V.N., III, IX. 
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	 ; .o.10.49. 

bedt direktøren for Tilsynet ned Privatbanerne on at treffe at-

gørelsen. 

Aed hilsen 

A/S PRICES 
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CD=RREDS =BANE 
	

Holbæk, den 15. september 195o 
HØNG-TØLLØSE JERNBANE 
HØRVE-VÆRSLEV JERNBANE 
	

Journal Nr. 1495. 

EJ/DJ. 

A/S Frichs, 

Lrhus. 

Vedr.: 750 hk. diesellokomotiv. 

Ved et møde i Maribo d. 19. maj d. å. drøftedes blandt 
andet det herfra lang tid forinden rejste spørgsmål om, hvilken 
indflydelse på diesellokomotivets anvendelighed til fremførelse af 
godstog det ville have, hvis lokomotivet fik maksimal hastighed 
90 eller loo km. i timen i stedet for de forudsatte 80 km. i timen, 
og det blev lovet, at Frichs i samarbejde med Deres banemotorleve-
randør ville undersøge spørgsmålet. 

4 måneder senere - efter at der mundtligt et par gange 
har været rykket herfra for redegørelsen - kommer der nu er frelp-
stilling af spørgsmålet, på grundlag af hvilken det forlanges, at 
vi her skal tage stilling i løbet af 8 dage. Idet jeg skal op-
lyse, at jeg rejser bort på sommerferie i de kommende 3 uger, og 
at den sidste uge har varet optaget af forskelligt presserende ar-
bejde, beklager jeg at måtte meddele Dem, at jeg ikke er i stand 
til med det af Dem angivne meget korte varsel at tage stilling til 
et for banen så vigtigt spørgsmål. Hvis bestilling af banemoto- 

-- renes drev og tandhjul absolut skal foretages nu for ikke at sinke 
leverancen, vil jeg anse det for rigtigst, at vort lokomotiv te-
stilles med samme udstyr som Lollandsbanernes og Frederiksværkba-
nens, hvis disses lokomotiver skal være ens, i modsat fald som fler-
tallet af de i serien fremstillede lokomotiver. 

Så snart jeg kommer tilbage fra rejse og får drøftet 
sagen med vor maskintekniske konsulent, skal jeg komne tilbage til 
spørgsmålet om en eventuel ændring af den af Dem foretagne bestil-
ling, idet jeg anmoder Dem om hertil at oplyse, hvorledes bestil-
ling er foretaget. 

Med hilsen. 

Afskrift: L, II L og EhN. 



Holbæk Privatbaner, 

direktøren, 
Holbæk. 

Journ.nr. 1495. 	 Afd. L Pb-132. 	25.9.5o. 

Ane., 75o hk diesellokomotiv.  

I besvarelse af Deres skrivelse af 15.ds. stedfæster vi 

for en ordens skyld den pr. telefon den 18.ds. givne meddelelse 

om, at indtil dato har kun Det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab 

bestemt sig for et omstningsforhold I tandhjulsudvekslingen svarende 

til en kørehastighed på 90 km pr. time, og at vi overfor banemotor-

leverandøren har givet meddelelse om de fremsatte ønsker vedrørende 

omsætningsforhold herunder, at Holbæk Privatbaner først i løbet af 

oktober måned kan træffe den endelige bestemmelse. 

Med hensyn til den tid, der er medgået til at forelægge 

spørestaLlet om udvekslingsforholdet, finder vi det rigtigst at 

oplyse, at det ganske naturligt 111L- tage nogen tid, idet vi først 

skal foretage en gennemregning og udarbejde de nødvendige kurver, 

hvorefter sagen først kan forelnges for banemotorleverandøren, 

som igen efter et have gennemarbejdet vore beregninger må forelægge 

spørgsmålet for tandhjulsleverandøren. 

Med hilsen 

A/S FRICES 

Fl/CK.-K. 	kopi til EKN og II L. 



Afskrift. 	 Pb — 1%. 

ODSHERREDS JERNBANE 
	

Holbæk, den 14.december 195o. 
HØNG—T2LIJCSE JERNBANE 
HØRVE—VERSLEV JERNBANE 
	

Journal nr. 1865. 

DIREKTREN 

EJ/DJ. 

A/S Prich , s, 

Aarhus.  

Vedr. 750 HK diesellokomotiv. 

Det meddeles herved, at Odsherredsbanens nye diesellokomotiv 

ønskes bygget med en tandhjulsudveksling svarende til en maksimal= 

hastighed af 90 km. i timen. 

Lied hilsen 

Afskrift til: Pl, EKN oIIL. 



Holbæk Privatbaner, 
Holbmk. 

Journ.nr. 1865. 	 Afd. L Pb-16o. 	15.12.5o. 

Ang..; 750 dies'ellokomoti, - tandhJulsudveksling.  

For en ordens skyld stadfmmter vi i henhold til Deres 
brev af 14.ds., at Deres 75o hk diesellokomotiv Ønskes udført med 
tandhjulsudveksling 1:3,6 svarende til en maksimal hastighed af 
90 km pr. time. 

Vi har straks underrettet benemotorleverandøren herom. 

Hed hilsen 
A/S FRICHS 

PI/OK.-K. 	II L. 



ODSHERREDS JERNBASE 
	

Holbæk, den 12. januar 1951. 

HG—TLLSi JERNBAN2 
	

Journal nr. 59. 

HØRVU—V=LV JF):1113ANE 

W/DJ. 

A/S Frichs, 

Aarhus.  

Vedr.: 750 hk. diesellokomotiv. 

I besvarelse af Deres skrivelse af 5.ds. oplyses, at 

man herfra — under forbehold af godkendelse fra statens tilsyn med 

privatbanerne — intet har at indvende mod den foreslåede ændring 

af ventilationsanlægget fra 3 stk. 4 hk. ventilatorer til 2 stk. 

6 hk. ventilatorer. 

..ed venlig hilsen 

Afskr.: Fl, II L, EKN og Ha. 



Afskrift. 	 Pb-175. 

DIREKTØREN 	 Journ. Nr. 0.Ba/U7 
VED 

TILSYNET MED PRIVATBANERNE 	 PH 

København K., d. 13. februar 1951. 

ER 

Herr direktørens skrivelse af 7. januar 1951 - journal nr. 

7 - om godkendelse af, at Odsherreds jernbanes nye diesellokomotiv 

bygges til en maksimalhastighed af 90 km. i timen har været fore-

lagt tilsynets maskintekniske konsulent, der har afgivet følgende 

erklæring: 

"1 skrivelse af 29/12 - nr. 1933 - til "udvalget af 1948 

vedrørende privatbanernes modernisering" udtaler banen, at diesel-

lokomotivet "må tænkes anvendt overvejende i godstrafikken", men 

at det dcg vil være formålstjenligt og økonomisk fordelagtigt at 

anvende lokomotivet også til fremførelse af "store persontog" i 

lørdags-søndags trafikken med en rimelig hastighed. 

Hvis nu maksimalhn.stigheden for diesellokomotivet sættes 

til 90 km/t, vil det blive mindre egnet til godstrafikken, end hvis 

maksimalhastigheden sættes til 75 km/t, men hvormeget denne mindre 

egnethed vil andrage i trækkraft i de omhandlede godstog, vil man 

antagelig bedst kunne danne sig et skøn oir?.r ved at lade Frichs 

beregningsmæssigt "gennemkøre" strækningen med tog af visse stør-

relser og "kørt" af de 2 typer diesellokomotiver - først herved op-

når man de rette oplysninger om, hvad de 2 tandhjulsudvekslinger be-

tyder trækkekraftsmæssigt og køreplanmæssigt. 

Til en sådan "kørsel" er et længdeprofil af banen nødven-

dig for A/S Frichs. 

Ønsker banen imidlertid ikke en så grundig undersøgelse 

af spørgsmålet, men er mere interesseret i at få "timehastigheden" 
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hævet, vil jeg hertil bemærke, at dette ikke synes nødvendigt ef-

ter resultatet af tidligere stedfundne forhandlinger i privatba-

nernes standardiseringsudvalg." 

Næst at bemærke, at den efter de nugældende bestemmelser 

i ordensreglementet ikke vil blive tilladt en kørehastighed af 90 

km i timen på banen med de nuværende indhegnings- og overkørsels-

forhold, skal jeg gøre opmærksom på, at der også vil blive krævet 

dokumentation for, at banens broer kan tåle belastning af diesel-

lokomotivet under kørsel me6 hastighed 90 km i timen, eller - hvis 

dette ikke skulle være tilfældet - forstærkning af disse. 

Efter mit skøn vil en bibeholdelse af 75 km i timen som 

maksimalhastighed for lokomotivet være fordelagtigst og bedst stem-

mende med banens tarv. Skulle forholdene engang udvikle sig der-

hen, at den tilladte kørehastighed på banen sættes op til 90 km i 

timen, vil de foranstaltninger, der da løvrigt skal træffes, få en 

så væsentlig økonomisk indflydelse, at udgiften til en omgearing af 

lokomotivet næppe vil betyde stort. 



Afskrift. 	 PC-175. 

ODSBERREDS JERNBANE 
	

Holbæk, den 16.februar 1951. 

A/S Frichs. Aarhus. 

rb 

Rører til brev af d. d., hvori vedheftede brev ikke 

blev medsendt. 

Afskrift: L, II L og EKN. 
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Afskrift. 	 Pb-176. 

Odsherreds Jernbane 

Høng-Tølløse Jernbane 

Hørve-Værslev Jernbane 

Direktøren. 

EJ/DJ. 

Holbæk, den 17. februar 1951 

Journal nr. 238. 

A/S Frichs, 

Aarhus. 

Under henvisning til vor skrivelse af g.d. og skrivelse 

fra direktøren ved tilsynet med privatbanerne, som blev eftersendt, 

/. 

	

	tillader man sig hoslagt at sende det i tilsynets skrivelse 

omtalte længdeprofil for Odsherreds jernbane. 

Med venlig hilsen 

Afskr.: L, II L, EKN. 



EJ/DJ. 	 9' november 1951. 

Hr. direktøren ved tilsynet med privatbanerne, 

Grønningen 15, 

København K. 

Vedr.: 750 hk diesellokomotiv. 

Hr. direktørens skrivelse af 13' februar d.å. blev under 

16' s.m. sendt til a/s Frichs i Aarhus, og ved et møde i Aarhus 

d. 22 ,  aftaltes, at Frichs skulle "gennemkøre" strækningen med 

2 lokomotiver, det ene gearet til en maksimalhastighed af 75 km 

i timen, det andet gearet til at kunne præstere 90 km i timen. 

Som den togbelastning, der skulle ansættes som dækkende behovet 

for godstogskørsel opgaves herfra 400 t på strækningen Holbæk-

Asnæs, 3oo t Asnæs-Vig og 2oo t Vig-Nykøbing Sj. Så store tog-

vægte forekommer kun rent undtagelsesvis, men kunne lokomotivet 

med 9o'km gearing klare et godstog som det anførte, ville dette 

lokomotiv være fuldt tilstrækkeligt for godstog på Odsherredsbanen. 

_For ikke at regne for gunstigt blev stationsopholdene ansat væsent-

1 -:_gt mindre e.d normalt forekommende, hvilket betyder mindre tid 

til afkøling af banemotorerne. 

Under 19' f.m. har Frichs svaret som det fremgår af ved- 

/. 

	

	lagte genpart med tilhørende diagrammer. Jeg har d. 25' f.m. 

nærmere drøftet spørgsmålet med Frichs, og efter de herunder 

meddelte supplerende oplysninger vil diesellokomotivet være i stand 

til at tilfredsstille banens behov for togvægt af godstog uden 

overbelastning af den elektriske udrustning. 

