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Kjsbenhavn-

Louis Kleins Bogtrykkeri.



hensigten med Minereglementet er at give Regler for 

Le forfkjellige Minearbeiders Udførelse under almindelige For

hold, at tjene som Grundlag for den theoretiske Underoiisning 

i fredstid og at tjene font Haaudbog (aide-mémoire) i Felten.

Iblandt de Forskjelligheder fra det tidligere Lærte, som 

indfores ved dette Reglement, stal her kun fremhæves, at 

Fremgangsmaaderue ved al Minering vil som tidligere deles 

l 3 Hovedafdelinger — fast Jord, Blindramme eller Maske 

anvendes — men at disse nu næsten umærkeligt gaae over 

i hinanden, medens de tidligere vare skarpt adskilte; 

ruan kan derfor nu anderledes let end tidligere rette 

Arbeidsmaaden efter Jordartens Beskaffenhed; ved den i Regle

mentet paabudte Arbeidsmaade bliver det forst muligt i hvert 

enkelt forekommende Tilfælde at fremme Mineringen nf al 

Magt, altsaa med den störst mutige Hurtighed.

Med Hensyn til Reglementets Indhold bemærkes, at det 

har været noovmdigt at optage Adskilligt ester Angivelser i 

fremmede Reglementer, uden at det har været muligt at kunne 

kontrollere Rigtigheden. Det er særdeles vanskeligt blot med 

nogenlunde Noiagtighed at angive den til hvert enkelt Arbeides 

Udførelse fornødne Tid, da Mineurernes Uddannelse, Jord

artens Beskaffenhed og modende tilfældige Vanskeligheder have 

en Betydning, der ved Minering er langt ftørre end ved 

Pioneerarbeide.
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Ved de praktiske øvelser skal Reglementet folges uden 

Afvigelse i Rekrutskolen. Ved det tjenestegjorende Mandskabs 

øvelser stal det Samme i Regelen være Tilfaldet, idet der 

kun undtagelsesviis og med Bataillonschesens Tilladelse tor 

afviges fra de i Afsnittene IV og V anførte Arbeidsmaader.

Under de praktiske Llvelser skal Opmærksomheden stedse 

være henvendt paa at kontrollere Hensigtsmæssigheden af de 

givne Arbeidsanorduinger og Rigtigheden af de anførte Arbejds

mængder m. m. For at de indvundne Erfaringer kunne komme 

Fremtiden tilgode, skulle de Officerer, som forestaae de praktiske 

øvelser, hvert Aar i deres Rapporter ved øvelsernes Afslut

ning scrrligen fremhæve, hvad Erfaringen i saa Henseende 

maatte have godtgjort eller gjort ønskeligt nærmere nt un der- 

soge det folgende Aar.

I Sergmtfkolen læres og gjennemgaaes hele dette Regle

ment med Undtagelse af Lobe-No 38—48 og 92—97. 

Pionererne leere det, som er optaget i et særligt Uddrag af 

dette Reglement. (Lorporalelever og Undercorporaler læres 

Uddraget med Tilfoielse fra dette Reglement af det, som 

endnu med disse praktisk skal oves og læres i Henhold til 

Program for 1ste Jngenienrbataillons Uddannelse.
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I. Indledende Forklaringer og Bencevnelser.

1. Sprcengmidlerne og deres Virkning i Almindelighed; 

Minernes Hovedoiemed.

Et i Jord, Muur, Steen, Band eller anden Materie 

indesluttet Sprængmiddel, der ved sin Forbrænding be

virker en Sammentrykning, Rystelse eller Bortsprængning af 

denne Materie, kaldes en Mine.

Som Sprcengmiddel anvendes almindeligt Krudt; der 

haves endnu andre Stoffer, der ved deres Forbrænding 

yttre lignende Virkninger. Af disse Stoffer, der ofte ere farlige 

at behandle, har kun Skydebomulden hidtil funden nogen 

Anvendelse til Minesprængninger; et nyligt opfundet Spræng

stof, Dynamit, der væsentligst bestaaer af Nitroglycerin, 

synes dog at være mindre farefuldt og at have en storre 

Fremtid for sig.

Krudtet udvikler ved sin Forbrænding forskjellige Luftarter, 

Krudtgas, hvis Spænding er meget betydelig, deels forbi 

Krudtgassen indtager et mange Gange storre Rumfang end 

Krudtet, og deels fordi Gassen udvider sig overordentligt ved 

den ved Forbrændingen frembragte hole Varme.

Krudtets Forbrcendingshastighed er ikke oieblikkelig; 

den voxer, ved at Krudtet indesluttes. De andre nævnte Spræng-
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stoffers Forbrændmgshastiglied er ftone end Krudtets, hvilket, 

som i det Folgende nærmere stal paavises, har Indflydelse paa 

dirkningen og folgelig ogsaa paa Anvendelsen.

Krudtets Virkning beroer derpå a, at Gasseil ved sin 

store Spænding med voldsom Kraft soger at udvide det suevre 

Rum, hvori Krudtet indesluttes. Er Minen anbragt i Jord, 

vil Virkningen være en stærk Rystelse af Omgivelserne i alle 

Retninger. Stærkest er Rystelsen t Minens Nærhed, hvor 

Jorddelene deels sammentrykket, deels rives fra hverandre, 

og hvor Jordmassens tidligere Sammenhæng forstyrres; Virk

ningen aftager, eftersom Afstanden fra Reinen voxer, og i en 

vis Afstand vil der ikke længer finde nogen Adskillelse as Jord

delene Sted, men de ville kun lide en øjeblikkelig Zittreu. 

Ogsaa denne Virkning har sin Grcendse, og hvad der ligger 

fjernere har været aldeles upaavirker af Minen, har ligget 

udenfor Minens Virkningsrum.

Er den omgivende Jordmasse overalt af samme Beskaf

fenhed, v il Minens Virkning være eens i alle Ret

ninger, og deus Virkningsrum begrcendses af en Kugleflade. 

