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yanskeligt ut faa Medarb\?jdem j ~ T?rge og Syerige. 
J eg synes derfor, at naar vii mødes ber og drøfter 
forskellige Emner, var det pai.\. sin Plads, om vi 
kunde frembæve saadanne Emner, som egtled'3 sig 
til at skrives om. Jeg ,"il i al Venlighed b€de de 
H errer i Norge og SveI"ige og naturligvis ogaaa de 
Danske om at skrive saa meget som muligt til dette , 
Tidsskrift, og jeg vil bel' gribe Lejligheden til at 
sige til de norske H errer: vil DB ikke glæde os alle, 
som læser Tidsskriftet, med at ~nstille Forsøg med 
Deres Sagflis og give os det gennem Tidsskriftet ? 

(Fortsættes). 
.• l • 

~ 

:' '.: . ' ; .... i.J. "O' r - ~ 

Aalborg Portl~d Cementfabrik'-··:' 
ligger ca. 1/2 Mil sydøst for Aalborg, bvor Kridt
bakkerne skyde sig ud næsten til Limfjordens Strand. 
Den er Landets f!tørste Cementfabrik qg kan pro
ducere 400,000 Tdr:. Portland Cement ~arlig. Uagtet 
denne Produktion først nu er naaet efter gef?tagnfil 
Udvidelser, er det dog et anseligt Indhug, der i del! 
balve.sneg Aar, Fabrlken har bestaaet, er gjort i d~ 
mægtige Kridtbakker ; de 120 Fod høje, stejle V ægge, 
som danner Brudfladen, gøre et imponerede Indtryk 
paa Beskueren, og man glæder sig uvilkaarligt ved 
. at se, at her er nok at tage af. 'l • 

Mellem Kridtbruddet og Fjorden ligger Fabrik7 

'ken og længere mod nordøst findes Lergravene. Flerfil 
Skibsbroer lige nordfor Fabrikken, i hv~r der ,paves 
22 Fod , Vand, gøre Forbindelsen med Søvejen s~ 
bekvem som muligt. , '. . , 

Selve Fabrikken danner et mægtigt Bygnings
komplex, der med sine t~lrige høje Skorste~e . og 
Skaktovne ses vidt omkring i Limfjords Gebetet, og 
altid ved den Røg og Damp, som hviler . over det, 
,drager Opmærksomheden til sig. '. '. : 

" .Fabrikationen var oprindelig indrettet efter den 
saakaldte Tørremetj:lOde, men i Aarenes Løb har ma,n 
fundet det formaalstjenli~ ~ ogsaa . at bef?ytte andre 
Methoder, deriblandt den sidste nye, hvis Ejimqom
meligheu . er den roterend~ , Ovn. Denne Alsidigheq 
medfører, at ~alrige interessante Indretninger her 
kunne studeres PilS et forb_oldsvis 'snevert O~raade .. 
Her findes saaledes lrontinq~rl~ge Skak~oyne ,a.f S,ch,o; 
fers System, forbedrede unq.er Navn af Aalborg O,;ne 
af Firmaet F. L. Smidth & Co.; Tørretaarne, kon
strueret af samme Firma; endvidere den verdensbe' 
rømte Rørmølle, i Frailkrig kald~t »Dana«, 'ligeledes 
opfundet af nævnte Firma og ' nu almindelig indført 
i næsten alle Cementfabrikker Jordkloden rundt. 

Vi ville i korte Træk følge Fabrikationen, saa.:-
ledes som den nu foregaar. . 

Ud af Kridtgraven gaar der daglig ca. 30 Kubik
favne Kridt; det løsnes bænkvis fra de stejle Skræn~ 
ter og ruller lige ned i Vognene, som paa Traad
bane fører det til Tørretaarnene eller paa almindelig 

Skinnovej til Slemmerierne. Loroti tilsyurendeMællglle 
tilføres fra et Magasin, hvori der r Oplag til For
bruget for 1/2 Aars Ti d. 

