Marcipanbrød
Korrespondance mellem

LJ og Frichs
LJ M 31 og M 32
fra 18-05-1950 til 11-02-1956
Fra Jørgen Christensens dødsbo.
Leveret af Viggo Hejlesen.
Journal nr 317

m_e hvort oeltog
K. et 1 taritc treis
direkt -:!,r '.7iprp-Laasen, ire. r c>1.t.:zp . ove.rwwsx,iningeni4r
46 5 -ftrensen ( for Vemb-4,,envic-^"7"L-n .: ■■ rnbnne ), v ,rrkmes'.er hilmmr
?teler, floiblek oi lokomz,t".vmeater :raeoYeen, srtaltee med
ingenizr R.z. Floor, der renrenterede
7-richs,
veda.
r*rea6e oyfrenakoataten om leverinE nf diesellokomotiver.
2.
Ordet "ventelig" 1 3. linie er et forstå
anedes, et leveringstiden er betinget af
A/56 Titene rettidige levering af de elektriske mnakiner.
Den enden trediedel af betalingen er betin ,Ad ; 3.
get af, et de "vesentligatee meterialer er
til stede ptt A/S. Fricis fabrik. Som de
"vmsentligste" dele regnes ikke de elektriske
dele. Indbetalingen kan dog tidligst krevea
9 m,:zneder efter f4rete rate.
Ved dieselmotorernes atprffivning har k;tberrie
ret til at lade sig reprwaentere.
Angtitende sikkerhed jfr. "almindelige betin15 - 1.t; vil der rre
ge/ser" (bilag 7)
.;- -rlehe fremkomme nærmere tror.
Qve..rensKomsten indeholder Vih:4C en slmindelig .
ornin om
7-11t t!.1 alt onlasaa
rrvedelf:; men 1z2getiTi- rioor o:!:,1yste, at
Z.S$!

Vi

eriS

Dg i:c) vogne,

do c med undtagelse %f ku-st4kslen.

den ved Lollendeke Jernbaner fra kis. t?riehe

Ad

side 5

Ibid pkt.

modtagne og af rriehe under 15. mej underskrevne overenskomst, fremgr det ikke, hvorvidt
lokoictiverne skel have ramme - eller Wsorilbyggede bogier, hvorfor ingeniør Floor erkl*rede, 14t prisen kr. 719.500 nr. lokomotiv var
baseret på nrofiltyggeds.
~1E81 etigheden 75 ks/t kan eventuelt forhøjes, hvilket dog medfftrer en tandhjulsendring..
~mere oillyaning om bekostningen herved vil

akt. 2.

4.

/7
°

fremkommetra
Frichs.
Lonstrzktionsprofilet gælder ogs4 for helt et.drejede hjulringe og med fuldstændig sammen-

trykkede fjedre.

ifskr.1 Fl,
_

~ur
_

D.3., 11 ,

og 2 til Yll.

74,

7;;':.t. 3 .

tii.le ,>.,. pkt. 5.
nii pt. G.
44 clz*,e, 9. pkt. 7.
rti.1 pkt.

L-zez,nrve z
. nelln tU o., /i.,..-,rin.::- i .d . .krerrum ikte
inzi ,..1:Jeret, mer: 1 st .4. zreervetrykluftslange
t-r. 1.1k.tiv er ineret.
..vert
lav,... %fllani-eres.
4 fen1t`.et
4 r,~1,:sget ,,,* u....1gt, (se ovenfor).

Teret over meskin~immt delte 1 3 dele og
forsynes med 14ftekroge.
--------)-peransteitninger tor udkig bagud trmffes.

a.

~erpladeen derfor ej nar vinduet som muligt.
Der anbringe 2 lemper 1 f4rerrummet.
F:rmndollebe lterne 2 Str.. $ bo 1 nr. lokomoJ1,4 side 11. pkt.. 9.
--- tiv forenes med milesal, 1 liter.
A..,
Sidedørene f
tillige alm. domlse.".'..ebebred*d side 12. stk. 12.
derne fAr tsJ.eetez og mess/ngaxinner
, indlmg.
,c,r, 11,1n2:1,
Der enbringeit smrlig tr»cluttbeholder
Ibid stk. 13.
spredere og ',ilter. Den forbindes med heved,

Ibid stk. 15.
Ad talte 13. *tf . 1.
-

ved en overstrOmningeventil, .',er
luftbeholde
tillige er k ntreventil.
trykluftpump rne bliver som for .'.›.. (;-:-- tles
type NN lop/ os.
Gumel.sleNzet rtinOeleer bir un.:,,cLs.•orttolene
her 1›,r2ne..5 9--tst mulit.
e. -?bber vil
t4
tvsn!"-tWethlere
.--

,t4'hus.

It

"'ler nrire

stk.. 17.

£t. elutsignelbheldere og

f' ,444x4M.4.6£4,i'ie, 4 stk. Ev?rtogesirnIttkeholdere T:P. lokomotiv med
crÅ
/t11rne akiver, Jer ophtmget 1 frerrummept.
sd4//."7s
,-,'"ener og rdiegremmer levere oelv ,mgt 1 glnt

4‹,

/1;-1

itilf

PV-'47

,+41 •

og remme.

ril/d

Ld side 14. etk. 18 rs.

dffllAk.ni fmr~

kNkserffinft

Varmen 1 rr.:rWirrummene kan reguleres 1 selve
disee rum. 4systemets enkelte dele leggee

Ibid stk. 18 e.
Ibid stk. 18 d.

Ibid stk. 19.

indvendigt o siL h1lt over gulv, et renøring
ikke hindres.
horn bliver kraftigt.
'Det elektris
en
1;a1 kimXtig pr jektr anbringes 1 toget
kraftigere en3 atzinnetuesernee
signsllenter
forneden.
Ildslukxere antrIngee 1 hvert f:Irerr, Evr;:;oLtilet

res.

2 stk. d-..mkrsi'te pr. 1 ,

iv

Vark14jet ophlmiges 1 mesicinrummet.
Inventarfortegnelse 1 gles og remme anbringes.
Skabe og knager anbringe" efter ~mere aftale
1 maskin- og førerrum.
Ahd hvert lokomotiv skel aflevere* 2 stk. kom.
plette hovedtegninger *aet detelltegninger 1 det
omfang. *om at ktiberen anses tor nødvendigt, Og
Ad side 17. pkt. 2*

inetrUktionabager 1 et af kAeren fastsat ental.
011efiltret 41,1 være et dobbeltfilter med fakirteventll sl;le es knatrueret t at men kan efterse
filterkurven oder minens gange Det indbringes
1 tryksiden o forsynes mrd overflodsventil.
dnu bedre konstruktion kam dog enS'n eventuel

vendes efter mimere aftale med køberen.
ml side 19. stk. 3.Akkumoletothe teriet kan oplades ved et lede dieejdet selvom lokomotivet holder
'elmotoren
stille.
Ad side 21. stk. 7. Batteriet ske kunne stort* dieselmotorerne mindst
15 gnnge ette hinanden uden opladning. 46.frwat
bettf- riAat lad nfor gerantitiden laer vist elg utiletrekteliitt &ledes åt Set ikkelheml holdes o>ladet ireil ledt g underkørsel, er J'/S. rriehe forpligtt tUv en udgift for k4berem at forhøje
kapaciteten 1 fornødent omfeng.
Zlektromotore ne t der driver trykluft:pumperne skal
Ibid pkt. 8,
hver have 7 b
For togbeiyou gen anbringes hovedefbrydere med
Bide 22 a. pkt. 9.
sikrincer 1 b' rt fJrerrnm.
elyseinge~ en ontringes 1 et w>rligt skab og
montere" med ' oltmeter, wnperemeter t automatisk
strørel.Jttert 2 polet knivaft- ryder, samt rtørsikringer for be terit lededynemo og motorer for
trykluftpumpe ne• Lokomotivet skel kunne afgive
tilstrekkelig strøm til talt 15o 'itk.. 25 Watt
metsltrLdslam er for spandt« 65 volt 1 2i time.

