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Montering af nogle Jærnbanebroer over Gudenaa. 
Meddelt, af Ingeniør F. Agerskov. M. Ing. F. 

Fig. 1. Første Jærnbanebro ved Langaa, sprængt 1. Juli 1864. 

Bygningen af den nu fuldendte Bane fra Langaa 
til Silkeborg, der passerer Gudenaaen ved begge Endestationer 

og her, efter vore Forhold, kræver ret betydelige 
Broanlæg, har givet Anledning til, at de sammesteds 

allerede eksisterende Broer, henholdsvis for Aarhus— 
Randers og for Skanderborg—Silkeborg Jærnbane, samtidig 

er bievne erstattede af nye Broer. Den stærkt 
tiltagende Trafik har nemlig medført, at Sporet paa 
begge Baner maa forstærkes; paa Strækningen Fredericia 
—Randers har man for et Par Aar siden paabegyndt 
Udvekslingen af gamle 32 kg Skinner med 45 kg, og 
det 22,5 kg Spor paa Midtbanen vil i Løbet af nogle 
Aar ligeledes blive betydelig forstærket. Samtidig er de 
fleste mindre Broer ombyggede af Jærnbeton, og de 
store Broer over Gudenaa er nu, som ovenfor nævnt, 
ligeledes blevet erstattede af andre, hvis Bæreevne staar 
i et bedre Forhold til de Krav, den stadig voksende 
Trafik stiller. 

Monteringen af Broerne er udført efter en Metode, 
der ikke tidligere er anvendt herhjemme, hvorfor nogle 
Meddelelser herom formentlig vil være af Interesse. 
Jeg skal dog, i Anledning af at der i den senere Tid 
er fremkommet nogle gamle Fotografier af de nuværende 

Broer, med et Par Ord angive nogle Data om 
disse. 

Broen ved Langaa, hvis Spændvidde er 150 Fod, 
blev oprindelig bygget Aar 1861 af det engelske Selskab 
der havde Banestrækningen Aarhus—Randers i Entreprise; 

i 1864 blev den fuldstændig demoleret af Tyskerne 
ved Sprængning. Hosstaaende Billede viser den sprængte 
Bro efter Ødelæggelsen; nærmere Oplysning om Tidspunktet 

for Sprængningen og dennes Udførelse giver 
følgende Meddelelse, der er optegnet paa Bagsiden af 
et gammelt Fotografi: 

»Vaabenhvilen udløb den 26. Juni 1864. Allerede 
den 26. Juni Kl. 12 Nat begyndte Brosprængningen, 
først ved Forsøg paa Sprængning af Bropillerne og 
derefter ved at anbringe 400 Pd. Krudt i Længde- 

dragerne. Først ved sidstnævnte Forsøg faldt Broen 
den 1. Juli 1864.« 

Efter Krigen blev Broen paany opført i sin oprindelige 
Skikkelse. Hoveddragerne var Pladejærnskassedragere 

af Højde 3,25 m, Tværdragerne Pladejærnsdragere 
med indbyrdes Afstand 1,2 m fra Midte til 

Midte. Der fandtes ingen sekundære Dragere og intet 
Vindgitter, kun var Hoveddragernes Hoved forbundet paa 
2 Steder ved Buer, omsluttende det frie Profil. Skinnerne 

var spigret til Langtømmer boltet til Tværdragerne. 
Broen vil ikke blive fjærnet, men skal indgaa i et 500 m 
langt Rangerspor for Langaa Station. 

Broen ved Silkeborg, hvis Spændvidde er 120 Fod, 
blev bygget samtidig med Skanderborg—Silkeborg Jærnbane 

i Aarene 1870—71; Hoveddragerne var Pladejærnsdragere 
af Højde 2,6 m og Bredde 0,73 m af Hoved 

og Fod. Skinnerne hviler paa Langtømmer, dels direkte 
paa Tværdragerne og dels ved Tværtømmer paa sekundære 

Skinnedragere; der findes her heller intet Vindgitter. 
Broens Overbygning er bleven fuldstændig fjærnet 

og ophugget; under Ombygningen er den for Langaa— 
Silkeborg Jærnbane opførte Bro midlertidig bleven benyttet. 