Er derimod ben omgivende Jordmasse af forskjellig Tæthed og 

Sammenhæng, i forskjellig Grad sammentrykkelig eller i andre 

Henseender af forskjellig Evne til nt modstaae Tryk og Ry

stelser, vil Minens Birkuing være störst i de Ret

ninger, hvor Modstanden er mindst.

Naar Minen derfor er anbragt i en ringe Dybde under 

Jordoverfladen, kan Forholdet vcere saaledes, at den over 

Minen værende Jordmasse ikke ved sin Bergt og indre Sam

menhængskraft er istand til at modstaae Krudtgassens vold

somme Tryk og derfor loftes eller vel endog kastes iveiret. I 

sidste Tilfælde vil ved Sprængningen opstaae en, som oftest 

tragtformig, Fordybning i Jordoverfladen, Minetragten, 

som i ftørre eller mindre Grad atter fyldes af tilbagefaldende
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Jord. Krudtgassen har vel her skaffet sig llboei, uteit har 

dog ogsaa virket ind i Jorden om end i ringere Grad, end 

om Minen havde ligget saa dybt, at slet ingen Tragt var 

fremkommen. Formindskelsen af Virkningen indad er ulige stor 

i fsrskjellige Retninger, storst i lodret uedadgaaende Retning.

Findes der en underjordisk Gang, Minegaug, saa nær 

Miilen, at den mellemliggende Jord tilligemed Gangens 

Beklædning ikke er istand til at modstaae Krudtgassens Tryk, 

vil Gangen indslaaes mere eller mindre fuldstændigt.

Er Minen anbragt bacibe i ringe Dybde under Jord

overfladen og i Nærheden af en Minegang, kan samtidigt 

en Minetragt frem staae, o g Gangen indslaaes.

Naar Fæstninger forsvares eller angribes ved Miner — 

ned ben underjordiske Kr i g etter Miuekri gen — 

anvendes navnligen be her exempelviis ueevule 3 Arter af 

Miner, for at indslaae Fjendens færdige og under Arbeide 

varende Miner og Minegange, sprænge Batterier og ©aper, 

dræbe Tropper, ødelægge Materiel og undertiden ogsaa for i 

Minetragtene at tilvejebringe Dækning for egne Tropper og 

Arbejdere.

Foruden Udførelsen af de til Opuaaelsen af fornævnte 

Lliemed fornødne Arbeider fordres' endnu ns Mineuren at 

omstyrte Mure, sprænge Palissader, Stormycele, Porte og 

Broer, sloife Bygninger m. m.

2. Almindelige Benævnelser ved Miner.

Stedet, hvor ben til en Mine bestemte Krudtladning, 

Mineladningen, anbringes, benævnes Miuekammeret; 

dette tilligemed Ladningen kaldes Mineovn en. De under

jordiske Bete til og imellem Minerne kaldes Mineveie; ere 

Mineveiene lodrette, kaldes de Mine bron de, ellers Mine-
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gange. Samlede Anlæg af Brsnde og Gange benævnes 

Mine anlæg.

At anbringe Ladningen i Kammeret kaldes nt lade 

Minen; ved Mineovnen at tilspærre Mineveien, sorat Krudt- 

gassen i ffe skal finde Ubuei igjennem den, er at for dæmme 

Minen. Bed Mineledningen, Ledeildeu, forplantes 

Ilden fra det Sted, hvor Minen tændes, Arnestedet, til 

Minen. Ester Antændelsen springer, spiller eller spræn

ges Minen. Den korteste Afstand o a, Fig 1, fra Mine

ovnens Midtpunkt til Jordoverfladen benævnes den korteste

Modstandslinie. Det Minen omgivende Rum, i hvilket 

en Minevei af Tree eller Muur ved Sprængning heelt vil 

indslaaes, benævnes Minens Brydningsrum. Det uden

om dette liggende Rum, i hvilket Mineveiens Beklædning vil 

lide kjendelig Skade, dog ikke (tørre end at Mineveien kan 

passeres, benævnes Minens Rystelsesrum. Afstande fra 

Mineovnens Midtpunkt til Brydnings- og Rystelsesrummets 

Begrcendsninger kaldes henholdsviis Brydnings- og Ry- 

stelsesradier.

Naar ved Sprængningen en Deel af Jorden udkastes, 

aabnes en Minetragt. Af den udkastede Jord, Mine-
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udkastet, der inden Nedfaldet, saalcenge det er i Luften, kaldes 

Mineneget, falder en Deel tilbage i Tragten, inedens 

Resten spredes udenom Tragtranden. I forste Øiebtif af 

Ladningens Forbrænding revner Jorden; den igjennem Revnerne 

voldsomt udstrømmende Krudtgas medforer en Mængde lss 

Jord, der udenfor Minetragten lægger sig paa Jorden som 

Strå aler; Antallet, Storrelsm og Beliggenheden af Straa- 

lerne er meget forstjellig, kun udgaae de alle som Radier fra 

Tragten, ab tv Tragtens Ra dius, dtp dens Tvarmaal, 

ob Sprængning s radien.

Er ud—3.0, kaldes Ovnen en almindelig Ovn, er 

ab > ao en overladet Ovn, og er ab <2 ao en under

lad et Ovn; en Ovn kan vcere saa underladet, at ingen 

Tragt fremkommer, og kaldes da I nd slagsmine, 

fordi den i Regelen er bestemt til at indslaae Mineveie.

3. Almindelige Benævnelser ved Mineveie.

Eftersom Mineveiene skulle udfores i Jord af forstjellig 

Fasthed, i Muurocrrk eller Klippe, bliver Udførelsen forstjellig. 

I Jord gives de som oftest Beklædning af Tree eller Muur; 

Mineveie kunne derfor vcere træ- eller muurbeklædte; i 

Muurvcerk eller Klippe gjores de u beklæd te; i fast Jord 

gives Mineveie, der kun stulle staae i kort Tid, ofte en ufuld- 

stcendig Beklædning.

