Marcipanbrød
Korrespondance mellem

HFHJ og Frichs
HFHJ M 8
fra 09-08-1949 til 27-01-1975
Fra Jørgen Christensens dødsbo.
Leveret af Viggo Hejlesen.
Journal nr 315

9.C.49.
Journ.nr. 52-1.2.
Afd. b.
Pb .-53.

Eillerød-Frederiksværk-Hundested ;_rnbaneselskab A/S,
direktøren,

Idet vi stedfæster -3xodt.,!ge1sen af Deres skrivelse af
4.ds. vedrørende bestilling på 1 stk. 750 ehz diesel-elektrisk
lokomotiv i henhld til fremsendte beskrivelse og tegning for en
pris af kr. 7oo.000,-, taZker vi for den

DS

dermed overdragne be-

stilling såvel som for det fremsendte å conto beløb for kontraktens
./.

første rete, for hvilken kvittering vedlægges.
Vi går ud fra, at det til slut udtalte forbehold er underordnet og af rent formel art, da såvel banens masknteknIske konsulent som diricteren ved Tilsynnt med Privetba=ne havde fået tilstillet kontraktforslag og tekniske bestemmelser forud for da 1
Randers den 1. juni skete aftaler med hensyn til pris etc., uden
at der ved den le:lighed var noget at fremføre, som eventuelt skulle
kunne få indflydelse på vort tilsagn, samt at resten af 1. rate tilgår
os snarest muligt efter kontraktunderskriften.
Med hilsen
A/5

Fl/G1C.-K.

kopi til L, II IJ og III.

FRICES

I-fskrift.

Vs

Hillerød—Frederiksværk—Hundested Jernbaneselskab A/S,
Direktøren
Hillerød
Dato: 11. Oktober 195o.
J. Nr. 52 /2

A/S Frichs,
Aarhus.

3anen har nu faaet den hos Dem reparerede Kobling til
liotorvogn M7 og sat den paa, hvorefter Prøvetur foretoges i Gaar
med det Resultat, at Koblingen gled, og Pladerne varmede.
-Jette voldte trafikale Ubehageligheder, da Vognen maatte
hentes, og foraarsagede Forstyrrelser i den normale Toggang.
:.arsagen var, at Fabrikken ikke havde monteret Koblingen
rigtigt, saaledes at der kun blev 7,= Spillerum, hvilket kunde
og skulde være undgaaet ved Indlægning af endnu en Flade. Man maatte
her selvfølgelig gaa ud fra, at Koblingen fra i
- em var rigtigt
monteret, idet man nødig skulde komme ind paa, at alt, hvad der
kommer fra Fabrikken, først skal skilles ad for at sikre Banen
mod mangelfuldt Arbejde.
I denne Sammenhæng tillader jeg mig at forespørge, naar
det herfra længe ønskede Y.øde i Hillerød om Regninger vedr. denne
Vogn og om Spørgsmaalet vedr, den nye 75o :riK Motorvogn kan blive
afholdt.

Ærbødigst

Afskrift til Fl, II L og II A.

Afskrift.

Pb-164.

Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbaneselskab A/S
Direktøren
6. Januar 1951.
Hillerød
J.Nr. 2-5.1.

A/S Frichs,
Aarhus.
Ang. 750 HK Diesellokomotiv.
I Skrivelse af 5.ds. foreslaar De at ændre de paatankte
3 Ventilatormotorer c 4 HK til 2 Stk. c 6 HK og anmoder om Banens
Tiltrædelse heraf.
Saaledes foranlediget skal jeg tillade mig at meddele,
at jeg tiltræder Ordningen, hvis den af Deres Eksperter anses for
en Forbedring.
Der kunde formentlig ogsaa - for at fremskaffe den ønskede
Balance - have været Tale om at anbringe 4 Stk. Motorer.
Jirbødigst

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

Rillerød-P'rederiksværkHundested Jernbaneselskab k/S,

direktøren,
hillerød.
Afd. L.
Pb.-258.

Aaw.o
._Z h d:‘,

24.11.51.

tomo t v

Under udarbejdelsen af lokomotivets detailler har det
vist sig hens -Iztamiessigt af forskellige grunde at 'andre på dieselmotorernes lyddmperanordning, hvilket medfører, at skorstenenes placering ændres i forhold til den på projekttegningen
viste anbringelse.
Selv om vi ikke betragter dette son nogen erentlir
forandring ved lokomotivet, ligeso omtalts placering ikke er
målsat /) tegningen, undlade:- vi ikke berved at g«re . .;em bekendt

dermed for det tilfælde, et det rulirvis kunne være af betydning
red hensyn til recAseforholdene.
Ekorstenene pleeerEs i en afEt&n:.' af 395

nn 1D -: hver

side af lokonotivets midtlinie. vl kan tilføje, t hovedm41ene
for lokomotivets længde, brede or højde bliver ufornntrede efter

projekttegningen.
Med hilsen
A/S FRICHS

B./RM. - K.

Kopi til

lå,

II L

og Ha.

Afskrift.
Pb 258

Direktøren for

J-Nr. 2-5.1.

Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbane.
Hillerød,den 3. December 1951.

A/S Frichs,
Aarhus.

Ang. 75o HK Diesellokomotiv.
I Besvarelse af Deres Skrivelse af 24. f. M. angaaende
Lyddæmperanordning skal jeg tillade mig at meddele, at jeg efter Konference med Ingeniør Kier ikke vil modsætte mig denne Anordning,
saafremt den ikke medfører forøget Modstand og derved formindsket
Trækkraft. Lyddmmpning er jo mindre nødvendigt i et Lokomotiv end
i en Motorvogn med rejsende.
Samtidig tillader jeg mig at anmode om Oplysning om,
hvorvidt Lokomotivets Overbygning vil blive udført paa Scandia, eller
alt udføres hos Frichs.
Lrbødigst

•

_

Afskrift.
Direktøren for
Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbaneselskab A/S

Pb-265

J.-Nr. 2-5.1.

Hillerød. den 5. December 1951.

A/S Frichs,
Aarhus.
Ang. 750 HK Diesellokomotiv.
Idet jeg takker for Deres Skrivelse af 4.ds., skal jeg
tillade mig et udtale følgende:
JPg er noret betænkelig ved, at hele Vognen skal bygges

hos Dem, da jer har den Opfattelse, at baade Overbygning og
Bogier vist nok vilde blive billigere, hvis Scandia udførte dem,
fordi Arbejdet hermed ligger mere for den rationaliserede ScandiaFabrik, der er vant til disse Arbejder. Herved kan der pas Deres
Fabrik risikeres at komme for stor Arbejdsløn ved disse Arbejders
Udførelse, og da Deres Priser ved Tilbudet hvilede pas Arbejdsløn
vist nok fra 1948, maa jeg allerede nu tage Afstand fra Forhøjelser
pas dette Punkt.
Hertil kommer, at jeg gennem ingeniør Kier erfarer, at
De paatænker større Hjulstand pas Vognen, end der er forudsat
pas, Kontrakttegningen - nemlig 9,93. Banens Drejeskive i Hundested
er kun lo,9 m., og da man ikke kan gaa til den yderste G=se her,
maa man være betænkelig ved enhver Forøgelse udover det kontraherede.
Angaaende Smøreoliefilter kan jeg oplyse, at vi pas
Banens Motorvogn M 3 i et Aarstid har kørt med Ingeniør Andersens
Konstruktion med udmærket godt Resultat, hvorfor jeg maa ønske,
at dette anbringes paa det nye Diesellokomotiv.
Ærbødigst

Afskr.: L, D og II L.

7 •

-

Afskrift.

.

Pb-274.

Direktøren for
Hillerød-Frederiksværk-Hundested

J.-Nr. 2-5.1.

Jernbaneselskab A/S
Hillerød, den 7. Januar 1952,

A/S Friehs,
Aarhus.
Ang. 75o HK Diesellok,
I Besvarelse af Deres Skrivelse af 29.f.M. skal jeg
tillade mig at meddele, at Banen her kan gaa med til en Forøgelse
af den totale Hjulstand fra 9930 mim til lol3o mim, da man ogsaa
her mener det uheldigt at anbringe Trykluftbeholderen m.m. oppe i
Vognen.
Arbødigst

Afskr.: P.T., la, II L og Ha.
-MOP.

Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbaneselskab A/S,
Hillerød.
Afd. L Pb-361.

19.4.52.

Anz.s markninz_af nye lokomotiver.
Under henvisning til overenskomstens teknisk* specifikation afsnit II punkt 17 angående anbringelse af skilt med banens
ejendoms:mærke, litra og nummer beder vi Dem venligst fremsend* d*
nødvendige oplysninger desangående.
Med hilsen
A/S PRICES

Ha/OK.-K. II L.

Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbaneselskab A/S,
direktøren,
Hillerød.

44~ ,

fe

3Y -“ 7

(ft/

Afd. L Pb-368.

Ang.: 750

21.4.52.

hk diesellokomotiv - ekstra_smLreoliefilter.
Under henvisning til tidligere korrespondance sidst Deres

brev af 7.1.52 og mundtlige drøftelser om problemet "ekstra smøreoliefilter" i diesellokomotiverne finder vi anledning til at fremkomme med nogle supplerende oplysninger om de resultater, vi har
opnået med de forsøg, vi igennem længere tid har gjort med ingeniør
F.S. Andersens finfilter type CIC indbygget på dieselmotorerne i
vor kraftcentral.
På en normal maskine, hvor der anvendes smøreolie med samme
typebetegnelse som benyttet før krigen, var filtret meget effektivt
ganske svarende til de iagttagelser, som De har gjort med et tilsvarende filter indbygget i M 3.
En tilsvarende prøve med den i kraftcentralen opstillede
trykladede motor af samme type som til privatbanelokomotiverne har
også vist godt resultat med hensyn til udskilning af slam.
Til sammenligning med disse forsøg har vi foretaget tilsvarende prøver med de efter krigen kendte nye oliekvaliteter de
såkaldte HD smøreolier. Det første forsøg med en sådan HD olie
uden finfilter indskudt gav lige så godt resultat med hensyn til

Fl/GK.-K.

kopi til D og II L.

- 2 -

21.U 52.
.

maskinens renhed indvendig, men viste derudover en forbedring af
stempelsmøringen, idet ringene ikke viste tendens til at brænde
fast eller olien til a t bege på. Et tilsvarende forsøg med HD smøreolie i forbindelse med finfiltret er i gang, men resultatet foreligger endnu ikke. Vi kan dog tilføje, at filterleverandøren gør
gældende, at der intet er i vejen for at anvende finfiltret i forbindelse med den bedre oliekvalitet.
Efter Deres ønske har vi anskaffet 2 finfiltre til Deres
75o hk diesellokomotiv og kan tilføje, at merprisen herfor andrager
kr. 2.97o l oo.
Vi har tilskrevet de øvrige baner i overensstemmelse hermed.
Med hilsen
AIS

FRI CHS

Eillerød-Frederiksmerk..
Hundested Jernbaneselskab A/S,
Hillerød.

Afd. L.

Pb.-381.

2.5.52•

Angs nye diesellokomotiver anbrinrelse af holdere. koblinster ete t
Hermed fremsender vi til Deres orientering tegning
./.

nr. 3o1 L-24.090 visende anbringelsen af
holdere for slutsignal,
" smrtogasignal,
koblinger for lys,
signallanterne.
Ufremt der ud fra ~lige hensyn skulle være grund
til afvigelser fra den viste placering, beder vi Dem snarest
fremsende meddelelse herom.

Med hilsen
AIS

Ea/RM. - K.

PRICES

Kopi til Fl., EKE, II L, Ha. og Lange.

-

Afskrift.

Pb-398.

Direktøren for
Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbane
J.-Nr. 2-5.1.

Hillerød, den 19. Maj 1952.

A/S Frichs,
Aarhus.

r737

k.

ht-(4-

I Besvarelde af Deres Skrivelse af 17. ds. skal jeg tillade mig at meddele, at Banen gerne ønsker leveret de samme Former af
Bogstaver og Tal som sidst leveret fra Scandia.
Den herfra sendte Tegning bedes tilbagesendt.
Arbødigst

„h

•
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,r ---;"'
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'.A/
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/

Afskr.: L - II L.

hillerzd-PrederiksvnesteJ
Jernbuneselskan
direktøren,

4fd.

- sien(4.DsLi2rKe.

7r-; nk

". -, ereg skrivelse
i.å.et vi herved stadf:mzter modtuEelsen
":)e. giver wStr:-/: forse om, eÅt der -.il ,vennævnte
ejendomsm,f.trke anvendes borstever ortel
sidst leveret fr6 T,cand, returneres GOZ. :4neket den ved mi.idet her den 23.f..
aflevere:le bcundiatening nr. 2$111 tf bozstaver o
thl.
L4f

,/.

!..ed hilsen
P'

:J/K.r.:'. -K.

II L - L.

itf,

..-- •

• „,

Afskrift.

Pb-4o1.

DIREKTMEN FOR
HILLRRØD-FREDERIKSV ,MK-HUNDESTED
JERNBANE
J.-Nr. 2-5.1.

Hillerød, den 23. Maj 1952.

A/S Frichs,
Aarhus.

Ang.: 750 HK Diesellokomotiv - Mærkning af Hjulsæt.
I Anledning af Deres Skrivelse af 16. ds. skal jeg tillade
mig at udtale følgende:
Jeg kunde tænke mig, at man mærkede Hjulsættene i højre
Side Hl, H2 o. s. v. og i venstre Side V1, V2 o. B. v.
Desuden mener jeg, at det vilde være paa sin Plads at mærke Akselenderne H.F.H.J. for at undgaa eventuelle Forvekslinger,
hvis der samtidig skulde træffe Hjulsæt sammen fra flere Baner
s. ved Hjulafdrejning o. lign.
f.
Ærbødigst

(1441-4./

Afskr.: L, Ha og

Hr. direktør C.J.R. Kuhlmen, R.,
Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbane-Selskab A/S,
Hillerød.
Afd. L.
Pb-429.

16.6.52.

Herved tillader vi os at meddele, at men efter flere
møder her på fabrikken, som blev afsluttet ved et m ø de i dag,
hvorunder ingeniør C.V. Klor ogst var til stede sammen med ingeniør
Lange og intenlører Floor og Volmer Nielsen, enedes om at foreslå
Mgendes
1) Adr.ang til lemme for inspektion af banemotor 2 og banemotor
3'5 kommutatorer, til hvilke edTung

ske r,ennem f:ulvot

waskinrummet, udføres som en lem med 4 kupb1Lse

,17.

en

rende med afløb.
.)er vedlægges en skitse nr. 301 L-15.511 a af forslaget

-

dateret 14.6.52.
2) Et spørgsm41, som har v=et dr;#.ftet, er, ‹- vsd man sks1 kalde
førerrum I, og hvad man skal kalde førerrum II, da begge
f4rerrum er fuldkommen ens. Det eneste, der kendetegner
en forskel imellem de to halvdele af b3gielok3motivet, er
anbringelsen af de elektriske apparater i generatorru=met,
hvor de apparater, der er fmlles for de 2 adskilte aggregater, kun findes eet sted. Det foreslås at kalde den

Fl/CK.-K.

kopi til ingeniør C.V. Kier, ing. Lange, II L.

-

-

16.6.52.

førerplads„ der er 1 samme ende som lysregulatoren, far
førerplads I.