Endelig fastsættelse af tilladelig togvægt bør foretages 

efter en prøvekørsel på strækningen, idet temperaturen i banemoto-

rerne kontrolleres under kørselen på prøveturen. 
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I hr. direktørens forannævnte skrivelse er anført, at man 

herfra under 29/12 195o har udtalt, at lokomotivet "må tænkes an-

vendt overvejende i godstrafikken". Man var på dette tidspunkt 

ikke blevet gjort bekendt med de fra indeværende ='.,rs sommerkøre-

plan foretagne ændringer i statsbanernes køreplan for godstogene 

på Nordvestbanen, hvilke ændringer har muliggjort, et Odsherreds-

banens godstog afsendes så tidligt fra Holbæk, at lokomotivet 

kan returnere i persontog med afgang fra Nykøbing før middag og 

derefter anvendes i et persontog imod Nykøbing og returnere igen 

til Holbæk i godstog. Da begge de omhandlede persontog ofte er 

ret tunge, er det sandsynligt, at det nye lokomotiv en del af tiden 

vil blive anvendt som foran nævnt. Det må desuden anses for sand-

synligt, at det i en del af sommeren, hvor godstrafikken plejer at 

være af beskedent omfang, vil blive anvendt i ren persontogs-

kørsel, ligesom det naturligvis ved højtider og på alle søn- og 

helligdage vil blive anvendt til fremførelse af gemmenkørende hur-

tige persontog. Det må derfor antages, at lokomotivet må påregnes 

anvendt mindst lige så meget til fremførelse af persontog som til 

fremførelse af godstog, og da det som foran nævnt, selv om det 

geares til 90 km i timen, vil være tilstrækkeligt kraftigt til 

praktisk taget ethvert forekommende godstog på Odsherredsbanen, 

anser jeg det for rigtigst at lade lokomotivet konstruere, så det 

bliver så velegnet som muligt til anvendelse i persontogstrafikken. 

Frichs har bekræftet, at de foretagne hastighedsberegninger 

er baseret på fuld b,=ndagetykkelse, løbecirklens diameter 97omm, 

jvf. specifikationens pkt. II, 5. Med slidte hjulbandager (ca. 

87o mm i diameter) vil maksimalhastigheden for det til 75 km i 

timen gearede lokomotiv være reduceret til ca. 67 km i timen. 

I henhold til kontraktens bestemmelser (§ 4, jvf. specifi- 



kationens pkt. V. 2) skal der for den garanterede hastighed kunne 

tolereres en afvigelse af 5 % inden for garantiperioden, altså før 

der er slidt væsentligt på hjulbandagerne, 

Med en yderligere reduktion af hastigheden på 5 % kommer 

man herefter ned på ca. 64 km i timen. 

Ved forsøg med ældre diesellokomotiver har det vist sig 

vanskeligt at komme op Då de udlovede maksimalhastigheder selv 

med ret små togvægte, og det må erfaringsmæssigt anses for ønskeligt 

at have en beskeden hastighedsmargin til rådighed. 

I forbindelse med det stadigt mere omfattende samarbejde 

med statsbanerne vedrørende fremførelse af privetbanernes tog på 

statsbanestrækninger kan det være af betydning for Odsherredsbanen 

at råde over et aggregat, som kan præstere en større hastighed 

end den for tiden gældende maksimalhastighed for Odsherredsbanen. 

Med den udvikling, som man nu er inde i, med stadig 

stigende krav fra det rejsende publikum om nedsættelse af rejse-

tiderne, synes det mig også betænkeligt at foretage en kostbar 

nyanskaffelse, som kun knap nok er på højde med de i dag gældende 

hastighedsbestemmelser. 

Lokomotivet må anses for at komme ud for sine største 

præstationer ved fremførelse af store gennemkørende persontog, 

hvor det vil være særdeles ønskeligt at have så høj ydelse som 

muligt af trækkraften ved kørsel på tophastigheden. 

Man er her på det rene med, at en forøgelse af den til-

ladte maksimalhastighed på Odsherredsbanen, hvorom der foreløbig 

ikke er tale, kræver enten en ændring af de gældende bestemmelser 

herom eller i banens udstyr, såvel hvad indhegning som over- og 

underbygning angår. Lokomotivet tænkes indtil videre kun anvendt 

for hastigheder på indtil de tilladte 70 km i timen på samme måde 



som den fornylig anskaffede K-maskine, hvis maksimalhastighed er 

bo km i timen, og hvis hjultryk er 13 t (ikke afbalanceret vægt) 

mod diesellokomotivets 90 km i timen og 11 t akseltryk (afbalanceret). 

Jeg skal i sagens anledning oplyse, at statsbanerne i 

ikke ringe udstrækning anvender Mo, Mp og Mq vogne (med maksimal-

hastighed loo-12o km i timen) på strækninger, hvis tilladte mak-

simalhastighed er 7o km eller derunder. Der anvendes således Mq 

vogne på Himmerlandsbanerne, hvor den tilladte maksimalhastighed 

er 45 km i timen, og det påtænkes, at nogle af de nyanskaffede 

Mo4/ogne skal indsættes på strækningen Slagelse-Værslev, hvor man 

om kort tid agter at afløse bommene med blinklyssignaler. 

De fra Frichs modtagne resultater af den foretagne "prøve-

kørsel" og konklusionen heraf har jeg kendt i store træk i nogen 

tid, men jeg har først fået den skriftlige bekræftelse og den 

endelig udtalelse d. 2o' f.m., så det har ikke været mig muligt 

at underrette tilsynet før. Bestillingen er indtil videre opret-

holdt med tandhjulsudveksling svarende til 90 km i timen. 

Jeg skal iøvrigt tillade mig at oplyse, at Frichs med 

hensyn til levering af lokomotivet udtaler, at der endnu ikke 

foreligger oplysninger om forskydninger i leveringsprogrammet ud-

over en orienterende meddelelse fra Titan's side, hvorefter bane-

motorerne skulle være i farezonen, men så længe der ikke fore-

ligger yderligere derom, forventer Frichs stadig at kunne over-

holde det oprindelige program med levering omkring maj 1952. 

Samlingen af visse konstrutionselementer er så småt 

begyndt, men arbejdet påregnes påbegyndt i større målestok i 

begyndelsen af december måned. 

Erik Johansen, (sign.). 



Afskrift. 	 Pb-254. 

Odsherreds Jernbane 
	

Holbæk, den 9' november 1951. • 

/DJ 	• 
	

Journal nr. 1835. . 

A/S Frichs, 

Aarhus.  

Hoslagt følger genpart af en d. d. til tilsynet med 

privatbanerne afsendt skrivelse vedrørende 75o hk diesellokomotiv. 

Med højagtelse 

Afskr.: L, II L og MG 



Holbæk Privatbaner, 

direktøren, 

Holbæk. 

Afd. L. 	 24.11.51. 
Pb.-26o. 

Ang: 75o hk diesellokomotiv.  

Under udarbejdelsen af lokomotivets detailler har det 

vist Eig hensigtsmæssigt af forskellige grunde at ændre p die-

selmotorernes lyddamperanordning, hvilket medfører, at skorste-

nenes placering ændres I forhol til den p. projekttegningen 

viste anbringelse. 

Selv om vi ikke betragter dette som nopen cEentlig 

forandring ved lokomotivet, ligesom omtalte placerin:: ikke er 

--mttlset 3A. tegningen, undlader vi ikke herved at gøre :Az bekendt 

dermed for det tilfælde, at det muligvis kunne være af betyning 

med hensyn til remiseforholdene. 

Skorstenene placeres 1 en afstand af 358 mm p?, hver 

side af lokomotivets midtlinie. Vi kan tilføje, at hovedmLlene 

for lokomotivets længde, bredde og højde bliver uforandrede efter 

projekttegningen. 

Med hilsen 

A/S FEICHS 

Ha/ER. - K. 	Kopi til L l  I/ L, EK:N og Ha. 



- - t.fskrift.  
7°- 

ODSHERREDS JERNBANE 
HØNG-TØLLØSE JERNBANE 
HØRVE-VÆRSLEV JERNBANE 

Ft-254. 

Holbæk, åen 24' december 1951. 

Journal nr. 2o12. 

A/S Frichs, 

Aarhus.  

Fra direktøren ved tilsynet med privatbanerne er under 
2o' ds. modtaget sålydende skrivelse: 

"Vedr.: 75o hk diesellokomotiv. 

Under henvisning til hr. direktørens skrivelse af 
9' november 1951 - journal nr. 1827 - skal jeg meddele, at sagen 
har været forelagt tilsynets maskintekniske konsulent, der har 
afgivet følgende erklæring: 

"Vedr.: maksimalhastigheden for 750 hk dieselloko, Holbæk 
banerne.  

Efter at de i min skrivelse af 7. februar d. å. omtalte bereg- 
ningsmæssige kørsler over strækningen med togstørrelser, der er 
opgivet Frichs af banen som værende tilstrækkelige for banens drift, 
nu er foretagne med et for banen tilfredsstillende resultat med en 
tandhjulsudveksling svarende til go km/t, og således at temperaturen 
I banemotorerne ikke overstiger det tilladelige, har jeg for mit 
vedkommende intet at bemærke til, at lokomotivet bygges med en 
maksimalhastighed på go 1i/t". 

Under forudsætning af, at ændringen fra 75 til :.c) km/t mak-
sinalhastighed hverken 'medfører tillægsbetaling til a/s Frichs for 
lokomotivet til Odsherreds jernbane eller for de øvrige lokomotiver 

-- -i samme serie, og at lokomotivet på Odsherreds jernbane kun anvendes 
med den der fastsatte maksimalhastighed af 7o km/t, skal leg i betragt-
ning af dets eventuelle anvendelse på statsbanestrækninger med større 
tilladt kørehastighed ikke modsatte mig, at lokomotivet geares til 
go km/t." 

Sagen om diesellokomotivets gearing kan hermed betragtes 
som afsluttet, og bestillingen, hvorefter lokomotivets maksimal-
hastighed er go km i timen, fastholdes. 

Med venlig hilsen 

Afskrift: L, EKr og II L. 



04sherreds jernbane, 

direkt%ren, 

Afd. L. '2. Pb-277. 	 2,.1.  

hk diesellokemotv 

PL det oprirtlelie lokomptivprojekt 2ooL-21, som er 

vedh,:rtftot overenskomten, havde vi fronat rorlac til ra= 3.,y-.-e^e 

lokomotivbogie-i 1,snenie udførelse son t1 state:bc=nor 

nen a denne lulfrelse:tflhi ,C var no:e .: dyrere end en af 

profiljern byr7et beie, blcv alte ,nat:!_vt "orslar. 	rot iedtrjct 

prisuregnin .::er,. 	:;et er en foru=tn -, „ r.t afle lokonciv,,*ne 

v=r,t. en- bov der :Gru, . fler kontrkr ." -~n.:~ • 	 4, 4 

lar;.celzen af kontrktprlson tr'etbez..l:utninc on.., at lol -etivet 

skulle leveres r1.2 profilbede 117ier, uden at 	den:Tanc fandt 

det nødvendit at an:1re kontrttecninor.. 
.10 

å. u• 	 un...3erz.-e1:3er - c, 

specielt- nen henblik 1N7, piac:sferhc ,ldeno 	boerne I, forbin- 

delse med tryElurtbeholdernos anbrinFelsc, rørarrancementer etc. . 

har vi delvis omtegnet projektteeninren med de profilbyggede bogier 

indtegnet, og da disse som ..tYlce af de noget lmneere bladfjedre med 

vinkelefbalaneering mellem de to hjult har 2oo mm "større hulstand", 

stLr valeet mellem (At bibeholde den pL den oprindelige projektteening 

angivne eenterafstand or egre "største hjultand" 2oo mm stgrre, 

Fl/LC. - K. 



nemlig lo13o mm 1 stedet for 9930 mn eller at bibchoLle "største 

hiuletand" 93o mm. 

Da de profi/byggede bozier 1 sidstnamnte tilfælde vil 

medføre, at afstanden imellen boclerne formindskes med 14.00 mn„ hvor-

ved pladeforholdene imellem bogierne bliver e& meget mindre, at 1 

hvert fald nr,le af trykluftbeholderne ikke kan =e der og mL an. 

bringes oppe 1 lokomotivet, formentlig 1 maskinrummene, en Ixsning 

som vi helst vil undgt ts hensyn til trykluftbeholdernes afkc;11nr og 

til pladsforheldene oc udseendet i maskinrummene, henstiller vi, at 

+ 2ooT q'le godtages. 

