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Det er med megen g1æd,: , j eg irar modtaget dit brev af
1.9.95. Det glæder mig nernlig itt Se, at mit ganle

"marcipanbrøC" enrJnu er i live, efter 4I års brug.
0g at det såle'les går en fremt,iC i møde, som et eni<elt
eksempel på d:n'frernrageirde" konstrukbicn.
Den er et ekse'npeI på , hvad j eg f ormåede i =n alder af
30 år. Historien omkring dette lokomotiv er d,en.

efter krige,rs ,:phør i Ii45 va: Frichs intelesseret
i at bygge ei sligi: lokomotiv tiI privati:enerne. Jeg blev
lcor:t derefter sai:, på opg,t rrert a I ud uikle dette, i overensstemmels-o meC vDr overingeniør, RudoI F Zeis Floor, søn rrf
DSB:; maskinchr:f. Hiln rTnr;i:e.le rlt lokomotiv med sn enilelt,
stor, langsomtgående motor. Jeg 1a,/ed,? vist ca. 20 f orslag til d,:tte. Men dr,. visr-e sig a1,Ie, at blive alt f or
kilstbare. Jeg blev efterhånd,en i<ed a f derrne udvikling, og
bad så inderligt om a:" måtte projekte':e ei; lokilmr:tiu mr:d
2 hurtiggående 140.-motorer.
Floor Vd;r irnidlertid kun indstillet på den siore, J-angsornt gåe'rde inotor. Jeg brtd,lelfor: orr at måUte stå på tegnestuen ly'rdag eftermi.drlag og søndag, f or at kunnr: tegnB og
tvægtberegne ei 'l-oi<ornoliv baseret på 2 ?40-mr:tore;.
Jeg fik så lov til dette fritidsarbi:j le ! I lLzbeb af de 2
månedtlr i slul:n.ingen af 194g iegnrld,] jeil så et "martcipan.brød", sarrt en debaillerei vægtberegrring af sainmB. Dei var
baser:et på de nyesie idr:ei inden for loicomtrtivbygning, og
vægtberegningen irlsv lige ;;ræsis 60 tons.
Del var basereL på 2 stk seks:ylinlrede MiJ-motr:rer rned en
5O% try kladning, som ga,/ ioi<orroEivrt en hk-styrke på ialt
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var opbygg3t flr?d 2 m,;get rumm=lig førerrum,
2 mr:torrum, hvor motor:en var p1a;eret helt oven llå di:t helt
lul<kede gulv og med gBfl3råtoren v+;i ført igennem til el
m:-dterste rum uafængig af oliedarnpen. Dei;te runl var venLileret
gennern 2 store kanaler som,y'ai ført til fronten i begge
r:ei.nirrger. Som i:ogier anvendi;e:; den kendte r:ype fra M0--vDg!'lene,
altså elr svej st konsi,ruk'cion mt:d en ret soli:J o,re rf lad,s.
Førerrummen,s Vår forsyrrei; med sk:cåtstilledr: kcn[roller, solr

J-ettedtl f ørerert megrlt.
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Abning,:n for kanalerne var forsynei m*d jalousier, sDm
I'.r.kkes indefra i titfæl:le af fyges're.

icirnrre

Dette ;:rojek'b var uJført m'Ed rln stor legning i måleslokken
1:10, og vægtberegning0, som var mr>grrt dqtaillerei: gav Ioi<omotiveri en '/ægt på f,O tons.
Det af levered,ss ti1 ingenør FIoor, s:)m i;og yderst kritisk
imrd del. KorU derefter f o;:1o,1 j,:g Frichs f or at i:eg'-ve mi3
tiL Hilng for ai-, tiltræd'3 ei'r si,illing hos Vilhelm PeCer:s:)ns
store og for sin fine r'nå:ik.inpark kendte mask:tniabrik. Lønrren
\/ar Iedr:J, og FIoor] s.rgde, at jeg kunne j,: ligesågodt være
ble,rel; slagte;:

!

dvo-,: fofUnclr-et bfev-Jeg ikke,--Ta- feQ- fOTny-Tlgt'Tik bEsked,rrn,
at allelede i begyndr-llserr af f ebruar: ( j eg vair blevet ansat L
Høng t.2.49) tilbød;rrivatbaneudvElget "mit" loirorrotiv i 10

-

eksernpla;:er iil ert pi:is af 700.000 pr stk.0g dr.rt var ?relt
uderr ændi:ingrl;:, da rrin Eegning blev fre'n1agi; ti1 beskuelse!
Der var en a1m.ind,-'1ig anerkendelse til dette "Floors resultatf'.
Dr:g irlev man desrræirre en-ig om at ændre bogi?rne i lighed rned
licandia.; HI:HJ l4 3, aIr,så meC profrl=r'rpbygget stel, og desværr'e ,større hjulafstand. Del vai: den f,amrlse HFHJ-d.Lrek'cør
KuhImand,; ri-nge kendi;skab bil teknologien bag ert ved svejsning
opbyggr:t irogie, so!n gav uCslagei"

[)et rri ste sig da også , at disse bogier gav arrledning r,i L
ideltge kval:r, dels med soliditeten, dels rned smøring aj:
cenlr'Jmsstykket. Som nogel af dei; eneste, der voldte kvaler:.
Der gik nu nogen tid rneC;-rt sl:a.ffe de i'rØdverrdige'ilaterialer
til- de 9 lokomotiver, sDm man var enedes orn. Det fø,:s1;e
Ioiromotiv blev afle'./eiet til HFiIJ i Iøbet af sonrle.len I95L,
Hvorefter de øvrige 8 llulgte afsluttende med 2 :;tk tiI Anlbcrg
Priva'-baner. JeU modi;og derfor de 2 lrkornotiver som maskin.ingeniør vr:d l\PB, og'/ar rneget tilfreCs rneC dein. TrI at begynde med
i<ørte vi af og tiI f ca ",ogføreren, da 'Jisse rnaskiners ar:elleration '/ai: betyde':-igt iredre e;td de gamle "standk:Lsi:er".
De venligsie hilsener, j eg håber, at dei- e j: tilstrækkeligt
De;:es heng ivne
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