3) Udfra erfaringerne 1 driften blev spørgsmålet om anbringelse
af fritstående oliespande og eventuelle løse beholdere mad
olie i diesellokomotivet drøftet, idet man var klar over,
at det 1 praksis kan ve nødvendigt at kunne renset sine
smtreoliefiltre i driften. Man enedes om et bring, 1 forslag,
at der 1 instruksen stilles krav om, at der ikke må henstilles løse oliebeholdere 1 generatorrummet, og at eventuelle løse beholdere i maskinrummet bør vare tat lukkede.
Efter aftale med ingeniør C.V. Klor har vi straks videre-

givet denne meddelelse til nem.
Med hilsen
k/5 FRICHS

Pb-43.

;.fskrift.

DIREKT,CREN FOR

HILLERZD—FREDERIKSV2RK—HUNDESTED
JERNBANESELSKAB A/S
J.Nr. 2-5.1
Hillerød, den 23. Juni 1952.

A/S Frichs,
Aarhus.

Malin 750 Hk. Lokomotiv. Deres Ref. Afd. L Pb-439.
I Besvarelse af Deres Brev af 2o. ds. meddeles, at Taget
ønskes malet med"jtaalhud.

Ærbødigst

1-XL.4.47t,4
~,

39 kis'

Afskr.: L, II L og Ha.

Hillerød-Fri=deriksværk-Hundested
Jernbane-Selskab k/S,
Hillerød.
kfd. L Pb-452.

24.7.52.

lam,: 75o hk diesellokomotiv.
I fortsættelse af skrivelse herfra af 5.ds. og under
henvisning til telefonsamtale med værkfører Vilspang i dag fremsender vi vedlagt tegning 3o1 L-15.190 med indeks a: Løftebeslag,
hvor afstanden mellem løftebeslagene er blevet ændret af hensyn
til fodtrinets placering. Det drejer sig kun om en formindskelse
at afstanden pt ca. bo mm.
Med hilsen
A/S FBICES

_ k;
.r
4,,,L1
Fl/GK.-K.

II L.

;m:444) .15-

' 2"/

Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbeneselskab 4/S,
Hillerød.

Afd. L Pb-452.

Angji_21o,hk

to

-

30.7.52.

f ebes121.2.

Ved ændringen at løftebeslagenes placering har vi på
den med vort brev af 24.d3. fremsendte kopi af tegning 3o1 L15.190 a I det vandrette billede uheldigvis indtegnet beslagene
pos. 1 og 6 på den forkerte side af bolsterstykkets midtlinie d.v.s. i forhold til målet 693o på tegningen med indeks a - således
at løftebeslegene ville blive placeret nærmere førerpladserne i
stedet for længere væk fra disse.
Det nederste billede med angivelse f målet 6810 er
uforandret, men for en ordens skyld vedlægges kopi af den ændrede
tegning 301 L-15.190 mel indeks b.
Med hilsen

A/S PRICES

EJ/G.-K. kopi til II L.

P b- 459

Als FRICHS

TELEFON AARHUS 3030 - RIGSTELEFON 5 - TELEGRAM-ADRESSE: FRICHS - POSTADRESSE: POSTBOX 116, AARHUS

T

-

Aarhus, 14.8.52.

Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbane-Selskab A/S,

Deres ref:

direktøren,
2Rillerød.

Vor ref:

Afd. L.

TELEGRAM
Modtaget

fra Brødeskov

Afsendt

14.8.52:
Tiltræder samtlige forslag i
skrivelse af 13.ds. olietankenes
dimension bestemmes af ingeniør
Lange og anbringes således at de
ikke vælter eller væltes ildslukkerne skal være af marinetype
Kuhlman

k/sFRICHS
Afskr.: ing. Lange, L og II L.

?l/GK.

KONTOR I KØBENHAVN: RÅ~ADSEN 16 - V. - TELEFON CENTRAL 6749

RICHS nr. 222

Als FRICHS
TELEFON AARHUS 3030 - RIGSTELEFON 5 - TELEGRAM-ADRESSE: FRICHS - POSTADRESSE: POSTBOX 116, AARHUS

Aarhus,

Rillerød-Frederiksværk-Hunciested
Jernbane-Selskab L/S,
direktøren,

15.8.52.

Deres ref:
Vor ref:

Ard. L.

TELEGRAM
m„dt„f

fra Brødeskov

Afsendt

15.8.52:
r:et er kun den ene ildslukker
der Skal være af narinetypen
nemlig skumslukkeren
n-1111=n

Als

FliGK.
'RICHS nr. 222

L1 II

InA. Lenge.

ruunru K 1 -ruDBENHAvN: RÅDHUSPLADSEN 16 - V. - TELEFON CENTRAL 5749
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Ang.: H.F.H.J./s dieselloko. M8.
Vejningen af ovennævnte lokomotiv i D.S.B.Is prøveremise
i dag viste følgende resultater:
Førerrum I.

venstre

højre

ialt

1. aksel

55oo kg

57oo kg

11,2 t

2.

"

42oo

3.

"

5500

Il

4-1oo

"

S$3 t

"

560o

I,

11,1 t

4 • aksel

5800 kg

55oo kg

11,3 t

5.

n

42oo

"

4loo

"

8,3 t

6.

11

5700

"

5600

II

11,3 t

total 61,5 t
-

Ved vejningen var lokomotivet i tjenestefærdig stand.
I kølevandsbeholderne var der 2 x 18o 1 vand, i brændolietanken
2 x 700 1 olie og i dieselmotorerne og tankene under gulvet
2 x 16o 1 smøreolie.

Afskrift.

A/S Frichs
Aarhus

Aabyhøj

8/9 1952

Beretning nr. 26
fra

O.P.C. Nielsen

over anlæ.et H.F.H.J. M 8

29/8 overførtes ovennævnte loko fra Aarhus til Hillerød,
5 ank. til Hillerød 1900.
Afg. Aarhus kl. ,o
3o/8 foretoges en prøvekørsel med paahængt ca. 500 ts.
fra Hillerød til Frederiksværk, paa bakken mellem Ølsted og Kregme
station opnaaedes en hastighed paa 23 km i timen med fuld belastning
paa begge motorer. Vejret var tørt og blæsende. Paa turen op af
bakken vistes intet tegn til at hjulene vilde spille, der fortsattes
helt til Hundested med ca. 2oo ts i krogen, ved ankomsten hertil
sættes lokomotivet i remissen til instruktion af personalet og
klargøring til præsentationskørsel mandag d. 1/9.
Mandag den 1/9 kørtes Særtog afg. Hundested kl. 12 55 med
ca. 215 ts paahængt, ank. Hillerød 13 5 °, afg. Hillerød 16 00 ank.
Hundested 17 10 .

Ved ankomst til Hundested var flange paa omløbs-

ventil motor II læk, den ene bolt knækket. Endvidere opgav man at
faa vinduesviskerne i orden, selv efter at alle kanaler i cylindrene
var blæst ud viste det sig, at cylindrene ikke kan trække de lange
og svære viskere, en bedre opretning er ogsaa nødvendig, da
viskernes aksel ikke er vinkelret pas ruden. Det foreslaas, at man
laver en prøveplade til afprøvning af alle viskere, inden disse
indmonteres i køretøjet, det er umuligt under kørslen at arbejde
med viskermekanismen, de tilsendte nye viskere var heller ikke
i orden.
Tirsdag den 2/9

kørtes instruktionskørsel fra kl. 6 10

2o - i ordinær køreplan.
Onsdag den 3/9 udskiftedes den af os paafyldte smøreolie

G

"Delwac 93o" med "Kardinal HD" fra Koefoed Johnsen & Co. jeg
forsøgte ved samtale med direktør Kuhlman at fas bibeholdt den
af os paafyldte olie, men direktøren vilde ikke handle med "Vacuum".
'Efter udskiftningen af smøreolien sattes frifiltret i
drift igen, herunder konstaterede jeg, at man skal være meget
paapasselig med at aabne til filtret, saa længe smøreolien er
kold, idet tilbageløbet fra filterskaalen kun er 1" rør, bør være
noget større, det gøres endvidere opmærksom pas, at det er uheldigt
at have en afspærringsventil paa returledningen, saafremt denne
bliver glemt at lukke op ved starten, vil olien flyde overalt,
medens føreren kører pas førerpladsen. Tilfældigt var ingeniør
Andersen, der har konstrueret filtret, paa besøg i Hundested. Ved
samtale med ham, indrømmede han, at det var uheldigt at have afløbet
blokeret, hans forslag med denne ventil var udelukkende, af hensyn
til den aftapningshane, der er anbragt ovenfor afspærringsventilen,
han kunde godt forstaa dette uheldige arrangement og foreslaar at
fjerne afspærringsventilen.
Under kørslen onsdag eftermiddag knækkede kølevandsrøret
pas motor II i afgreningsrøret fra cyl. I, røret var knækket halvt
over. Et nyt rør rekvireret fra fabriken, da det var uvist at
lodning kunde udbedre skaden.
Den foretagne lodning af røret holder, hvorfor det tilsendte
kølerør ligger som reserve i Hundested.
Torsdag og Fredag kørt instruktionskørsel, efter hjemkomsten
blev alle flanger og dæksler paa bundbakkerne efterspændte, idet
disse lækkede. Endvidere bemærkedes en lækage for vand paa føleren
for fjerntermometret Motor I til førerplads 1 5 da det er meget
vanskeligt at udskifte dette termometer, er føleren paa det omtalte
termometer ledning midlertidig repareret ved en bandage, der tilsyneladende holder tæt, værkmesteren i Hundested vil meddele om

-i-

dette atter bliver læk, en udskiftning må da foretages.
Under kørslen i den forløbne uge har der intet været
at bemærke ved den elektriske installation, ud over at tidsrelaiet
af og til svigter, det er spolen der ikke rigtig kan trække ankret
op. Relaiet bør forsynes med større spole.
Med hensyn til kølevandsanlæget, arbejder dette fuldt ud
tilfredsstillende, med den lufttemperatur det har været i den
forløbne uge, har man selv under den svære belastning ikke været
højere paa kontrolleren for ventilatormotoren end paa stilling 2.
Svingningen i kølevandstemperatur overstiger ikke 5-6 0 C maxm.
temperaturen ligget omkring 72-75 ° C.
-

Ved min afrejse lørdag konstateredes, at Brændoliemano.

tT

Adiluetret pas motor I var sprængt i røret ligesom smøreoliemanometret
,

('

paa motor II var rystet fra hinanden.
1 Stk. manometer o-3 kg
1

"

tt

o-6 kg

er i dag afsendt til udskiftning.

O.Å.C. Nielsen

Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbaneselskab VS,
direktøren,
Eillerød.
kfd. L Pb-491.

Ang.: 75° hk dieselloko M

15.9.52.

8.

tilslutning til telefonsamtale med værkførr Vilspang

i dag fremsender vi vedlagt tegning 3o1 L-22.124: Bremseklods.
Samtidig stedfæster vi, at vi omgående har afsendt 2 set bremsestler
til M

8

og kan oplyse, at prisen pr. bremsesål fremstillet her hos

os er kr. 25,00 pr. stk.
For det tilfælde at det skulle vise sig ut være mere
hensigtsmmssigt for Dem at lade bremsesålerne fremstille på
Frederiksværk Jernstøberi, gør vi opmærksom på., at sålerne af

sikkerhedsmæssige grunde skal forsynes med jernindlæg, således som
vist på tegningen. Disse jernindlæg kan vi om ‘riset levere for
en pris af kr. 2,00 pr. stk.
Vi er blevet opmærksomme på, at vi 1 regning herfra af
3.ds. nr. 5332 har anført en pris for 2 bremsesåler komplette
til kr. 23,00 pr. stk. Vi har ved en fejltagelse glemt at tillægge
prisen kr. 2,00 for jernindlæg, hvilket begrunder, et vi nu anfører

kr. 25,00 og ikke kr. 23,00.
Ned hilsen
A/S PRICES

Fl/GK. -K.

II L.

Afskrift.

Pb-498.

Direktøren for Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane
Hillerød, den 30. September 1952.

J.-Nr. 2-5.1.

A/S Frichs,
Aarhus.

Herved tillader jeg mig at meddele, at Banen ved Udskiftning af Bremseklodser paa Motorlokomotiv M 8 opdagede, at Bremseklodserne ikke kan paasættes eller aftages paa de yderste Hjul, da
Sporrømmerne gaar imod Bremsehængeren, før disse er saa langt ude,
at Bremseklodsen kan aftages. Man har derfor maattet skære ca.
1 cm. ind i Bremsehængeren for at faa det fornødne Spillerum.
Samtidig anmoder jeg om at faa en Tegning af Bremseklodserne og Oplysning om, hvorvidt Fabrikken under Garantiperioden
kræver Jernindlæg i Bremseklodserne.
Ærbødigst

,

„

Afskr.: L og II L.

;.fskr 4 ft.

A/S Frichs
Aarhus

Aabyhøj, den 1/10 1952.

Beretning nr. 4o
fra O.A.C. Nielsen over anlæret Hillerd-Prederiksværk Jernbane.

Torsdag den 25/9 besøgte jeg ovennævnte bane for at se
pas loko M 8.

Jeg havde elektriker E. Christensen med for ud-

skiftning af Tidsrelæet, der ikke arbejdede helt tilfredsstillende,

det nye relæ er forsynet med en større spole.
Lokomotivet der var i drift ankom til Hundested medens
jeg var der, begge motorer arbejdede tilfredsstillende, og baade
fører og lokomotivmester oplyste, at man intet havde at bemærke
ud over en utæt flange pas trykrøret fra smøreollepumpen. Min
undersøgelse af motoren under gangen viste intet unormalt at bemærke.
Ang. vinduesviskerne havde man stadig noget besvær og matte betjene

dem med haandkraft, hvorfor jeg rekvirerede nye sendt over til
udskiftning.

Pas min forespørgsel ang. eftersynet af motorerne indvendig havde man intet bemærket i krumtsphuset, jeg bad lokomotivmesteren have opmærksomheden henvendt pas eventuelle utætte cylinderforinger for vand.
den anledning foreslog jeg, et man burde ligge med
nogle gummiringe, som reserve, lokomotivmesteren bad os levere
6 Stk. gummiringe for banens regning.

O.A.C. Nielsen

Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbane-Selskab A/S,
direktøren,
Hillerød.

2-5.1.

1.t.tx. 1 H.

Afd. L Pb-498.

7.1o.52.

. 8..
Straks efter at have modtaget Deres skrivelse af 3o.f.m.

vedrørende udskiftnine af bremsestler på Y, 8 foretog vi igen en
undersøgelse af dette problem, men denne gang på det første lokomotiv
til Det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab, som netop er færdig
her på fabrikken.
Det første sted, vi prøvede, var der ikke noget i vejen,
men de 3 andre steder viste det sig, et bremsesålerne ikke kunne udskiftes på de yderste hjul.

Vi er straks gået i gang med at undersøge, hvorledes
dette forhold bedst kan afhjælpes, ved enten Et foretage en ærtring
af formen pt banerømmeren eller lignende, og skal snarest komme
tilbage hertil.
Da De har afhjulpet fejlen ved at skmre ud 1 bremsenængeren,
sender vi Dem vedlagt tegning 301 L-22.126 af den pågældende bremsehænger og beder Dem på tegningen angive, hvorledes De har foretaget
udskæringen, helst med målangivelse, således at vi kan undersøge,
om den foretagne tvarsnitsformindskelse på bremsehængeren eventuelt
skulle have forringet styrken mere end tilladeligt.

Fl/GK.-K.

II L.

- 2 -

7 .10.52.