NL.r vi ikke tiClicere har frert denne sar- , skyldes det, 

. 	, 	- at vi L...„.er ac ..øree _orhaninr!er hPv!'efct '"c+ 	-+ 

hjulstand" blot ikke mLtte overstige lo5oo n. 

	

7om 	holuene 1 dag 11:,,er, hvor arbeet på de fe-ste 

7,4-, 	 at afterelso ar påbegyndt, er 	a. e- 

om en eventilei a-..nring, som vi dog 11byr 1:an undr:71s, t .r:fes. r»od ran-

ske kort varsel, eL vi ikke standses i swInenbycninrsarbe:Idet. 

Af hensyn til bectensen om, ct santlice lokemotiver skal 

udfrue ens, har vi fcrelegt segen ror direktren .1"er 7 4.1snet ned 

Privetbanerne til afgrelse; menp crun af tiden har vi n-nt det 

rigtigst semtidig at ferelm! -..re den fe ,' Cc 	Car hr r^- 4 -et 

stillinc på denne lOkomotivstrrrelse. 

hilsen 

A/c r I c r c 



/i•  
Pb-277. 

ODSHLBLEDS JERNBA.NE  
HØNG-TØLLØSE JERNBANE 
RØRVE...VÆRSLEV JERNBANE 

EJ/DJ. 

Holbæk, den 5' januar 1952. 

Journal nr. lo. 

A/S Frichs, 

Aarhus.  

Vedr.: 75o hk. diesellokomotiv. 

besvarelse af Deres skrivelse af 25' f.m. meddeles, at 

man her vil foretrække den store hjulafstand, så alle trykluft-

beholdere -  kan anbringes under lokomot5vet som først planlagt, og 

der haves derfor intet at indvende imod det p& tegning 2oo L 831 

viste. 

Direktøren ved tilsynet er underrettet om forawtende. 

Med venlig hilsen 

P.S. Ved det planlagte møde d. 24 ds. vil Odsherredsbanen være 

repræsenteret af overmnskiningeniør Sørensen og undertegnede. 

Afskrift: P.T., L, II L og Ha. 



liolbrk Privatbaner *  
Holbæk. 

Ard. L Pb..362. 	19.4.52. 

Ang.: mmrknin, af nye lokqmotiver.  

Under henvisning til overenskomstens tekniske specifika-
tion afsnit II punkt 17 ang&ende anbringelse af skilt med banens 
ejendomsmerke, litra og nummer beder vi Dem venligst fremsende de 
nødvendige oplysninger desangående. 

Med hilsen 
A/S PRICES 

Ra/GX. -K. 	TI L. 



bolbæk Privatbaner, 

Holbæk. 

kfd. L Pb-369. 	21.4.52. 

,Ang.: 75o hk diesellokomotiv - ekstra smørepliefilter. 

K Eillerød-r,rederiks~k-Eundested Jernbane har man 1 

nogen tid på banens diesellokomotiv M 3 gjort forsøg med et ekstra 

smøreoliefinfilter af fabrikat F.S. Andersen indskudt 33M "by-pass" 

filter i smereoliesystemet med det resultat, at olien i maskinen og 

1 sumpen nu er fuldkommen klar og ren. 

Samme finfilter har vi gennemprøvet 1 vor krt!'teentral 

på vare stationære maskiner og kan som resultet heraf oplyse: 

PA en stationr motor, der swres med smøreolie med de 

fra før krigen kendte betegnelser, holdes maskinen ren for slam 

og afsætning af fedtstoffer ganske svarende til de iagttagelser, 

der er gjort pIrederiksvmrkbanen. P en trykledet motor af samme 

type som til privatbanelokomotiverne opnås samme resultat med samme 

smøreoliekvalitet, men udseendet af stemplerne er dog ikke så til-

fredsstillende, som nAr der anvendes en af de nyere kvaliteter 

smøreolie de såkaldte HD olietyper. 

Et afsluttende forsøg med anvendelse af HD olie 1 for-

bindelse med tinfiltret er endnu ikke tilendebragt, og da anskeffel-

sestiden for finfiltret er ca. 6 . 8 uger, har vi ment det rigtigst 

Fl/GK.-K. 	kopi til D og II L. 



4 
Cr.* 4,)4. 

allerede nu at gøre Dem bekendt med, at Frederiksverkbanen har 

bestemt sig til at forsyne sit lokomotiv med et ekstra finfilter 

for hver motor. 

Vi kan til Deres orientering oplyse, at merprisen herfor 

andrager kr. 2.97o,00 pr. lokomotiv, og beder Dem meddele os, om 

De også måtte ønske :Jeres lokomotiv udstyret hermed. 

Med hilsen 

AIS FRICES 



&abe* Privatbaner, 
Bolbek. 

Afd. L. 	 2.5.52. 
Pb.-382. 

Angt nye dieeellokomotiver - 
fnbripeelee itr holdere. koblinxer etc.  

hermed fremsender vi til Deres orientering tegning 

.4 	nr. 301 L-24.o90 visende anbringelsen af 

holdere for slutsignal, 

mertogssicnal, 

koblinger for lys, 

signallanterne. 

E4frelat der ud fra amrlige hensyn skulle vare grund 

til afvigelser fra den viste placering, beder vi Dem snarest 

fremsende meddelelse herom. 

ked hilsen 

Alt FRICBE 

Re/RK. - K. 	Kopi til Fl., EKN, II L, Ha., Lange. 



Holbmk Privatbaner, 
Holbmk. 

Afd. 	P-b-394. 	13.5.52. 

ausi?5o !'k ese1..e]etrisk b 	tivtfl  Odsherrede Jernbane.  

hermed stad:ramt« vi de ved direktør Johansens besøg. 

her 1 går trufne aftaler vedrørende ovennavnte: 

1) lokomotivet leveres uden de i vor skrivelse af 21.f.m. 

(Pb-369) omhandlede smøreolien/tre. ïet blev oplygt overfor 

banen, et mntm.erne er fm.synet med sAdanne studse, tt benon 

salv senere 33 ønsket ktn mbntere disse filtre. 

2) et bowørke enbringes pta begge endPr tf lokbmbtivet sLledes 

som aftalt og af en størrelse som angivet øf direktør Johansen. 

3) På begge sider af lokomotivet i en afstand af ea. 3o c= 

under brystningslisten anbringes bogstaver med banens navn 

1 blokskrift 
ODSI.L.:RRLDS.JWINBANE 

24 

Bogstaverne skal vare loo ma h..tje .$)g fastgøres på en plade, 

der skrues på siden af lokomotivet. 

4) tegning 301 L,-24.090 blev godkendt mad undtagelse af signal-

lanternen, idet banen ønsker denne udformet som en reserve-

projektør med es. halv s& styrk lysstyrke som hovw!projektøren. 

	

.2.t.,-,/ 	--, t. 	-`, ---- e/' 	(...-,:: - 	.. '' 	.- 	J ..;" <• ' ., 	 ___._- 

., 

VNIOX..,K. kopi til II L, Ha, EKN og ing. Lange. 



101• 
	 13.5.52. 

Det blev foreholdt dirøktør Johansen, at de viste signal-

lanterner er hjemkøbt til samtlige lokomotiver, og at banen 

derfor måtte betale sådanne ekstra udgifter, som ville opstå 

ved anskaffelse af en projektør som ønsket. 

Ked hilsen 

4/5 PRICKS 



HolbEek 1-riv£,tbuner, 

Eolbcd...• 

Ar4. 20.5.5z. 

• ri  •  

"..7=L:cr henvisninc til punkt 3 1 vort brev at 13.df.4 

• I. 

	

	tre=sen,,,,ez h.zrnez2. te.Tnine :.;c1L-24.241, :ler viser ejendomsmwrket 

til '-.ere.t; nye lokomotiv. 

5orcteverne er ikke z= nteret i brevet loo, nen kun 

65 m= 	hvilket svarer til en at vore 2 standardstørrelser. 

.?':!4,imort.^11+ V1 ',5 ., ‘! ,~ 
• 6441~ 	 ...n..... 	sw 	 wiwi■• \n, 	41.11 	 •..■ 	 W 	 1, 	 aa,  111,i■ 

torec.Uorle bw.stever ui.Y..tres støbt t 9 mr. tykkelse, 

Vi br.'? T:lseeret skiltets overkant 235 m2 	h!t7ctdo,  

nincslisten, s::',1odes at den !'lurter 	overkanten ar jr.lousiet 

1.cenerztorru,=t t 	tninQ'er.4 

:;crec be=mrninp7er 	zantirlig merl, at vi bier 

Do= returnere :ten trc=en .f.te tan-"nr 

Med hilsen 

4/Z FRICE.S 

12/1,C. 	 Kopi til II L. 



/.-6
, 	

Afskrift. 	
Pb-400 

ODSHERREDS JERNBANE 
IWNG-T=CSE J3RNBANE 
1=E-WERSLEV JERNBANE 

EJ/DJ. 

Holbæk, den 21' maj 1952. 

Journal Nr. 644. 

A/S Frichs, 

Aarhus.  

Vedr.: 750 hk. diesellokomotiv. (A. o( /  

I fortsættelse af samtalen mandag d'. 12/5 skal jeg 
herved oplyse, at lokomotivet ønskes malet med Sadoloid nr. 23o 
og taget ønskes strøget med aluminiumsbronce. 

Med venlig hilsen 

Afskr.: L, Ha og 
,f 

/5'4 A71"  



Afskrift. 	 Pb-394 

Odsherreds Jernbane 

Høng-Tølløse Jernbane 
	

Holbæk, den 23t maj 1952. 
Hørve-Værslev Jernbane 	 Journal Nr. 658. 

.E.J/DJ. 

A/S Frichs, 
Aarhus. 

Vedr.:  750 Hk. diesellokomotiv. 

Deres forslag til lokomotivets påskrift med Deres standard-
bogstaver af højde 85 mm kan tiltrædes. 

Af hensyn til ventilationsåbninger m.v. vil det formentlig 
give det bedste udseende, hvis påskriften anbringes midt på den 
ubrudte flade i lokomotivets ene ende omtrent som antydet med rødt 
på den medsendte tegning, som hermed returneres. Den rigtige 
placering lader sig formentlig bedst bestemme ved forsøgsvis an-
bringelse i værkstedet, når lokomotivet er omtrent færdigt, og jeg 
overlader til Deres skøn at finde det heldigste anbringelsessted 
for navneskiltet. 

Med venlig hilsen 

Afskr.: L, Ha og II L. 



- c / 
Afskrift. 	 Pb 

Odsherreds Jernbane 

Høng-Tølløse Jernbane 
	

Holbæk, den 23' maj 1952. 
Hørve-Værslev Jernbane 	 Journal nr. 66o. 

EJ/DJ. 

A/S Frichs, 

Aarhus.  

Vedr.: 75o hk. diesellokomotiv.  

I besvarelse af Deres skrivelse af 16 1  ds. oplyses, at vi 

ikke har noget ønske om nummerering af akslerne på ovennævnte 

lokomotiv. 

Med venlig hilsen 

Afskr.: L og Ha. 



ODSHERREDS JERNBANE 
HØNG-TØLLØSE JERNBANE 
HØRVE-URSLEV JERNBANE 

AfsKril't. 	
Pb-L;'5. 

Holbæk, den 27' september 1952. 

EJ/DJ. 
	 Journal nr. 2o32. 

A/S Frichs, 

Aarhus.  

Vedr.:  Dl. 24, bremseklodser. 

Deres prøvemester har over for værkmesteren udtalt, 

at Frichs ville forlange, at der - i det mindste i garantiperioden - 

skulle anvendes bremseklodser med strækmetal. 

Så vidt man her har bragt i erfaring, er Frichs' pris 

for sådanne bremseklodser ca. det dobbelte af, hvad vi her betaler 

for klodser uden strækmetal, og vi er derfor ikke indstillet på at 

efterkomme Deres krav herom, med mindre dette udtrykkeligt måtte 

være hjemlet i kontrakten ;  hvad vi ikke hidtil har kunnet se. 