Muurbeklædte Mineveie anvendes ved Fæstninger til de 

Mineanlcrg, som udfores i Fredstid; under alle andre Forhold 

anvendes Trcebeklcedning, hvis Varighed sjeldent tor paaregnes 

over 5 — 6 Aar, naar Fyrretommer i de sædvanlige Tykkelser 

(see Lsbe-No. 6) anvendes.

Trcebeklcedning foretages saavel ved Bronde som Gange 

paa 2 Maader. Almindelig Beklædning bestaaer af
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Rammer af Tommer, der tjene som Stolte for Beklcrd- 

n ingsbrceder; ved Bronde kaldes Bekleedningsbraderne 

Br ond breed er, ved Minegange Tag- og Sidebræ der. 

Hollandsk Beklædning udfores alene med Rammer af 

Breeder eller Planker.

Ved almindelig Beklædning kaldes en Ramme tilligemed 

den Deel af Mineveien, der ligger imellem den og den fore- 

gaaende Ramme, et Fag. Det forste Fag i en Brsnd eller 

Gang kaldes Jndgangsfaget; den forste Ramme i Jnd- 

gangsfaget, som ikke medregnes i Fagets Længde, kaldes hen- 

holdsviis Llrerammen eller Ind g ang srammen. Naar 

det vandrette Snit af den sidste ikke er retvinklet, benævnes ben 

Binkelrammen.

Af Minegange haves 4 Størrelser: Hovedgange 6' 

og 6', Heelgange 5' og 4', Halvgange 4* og 3' og 

Kvart gange 3' og 21 /s' i Lysningen as Rammerne. 

Kvartgangene fores med begge Slags Beklædning, de øvrige 

Gange kun med almindelig Beklædning. Kvartgange med 

hollandsk Beklædning kunne, hvor særegne Forhold nodvendig- 

gjore det, formindskes til 21/»' og 21/V i Lysningen.

Af Bronde haves 5 Størrelser: 5', 4', 3Vs', 3' og 

21/s' i Kvadrat. De 2 sidste bruges som Angreb s bronde, 

det er saadanne, i hvilke en Mineovn anbringes; de 3 

fsrste bruges som In d gang s bron de, der tjene som Ned

gang til en Minegang. Ved S1/?' Bronde bruges begge 

Slags Beklædning, ved de mindre Bronde alene hollandsk 

Beklædning, og ved de ftone kun almindelig Beklædning.

At aabne en Gang fra en Brond eller en anden Gang 

er at bryde igjennem; det Fag, hvori Gjennembrydningen 

foretages, kaldes Udgangsfaget. Den Gang, hvorfra der 

gjennembrydes, kaldes den oprindelige Gang, den nye 

Gang Sidegangen.
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II. Redskaber.

4. Redskaber.

For de Redskabers Vedkommende, hvorved ingen Be

skrivelse findes, henvises tit Pioneerreglementet.
Spade.
Haandspade, Fig. ‘2, Vægt 4,oo ti, Asketræes Skaft.
S andspade, Fig. 3, Vægt 3,oo ti, Afketrcres Skaft. 
Krumspade, Fig. 4, Vægt 4,8ö t i, Afketrcres Skaft. 
Jernsk o o l.
Kryds hakke.
Kort Krydshakke, Fig. 5, Vcegt 4,so ti, Afketrcres 

Skaft. Jstedetfor denne Hakke bruges i de mindre Gange 

bedre efternævnte 3 Hakker:
H aan dhakke, Fig. 6, Vcegt 3,<>o ti, Asketræes Skaft.
Spidshakke, Fig. 7, Vægt 4,40 ti, Asketrcees Skaft.
Hammerhakke, Fig. 8, Vcegt 4,6o ti, Afketrcres Skaft; 

den erstatter tillige Hammer og Mukkert.
Slikjern, Fig. 9, Vægt 4,65 ti.
Haandoxe.
Ha and sav eller Fuxsvands.
Jernmukkert.
Læ g te ham mer.
Stor Kolle.
Haandkolle.
Ko been.
Brcrkstang.
Vrid bor.
Retskede, sædvanlig 4'lang.
Vaterpas eller Libelle.
Skraaningsmaaler.
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Ti fod sstok.

T o iit iit est o k.

Jernvinkel.

Bly lo d med Snor.

Kridtsnor pan Nulle.

Hjulbo r.

Mineurvogn, Fig. 10, paa 4 Hjul, af Fyrretræ med 

Jernbeslag. Hertil passer en

Jo rd kasse, Fig. 11, af Fyrretræ med 2 Jernhanke og 

i Hjernerne Jernbeslag; ben kan rumme 2/s—3li Kbfd. Jord.

Jordvinden, Fig. 12, bestaaer af 2 Fodstykker, 2 

Kryds, 1 Tv arrig el, I Balse med 2 Sving, 1 Vindetoug 

med 2 Hager i hver Ende, sædvanligt 10 Favne 2—21/»" Toug.

Mineurstage, Fig. 13, Vægt l,io ti, af Jern.

Ganglygte, Fig. 14, Vægt 1,40 ti, med Hornruder.

Sikkerhedslampe, Fig. 15, Vcegt l,io ti. Paa 

Oliebeholderen a sidder en smal Ring af Staaltraadsfletning, 

igjennem hvis Aabninger den til Flammens Næring fornodne 

Luft kommer. Ved det flade Blikstykke b tvinges Luften ind 

lil Flammen, c er en med Staaltraadsringen lufttæt forbun

den stærk Glascylinder, som ogsaa ved d er indkittet i en tæt 

Ramme, paa hvilken sidder Skorstenen e, der er af Jernblik. 

Foroven lukkes denne Skorsteen med en dobbelt Staaltraads- 

fletning. Ved Skjcermen f, der kan skydes op og ned, kan 

Lyset tvinges i i)en onskede Retning.