Med hensyn til slutningsbemærkningen i Deres ovennævnte
brev vedrørende jernindlæg i bremsesålerne kan vi til Deres
orientering oplyse, et vi aldrig har leveret bremsesåler uden
jernindlæg, og at vi var af den opfattelse, at det er et sikkerhedsmæssigt krav, som samtlige baner stiller, ilet man åbenbart rent

erfaringsmæssigt har konstateret, at støbejernssåler uden jernindlæg kan knække så uheldigt, at den nederste part falder af,

hvad der kan have sporafløb til følge.
Vi stiller ikke specielle krav i garantiperioden, men ur
kun opmærksom på vort syn på sagen.
'øvrigt kan vi med hensyn til dette spørgsmål henvise til

vor skrivelse af 15.f.m. (Pb-491), hvormed vi har fremsendt både
tilbud - på såvel bremsesål som jernindlæg - og tegning 301 L-22.124
til brug for Dem, for et tilfælde at det skulle vise sig mere hensigtsmæssigt for Dem at lade bremsesålerne fremstille på Frederiksværk jernstøberi.
Vi fremsender yderligere et eksemplar af tegningen, ror

det tilfælde at den skulle være bortkommet.
1,4ed hilsen
I/S MCliS

„ _
Direktøren for
HILLEWZ-FREDERIKSVÆRK-HUNDESTED
Jernbaneselskab A/S
J.-11r. Z-5.1

Hillerød, den 21. Oktober 1952.

A/S Frichs,
Aarhus.

Som det formentlig fremgik dyed Drøftelserne i Frederiksværk den 17.ds., følger vi her alt vedr. Motorlok. M8 mea den
største Opmærksomhed og Interesse - ikke blot 1 egen letforstaaelig Interesse, da Lokomotivets fortsatte gode Drift er af vital
Betydning for Banen, men også for at opnaa det bedEte Resultat
for hele Serien og for Frichs Renome, idet jeg mener, at man ved
denne Konstruktion af et l'otorlokomotiv er naaet et betydeligt
Skridt fremad, som maa bevares ved opmærksomt at følge Gangen og
rette og forbedre Detailkonstruktioner.
Det blev jo paa Mødet fremført herfra, at den ene otor
brugte det dobbelte Kvantum Smøreolie, og aet er nu ogsr,.a konstateret, at dens Brændstofforbrug er væsentlig større end den andens. De ny paasatte Skraberinge synes ikke at have hjulpet.
Det Punkt beder jeg Frichs neje overveje o 4.2 forsøge at
finde og afhjælpe Fejlen.
Der drøfteoes endvidere de Utætheder, der var iagtteget,
hvor Olien trængte ud. Ved Klapperne for Krumtaphuset er der nu
tæt, men mange andre Steder - foruden ved Koblingen mellem Lotor
og Generator - synes Olien at presse paa.
Udluftningen af Krumtaphuset blev jo ikke saadan, som vi
her har udført den paa '43, og jeg spørger nu: er den effektiv nok?
Vi er ve a vore Undersøgelser her blevet betmnkelic7e ved
disse Olieudsivninger for, at Overtrykket over Stemplerne skulde
være for stort, saaleden at Trykket trods Ringene forplanter sig
ned gennem Cylindrene og giver Overtryk i Krumtaphuset, der forplanter sig rundt i Maskinen o presser Olien ud - ogsue vec Koblingen. Endvidere er iagttaget, at Dækslet for N.afyldningsstudsen hopper, naar Fjederen tages fra.
Ved Kørsel i Dag med 500 ts. i Krogen maaltes et Overtryk
i Krumtaphuset paa 6o ram Vansøjle.
Dette er selvfølgelig en Hypotese, men jeg fremsætter den,
fordi der bør foretages Undersøgelse ud fra denne Forudsætning.
Jeg har bragt i Erfaring, at der pus Man-Motoren er længere Stempler og sværere Olie - og Skraberinge, der skulle forhindre Gennemslag, og er ikke Stempler og Ringe pas U8 ene med Mo-Motorens?
Jeg henstiller, at alle Spørgemaal nøje overvejes, og
Forsøg gøres for at afhjælpe Vanskelighederne, inden der sker
Skader - f. Eksempel pas Grund af overophedede Stemplers Sprængning.
Ærbødigst

Afskrift til L, D, IIL og V.

Lfskrift.
kabyhøj, den 15/11 1952.

A/S Frichs
Århus

Beretning nr. 1177
fra

O.A.C. Nielsen

over anlæeet

H.F.E. Jernbane.

Mandag den lo/11 afrejst til ovennævnte bane for undersøgelse af motorerne i M 8.

Efter meddelelse fra værkm. Vilspang

havde særlig motor I meget overtryk i krumtaphuset. Ved en undersøgelse af motoren, konstateredes der intet unormalt gennemslag
i stemplerne, og pas en prøvetur var der heller intet overtryk
over det meste af strækningen fra Hundested til Gørløse St., først
her bemærkedes, at der pas fulde omdr. af motoren var et varierende
overtryk i krumtaphuset. Ved ank. til Hillerød aftoges

sidelemmene,

saa hurtig efter st motoren var stoppet, at det konstateredes, at
krumtaphuset var overfyldt af smøreolie, og man kunde tydelig høre
boblen af luft fra tanken under vognbunden; hermed er det konstateret,
at smøreolien ikke løber hurtig nok tilbage i bundtanken, hvorfra
smøreoliepumpen suger. Pas hjemturen fra Hillerød til Hundested
undersøgtes motor II, der gav samme resultat som paa motor I I dog
var der ikke saa megen smøreolie i krumtaphuset pas motor II som
pas motor I. karsagen til, at smøreolien slynges ud ved svinghjul
og at motoren i det hele taget lækker overalt, skyldes overfyldt
krumtaphus af smøreolie.
Da vi startede første gang pas fabriken og under prøvekørslerne ikke har bemærket overfyldning af krumtaphus eller
utætheder i væsentlig grad med den paafyldte smøreolie "Vacuums
Delavac 93o" synes det noget mærkeligt, at efter der er paafyldt
Koefoed Johnsens smøreolie af kvalitet "Kardinal HD" overfyldes
motoren og lækker alle vegne. Dette fænomen skyldes maaske dette,
at "Kardinal HD" har større tilbzjelighed til at skumme end "Vacuum
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Delavac 93o", men for mig er der ingen tvivl om, at afløbet fra
bundkar til bundtanken er meget for lille, saaledes at bande forbindelsesstængerne og svingklodserne kan fas fat i olien, begynder
smøreolien først at piskes i skum, danner der sig en luftpude 1
bundtanken, hvorved olien løber endnu langsommere tilbage. Der
maa skaffes bedre afløb fra bundkar og antagelig sættes en afluftning
paa tanken tilbage til bundkar ligesom i sin tid paa Mx.
Angaaende Torpedoventilen for afluftning af krumtaphus
suger disse kun meget svagt, og i flere tilfælde trykker de snarest
afsugerøret, særlig naar vinden blæser pas tværs afkøretøjet.
Paa

taget af køretøjet kan det tydelig ses, at der har været overtryk

1 motoren fremkaldt ved overfyldning af smøreolie, idet smøreolien
er trykket ovenud gennem torpedoventilen, saaledes at olien er
løbet hen over taget.
Med hensyn til motorernes gang er der intet at bemærke,
de gear røgfri i tomgang, og der er ikke tanker af forbrændt
smøreolie i forbrændingsluften. Da stemplerne for ca. 3 uger siden
var udtaget for eftersyn, var der jo heller intet at bemærke ved
stempel eller skraberinge, saa det forøgede smøreolieforbrug skyldes
udelukkende overfyldningen i krumtaphuset.
Angaaende M 7 oplystes det, at man havde haft ild i ladeblæseren, efter personalets udsagn var ladeblæseren brændt helt ren
og blev derfor samlet sammen igen uden at undersøge lejer eller
labyrinttætningen, dette kan antagelig være aarseg til havariet

paa løbehjulet. Forøvrigt har jeg det indtryk, at man er stemt for
ombygning af motoren til Ricardo hoveder.
Forinden min afrejse fra Hundested blev jeg enig med
værkm. Vilspang i, et man sænker smøreoliestanden i M 8 til nederste
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mørke paa pejlestokken, indtil der bliver truffet en bestemmelse

om undring af afløb fra bundkarret i motorerne.
2 Stk. smørerør afleveret til paasmtning for smøring af

kugleleje 1 aksel for brændselspumpe.

O.A.C. Nielsen

Iiillerød-Frederiksverk-bundested
Jernbane-Selskab A/S,
Hillerød.
?b-o5,

2 8.11.52,

513, 533-

Straks etter mødet I ?tederiksvmrk den 17.f.., hvor spørgsmålet om oliespild respektive olieforbrug 1 m 8 blev diskuteret,
har vi, som det også fremgår af vore telefonsamtaler respektive
besøg hos Dem og de skrivelser, vi 1 mellemtiden har modtaget
fra Dem . værkmesterens indber-tninger ef 28.1o.52 og lo.11.52

arbejdet ned et finde årsagen hertil, og te specielt, hvad der
foranledigede, et der blev smidt så meget smøreolie ud henne i
svinghjulsenden så det ligefrem sprøjtede op på sidevægge og
skabe.
Blandt de iagttagelser, der er gjort, nar vi særlig hæftet

os ved den stigende oliestand 1 krumtaphuset, og for at komme
til bunds I dette spørgsmål har vi foretaget en opstilling pt.
prøveplan, hvor vi har efterlignet forholdene i lokomotivet
ganske nøjagtigt, og ved hjalp af vakuummetre, måleglas og
lignende midler har vi fulgt oliens bevægelser 1 henholdsvis
motor og oliebeholder under forskellige belestningevilkår.
begyndelsen ilf<vie vi særlig opmærksomheden henvendt på
forbindelseskanalerne fra dieselmotorens oliesump til oliebe.
holderen, som vi skønnede eventuelt var s amt, at olien ikke

hurtigt nak kunne slippe ud af maskinens oliesump og til sidst
steg så hurtigt, at den blev pisket rundt sf forbindelsesstængerne.
Det viste sig * et olien til at begynde med forholdt sig
nogenlunde normalt uden at stige 1 krumtaphuset, men efterhånden
som olien blev varmere, begyndte der at udskilles luft i oliebeholder«, og efterhånden som luftmængden 1 oliebeholderen
voksede, steg olien 1 motorens bundbekke tilsvarende.
Ved at indføre en afluttningsledning på beholderen er
hele spørgsmålet og, at olien stiger i dieselmotorens tundbakke,
bragt ud at verden.

71/08.-K. kopi til D, V og 11 L.

-
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På det lokomotiv, som ventes færdigt her på fabrikken 1
løbet af den kommende uge, prøver vi at finde den mest hensigts.
=salgs måde at udføre en sådan efluftning på, hvorefter vi ud.
fører tilsvarende dele bilde til M 8 og til de andre baner, der
bar fået lokomotiver, hvor samme forhold forefindes, således at
man på kort tid og ved assistance herfra kan få den omtalte
afluttning anbragt og dermed vare kommet ud over det meget
generende problem med oliesten*.
Vi takker for den interesse og velvilje, De bar udvist 1
denne sag, og vi skal som sagt medvirke til hurtigst muligt at
komme til det bedste resultat.
Med hilsen
VS PRICES

Pb 56 3 .
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DIRIITTRLN
for
HILLERØD-FREDERIKS=K-HUNDESTED
JERNBANESELSKAB A/S
J.-Nr. 2-5.1.

JW1lerød, den 5. December 1952.

A/S Frichs,
Aarhus.

Med Tak har jeg modtaget Deres Skrivelse af 28. f.M. angaaende Undersøgelserne for Oliespild.
For at De kan være klar over, hvad vi her ved Banen prøver
for at opnaa Forbedringen, skal jeg nedenfor citere Værkmesterens Indberetning til mig af 3. ds.:
"For at faa Olien væk fra Stænkepladen i Bundbakken har
vi lavet Afløbshuller i Stænkepladen ud for hver Forbindelsesstang. Der opstod saa et nyt Problem, idet Olien

ikke vilde løbe væk fra 3undbakken. Aarsagen er, at Luften
blander sig med Olien og gaar i Afløbsrøret og i Bundtanken. Naar disse Luftpuder danner sig i Bundtank og Rør,
stopper det for Tilbageløbet. Jeg har paa Tilbageløbsrøret
sat et Rør i begge Sider af Bundbakkens Tilbageløbsrør paa

7oo m/m, som munder frit ud i Maskin=t, for at aflufte
Rør og Bundtank, senere skal Røret føres ind i Maskinen.
Nu har vi søgt at faa en Fletner sat paa Taget. - Scandia
havde desværre ingen, men jeg vil prøve andre Steder, Saavidt jeg kan se, har Olien, som slynges ud ved Generatoren,
taget stærkt af, men der er nole andre Utætheder ved Maskinen, som vi skal have tætnet. - Jeg skal nok holde Direktøret underrettet om Forsøgenes Gang."
Hvis De mener, at der ved disse Forsøg fra vor Side skulde
være noget Uheldigt, beder jeg Dem lade mig det vide.
Lrbødigst

Afskr.: L - D - II L.

Afskrift.
A/S FRICHS
krhus
Aabyhøj, den 16/12 1952.
Beretning nr. 1221
fra

O.L.C. Nielsen

over anlæget Hillerød-Frederiksværk,banen

15/12 havde jeg lejlighed til at se lidt paa M 8 ved ovennævnte bane, under lokomotivets ophold paa Hillerød station.
I sidste uge, den nærmere dato kunde ikke oplyses, havde et
rangertræk fra D.S.B. paakørt loko 8. Vognkassen havde taget
skade paa h ,, jre side ud for sidevinduet i førerrum I.
Vogndragerne havde faaet et tryk ind i knækket lige bag vinduet og pladen ud for vinduet var flanget op. Sidepladen ud for
vandbeholderen havde faaet en stor bule. Man havde imidlertid
repareret ved paasvejsning af en plade over det sprængte sted.
Tilsyneladende var der intet andet sket. Efter førerens oplysninger kører alt normalt.
Endvidere saa jeg paa de af værkm. Vilspang paasatte afluftningsrør, dels paa sidedæksler og paa studs under bundbakke, det
oplystes, at oliespildet var noget mindre end tidligere, men motoren smører stadig ved generatorenden.

O.A.C. Nielsen.

Eillerød-rrederikswIrndested
Jernbeneslskab
nillerød.
Afd. L.

•f.
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17.12.52.
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I.

I tilcIutni!u til skrivelse herfra af 28.f.m. og under hen.
visning til inC.beretnineen fra vmrktører Wilspang af 5.ds. med
forslag til arluftnine frn olie boholderen fremsender vi vedlagt
tegning 3o1L-l6.6014.: ''efluftnine af snCreolleboholer unzler
gulv'', der viser den afluftr, son vi 1 henhold til vort brev
af 2C.f.m. har rennemprøvet, el s
pre!veplan og nu sidst
et fmrdig utIført t'llosclIokomotiv.
:ores orienterinv kun vi meddele, at forsegene,dels
på prrve;lan under fuld belastning og over en lmnrere eriode,
and der kan forekomne ! ,2,riften, dels 1 lokomotivet en hel dag
igennem under varierende belastnincsforhold„ har vist, at :ion
her forealr,ede anordnin,,: funzerer fuldt ud til.t'resstillende.
Udover at vi ikke føler cs sikre pL, at olien bliver til«
strmkkelig eflutet vod at inWøre arlurtorørene på det 7oo mm
lange tilbcageløbsrør over gulvet, har vi for s& vidt intot at
indvemle imod det af wrkkrerer -,41spang foreslåede arranement.
Lfter vort skøn bliver afluftninf,Ten tf:rst holt effe‘ -tiv, nt.r
aflufterøret fcres ned direkte oven I cmøreellebeholderen under
gulvet.