Underbygningerne for de nye Broer er udført af 
de Entreprenører, der havde de paagældende Banestrækninger 

i Entreprise; den dobbeltsporede Bro ved 
Langaa blev saaledes udført af Firmaet Werner, Winkel 

& Madsen, og Broen ved Silkeborg af Aktieselskabet 
Brøchner-Lgrsen & Krogh. 

Overbygningerne til alle 4 Broer tilfaldt ved Licitation 
i Forsommeren 1907 Aktieselskabet Allerups nye 

Maskinfabrik i Odense. De 2 Broer ved Langaa har 
en teoretisk Spændvidde af 48,6 m, Hoveddragerne er 
Parallelgitterdragere med dobbelt Gitter, og Dragerne er 
inddelte i 12 Fag å 4,05 m; deres teoretiske Højde er 
5,8 m og Afstanden mellem de 2 Dragere fra Midte til 
Midte 5,2 m. Broerne har Pladejærns Tværdragere, sekundære 

Dragere og Vindgitter baade ved Hoveddragernes 
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Hoved og Fod. Skinnerne er spigrede til Tværtønimer 
fastboltet til Skinnedragerne; imellem Skinnerne er 
anbragt 5 mm Rilleplade og Sikkerhedsskinner af 

.zl 150 x 100 x 14; udenfor Skinnerne er Broerne forsynet 
med Plankedæk af 65 mm Planker. Den samlede 

Vægt af smedeligt Jærn i hver Bro er 137,5 ts og 
Staalstøbegods 4,5 ts; Kontraktsummen for begge Broer 
129 000 Kroner. Kontrakten omfattede kun selve Jærnarbejdet; 

Levering og Anbringelse af Tømmer og Planker 
samt Lægning af Sporet var Kontrakten uvedkommende. 

Den helt nye Bro ved Silkeborg har samme Faglængde 
for 10 Fag og altsaa teoretisk Spændvidde 40,5 m; 

ved den ombyggede er Faglængden den samme, kun er 
Endefagene noget forkortede, saaledes at den teoretiske 
Spændvidde bliver 38,8 m. Hoveddragerne paa begge 
Broer er afkortede Trapezdragere med dobbelt Gitter; 
Broerne har derfor kun Vindgitter foroven ved de 4 
midterste Fag men er i øvrigt konstruerede og udstyrede 

ganske som Broerne ved Langaa. Den samlede 
Vægt af smedeligt Jærn andrager henholdsvis 95,0 og 
93,5 ts og Staalstøbegods i Lejerne 3,6 ts pr. Bro; Kontraktsummen 

for begge Broer er 89 700 Kroner, heri indbefattet, 
at den eksisterende gamle Brooverbygning skal 

fjærnes af Maskinfabriken og er dennes Ejendom. 
Alle 4 Broer er beregnede for en bevægelig Belastning, 

bestaaende af 2 Iltogslokomotiver samt Godsvogne 
med 12 ts Akseltryk. 

Efter at Maskinfabriken i Juni Maaned 1907 havde 
overtaget Overbygningerne til samtlige Broer, viste det 
sig, at den almindelig anvendte Monteringsmaade ved 
Interimsbro af Pæle vilde blive meget vanskelig, dels 
fordi Bundforholdene ved Langaa er meget ugunstige — 
Broens Piller er funderede paa 13 m lange Pæle — og 
dels fordi der ved alle Broerne forlangtes bevaret et 
11 m Sejlfag, ved Silkeborg for Damperne til Himmelbjerget 

og ved Langaa for de Pramme, der trafikere 
Aaen mellem Randers og Silkeborg. 

Entreprenøren tog da under Overvejelse at anvende 
en Monteringsmetode, hvorved det samme Monteringsmateriel 

kunde bringes i Anvendelse ved alle 4 Broer, 
og fremkom i Efteraaret 1907 med et Forslag, hvorefter 
Broerne skulde samles og nittes paa Banedæmningen i 
Forlængelse af den færdige Bros Midtlinie og derefter 
paa Dæmningen føres saa langt frem over Bropillen, at 
en Ponton kunde løfte og bære den ene Ende, medens 
Broen blev trukket helt over Aaen. Det vil let indses 
og det fremgaar tydeligt af det følgende, at Broerne 
under Fremføringen maatte have mindst 4 Fag overragende 

Ende, og at Pontonen løftede Broerne under 
3' Vertikal med 2 Fag overragende. 