S s geua al, Fig. 16, af Jern med Trcehaandtag og 

af 2 Størrelser, henholdsviis veiende 2,30 og l,oo ti.

Sog eb or, Fig 17, af Jern med Trcrhaandtag, 

Vægt 4,65 ti.

Jordboret, Fig. 18, bestaaer as selve Boret og 6' lange 

Forbindelsesstykker, der samles ved en Gaffelforbindelse og 2 

Skruebolte med Mottriker. Boltene indstikkes fra forskjellig
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Side, for at Paaskruningen af Msttrikerne kan skee samtidigt 
af 2 Mand. Drejningen af Boret fleer ved en toarm et 
Vcegtstaug.

Snegleboret, Fig. 19, adskiller sig kun fra det fore- 
gaaende ved Borets Form; det anvendes især i Leer.

Steenhammer, Fig. 20, Vcegt 2,85 T, Asketrcees Skaft.
Spalthammer, Fig. 21, Bergt 17,85 U, Asketræes 

Skaft.

Haandmukkert, Vcegt 4,20 §, som Jernmukkerten.
Brækjern.
Krydsmeisel, Fig. 22, Vægt 2,15 A.
Meiselbor, Fig. 23, Vcegt l,so tb.

Jernkiler.
Romskee, Fig. 24, Vcegt 0,so 'tb, af Jern.
Sætter, Fig. 25, af Kobber eller Træ, Vcegt henholds- 

viis l,oo eller O,os ’tb.

Romnaal, Fig. 26, Vcegt 0,ot>g>, af Messing.
Kobberhammer, Fig. 27, Vægt 1,20A, Asketræes 

Skaft.

Krudtmaal, Fig. 28, til 1, 2, 5, 10 'tb Krudt, hen- 
holdsviis veiende 0,85, 1,35, 2,so, 2,95 U, af Kobber.

Tragt, Fig. 29, Vcegt 4,95U, af Kobber.

Lee der krudts æk, der kan rumme 25 U Krudt.
Dunkraft.

5. Redflaber, der medfores i Feltndrustningen.

Foruden de Redskaber, der — ifolge lldrustningsregle- 
nientet — tillige medfores i andre Biemed:

Krydsmeisel.
Meiselbor.
K o b b e r h a m m e r.
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Krudtmaal til 1 og 5 1L

Tragt.

Tillige medfores:

Elektrisk Landeapparat med Tilbehor af Patroner 

m. m. og af isoleret og ikke isoleret Traad. Saafremt man 

i Felten ikke hurtigt nok andetstedsfra kan tilveiebringe mang

lende Mineredskaber, hjælper man sig med forhaandenvcrrende 

Pioneerredskaber, f. Ex. ved at afkorte Skafterne paa Spader 

og Hakker, og med de Midler, som overalt let forefindes, f.Ex. 

Spande og Kurve til Jordbortforsel, Blæsebælg fra en Smedie 

til Udluftning o. s. o., o. s. o.

III. Materiel.

6. Mineveie med almindelig Beklædning.

Til Bron de udfordres:

Fig. 30.

2a

Brsndrammen, Fig. 30, bestaaer af 

4 Stykker Krydstommer, hvoraf 2 hvilende 

og 2 bærende Stykker; Enderne overbladede; 

paa Midten Savsnit i de indvendige og i 

de opadvendende Sider; Maalene i Lys

ningen ere angivne t Lobe-No. 3; Tounner- 

tykkelserne ere:

5" ved 5' Bronde,

41/»" - 4' do. og

4“ - 31/»' do.

Ører ani nten, Fig. 31, er den o o erste Brondramme 

og har 8, mindst 1^/2' lange, Ører; Tommertykkelserne ere: 

6" ved 4 og 5' Bronde og

5“ - 31/«' do.
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Brondbxcederne skulle

Fis- 31« hvile imod 2 Rammer og ere

derfor c. 7" længere end Fa- 

l ( gets Dybde; naar Forhol

dene ikkenodvendiggjore en an

den Fagdybde, gjores Afstan

den imellem Rammerne 4'; 
|—J 1 * 3 * * * s — ' i r , 7

Tommertykkelserne ere:

7" ved Hovedgange,

5" ved Heelgange, 

4" ved Halvgange og

31/»" ved Kvartgange.

Tagbrcederne gjores som Brondbrcrderue c. 7"

længere end Fagets Længde; naar Forholdene ikke nødvendig-

gjore en anden Faglængde, gjores Afstanden imellem Ram-

Mmereglement. 2

n n i Brondbreederne gjores derfor i

U Li U Almindelighed 5'lange; iJnd-

gangsfaget gjores de dog 5' 6" 

lange, og de 8 Hjornebrceder gives Indsnit efter Lirerne; 

Brondbreederne ere af l'/a—iVs" tykke Breeder og kiledannet 

tilspidsede paa 6" i den ene Ende.

Listerne ere l'/a—IV2" tykke, 2" brede og saa lange, 

at de naae fra en Nammes Overkant til den næstes Underkant.

Til Gange udfordres:

Fig. 32.

1

Gangrammen, der bestaaer ns 1 

Fodstykke, 2 Sidestykker og 1 Hovedstykke, 

samles paa den i Fig. 32 viste Maade; 

Savsnit paa Midten af Fodstykkets opad- 

vendende Side og paa Midten af Hoved

stykkets ene lodrette Side; Maalene i 

Lysningen ere angivne i Lobe-No. 3;
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mente 3'; Tagbrcederne gjsres derfor ialmindelighed 4* lange 

undtagen ved Hovedgange, hvor de gjores 4xk‘ lange; de 

tilspidses kiledannet i den ene Ende paa 6" og dannes af 

1*k‘‘ Breeder.

Sided raderne dannes af Vk“ Breeder, men ere 

iovrigt som Tagbrcederne.

Lister som for Brondsaget anført.

Foruden fornævnte Materiel udfordres endnu Kiler 

og Plokke.