Led hensyn til at surlere dan eksisterende afluftning fra
krumtaphuset ne- yaerlicere on afluttnin ;7 forsynet mod et 4.':•
luftefilter masUnrunnet kan vi oplyse, at vi anser denne for
un.wdvendig, og da vi ikke kan overse de fulde konsekvenser af
at lade en s!hdan aflurtning sidde imashinr=et, foresnr vi
at bibeholde den oprindelige udførelse,
pLg'..-.1dende dele, so= er angivet p,:; den herned fremsendte
terningo bliver nu g3ort fmrdigo til lavering til 'rem og til
de lokomotiver, son endnu ikko er forsynet ned uf luftning fra
oliebeholderen under gulvet, og vi skal da efter m2rmere aftale

Lopi til L - II L D - V.

ned Den, og når det nå passe rbem, komme til stede for at fore.
tage lndbygnineeln.
VI går ud fra, at det lige såvel er I Deres som I vor
Interesse, at arbejdet først oåføres efter julehelligdagene,
altså I begyndelsen af det nye år.
Mod hilsen
4L,4; PEICHS

Sk."'

ft.

afskrif t.

Frederiksværk, den 22/12 52.

Herr Direktøren,
Hillerød.

Ved afluftning af Tilbageløbsrøret, SOW vi nu har kørt med i
3 Uger, har der ikke været Oliespild at se ved Motorens Generatorside.
Smøreolieforbruget er efter min Mening normalt. Som jeg før har skre-

vet, har jeg anbragt aflufterøret pas Tilbageløbsrøret pas det Stykke
Fittings, som sidder pas Toppen af Olietanken. Om det skulde være mere effektivt at sætte Luftrøret direkte pas Olietanken, kan jeg ikke
forstaa, da jeg gaar ud fra, at Røret kommer under vort afluftningsrør.
angaaende Luftfiltret, vi har sat paa Motoren, saa er det i For-

bindelse med den virkelige Jfluftning, saaledes at Luften cirkulerer
gennem disse Filtrer og Maskinen og ud af det store afluftningsrør
nøjagtig som ved M3, og som Maybach bruger ved deres Motorer.
Frichs skriver, at det er nødvendigt at have disse Luftfiltrer pas
Motoren, men det maa bero paa en Fejltagelse, for uden disse Filtrer
kan man ikke aflufte Motoren, der vilde ikke blive Cirkulation i Motoren, hvis man ikke havde en aabnine i modsatte Side af det store afløbsrør. Maaske mener Frichs, at man har sat disse Luftfiltrer pas i Forbindelse med fluftning af Olietanken, og det er ikke rigtigt, men man
anvender nu disse Filtrer I Forbindelse med afluftningen af Olietanken.
Frichs skriver endvidere om de Konsekvenser, der kan opstaa ved
disse Luftfiltrer.
Her kan Frichs være ganske rolig, der vil ikke
kunne opstaa uforudsete Ting med Luftfiltret som aarsag,

eftersom vi I

mere end lo aar har anvendt dem paa M3.
Ser man paa andre Motorfabrikkers afluftningssystemer, vil man
finde ud af, at mange af disse Maskiner er afluftet i noget større Omfang, end vi her har gjort, og i Forbindelse med, at man har Tryklademaskiner, er det nødvendigt at have en særdeles god fluftning af krum..
taphuset.

Jeg havde ventet, at Frichs havde svaret vedr. de Huller, vi har i
Stænkepladen for at forøge Tilbageløbet fra Oliepladen.
Samtidig har vi monteret de nye Lygter pas 148, som efter Førerens
Udtalelser er ganske fortræffelige. Vi returnerer de gamle Leflektorer
til Frichs, og det er vel saa naturligt, at Frichs betaler for de nye,
vi har sat pas.

F. Wilspang.
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i,fskrift.

,

Nr. 2-5.1.

/

HILLERØD -FREDERIESVARK-HUNDESTED
JERNBANE
Hillerød, den 22. December 1952.
A/S Frichs,
Aarhus.

Under Henvisning til Deres Skrivelse at 17. ds. tillader
./. jeg mig herved at fremsende Afskrift af Værkmester Wilspangs
Indberetning til mig, der tillige er sendt Direktør Harboe.
Ærbødigst

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

Afskrift.
Direktøren for Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbane

Pb-591

Nr. 2-5.1.

Hillerød, den 23. Februar 1953.

A/S Frichs,
Aarhus.
Ang. Løftning af 75o HK Diesellokomotiv.

I Besvarelse af Deres Skrivelse 18. f.M. angaaende Konsoller,
som De har konstrueret, til at gribe fat under Vognens Længdedragere skal jeg bede Dem levere Banen disse 4 Konsoller incl.
Bolt af Staal.
De angiver en Pris af 165 Kr. pr. Stk., men efter min Formening burde Konsollerne leveres som et nødvendigt Tilbehør til
det kontraktmæssig udførte Lokomotiv, og jeg beder nem forelægge
dette Spørgsmaal for Direktøren ved Tilsynet med Privatbaner,
hvis Afgørelse Banen maatte ønske i det her nævnte Spørgsmaal.
Lrbødigst

Afskr.: P.T., L og II L.

Afskrift.
Direktøren for Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbane

Pb-646

Nr. 2-5.1.

Hillerød, den 23. Februar 1953.

A/S Frichs,
Aarhus.
Ang. Trykluftviskere til Motorlokomotiv M 8.
Som bekendt har Trykluftviskerne fra første Dag været i
Uorden, og jeg paatalte dette allerede under Prøvekørslerne,
og der blev sagt til mig, at Frichs var klar over, at der maatte
foretages en Ændring.
Da dette ikke er sket, har Banen anskaffet 2 Viskere,
saaledes som vedlagte Regning fra A/S Magneto udviser. Disse
Viskere vil ved førstkommende Lejlighed blive sat paa og de
gamle Viskere tilsendt Dem, men jeg formener, at A/S Frichs skal
betale de nye.
Ærbødigst

Afskr.: L og II L.

Ril1erM-Pre4eriksværk-HunAested
Jernbaneselskab k/S,
direktøren,
Hillerød.
2-5.1.

kfd. L Pb-591.

24.2.53.

h£W4.1-25.2-h11-(11422211okomotiv . løftning.
I henhold til teres skrivelse af 23.ds. vedrørende løftning
af det 75o hk diesellokomotiv har vi noteret os, et der til
løftning ar )eres lokomotiv i forbindelse med normale løftebukke ønskes leveret 4 konsoller 1 overensstemmelse med den med

vor skrivelse af 18.f.m. fremsendte tegning.
7*a let til 2 andre baner har vist sig at være ønskeligt
at gøre afstanden fra den mase, der griber omkring løftebjælkens
skruetravers, til det fladjern, der støtter mod længdedrageren,
ca. 25 mm større, (let store tandhjul på løftebukken foroven
synes at variere noget 1 st ø rrelse, og vi regner med, at der
skal være es. 25 - 30 mm mellem tandhjul og lokomotivets sidevæg),
beder vi ''em for en ordens skyld meddele os, om den samme forøvelse af det omtLlte mål på 25 mm passer til 7-eres løftebukke.
Med hensyn til det et 'em fremsatte synspunkt gående ud på,
at konsollerne burde leveres som et nødvendigt tilbehør til
lokomotivet, henviser vi til den i overenskomsten vedheftede
fortegnelse over reservedele og værktøjer pr. lokomotiv, som
omfatter dedele, man efter forudgående drøftelse er blevet enige
om, burde medleveres hvert lokomotiv.
Efter at lokomotiverne er kommet i drift, har vi på enkelte
af banerne fået lejlighed til at gøre den iagttagelse, et forskelligt depotvlerktøj savnedes, og vi udarbejdede derfor den
fortegnelse over depotværktøj, som vi sendte rundt til banerne
skrivelse af 12.ds.

~d

Selvom vi ifølge overenskomsten ikke skulle levers dette
depotwerktøj, besluttede vi os til alligevel at levere et komplet

F//GIC.-K.

II L.

V.
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24.2.53.

aet til hver bane uden betaling, idet vi var klar over, at det
i det store og hele drejede sig om dele, som kun vi kunne bestemme
hvorledes skulle være.
Hvad de her omhandlede konsoller angLr, drejer Aet sig derimod om et stykke værktøj, der skal tilpasses og indrettes efter
hver enkelt banes løftebukke, og som vi derfor me‹, rimelighed
måtte kunne forudsætte, at hver enkelt bane selv ville fremstille eller fremskaffe.
Deres ønske ma at forelægge spørgsmålet for direktøren ved
Tilsynet med Privatbanerne har vi fulgt og har fremsendt ''leres
brev I afskrift tillige med en kopi af nærværende skrivelse.
Til Deres orientering vedlægger vi en kopi af vort brev til
direktøren ved tilsynet.
Med hilsen
A/S FRICES

Hillerød -Frederiksverk-hundested
Jernbane-Selskab A/S,
direktøren,
Hillerød.
Afd. L Pb.646.

2-5.1.

4g. , 75o hk t!lesello) on,

26.2.53.

cluftvirvi wisvi ske re .

Med teres skrivelse af 23.ds. meddeler De, at trykluftvinduesviskerne på M 8 stadig er 1 uorden, og at De 1 den enle.
ning har anskaffet nogle Boseh trykluftvinduesviskere type
VS/DA.125/60/1.
Da vi for tiAen er 1 den situation, at vi ti/ andet formål
kan bruge de to af os monterede vinduesvisker*, har vi ikke noget
imod, at de demonteres og tilbagesendes hertil, og et vi skal
betale de af Der hjemkøbte Boseh vinuesviskere på den måde, at
de af os leverede vinduesviskere fradrages med det 1 reguleringslisten anførte beløb kr. 465 l oo pr. stk, eller talt kr. 930,0o,

og dette beløb fradrages helt ved reguleringsregningens opgørelse,
medens De selv beteler hosen vin4 uesviskerne, eller et vi betaler
Dem Bolten vinduesviskerne og afregner differeneebeløbet kr. 93Noo
+ kr. 446,89 ved reguleringsopgørelsen.
F'or at der ikke skal opstå misforståelser vil vi gerne fremflette de rent tekniske synspunkter, som har vzret bestemmende
tor vort valg af trykluftvinAuesviskertypen.
Den af Dem hjemkøbte trykluftvinduesvisker VS/D.14125/60/1
kender vi og har hjemkøbt tilsvarende til brug 1 de små 375 hk
diesellokomotiver, idet denne type efter vort skøn svarer bedre

til forholdene på disse mindre lokomotiver, men vi har ikke
turdet anvende dem på de store lokomotiver, fordi vi ikke selv
havde erfaringer med dem og derfor ikke stolede på, at de kunne
holde til den belastning, som de efter vore iagttagelser fra
driften under vanskelige forhold kan komme ud for.
!)en danske trykluftvinduesvisker har derimod igennem
adskillige år vist, at den kan tage selv de største og vanske.

ligete belastninger, og vi har udover begyndervanskeligheder
aldrig varret udsat for reklamationer over den.

F1/U.-K.

kopi til II LI 111 og IX.

- 2 -

Under prøvekørslerne havde vor prøvemester fået den opfattelse, at det var vinduesviskeren, aer var noget skævt monteret, og
at dette var anledningen til, at den bed sig fast og ikke kunne
trække over. Vi tror ikke, denne opfattelse er rigtig, og mener,
at årsagen til, at vinduesviskeren ikke vil skifte t er, at lædermanchetten 1 stemplet er utæt. fiår stemplet går i bund, og
glideren Skal skifte om til modsat bevægelsesretning, skal
trykket være så stort, at det kan bevæge glideren, men hvis
lædermanchetten i stemplet er utæt, forsvinder aer allerede så
neget luft under bevægelsen, at trykket bliver for lavt. Man
kan også tænke sig, at glideran går vel stramt og altsi enten
skal smøres eller pudses lidt af.
Igennem statsbanerne erfarer vi, at aet ved nye vindues-

viskere undertiden er nødvendigt at blødgøre manchetterne eller
måske blot at smøre dem lidt ekstra, medens vinduesviskerne
ellers kun kræver ganske lidt tilsyn.
Vi har ment aet rigtigst at gøre Dem bekendt med, hvorfor

vi har velgt den
den er væsentlig
De har været ude
have en passende
på dem, hvad man
kommet 1 Arif.'t.

danske vinduesviskertype, ti/ trods for at
dyrere, og vi tror, et de vanskeligheder, som
for, må søges deri, at vinduesviskerne b/ir

indkøringstid, inden man helt kan forlade sig
i praksis først kan gøre, når lokomotivet er
Med hilsen
4/5

F

I

E

z7,

Afskrift.

Pb-646.

HILLERØD-FREDERIKSVÆRK-HUNDESTED
JERNBANE
Nr. 2-5.1.
Hillerød, den 4. Marts 1953.

A/S Frichs,
Aarhus.

Ang. 25P_BILDiesellokomotiv - Trykluftvinduesviskere.
Idet jeg takker for Deres Skrivelse af 26. f. M. vedr. Vinduesviskerne, skal jeg tillade mig at udtale, at jeg helst ser, at
De betaler de af os købte Bosch-Vinduesviskere, idet jeg gaar ud
fra, at De har faaet de oprindelige af os nedtagne og til Dem sendte
Vinduesviskere.
Selv om Banen har haft Ulemper og nogen Udgifter ved Ombygningen, ønsker Banen dog ikke at faa Differencebel%bet 930,- 4- 446,89
sig godskrevet, da Enden paa Sagen jo er, at Banen har faaet en
bedre Visker er a den oprindelig tilbudte og anbragte.
Ærbødigst

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

Hillerød -Frederiksværk -hun?lested
Jernbane-Selskab A/S,
Hillerød.
Afd. L Pb-646.

Ank.: 75o

6.3.53.

hk diesellokomotiv - trykluftvityluesviskere.

Idet vi stadfmster at heve modtaget Deres skrivelse af 4.5. 1
hvori De fastholder Deres ønske om at benytte de af rem hjellikøbte
Boseh vin~sviskere, undlader vi ikke at meddele ')em, at vi ikke
kan se at have mor'taget de gamle vinduesvisker.. Vi beder nem
!erfor foranledige, at de sendes til os snarest muligt.
,

AIS

F]./GI.-L.

Med hilsen
FEICBS

kopi til II L, III og V.

Afskrift.
Pb-661

Direktøren for
HILLERØD-FREDERIKSVÆRK-HUNDESTED
JERNBANE

Nr. 2-5.1.

Hillerød, den 13. Marts 1953.

A/S Frichs,

Aarhus.

Ang, 75o HK Diesellokomotiv - Løftning.
Under 12. Marts d. A. har Direktøren ved Tilsynet med
Privatbaner tilstillet A/S Frichs en Skrivelse vedr. Udgiften
til Løftekonsollernes Anskaffelse, af hvilken Skrivelse Banen
har modtaget Genpart.
Man er herfra indforstaaet med, som Direktøren foreslaar,
at Udgiften deles mellem Banen og Aktieselskabet.
Lrbsdigst

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

Afskrift.
Direktøren for Hillerød-Fre ,4 eriksværk-Hundested
Jernbane
Hillerød, den 14. Marts 1953.

Pb-662

Nr. 2-5.1.

A/S Frichs,
Aarhus.
Ang. 750 IUC Diese]~tiv - L ftnin
I Anledning af Deres Skrivelse af 24.f.M. fremsendes herved
Skitse af Banens Løftebukke til Deres behagelige Undersøgelse.
Ærbødigst

Afskr.: L og II L.

Afskrift.
Maskiningeniør C.V. Kier
Langelinie 79
Odense.

p.t. Århus, den 14. april 1953.