Fra Tøn-etaarnene gan.r Kridtet til Raamollel'lle 
for der i Forening med det ligeledes tørrede Ler at 
blive blandet og malet. Et tilsvarende Kvantum af 
Raakridt og Ler er imidlertid blevet blandet og slem· 
tnet. Ved en Forening af dette vaade Parti med 
det tørre fremstaal' et Produkt, der netop bar en 
saadan Konsistens, at det egner sig til Stenstrygning ; 
3 StrygemRskiner besørge Arbejdet og aflevere daglig 
ca. ~O,OOO Cements~n til Tørrin<1ell) som besørges 
af ,2 Møll.er . & Pfeifersk~ Tøl'rekan.aler. Det har vist 
~ig, ~t denne ,Kombination ,af ,den vaade,I og den 
tørre, Vej, yper · bet'ydelige tFordele' fremfor deQ op
!indelige Sopdl'ing af disse Metbqder; Pruduktionen 
er alene d~rved blevet forøget med mere end 30 pet. 
De tørrede Sten gita. til.Skaktovuene for at br~ndes , 
. . Et andet Parti af det slemmede Materiale ganr 

" . . t . 
s.om . SJarp . til. de .roterende Ovne_ /. ' , l .. 

Efter Brændingen' og Sort~l'ingen 'gaa Cem.ent
kli.nkern.e , til de .forskeUige Knuseværker og KugJe
møller for · sluttelig genn.em Rørmøllerne at naa den 
store . Finhed, som , N utide.n krrover RørllløJlerne 
ere store, ljggende, langsomt rote~'ende J erncylindre, 
~om indvendig 'ere fyldte til den halve Højde med 
Kuglesten , af Flint; MateJ'inl~t indføres i den ene . 
Ende af , Cylindren SOUl et grovt Pulver og kommer 
ud af den anden .Ende i melfin 'l'iJstLtnd. Sigtning 

. beh~~e~ ikke, da,Finheden er bestemt ved den Mængde 
Stof, som , ti1f~re13 MøHen; denno ,'1'ilføl'sel reguleres 
mekanisk, , " 
, Pau e.t 'tjdligere under Fabrikken l:wrende Terræn 
!3! de;r ., opført , Boligel: .. ,for Arbejderne. Et Aktiesel
skab, s9~ . jkke . rpa~ ,beregne sig mere ;end 4 pCt. 
af Akt~ekapitaleIl, .har i sin Tid taget denne Sag op. 
'pa~ ,et AreaL ~f qa. n Tdr. Land er rejst 150 Huse, 
beregne't for 400 Familier. , . Arbejderbyen er forsynet 
;m:ed . Va~14værk og Kl0!lk. En stor Del af Terrænet 
.er , .rese!v~ret til .Parkanlæg ,og offentlig'jl Bygnil:lger. 
.Huslejen , varierer fr~ 120 til 180 ~{r. aarlig efter Lej
lighedernes S.tørrelse. , ... 

'lo i J. '/ , • ' . . 

Paa .given Foranledning gø,,'e vi opmærksom paa, 
.' • • • I. j i 

at aflony,me. L~d,læg ,ikke finde Optagelse .i . Tidsskriftet 
med min:dt'e Indsenderens Navn opgives til Reclak-

tion~n. ' I. ! 

r'·': ,"," .:-
• j ~ '\.; I • • • ,..: • 

Abonnement kan tegnes paa alle Postkontorer samt 
paa Tidsskriftets Kontor i Korsør. Tidsskriftet ud
gaar 2 Gange maanedlig og koster, 4 Kr. aarlig for· 
. , 

uden Postpenge. 
" . ' , .'/' , ' 

. A?1noncer, modtages og O\T~rslaK gives af Tids-
skriftej;s Expedition: Korsør Bogtry7ckeri, ' " 

Udgivet af et Aktiesels~al;l. !. 

Ansvarlig for Redaktionen : F. TRE'l'ow-LooF, Kjøbenhavn B, Vesterbrog. 3, Telefon 26670; træffes daglig 11-12. 
Expedition: Korsør Bogtrykkeri. Telefon Nl'. 43. 

Trykt i Korsør Bogtrykkeri (Adam Jensen). 
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Hule Teglblokke (h.ollow-blocks). " 
. , 

I det norske »Aftenbladet« tager Hr. »As. S. « 
atter ,til Orde fol' Indførelsen af , hule Teglblokke, 
som han mener maatte kunne finde Anvendelse, 
hvor der er Tale om særlig billige Bygninger, f: Ex. 
Eguehjern for Smaakaal'sfolk. Da Artiklen, fra dette 
Synspunkt set, indeholder en Del nye Momenter, 
gengive vi den med Udeladelse af nogle Gentagelser 
fra Artiklen: »Nyt Byggemateriale af Tegl «, som 
fiudes optaget i vort Nr. 8 af 31te Juli d. A. 