Mod det fremsatte Forslag blev indvendt, at man 
frygtede for, at en Sænkning af Sporet eller Duvning 
af Pontonen under Fremføringen mulig vilde kunne bevirke, 

at Broen i enkelte Øjeblikke kun var understøttet 
i 3 Punkter, medens det fjerde Hjørne hang frit, og der 
derved vilde fremkomme Spændinger med skadelig Indvirkning 

paa Broens Dele. Under Bestræbelserne for 
at faa den foreslaaede Monteringsmaade anerkendt, henvendte 

Entreprenøren sig bl. a. til Professor Ostenfeld 
der, foruden at henvise til, at Anvendelse af Pontoner 

til at bringe Brooverbygninger paa Plads ikke 
var noget nyt, — idet dog ved denne Fremgangsmaade 

som Regel hele Overbygningen har hvilet paa én eller 
liere Pontoner — tillige udtalte, at man ved omhyggelig 
Lægning og Understopning afSporet i Land uden Risiko 
vilde kunne udføre Monteringerne, men at man for 
Silkeborg Broernes Vedkommende i alt Fald kunde sikre 
sig mod Overanstrængelse ved, under Overføringen, 
midlertidig at tilføje en stærk Forbindelse mellem 
Dragerhovederne, over den af Pontonen understøttede 
Vertikal; som tidligere nævnt har Langaa Broerne i 
hele deres Lænde Tværafstivning og Vindkors mellem 
Dragerhovederne, medens Broerne ved Silkeborg kun er 
afstivede saaledes over de 5 midterste Vertikaler. Om 
Forslaget blev der derefter ført en Del Forhandlinger, 
hvorefter det blev approberet af Statsbanerne. 

Til Anvendelse ved Monteringen blev i Henhold 
hertil af Maskinfabriken udført og anvendt følgende 
Materiel: 

1) En firhjulet Kørekran med Sporvidde 7 m og 
en Bæreevne af 6 ts. Kranens Spor anbragtes med en 
Skinne paa hver Side af Broen under Monteringen i 
Land, og den transporterede de enkelte Brodele direkte 
fra Jærnbanevogne til deres endelige Bestemmelsessted 
i Broen. 

2) Et Kørespor for selve Broen under Fremføringen, 
bestaaende af 2 Længder T Nr. 24 anbragte under hver 

Hoveddrager. Sporet blev lagt paa og spigret til 2 m 
lange Sveller og understoppet og justeret som almindeligt 
Jærnbanespor. Afstanden mellem Svellerne var oprindelig 

beregnet til 900 mm, idet det forudsattes, at Dæmningsjorden 
kunde taale en Belastning af 3 kg pr. qcm; 

det viste sig imidlertid under Udførelsen, at der maatte 
foretages ganske betydelige Forstærkninger, af Hensyn 
til at Monteringen fandt Sted paa ny opfyldte Dæmninger. 

3) 4 Stkr. Boggier (Fig. 2) til Broens Fremføring, udførte 
af stærke Rammer af J Nr. 26; til Undersiden af J Jærnene 

fastgjordes støbte Lejer for 4 Støbestaialshjul med 
500 mm Diameter; Akselafstanden var 1800 mm og 
Afstanden fra Midte til Midte af Hjulene 800 mm. Til 
de 2 Boggier, der kun blev benyttet til Fremføring 
af Broen fra Land, blev Broens Vægt overført ved 
400 X 400 mm Pitchpine, anbragt mellem Vinkeljærn, 
fastnittet til Rammerne; der behøvedes da intet yderligere 

Mellemlag, idet Dragerfodens Nitter trykkede sig 
ned i Træet. De 2 andre Boggier, der tillige skulde 
anvendes ved Broens Sejlads over Aaen, og som Følge 
deraf var anbragt under den Ende af Broen, der 
under Monteringen var fjærnest fra Aaløbet, havde fuldstændig 

samme Underbygning, men i Stedet for Tømmer 
var der paa tvers af J Jærnene fastboltet 2 Stk. J Nr. 22 

bærende en Slags Støbestaals Tapleje — Vrideskammel — 
saaledes at en mindre Udsvingning af den anden Ende 
af Broen vilde kunne tillades. Tappen endte foroven i 
en Støbestaalsplade, der fastgjordes med 4 Bolte til 
Dragerfoden i de Huller i denne, der var bestemt til 
Bolte for Lejepladerne. Boggiernes Konstruktion fremgaar 

i øvrigt af Fig. 2. 