HT. direktør, civilingeniør C. Kuhlman, R. og Dbm., p.p.,

Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbaneselskab A/S,
Hillerød.
I besvarelse af direktørens forespørgsel til mig fornylig i
Hillerød angående sagen vedrørende løftning af banens 75o hk diesellokomotiv kan jeg oplyse, at jeg dags dato på A/S Frichs' fabrikker
i Århus har forhandlet med nævnte firma om de forskellige spørgsmål
vedrørende denne sag.
Ved et besøg på A/S Frichs' fabrikker sammen med banens værkmester Wilspang engang i sommeren 1952 blev det drøftet, hvorledes
man kunne løfte lokomotivet, og Værkmester Wilspang var her stærkt
inde på at løfte lokomotivet ved hjælp af donkrafte. Frichs var
inde på at løfte ved hjælp af løftebukke og til dette formål anbringe de nødvendige øjekroge, ialt 4 på hvert lokomotiv i hoveddragerne, se tegning 3o1 L-15.190.
Aftalen med Frichs blev dengang, at der skulle anbringes forstærkningsplader mellem øjekrogene, således at Frederiksværkbanen
kunne løfte ved hjælp af donkrafte, men samtidig beholdt man
Øjeboltene, således at banen også kunne løfte ved hjælp af løftebukke.
Angående de andre baners dispositioner, hvorvidt de skulle have
Øjebolte eller kun forstærkningsplader eller begge dele, oplyste jeg,
at denne sag var os uvedkommende og burde sendes til moderniseringsudvalget, hvis formand var direktør Harboe.
Spørgsmålet om, hvorvidt de nødvendige stykker værktøj til
anbringelse på løftebukkene skulle betales af Frichs eller af de
respektive baner, var på det tidspunkt overhovedet ikke fremme.
Angående A/S Frichs' skrivelse til direktøren ved Tilsynet med
Privatbanerne skal jeg ikke undlade at henlede opmærksomheden på
stykke 3 side 2 1 hvor der i sidste afsnit står: "Dette ønske efterkom vi og gav samtidig til orientering meddelelse om, hvad de løftebukke havde kostet os at fremstille til vort eget brug, og om ønsket
var vi beredt til at levere dem til samme pris".
Det drejer sig ikke om at levere nye løftebukke, men der skulle
have stået løftekonsoller til anbringelse ovenpå løftebukkene.
Vedlagt tilbagesender jeg sagen.
Ærbødigst
C.V. Kier.

Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbane-Selskab LIS,
Hillerød.
J.nr. 2-5.1.

In.: 75

tid. L Pb-662.

17.4.53.

hk dieselloomotiv - løftning.

Den med Deres skrivelse af 14.f.m. fremsendte skitse et
Deres løftebukke tilbagesendes vedlagt.
Til L'eres orientering kan vi meddele Dem, at den til vort
eget brug udførte konsol efter tegning 2o9 F-29 ikke er egnet
til brug i forbindelse med Deres lørtebukke l idet afstanden fra
tandhjulet til siden af vognen bliver lidt for kneben.

Pt de løftekonsoller, som vi skal levere til Vemb-LemvigThyborøn Jernbane og Cribskovbenen, optrådte et lignende forhold,
SOM har bevirket, at vi har ændret konstruktionen, således som
angivet pt vedlagte tegning 2o9 Y-31. Denne udførelse kan anvendes ogs på Deres løftebukke, dersom recessen pt skruetraver-

sen (jævnfør det billede, vi har indtegnet pt Deres skitse) efhøvles så meget, at der bliver 145 mm tilbage imellem 2 parallelle
linier omkring skruens midtpunkt.
Samtidig beder vi Dem stadfæste, at treversens brede

(hvor vi har sat spørgsmålstegn) er de 36 mm, som sttr anført i
det andet billede pt 1:eres skitse.
Med hilsen
e/S ?

Fl/CK.-K.

II L.

R~splacl sen 16 9
København V.
Afd.« 7~
Pl>408«

«1«

13.5.53.

Idet vi vedlagt fremsende? en aftremilft af et brev, vi har
modtaget fra Proderlksvmrkbanen, angående den udskiftede bruldselspumpe på motor 2 1 banens nye 75e hk diesellokonetiV >189
bader vi Dem tremskymde Deres rapport vedrørende den foretagne
udskiftning og samtldic hermed meddele os Deres syn på den af
banen fremsatte reklamation«
Hed hilsen
AfG

P1/LC4.

Kopi til

149

D og 0.Chr«

RICE

Afskrift.
A/S Frichs
Århus

Aabyhøj, den 22/5 1953.
Beretning nr. loo7

fra O.A.C. Nielsen over anlægget H.F.H. Jernbane

m 8.

Tirsdag den 19/5 tog jeg til Hundested over Grenaa i anledning
af, at man ikke har kunnet finde nogen fejl paa det elektr. ved
motor II i lokomotivet (motor nr. 1o21). Straks efter ankomsten
20/5 gik jeg igang med at undersøge motoren,
1) Kompressionstrykket var i tomgang
29,5 - 26,5 - 29,1 - 31,8 - 31,8 - 29,9 kg/cm2

2) Brændtryk i tomgang var
48 - 33 - 35,5 - 41,5 - 43,5 - 38 kg/cm2

3) Udstødstemperaturerne var

13°

-

115-. 13o - 125 - 145 - 12o° .

Da de maalte tryk og temperaturer viste uregelmæssigheder
toges forstøverne op for justering, alle naalene i dyserne sad
delvis fast, og det bemærkedes, at kobberpakningerne ved dysen
klemte.
Efter at forstøverne var bragt i orden og sat i, prøvedes
motoren igen, samtidig forsøgtes at ændre indstillingen paa brændstofpumpen, men det var umuligt at fas motoren til at gaa normalt.
Da kompressionen ligger saa lavt, maatte det antages, at ind- og
udstødsventilerne var noget utætte, derfor bestemte jeg mig til
at tage cylinderhoved nr. 2 op for at se paa ventilerne, ved
demontagen konstateredes det, at indsugningsventilen i dette
hoved var tildels lukket af sod og oliekoks, se det hjembragte
fra denne ventil. Efter at have set denne ene cylinder, var der
ingen tvivl om, at alle de øvrige cylinderhoveder ogsaa skulle
tages op for rengøring, og det viste sig ogsaa, efter at have
talt med værkm. Vilspang, der gav sin tilslutning til at demontere
alle cylinderhoveder, at alle de øvrige hoveder var ligesaa
snavsede som det første. Jeg kan godt forstå, at ladetrykket
ikke kunde blive normalt og at belastningen paa motoren svigtede.
Under undersøgelserne af motoren konstateredes der rystelser i
generator op motor paa tilsvarende maade som ved andre af de
leverede lokomotiver, saa Jeg var tildels sikker paa, at ogsaa
bøsningen i det flexible svinghjul havde for megen slør.
Efter samraad med fabriken enedes man om at tage generatoren fra for at faa bøsningen i svinghjulet fornyet, og da
værkmester Vilspang var indforstaaet dermed, sendtes montør
Jens Hansen med værktøjet til Hundested for sammen med elektriker
Christensen at foretage dette eftersyn. Da man var enig om at
foretage eftersynet af generator II's svinghjul foreslog jeg,
at man ogsaa foretog et eftersyn af Motor I's cylinderhoveder,
da man ogsaa her kunde tænke sig, at der var Koksaflejringer

Afskr.: L, D, V, 1.1-4,

EKN og

o.e.

-2 -

indsugeventilerne og at dette ikke vilde forsinke færdiggørelsen
af lokomotivet til Fredag morgen, der var sat som sidste frist
for idriftsætningen.
Efter meddelelse fra montør Jens Hansen i gaar den
21/5 meddeler han, at bøsningen i svinghjulet ikke var saa meget
slidt, som det var antaget ved bedømmelsen af rystelserne.
Bøsningen er udskiftet med en ny i normal udførelse, men det er
oplyst, at tappen pas generatorakslen er meget ruflet og koparret,
dette i forbindelse med uregelmæssig gang af maskinen har givet
de bemærkede rystelser.
Elektriker Christensen oplyser, at han har eftermaalt
modstandene i ladekredsløbet, men ikke fundet noget unormalt
der $ saa det maa antages, at efter rengøring af cylinderhovederne
og den nye bøsning i svinghjulet atter vil bringe motoren i
normal stand.
Afr-jst fra Hundested 20/5.

O.A.C. Nielspn

Afskrift.
A/8 Frichs
Århus

Aabyhøj, den 26/5 1953

Beretning nr. 1o16

fra

0.A.C. Nielsen over anlmset H.F.H.J. M 8.
Montørerne der har været til eftersynet paa ovennævnte motor-

loko, meddeler i dag til morgen, at de var færdig med at samle og
havde startet allerede kl. 700 fredag morgen den 22/5 og kørte
straks en tur til Melby, var retur i Hundested kl. 9 00 . Lokomotivet indgik i driften kl. 1140 fra Hundested.

Montørerne meddeler, at begge motorer nu gear fint og at rystelserne er helt fjernet fra motor II.

Afskr.: L, D, V,

EKN og O.C.

Afskrift.
A/S Frichs
Århus

Aabyhøj $ den 19/6 1953.
Beretning nr. 1o4o

fra

0. A . C. Nielsen

over anlæget H. F. H.j

M 8.

Onsdag aften den 17.ds. tog jeg til Hundested for at se
paa motor II i M 8, hvor man meddelte, at hovedlejerne var slidt
ud. Man havde konstateret hvidtmetal i smøreoliefiltrene. Da
man var gaaet ud fra, at forbindelsesstangpanderne var blybronce
I baade over og underpanderne, mente man at det kun var hovedlejepanderne der kunde give hvidtmetal i filtrene. Man havde
yderligere forsøgt at konstatere slør i hovedlejerne ved at
løfte akslen med penselstang.
Straks efter min ankomst undersøgtes krumtappen for slør
I lejerne, og paa leje A forsøgtes med at faa en søger paa o l l mm
stukket ind, men dette kunde ikke lade sig gøre. Alle forbindelsesstangpanderne
afmonteredes een for een, herved konstateredes det, at underpanden i stang II var slaaet itu og metallet
borte, de øvrige pander var meget fine.
Det bemærkes, at smøreolien paa motoren var i fin stand, og
der var ikke tanker af slam i motoren, ej heller vand eller
solarolie.
Da man ikke havde reservepander rekvireredes 2 sæt fra
fabriken for banens regning.
Yderligere bestiltes pr. tlf. 1 sæt læderkileremme for
centrifugalkontakten samt et træk for kilometertæller.
Afrejst fra Hundested 18/6.

P.S. Jeg
om l
det
det
der

har instrueret værkmester Vilspang og lokomester Pedersen
at man gør klogt i at undersøge en pande ugentlig under
almindelige eftersyn, saa vil man i løbet af 12 uger have
hele undersøgt og kan da være nogenlunde sikker paa, at
ikke indtræffer tilfælde som ovenfor.

0.A.C. Nielsen

Afskr.: L 1 D, V $ II A, ,p--".C,K5 og 0.C.

Hillerød.Frederiksværk.Hundested
Jernbane.SelsW, A/#*
,

Afd. L Pb.747.

22.6.53.

taul.212.m diesellokomotiv.
Ved telefonsemtale med Dem den 17.ds. blev det meddelt os,
at der var fundet hvidtmetalspåner i filtret pA motor II, og at
man derfor befrygtede, at hovedlejepanderne var brandt af.
Vi foranledigede, at prøvemester O.A.C. Nielsen omgående tog
til Hundested for på stedet at foretage en undersøgelse af tilftldet.
Ifølge prøvemesterens telefoniske oplysning næste morgen var
det kun underpanden i stang nr. 2 * hvorpå metallet var gået 1
stykker, og vi sendte derfor straks"?' en sikkerheds skyld 2
komplette amt pander og bad samtidig om at få den beskadigede
underpande til besigtigelse. De omtalte pander sendte vi med
automobil til Grenå, og selvom vi ikke forud havde Indhentet Deres
godtagelse heraf, håber vii Ilt De vil vare Indforstået deraed,
idet lel skønnede, at det var at betydning så hurtigt som muligt
at faimkonotivet 1 drift igen.
Ved den foretagne undersøeelse af den beskadigede underpande
er der ikke fundet noget usædvanligt, og vi regner derfor med, et
det drejer sig om et hændeligt tilfalde.
Vi beder Dem meddele os, om De ønsker at beholde de 2 komplette
sat krumtappander, for hvilke prisen er kr. loop«) pr. sat, og at
vi som reparationsarbejde leverer en underpande tilbage istøbt
hvidtmetal eller en ny underpande.
Med hilsen
,N ,,/-

A/S PRICES
-

c,
Y1/011.-K.

kopi til D, III og O.C.

el-

Pb-747

Afskrift.
7MIMPRMDirektøren for
-Frederiksværk-Hundested
Frederiksværk
,.
-,ernbaneselskab
A/S
:
r
,,. 4ei
-.;
t
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«
B
-. illerød, den 23. Juni 1953.
.

-

.

'

A/S Frichs,
,..---.Aarhus.
. ..
4-4httt ;VA&_.0111

comotiv.

Idet jeg takker for Deres Skrivelse af 22.ds.., skal jeg
-tillade mig at udtale, at jeg ønsker at beholde de 2 Sæt komplette
Krumtappander samt ønsker leveret en ny Underpande.
Ærbødigst

, ...
.-....- -,
.-:.,.,---

Afskr.: L, D og O.C.

Hillerød-F- rederiksværk-Hundested

Jernbane-Selskab A/S,
Hillerød.
ktd. L Pb-800.

2.10.53.

Ang.t 750 hk diesellokomotiv - hjælpebremsehåndtag for lokomotivets
direkte bremse.
Da der på enkelte baner er forekommet tilfælde, hvor de
leverede førerbremsehåndtag er knækket, formentlig fordi førerhAndtagne er udført af letmetal (en aluminiumslegering) i modsætning til tidligere i bronee, har vi gjort leverandøren, Knorr
Bremse 4.G., opmærksom på forholdet og henstillet, at førerbremsehåndtagene blev udskiftet med nye håndtag af bronee.
Dette forslag er Knorr indgået på, og ved et i dag modtaget
advis erfarer vl, at bremsehAntagene kan ventes hertil en af de
nærmeste dage.

Så snart håndtagene er modtaget her, vil vi fremsende 1 stk.
til Dem til 148 og beder Dem foranledige håndtaget udskiftet og
det afmonterede håndtag tilbagesendt hertil.

ked hilsen
AIS

Fl/GK.-K.

kopi til II L og V.

Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbane-Selskab A/S,
Hillerød.
Afd. L Pb-Eo7.

7.10.53.

Ang.: 750 hk diesellokomotiv
udskiftning af trykluftventil I bremserelæ.
Som omtalt ved møet i København den 29.f.m. blev det under
prøvekørsel på Vemb-Lemvig-Thyborøn jernbane bemærket, at tidsbremserelæet virkede temmelig langsomt, ligesom bremsetrykket
ikke blev så stort, som men 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 A.G.
opmærksom herpå og anmodede dem om at få de nye ventiler udskiftet
med ventil€:r af gammel konstruktion, men erfarede, at de ikke fremstilles mere. Vi her derefter selv fremstillet ventiler af den
kendte og hidtil benyttede type, og disse er nu færdige til udskiftning hos Dem.
Som aft a lt følger vedlaf. t tegning ad 301 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 at De selv kan foretage indbygningen.
Ventilen med tilbehør og dele leveres uf os uden udgift for Dem.
De demonterede ventiler udbeder vi os tilbage, således at vi
kan returnere dem til vor leverandør.
Med hilsen

t../S F .F I CIS

P.S. For Deres vedkommende har vi ment
til centralværkstedet i København
ingeniør A'eng ved
værende skrivelse
tegningen.
kopi til II L og III.
Fl/GK.-K.

det rigtigst at sende delene
og har underrettet afdelingsfremsendelse af kopi af nærtillige med et eksemplar af

A/S Frichs,
Rådhuspladsen 16,
København V.
Afd. L Pb-814.