Skulle træbeklædte Mineveie henstaae i mange Aar, an

vendes Egetræ, og der vcelges ftørre Tommertykkelser samt 

Planker istedetfor Breeder.

7. Mineveie med hollandske Rammer.

Den forste Ramme i en Brond er en Lireramme, som 

i Lobe-No. 6 beskreven.

Fig. 33.

Brondrammen bestaaer af 4 

Stykker Vk" Breeder, samlede paa den 

i Fig. 33 viste Maade; Savsnit paa 

Midten af alle indvendige Sider.

Fig. 34.

jl

G angra m nt e n bestaaer af 4 Styk

ker Vk" Breeder, 1 Fodstykke, 2 Side

stykker, 1 Hovedstykke samt 1 Kile, sam

lede paa den i Fig. 34 vifte Maade; 

Savsnit sindes paa Midten af Fod- og 

Hovedstykkernes indvendige Sider.

Endnu bruges korte og lange Lister.
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IV. Uofsrelse af Mineveie.

8. Almindelige Bemærkninger.

Minearbejderne fremmes af al Magt; foruden 

de fornødne Haandlangere bestaaer Mined rigaden derfor 

af 2 Mineurer, hvoraf skifteviis den ene altid arbeider af al 

Magt, medens den anden hviler eller udfarer mindre anstren

gende Arbeide; i Hovedgange, hvor Pladsen er (tørre, ansattes 

bog 4 Mineurer i Brigaden; deraf arbeide paa samme Maade 

2 ad Gangen.

Icaar Haandlangerne ere uddannede Mineurer, fremmes 

Mineringen ved at lade dem alle aflose hverandre.

Til hver Minespids paaregnes 4, mindst 3, Brigader, 

af hvilke 1 minerer, 1 arbeider i Depotet ved Materiel o. desl., 

de andre hvile. Brigaden afloses hver Gang 1 Fag er sat 

med almindelig Beklædning, eller naar et bestemt Antal hol

landske Rammer er sat. Naar Jordarten er ualmindelig haard, 

aflose Brigaderne dog i Krigstid hverandre hver 4—6te 

Time uden Hensyn til Arbeidets Standpunkt.

Hver Brigade medbringer de til 1 Fag horende Rammer, 

Beklcrdningsbræder, Lister og Som samt i foruodeut' Fald 

Lys, medens Redskaber m. m. forblive paa Stedet fra ben ene 

Brigade til den anden.

For at fremme Arbeidet ere Mineurerne let klædte i Lær

reds Bluser og Beenklceder. Hvor de skulle arbeide liggende 

paa Knæ, forsynes de med Kncrfko; ved Gang og dybere 

Bronde i los Jord forsynes de tillige med Mineurhcetter.

For hver Minebrigade ansættes i Regelen 1 Underofficeer 

— undtagelsesoiis tildeles 1 Underofficeer flere Brigader — 

ligesom det saa meget som muligt overholdes, at den samme 

Underofficeer forbliver oed det samme Arbejdssted

2*
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Underofficeren modtager den fornodne Instruktion om 

Arbejdet af ben arbeidsforende Officeer og sorger for, ar det 

fornodne Materiel og Redskaber haves paa Arbejdsstedet, lige

som han ogsaa paaseer, at Arbeidet fremmes saa hurtigt som 

muligt. Han efterseer Alt med Hensyn til Arbejdets naragtige 

Udførelse, og forinden Arbeidssteder forlades, forvisser han sig 

endnu engang om det udforte Arbeides Forsvarlighed. Ved 

Minernes Ladning indfores Krudtet, og anbringes Ledeilden 

i Krudtkassen af Underofficeren, der saaledes er ansvarlig for, 

at Alt er i Orden.

Ved at føre en Minever er Fremgaugsmaaden væsentlig 

forstjellig efter Jordens Bestaffenhed. Det foraarsager Tids

spilde saavel at anvende ftørre Forsigtighed end nødvendigt som 

at afhjælpe de Mangler, der ofte foranlediges af for liden 

Forsigtighed. Mineuren bor derfor føge at blive erfaren i 

Jordarternes Bedømmelse.

Den almindelige Beklædning kan anvendes i enhver Jord

art fra den haardeste til den loseste. Beklædning med hol

landske Rammer kan ikke anvendes i los bevægelig Jord, ben 

anvendes heller ikke gjerne i stenet og meget haard Jord.

Med Hensyn til Minering i Fredstid gives folgende Regler: 

— Et Fag bør fuldføres af de samme Arbejdere, som begynde 

det; selv om den sædvanlige Arbejdstid derved overskrides 

enkelte Timer, bor til det tjenestegjorende Mandskab 1 Fag 

gives i Akkord som 1 Dags Arbeide, naar ikke særegne For

hold nodvendiggjsre det anderledes.

— Under L) o eiserne skulle Mineurerne og Haandlangerne i 

Regelen holde sig til Udførelsen af de hver isar foreflrevne 

Arbeider.

— Naar Minearbejde til Lwelse foregaaer uafbrudt i 1 eller 

flere Dogn, aflose alle Mineurerne hinanden, som foran for 

Krigstid foreskreven.
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— Der holdes i Brigaden ingen almindelig Hviil, men 

hver enkelt Mand maa vælge et Bieblik, hvor hans Tjeneste 

ikke behoves, til at nyde en uhetydelig Forfriskning.

— Ved øvelserne bor i Regelen altid arbeides netop paa 

den Maade, som i hvert enkelt Tilfælde passer bedst efter Jord

artens Beskaffenhed.

Fig. 35.

" c

9. Lægning af Drermrnnen.

Brandens Midtpunkt a, Fig. 35, 

betegnes ved en Plok, hvis Overkant 

tillige angiver Holden af Llrerammens 

5Dt>ei'iIabe; Lirerammens Stilling be

tegnes yderligere ved Plskkene b og c, 

5—7' ud til hver Side; naar Bron- 

deu er en Jndgangsbrsnd, skulle disse 

3 Plokke angive Minegangens Ret

ning; i Hovederne af Plskkene mærkes 

Retningen nsiagtigt ved Savsnit efter 

ett Kridtsnor; ved et vinkelret Savsnit 

t Mtdtplokken betegnes Brandens 

Midtpunkt uoiagtigt.