» Alle mener at vide, at Træhuse er billigere at 
bygge end Murhuse, men roan er i TvivLom, 'hvad 
del' er billigst i L.ængden; tbi de større Reparationer 
og Vedligehold ved de første foruden den større 
Bl'andnssurance gør Træbygningerne i Længden meget 
dyre. 

Spørgsmaalet er aktuelt overalt i Verden, hvor 
der er lige let Adgang til Træmaterialier som til Mur
sten. Forholdene i Amerika kan i denne Henseende 
mangesteds sammenlignes med vore egne, og det er . 
interessant at erfare, at Tanken ' om at erstatte de, 
efter Amerikanernes Mening, altIor kostbare kom
pakte Mursten med hule Teglblokke netop er op
stanet pau et Sted, hvor Træmaterialierne er meget 
billige. 

Det val' en genial' Amerikaner, som først fik 
øjnene op for dette Byggemateriales store Fordele, 
og som blev den lykkelige Indehaver af en Række 
Patenter, der skaffede ham den smukke Belønning 
af 100,000 Dollars i aarlig Indtægt for sit Arbejde. 
H ans Beregninger viste, at den kompakte Mursten 
er altfor ødsel, - at den belaster Fundamentet unødig, 
hvilket i mange Tilfælde har tilfølge unødig kost
bare Fundameuteringer. Han paa viste, at den bule 
Teglblok er mere end stærk nok, ja endog i de høieste 
Bygverk (Fabrikskorstener etc.) byder større Sikker
hed end den almindelige Mursten. Enhver ,kan selv 
ved simpel Regning overbevise sig ' herom. Han ud
førte praktiske Styrkeprøver til Støtte for sine Be· '1 
regninger og samlede et betydeligt Materiale for at 
være rustet mod de Angreb, som han ventede fra 
alle Kanter, fra det Øjeblik Ideen skulde forsøges 
indført blandt Bygherrerne. Pengemænd satte efter
hvert - og sætter fremdeles - bet ydelige , Kapitaler 
ind paa Fabrikationen, Arkitekter fik i Opdrag at 
tegne Huse af de forskelligste Typer baade for at 
undersøge, om Blokkenes Anvendelse i Hushygning 
konstruktivt havde nogen Begrænsning, og for at 
vise, hvordan Folk skulde bygge," samtidig som der 
gjordes en umaadelig Reklame for at vække Opmerk-
somhed. . 

Resultatet udeblev ikke. Store Teglverker ' med 
tilsammen mange :tv1il1ioner Dollars i Kapital byggedes , 
udelukkende haseret pau. denne Specialfabrikation for 
at tilfresstille det Behov, som efterhvert stilledes, og 
allevegne fra lyder der nu Enstemmighed om den hule 
Teglbloks fortrinlige Egenskaber. 

Blokkene gives gjerne en Størrelse af ca. (21 X 
21 X 42) Cm. med et eneste Hulrum i Længderet
ningen; deres Vægtykkelse dreier sig om 2 il 3 Cm. 

I I Hjørnerne .pau et IIm; anbrillges (le med H ul ru m
met vertikalt - 011e1'8 bol'ison ta lt. -:- Ved Oll og to 
Etages Huse benyttos i Alm indeligbe l kun en enkelt 
Blok i Murtykkelsen, som ofte kun være op t il 30 
Cm. eller mere; kun ved større Bygverk finder man 
det tjenligt at anvende flore Blokke ved Siden af 
hinanden i Væggen "7 selvfølgelig i godt Forband. 
Baade den vertikale og den horisontale Sammen
stødsHade i Væggen hul' en speciel Konstruktion; 
denne betinger ikke alene betydelig Mørtelbespnrelse, 
men bidrager tillige til hele Bygverkets Stabilitet, 
samtidig som Fugen blir absolut ui gjennemtrrengelig 
for Fugtighed udenfra. I de horisontale Fuger hviler 
'Blokkene palL hjnallden ved to Ribber, hvprigjennem 
Trykket ' overføres direkte til Blokkenes vertikale 
Vægge ; kun paB. disse Ribber lægges Mørtelen,' som 
altid , bør være af bedste Kvalitet (Halvdelen Kalk 
og Cement). Mørtelen klemmer sig ud i Hulrummet 
mellem Ribbeme og frem bringer en absolut tæt Fuge, 
der saaledes ikke blir gjennemgaaende, men afbrudt 
ved et ' isolerende Luftlag, der særlig bidrager meget 
til at gøre Bygverket tørt, godt og varmt. . 