4) En Ponton’(Fig. 2) af samlet Længde 12,76 m, Bredde 
7,85 m og Højde 1,605 m. Af Hensyn til Transporten 
var Pontonen delt i 5 mindre Pontoner af en saadan 
Størrelse, at en enkelt Ponton kunde transporteres paa 
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en almindelig Jærnbanevogn. Pontonerne var udført af 
5 mm Jærnplade, forstærket langs Kanter og Hjørner 
og afstivet langs Sider og Bund af Vinkeljærn; for at 
tætte Nitningerne langs Pladernes Samlinger anvendtes 
Mellemlag af Skibsfilt. De 5 Pontoner samledes dels 

ved 2 Stykker 1,8 m høje Gitterdragere og dels ved 
2 Stykker £ Jern, fastboltede til Pontonernes Ender. 

Broens Vægt overførtes gennem Gitterdragerne til Pontonerne 

ved 2 Jærntaarne, der, af Hensyn til de 4 Broers 
forskellige Højde over Vandspejlet, var delt i et nedre 
Parti af Højde 3,0 m og et øvre af Højde 1,6 m. Taarnene 

bestod af £ Jerns Søjler, afstivede indbyrdes ved 

Kryds af Vinkeljærn; ovenpaa hvert Taarn anbragtes 
2 Stykker J Nr. 40, der igen bar et Stykke 400 X 400 mm 

Pitchpine som direkte Underlag for Broen. 

iF’.vito-u icz vv j af. cib 

Overføring i Slutningen af August Maaned d. A. Kørespore 
var udlagt og understoppet inden Monteringen, saaledes 
som forudsat, og Broen var samlet og færdignittet, 
understøttet af Opklodsninger paa Køresporet under 
alle Knudepunkter. Ved Dunkrafte blev den derefter 
løftet og anbragt paa Boggier under Vertikalerne"0 og'6, 

saaledes at 4 Fag var overragende; af Broens Vægt — 
ca. 90 ts — hvilede paa hver af de førstnævnte’Boggier 
7,5 Is og paa hver af de sidstnævnte 37,5 ts. ‘ Allerede 
ved Anvendelsen af Dunkraftene viste det sig imidlertid, 

at det understoppede Spor sank i den nyopfyldte Dæmning, 
hovedsagelig fordi de yderste Køreskinner omtrent 

var anbragte i Planumskanten; det var derfor nødvendigt 
at foretage en ganske betydelig Forstærkning af 

Sporet, og dette udførtes dels ved at indskyde det dob- 

oc'i cve-i eii’X&iX’a/utø ia i uj a.v. 

rig. 2. 

I hver Ponton var anbragt en 50 mm Hane for at 
kunne fylde Pontonen med Vand, endvidere en Diafragmapumpe 

med 75 mm Sugerør, endende i en Sugekurv; 
for fuldstændig at kunne tømme Pontonerne, var der 
under hvert Sugerør indrettet en lille Sump, hvori 
Sugekurven gik ned. Sumpen fremstilledes ved at 
fastbolte en skaalformet Støbejærnsplade under et udstemmet 

Hul i Pontonens Bund. 
Den hele Ponton med fuld Montering af Gitterdragere, 

Taarne, Overliggere, Tømmer, Pumper m. v. 

vejede ca. 34 ts; dens yderligere Bæreevne var ca. 

120 ts. 
Af Fig. 2 fremgaar i øvrigt nærmere Pontonens 

Konstruktion og videre Anvendelse. 

5) De fornødne hydrauliske Dunkrafte — 3 Stkr. 
50 ts og 2 Stkr. 35 ts — til Broens Hævning og Sænkning, 

Taljer og Staaltraadswire til Broens Fremføring 
og Forankring under Overføringen. 

Alt Monteringsmateriel blev, ligesom selve Broerne, 
udført paa Fabriken i Odense og transporteret pr. Jærnbane 

til Silkeborg, hvor den første Bro stod færdig til 

belte Antal Sveller og dels ved under Svellerne for 
hvert Kørespor at nedgrave 250 X 250 mm Langtømmer; 
Udskridningen af dette hindredes ved, for hver 1,5 m 
at forbinde begge Langtømmer gennem Dæmningen med 
20 mm Ankerbolte. Baade Langtømmer og Sveller blev 
derefter meget omhyggelig understoppede. 