For så vidt de måtte være berettiget til at stille krav 

om arten af bremseklodser, skal jeg anmode om at få oplyst, hvor 

strækmetallet kan fås, og hvad prisen er for et sådant indlæg, som 

vi så kan lade vor sædvanlige forbindelse bruge til fremstilling 

af bremseklodser. 

Endvidere bedes Deres nøjagtige pris for bremseklodser 

med strækmetal opgivet. 

Med venlig hilsen 



Holbæk Privatbaner, 

Holbæk. 

J.nr. 2o32. 	 Afd. L ?b-495. 	29.9.52. 

Ang.: Dl. 24, bremseklodser.  

Foranlediget af Deres brev af 27.ds. vedrørende bremse-

klodser eller rettere bremsesåler med jernindlmg fremsender vi 

vedlagt tegning 3o1 L-22.124 og kan samtidig oplyse, at prisen pr. 

bremsesål fremstillet her hos os med jernindlæg er kr. 25,00 pr. 

stk., og at vi kan levere jernindlæggene til en pris af kr. 2,00 

pr. stk. 

,. 
	Med hensyn til kravet om, et bremsesålerne skal være for- 

synet med jernindlæg, kan vi til orientering oplyse, at vi over-

hovedet ikke kender til at levere bremsesåler uden jernindlæg, og 

at vi var af den opfattelse, at det indenfor jernbanerne var et 

almindeligt sikkerhedsmæssigt krav gående ud på at forøge sikker-

heden ror, at den nederste halvdel af en knækket bremsesål ikke 

falder af og udvirker sporafløb. 

Vi har ment det rigtigst at gøre Dem fuldt bekendt med 

dette forhold og har måske - omend det ikke var tilsigtet - ved 

at forlange bremsesåler med jernindlæg 1. garantiperioden sat sagen 

lidt mere på spidsen end strengt nødvendigt. 
Med hilsen 

idS FRICHS 

Fl/GZ.-K. 	kopi til II L og IX. 



Hr. direktør E. Johansen, 
Rolbmk Privatbaner, 
Holbæk. 

Afd. L Pb.494. 	29.9.52. 

,Eksprea.  
Ilcmjj_212_hk_112,22112k2R2Ltu 

I henhold til telefonsamtale 1 dag fremsender vi vedlagt 
2 fotografier ef O.R.J. nr. 24. Det ene er taget 1 fabrikagLrden, 
nemlig nr. 546o, inden prøvekørslerne herovre, det andet, som endnu 
Ikke er nummereret, af diesellokomotivet, da det kørte ud af 
fabrikken den 22.da. om  mDrgenen, kendetegnet ved den hvidmalede 
brystningsliste. 

Xed hilsen 
A/S PRICH8 

FlIGIC.-K. 	kopi til 11 L og Borum. 



k.fs=:ft. 

A/S FRICHS 

Aarhus 
kabyhøj, den 1110 1952. 

Beretning nr. 43 

fra 	0.A.C. Yielsen 	 over anlæget 0.E.J. M 24. 

Ovennævnte kørte første prøvetur paa Hammelbanen. 

Tirsdag den 16/9 afg. Aarhus kl. 16.15 retur paa fabriken kl. 17.3o. 

1. Prøvekørsel paa D.S.B. 18/9 afg. Aarhus H tog 6943 

kl. 15.10 2oo ts taravæzt, retur fra Langaa i tog 6952 kl. 16.35 ank. 

Aarhus H kl. 17.18. 

2. Prøvekørsel paa D.S.B. 19/9 a Aarhus H tog 6947 

kl. 15.10 3oo ts taravæf,t, retur fra Langaa i tog 6954 kl. 16.4o 

ank. Aarhus H 17.29. 

LørdE, g og Søndag den 2o/9-2119. Lokomotivet løftet for 

ændring af smøreoliebeholderne for begge motorer. 

Mandag d. 22/9. Overført lokomotivet fra Aarhus til 

Holbæk med afg. fra Aarhus H kl. 11.00 afg. fra fabriken kl. 9.co 
-- 
ank. til Holbæk kl. 19.15. 

Tirsdag den 23/9 afY,oljtas prøvekørsel paa hjembanen. 

Fra Onsdag den 24/9 indsattes lokomotivet i driften. 

D.A.C. Nielsen. 



Afskrift. 

A/S Frichs 	 Aabyhøj, den 6/10 52. 

Aarhus 

Beretning nr. lo 

fra C. Haugaard Nielsen 	over anlæget O.H.J. 24. i Holbæk. 

Paa ing. V. Nielsens forespørgsel om der fandtes vand 

i banemotorerne efter kørsel i regnvejr, kan jeg oplyse: 

Loko. 24 kørte fredag formiddag turen Holbæk-Nykøbing-

Holbæk i stærkt regnvejr, ved ank. til Holbæk undersøgte jeg 

banemotorerne, men fandt ikke spor af fugtighed da jeg aabnede 

bunddækslet. 

Luftspjældet i luftkanalen var aaben i kørselsretningen. 

C. Haug.Nielsen 



Afskrift. 

A/S Frichs 
	

Aabyhøj, den 6/10 52. 
Aarhus 

Beretning nr. 6 

fra C. Haugaard Nielsen over anlæget O.H.J. 24 i Holbæk. 

Ang. utæthed i samlekanal til smøreoliebeholder under 

dieselmask. I i ovennævnte loko. 

Det blev ret hurtigt konstateret, at det var svejsningen 

mellem flangen for afløbsrøret og samlekassens bund, som var utæt. 

Et par forsøg, dels ved svejsning og dels ved stemning, 

af den gamle svejsesøm, gav intet resultat med hensyn til tæthed, 

hvorfor det blev besluttet at tage loko. 24 ud af driften om tors-

dagen d. 2/10 52. 

Loko. 24 blev løftet ca. 2oo m/m, (men kun i den ende 

hvor lækagen var), netop saa meget at smøreoliebeholderen kunde tages 

ned. Tilløbsrørene til samlekanalen blev afmonteret, og gennem 

hullet i samlekanalens flange kunde man nu ved hjælp af trykluft 

blæst ind udefra se hvor utætheden var. 

Ved gentagne forsøg pas at lukke utætheden ved svesning 

igennem hullet i samlekanalens flange blev det konstateret, at utæt-

heden blev ved at følge den nye svejsesøm, der var nu ikke andet 

at gøre end at skære samlekanalens flange ud for at give plads for 

elektroden og svejse flangen for afløbsrøret langs hele dens kontur og 

dermed haLbe paa at faa lukket utætheden inde. 

Efter denne svejsning blev en ny flange til samlekanalen 

fremstillet og isvejst, blindflanger, 3 stk., blev fremstillet og 

paamonteret samlekanalen, hvorefter denne blev trykprøvet med 

vandtryk ca. 3 kg/cm2 . 

Der viste sig endnu, at der var en lille utæthed, men dette 

blev ret hurtigt lokaliseret og lukket ved svejsning, tæthed var 

Afskr.: L p  II L og V. 
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nu tilvejebragt. 

Udskylning af samlekanal og oliebeholder blev omhyggeligt 

foretaget ved hjælp af vand og derefter blæst tør med trykluft. 

Vi fortsatte med montering af oliebeholderen, saaledes 

at der kun var tilbage at sænke og samle loko. fredag morgen. 

Loko. 24 indgik i driften fredag form, kl. lo 15 - kl. 1321 

var vi i Holbæk igen og havde her lejlighed til at konstatere, at 

svejsningen holdt tæt, loko. kørte endnu en tur Holbæk-Nykøbing 

og kom først i remise fredag aften kl. 22 o° . 

Lørdag morgen tilsaa jeg lokomotivet og fandt ikke spor 

af olie fra svejsningen. 

Paa turen Holbæk-Nykøbing fredag formiddag faldt olie-

trykket paa dieselmask. I til o kort efter afg. fra Holbæk, maskinen 

blev stoppet og sugefilteret for smøreoliepumpen blev udskiftet, 

da dette var fuldstændigt tilstoppet. 

Udrejse tirsdag d. 30/9 52. 

Hjemrejse Lørdag d. 4/10 52. 

C. Haug. Nielsen 



Afskrift. 	 Pb-5o1. 

Odsherreds Jernbane 

Høng-Tølløse Jernbane 

Hørve-Værslev Jernbane 

Direktøren 

EJ/DJ. 

Holbæk, den 9' oktober 1952. 

Journal nr. 1292. 

A/S Frichs, 

Aarhus.  

Vedr.: bremseklodser.  

Vi har modtaget Deres skrivelse af 29t f.m. samt tegning 
3o1 L-22.124, og skal herefter anmode om at få leveret bo stk. 
jernindlæg å 2,00 kr. pr. stk., idet bremsesålerne vil blive støbt 
hos banernes hidtidige leverandør» 

Med venlig hilsen 

Afskr.: L, II L, III og IX. 

Holbæk Privatbaner, 
Holbæk. 

J.nr.1292. 	 Afd. L Pb-501. 	11.1o.52. 

Ans's G.H.J. nr. 24 . lirems,kliodser.  

Foranlediget af Deres skrivelse af 9.6s. afsender vi en 
at de nærmeste dage bo stk. jernindlmg til brug ved fremstilling 
at bremaesåler fra Deres hidtidige leverandør. 

Ned hilsen 
A/S PRICSS 

‘, 	3 	47-( 

.4 	 A A...4. 4.•• 	 • • 

P1/141.-K. 	kopi til II 149 III og IX. 



Pb-5o2. 

A/S Frichs 

Århus 

k/S Frichs, 

Irhu s. 

Afd. K. 	Den 14.10.1952. 

Art 	 dieSen0k0. 

Den 17. og 18.ds. har vi aflagt besøg på ovennævnte bane, 

hvor vi udskiftede brændstofpumpen på motor nr. II med en af Dem 

fremsendt ny pumpe. Den udskiftede pumpe bliver returneret til 

Dem, og utætheden hidrører fra pumpens endedæksler, som begge er 

løse. 

Der var endvidere klaget over, -3.t dødmandsknapperne i fører-

rum II ikke fungerede, og det viste sig, at en ledning, som elektriker 

Christensen har lagt under opholdet i Holbæk, var knækket, idet 

dødmandspedalen har gnavet den over. Der blev lagt en ny ledning, 

og dødmandsknapperne er nu i orden. 

Endvidere var der klaget over en del utætheder i rørsyste-

merne for motorerne, og vi pakkede haner og forskruninger om, hvor 

det var nødvendigt. I denne forbindelse vil vi ikke undlade at 

gøre opmærksom på, at flere haner og termometre var skruet sammen 

med pakgarn, hvilket i flere tilfælde tillod olien at sive ud (både 

brændolie og smøreolie). 

De under motoren anbragte metalflangestudse på henholdsvis 

motorens bundkar og olietanken er fastspændt med jernskruer, og 

det har vist sig, at disse skruer vedblivende skal spændes efter 

for at holde tæt, og det er vor formening, at det skyld-es det bløde 

materiale, hvoraf skruerne er fremstillet. Vi vil derfor foreslå, 

Afskr.: L, DT II A og II L. 
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at De levere banen skruer udført af stål til udskiftning af de 

isiddende jernskruer. 

Den i cylinderblokken på motor I nr. 1o22 konstaterede 

revne har vi besigtiget og kunne konstatere, at der ikke længere 

siver vand igennem, og det er vor opfattelse, at revnen er rustet 

sammen. Vi vedlægger en skitse, som viser revnens forløb. Revnen 

sidder lige bag trykkontakten for kølevand. Direktør Johansen 

meddelte, at banen ønskede enten at få erstatning for den revnede 

blok, eller at vi forlængede garantien for blokken således, at 

dersom der sker noget forårsaget af revnen, erstatter vi blokken 

inden for den forlængede garantitid. 