Brigade: 2 Miueurer, der arbeide i Forening.

Redskaber: 2 Spader, 2 Krumspader, 2 Stikjern, 1 

Fuxsvands, 2 store Koller, 1 Retskede, 1 Vaterpas, 1 Kridtsnor.

Materiel: 1 Øreramme, 8 Pæle og 3 Plokke.

Udførelse: Jordoverfladen jcevnes omtrent vandret; 

Øretantmen henlægges samlet udenom Midtplokkm, saaledes 

at Kridtsnoren imellem b og c spiller i Savsnitteue d og e, 

og en Snor imellem Rammens 2 andre Savsnit over Midt

punktet; desuden proves Rammens vinkelrette Stilling ved med 

Kridtsnoren at maale begge Diagonaler, der skulle være lige
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lange; der afridses Render i Jorden langs alle Llreram- 

mens Stykker; Rammen borttages. Seiet udgraves vandret 

og til den rette Dybde for de ,2 bærende Stykker; disse lægges 

i Seiet, og deres vandrette Stilling og rette Hside proves med 

Retskeden og Vaterpasset; Seiet udgraves for de 2 hvilende 

Stykker, der henlægges deri. At alle Llrerammens enkelte 

Stykker ligge vandret og i Hoide med Midtplokkens Hoved 

undersoges paany; at Midtpunktet ligger paa rette Sted proves 

nt eb Kridtsnoren i begge Retninger over Savsnittene; at Ram

men ligger vinkelret undersøges ved at maale begge Diago

nalerne. Ligger Rammen urigtigt, optages den; Feil i Ud

gravningen rettes, Rammen lægges paany, og Stillingen proves 

igjen ved dm samme Rakke Undersøgelser. Naar Rammen 

ligger rigtigt, trykkes Jord fast ont den paa alle de udvendige 

Sider; for Enden af hvert Øre rammes en Peel samtidigt 

for hvert Rammestykkes 2 Ender. Tilsidst proves Stillingen 

endnu engang ved den samme Række Undersøgelser.

Arbejdstid: 2 Mand lægge enBreramme i 11 /s Time.

10. Beregning sf Fagenes Antal og Dybde.

Ved en Jndgangsbrsnd maa' Afstanden imellem de 2 

nederste Rammer (i los Jord tillige Afstanden imellem de 2 

ncestnederste Nammer, see Lobe-No. 24) afpasses efter den 

udvendige Hoide af Miuegaugen, hvormed der skal brydes 

igjennem. Naar denne Hoide regnes over Fodstykkets Over

flade, og naar der paaregnes 2" for at have Plads til 

Foring af Tagbrcederne, saa udfordres folgende Afstande i 

Lysningen imellem Udgaugsfagets Rammer:

til Heelgang 5' 7",

- Halvgang 4' 6" og

- Kvartgang 3' 5Vs".
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I Regelen vil man ikke bryde igjennem med en stsrre 

Gang end en Halvgang.

Skal f. Ex. i en 4* Brond Overfladen af Udgaugsfagets 

nederste Ramme ligge i en Dybde af 21' 6" under L)re- 

rammens Overflade, beregnes Fagenes Antal og Dybde 

saaledes, naar der stal brydes igjennem med en Halvgang : Til 

Halogangens foranstaaeude udvendige Hoide lægges 6" for 

Brerammms Tykkelse; de fremkomne 5' drages fra de 21' 

6"; de derved udkomne 16^ 6" deles i ligestore Dele, saaledes 

at hver Deel bliver saa nær muligt den sædvanlige Dybde, 

4‘ 41/o" ved 4* Srønbe; der bliver altsaa 4 Fag å 4* l1/»" 

foruden Udgangsfaget, der er 4* lO1/«" dybt, sidste Ramme

tykkelse medregnet.

11. Udførelse af et Brondfag med almindelig 

Beklædning, Jorden fast.

Brigade: 2 Mineurer, der i de 4 og 5^ Bronde deels 

arbeide hver for sig, deels i Forening, og der i de mindre 

Bronde deels aslose hinanden, deels arbejde i Forening, samt 

2, 4 eller 6 Haandlangere, eftersom Jorden kastes op as 

Bronden, er fast og heises op, eller er los og Heises op.

Redskaber.

For Mineurerne: 1 Haandspade, 1 Sandspade, 1 Krum

spade, 1 kort Krydshakke, 2 Stikjern, 1 Lcegtehammer, 2 

Mukkerter, 1 Vridbor, 1 Retskede, 1 Vaterpas eller Libelle, 

1 Tifodsstok, 1 Blylod med Snor. I de (terre Bronde til

komme endnu 1 Haandspade, 1 Sandspade, 1 kort Krydshakke. 

1 Krydshakke kan erstattes af 1 Haandhakke, 1 Spidshakke 

og 1 Hammerhakke, hvilken sidste tillige gjor, at 1 Lcegtehammer 

og 1 Mukkert kunne undværes. I Judgangsfaget tilsoies endnu 

2 Spader, og i haard Jord 1 Krydshakke.
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For Ha andlang erne: 2 Skovle eller Spader og, naar 

Broaden er over eller henved 2 Fag dyb, 1 Jordvinde og 

2—5 Jordkasser; naar Luften er slet, behoves 1 Lufter med 

de fornodne Ror, fee XII Afsnit. I Marke udfordres Be

lysningsmidler, og under særegne Forhold andre Redskaber 

efter Omstændighederne.

Materiel: 1 Brondramme, 4 Lister, 16 Stkr. 4 eller 

5" Som, Brondbrceder i folgende Antal, naar Vreden er 7":

ved. 5' Brondfag 40, 

- 4* do. 32 og 

- 31/»' do. 28,

samt Kiler i lidt ftørre Antal end Brondbrceder. Til Jnd- 

gangssaget bruges endnu saa mange 4“ Som, som der be

hoves Brondbrceder.