Ved Fremføringen paa 4 Boggier anvendtes en 6 ts 
Patenttalje, fastgjort til en nedgravet Buk i Dæmningen 

paa den anden Side af Aaen, Trækket i Broen 
skete gennem en til Midten af forreste Tværdrager fastboltet 

Klo. Broen blev ført saa langt frem, at de forreste 
Boggier kom til at staa omtrent midt over Lejestenene 

paa nærmeste Pille, saaledes som Broens Stilling 
paa Kig. 2 angiver. Først efter at Fremføringen var 
endt, blev Pontonen lagt paa Plads under Vertikal 8 og 
monteret ved Hjælp af den overragende Broende. Da 
Pontonen skulde bære 57 ts og yderligere under Udpumpningen 

skulde løfte Broen saa meget, at de nærmeste 
Boggier let kunde fjærnes, fyldtes Pontonen med 

0,7 m Vand. 
Pontonen laa færdig monteret under Broen om AF 

tenen den 6. September, og næste Dag var fasisal til 
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Overføringen. Straks om Morgenen den 7. September Endvidere blev der til begge Sider udlagt ca. 100 m 
paabegyndtes Arbejdet ved Forbindelse mellem Ponton Staaltraadswire, fastgjorte i Land, og forbundne med 
og Bro; det øverste Stykke Pitchpine paa Pontonen blev Pontonen ved Taljer, saaledes, at en under Overføringen 

Fig. 3. Udpumpning af Pontonen. 

indskudt og ved Udpumpning bragt til at spænde mod mulig opstaaet Afvigelse i Sideretningen hurtig vilde 
Dragerfoden, og i hver Dragerplan blev Pontonen for- kunne afhjælpes. For at kunne dirigere Bro~og Ponton 

bundet med Dragerne ved 2 Stkr. omtrent lodrette og 
2 Stkr. hinanden krydsende Barduner, forsynet med 
Bardunstrammere, saaledes at der dannedes en fuldstændig 

fast Forbindelse mellem 'Broen og Pontonen. 

saa lige som mulig over Aaen, var der udspændt en 
Snor fra Midte til Midte af Bropillerne; under Overføringen 

stod Formanden paa Pontonens Midte og ledede 
de forskellige Taljer. 
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Efter at Udpumpningen af Pontonen var foretaget 
og de forreste Boggier fjærnede, var Broen »sejlklar«, og 
Overføringen kunde paabegyndes; denne varede, med 
mindre Afbrydelser, omtrent 2 Timer og foregik meget 
støt og roligt. Til Trækkraft anvendtes 5 Mand i en 

Lejerne; desværre tillod Aaens ringe Vanddybde ikke 

Anvendelse af Pontonen under Broens Sænkning. 
Overføring af Broerne ved Langaa foregik nøjagtig 

paa samme Maade henholdsvis den 6. og 20. Oktober. 
Tilstedeværelsen af en Trækvej under Broerne medførte, 

Fig. 5. Bro ved Silkeborg under Overføring. 

2 ts Patenttalje, og Maksimumshastigheden under Overføringen 
var 0,5 m pr. Minut. 

Afbildningen Fig. 5 viser Pontonen under Overføringen 
omtrent midt i Aaen, og paa Fig. 6 er Overfø- 

at Pontonen ikke kunde anbringes saa nær ved Pillen 
som i Silkeborg; det var derfor nødvendigt at fremføre 
Broerne paa Land med 5 Fag overragende. Da Broens 
Vægt var ca. 133 ts, fik de forreste Boggier en Belast- 

Fig. 6. Bro ved Silkeborg overført. 

ringen omtrent fuldført. Paa Fig. 5 vil tydelig bemærkes 
den mellem Dragerhovederne over Vertikal 8 

anbragte midlertidige Forstærkning. 
Enden af Broen blev anbragt paa Opklodsninger 

paa Pillen og senere ved Dunkrafte sænket ned paa 

ning hver paa 57 ts og de bageste hver paa 9,5 ts. Pontonen 
var belastet med 80 ts under Overføringen, og denne 
varede for hver Bro \1/2 Time. Paa Afbildningen Fig. 

7 er Overføringen af første Bro omtrent fuldendt. 
Den gamle Bro ved Silkeborg blev ligeledes fjærnet 
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ved Pontonens Hjælp d. 13. November og den nye Bro 
overført d. 28. s. M. 