Med H ensyn til de vertikale Sammenstødsfiader , 
anvendes i disse specielle BindetegI, som det er en 
Bagatel at fabrikere og ligesaa lette at anbringe; de 
gør Fugerne absolut tætte og gør Væggen sao.meget 
stivere. 

Hvilke Følger hal' det ikke, at der ved Fabrika
tionen af hule Teglblokke -:- contra den almindeligo 
Mursten - spares mindst 50 pCt. paa Leren ? Dette 
betyder i samme Forhold mindre Trausportomkost
ninger paa 'I'eglvel'ket under alle Fabrikationens for
skellige Haandteringer, billigere Tørring af den raa 
Sten, da Tørrehylderne, eventuelt de kunstige Tørre: 
apparater, kan belægges oftere, - endvidere mindre 
Brændselforbrug i Teglovnen, større Produktion fol' 
samme Anvendelse af Kraft og mindre Transport
omkostninger , i det hele taget :-- helt til Blokken ' 
ligger paa sin Plads i Bygverket. . . . ' 

Ikke nok hermed, men Murerne udretter mere 
Arbeide - dobbelt saa meget -, og del' spares pna 
Mørtelen pau. Grund af den specielle Fugeanorclning 
som ovenfor nævnt, d. v. s. Mørtelen kan benyttes 
af bedre Kvalitet fol' snmme Udlæg. 

* 
" De Fordele, ~om den hule . 'l'eglblok fører med 

sig, er saa store, at' Folk sim pelthen ikke vil tro 
derpaa til en Begyndelse ; man indbilder sig, at det 
hele er noget usolid Humbug, del' ikke er værd 
nærmere Eftertanke. Dette er langtfra at være Til-
fældet. . 

Det er indlysende for enhver, at de hule Tegl
blokke paa Grund af de forskellige nævnte Indspa
reiser maa være et meget billigt Byggemateriale ; faa 
vil derimod med engang kunne fOI'staa, at et Hus 
bygget deraf bliver ligesaa billigt som bygget ,af Træ. 

* 
Tegh"erkseiere burde optage denne FaLrikntion 

nu i disse daarlige Tider med lave MllI'stenspri ser, 
det vil sikkert lønne sig ; der mnatte hegyndes smaat, 
uden at man indlod sig pan en Ornamentering af 
Blokkene til en Begyndelse ; eftel'hnl1ndol1 som man 
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fik Erfaring, og EfteFSpm'gseleu steg, kunde man 
begynde med denne. Vore ,Al:kitekt81' burde jnd
bydes til Konkurrence eHe:!' eD bestemt Plan for at 
faa enkelte gode og vakre Typer. Fremfor.!llt maatte 
Verkseierue sætte alt ind paa af fau et velbrændt og 
godt Produkt, samtidig snID der maatte paases, at I 

der ikke blev fusket under Bygningen . Der' skal 
sikkerlig ikke trænges at bygges mange Huse, førend 
Folk kommer og vil have flere. 

kunne indpasses i Murværket summen med alminde, 
lige Mursten. Størrelsen vilde da blive 230 X 230 X 
470 Millimeter eller i Tommel', 83/, X 88/4 X 173/ 4 , 

En saadan Blok vil det il.l1id10rtid blive vanskeligt 
at fremstille med lige Linier og plane Flader; dens 
Vægt i mø Tilstand "ilde udgøre ca. 70 Pund. ~lall 
matte 'da vel helJel'e opgive den lange Blok og holde 
'sig til en Blok med kvadratisk Y del'ftade, 83/4 X 8a/4 X 

83/ ", Tomme. (For at faa Forbund maatte man have 
Blokke med halv Tykkelse, Sn/4 X 8a/~ X 41