Udførelse: Indenfor Brerammen udgraves eller ud

hugges Jorden i det 1ste Fags Dybde saaledes, at Ud

gravningens Sider nogenlunde danne lodrette Planer i For

længelse af Rammens Indersider. Derpaa udhugges i Bran

dens Sider saa meget, at der bliver Plads til den 1ste 

Brondramme; denne henlægges med dens 2 bærende Stykker 

under Drerammms 2 hvilende; om Brondrammens Stykker 

ligge i dm rette Dybde proves med Tifodsstokken; om de ligge 

vandret, baade hvert for sig og indbyrdes, undersoges med Ret- 

skeden og Vaterpasset; om Rammen ligger vinkelret proves ved 

meb Kridtsnoren at maale begge Diagonaler, der skulle vcere 

lige lange; om alle 4 Stykkers Savsuit ligge noiagtigt lodret 

under de tilsvarende i Ørerammen proves med Blyloddet; 

naar Rammen ligger rigtigt, sikkres dens Stilling ved Kiler 

paa de udvendige Sider. Der udhugges til Beklædningen, 

men ikke mere end hoist nødvendigt; forst drives de 8 Hjorne- 

brceder, samtidigt 2 ligeoverfor hinanden stauende, dernæst den
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svrige Beklædning, Brcrdt til Brcedt, efterhaanden som der 

udhugges Plads til den; de skraae Sider as Spidserne paa 

Brondbrcederne vendes udad imod Jorden; foroven slutte 

Brondbrcederne tæt til Drerammen, forneden inddrives 1 

Kile imellem hvert Brcedt og Brondrammen; Brondbrcederne 

uaae 6—8" op over L)rerammen, til hvilken de ssmmes; 

Jord kastes op imod disse Ender. Efter endt Beklædning 

eftersees Rammens Stilling ved den fornævnte Række Under- 

sogelser. Hvert as Brondrammens 2 bærende Stykker befæstes 

i Hjørnerne ved 2 Lister til Brerammens ovenfor liggende 

hvilende Stykke; 2 Som i hver Listeende.

De folgende Fag, Fig.

Fig. 36. 36, udfores paa lignende

Maade, kun bemærkes:

— at de bærende Stykker 

af en Ramme altid lægges 

under de hvilende af den 

foregaaende Ramme.

— at Kilerne i det over

liggende færdige Fag bort

tages, efterhaanden som Be- 

klcedningsbrcederne drives.

— at Brondbrcederne ikke 

uaae mere end omtrent l1/»" 

over Brsndrammen og ikke 

ssmmes fast til denne, hvor

imod de kunne sammes til det foregaaende Fags Beklædning, 

uaar de af den bagvedliggende Jord ikke trykkes fast imod 

Rammen. I dette Tilfælde kunne de ogsaa fastholdes ved 

tynde Kiler.

— at nederste Ramme nedgraves i Bunden, som kun ud

graves til Heide med Rammens Overflade.
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— at sidste Fags Broudbrceder ikke forkiles imod nederste 

Ramme.

— at sidste Fag ikke listes.

— at ben Side i et Udgangsfag, i hvilken Gangen skal 

aabnes, ikke beklædes.

— at sidste Nammes rette Stilling ved en Jndgangsbrond 

uudersoges deels ved at see, om en Snor over Lirerammens 

Savsnit i Flugt med Gangens Retning flugter naragtigt med 

en Snor over nederste Rammes tilsvarende Savsnit, og deels 

ved at lodde fra Vrerammeus Savsnit heelt ned til nederste 

Ramme.

Mindre Steen i Brøndens Sider udgraves, og det 

tomme Rum bag Brondbreederne udfyldes med Jord, Græs

torv o. desl.; paa samme Maade forholdes, naar der seilagtigt 

er udgravet for megen Jord. Ere Stenene for store til at 

udgraves og til at loftes ud af Branden, sprænges de, see 

Lobe-No. 77. Meget store Stem, der kun ere iveien for 

Brondbreederne, kunne, naar de ikke rage for langt frem, for

blive i Branden; Beklædningen sluttes da faa note som muligt 

til Stenen; under flere Forhold hjælper det nt forlange eller 

forkorte 1 eller flere Fag, naar Stenen kommer iveien for 

Rammen, hvoraf intet Stykke kan udelades. Det er ofte 

nok at sprænge en Deel nf Stenen, medens Resten bliver siddende. 

Under særdeles ugunstige Forhold, naar Valget af Byggestedet 

er frit, kan det være lettest at forlade den paabegyndte Broud 

og anlægge en anden istedet.

Naar der under Arbeidet træffes paa Vand, ledes dette 

hen til dybe Steder, som i den Hensigt udgraves i Brondens 

Bund, og hvorfra det kan optages i Spande og bortfores; 

strommer Vandet faa hurtigt til, at det ikke kan bortfores i 

Spande, anvendes Pumper.

Er Jorden meget fast, kan Beklædningen i mange Til-
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falde indskrænkes til 2—4 Brsndbrceder med Mellemrum paa 

Midten af hver Side.

Ved en losere Jord, der dog antages saa fast, at 

det halve Fag kan udgraves uden Fare, udgraves det 1ste balve 

Fag; Broudbræderne drives ned til ben naaede Dybde, idet 

deres øure Ender ved omtrent halv Forktling imod det fore- 

gaaeude Fags Beklædning gives den rigtige skraat udadgaaende 

Retning; ved 1ste Fag skeer dette ved en Lccgteafstivning; 

dernæst udgraves til den fulde Dybde, og Faget beklædes paa 

foranførte Maade. Udgangsfaget beklædes paa alle 4 Sider.

Jord bortf o rselen skal udfores hurtigt, for at Mine

ringen uafbrudt kan fremmes af al Magt uden at sinkes unod- 

vendigt af udgravet Jord.