Vi observerede en del knirken og knagen under kørsel med 

lokomotivet og var efter samtale med ingeniør Floor bange for, at 

det drejede sig om rivninger i det ene centrumstykke, men fandt 

frem til, at det var vippetøjet imellem bladfjedrene der gnavede 

på rammen, og knirkelyden ophørte efter at dette sted var blevet smurt. 

Det viste sig, at motor II røg en del i udstødningen, og 

da røgen er blå, kan det tyde på, at derbør skiftes skraberinee 

I denne motor. 

Sluttelig kontrollerede vi pumpens indstilling, og denne 

var, når 0-mærket på brændstofpumpens koblingshalvdel stod overens 

med pilen, og cylinder 3 og 4 var i top, og cylinder 4 stod for 

tænding følgende: motor nr. I 4°  før top og motor II 3 0  efter top. 

Med hilsen 

A/S FRICES 

E. Schacht 



Pb — 512 
Afskrift. 

ODSHERREDS JERNBANE 
	

Holbæk, den 3o' oktober 1952 
HØNG—TØLLØSE JERNBANE 
HØRVE—VÆRSLEV JERNBANE 

Direktøren 

EJ/DJ. 

A/S Prichs, 

Aarhus.  

Vedr.: reservedele til 750 hk. diesellokomotiv. 

Vi har modtaget Deres tilbud af 25' ds. på forskellige 

reservedele til ovennævnte diesellokomotiv, og skal i henhold 

hertil anmode om at få leveret de i tilbudet specificerede dele 

snarest belejligt. 

I Deres skrivelse har De nævnt, at der ikke for tiden 

kan afgives t_lbud på reservedele til kompressorer og elektriske 

maskiner; tilbudet udbedes snarest, men før det modtages — og så 

snart som muligt — skel vi dog anmode om levering af: 

8 stk. elektrokul for banemotorventilator. 

Med venlig hilsen 

Afskrift til L, II L — EKN. 



Pb-531. 
ODSHERREDS JERNBANE 
HØNG-TØLLØSE Dr.,, ZE 
HØRVE-VÆRSLEV JERNBANE 	 Holbo*, den 18' november 1952 

Direktøren 

Journal nr. 1468. 

Ej/DJ, 

A/S Frichs, 

Aarhus.  

Vedr.t  projektører på 75o bk. diesellokomotiv. 

De i henhold til Deres skrivelse af 14' ds, afsendte dele 

til projektørerne er nu modtaget her, og de vil blive anbragt i 

lokomotivet i morgen. De afmonterede dele vil snarest herefter 

blive returneret til Dem. 

Med venlig hilsen 

Afskr.: L EEN - II L. 



Afskrift. 	 Fb-54. 

ODSHERREDS JERNBANE 
	

Holbæk, den 2o' november 1952. 
=G-T:1=E JERNBANE 
FIRVE-V=LV JERNBANE 
	

Journal nr. 1473. 

EJ/DJ. 

A/S Frichs, 

Aarhus. 

Vedr.: Bremsesåler til 75o hk. diesellokomotiv.  

De med lokomotivet modtagne bremsesåler var af meget dårlig 

(blæret) støbning, hvilket nedenstående opgørelse af sliddet på Deres 

såler og her fremstillede (billigere) såler viser. Vore egne bremse-

såler har ikke haft indstøbt armeringsjern, men det hold, som nu er 

sat på (3' hold) har jernindlæg fra Frichs, medens sålerne løvrigt 

er fremstillet her. De vil blive holdt underrettet om holdbarheden 

af de sidste såler. 

De oprindelige såler blev udskiftet efter 3.468 km's kørsel, 

heri medregnet 2 dobbeltture Aarhus-Langaa og turen Aarhus-Holbæk. 

Med den af Dem opgivne pris af 25 kr. pr. bremsesål (altså 400 kr. 

pr. sæt), svarer dette til en udgift til bremsesåler af 11 1/2 øre 

pr. km. 

2' hold bremsesåler uden jernindlæg og fremstillet her i 

Holbæk har kørt 7.277 km. Sålerne vejer 9,6 kg. pr. stk, og prisen 

er o,95 kr. pr. kg. Et sæt på 16 såler koster altså 146 kr., og ud-

giften til bremsesåler bliver herefter 2 øre pr. km. 

Jeg går ud fra, at den dyre leveringspris er indregnet i 

betalingen for lokomotivet, og vi synes derfor her, at holdbarheden 

har været alt for ringe. Jeg skal derfor tillade mig at henstille, 

at der leveres os et hold bremsesåler uden beregning og helst af en 

noget bedre kvalitet end de med lokomotivet leverede. 

Med venlig hilsen 

Afskr. L - II L. 



Holbmk '2-1vatbaner, 

aolbuk. 

J.nr. 147. 	 22.11.52. 

'1°#z diesel-loknotiv 	.::,remseaUer.  

: - orsnlediget af JereE skrivelse af 2o.de. vil vi foretage 

en unSersJi,7ele.e af det raateriale, der af CP igennem mar:ce 

år er blevet nvent til fremstilling af bremsear, 

anlednini: af den kritik, so=ie har freirt, m.4 vi spe. 

eielt hwJe lov t ...1 at ,4(re opmmr .4com p4, at ae .7.rte  z:;reaesUer 

altt 	uz.a4ifte5 bty.e3.ij urtiere, 	 r.ce  r; nye 

ar skrubdrcj&le 	åerfor ikke n= 	,ulatte 	 aon; Oe 

bliver efter non 	 derutover fremf;wes der zt .eb- 

hensyn til brec.seevnen foreelliLe 	oe jo lar6ore zr udfArer 

brezz.nesler-,:, desto lm=gere varer der., :et 	 reduceres brese- 

evhen pZ, selve loko4otivet razske 

Let er af megen interesse for os et ~:tnee iere olys-

ninger oz h ldbarheen, idet vi alm-ig no:3»ensinde ve ti.Uicere 

le:,11rhed er blevet gjort beken .it zer- tilsvarende invendin tftr. 

I'roblemet, som De her rejst *n L,,,leres hnlbar%ej Oj 

deraf f:114.-ene udgift tor banen, ken vi ganske slutte ns til, wen 

de vi aom forennevnt ikke ticUlgere har mottaget reklaationer 

• 	Kopi til L - i L V. 



;.? 

over holdbarheden, udover hvad vi på forlind selv var klar over, 

nemlir at er. blødere brezsea'41 ikke holder så Imnge som en hård 

bremeesUg  har der ikke været noget problem for os. 

Vi kan til'.3eres orienterint oplyse ;  at vi 	et meget 

tidliit tidspunkt allerede 1 1926 foretog indeående undersø z-,-elser 

på dette område, blandt andet af bremses41er udtør% af stLlstsbe-

gods og udrørt på smrlig mkåa at henspl til bandageslidet, men 

efterhanden so m interessen tor spørgsmålet attoi:, nar vi ludet 

problemet falde, men da ,;41 nu rejser det igen, vil vi gerne have 

lejlighed til at tage det op igen. 

Idet vi henviser til foranstente redegørelse, går vi ud 

fra, at ;Jeres sidste henstilling dermed er overflødiggjort. 

1ced hilsen 

A4:, F 	C 



:r2 

over holdbarheden, udover hvad vi på forhnd selv var klar over, 

nemlig at en bistere bre1~4.1 ikke holder så lenge som en hård 

bremeesU, har der ikke været noget problem for os. 

Vi kart til deres orienterini7 oplyse &  at vi p et meget 

tidligt tidspunkt allerede 1 1926 foretog indgikende undersk -eiser 

på dette område, blandt andet af bremeesLier udrørt ar stLietsbe-

gods og udrørt p4 særlig måde at hensyn til bandacesliddet, men 

efterhAnden aom interessen for siJørgamil.lt aftoi,- , nar vi ludet 

problemet falde, men da ,1 nu rejser det igen, vil vi gerne have 

lejlighed til at tage det op igen. 

idet vi henviser til foransteate redegørelse, sikr vi ud 

fra, at ;.)eres sidste henstilling dermed er overflødiggjort. 

Ized hilsen 



Holbæk Privatbaner, 

Holbæk. 

kfd. L Pb-559. 	3.12.52. 

Ang.: diesellokomotiv nr.  24 - lunlaressorkobling.:.  

I henhold til telefonsamtale med værkmester Nielsen forleden 
blev der herfra fremsendt en kompressorkobling til det nye diesel-
lokomotiv, idet koblingen på det ene af kompressoraggregeterne 
var ødelagt. 

Da det drejer sig om en udførelse, som på Frederiksværkbanen 
nu har kørt 1 3 måneder, uden at der har været noget at bemærke, 
og 53112 desuden kører i 6 lokomotiver, er vi meget interesseret 1 
omgående at blive underrettet om, hvorledes tilfældet er ind-
truffet respektive bemærket, idet vi til Teres orientering kan 
oplyse, et hvert enkelt kompressoraggregat med tilhørende elektro-
motor bliver opstillet på den fælles fundamentsramme og oprettet 
med kontrolur, så det forekommer os ganske ubegribeligt, hvor-
ledes koblingen i et enkelt tilfælde bliver ødelagt, da det som 
regel kun kan skyldes skævhed, medens det 1 andre tilfælde synes 
at gå upåklagelipt. 

Ligesom det var tilfmldet med ventilarmene m.?. vi bede om, 
at den pågældende del, så snart den er udskiftet, omgående Jendes 
hertil, således et vi kan få lejlighed ti/ et undersøge den be-
skadigede del og derved eventuelt forebygge gentagelser. 

Med hilsen 

VS PR I CES 

Fl/GK.-K. 	II L. 



1"b-5E5. 

ODSHERREDS JERNBANE 
HØNG-TØLLØSE JERNBANE 
HØRVE-VÆRSLEV JERNBANE 

Direktøren 

EJIDJ. 

Holbæk, den 9 1  december 1952. 

Journal nr. 1579. 

A/S Frichs, 
„karhus,  

Vedr.: Diesellokomotiv nr. 24. 

Da Deres montør d. 3 1  ds. var her hos os for at se på brænd-

selspumpen til ovennævnte lokomotiv, blev der af Deres kontor i 

København rekvireret 1 stk. brændselspumpe for det tilfælde, at den 

på lokomotivet værende brændselspumpe ikke kunne repareres. Deres 

montør fik imidlertid repareret den gamle pumpe, og vi har efter 

aftale d. 5.ds. sendt den nye brændselspumpe tilbage til Dem. 

Vi har ligeledes d. 5 1  ds. sendt Dem den havarerede kobling 

fra kompressoren på samme diesellokomotiv, og skal, som De har an-

modet om i Deres skrivelse af "" de., oplyse følgende om havariet: 

Lokomotivet havde tabt en møttrik til en af boltene i kob-

lingen. Dette kan formentlig kun ske, hvis splitten ikke har været 

isat rigtigt hos Dem, da lokomotivet blev leveret. Bolten blev Isat 

igen, men gummiinnene havde taget skade, og efter kun een dags 

kørsel med lokomotivet måtte vi påsætte Hardyskiver. Vi har nu 

påsat den nye kobling, og kompressoren har siden gået upåklageligt. 

Deres skrivelse af /' ds. anmodede De om at få tilsendt en 

af de fra diesellokomotiv nr. 24 udskiftede slanger for oliekøler, 

og vi har derfor sammen med foran nævnte dele sendt Dem en defekt 

gummislange, men undlader ikke at gøre Dem opmærksom på, at det 

ikke er det øverste spændebånd, der har været utæt. 

Afskr.: L - D - II L - V. 



Den 9* ds. har vi afsendt den defekte ventilatormotor nr. 

2o949o. Den modtagne nye motor nr. 2o95o1 (følgeseddel af 

5/12 1952) er nu påmonteret lokomotivet. 

I samme kasse som ventilatormotoren er afsendt 2 stk. gene-

ratorkul. Scm det fremgår af prøverne, slides kullene meget 

uensartet. Vi synes løvrigt her, at kullenes levetid er alt 

for kort. 