/ 4 Tom· 
»Aftenposten«s Artikel om »egne Boliger for 

'Smaakaarsfolk« har foranlediget mig til at gi,-e 
disse Oplysninger. Det er nemlig min , Overbevis
ning, at hvis ' der fandtes et Teglverk herhjemm~, 
der allerede fabrikerede hule Teglblokke . og kunde 
tilfredsstille alle rimelige Fordringer til Blokkenes 
arkitektoniske Udstyr, vilde o der i stor ' Udstræk
ning ikke blive Tale om at bygge af andet, thi 
den Omstændighed, at man bygger Huse ,deraf lige
sall. billig som af Træ ~ Huse, som i Længden 
bliver absolut billigere, naar Reparation og Vedlige
hold gennem Aarene tages med - formenes at blive 
af yæsentlig og afgørende Betydning for Smaafolk, 
der skal betale. ;, '. , " . 

Det har endvidere faldt mig ind, at Indførelsen 
af de hule Teglblokke maatte faa nogen Indflydelse 
pau Beslutningen i Smaabyerne om Indføre lse af 
,Murtvang, hvor saadan endnu ikke er iudført. Man 
k vier sig for at skride til deune Tvang, naar For
skellen i Bygningsomkostningerne er saa store som 
;for n ærværende mellem Træhuse og Murhuse - som 
rimeligt og kan være. t 

Man maa dog antage, at Folk eftm'hvert' nu be
-gynder at indse, at det ikke løhner sig ' at give den 
ene store Ildebrand eftet, den anden Anledning til 
at herje vore Byer som sidst HU Farsund ; erfarer de 
,desuden, at der kan faas et Byggemateriale af Tegl, 
'der bliver ligesaa billligt som Træ, skulde det synes 
rimeligt, at , Murtvang , intetsteds lod længe vente 
,paa sig. ' " 

J eg vil afslutte disse Bemerkninger med at paa
,staa, at Amerikanerne har Ret, naar de siger; 'at 
den almindelige kompakte Mursten er et urationelt 
Byggemateriale; thi hvad der af Materiale lægges i 
,denne udover, hvad de~, behøves for at opnaa til
,strækkelig Styrke og nødvendig Beskyttelse mod 
Vejrets Indflydelse samt , udover, hvad Arkitekten 
kræver for Udseendets Skyld, er bortkastede Penge. 

o Før , eller senere vil man ogsaa erfare det her hjemme. ~ 
, As. S. ' 

I Danmark kræver Byggeloven, at en hel Sten,s 
Mur er 81/ 2 Tomme tyk. Naar Hulblokkene derfor 
skulle kunne benyttes i dansk Murværk, maatte 
Blokken mindst have denne Dybde. Det vilde dog 
være rigtigere at afpasse Størrelsen efter dansk N or
malmaal for Mursten, saa at de uden Vanskelighed 

i mer.) Men om man ogsnn indskrænker sig til denne 
:, kubiske Blok, vil der dog stilles store Ko rav til Omhu 
, oPg Nøjagtighed ved Fabrikationen; det vil saaledes 
I 'Iiæppe være muligt f at undgaa en JDfterskæring af 
!l 'Biokkene, og RaamateriaIE~t maa være fortrilllig for
I 'beredt. ' Man kommer derved ind pan en Fab]'ika
I tion, der stærkt minder om ForbJoondstenens, og nanr 

man endvidere betænker, nt del' -er Sandsynlighed 
for meget Vrag, som det kan være svært at fan An
vendelse for, er det ' aabenbarl, at BiIlighedell ikke 
'er saa stor som man i før'3te Øjeblik kunde antage. 
'Paa den anden Side: er det sikkert nok, at en sau
dan Blok gør det ud for 8 Mursten og kun vejer 

I 'omtrent det samme som 5 Mursten, saa nt en Dags 
Produktion 'paa 2000 Blokke "ilde svare til 16,000 
Mursten med en Besparelse af ca. 40 pCt. Materiale. 

.' At denne Sag ogsaa fortjener de nordiske Tegl· 
~ærkers Opmærksomhed , turde " ære indlysen de, og 
'rigtigst vilde det sikkert "rure, som Hr. As. S. an
'befaler, ' om ' Teglværksejel'E'l i de forskellige Lande 
:sluttede sig sammen i snævre Kredse. ' Redaktionen 
er villig til ' at modtage Anm eldelser og sætte d 'Rn ., 
som kunne ønske at samarbejde med Kolleger til 
'Opgavens Løsning, i Forbindelse med hverandre. 

Red. ' 
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