12.10.53.

Aug.1 Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane-Selskab's
75o hk diesellokomotiv M 8.
På de 75o hk diesellokomotiver er der blevet bemærket en

tendens til ruskning i bremsetøjet, som dels medfører nogle
uheldige vibrationer og dels giver ubehagelig støj.
Vi har på Odderbanens lokomotiv foretaget en række undersøgelser, som er gået ud på, dels at forstærke den ret kraftigt
forkrøbbede hænger, pos. 3 på tegning 301 L-22.126, dels at forny
bøsningerne, hvori den lige hænger er hængt op, se samme tegning,
hvor pos. 14 er streget for ikke at vildlede, da den udskiftede
bøsning pos. 14 henhører til tegning 301 L-8.470.
Forsøgene på Odderbanen er faldet tilfredsstillende ud, og
vi synes derfor, at det vil være rigtigt, at det nu rettes på
Frederiksværkbanens lokomotiv, medens det er I
- nde til revision,
således et det er i tip top stand, når det kommer ud igen, og vi
sender Dem derfor tegningerne, så der kan træffes aftale med
værkstedet om udskiftningen af delene, som vi har sendt separat
til centralmagasinet i København.
Til Deres orientering vil vi blot oplyse, at det er vanskeligt at få de pågældende bøsninger trukket ud. Tag en svejsebrænder og varm den ene bøsning op langs en frembringer, indtil
den bliver rødglødende. Når den så er blevet nogenlunde kold,
kan den trækkes ud med fingrene. Den anden bøsning stødes ud
med en dorn af passende størrelse ca. 35 mm ø.
Med hilsen
AIS FEICHS

Fl/GK.

II L.

A/S Frichs
Århus.

Vor reference: Afd. K.

16.10.53.

An.: H.F.H.J. - i 8.
Onsdag d. 14.ds. foretog vi sammen med ingeniør Vald. Kier,
værkmester Vilspang og ing. Willendrup en besigtigelse af dele
til li 8 i centralværkstedet.
Motorerne: for motor 2's vedkommende havde man fået taget
generatoren fra, og det viste sig, at der tidligere foretagne udvendige måling af spillerummet i centrumjet var ret nøjagtig.
Der blev nu målt et slid i bøsningen på ca. o,3 mm og på tappen
ca. o,4 mm. Tappen var arret og ud for bøsningens smørekanaler
var der forhøjninger på tappen. Nye bøsninger er rekvireret og
tappen rettes af. Svinghjulene ændres med hensyn til smøringen
efter de med montør Jens Hansen modtagne tegninger. Et cylinderhoved viste sig at være utæt ved trykprøven. Utætheden ligger i
et af hullerne for topstøtterne. Det konstateredes, at en del
krumtappander havde ligget løse i forbindelsesstængerne, og det
blev aftalt, at alle stænger og ovennævnte cylinderhoved blev
sendt til Dem.
Elektriske maskiner: Da det igen er motor 2's centrumsleje, der er vrøvl med blev det vedtaget at generatoren skal tages ud af lokomotivet, således at ankeret kan blive afvejet, og da
man yderligere konstaterede, at der var aflejet en del støv- antagelig bremsestøv- i hjælpedynamoen på begge generatorer besluttede
man også at tage den anden generator ud for afvejning og rensning.
I banemotorerne var der aflejret en del kulstøv, som dog for størstedelen var så tørt, at det vil kunne blæses ud.
Bogier: Der var endnu kun adskilt en bogie og her bemærkedes
at der på nogle splitbolte der bærer vippearmene for fjederudligningen var meget stor slidtage, især af de yderste bøsninger, som
er meget smalle og yderligere har mistet en del af deres bæreflader
på grund af ret kraftige reifninger. Der blev vedtaget at svejse
nogle 1/2" høje klodser på og erstatte de smalle bøsninger med bredere og længere splitbolte. De under vippearmene siddende skålformede styr med indvendigt påsvejste styr for fjederhængerne var gået
itu, idet sidstnævnte styr var brækket løse i svjesningerne. Så at
sige alle forbindelsesstykkerne var bøjede på den ene eller den
anden led, og der konstateredes slagmærker efter en hammer. Alle
3 hjulsæt havde gnavet på indvendig i den ene side af bogien. Yed
hensyn til smøring af drejeskålen blev det vedtaget at udføre denne
som oliesmøring med en inegekop anbragt i maskinrummet og en plasticslange ned til en nippel, som anbringes i det forhåndenværende smørehul.
Den øverste rundgående smørerille gøres noget bredere og der hugges
skrå riller mellem denne og den nederste rundgående rille.
De fra bogien omtalte slidte splitbolte samt itugåede skåle
sendes sammen med motordelene til Dem.
Med hilsen
Afskrift til L, II L, D, EKN og V.

Frederiksværk, d. 19/1-53.

(7

H

Til Direktøren.
An. reparation OP eftersyn af M 8 pas Centralværkstederne i København.

Af det, der endnu er adskilt pas motorer og boggier, kan
følgende oplyses:
Motorerne.
Motor 1: Topstykke og stempler er udtaget, stempler og ringe
var 1 fin stand, topstykkerne hele, men ventilerne stærkt sodet.
Krumtapspanderne I forbindelsesstængerne er løse, de maa have været
tilpasset for løse fra nyt af. Her pas dette punkt maa Frichs

yde erstatning for disse krumtapspander.
Motor 2: Maskinen adskilt. Man finder her krumtapspander pas
cylinder 2 og 5 - hvidmetalpanderne - begge ituslaaet. Et af
cylinderhovederne utæt ved et af hullerne for topstykkerne, det
ser ud, som om det er et støbehul. Alle krumtapspanderne var

ogsaa her løse i forbindelsesstængerne, det maa være en for løs
tilpasning. Som jeg før bar talt med Direktøren om, kan man ved
at løfte krumtappen ved gearkasseenden fas denne til at hamre,
hvorimod dette ikke er tilfældet ved motor 1. Ved et maale sig
til spillerummet imellem krumtap og pande ligger spillerummet her
pas ca. o,15 mm. hvilket man regner for normalt spillerum. Efter
megen diskussion med d'herrer ingeniører fra Frichs og D.S.B. har
man ikke kunnet opnas nogen forklaring pas omtalte støj 1 krumtappen.
Pas en ventilløftestang er hovedet knækket af, aarsagen kan ikke

nøje konstateres, jeg mener, det maa være et brud i materialet.
I cylinder 4 og 5 findes der spor af mindre rivning.
De elektriske maskiner: Paa motor 2's generators centrumsstykke
er der et slid pas ca. o l 7 mm med den oprindelige tolerance pas
tappen. Selve tappen er arret, og ud for bøsningens smørekanaler

Afskr.: L 1 V, D og II L.

har disse sat haardt aftryk i tappen, saa en afdrejning af svinghjulstappen er nødvendig. Svinghjulene er sendt til Frichs, Aarhus, hvor
disse ogsaa bliver udboret til Simiringe. Nu, da svinghjulene er
i Aarhus, kunne jeg tænke mig, at man forsynede svinghjulstappen

med en hærdering eller en omeang haard forcromning, jeg mener, at
den haarde broncebøsning vil æde sig for hurtig ned i den bløde
svinghjulstap. Naar disse forskellige uheld har været her ved

denne motor, hvor man nu har haft 2 gange ituslaaet lejer, og nu
er svinghjulstappen stærkt medtaget, og da vi fra begyndelsen
af har haft det spillerum i krumtappen, falder disse ting mærkeligt
sammen med det banken, man har i krumtappen. Hvis vi ikke finder
en skævhed ved generatoren, vil gaaden faktisk være uløst for

motor 2's vedkommende, at den ryster under særlig belastede forhold.
Generatoren var tilsat med en masse snavs, vi maa, naar vi igen
begynder at køre, paa en eller anden maade finde ud af, hvor snavset
kommer fra. Tilsyneladende ser de elektriske maskiner pæne ud.

Der findes ikke unormalt slid pas krumtapsøler, stempler og
cylinderforinger, kun, som omtalt her i brevet, nogen mindre rivning
paa cylinder

4 og 5.
Bogierne.

Det bemærkes, at ved de store hovedbolte, der bærer vippearmene
for fjedreudligningen, var der meget stor slidtage, især ved de

yderste bøsninger.

Grunden er, at disse belastede bolte kun har

en bæreflade paa 8 mm., hvor jeg vil mene, at man her skulle have
mindst 25 mm bæreflade. Jeg blev enig med ingeniør Weng om, at vi
her satte nogle bøsninger i mellem 25-3o mm, og dertil skal fremstilles
nye bolte, det bliver ogsaa en af de poster, jeg mener Frichs

skal betale.

Under fjedreudligningsarmene sidder et skaalformet styr
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med paasvejset styrebøsninger for fjedrehængningerne, disse

bøsninger var brækket af 1 svejsningerne, havde man her lavet en
gennemgaaende bøsning i stedet for 2 halve, var det sikkert ikke
gaaet i stykker. Hjulsættene havde gnavet paa det indvendige

af den ene side af boggien. Efter at man havde naalt andre hjulringe, viste det sig, et hulringene paa vores boggi var noget
bredre, men hvor aarsagen endelig skal findes, maa vi vel lade
Frichs gruble over. Forbindelsesstykkerne ved akselgaflerne var
meget skæve og bøjede efter hammerslag, en del af disse Maa fornyes.
Med hensyn til smøring af centrumsstykket bliver dette udført efter
de erfaringer, vi her ved banen har haft ved andre køretøjer.
Banemotorerne var neget fine, fraregnet lidt tørt kulstøv, men vi
har begaaet en fejl ved at anvende forkert smørelse, for fremtiden
tror jeg, vi kun skal anvende SKF's fedtstoffer til banemotorer,
generatorer og hjullejer.
Wilspang

k/S Frichs,
Rådhuspladsen 16,
København V.
Afd. L ?b-823.

22.1o.53.

Ang.: Eillerød-Frederiksværk-liundested Jernbaneselskab's
diesellokomotiv m 8.
I tilslutning til telefonsamtale i dag og under henvisning
til Deres beretning af 16.ds. har vi foranlediget, at der pr.
separat post tilsendes Dem alle de nødvendige tegninger, som angivet i den med tegningerne fremsendte oversigt nr. 2886 blad 1-4,
vedrørende det 75o hk diesellokomotiv.
Med hensyn til de gjorte iagttagelser vedrørende bogierne,
specielt det på splitboltene for balancearmene til fjederudligningen omtalte meget store slid, mener vi - som også oplyst telefonisk - at grunden hertil mb søges 1, at splitboltene på tegning
3o1 L-11.3o1, der bærer vinkelarmene I udligningsanordningen

(balancen), har kunnet dreje sig i den konsol på bogierammen, som
Det er meningen, at vinkelarmene skal dreje sig på
de hænger i.

bolten, medens bolten skal sidde fest i konsollen.
Vi tror derfor ikke, at det er nødvendigt at forlænge disse
bøsninger ved påsvejsning af i" klodser og ved at gøre boltene
så meget længere. Vi ville foretrække at forsyne boltene med
en sikringsanordning, der forhindrer dem 1 at dreje sig således
som den tilsvarende bolt i hængeren ved bladfjedren - ligeledes

vist på samme tegning.
De nærmere detailler fremgår af tegning 3o1 L-11.35o.

Vi imødeser gerne Deres meddelelse om, hvorvidt den af banen
ønskede ændring er foretaget, da vi ellers vil henstille, at man

kun foretager den rettelse, som vi her har omtalt.
Med hilsen
AIS FR I CRS

Fl/GK.

kopi til II L og V.

Hillerød-Prederiksverk.Hundested
Jernbane.Selskab A/S,
Hillerød.
Afd. L Pb.833.

4.11.53.

kulfleJer 1. ladebleser.,

Ved besøget her på fabrikken den 22.8.53 medbragte værkfører Wilspang 2 komplette lejeindbygningsset fra ladeblæserne
1 14 8, som det måtte antages, kunne benyttes efter reparation.

Som ønsket foranledigede vi lejerne fremsendt til Brown
Hoveri, der nu oplyser, at lejerne kan repareres, Og tilbyder
at udføre reparationen, som følgers
pos. 1 istandsættelse af 2 stk.komplette
lejeindbygningssæt for blaserside lait kr. 46o l oo
" 2 istandsættelse af 1 lejeindbygnings.
set for turbineside med bøsninger
og dmapsfjedre

n 3

istandsættelse af 1 leje med
bøsninger for turbineside

"

" 13o,00

.1

I. 95 900

Priserne er ab fabrik, og leveringstiden uforbindende
1 ~ed.
VI imødeser Deres meddelelse om, hvorvidt De ønsker repars..
tionen foretaget.
Med hilsen
A/S FRICHS

Fl/GX. -K. kopi til D og O.C.

Lfskrift.

Fra

Til
Direktøren

Hillerød-Frederiksværkundested Tb.
Værkstedet
Frederiksværk, d. 17-11-53.

Angående M 8.
1

Støv og snavs i Generator, om prøve med Vadt filtrering.

3

Smøring af Generatorleje, kun hver månedsdag, vi har smurt
for meget.

4

Efter undersøgelse af snavset i Generatoren.

5

Trykladeaggregatet er der her udskiftet Kuglelejer, ved
afskIllelse hos DSB har man konstateret at Blæseren ikke
var samlet efter forskrifterne, i vejledningen fra Frichs
står der at efter 4000 driftstimer skal lejerne udskiftes.
Jeg mener at DSB kører en revision før de udskifter lejerne.

6

Brændstofpumpen til Motor 2 konstateret at Pumpen har været
forspændt så pumpens tandstang gik for tungt.

7

Generatoren på Motor 2 har ved afvejning hos Titan vist sig
at være ude af balance, og opretningen af Generatoren fra
Frichs var heller ikke helt nøjagtig.

8

Smøring af Centrumstykkerne bliver også lavet, som på vore
andre Vogne.

9

Bremseskoene bliver forsynet med engelsk belægning fra Billov.
Trykluftcylinderne bliver udskiftet fra lo" til 8" for ikke
at Belægningen skal tage for hårdt.
'øvrigt kan henvises til brev af 19/10 53 9 hvor der står mere
om sagen.
Wil spang

Afskr.: L, II L 9 D og EM.

Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbane-Selskab A/S,
Hillerød.
J.nr. 2-5.1.

A :.

0

Afd. L Pb-839.

2 o.11.53.

desellokomotiv - bet enin:s.e ..nin. m V.

I besvarelse af Deres skrivelse af 18.ds. fremsender vi,
./.

vedlagt et eksemplar af henholdsvis "BETJENINGS-VEJLEDNING" og
"PERIODISKE EFTERSYN m.v." for 75o hk diesel-elektrisk lokomotiv.

Såfremt der I samarbejde med banerne skulle blive anledning
til at foretage ændringer og rettelser, som eventuelt udgives i
særskilte tillæg, skal vi drage omsorg for, at disse bliver fremsendt til Dem.
Med hilsen
A/S PRIORS

to.

' i

Pb 844.

Afskrift.

-

A/S FRICHS

24.11.53.

Afd. K.

A/S Frichs,
Århus.