X~nhevt, den ?5. maj 195*.

A/E ?rinhs,
Aarhus.

Idet vi hermed tilbsgesender det ene eksesr4sr at overenskomsten 'ang4ende bygning og levering at 2 ett.

75o hk dieselelektri-

Ske boe.ielokzomotiver - forsynet med vor nnterekrift, og samtidig ved12:g?.er-1 t

k.-.1arer- ret t et den X9. Os. i

hvnrer mkt?

tflrib

pirholat

aftsltes visse n~re til-

telaer til overensirst.en, -;:e.;~ vi Lem tiltegeLzende det ene eksem1'..z-,rnet med .Apres

r••
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J

r

'

•
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.x
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L .Dskrif -u.

Pb —

D.

T. København 1- ,./9 195o

7st, h7Z

A/S Prichs
Aarhus.

Efter at have overvejet Sagen ang. Kørehastighed for de bestilte
2 Stk. Diesellokomotiver,

jfr. Deres

Skr. af 6.d.1:. Afd. L.

Pb. — 133, mener jeg, at Hastigheden 90 Km/ vil passe bedst for
vore Forhold.
Med Hilsen
Afs: Det Lolland—Palsterske Jernbaneselshab
sign. J. Terp Lassen

Afskrift til: Pl., EKA

og II

L.

vy

Afskrift.

.

Det LOLLAND-FALSTERSKE JERNBANE-SELSKAB A/S

Pb 167.
Jr. nr. F. 2.

Maribo, den 8. januar 1951.

IO/IE
A/S. Frichs,
Aarhus.
An. 75o hk diesellokomotiv.

I besvarelse af Deres brev af 5. ds. - afd. L Pb - 167 meddeles, at jeg kan tiltræde den deri foreslåede ændring af
3 stk. ca. 4 hk til 2 stk. ca. 6 hk ventilatormotorer.

Afskrift til Fl., ELIN, II L.

Det Lolland -Falsterske
Jernbane-elskab
direktøren,
Xaribo.

Afd. L.
rb.-259.

24.11.51.

Ane: 750 nk diesellokomotiv.
Under udarbejdelsen af lokomotivets detailler har det
vist sig hensigtsmrssigt ef forskellige grunde at ændre på di...søl:motorernes lyddeemperanordning, hvilket medfører, at skorstenenes placerinE ændres 1 forhold til den pg projekttegningen

viste anbringelse.
Selv amvI ikkia

betragter dette som nogen egentlig

forandring ved lokomotivet, ligesom omtalte placering ikke er
mLlsat på tegningen, undlader vi ikke herved at gøre De W bekendt
dermed for det tilfælde, nt det muligvis kunne ~e af betydning
med hensyn til remiseforholdene.
Fkorstenene placeres i en afstand af ?95)., zz,p 'ver

side af lokomotivets midtlinie.

:i kan tilføje, et hovedmUene

for lokomotivets længde, bredde or højde bliver uforandreSe efter
projekttegningen.

1,ied hilsen
A/E FF■ I CgS

Ha/RM.

kopi til L, II L $ EKI\ og Ha.

Det Lolland-Falsterske
Jernbane-Selskab L/E,
direktøren,
learibo.
Afd. L.
rb.-259.

24.11.51.

Ane: 750 nk diesellokomotiv.
'Linder udarbejdelsen af lokomotivets detailler har det
vist sig hensigtsmrssigt ef forrkellige grunde at ændre på die-

selmotorernes lyddmmperanordning, hvilket medfører, at skorstenenes placering ændres I forhold til den pA projekttegnineen
viete anbringelse.
Selv om

v».:

ikke betragter dette som nogen egentlig

forandring ved lokomotivet, ligesom omtalte placering ikke er
mLlsat på tegningen, undlader vi ikke herved at gøre Dell bekendt
dermed for det tilfælde, at det muligvis kunne være *f tetydning
med hensyn til remiseforholdene.
Fkorstenene placeres 1 en afstand af 395, , mm

hver

side af lokomotivets midtlinie. Vi kan t:lifje, et hovedmnene
for lokomotivets længde, bredde og hejde bilver uforandrede efter
projekttegningen.
Field hilsen

A/E F F-■ ICFS

Ha/RM.

Kopi til L, 11 L, EKI\ og ha.

Afskrift.

Pb 281.

DET LOLLAND—FALSTERSKE JERNBA1ÆSELSKAB A/S

MARIBO, den 27. december 1951.
jr. nr . Y. 34.
NTL/AS

A/S Prichs,
Aarhus.

Led den hensigt at sLge nærmere oplysninger om de til
vore ba~,er i ordre værende diesellokomotiver og disses leveringstid
påtænker direktørerne Ruhlman, Erik Johansen og undertegnede at
komme til Aarhus fredag den 11. januar 1952 og beder Dem derfor
medele mig, om det vil være 'Dem belejligt at modtage os på fabrikken kl. 14,3o.
Jeg beder Dem modta:- e mine bedste ønsker om ct glædeligt
nytår.
Med hilsen

=.44r

:vf

;

Afskrift til L, II L, D, EU, Ha og V.

Afskrift.

DET LOLLAND-FALSTERSKE JERNBANE-SELSKAB AIS Jr. nr. F.

Pb.-276.

35.

Maribo, den 31. december 1951.
NTL/AS

A/S Frichs,
Aarhus.
Under henvsining til Deres brev Afd. L. Pb-276 af
29 d.m. om forøgelse af "største hjulstand" på de herfra beordrede
2 stk. 'diesellokomotiver fra 9930 ram til lol3o ram meddeles, at
der intet vides at erindre herimod.

Afskrift:

1+ 9 I/

L og Ha.

Det Lolland-Falsterske Zernbaneselskab tdS,
direktøren,

Maribo.
Afd. L Ib-3 2 2.

Ane.: 75o hk diesellokomotiv - dødmendsanordning.,
• Som meddelt I skrivelse herfra af 12.f.m. har vi taget
spørgsmålet om anvendelse af kmdetrek i stedet for tet hittil anvendte kileremtrek til centrifugalkontekten op til undersøpelse,

idet vi som nævnt nærer betmnkelighed ved at gå over til kædetræk,
fordi vi ikke her erfaring dermed.
Vi har forelagt seeresmAlet for Siemens, der lige siden
dieseldriftens første begyndelse har udført og leveret eentrifugalkontaktorerne med tilhørende trek til

se gott som alle :ernbene-

motorkøretøjer. }'re Siemens her vi nu modtaget meddelelse om, et
de Ikke sidder inde med erfaringer om ke.detrwki. riften, hvad der
i og for sig undrer os, da .:.iemens er vitende om de vanskeligheder,
kileremtrakkene frembyder, og ogse må være vidende om kdetrmks
anvendelighed i al almindelighed.
Da Clemens specielt eør opmærksom på, et te af det forhAntenværende tegningsmateriale vcnskeligt kan udforme og bestemme,
"hvorledes den da nødvendige støvtætte kadekasse kan fastgøres", og
vi - udfra vore erfaringer med hensyn til de påvirkninger, en sådan
kan risikere at blive udsat for - ogsA murer betænkelighed ved at

Fl/GX.-K.

kopi til II L og Ha.

udføre en sådan konstruktion, har vi ment det rigtigst at forespørge
Dem, om Deres forslag er baseret på erfaringer hos hez- selv eller
andre, og om De eventuelt vil kunne tilstille os sådanne oplysninger,

at vi på betryggende måde kan gå videre med denne opgave.
Vi har overvejet eventuelt at forelÆgge o7g9ven for
"ienold", som i hvert fald er specialister i kffidetrmk, men udfra
vort kendskab til de leveringsulighed,

der kan ventes herfra,

tror vi ikke, at an tilfredsstillende løsning kan skaffes i rette tid.
De centrifugalkontaktens betydning i det nu vedtagne for:.
slag er sekundmr, kunne vi tænke os at foreslå, at der ses bort
fra indførelse af kmdetrk og f.eks. I stedet anvendes 2 kileremme.
Vi har til orientering fremsendt kopi af merverende
skrivelse til direktøren ved Tilsynet med Privatbanerne.
Med hilsen

I c s

Afskrift.

Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab A/S
Direktøren
Maribo, den
NTL/AS

5.

Pb - 322

Jr.nr. F.6.

februar 1952.

A/S Frichs,
Aarhus.
klag: 75o hk. diesellokomotiv - dødmandsanordninx.
I besvarelse af Deres brev, afd. L. Pb-322 af 4/2 d.å.
om kædetræk skal jeg oplyse, at vi ikke her har særlig erfaring
i så henseende, men kun har fundet det ønskeligt at mulighederne
for kædetræk undersøges af hensyn til den med kileremtrek forbundne
usikkerhed.
Da det imidlertid af Deres brev fremgår, at kædetræk næppe
kan ventes indført, kunne man måske som af Dem foreslået anvende
2 stk. kileremme i stedet.

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

Det Lolland-alsterske JernbaneSelskab A/S,
Maribo.

Afd. L Pb-363.

19.4.52.

Ang.' mærkning af mre lokomotiver.
Under henvisning til overenskomstens tekniske specifikation afsnit II punkt 17 angående anbringelse af skilt med banens
ejendomsmarke l litra og nummer beder vi Døm venligst fremsende de
nødvendige oplysninger desangående.
A/S

Ha/Q.-X. II L.

Med hilsen
PRICES

Det Lolland-Falsterske Jernbane.
Selskab A/S,
Maribo.

Afd. L Pb-37o.

o bk

aotiv

ek

21.4.52,

sm,reo tett ter

, På Rillerød-Frederiksvark-Hundested Jernbane har man 1
nogen tid på banens diesellokomotiv m 3 gjort forsøg med et ekstra
smøreoliefinfilter af fabrikat F.S. ndersen indskudt som "by-pass"
filter 1 smøreoliesystemet med det resultat, at olien I maskinen og
1 sumpen nu er fuldkommen klar og ren.
Samme tinfilter htr vi gennemprøvet I vor kraftcentral
på vore stationære maskiner og kan som resultat heraf oplyses

På en stationær motor, der smrres med smøreolie med de
fra før krigen kendte betegnelser, holdes maskinen ren for slam
og afsætning af fedtstoffer ganske svarende til de Iagttagelser,
der er gjort på -r'rederiksverkbanen. PI en trykladet motor af samme
type som til privatbanelokomotiverne opnås samme resultat med samme

smøreollekvalitet, men udseendet af stemplerne er dog ikke så tilfredsstillende, som når der anvendes en af de nyere kvaliteter
smøreolie de såkaldte HD olietyper.
Et afsluttende forsg med anvendelse af HD olie 1 for.
bindelse med finfiltret er endnu ikke tilendebragt, og da anskaffelsestiden for finfiltret er ca. 6

Fl/GX.-K.

kopi til D og II L.

8 uger, har vi ment det rigtigst

21.4.52.

re.

allerede nu at gøre Dem bekendt med, et Frederiksvarkbanen har
bestemt sig til at forsyne sit lokomotiv med et ekstra finfilter
tor hver motor.
Vi kan til Deres orientering oplyse, at merprisen herfor
andrager kr. 2.97o l oo pr. lokomotiv, og beder Dem meddele os, om
De også måtte ønske Deres lokomotiv udstyret hermed.
Ked hilsen

AIS FRICHS

ji

,

—

/

Afskrift.

:f

Pb-363.

DET LOLLAND—FALSTERSKE JERNBANE—SELSKAB A/S

F. 29.
Journ.nr. 1952.

Direktøren
Maribo, den 23.apri2.
WAS

AIS Frichs,
Aarhus.
Ang.: mærkning af nye lokomotiver.
I besvarelse af fabrikens forespørgsel af 19 ds. meddeles
at vore to diesellokomotiver ønskes betegnet som L.J. I 31 og
I 32.

Afskr.: L, Ha og II L.
•■•

Det LoIland-Falsterske
Jernbane-Selskab a/S,
Maribo.

L.
Pb.-383.
Ard,

2.5.52.

Angt nye diesellokomotiver enbrinzelse af holere t koblinrer etc,
kieredrrezeener vi til Deres orientering tegning
.1.

nr. 3o1 L-2'.o90 viten, nbrIngelsen af
holz:.ere for slutsignal,
" smrtogssignal,
koblinger for lys,
signallanterne.
SLfrer-..t der ud rra wfrlige hensyn skulle vare grund
til afvigelser fra derldste placering, beder vi Der snsregt
fremsende meddelelse herom.

Ned hilsen
AiS TRICEE

Haiffit. - K.

Kopi til Fl., EKN, Il L, 1.Ia og Lange.

Pb-383

Afskrift.

Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab A/S Journ.nr. F.32. 1952.
Direktøren
Maribo, den 6. maj
IO/AS
A/S Frichs,
Aarhus.
Ang: nye diesellokoanbringelse af holdere etc.

Under henvisning til aktieselskabets skrivelse af
2.ds. - afd. L Pb-383 - meddeles, at anbringelsen af ovenanførte
dele er tilfredsstillende.

41,4A

l'I

'tv)1

Afskr.: L 9 Ha l EKN og II L.

Pb

Afskrift.
Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab A/S
Journ.nr. F.37.
1952.

Maribo, den 23. maj
IO/AS
A/S Frichs,
Aarhus.
Ang. mærkning af hulsæt.

I besvarelse af Aktieselskabets skrivelse af 16.ds. Afd. L Pb - meddeles, at man ikke ønsker hjulsættene mærket med
løbenummer.
E.B.

Afskr.: L, Ha og II L.

Pb-422

Afskrift.
Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab A/S
Journ.nr. F.41.
1952.

Maribo, den 7. juni
IO/AS
A/S Frichs,
Aarhus.
Ang. maling af nye dieselloko.

I besvarelse af Deres brev af 4 ds. - Afd. L. Pb-422 meddeles, at vognsider og gavle ønskes malet som D.S.B's Mo.vogne,
og taget med Dyrups stålhud nr. 3985.
E.B.

Afskr.: L, II L og Ha.

/

Afskrift.

Pb -417.

Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab A/S
Maribo, den 9. juni

Journ. nr. F. 42.
1952.

NTL/AS.

AIS Frichs,
Aarhus.
Under henvisning til Deres brev af 29 f.m. Afd. L. Pb- 417
angående signallanterne meddeles at vi her ønsker den foreståede
projektør anbragt på de to i ordre =ende diesellokomotiver i overensstemmelse med det på mødet den 19/5 195o i Maribo med ingeniør
R.Z. Floor aftalte jvfr. det fra Dem modtagne ti11g til overenskomsten om levering af diesellokomotiverne.

Afskr. L - Ha - II L.

Modt. 12.9.52.
Afskrift.

Pb.-490.
DET LOLLAND-FALSTERSKE JERNBANE-SELSKAB A/S
direktøren.

Maribo, den 11. September

J.Nr. D.4o.
1952.

NTL/PS.

Hr. Direktør J. Due-Petersen,
A/S Prichs,
Aarhus.
Kære Direktør Due-Petersen.
Besvarelse af Deres Brev af g.d. er jeg
indforstaaet med, at begge Lokomotiver aftages
paa een Gang.
Med venlig Hilsen
N. Terp-Lassen.

L-11 I - V - D.

Afskrift.

Pb-514.

DET LOLLAND-FALSTERSKE JERNBANE-SELSKAB A/S
Direktøren

Jr. nr. F. 18.