Med venlig hilsen 



Rolbmk 1-rivatbaner„ 

4fd. L. 	 17.12.52. Pb-75. 

t  -  • go 	4 4.ene, 	 eg' 	.0  4 .  ebe*0 10 

Da det 1 driften under langvarig belastning l  og nlr smøre-
olien efterhinden bliver varm, har vist sig, at aer udskilles 
luft 1 smøreoliebeholderen under gulvet, hvad der Igen bar til 
følge, at eliestenen 1 krumtaphuset stiger 1 sanno omfang son 
olien p(.. grund af luftens tilsteJovairelse fertrænes fra beholde- 

./. 

	

	ren, bar vi udfe'rt vedlagte forslag :Jo1L-16.604: "afluftning 
af smøreellebeholder under gulv". 

Ned denne anordning har vi foretaget forsøg, dels på prøve-
plan or dels 1 et diesellokomotiv, son netop var gjort klar til 
aflevering, og det har under langvarir periode vist sig at fun-
gere fuldt ud tilfrocIsctillende. 

30 p tegnin,(!en angivne dele bliver nu u:ifrt her ›.‹,. fa-
brikken og gjort klar til levering til ;:ien og til de lokomoti-
ver, son endnu ikke er forsynet ned afluftning fra oliebeholde-
ren under gulvet, og vi skal de efter =mere aftale mod flen, 
og når det mt, passe 	komme til stede for at foretare 
bygningen. 

Vi &_.r u£: frc, at det line sLvel er 1 :Jeres 	vor in« 
teresse, at arbejdet frst u ,:res efter julehclligdagene, altså 

begynpeelsen af det nye Lr. 

::.ed hilsen 

r 	c E S 

rl/Lc. - r. 	Kopi til L.- II L - D - V. 



Afskrift. 	 Po-588. 

Odsherreds Jernbane 
	 Holbæk, den 29' december 1952. 

Høng-Tølløse Jernbane 	 Journal nr. 1642. 
Hørve-Værslev Jernbane 

EJ/DJ. 

A/S Frichs, 

Aarhus.  

Indbygningen af de i Deres skrivelse af 17' ds. nævnte dele 

til afluftning m.v. foreslås foretaget her på værkstedet mandag 

d. 5 1  januar og følgende dage. 

Vi går ud fra, at udskiftning af de for svage vippearme etc. 

kan foretages samtidig. 

Kommutatorerne på vandpumpemotorerne bliver, som det allerede 

er meddelt Deres Københavns-afdeling, sorte og brændte, lige som 

tilfældet er med de øvrige elektriske maskiner i motorrummene, og 

denne sag ønskes gerne bragt i orden ved samme lejlighed. 

Der er konstateret tiltagende rystelser (vibrationer) i loko-

motivet, især når motorerne går på 3' hastighed. (Også uden belastning). 

Civilingeniør Willendrup, Titan, aflagde, som det formentlig 

vil være Dem bekendt, besøg her i sidste uge, og der konstaterede 

ved denne lejlighed betydelige ansamlinger af bremsestøv i de 

elektriske maskiner i generatorrummet. Støvet kommer efter al sand-

synlighed ind gennem sidejalousierne ved kompressorerne. Det på-

gældende forhold er en så uheldig egenskab ved det nye dieselloko-

motiv, at vi må anse det for påkrævet, at der snarest træffes 

foranstaltninger til afhjælpning af forholdet, og det ville være 

ønskeligt om dette kunne ske samtidig med de øvrige ændringer. 

Ved samme lejlighed ønskes kulholderfjedrene til banemotorerne 

ombyttet, jvf. Deres skrivelse af 7' f.m. De stadige diskussioner 

om, hvem der skal afhjælpe manglerne, må være Odsherredsbanen uved-

kommende, idet fejlen i hvert fald ikke er opstået her. Vi har af 

Afskr.: L, II L, EKN, D og K. 



Frichs købt et lokomotiv til omkring 800.000 kr. og har både i 

henhold til kontraktens bestemmelser og almindelig forretnings-

moral for leverancer af den her omhandlede standard krav på levering 

af l' klasses materialer, og jeg ser ikke nogen som helst grund 

til at pådrage Odsherredsbanen udgifter for afhjælpning af manglerne. 

Om disse skyldes Frichs selv eller underleverandøren kan være ganske 

ligegyldigt for Deres kunde, der kun kan henholde sig til Dem, og 

Frichs forhold til underleverandørerne er os uvedkommende. Vi 

skal derfor anmode Dem om at bringe forholdet i orden eller at 

foranledige, at Titan bringer sagen i orden uden unødigt ophold. 

For så vidt De måtte ønske det, er vi imidlertid villige til på 

Deres ansvar og mod refusion af vore udgifter med sædvanligt værksteds-

tillæg selv at udskifte fjedrene. Der ses ikke at være nogen grund 

til at ulejlige tilsynet med sagens afgørelse for Odsherredsbanens 

vedkommende, idet der ikke herfra er stillet noget i udsigt om, at 

man her ville påtage sig noget arbejde i sagens anledning. 

I anledning af det nu rejste spørgsmål om bremseEtøvet i 

generatorrummet har jeg sendt Titan en genpart af nærværende 

skrivelse. 

Med venlig hilsen 

P.S. Eftersynet må muligvis udsættes på grund af et havari 

med dl. 22, hvorom De vil blive underrettet pr. telefon i morgen. 

E.J. 



Holbæk Privatbaner, 

Holbæk. 

Afd. L Pb-801. 	2.10.53. 

Ang.: 750 hk diesellokomotiv - hjælpebremsehåntag for lokomotivets 
direkte b emse. 

Da der på enkelte bener er forekommet tilfælde, hvor de 
leverede førerbremsehåndtag er knækket, formentlig fordi fører-
håndtagene er udført af letmetal (en aluminiumslegering) i mod-
sætning til tidligere i bronce, har vi gjort leverandøren, Knorr 
Bremse A.G., opmerksom på forholdet og henstillet, at førerbremse.. 
håndtagene blev udskiftet med nye håndtag af bronce. 

Dette forslag er Knorr indgået på, og ved et i dag modtaget 
advis erfarer vi, at bremsehåndtagene kan ventes hertil en af de 
nærmeste dage. 

Så snart hLndtagene er modta,get her, vil vi fremsende 1 stk. 
til Dem til diesellokomotiv nr. 24 og beder Dem foranledige hånd-
taget udskiftet og det afmonterede htndtag tilbagesendt hertil. 

Med hilsen 

A/S FEICES 

Fl/GX.-K. 	kopi til II L og V. 



Holbæk Privetbaner, 

Holbæk. 

efd. L Pb-8o8. 	7.10.53. 

kng.s 75o hk diesellokomotiv, 
udskiftning af trykluftventil 1 bremserelæ. 

Som omtalt ved mødet 1 København den 29.f.m. blev det under 
prøvekørsel på Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane bemærket, et tids-
bremserelæet virkede temmelig langsomt, ligesom bremsetrykket 
ikke blev sle stort, som man anså det for ønskeligt. 

Selvom der ikke er foreskrevet noget med hensyn til tiden 
for bremserelæets funktion, er de til de nye lokomotiver leverede 
ventiler ikke så effektive som de ventiler, der ved tidligere 
leverancer her været benyttet. Vi gjorde straks Knorr Bremse L.G. 
opmærksom herpå og anmodede dem om et få de nye ventiler udskiftet 
med ventiler af gammel konstruktion, men erfarede, at de ikke frem-
stilles mere. Vi har derefter selv fremstillet ventiler ef den 
kendte og hidtil benyttede type, og disse er nu færdige til ud-
skiftning hos Dem. 

Som aftalt følger vedlagt tegning ad 3o1 L-22.o35, der viser 
Indbygningen af den nye ventil og angiver, hvorledes indbygningen 
foretages. 

Vi kan samtidig tilføje, at ventil og rør sendes separat til 
Deres maskinafdeling, således et De selv kan foretage indbygningen. 
Ventilen med tilbehør og dele leveres sf os uden udgift for Dem. 

De demonterede ventiler udbeder vi os tilbage, således at vi 
kan returnere dem til vor leverandør. 

Med hilsen 

kIS FR IC 11 5 

Fl/GIL -K. 	kopi til II L og III. 



Odsherreds jernbane. 	 1o/lo 1953. 

Direktøren. 

Referat af eftermiddagsmødet vedrørende prisregulering for 
75o hk. diesellokomotiver i privatbanernes fælleskontor tirsdag 
d. 29' september 1953. 

I wdet deltog: 

For A/S Frichs: civilingeniør R.Z. Floor, 
kontorchef Tyge Møller. 

idS Titan: direktør, civilingeniør Hannover, 
civilingeniør W. :Illendrup, 
ingeniør Andersen. 

Tilsynet med privatbanerne: 
direktør, civilingeniør Harboe og 
værkstedschef, civilingenier Memsen. 

Privatbanernes fællesrepræsentation: 
direktør, civilingeniør P. Hjortkjær 

Aalborg Privatbaner: Direktør O.C. Sørensen og 
maskiningeniør, cand. polyt. Bay. 

Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane: Direktør eonøe og 
civilingeniør L. .ørensen. 

Rads-i;ing-herreders Jernbane: Direktør S. Kielsen. 

Lollandske Jernbane: Kontorchef Olsen. 

Hillerød-?rederiksværk-Hundested Jernbane: 
Direktør, civilingeniør C. Kuhlman. 

Cklsherreds Jernbane: Direkter, civilingeniør Erik Johansen 
(og civilineenir A. Sørensen), 

samt: 
Regnskabsfører Volter Larsen op 
civilingeniør Lange. 

Efter at direktør 2:uniman på fællesrenre-_sentctionens vegne havde 
budt velkommen, indledte direktør Johansen medet med at gøre rede 
for de med AIS Titan førte forhandlinger, hvor det til gennemgang 
af prisreguleringsregningerne nedsatte udvalg havde konstateret, 
at der i sammenligning med kontrakter, der var afsluttet mellem 
statsbanerne og Friehs omtrent samtidig med de mellem privatbanernes 
og Frichs afsluttede kontrakter om bygning af de 750 hk lokomotiver, 
var en forskel i prisreguleringen i privatbanernes disfavør på 
sammenlagt ca. 21o.000 kr. ialt for de 9 lokomotiver fordelt med 
ca. 86.000 kr. på lo % og 17 % tillæg til prisstigning på materialer, 
ca. 47.000 kr. i difference på tillæg til lønstigning og ca. 77.000 kr. 
som betaling for prisstigning på materialer, der ikke udtrykkeligt 
var nævnt i Titan's tilbud. 



	

•••• 	•••• 

Direktør Johansen gjorde derefter rede for de om formiddagen 
førte forhandlinger imellem banerne indbyrdes og imellem banerne 
og statens tilsyn med privatbanerne, og tilbed på banernes vegne 
betaling af de 77.000 kr. for "øvrige materieler", men oplyste 
samtidig at banerne under henvisning til bestemmelserne i den 
fol lokomotivets levering gældende kontrakt måtte fastholde, at 
der ikke kunne betales tillæg til materialerne, idet der ikke 
betales noget tillæg hos Frichs, og reguleringen for de stirre 
underleverandører i henhold til kontrakten måtte ske "inden fer 
rammerne Ef kontrakten". 

Direktør Hannover erklærede, at Titan var villig til som 
allerede tilbudt at regulere for arbejdsløn efter de for stets-
banerne gældende regler, samt at Titan var villig til at slette 
hele tillægget på de 17 8):- til meterialeprisstignineerne, men da 
Titans regler for beregning af materialerne ikke havde andet tillæg 
for spild end de lo e, medens Frichs måde at beregne på på anden 
måde gav nocet tillæg for spild pe reverer, (hvilket bekræftedes 
af Frichs repræsentanter), kunne Titan ikke fra falde de lo 

=fter nogen diskussion frem eg tilbage om spørEsmtlet, hvor 
der fra ban=es side blev tilbudt et dele de lo e lige over, hvilket 
tilsynet med privatbanerne men ikke Titan kunne tiltræde, enedes 

	

man sluttelig om et tillæg på 7 	i stedet for lo %. 