VI har igår deltaget 1 prøvetur med M8. efter at reparation
og eftersyn i centralværkstedet var tilendebragt.
Lokomotivet kørte et godstog fra Københavns godsbanegård til
Hillerød og turen forløb udmærket, så der er intet at bemærke.
\Vi har af afdelingsingeniør Weng fået oplyst, at lokomotivet
på grund af overgangen til påvulkaniserede bremsebelægninger er
7 blevet forsynet med en anden bremsecylinder med 8" stempel, og der
er foretaget de deraf følgende ændringer, men udvekslingsforholdet
er bibeholdt.
Værkmester Vilspang efterlyste nye indvendige ventilfjedre til
motoren i M7. Motoren går bortset fra de knækkede ventilfjedre
upåklageligt.
Med hilsen
A/S FRICHS
E. Schacht

Afskr.: L og TI L.

Pb-852.

A/S FRICHS

3.1 2.53.

Afd. K.

AIS Frichs
Århus.

An.: Frederiksværkbanen - E 8,

Vi har igår sammen med værkmester Sejr fra centralværkstedet
aflagt besøg på ovennævnte banes maskinafdeling i Frederiksværk.
Grunden var den, at man ph centralværkstedet fejlagtigt har
lejnet generatorerne op, hvorved man har opnået de på vedlagte
skema anførte udslag i de bageste krumtapslag.
Vi fjernede, i henhold til telefonsamtale med Dem, de indlagte lejner• og efter at generatorerne igen var spændt fast, målte
vi, de på ovennævnte skema yderligere anførte udslag.
Yderligere blev lokomotivet løftet og forsynet med 2 mm lejner under centrumstykkerne for at kompensere for gods, som er drejet ud af centrumskålene under eftersynet på lokomotivet.
Lokomotivet blev spændt op i fjedrene, således at pufferhøjden
nu er 2o mm over normal. Grunden hertil var, at det midterste
hjulsæt på bogierne under krængning slæbtes imod bolsterstykkerne.
Efter opspændingen målte vi et spillerum mellem hjulkrave og bolsterstykke på 5o mm.
Med hilsen
A/S FRICHS
E. Schacht

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

I
!
I
I

Afskrift.

3.1 2. 53.

Opmålinger i bageste krumtapslag på

8.
--__-----

750 hk diesellokomotiv - H.F.H.J. M

Motor I:
på banen
m. lejner

på banen
u. lejner

+1
+1
o
+1

o
+2i

o

o
+2
o
o

o
+2
+6i

=3

=5

+3

på eentralv,
m. lejner
bund
bagside
top
regulatorside

+7
4.14,

+3
+7
+4

Motor II:
bund
bagside
top
regulatorside

Målingerne på banen er foretaget d. 2.12.53.,
og værdierne 1 ovenstende skema er hundrededele mm.

o

1-1111erød-rrederikmerk-4:=iesteC
Sernbanelsket

pb-055.

)Arl s 75O hk eiesellokotiv C.
Ved et besør her pf£ fabrikkea den

ar

ingeniør C.V.

Eje?, Ddense, har vi rennengLet forakellir_e spcsm1 vedrørende
M 6 g&ende ud frc verkfører /.:ilspenes indtaretzing shr 19.10.53
og bem,erknin,7er

&1' 17.r.=.

Zrter aftale tt:ed ingeniør rier fra%sen;Zer vi hermed en redegørelse fer den stedrUndne drøftelse ud.rcrmet punkt for punkt efter
varkrørerens ini,. beretning ar 17.r.n., .:
ad 1) non allerede udtalt 1 vort 'trev til Den af 26,10.53 (Pb-326)
=st., vi det ror givet, at det snavs, som man havde rundet
renerato?erne p
- udover kulstv,- og som ran mente
var bre=setør, dels mr.Ltte hidrøre fra den peripe, hvor
lokomotivet endnu kørte led ,laIousier udfor lzon,s
wessorerne,
dels Skyldtes den inasugningra"..hcing rcroven, ::)e havde lavet,
da man satte en case over jalousierne, pc ved et besøg,
som vi har foretaget peentra1v .,.,2.«k5tedet, blev det be'll-ket,
at sve1 kam.pressorerne san luftsugerlltrene til kawilressorerne var belazt med mec,et støv.
Vi rå,dede derfor den-an g aXdelinceinensiør ', ene til at smtte

sig 1 for-Lin;:.e:-.se ze Lei for at foresl& Ce lokomotivet
var inde p-:.4 grund af'det inLltrufne uheld, ot SOM røire ar
den, roretegne svejsning ug upretnine af sidevmcgene allizevel
skulle males - et rjerne jalousiet oc svejse en plade 1.
Vi har forstået, et dette er sket, og :Ioner, at der derefter
ikke vil torekomme andet snavs 1 generatorerne en2 kulstøv,
og det kan fjernes ved gennembløsning ned pasaende mellemrum.
Vi har ikl,e driftserraringer, men hvis kulstøvet er tørt,
skul-le det efter vor formening kunne køres fra revision til
revision, uden at dette støv kan give anledning til skader
ar nocen art.

ad 3) Ved eftersynet pe!. eontralvmrketedet blev det som ligeledes
omtalt i vor Skrivelse af 26.1o.53 konstateret, at lejebøsningen

?l/G1.-I.

kopi til ing. rier, r cg III.

..4.06:i4P5311%

og tappen i det rlexible svixhjul pr.: motor II var slidt
betyde.,Ict mere end pL. x'torI,dkønt bøsninen var blevet
udakirtet n:1dt I revisionsperioden. 7'0r ti:CV ikke rundet
nogen L.rsa berti.,men den mest snnds7nlice rerklerinc
m!4 antaces at ympe ' at t~vcr-.:. udtkirtntncen er bøsnincen
ikke var Uøvet pudset efter.
Selvnn vi esr., =talt umder .møz:zt 1 nøbonzi.avn ;len 29.9.5:
712cviebe2e2
Var ar ;er, .:Jprattolse, at retzterne
ikke var tl_struktelict unerbyzcedo til, at man kunne
slntte, at dan der :Orsørte udrrelee var anct 1e( 4:re, var
vi onize. d:›em I Or'.5 at røre roret hos r)lem, or svine1'4a:ene bev derror sendt herover til. undr1n[7.
Da tappen pe: ovinchjulet Cn4T "7.crez.: opr&ttelse var fr
Ød t ror:hold til tz-~bø~,z/n, fores3pc De et neireje
tappen oc emtte en hmret bøsnInc p 41.
Da motiverincen ror at indrøre semme konstruktion DOn rors4zrris benyttet p!: 7e=lzbenen var, at men der i den :orIrShne driftsperloc.e ikLe havde ~sk.t konstatere noret
=sti vi 73CTIRS krav o:%, at rorsyne svirch,,u1stappen
ned en hmr iet hcsnine rar ere vidtganzle, ar da vi endnu
ikka bavde haft le:i.rheZ til at unåersøce o':w prøve demne
tpict var rletIcse
løsnIn‘, mønte vi, at:14t,t xent
4t :Jetracte det ODZ: et rorlanzenZe :rar r, eres side.
Af en udtalelse :ra ingeniør ner bar vi rorstt.at, at rie
var utilrreds mod, at vi 432liet".0 , .;ette extej4e 6:stra betalt.
telva'.n vi ikke rarsttx rems St p1t vi. ViLATne
hev% at ver Indstillinr er ar principiel karakter, or vi
1:,et rorhoWsvir. rinT:e
1,2Cre,r nere vuet herp:.
soa baninan audracer.
?ecnin tf den :eroterne andrinrtil1ce mw:: en bestzivelee
Zfa tv-rleucl". cpsmørinen skalro:eta :
t es, Skal vl fremkomme
de nmrneste -azek.
tå 14 Der henvises til (-en un2er punkt 1) rre .:matte udtalelse.
ed 5) / arlednine ar den rre«dkomne udtelaim cm, at =n pf. centralvmrtstedet irribenhavn havde 1:onsteteret, at 11:mseren ikke
var =let erter rarr2:rirterne, z=vnec. -.1er er_lysninrer
7.)e her
bvervitt dette nt anta7es at vmre Sket,
ftiretazet uddkirtnin: ar tmclelejerne.
til va,rkr;.'rer l!ilspamrs udtalelse o-!, at statsbanerne kører
en revlsio, .4-Yr de udtkirter lejerne, knn *1?i oplyse, at
statsbanerne kun hnr trykladeblesere I
og da men
ror disse tocs vedkw -lierde fOrmentlic kan regne rJed en re
hastighed pt... ca. 90 km pr. time, vil det sire, at le-togene
tur hver lioce tiert:ar tilhacelact 2oo.000 la.1, hvilket svarer
til uddkirtninc ar Ludelejerne
hver 2. revision.
rognes et have en re;sehcf:tichod p 25 k=
f=rt
pr. time, cvarer ir000 tIzIor a1te tL oos000 14=4 bv=ket
netop viL sico, at rullelejerne iruda-'tes vet's. hvert
hovo27.c:tersynk,

ad C) aLvidt vi erindrer, blev spørgelLlet an brznCzelsptrzlen
p(i motor :7. i sin tid diskuteret, or selvom der 2.:1:e var
rud enichod, tx.1.11:12te-,:c vi `atx-selzrztlpen cc har siden
ikke k4rt, ø:: der har lx3ret noret i vejen.

M 7) Vi har ogsa vod udtaleleer f- ra Titan er:aret, at !:enerator-

ankeret p;: motor 11 vizte nocen Okm~d ved arvejninren,
men bar iøvrict Ikke tt eller rundet net, 'er t7d= PC
fejl eller onåen Skavank son: r4ce heraf.
hens7n til bemarnincen on4 at cenerataron !:re vor
side :1:læ havet) vueet helt nCjagtig rettet op * opl7ete vi *
at der her nåtte foreligge en misforståelse * idet de Skabeloner oc kontrelvierktCjer * so= bewttes * her :et snuvre
tolerancer, (Y. da vi errnrede l. at man rra eentralv=tstedets
side havde ileetaget en opretmAi: ar generatoren vod at
le lejner under * gjorde vi straks opmeksom pL, at det
måtte V2,70 forkert * o i samråe
afdelingsingeniør eng
blev der foretag.et en Izintrolmåling pt. banen .... trmuctapslag
6, hvor vi var ropeasenteret ved ingmn141r 1~.1t og eentrelm.
verhntedet vo vutknester r_ejez9,.
Det blev her konstateret * ct der i løbet ar de r: dage
allerede havde rnn?let ei udslidning te I bøsnin[7en på
avinchjulslejet, sUodes t4t.
pcla G aIore.41e efter 2L
kort tids forløb havde meget nur samme ..vurdi 1 topstilliwen *

ero.: den skulle have * ,vidrørende fra reneratorankerets vuet.
Le3.nrne blev derefter fjernet or generatoren rettet op * sådan
so= den havde vuret ved efleveringen herfra * og de samme
nr.,linger i 1 itapla C blev gentaget. Vi betragtede derefter sagen wc: vueene ale ar verden.

ad C) er tragt i orden I overen..stenmelee miel ertn:erne vr?C .7z1c'ac.t
1 1-43~vn den 21:7.9.53.
Vi vil satte pris p?.:., cz..: vi kunne rå teminer ar den nzi.e *
arbejdet er blevet uarørt p',.* calozles at vi kan Inrormere
de øvrIcc baner I overensetemmelse mefi protokollatet.
ad 9) Go= allPrade mItclt overfor :ke. veC : ..ridet 141L2, ')om don C.1,k53.
er vi apset intere=eret 1 de ar :Yen 'begyndte forsør =od
, breDelcrno Idet vi ellerede
en surlig brenoebelinc . ))4
,

I 193C var i kontakt med flere udenlandSke firmaer ror netop
ved anvendelse ar sådanne bra-lsebelugninger at n: rra% til
en effektiv brelsni:z: og samtidig en mere stjrri brenatrLdo.
De resultater * vi dengang kom til * grt ud på * at forsø;7ene
faldt heldigt udl men ikke var egnet til aggregater * teen
Skulle gå i rg ned andet materiel * der ikke hnvde de
same brensebelugninger * og vi udtalte derfor overfor Dem *
at et gunstigt resultat ar forcøeet kun kunne oDnås ved en
ee4ring ar ommtningsforholdet i :=onaotrett-it
eller
ved en foruindskelse er breaselu:tc7linC...~, &aedes at
bremsningen på /okomotivet blev arpassct efter bre=ningen
på det øvrige materiel.
Vi ser * at -)en nu i sa74råd ned eentralvurkstedet Irøbenhemn

•

ae• Da aon
har ~tot trylatiftcorlindrene fra lo"
rawnt <totte spørgsmål interesse«? os =tg'ets er vi gt.tot
1 coacned at beregne ti:wiener," på lako:»tivet og lands
Lier at il:laer:Pette Dea om de resultater, vi måtto
komme til
I ~ører 1/2.84~ teretninc er anført de foran opstillede
man det var 11:13, =ligt tor os at blive kl ar oms, hvortil
Wk
act3rze.i
r te ~ter refererer.
Topi at risr~de skrivelse er tilstillet ~ør C.V. Elar.

Mod hilsen
ti5 FRICF,S

Eillerød-Prederiksværk-Rundested
Jernbane-Selskab A/S,
Hillerød.

Afd. L.
?b-Æ55.

Ang.: 750 hk diesel-elektrisk lokomotiv,
Idet vi henviser til skrivelse herfra af lo. december f.L.
(Pb-855) punkt 8 såvel som til punkt 2 I det referat, som vi
fremsendte herfra den 15. oktober f.å. (Pb-816), fremzender vi
./. hoslagt kopi af tegningerne nr. 3o1L-1.o2o, 3o1L-13.44oa og
3o1L-13.15o, Idet vi på den førstnævnte her vist, hvor I masklnrumsgulvet v. kunne tanke os at placere en vwgesmørekop, uer ned
et bukket
rør leder olie til centerstykket sLledes som vist på
tegning nr. 3o1L-13.44oa, medens den sidstnævnte tegning viser en
ændring af de bestående overdele af centerstykkerne gående ud på,
et der fra det ene af de 6 rum, hvori røret udmunder, bores et
13 mm hul, der kan lede olien ud I underpartens smøreriller.
Vi beder Dem ud fra de hos Dem indvundne erfaringer, dels på
M3 og dels på den at Dem foretagne ændring på li.C9 at fremkomme
med Deres eventuelle bemærkninger hertil, sledes at vi kan videregive forslaget til d D øvrige baner.
Specielt vil vi sætte stor pris på at fil at vide, om
- ligesom vi har foreslået det - lader olien g Ind I et af de 6 kamre
på centerstykket, og om De igennem smørerillerne har flere forgreningskanaler.
ned hilsen
A/S FI C I:

- K.

Kopi til L og II L.

h/S FRICHS
Lrhus.
idS Frichs,
Århus.
Vor reference: ;td. K.

Den 13.3.5 4 .

Frederiksværkbanen - M8.