Maribo, den 31.oktober 1952.
ATL/AS

A/S Frichs,
Aarhus,

Ved gennemsyn af det fra det ærede firma modtagne referat
af de aftaler, der på mødet i Maribo den 19/5 195o blev truffet med
Deres ingeniør R.Z. Floor har jeg bemærke.t følgende afvigelser på
de os nu leverede 2 stk. diesellokomotiver:
Ad side 9 pkt. 8: "Foranstaltninger for udkig bagud træffes"
og endvidere ad side 14 stk. 18 c: "Det elektriske horn bliver kraftigt" i hvilken anledning jeg tillader mig at anmode om en behagelig
udtalelse.
Med hilsen

Afskr.1 L

,

I/ L, EKN.

Det Leilland-ralsterske JernbaneSelskab A/S,
Maribo.
F. nr. 18.

Lfd. L Ft.514.

6.11.52.

Ane,s M
I besvarelse af Deres skrivelse sf 31.f.m. omhandlende
de aftaler, der blev truffet ved mødet i Maribo d en 19.5.5o, skal
vi til de af Dem fremførte spørgsmål oplyse følene.
De foranstaltninger for udkig bagud, som blev drøftet
ved det omhandlede møde, gik ud på, at man dengang tænkte sig at
forsyne diesellokomotiverne med et bakspejl, -vor føreren sid ,3ende
på sin plads ved førerpulten kunne have det fulde overblik over
toget bagud.
Det blev dengsng fra vor side fremhævet. at selvom men
anbragte et førerspejl, ville føreren kun have muliehed for et
kunne se ned langs med lokomotivets side, eller altså en linie, der
flugtede dermed, hvorimod det ikke var muligt at få overblik over
et tog i kurve, uden at føreren forlod sin plads og kiggede ud af
vinduet. Det blev derfor Ibid punkt

8

anført: Førerpladsen derfor

så nær vinduet som muligt.
Foruden at vi mener at have taget hensyn hertil, har vi,
som også dengang omtalt, foranlediget, at førervinduet er blevet
så stort, at føreren uden at kante sig kan bøje sig ud

FlIGK.-K. kopi til II L og EKN.

ar vinduet

-2-

6 .11.52.

og dermed hav, det fulde overblik over det tog, han har med sig.
Med hensyn til signalhornet er dette efter vor opfattelse
og efter de drøftelser, vi har haft med andre sagkyndige, så sterkt,
som man kan ønske det. Vi er klar over, at det kan gøres endnu
storker*, men har indtrykket af, at dette kun er påkravet, hvor man
bar ønsket at erstatte undertiden svigtende luftsignalhorn på fri
strekning, eller med andre ord, at signalhornet ikke skylle ve»
stærkere, end at det under rangerbrug ikke ville genere, specielt
indenfor bybebyggelse.
Med hilsen

itiS PRICES

A/C rRicus

Aabyhøj, den 15/11 1952.
Beretning nr. 1186

fra

O.Å.C. Nielsen

over anlmget Lollandske Jernbaner.

13/11 besøgtes evenmevnte bane for undersøgelse af
begge lokomotiver M 31 og M 32,
Paa lignende meede som i Hundested og Holbæk undersøgtes
oliestanden i krumtaphuset efter stopning af motorerne. Resultatet
var ogsaa her det samme, et olien staar ca. Co mm for højt under
motorens gang.
Alle fire motorer gaer godt og der er ingen utætheder
af væsentlig betydning.
Værkmesteren oplyser, at Y 31 har kørt 62oo km og Y 32
har kørt 627o km siden afleveringen den 2o/lo d.e. '
Værkmester Jacobsen beklager sig, ligesom ve:rkm, Helmer
Nielsen i HolleAr, over, at vore bremsesaeler er neget for bløde,

ligesom godset er fyldt ned steehuller, et par afslidte saeler
vil blive sendt til os, for undersøgelse. nan oplyser endvidere,
at der leveres saaler fra Holbæk Jernstøberi 2: 4 95 kz' er. kg.
banen leverer selv indlægget.
forbindelse med det omtalte havari 1 aviserne, hvor
en politibetjent havde hjulpet en fører ned et komme i gang, viser

sig at være rigtig. Den nævnte politibetjent er elektriker af
profession og her derfor nogen indsigt i kontrollere. Værkm.
Jacobsen oplyser, at vore stoppeanordninger paa kontrollernes

kontaktfingre er for daarlige, det er

rindelige jernskruer, der

anvendes, disse kan ikke spændes fast mod kontramøttrikker, uden
at skruen overspændes, saa det maa henstilles, at alle disse skruer
udskiftes med staalskruer, for derved at undgaa driftstandsninger,

der for manre førere er vanskelirt at lokalisere.
Værkmesteren beklager sig stadig over, at centrifugalkontakterne svigter, man har flere gange haft disse nede for eftersyn, han beder 1 den anledning minde om tidligere reklamationer.
0,A.C, Nielsen.

Det Lollan-re.lstershe
Jernbanoselskab
flaribo.
Afd. L.
Pb-576.
s'

* 4.4

1712.52
.

.

•l
A,

'1,

Da det 1 driften under langvarig belastning, og når smøre«
olien efterhånden bliver varm, har vist sig, at der udskilles
luft 1 smøreoliebeholderen under gulvet, hvad der igen bar til
følge, at oliestanden 1 krumtaphuset stiger 1 samme omfang som
olien på grund af luftens tilstedevmrelse rortrænges fra bobol.
daren, har vi udført vedlagte fors/ag 3o1L.16.8o4; "arluftning
af smøreoliebeholder under gulv'.
Med denne
plan og dels 1
aflevering, og
gere fuldt ud

anordning har vi foretaget forsøg, dels på prrive.
et diesellokomotiv, som netop var gjort klar til
det har under langvarig periode vist sig at run.
tilfrudsstilleno.

Do på tegningen angivne dele bliver nu udført bor p& fa.
brikken og gjort klar til levering til Dem og til de lokomotiver, som endnu ikke er forsynet med afluftning fra ollebeholdo.
ren under gulvet, og vi skal da efter =mere aftale med Dem,
og når det mt passe Den, komne til stede ror at foretage ind.
bygningen,'
Vi går ud fra, at det lige såvel er 1 Deres som i vor interesse, at arbejdet først udføres atter julehelligdagene, altså
1 begymaelsen ar det nye år.
Med hilsen

A/5 FRICHS

Fl/LC. . K.

Kopi til L II L D - V.

•

:.

Pb-576

Afskrift.

DET LOLLAND-FALSTERSKE JERNBANE-SELSKAB A/S
Journ.nr. F.26.
Maribo, den 18.december
io/As
A/S Frichs,
Aarhus.
Ang. 75o hk. diesellokomotiv - afluftning af smøreoliebeholder.
Foranlediget ved aktieselskabets skrivelse af 17.ds. meddeles,
at man er indforstået med at det foreslåede arbejde udføres snarest
efter julehelligdagene.

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

Afskrift.

Pb -584.

DET LOLLAND-FALSTERSKE JERNBANE-SELSKAB A/S
Direktøren
Maribo, den 220december
IO/AS

Journ.nr. F. 28. 1952.

A/S :?richs,
Aarhus°
4
CAA-7

på

7si
Det meddeles hermed, at vi den 19 ds. konstaterede en revne

55 ram i brændolietanken for motor nr. 2 i 14 31.

Udgifterne ved påsvejsning af en lap på 12o x 6o mm har andraget kr. 115,86, hvilken udgift vi i henhold til garantibestemmelsen forventer afholdt af leverandøren og vedlægger regning
herover.

Afskr.: L, II L og V.
~Ib

Det Lolland-F&_lzterske JernbaneSelskab A/S,
Maribo.
Ifl. L pb-58-4.

28.

6.1.53.

Ane.: 75o hk dieselloko M 31.
Under henvisning til Deres skrive/se af 22.f.m., som vi på
grund af sfleveringsprøver og de mellemliggende julehelligdage
ikke har besvaret tidligere, beder vi Dem tilsende os en skitse,
der viser, hvorledes den omtalte revne på 55 =ai. brandolietanken for motor nr. 2 i M 31 er beliggende, idet vi ikke fra
tidligere udførelser - end ikke i lignende beholdere i diesellokomotiver helt fra 1932 - er bekendt med sådanne revnedannelser.
Vi må rent principielt anmode om at blive underrettet, forinden der udfres arbejder, som hører in t. ! under garantibestemmelserne, men vi har dog krediteret Deres konto for det anførte
beløb kr. 115,86.