Under Broernes Montering og Transport blev der 
ved vandret udspændte Strænge paa Hoveddragerne 
foretaget nøjagtige Undersøgelser over disses N edbøjninger 

i Broens forskellige Stillinger. 
Alle Overføringerne foregik med stor Nøjagtighed 

og Præcision og fulgtes, som det vil ses af Afbildningerne, 

med stor Interesse af mange Tilskuere. 
Allerups nye Maskinfabrik fortjener megen Anerkendelse 

for det fortrinlig forberedte og tilrettelagte Arbejde 
ved Monteringen og har ved de udførte Broarbejder 
føjet et smukt Led til de tidligere af Fabriken udførte 

større Arbejder ved Broanlæg her i Landet, saasom 
Rangerviadukten paa Godsbanegaarden i København, 
Jærnbanebroen over Kerteminde Havn, Storaabroen ved 
Holstebro, Hadsundbroen over Mariager Fjord samt, i 
de sidste Par Aar, nogle Viadukter ved Anlæget af den 

ringen af de omhandlede Broer var endelig vedtaget, 
fremkom saaledes i »Deutsche Bauzeitung« Nr. 25 og 
26 en Artikel, hvori var beskrevet Overføringen af en 
Jærnbanebro over Kyrønsalmi Sund ved Nyslott i Finland. 

Broen var betydelig større end de her nævnte 
Broer, dens Spændvidde var 125 m og Vægt 776 ts, 
men Overføringen foregik paa ganske analog Maade, 
kun var Pontonerne af Træ, og Fremføringen paa Land 
— som man her havde Erfaring for var det svage 
Punkt — var her undgaaet ved Samling og Nitning af 
Dragerne med fri overragende Ende over den ene Bropille. 

Broen overførtes i December Maaned 1907. 
I Aarene 1902—03 blev Kemi—Isohaara Broen ved 

Kemi i Finland overført paa samme Maade, dog foregik 
her Fremføringen delvis paa Land. Beskrivelse heraf 
findes i »Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure«, 

Aargang 1904, Side 9. 
En noget ændret Metode er anvendt ved Overfø- 

Fig- 7. Bro ved Langaa under Overføring. 

nye Personbanegaard i København. Ialt har Fabriken 
i Løbet af de sidste 10 Aar for Statsbaner og Privatbaner 

udført ikke mindre end 86 Jærnbanebroer og 
Viadukter. 

Lignende Brooverføringer har fundet Sted ved forskellige 
Lejligheder i Udlandet. I Slutningen af Marts 

Maaned d. A., jaltsaa kort efter at Planen for Overfø¬ 

ringen af en 85 m Jærnbanebro over Nordre Elf ved 
Gøteborg. Broen blev samlet paa et Stillads paa Land 
parallelt med Floden og med den ene Ende understøttet 
af en enkelt Tap, anbragt under Midten af Endetværdragerne; 

under den anden Ende anbragtes Pontonen, 
der ved Overføringen bevægede sig i en Cirkelbue med 
Centrum i Tappen. Nogle Meddelelser om denne Montering 

findes i »Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure«, 
Aargang 1907, Side 1602. 

Finanslovforslaget 1909—10. 

Nedenfor meddeles nogle af de Enkeltheder, navnlig 

i teknisk Henseende, som antages at interessere »Ingeniørens« 

Læsere. 

Kapitel I, § 1—9 omhandler Indtægterne. 
Under § 6 omhandles bl. a. Statsbanernes Indtægter 

og Udgifter, det endelige Overskud beregnes til 
4 128 578 Kr., ca. 1 260 000 Kr. mindre'end i Fjor, og 

da var Overskudet allerede ca. 940 000 Kr- mindre end 

Aaret forud (o: det beregnede). Samtlige Indtægter ved 
Statsbanerne beregnes‘til 43 730 000 Kr., 3 326 000 Kr. 

mere end Aaret forud, Personindtægterne beregnes til 

20 400 000 Kr., Godsindtægterne til 20 500 000 Kr., disse 
sidste viser den største Stigning. 

Den ny Lønningslov kræver en forøget Udgift af 

3 065 000 Kr. 
Da Statsbanernes Anlægskapital nu opgøres til 

230 Mili. Kroner og Oyersk.udet, ikke bliver 2. %.heraf. 