Den samlede reduktion skulle herefter blive: 

kr. for materialer reduceres til ca. 	64.oco kr. 
" bliver som tilbudt, 	 47.0oo " 
" for øvrige materialer betales fuldtud. 

213.033 kr. 	 ca. 111.000 kr. 
Hertil kommer for de konstaterede fejl 	 .000 "  

Ialt ca. 113.000 kr. 

eller pr. lokomotiv en reduktion 
af Titans regning med CR.  	 le.eoe kr. 

(Dette beløb har ved den endelige opgørelse måttet reduceres 
med godt 3oo kr. pr. lokomotiv, idet ekke alle de på regnineerne 
opførte materialeprisstigninger var tillegt 17 %, og nogle enke/te 
ej heller lo el, hvorfor reduktion med 17 e og 2,êe 	af hele pris- 
stigningen på materialerne ikke har kunnet opretholdes). 

Der drøftedes derefter spørgsmålet em følgende teknisee 
mangler ved lokomotivet, og der blev truffet de anførte aftaler om 
disses afhjælpning: 

1) Projektørernes spejlbelægning 
Frichs arbejdede stadig med spørgsmålet, og ingeniør Floer 
erklærede, at Frichs ville klare sagen på en for banerne 
tilfredsstillende måde. 

2) Smøring af truckcentret. Frichs udarbejder tegning til 
etablering af ændret smøring. Banerne udfører arbejdet. 

De 86.000 
" 47.0oo 
" 77.0oo 
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3) Forbindelse mellem motor- og generatoraksel: 
Under forudsætning af, at ordningen på V.L.T.J. er den 
rigtige (stadig viser sig tilfredsstillende), er Frichs 
villig til at foretage de ved svinghjulet nødvendige 
ændringer og levere de nødvendige materialer uden udgift 
for banerne, når banerne ved hovedeftersyn demonterer 
svinghjulene os sender dem til Frichs. 

4) Vippearme i dieselmotoren: 
Frichs bekræftede, at 4:ejlen var rettet overalt. 

5) Lukning af jalousierne i generatorrummet: 
Frichs nærer ingen betænkelighed ved at lukke jalousierne 
helt, hvilket derfor bør gøres. 

6) Dødmandsbremsningen: 
Frichs har selv fremstillet en ny ventil med tilhørende 
ny rørforbindelse, som bliver sendt til banerne med tegning 
og instruks. Frichs' udgift ved fremstillingen er ca. 
3oo kr., og man enedes om, at banerne derefter foretager 
indbygningen for egen regning. 

7)Refusion af banernes udgifter ved afhjælpning af fejl ved 
leverancen. Frichs er villig til at betale for udførelse 
af de arbejder, som ellers påhviler leverandøren. 

8) Termometre for kølevand kan ikke holde: 
Frichs er klar over forholdet og arbejder med sagen. 
Banerne hører nærmere. 

9) Smøreolietermometre kan ikke holde: som foran under 8). 

10) Vinduesviskerne dårlige, kan ikke holde: som foran under 8). 

11) Vinduerne ikke tilstrækkeligt tætte: De baner, der har 
vanskeligheder hermed må rejse sagen over for Frichs. 

Man enedes herefter om, et Frichs sender kreditnotaer for den 
opnåede reduktion i regningen fra Titan til Odsherredsbanen, der 
herefter videresender disse til de øvrige baner, og at prisregulerings-
regningerne derefter skulle betales til Frichs inden 3 uger. Den 
omstændighed, at regningerne betales, får ingen indflydelse på 
Frichs villighed til at afhjælpe de foran omtalte fejl og de for 
den enkelte bane eventuelt konstaterede særlige fejl ved lokomotivet. 



fefskrift. 	 Pb-815 

Odsherreds Jernbane 

Holbæk, den lo. oktober 1953. 
EJ/DJ 

Journal Nr. 9/22 

A/S Frichs, 

Aarhus.  

Vedr.:  75o hk. lokomotiverne. Prisregulering m.v. 

Jeg har modtaget Deres kreditnotaer til banerne, og kon-
stateret at de er i overensstemmelse med de ved mødet d. 29' f.m. 
trufne aftaler. 

Der vedlægges et over mødet udarbejdet referat, som jeg har 
tænkt mig et sende til banerne sammen med de modtagne kreditnotaer, 
når jeg har fået Frichs' anerkendelse af referatet, nevnlig ved-
rørende afhjælpningen af de konstaterede mangler, idet jeg derefter 
kan træde helt ud af sagen. Bekræftelsen kan eventuelt ske fore-
løbigt pr. telefon på mandag. 

For vort eget vedkommende kunne jeg enske en bekra-ftelse af 
aftalen i Larhus om, et Frichs' er villig til at af hjælpe på 
en for banen tilfredsstillende måde den ved vor leverance specielt 
konstaterede fejl i form af revnedannelse i det ene meterstetiv. 

Jeg vedlægger en regning pt 3.5o9,98 kr. over vore udrifter 
til afhjælpning af fejl eller mengler ved lokometivet., eg regningens 
beløb bedes snarest tilsendt os. 

I noteret check feiger hermed 46.e56,81 kr. til efgørelse 
af vort mellemværende vedrørende betelineen for lokomotivet. 
Beløbet fremkommer således: 

Frichs regning af 17/6 19=:3 	 121.cP,e8, 1+4  kr . , e 
Anvist å conto e. 30/7 193 63.000 kr. 
Kreditnete af 23/8 1953 	=.75o " 

" :710 1953 	12.1/,65" 	f-ftc' 	Ac' 

46.056,81 kr. 

Den medfølgende regning bedes tilbagesendt i kvitteret stand. 

Med venlig hilsen 

Afskr.: 	 IX, IlL, EKN og D. 



< 

Afskrift. 	 Pb-8o8 

Odsherreds Jernbane 
	

Holbæk, den 23. oktober 1953. 

EJ/DJ 
	

9/22 

A/S Frichs, 

Aarhus.  

De demonterede trykluftventiler fra diesellokomotiv nr. 24 er 
i dag tilsendt Dem i Deres egen kasse. Bremsningen virker nu 
tilfredsstillende. 

Med venlig hilsen 

Afskr.: L og II L. 



ODSHERREDS JERNBANE 
HØNG-TØLLØSE JERNBANE 
	

Holbæk, den 17. april 1954. 
HØRVE-VÆRSLEV JERNBANE 

EJ/DJ 

A/S Frichs, 
A4,1,111,111, 

Vedr.: diesellokomotiv nr. 24. 
If 5.7) 	tr., 

I henhold til de ved mcsderne i København d. 29' september 
f. å. trufne aftale skulle der fra Deres side fremkomme tegning til 
etablering af en ændret smøring for truckcentrerne. 

Diesellokomotivet går - som tidligere mundtligt meddelt - 
på værksted for eftersyn efter ca. llo.000 km's kørsel efter påske, 
antagelig d. 26' ds., og det vil derfor være utilfredsstillende, 
hvis arbejdet med truckcenterne ikke kan udføres nu, mens lokomo-
tivet alligevel er på værksted. 

Det vil ligeledes være utilfredsstillende, hvis projektører-
ne ikke kan bringes i orden ved samme lejlighed. 

Som tidligere oplyst har den dårligt udførte tætning ved 
vinduerne medført at et par af de store frontruder og et par side-
vinduer på et tidligt tidspunkt er revnede, og flere af de øvrige er 
meget utætte. Denne mangel bør ligeledes bringes i orden nu, og man 
imødeser gerne snarest en udtalelse om, hvorledes De regner med at 
ordne denne sag. 

Det vil derimod efter vort skøn ikke være påkrævet nu at 
udføre følgende arbejder: 

1) Ombytning af motorstativ. 

2) Ændring af forbindelse mellem motor og generator. 

3) Ændring af termometre for kølevand. 

4) Ændring af termometre for smøreolie. 

5) Ændring af vinduesviskere. 

Med venlig hilsen 

L(.̂4 ( % 

G 2)/117 L/  

Afskr.: L, II L, D og V. 



Bolbøk Privatbaner, 

Afd. L. J.nr. 9/2Z. 	 22,4.4.54. Ph-goo. 

_ 	 t>'Lk ~4, rrik 	 311 

I bosverelso ar Deres ElrivQinie ar 17.. frnsender vi ved. 
J. 

 
lact toznincerno nr. 	 e og :',x)I14.1.I5c 	omhandler 
vort forla til umdrine af ktzleskålenes smørine 2orthod cående 
md. piPJ.., et der oppe i~inrummet, sålodes sen,  vist pL tecnin:en, 
anbrinces en standard snøPekop, der' ned et rør rzes til den 
øverste 'mart er eentorlejet, hvorfra der Icon boms buller md til 
smøreril=ne, således et oenterlojet hele tiden er velsmurt. 

Under mødet 1 røbenhavn do 2. ooptmber f.L. blev der truf- 
fet aftale om, et denne endrinc af entnkoarren~tet Skulle 

	

J'-‘ d på rrodori: 	 4" ~es af os o,;.~ e - 	 ertarinzer. 

rroderiksv=rkbanen imidlertid hap art etandrincon pL dan 
ude, et man har anhrac-t 4.1ørekoppen licesen vi *Ippo fmaskinremmet, 
nen rømt er rtned til don underste part at eenterlejet oc s/uttot 
til szinmc sto, hvor fedtsmørincon iøjoblikket er tilsluttet, hvil-
ket nødvandizgør, at dop inreis en slaneforbiniklne 
52-ark:e), 30/2 kan optace bevmcc:lirhetlen merlor. becie c; lokonotiv. 
kasse, hnr vi fopotrekkot en ovenfor nitserele lpenine. 

hensyn til pro:loktørerne er dot Cørsto forsr.c net' on 
=drot konstruktion sat i c..?!.rt ca. 1. tobruer. ":.t prøver, om dot 
er mligt et CL ot skøn over, hvorvidt don tomterne mndrinc har 
tørt til den tilnictedo ec~inc. 

Tt"/ vilDratte pris på et få meddele/so on lokonotivet son 
etalt taos ind til eftersyn don 2C.ds., wUedes at vi kan fL 
leJlichod til at udbedre utæthederrevod frontvinduerne, et forhold 
son vi ccså her haft pt Eads.»12,4=odsl.yanons loonetiv„ mon dorined 
ikke pL ner,on er do øvrizo. 

De inconiør Floor nelicvls skal til Ef,!,benhavn 1, anden =led-
ninc 

 
en Gr de =mastt) dage, kunno vi tmnko o, at det ville vnre 

hensictsmassigt at foroteco en besigticolso sammen m". Dem og drøfte 

Pl/LC. . n, 	Eopi til L, D„ II L og V. 



*la 

maigo pr~er; på ogedii don anledning vil vi gom* Dit ~tiet 
sus —*ledigt steedorrettos tiAspatiktet for ortersymt• 

Bod hilsen 

Ait ?PRICES 



Lfskrift.  

A/S Frichs 
Århus. Lbyhj, cen 7.5.54. 

Beretning nr. 29 

fra C. Houpaard Nielsen 	over anlæget O.H.T. 24 i Holbæk.  

Under mit besøg ved 	i Holbæk d.4. og 5.5.54 traf jeg 
sammen med ingeniør illendrup fra Titan og overmaskiningeniør 
A. Sørensen, København tirsdag den 4.5.54. 

Ingeniør Willendrups udtalelse om generatorer og banemotorer 
må betragts som yderst tilfredsstillende. På en banemotor var 
ankeret demonteret og såvel dette som spolerne i stativ var faktisk 
kun meget lidt støvede, begge dele bliver blæst rene med luft og 
derefter lakerede. Kommutator og tandhjul var helt lorden, tandhjuls-
kasserne var så godt som tætte og næsten helt rene for oliespild. 

1 stk. frontvindue blev udskiftet med nyt glas, de 3 andre 
frontvinduer blev lagt om i nyt gummi. Det gamle gummi er sendt 
hjem. Skydevinduerne på førerpladserne var defekte alle 4. 3 stk. 
var revnet og bliver udskiftet. Alle fire vinduesrammer skal have 
ny aluminiumsvinkel, (sikring for vinduet i lukket stilling), da 
denne manglede fuldstændigt på de tre af vinduerne og på det fjerde 
sad halvdelen tilba,e fastholdt af en enkelt skrue. 