Med hilsen
4./S

F1/U.-K. kopi til II L og III.

FRICES

Maribo, den 24.1.53.

A/S Frichs
Aarhus

Beretning Nr. 32
fra Willy E. Nielsen

over Anlæget Lollandske jernbaner

M.al og M.32.
Vi har udført udluftning for smøreolietanke til begge
motorer i M.31 og M.32,
Da vi bemærkede, at endedækslerne for br.pumpen til motor
II i M.31 var løse, demonterede vi pumpen og spændte dækslerne.
Da le var spændt, kunde pumpeakslen ikke drejes, og let ene dæksel
aftoges. Det viste sig, at der var lagt en o l 4 mm blød oliepakning under, og denne havde sat sig, hvilket havde bevirket,
at dækslerne var gaaet løse. Vi udført et o,15 mm mellemlæg af
messingfolio, som blev lagt imellem den gamle pakning og dækslet,
hvorefter dækslet blev spændt fast og sikret, og pumpeakslen gik,
som den skulde.
Vi assisterede ved nedtagning og reparation af brændoliebeholderen i M.31, motorrum I, da beholderen var utæt. Det viste
sig, at svejsningen, hvor sumpen var svejset til beholderen, havde
en ca. 6o mm revne, og vinkelret ud fra svejsningen en revne i
pladen af en længde paa ca. 3o mm.
Det blev meddelt os, at brændoliebeholderen i M.32 motorrum
II havde haft en ca. loo mm lang vandretliggende revne midt paa
beholderens bagside. Vi målte alle vippearme, og de var alle med
lo mm godstykkelse.
Vi havde lejlighed til at se alle motorerne i arbejde, og de
gik alle godt.

Erik Schacht.

,
Afskrift.

Pb-61o.

A/S Frichs

A/S Frichs,
Århus.
Afd.

2 6.1.53•

Ang.: Lollandske Jernbaner.

Vedlagt fremsender vi montør Willy Nielsens rapport nr.
32 om de af ham på ovennævnte bane udførte arbejder.
Med hilsen
A/S FRICHS
E. Schacht

Afskre: L, II L og D.

net Lolland-Falsterske JernbaneSelskab A/S,
Maribo.
Afd. L Pb-584.

An

25.3.53.

c_iL__.
o
e1.1Alsel.,1c±1comotiv M 1_

Med skrivelse herfra af 6.1.53 bad vi Dem om at tilsende os
en skitse af den af Dem opdagede og reparerede revne på 55 mm
breendolletanken for motor nr. 2 i M 31.
Da vi ikke kan se at have motaget den omtelte skitse, som
muligvis kan være gået tabt, bringer vi herved besvarelsen at
vort brev i erindring.
Med hilsen
A/S FRICHS

Fl/GK.-K.

II L.

Det Lollaw!-Palsterske Jernbaneselskab A/S,
Maribo.
Afd. L Pb-584.

26.3.53.

Ang.: 75o hk diesellokomotiv V, 31.
tilslutning til vort brev af gårs dato (n-584) angående
revne i brændolietenken for motor nr. 2 i M 31 fremsender vi
hermed tegning 3o1 L-16.4-So e, som vi beder Dem benytte til at
skitsere revnen på.
Med hilsen
I/S FBICHS

Fl/GK.-K.

Pb-584

Afskrift.
Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab A/S
Journ.nr. F.1
•.
1
Maribo, den 16. april
IO/AS
A/S Frichs,
Aarhus.

Under henvisning til Deres brev af 25 og 26 f.m. tilbagesendes hermed tegning 301 L-16.480 c med skitsering af omskrevne
2 revner.
I: 19/12 52 M 31 motor II.
II: 22/1 53 m 32 motor II.

Revne på tankens bagside.
Revne i tankens bund.

Sidstnævnte revne blev lappet, medens montør W. Nielsen
fra Deres afdeling i København besøgte os for at forestå omforandring af afluftning på vognenes smøreolietank.
E.B.
Afskr.: L, II L og V.

,

Afskrift.
Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab A/S
Direktøren

Pb -584

Journ.nr. F2o.

Maribo, den 15. juni
IO/AS
A/S Frichs,
Aarhus.
Under henvisning til vort brev af 16. april d.å. - jr. nr .
F 13/53 - hvormed vi tilbagesendte tegning 301 L-161480 c med
skitsering af tidligere omskrevne 2 revner i brændstofbeholderen
i M 31 og 32 beder jeg Dem meddele om vi kan forvente at høre
nærmere herom.

Afskr.: L og II L.

Det Lolland-Palsterske JernbaneSelskab A/3,
direktøren,
Maribo.
F. 2o.

Afd. L Pb.584.

16.6.53.

Ang.: 750 bk diesellokomotiv.

På foranledning af Deres brev af 15.ds. vedrørende de
sidste efterår konstaterede revner i brandselsoliebeholderne
i N 31 og M 32 kan vi oplyse., at den viste skitsering på den
tilbagesendte tegning 3o1 L-48o e ikke har givet anledning til
yderligere kommentarer.
Herom burde vi have underrettet Dem og beder Dem undskylde,
at det ikke er sket.
Ned hilsen
AiS PRICES

Fl/GI. -K.

II L.

Afskrift.

DET LOLLAND-FALSTERSKE JERNBANE-SELSKAB A/S
Direktøren.

Journ. nr. F. 1.

1953.

Maribo, den 3. juli.
NTL/AS.

A/S Frichs,
Aarhus.

Under henvisning til det på side 7 i "Betjenings-Vejledning" 750 HK. diesel-loko. eftersyn om smøreolie anførte,
tillader vi os at spørge, om Essos: Esstic H.D. olie 4o og
3o kan anses for et "anerkendt mmrke".
(Underskrift)

Afskr: L - II L.

i,fskrift.
A/S Frieris
ILrhus

p.t. Maribo, den 12/9 1953.

Beretning nr. 1625
fra

Nielsen

over anlLet L.J. M 31 og M_32.

Efter anmodning tog jeg til banen 11/9 for eftersyn og
kontrol af loko 31 og 32.
M 31. Ved kørsel med dette loko var der intet særligt at
bemærke ud over, at der ikke kunde opnaas 1/1 belastning paa
motoren grundet paa at stoppet for tandstang pas br-pumperne var
indstillet til for kort slag, naar der forsøgtes pas at give mere
belastning med kontrolleren, gik Tandstangen paa br.pumpen paa
stoppet, og motorens omdrejninger satte sig, motoren giver sig til
at ryge, og laderelaierne falder ud, Vandpumpen gear istaa.
Efter at dette var bragt i orden kunde der opnaas 235 kw
paa begge motoren uden unormal røg.
M 32. Der havde faaet udskiftet br.pumpen paa motor II var
for lav i tændingen, ved kontrol ef brændtrykket viste det kun
ca. 44 kg maxm. tryk ved 1/1 belastning. Motor I havde ogsaa
for lavt brændtryk, ses begge brændstcfpumper er set frem i
indstillingen.
Angaaende ladeblæserne arbejder disse tilfredsstillende nu
efter at br.pumpen er indreguleret. Med hensyn til tilsmudsningen
af ladeblæserne skyldes dette sikkert det forhold, at man har
glemt at sætte afdækninger for sidejalousierne i generatorrummet,
der er meget støvet overalt, generatorerne ogsaa. Værkmester
Hastrup spurgte om hvor ofte der skulde blæses generatorer ud,
hvortil jeg svarede, at vi ikke har set støv i andre baners generatorer efter at jalousierne er blevet lukket af, hvorfor det er
meget paakrævet at dette ogsaa sker her på M 31 og M 32, det
har værkmesteren lovet bliver gjort førstkommende mandag, det
oplyses af værkmesteren at han ikke har feset nogen besked om,
at der skal være lukket udfor kompressoren.