Lørdag d. 6.ds. deltog vi efter opfordring af direktør KIlhlmann i et møde i Danske Privatbaners Fællesrepræsentations lokaler. Til stede var:
fra Frederiksværkbanen: direktør Kuhlmann,
værkmester Vilspang,
ingeniør Vald. Kier,
fra Centralværkstedet: afdelingsingeniør Weng,
fra Titan:
ingeniør Willendrup,
ft
fra Frichs:
Schacht.
Mødet drejede sig om regnskabet for reparation og
hovedeftersyn af diesellokomotiv MC.
Man gennemgik først vore regnilger og direktør Kuhlmann meddelte, at man ikke kunne godtage regningerne nr. 5837
af

9.10.53 og nr. 6357 af 3.12.53.
På regning 5837 er det posterne på 2 sæt krumtap-

pander og 1 ventilløftestang ialt kr. 228,-, man ikke mener,

man skal betale, idet (let påstås at komme ind under garantien.
K regning 6357 drejer det sig om hele beløbet, idet
man hævder, at det er på grund af anvendelse af for ringe materialer ved fremstillingen af koblingsskiverne, at det har
været nødvendigt at påsætte bøsninger.
Derudover var der foretaget en del arbejde, som direktør Kuhlmann anmodede Frichs og Titan om at betale, idet man
holdt på, at det var følger af fejl. Der var her tale om følgende:
lukning af huller (jalousier) i vognkassesiderne
ud for kompressorerne
kr. lopadskillelse af dele ved generatorer og hjælpemaskiner
"
800af- og påmontering af tag
" l000ekstraarbejde på bogier (herunder fremstilling
ti
c7ooaf nye bolte og bøsninger ved vippetøj)
kr.2400-

Dette beløb mener man skal deles mellem Titan og Frichs,
således at Titan betaler kr. goo l - og Frichs kr. 15oo,-. Begrundelsen er, at størstedelen af disse arbejder er forårsaget af centrumlejerne i svinghjulene og det forhold at det ene generatoranker var
sidetungt.
Med hilsen
4/SFRICHS
E. ;chacht

4fskr.: L 1 II L, III, IX og D.

Pb -855.

Afskrift.

HILLERØD-FREDERIKSVÆRK-HUNDESTED JERNBANESELSKAB A/S,
Direktøren,
Hillerød.
Dato: 18. Marts 1954.
2-5.1.

A/S Frichs,
Aarhus.

Ang. 750 HK Diesellokomotiv - Smøring af Centerstykke.

Med Tak har jeg modtaget Deres Skrivelse af 8. ds. med Tegninger angaaende her ovennævnte Smøring.
./.

Hermed følger en Skitse af, hvor vi her har foretaget Smøringen, og vi er villige til at give yderligere Oplysninger om ønskes.
Ærbødigst
sign. KUhlman

KOPI TIL L, II L.
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Pb-9o2.

Afskrift.

Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbaneselskab A/S
Direktøren
Hillerød

26. April 1954.
J. Nr. 2-5.1.

A/S Frichs,
Aarhus.

Paa Banens Motorlokomotiv Y8 har vi nu haft 2 Brud paa da
store Fjederstropper, der begge er brækket paa samme Sted, nemlig der
hvor en skarp Neddrejning har fundet Sted.
Vi har kontrolleret med Tegningerne, der udviser samme skarpe Neddrejning, hvilket efter min Mening maa være teknisk uforsvar ligt.
Jeg har forelagt Sagen for Direktøren ved Tilsynet og for
Værkstedschef ■ Emsen, Ingeniør C.V. Kier, Direktør Sørensen, Aalborg,
Direktør Johansen, Holbæk, idet jeg er bange for, at disse Brud ved
Materialetræthed kan risikere at opstaa meget snart ved alle de store
Diesellokomotiver.
Fra Privatbanernes Palleskontor vil De faa den ene brækkede
Fjederstrop tilsendt - og jeg afventer Svar fra Dem om, hvad Resultat
De kommer til gennem Deres Overvejelser af Sagen.
Genpart af denne Skrivelse er sendt til alle ovennævnte
Herrer.
£rbødigst
sign. Kuhlman

Afdkr. L, II L.

Hillerød.Frederiksværk.Hundested Jernbane 4/S 9

Afd. L,
Pb-9e20

12.5.540

Arçj
På foranledning af Deres brev af 260f,m. og efter en foreløbig
undersøgelse af den knækkede fjederstrop, som vi har modtaget fra
privatbanernes fmlleskontor, bemærker vit
Udførelsen af den tilsendte fjederstrop er ikke, son vi ønsker
den skal være, og 'ilet beklager vi, ligesom v1 indrømmer det uheldige
1, at manglen ikke er blevet bemærket og påtalt af vor kontrolafde0
ling. For at være fuldt ud retfærdig må det dog tilføjes, at baner0. ,
nes kontrollerende ingeniør heller ikke har lagt emrke dertil.

0

/.

Selvom fjederstroppen er udført efter en blyantstegning, hvor
rundingen er mere korrekt angivet (dog uden mål 0. se udklippet af
denne blyantstegning), er tegningen ikke fyldestgørende, og vi her
derfor rettet den som vist på vedlagte kopi 3o1L-.11035o forsynet
med index a med en 2o mm o~angsruneUng.
Den oprindelig tilsendte tegning 3o1L.11035o, som er kclkoret
specielt af hensyn til banerne, bedes udskiftet med den nu fremsendte
ændrede tegning°
Da den maksimale spænding 1 det pågældende tværsnit kun er 1/4
af det tilladelige, regner vi med, at andre forhold end det rent
udførelsesmmssige og konstruktive har vmret medvirkende eller m5..zko
endog udslaggivende. Specielt har vi bemærket uregelmmssighed
hrulfladen og en ejendommelig finkornet struktur, som 'ikke svarer til
det foreskrevne materiale, så vi anser det for rigtigst at lade
materialet undersøge på et laboratorium Om resultatet heraf skal
De senere blive underrettet.
Straks vi blev gjort bekendt med det hos Dem indtrufne tilfælde,
har vi været i forbindelse mad de baner, hvor første hovedeftersyn
(loo.000 km) var foreliggende, man ingen af dem har haft lignende
tilfælde.

Fl/LC0

,/.

Vi har desuden tilskrevet a/le de baner, dor har samme lokomotivkonstruktion, om hole dette forhold og vedIegger til Deres °ri«.
ontering kopi af denne rundskrivelse,
Efter afsluttet undersøgelse skal fjederstroppen blive tilbage.
leveret 1 ændret udførelse.
Kopi af nmrværende skrivelse tilsendt*
Direktøren ved tilsynet,
for privatbanernes fælleskontor,
civilingeniør H. Mame%
ingeniør C.V, Kier,
direktør Sørensen, Ålborg,
n
Johansen, Holbæk.
,

Med hilsen
A/S FRICHS

Rillerød.Prederiksvzrk-Rundested
Jernbaneselakab 4/S,
maskingdelingen,
Frederiksværk.

Afd. D.

9.124,54.

ihnr.s 118 - ›rondsel~.
henhold til telefoniak aftale sender vi vedlagt kopi at
skitse nr. 5846, afprøvningsrapport for brændselspumpe type
BP13 6 z 13o N 20o p 6227, som angiver pumpens normale ydelse
ved 6, 12, 18 og 24 mm tandstangsvandrings
Med hilsen
AIS PR/CHS

- K.

Kopi til L.

Afskrift.

A/S FRICHS
Århus

Åbyhøj, den 3o.12.1954.

Beretning nr. 4o2
fra O.A.C. Nielsen over anlmget Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbane.
29.12. kl. 19.00 ringede lokomotivmester Pedersen, Hundested,
at man ønskede sendt 2 stk. krumtapunderpander til motorerne 1
75o hk lokomotiv.
Man har fundet hvidtmetal i smøreoliesugefiltrene på begge
motorer. På motor 1 cyl. 3 havde man i går udskiftet een underpande, som er sendt hertil til reparation.
dag til morgen afsendt 2 stk. krumtapunderpander som
ekspresgods over Grenå-Hundested.

O.A.C. Nielsen

Hillerød-Frederiksværk-Hundested
Jernbaneselskab A/S,
Hillerød.
Afd. L.
Pb.

12.11.58.

cm t - evoluWeclre.
es&112,1_2_1„y_

Ang.: 15o

I slutningen af forrige måned ringede værkfører Vilspang hertil
for at meddele, at evolutfjedrene på Wb var totalt sammentrykkede,
og de måtte derfor have 24 nye evolutfjedre. Ved senere telefonsamtale, sidst den 24.f.m., kunne vi meddele, at det var lykkedes os
ud over de 12, som vi selv havde, at få fremskaffet yderligere 12
fra herværende centralværksted, da det drejer sig om en standardevolutfjeder af statsbanernes normalstørrelse ciffer I.
Senere har vi fået 23 af de 24 tilsendte fjedre sendt tilbage,
og såvidt vi kan se ug også mener at have forstået, er det de samme
fjedre, som vi sendte over, idet man hos Dem havde konstateret, at
der ingen forskel var. Vi forstår dette således, at fjedrene ikke
var knækkede eller havde lidt skade, sådan som vi havde troet; men
at de var sammenspændt højere, endDe havde regnet med at de skulle.
Vi har derfor foretaget en undersøgelse af fjedrene på vor prøvemaskine her på fabrikken og konstateret, at fjedrene - selvom de ikke
helt svarer til det diagram, som vi har foreskrevet - dog ligger ,a/t
nær, så afvigelserne ligger indenfor det, man må anse for tilladeligt.
Vi har overvejet spørgsmålet en del og prøvet på, om vi kunne
./.

./.

finde frem til, hvad der skulle kunne være galt, men sidder ikke inde
med tilstrækkelige oplysninger til rigtig at kunne komme sagen tilbunds. Ifølge vore beregninger - se vedlagte tegning nr. 3o1L-1.400 belastes evolutfjedrene, når de går imod stop, kun med 275o kg, og
fjederen i sig selv kan tage 3,5 tons. .

Vi kan ikke forstå, hvorledes belastningen skulle kunne komme
op over de 275o kg, med mindre opspændingen af fjedrene på bogierne
ikke Længere er rigtig, og fremsender derfor vedlagt tegning 3o1L11.3oo, fjederarrangement, og henviser der til det med rødt indklammede mål 4o, som ikke må overskrides, d.v.s. efterhånden som lokomotivet spændes op ved hjulafdrejninger, skal dette mål reduceres ved
indlæg, som i sin tid blev medleveret med lokomotivet.

Fl/LC.

-

K.

Kopi til L og O.C.

12.11.58.

- 2 -

Hvis dette mellemrum, 4o mm, bliver væsentligt overskredet,
kan man tænke sig, at påvirkningen - under hård belastning, hvor
tandtrykket på banemotoren virker således, at bogien trykkes nedad forøges så meget, at trykket på fjedrene vil overskride den for
stop fastsatte maksimalgrænse.
Ganske vist tyder det, at De har beholdt de oprindelige fjedre,
ikke på, at fjedrene har været overbelastet; men at det spørgsmål,
der har været rejst fra Deres side, muligvis blot er et spørgsmål
om opspænding på den rigtige måde.
Vi er gerne beredt til yderligere oplysninger, hvis det måtte
være ønskeligt.
Hed hilsen
A/S FRICHS

A

RICHS
Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane.
Reparatioasoversigt over dieselmotorer type
6185CA-nr. lo2o-lo21. loko M8.
Gr. 1.

krumtapaksel (til motor nr. lo2o) højre,
tegning 6185CA-1.1o2a stkl. 9327 pos. 1-2,
gamle kontravægte, tandhjul, olieafkastering,
feder, møtrik og spændeskive demonteres gammel
krumtapaksel og monteres på den nye.
14 sæt (28/2) hovedlejepander blybronze tegning
6185CA-1.34b pos. 1-4 (fra lager) monteres i
maskinstativ og flugt-bores i stativ efter opmåling af ny krumtapaksel (nr. lo2o) og opmåling
af gammel krumtapaksel (nr. 1o21), panderne forblyes.
Medbringer for flexibel svinghjulfbrsynes event.
med ny bøsning.
64

Gr. 2.

Gr. 3.

gummiklods for svinghjul tegning 6185CA-1.5od
pos. 1.

36

cylinderblokke demonteres, maskinstativ renses
og males. Cylinderforinger demonteres, renses
opmåles hones.og males.
/.
2. o (2,
gummiringe for fOringer
tegning 15X-168.

12

forbindelsesstang undersøges for revner.

12 sæt (24/2) krumtappander, tegning 6185CA-3.12k monteres i stænger, finbores efter opmåling af krumtapaksler.

Gr. 4.

12

trunkbøsning opmåles.

12

stempler opmåles, stempel- og skraberinge fornyes.

12
1
12

cylinderhoveder renses, trykprøves, ventiler slibes,,,,
Cs‘g // / C/e° /- ' l2 c c) t" c -V. fr/-n/Y"J%
brændselsventiler justeres (er efterset).

12

sæt vippearme eftergåes.

2
Gr. 5.

letteapparater for udstødsventiler efterses.
.1-9 •
TandhjuIbroer efterses.
Alle rullelejer i gearkasse fornyes.

Gr. 6.

2

brændelspumper justeres (er efterset)

2

forlagsaksel og hus med fortrykspumper efterses.
Ekscentrik for fortrykspumpe efterses

- 2-

A/s FRICH S
Regulator og sikkerhedsregulator demonteres,
renses og efterses.

Gr. 7.
Gr.

8.

24

ventilløftestænger efterses.

24

ventilløftere med ruller efterses.

2

knastaksel med lejer efterses og opmåles.

Gr. 13.

Smøreoliepumper, filtre og rør efterses.

Gr. 14.

Brændolie- og kølevandsledninger efterses.

Gr. 16.

Z
2 '

Kølevandspumper efterses, kommutator afdrejes
event, lakeres, kul-og kulholder efterses.
b»,/ ,:;.-?, /,-, ,E-£54-e.,4.7.,--ma-ipirs-.7-.2e
trykladeblæser efterses.

Gr. 18.

2

,

hoved- og hjælpegeneratorer efterses, isolationsmåler afdrejes på kommutator, kul- og kulholdere efterses, lakeres.
Alle gummislanger og pakninger fornyes.
Opstilles på prøveplan og prøvekøres.

A/Y e

/e44/11-"'"

Hillerød-FrederiksværkHundested-Jernbane,
3400 Hillerød.
miudit. /70 (tit., / /444- Lv4,...ef
7
Afd. L.
3'3.02 K-H/p.
Dv-933.

27
24.1.75.

Ang.: diesellokomotiv HFHJ.M8.
Reparationsrezning nr. 82575 af . 0.9.74.
Vi takker for den ifølge Deres brev af 15.10.74 fremsendte
check stor 200.000,- kr. som a contobetaling på ovennævnte
regning lydende på 314.038,91 kr.
Det er med beklagelse, at vi først nu kommer frem til besvarelse af spørgsmålet i Deres brev vedrørende det i fakturaen
af 30.9.74 anførte beløb 187.070,- kr. for "værkstedsarbejde".
Vi må erkende, at dette beløb af et samlet regningsbeløb på
314.038,91 kr. selvfølgelig burde have været specificeret, og
det skyldes udellIkkende en fejlekspedition, at regningen ikke
er blevet kritisk gennemgået på dette område inden afsendelsen.
Vi har noteret os, at De eksempelvis kunne ønske, at beløbet på
de 187.070,- kr. timemæssigt blev opstillet uge for uge. Det
vil imidlertid ikke give Dem noget indtryk af det udførte arbejdets alsidighed, hvorfor vi i stedet for kan oplyse, at der
er tale om følgende arbejdsmængder indenfor de nedenfor anførte fagområder:

65%
16%
1.0%
2%
2%
4%
1%

skruestiksarbejde
elektrikerarbejde
værktøjsmaskiner
klein- og kobbersmedie
malearbejde
afprøvning
diverse.

Vi håber med ovennævnte at have givet Dem et så fyldestgørende
svar, at Jeres revision kan erklære sig tilfreds, og imødeser
snarest anvisning af det resterende beløb stort 114.038,91 kr.
Med venlig hilsen
A/S FRICHS
IIIh - L.

-A