Aluminiumsvinklerne og flere af de påskruede hjørner forneden 
på vinduesrammerne lå nede i vindueslommerne. 

Filtpakningen i vinduesføringen var opslidt i 3  af vinduerne. 

Begge fodvarmere på førerpladserne var frostsprængte og har 
været blændet af i lamgere tid. Man bør kunne tømme fodvarmerne 
for vand, når lokomotivet om vinteren henstilles i en kold remise. 

Begge centrumstykker var revneåke i kørselsretningerne, men 
bar ellers jævnt over det hele, smøringen af disse bliver nu ændret 
efter vor tegning til oliesmøring. 

Sideunderstøtningerne var helt lorden. 

Fjederspændeskruerne ved balancerne bliver ændret efter vor 
anvisning, overgangen fra en diameter til en anden, formes som en 
sve konus. 

Balanceboltene ændres til fastsiddende bolt og dennes lejring 
bliver af en bredde på 25 mm i hver ende. 

Flere af de øvrige fjederspændeskruer havde mærker på skaftet 
hidrørende fra berøring med hullets kant i konsolen for gummiklodserne. 

En af fjederspændeskruerne havde ret dybe mærker af jernindlæggene 
gummiklodsen. Disse mærker f fjederspændeskruerne hidrører fra 

evolutfjedrene, da en undersøgelse af disse viste, at de kunne have en 
ekscentrieitet på op til 5 mm mellem henholdsvis største og mindste 
diameter. 

Afskr.: L, 	I! 	vl  Or. 
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Bremsetøjet udviste så 
bøsninger, største slid lå i 
bremsehængere nr. 2 og 4. 

at sige ingen slid på bolte og 
boltene til hængestropperne for 

Værkmester Nielsen og værkstedsformand Tange havde kun 
lovord at sige om begge dieselmaskiner. Stempelringene sad 
alle løse i deres riller og kun den øverste blev udskiftet. 
Skraberingene blev skærpet og sat på plads igen. 

C. Hougaard Nielsen 



Aabyhøj, den 19.5.54. 

Beretning nr. 1967 

fra O.Å.C. Eielsen 	over anlæget Holbæk Privatbaner  

17.5 taget til banen i henhold til aftale for at se på 
cylinderforinger på begge motorer i 75e hk lokomotiv C.H.J.24. 

Cylinderforing 1 blev taget op på begge motorer; efter 
rengøring af bæltestedet kunne det tydelig ses, at begge cy-
linderforinger kun havde ganske små tmringer over øverste 
gummiring samt enkelte tærehnller 1 rille for gummiring. På 
den ene foring var øverste gummiring itu ved optagningen, og 
aet kan ses på denne foring, at der også er tegn til tære-
huller 1 2. rille. 

Da lokomotivet har gået ialt 113.oeo km, er tæringerne 
minimale i forhold til de foringer, vi har set fra Aalborg 
Privatbaner og Lollandske Baner, der har kørt færre km. 

Begge de to foringer er taget med hjem for besigtigelse 
og to nye foringer leveret 1 stedet med tilhørende gummiringe. 

Det bemærkes, at på dette lokomotiv vsr der ingen stel-
forbindelse mellem motorstativ og vognkasse. 

O.Å.C. M.elmen 

Afskr.: L,W/L, D. OC, V, II A. 



i:fskrift. 

A/S FRICHS 

Lrhus 
	

Lbyhøj, den 28/10 54• 

Beretning nr. 41 

fra C. Haugaard Nielsen 	over anlæget Diesel-el. loko 
O.H.J. 24 1 Holbæk. 

Ang. udskiftning af reflektorer og montering af nye metalram-
mer med glas på de øverste frontlanterner, loko. 0.H.J.24. 

Ved mit besøg i Holbæk tirsdag aften og onsdag formiddag blev 
de to øverste frontianterner forsynet med nye lufttætte metalrammer. 

Reflektorerne blev udskiftet med to stk. opbudsede hidrørende 
fra E.H.J. M "z,ts nederste signallanterner. 

Alle fire reflektorer fra O.H.J. 24 er blevet demonteret og 
befinder sig her på fabrikken - er iøvrigt klar til at sende til 
fornikling og forkromning. 

Dir. Johansen 0.H.J. ønsker også de to nederste signallanterner 
bragt i samme stand som de to øverste frontlanterner. 

Arbejdet med udskiftning af reflektorerne samt demontering af 
de gamle og montering af de nye rammer, tog ialt 74- time for en af 
banens håndværkere og undertegnede. Værkmester Nielsen estilte 
to stk. Layrub koblinger til el.motor og luftkompresaor. 

C. Haugard Nielsen. 



e:ekrift. 

ODSNEP.1:EDS Je:RIIW.Ne 
	

olbeaz, den lo. december 1954. 
IWNG—TZLI0SE J:P.ZBIXE 
EM-r- -V1.3:3L2V 	 ,erernel nr. 9/22 

Direktøren 

W/DJ 

A/S Frichs 

Aarhus. 

Til Deres adresse er d. Sids. afsendt 1 stk. brændstofpumpe 
nr. F.T. 133 fra diesellokoeotiv nr. 24 *  motor nr. II. 

Bronceendedækelet sidder løs og pumpee er derved utæt; som det 
ses, er de fire kervskruer gået løse i gevindet. Pumpen her fornylig 
været til reparation jvf. Deres fakture ef 13' f.m. 

.3om det måske vil erindres, ver det på tale, at Prichs skulle 
sende prevemester i.elsen til Holbæk for et montere pumpen. 	vis 
dette bliver tilfældet, bedes det meddelt et per dege før af hensyn 
til juletrefik m.v. 

Preveuesteren kunne e, ved same besøg unue-se.e ee to øverste 
projektører, der af ingeniør :;augård-1:ieleen blev påset den 25/10 d.L 
De er allerede nu Port anløbne. Lokomotivet her siden monteringen 
af de nye paraboler ikke vmret i remise sammen med opferede dample-
koeotiver. Vi kunne så maske eamtidie fremvise de projektører, som 
indtil nu uden ulempe har kert p skinnebusserne i over 1: år. 

Led venlig hilsen 



ODSHERP=S JE?,1 ,7BA.ITE 
BØNG-TI,Lf:SE JERI,TBA:TE 
HØRVE-V.E.RSLEV JERNBALTE 	 Holbæk, den 9. februar 1955. 

EJ/DJ 

4/S Friehs, 
Aarhus.  

Vedr.: O.H.J. diesellokomotiv nr., 24.  

Den fra Den udlånte brændstofpumpe til diesellokomotiv nr.24 
er nu ombyttet ned den til lokomotivet hørende pumpe, og Deres pumpe 
returneres 1 dag 1 Deres kasse nr. 136. 

Som det vil være Dem bekendt, blev pumpen for godt et halvt 
år siden sidst sendt til reparation hos Dem, og Deres regning for 
reparationen blandt andet omfattende fremstilling og påsætning af 
nye endedækslor er under 6/12 f.å. modtaget her. Forinden denne 
regning og en eventuel ny regning for den sidste reparation betales, 
skal man udbede sig en udtalelse om, hvad årsagen til de stadig 
opståede utætheder kan være, eventuelt om der kan være tale om en 
uheldig konstruktion eller forkert materialeanvendelse ved den op-
rindeligt leverede pumpe. 

Man skal sluttelig endnu engang henlede Deres opmærksomhed på, 
at de først leverede nye paraboler (til toplanternerne) som allerede 
meddelt d. lo/12 f.å. herfra er stærkt anløbne, medens de sidst 
leverede paraboler til de nederste lygter endnu viser tilfreds-
stillende spejlbelægning. 

Med venlig hilsen 

Afskr.: L , D, II L. 



Bolbmk Privatbaner, 

Etolbmk. 

Afd. L. 	 21s 2r 55*,  

75o hk gjLesel1okLtiv1  ttnoktr 

I slutningsbeemrkningen 1 Deres brev af Ma. omtaler Do, at 
de tørst leverede nye paraboler til frontprojektørerne sam omtalt 
1 Doree brev af le. december f.å. er stærkt anløbne, medens de sidst 
leverede paraboler til signallantarnerne endnu viser tilfredsstil-
lende spejlbelacning. 

Efter at have modtaget Deres første meddelelse 1 december måned 
fax•ctog vi undersøgelser på andre baner, hvor den samme emdring af 
tmtningsringene var blevet gerneeitørt_t_og modtog meMe10180 om, at 
nu syntes projektørerne at fungere tilfredsstillende. 

Vi er derfor efter at have modtaget 	fra Dem om, at 
de nederste lygter synes at vmre 1 orden, tilbøjelige til at tro, 
at det er spejlbelmgningen på de første paraboler, der ikke er til-
fredsstillende, cc vi har derfor foranlediget 2 nye paraboler af. 
sendt herfra 1 dag og beder Dem returnere de 2 andre, således at 
de kan tilbagesendes til leverandøren til fornyelse af spejlbelmg. 
ningen. 

Vi Imødeser til ain tid Deres meddelelse om, hvorvidt de nye 
paraboler holder bedre. 

Mod hilsen 

A/S PRICES 

FULC. . K. 	Kopi til L og II L. 



Afskrift.  Pb_lo14. 

Odsherreds Jernbane, 
Høng-Tølløse Jernbane, 
Hørve-Værslev Jernbane. 

Direktøren Holtxu, den 2.marts 1955. 
Journal Nr.9/22 

/DJ. 

A/S Frichs 
Aarhus. 

Vedr.: frontprojektører 75o hk. diesellokomotiv. 

Under henvisning til Deres skrivelse af 21.f.m. har gi i 
dag 1 Deres kasse nr. 68 tilsendt Dem de ønskede 2 paraboler. 
Som det vil ses, er spejlbelægningen en del anløben og bleret 
op 1 sm4 pletter; vi har aldrig bemærket noget tilsvarende 
på de andre paraboler. 

Med højagtelse 

Erik Johansen 

Afskr: L , EKNJJ L. 



Holbæk Privatbaner, 

holbuk. 

Afd. L. 	 7.5.56. 
Fb-lo68. 

AnE.: 750 hk diesellokomotiv - Zputzknine af 1~1e.  

Som det blev omtalt i sin tid ved det fællesmøde, der blev 
holdt i København mellem banerne og os, havde der enkelte steder 
vist sig en vis tendens til "rufling" under opbremsning. Vi var 
dengang allerede 1 gang med at foretage nogle undersøgelser på 
Hads-Ning herreders Jernbane, og disse undersøgelser er nu af-
sluttet og går ud på følgende: 

I første linie fandt man frem til, at selve heengerne måtte 
forstærkes, og denne ændring blev straks gennemført på samtlige 
de 750 hk lokomotiver. 

Senere har man fra 114ds-Ning Herreders Jernbane gjort op-
mærksom på, at forholdet endnu ikke var helt tilfredsstillende, 
og en fornyet undersøgelse har efter vor opfattelse godtgjort, 
at bogierne er lidt tor elastiske (som vi allerede tidligere 
havde gjort opmærksom på). 

I samråd med os har Rads-Ning Herreders Jernbane udført en 
forstærkning af forreste hjørneforbindelso på begge bogier, og 
da resultatet heraf har medført en forbedring af ruflingen", har 
vi ment det rigtigst at gøre Dem bekendt med den foretagne ændring. 

/. 	 Vi fremsender vedlagt tegning 3o1L-8.521 1  der viser forstærk- 
ningerne i forreste hjørner på begge bogier, således som de er ud-
ført, og såfremt De ved Deres bane stadig støder på ,-,set omtalte 
problem, vil vi anbefale Dem at foretage forstærkningen 1 over-
ensstemmelse mad det her fremsendte forslag. 

Mød hilsen 

A/S FRICHS 

Fl/LC. 	Kopi til L, V.N. og II L. 