En undersøgelse af rystelser fn. svinghjulene er der intet
at bemærke.

0..C.

Afskr.: L, D, V, ,;14k, II L, ,,Fog O.C.

Nielsen

Det Lolland-Falsterske JernbaneSelskab k/S,
Maribo.

Afd. L Pb-8o2.

2 .1o.53.

Ang. 1 750 hk diesellokomotiver - hjælpebremsehåndtag for lokomotiverne direkte bremse.
Da der på enkelte baner er forekommet tilfælde, hvor de
leverede førerbremsehåndtag er knækket, formentlig fordi førerhåndtagene er udført af letmetal (en aluminiumslegering) i modsætning til tidligere i bronce, har vi gjort leverandøren, Knorr
Bremse A.G., opmærksom på forholdet og henstillet, at førerbremsehåndtagene blev udskiftet med nye håndtag af bronce.
Dette forslag er Knorr indgået på, og ved et i dag modtaget

advis erfarer vi, et bremsehåndtegene kan ventes hertil en af de
nærmeste dage.
Så snert håndtae;ene er modtaget her, vil vi fremsende 2 stk.

til Dem til M 31 og M 32 og beder Dem foranledige håndtagene udskiftet og de afmonterede håndtg tilbagesendt hertil.
Med hilsen
L/5

Fl/GK.-K.

kopi til II L og V.

FFICES

Det Lolland-Falsterske JernbaneSelskab A/S,
Lolland.
Afd. L ?b-&o9.

7.10.53.

Ang.: 750 hk diesellokomotiver
udskiftnin. af trvkluf_ventil i bremserelæ.
Som omtalt ved mødet i København den 29.f.m. blev det under

prøvekørsel på Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane bemærket, et tidsbremserelæet virkede temmelig langsomt, ligesom bremsetrykket
ikke blev så stort, som man anså det for ønskeligt.
Selvom der ikke er foreskrevet noget med hensyn til tiden
for bremserelæets funktion, er de til de nye lokomotiver leverede
ventiler ikke så effektive som de ventiler, der ved tidligere
leverancer har været benyttet. Vi gjorde straks Knorr Bremse k.G.

opmærksom herpå og anmodede dem om at ft de nye ventiler udskiftet
med ventiler af gammel konstruktion, men erfarede, et de ,ikke fremstilles mere. Vi har derefter selv fremstillet ventiler af den
kendte og hidtil benyttede type, Dg disse er nu færdige til udskiftning hos Dem.

Som ettelt følger vedlagt tegning ad 301 L-22.o35 1 der viser
indbygningen af den nye ventil Dg angiver, hvorledes indbygningen
foretages.
Vi kan samtidig tilføje, at ventil og rør sendes separat til
Deres maskinafdeling, således et r-e selv kan foret a ge indbygningen.
Ventilen med tilbehør og dele leveres af os uden udgift for Dem.

De demonterede ventiler udbeder vi ns tilbage, stledes et vi
kan returnere dem til vor leverandør.
Med hilsen
A/S FRICES

Fl/GK.-K.

kopi til II L og III.

-/

-

Afskrift.
Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab A/S
Direktøren

Pb-866.
Journ.nr.

19 4

Maribo, den 12. januar
IO/AS

A/S Frichs,
Aarhus.
I anledning af at vi temmelig ofte må svejse ratiatorerne
i førerrummene på M 31 og 32, beder vi Dem oplyse, om vi skal
regne med, at disse allerede er opslidte, og i bekræftende fald
om det da vil være hensigtsmæssigt at anvende ratiatorer af støbejern i stedet for af pladejern.

E .B.

Afskr.: L og II L.

Det Lolland-Falsterske JernbaneSelskab A/S,
Maribo.

F.

3.

kng.: 750 hk diesellokomotiver

kfd. L Pb-866.

16.1.54.

l og 32.

I skrivelse af 12.ds. oplyser De, at radiatorerne i førerrummene i de nye diesellokomotiver allerede skulle vare opslidt,
idet De må svejse temmelig ofte på dem.
Da vi ikke kender tilsvarende tilfælde fra andre baner, formoder vi, at der må være særlige forhold vedrør ende det anvendte
kølevand, der giver anledning til tæringer. Vi tænker i denne
forbimJelse specielt på, at kølevandsbeholderne af Dem udtrykkelig
er forlangt af kobber i modsætning til de andre baner, hvor der
anvendes aluminiums- respektive jernbeholdere.
Hvorvidt det vil være mere hensigtsmæssigt at anvende radia-

torer af støbejern, kan vi vanskeligt udtE,le os om, før vi har
fået lejlighed til at lede en af de "opslidte" radiatorer undersøge.
Da en ny radiator kun koster ca. 6o kr., kunne vi tænke os,
at De anskaffede en sådan radiator, medens den anden bliver undersøgt.

Med hilsen

:IS F I C H S

Fl/GK.-K.

II L.

Afskrift.

Pb 868.
-

Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab A/S
Direktøren
Maribo, den 18. januar
IO/AS

Journ.nr. F•
19 .

A/S Frichs,
Aarhus.
Idet vi refererer til Deres brev af 6/1 53 - Afd. L Pb 584 meddeles, at vi idet forløbne år lo-12 gange har måttet svejse
M 31's brændselsolietank fra maskinrum II, og efter aftale med
maskiningeniør Lange har vi nu, da vognen er til revision, afsendt
tanken som fragtgods til Deres adresse, for at De kan undersøge
den og bringe den i orden.
Samtidig afsender vi 1 stempel fra M 32's cylinder 4 i motor
nr. 1 og beder Dem i stedet levere 1 compl. stempel med ringe og
pind samt ny cylinderforing med gummiringe.
Endelig skal man anmode Dem om at levere til vor maskinafdeling
i Maribo 8 stk. gummiringe for indsugningsrør.

Afskr.: L, II L og V.

1.
1 i•

.....,"1
1/

.'

Afskrift.

1 I.-

‘.

Pb.

•

DET LOLLAND-FALSTERSKE
JERNBANE-SELSKAB A/S

Journ.nr. F. 8.
1954.

Direktøren
Maribo, den 21. januar
10/AS

t /
LV,I,,i4&!
J 0. 6),
k

1.

44

f

0

r? 3

A/S Frichs,
Aarhus.
Med tak for Deres brev af 16.ds. - afd. L. Pb - 866 - beder
man Dem samtidig /med tilbagesendelsen af M 31's brændselsolietank
levere 2 stk. radriatorer til førerrum i M 32.
Vi har idag som fragtgods tilsendt Dem en radiator til undersøgelse.

E .B.
L og II L.

Det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab k/S,
Maribo.

F. 5.

Afd. L Pb-868.

U.1.54 •

75o hk diesellokomotiver 31 op 32.
:7.om aftelt blev breindoliebeholderen tre maskinrum 2 1 M 31
sendt hertil til rwrmere undersøgelse, jævnfør Deres brev af 18.ds.
Det har vist sig, at pladematerialet ikke er st. godt, som
det skal være, or vi reparerer derfor oliebeholderen ved helt et
forny pladen.
Vi regner med at kunne tilbagesende beholderen med udgangen
af denne uge og benytter lejligheden til at beklage, at det under
fabrikationen ikke er blevet opdeeet, at pladematerialet var uanvendeligt.
Samtidig stedfæster vi, at vi i benhold til samme Skrivelse
til M 32 cylinder 4 i motor I leverer 1 komplet stempel med ringe
og pind samt ny cylinderforing med gummiringe. Delene bliver
afsendt herfra 1 dag. Vi skal senere komme tilbage til spørese/qet,
når vi har undersøgt det modtagne stempel.
Lndvidere medfølger 8 stk. gummiringe for indsugningsrør.

Mod hilsen
t,/Z; FFICES

Fl/GK.-K..

kopi til II L, V og D.

Det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab A/S,
Maribo.
Afd. L Vp.

2 8.1.54.

Ang.: 75o hk diesellokomotiver M 31 ok 32.

I henhold til Deres skrivelse af 15.ds. stadfæster vi hermed
at have leveret de deri nævnte reservedele med undtagelse af de
2 stk. berefjedre, for hvilke vi først må indhente pris, som vi
kan forelægge for Dem.
Vi vil sætte pris på at erfare, om De har haft vanskeligheder
med bmrefjedrene, da vi ikke kan forestille os, at det skulle være
nødvendigt at ligge med berefjedre på lager, hvis man blot har
fjederstål til eventuel reparation.
Med hilsen
AIS

Pl/GX. -K.

II L.

FR I C 13 S

i.fskrift.

Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab A/S
I o/As

b

.

Maribo, den 4 februar.
Journ. nr. F. 15.
1954.

A/S Frichs,
Aarhus.
Under henvisning til vort brev af 21 f.m. bedes meddelt,
hvornår vi kan forvente leveret omskrevne 2 radiatorer.
E

.B11,

Afskrift: L,

Pb -893.

Afskrift.

-

Det Lolland-Falsterske Jernbane-SelekabA/S
Direktøren
Journ. nr. F. 28.

Maribo, den 25. marts
10/AS

A/S Frichs,
Aarhus.

Det meddeles hermed at 2 fjerntermometre i M 31 og eet
X 32 er i stykker og for tiden ubrugelige.
Da det er en omstændelig sag at udskifte disse termometre,
beder man Dem meddele om det ikke ville være hensigtsmæssigt at
erstatte dem med elektriske fjerntermometre og beder Dem i bekræftende fald om mulig angive os et egnet fabrikat.

E.B.

A-t-r-zu,LA f

7
Afskrift: 1.7 D, IIA og IIL.

'

-T'

-t-IfY\J

Dot lioll=d-rtlston.lho Jorstbenocolskab fiC t
Unribo.

Afd, L 0
Pb-9o20

12,5,540

På Frederiksværkbanen er der 2 gange forekommet brud på fjederstroppen (3o1L-11.350) ved overgangen fra 32 ø til 38,5 ø. Overgangen
fra den ene diameter til den anden er ikke udført korrekt og opmærksomheden henledes derfor på dette forhold.

./.

Vi vedlægger ny tegning 3o1L-11,35o a med 20 mm overgangsrundrig
og anbefaler, at denne ændring foretages ved første givne lejlighed.
Vi vil gerne foretage ændringen for Dem, mon beder Dem i så fald sende
os fjederstropperne og advisere os derom, Såfremt De selv måtte foretrække at udføre dette arbejde, som kun er af ganske ringe omfang, henleder vi specielt opmærksomheden på, at der konstruktivt ikke er noget
i vejen for, at længden af det 38,5 ø stykke afkortes til f.eks. 250 mm.
Det må påagtes, at eventuelle drejespor i overgangen fjernes (selvom
diameteren 32 Ø skulle blive noget mindre; med 32 rm, Ø er tværsnit.
tot kun belastet indtil 1/4 af det tilladelige).
Med hilsen
AIS FRICHS

Fl/LC.

1.

Kopi til L, // L og V.

Afskrift.
Det.:1411andFalsterske Jernbane—Selskab A/S
Direktøren
Maribo, den 15. maj 1954.
Journ. nr. F. 4.
1954.
IO/AS

A/S Frichs,
Aarhus.

4d- 41.
Under henvisning til Deres brev af 12. ds. — afd. L.Pbr9o2
— meddeles, at vi ønsker 1 stk. fjederstrop — udført som den
skal være — til erstatning for en knækket fjederstrop, snarest
leveret, hvorefter vi selv mndrer:de øvrige fjederstropper.
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I anledning af den hertil sendte gerpart af skrivelse
af 12. maj 1954 - Afd. L. Pb.9o2 - til Hillerød-Frederiksværk-.:

Hundested jernbane A/S om knækkede fjederstropper på banens
. 750 hk dieellokonlotiv meddelatli,olland-falsterske-jernbaner
hertil har indberettet; at banerne for ca. 1 1/2 måned eiden
•
også har haft eet brud p en fjederstrop og har erstattet,det.ne- •
• •,- . •
med en påeet værksted fremstillet uden skarp teddrejning.

1

Iøvrigt.meddeles, at jek; vil være interesseret i at få

•

oplysning om resultatet af materieleundersøglsen af den fra'

,
.

Hillerød-Prederiksværk banen indsendte fjederetrop.
.
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Afskrift.

Det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab A/S,
Maribo.
J.nr. F.43.

Afd. L.
Pb-915.

24.5.54-

An.: 75o hk diesellokomotiver - fjederstropper.
I henhold til Deres brev af 15.ds. vil 1 stk. fjederstrop
udført efter ændret tegning snarest blive leveret til Dem, hvorefter De selv ændrer de øvrige fjederstropper.
Til Deres orientering finder vi det rigtigst at oplyse, at
den maksimale spænding i det pågældende tværsnit er kun en fjerdedel af det tilladelige 7 hvorfor vi skønner, at andre forhold end
de rent udførelsesmæssige og konstruktive har været medvirkende
eller måske endog udslaggivende, men det er klart, at bruddet,
hvad end årsagen måtte være, må opstå netop der, hvor den skarpe
neddrejning forekommer.
Der bliver herfra foretaget forskellige undersøgelser, bl.a.
af en fjederstrop fra Frederiksværkbanen, som er sendt hertil, dels
af selve materialet dels for at fastslå, om der kan forekomme bøjningspåvirkninger, som ikke har været forudset.
Kopi af nærværende skrivelse tilstillet direktøren ved tilsynet med privatbanerne.
Med hilsen
A/S FRICES

Fl/LC.

Kopi til direktøren ved tilsynet, L, II L.

A/S FRIZHS

habyhøj„ den 30/3 1955.

Beretning nr. 442
fra 0.A.C. Nielsen

over anlmget Lollandske Jernbaner.

27/3 tog jeg til banen i anledning af, at det var meddelt,
at man pL. 750 hk lokomotiv motor 1 i M 31 4Avde 911e i kgevandet.
Yderligere havde man klaget over utætte udstødsflanger pa udstøderørene fra cylinderhovederne til ladeblæser.
Efter aftale med værknestor 'Ulstrup, kørte motoren 1 ldkomo«
tivet, da jeg ankom til værkstedet, og temperaturen på kølevandet
var ca. 7ov C. Kølevandsrøret på udstødsbøjningerne efter cylinderhevederne blev aftaget, og motoren startedes med alle cylinder..
hoveder fyldte op ned vand til studsenes overkant, herved skulle
det VMTO muligt at se, om toppakninger og cylinderhoveder var
tætte for forbmndingstrykket.
Etter flere starter og kørsel med motoren indtil vandets tempe-

ratur blev ca. 900 „ kunne der ikke konstateres nogen utmthed. Værkmester flastrup oplyste, at man lørdag havde udskiftet pakningen for
cylinderhovedet på cy1.3, der var blæst igennem, da der ved den ovenomtalte prøve ikke fandtes tegn på utætheder, ma det antages, at
den udskiftede toppakning har været årsag til olie 1 kølevandet.
Såfremt ikke andre pakninger har taget skade, nå olieforekomsten i
kølevandet ophøre.
Angående flanger på udstødsrørene undersøgte jeg disse på alle
motorer 1 bege lokomotiver r31 og m32, inren af !lanrerne var utætte,
M32,der var i drift, ankom til stationen i Maribo, hvor jeg stod pil,
lige efter at toget havde bremset op, og begge motorer var godt gennemvarme. Værkesteren oplyste, at udstødsrørene i lokomotiv 1:32
er slidt op eller gennemtæret og ved nærmere undersøgelse viste det
sig også, at der var hul på røret, da lokomotivet var 1 drift kunne
isolationsmaterialet ikke fjernes« så man kunne se om det var tæring
udvendip fra eller indvendig. Da lokomotivet skal ind til revision
etter paske, vil man vente med at undersøge dette forhold nærmere.
/fed hensyn til skruerne i flangerne på udstødsrøret, konstateredes at
ingen af skruerne gik i bund.

Efter nu også her på LollnnrIske banernes lokomotiver at have
konstateret utætte pakninger for cylinderhoveder og udstødsrør 1
lighed ned Vemb-Lemvig banens lokomotiv, tyder meget på, at den anvendte pakningskvalitet ikke er så god som tidligere anvendt, idet
man ottere finder pakninger, der er mer eller mindre forkullede, og
slet ikke kan holde en revisionsperiode igennem. Det må derfor hen«
stilles, at man går tilbage til tidligere anvendte pakninger, om

man ønsker at undgå unødige driftsstandsninger.

Udover ovennævnte beklager man sig på banens værksted over, at:
1) Ejmlpedynamoerne er for længe om at arbejde sig op i spænding
ved start og i særdeleshed efter en længere stilstand, i flere
tilfælde har man måttet foretage opmagnetisering for at få
spænding på, man spørger om der kan gres noget ved det.
(Fremmed magnetisering?)

2) Hovedkontroller på førerpladserne har gvet anledning
til forstyrrelser 1 driften, grundet pa knmkkede tilholderfjedre, således nt kontrolleren går fra o- knap 1(
under rangeringen. Ctopknasten mangler, kontrolleren
kan drejes venstre om,
3) Bmrefjedrene på bogie kan slå op i smøreolletanken,
når fjederstroppen springer, der mangler stoppebøjle.
Tegning over de udførte bøjler til 'HJ 148 kan vel også
anvendes her, banen vil udføre dem, når tegning til-

! C'
1f

1

sendes.
4) Fjerntermometre til kølevandet er neget upålidelige,
nogle stykker af disse har været til reparation. Banen
agter at udskifte disse med elektriske fjerntermometre.
5) Vore almindelige køle- og smøreolietermometre falder fra
hinanden, skala og vmdskerør ryster løse, værkmesteren
Ønsker gerne sendt 2 stk. af den nye type til prøve.
O.A.C. Nielsen
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A/S Lollandsbanen,
Maribo.

14.6 55.

;J.nr. F.1W19,55.

Anc.1 malinn tfl

E 1.

or

.

2.

_} r

fæ itf•
'

I besvarelse at Deres Skrivelse at 11.ds. kan vi oplyse, at
ovennævnte 2 lokomotiver er malet ned følgende peneeltarvers
vognkasser. udvendig tør elibning ned rød 5ernbanevating
(slibcenalje) nr. 41.36 og
etter slibning med rød jernbanetcr4igmaling (tmrdig anal»)
nr. 473o,
begge tra Sadolin og Holmblad.
Taget er malet ned Dyrup stålbud nr. 3985.
Mod hilsen
PRICES

-K.

Kopi til L og II I.,

:1: skrift.
A/S LOLLANDSBANEE

Pb lo5o.
Maribo, den 9. februar 1956.

SDB/AS

F . 4.

Hr. maskiningeniør R.Z. Floor,
A/S Frichs,
Aarhus.

Kære ingeniør Floor.
Vedr. Trækkekraften for dieselloko. nr . 31 og 32 - 750 Hk.
Siden anskaffelsen i 1952 af ovennævnte diesellokomotiver
har disse været ansat til en maximal belastning af 5oo ton, også i godstog med 6o km/t.
Vore gamle diesellokomotiver 8 — 9 — lo med 410 Hk-Frichs
motor må belastes med 400 ton i godstog.
Der synes mig ikke noget forhold i disse belastninger, og
da vi det sidste halve år har haft megen godsvognstrafik og derfor ofte må køre særtog af hensyn til godsbefordringen, er vi
meget interesseret i, om nr. 31 og 32 kunne belastes med 600 ton
evt. med en nedsættelse af hastigheden til 45 km/t.
På vore flade banestrækninger synes en sådan belastning ikke for stor, men forinden vi evt, ændre togplanen på grund af
ændret belastning ville jeg være taknemlig for at få en udtalelse fra Dem, om De mener der teknisk skulle være noget til hinder for me:
for merbelastningen.

Med venlig hilsen
Deres

afskrift til L, III og EKN.

A/S Lollandsbanen,
learibo.

F 4.

Afd. L.
Pb-1050.

11.2.56.

Ane.: 75o t',k diesellokomotiver M 11 or
Vi har modtaget Deres brev af 9.ds., hvori De forespørger,
om de to 75o hk diesellokomotiver kan tillade større belastning
end 5oo tons, også i godsteg med 6o km/time.
Ln udtalelse herom, som kan tillægges nogen værti l kan man kun
fremsætte efter at have foretaget en meget indgående beregning,
og dette kræver en del tid.
Såfremt de 600 tons er det maksimale, som ter 1 øjeblikket
er behov for, kan beregningen gennemføres 1 løbet af en halv snes

dage3 men selv efter, at denne beregning er udført, vil det være
tilrådeligt at foretage en prøvekørsel på banen med den omhandlede
belastning og herunder måle temperaturerne 1 de elektriske maskiner, gående ud på et fastlægge de temperaturer 1 henholdsvis hanemotorer og generatorer, som opstår under kørslen.
Idet vi Lerviser til det i overenskomsten , e.beftede SV-diagram
nr. 2ooL-a31 1 kan vi til Deres orientering oplyse, at man tilnærmelsesvis kan bedømme, hvorvidt lokomotivet kan opfylde det krav, som
De stiller, ved blot at fastslå, om den gennemsnitlige kørehastighed fra station til statice. målt 1 ren køretid ligger på varig kørehastighed (på diagrammet angivet til 4o. km/time) . I så tilfælde
kan lokomotivet frem/øre denne togstørrelse uden betænkelighed. Såsnart den gennemsnitlige kørehastighed, eller resehastighed som man
kalder det, ligger imellem timahastigheden og den kontinuerlige ha-

stighed, må der foretages kontrolmålinger.
Vi nmrer ikke tvivl om, at de 750 hk lokomotiver på Deres bane
vil kunne fremføre et tog på 600 tons, og kan til Deres orientering
oplyse, at Frederiksværkbanen omtaler, at man på strækningen mellem
Frederiksværk og Hillerød, hvor der forekommer stigninger pit 124 ,0Ibo,
dagligt fremfører tog på 56o tons.

Fl/LC. - K.

Kopi til L, II L og EKN.

- 2 -

Yderligere kan vi anbefale Dem vod prøvekørsel at konstatere,
om banemotor-amperemetrene kan holdes inden for det grønne felt
under hele kørslen, 1 hvert fald kun ganske kortvarigt under igangsætningen må de ligge oppe i det gule felt. Såfremt kørsel på denne
måde er tilfredsstillende, er der intet i vejen for at køre dermed
i daglig drift.
Foranstående oplysninger kan vi herefter rubricere som følger:
1) For at opnå fuld sikkerhed må det anses for nødvendigt
at foretage prøvekørsel på banen med den foreskrevne
belastning og herved fastslå, om temperaturerne på de
elektriske maskiner ligger inden for de i normerne angivne gramser.
2) Forud for en prøvekørsel kan man ved beregninger (med ret
stor sikkerhed) fastslå, om man kun gennemføre den ønskede prøvekørsel; man det kræver både tid og mandskab.
3) Ved gradvis at forøge belastningen ud over de Soo tons
og herunder iagttage, atbanemotorstrømmen holdes Indenfor det grønne felt på amperemetrene, kan man successivt
finde frem til, hvor graans:rn for belastningen på Deres
hane måtte ligge.
Vi hkber med roranstående oplysninger at hzve givet Dem det
ønskede svar, men er løvrigt gerne fortsat til rådighed med vejledning og bistand.
Led hilsen

F 1: I C