Mineurerne kaste Jorden fra 1ste Fag op med Spader; 

af 2bet Fag foretrække be som oftest at kaste Jorden op med 

Sandspaderue; undertiden i Slutningen nf 2det Fag og altid 

fra de dybere liggende Heises Jorden op af Haandlangerne; 

Mineurerne fylde da Jorden i Jordkasser. Kastes Jorden 

op as Brønden, bruges 2 Haandlangere, der heufore Jorden 

til den bestemte Oplagsplads, mindst 3' fra Branden. An

vendes Jordvinde, bruges som oftest 4 Haandlangere, hvoraf 

de 2 betjene Jordvinden, medens de 2 andre, 1 paa hver Side, 

besorge Jordkasserne; Kasserne gribes i Hankene med begge 

Hænder. Bed Bronde, der ere dybere end 4 Fag, og hvor 

Jorden er los, maae endnu haves 2 Haandlangere til Aflos- 

ning. Ved store Bronde kan man faae Brug for indtil 5 

Jordkasser; disses Fordeling er saaledes: Hos den arbejdende 

Mineur 1, i Vindetouget 2, foroven hos Haandlangerne 1 

tom Kasse paa hver Side, hvilken strax ombyttes med ben 

fyldte Kasse, der kommer op. Haandlangerne lange eller nedheise 

Materiellet til Mineurerne. Ved al Transport af Jord, Vcerktor 

og Materiel iagttages stor Forsigtighed, saa at Intet
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falder ned i Brønden paa de Arbejdende; ingen lose Gjen- 

stande maae ligge Brønden nærmere end 3'. Haves ingen 

Jordvinde, helses Jorden op i Spande eller Kurve.

Naar 1 Fag er færdigt, eller Brigaden forlader Arbejds

stedet, oprenses Brondeu og alle Rammer; Omgivelserne 

ryddeliggjores.

Arbeidstiden vil i Jord, hvor Hakken ikke bruges 

meget, omtrent andrage for de forste Fag:

Brøndens Størrelse.
Udgrav

ning.

Ramme

lægning.

Beklæd

ning.
Ialt.

5' 5i m 11 45m 11 45 m 81 30m

4' 4t 30m 1 li. 30m li 30m 71 30 m

W 41 „ m ; li 30m li 15m 6i 45m

I haard Jord udfordres indtil den dobbelte Arbejds

tid, i lettere Jord behoves noget kortere Tid.

12. Udførelse af et Brondfag med almindelig 

Beklædning, Blindramme anvendes.

Brigade og

Redskaber som i Lobe-No. 11 anført.

Materiel: Til det i Lobe-No. 11 Anforte foies 1 

Blindramme, der er som en almindelig Brondramme, 4 korte 

Lister og 8 Stykker 4—5" Som.

Udførelsen er som i Lobe-No. 11 anført, dog med 

folgende Bemærkninger:

— at Brondbrcrderne drives frem samtidigt med Udgrav

ningen til Fagets halve Dybde, hvorved iagttages, at 

Brsndbrcederne ved Kiler imellem Brcrdernes overste Ender og
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det foregaaende Fags Beklædning faae den rigtige fkraat uoad- 

gaaende Retning; de straae Sider as Spidserne vendes indad 

imod Branden. Ved Jndgangsfaget holdes i Lighed hermed 

Brcederne i den rigtige Stilling ved en Lcegteafstivning.

— at Blindrammen lægges i

Fig. 37.

Fagets halve Dybde, tftg. 

37, som en almindelig 

Brondramme, dog ikke ganske 

med samme Omhu; at halv 

Forkiling anbringes imellem 

Blindrammen og Fagets 

Beklædning; at Blindram

men befæstes ved 4 forte 

Lister til den ovenfor lig

gende Ramme.

— at Brsndbrcederne der

efter drives frem samtidigt 

med Udgravningen til Fa

gets hele Dybde.

— at Faget fuldfores paa 

sædvanlig Maade, hvorefter 

Blindrammen og de 4 korte 

Lister borttages, og sædvan

lige Lister anbringes.

Idet Brondbrcederne foroven ligge tæt an til Brond- 

rammen, forneden derimod forkiles, ville de, selv om de slutte 

tæt sammen foroven, ikke kunne slutte forneden. De kileformede 

Aabninger, der saaledes opstaae i Hjørnerne, tilstoppes i for- 

nodent Fald med Græstorv, Tang eller desl.; ester Fuld

førelsen kan man ogsaa paasomme Lister over Aabningerne.

Arbejdstid en er noget mindre for Udgravningen, noget 

(tørre for Beklædningen, end i Lobe-No. 11 for ikke haard 

Jord anført; den samlede Arbejdstid er omtrent den samme.
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13. Bronde med Beklædning af hollandfle Rammer.

Brigade: 2 Mineurer, der aflose hinanden eller arbeide 

i Forening, samt 4 eller 2 Haandlangere, eftersom der bruges 

Jordvinde eller ikke.

Redskaber.

For Mineurerne: 1 Haandspade, 1 Sandspade, 1 Krumspade, 

1 Haand hakke, 1 Stikjern, 1 Lcegtehammer, 1 Vridbor, 1 

Blylod i Snor; ved de overste Rammer tilfoies endnu 1 

Spade. Naar Beklædning med hollandske Rammer undtagel- 

sesviis bruges i haard Jord, forøges Redskaberne med Hakker.

For Haaadlangerne: 2 Skovle eller Spader og, naar Broa

den er over 6' dyb, 1 Jordvinde med 2—3 Jordkasser, eller 

Spande med Toug.

Lufter og Belysnmgsmidler bruges, saavidt fornodent 

gjsres.

Materiel: For hver Brondramme 4 korte Lister og 8 

Stykker 3—4“ Som; for flere Fag 4 lange Lister og 3— 

4" Som.

Udførelse: Indenfor Srerammeu udgraves Jorden i 

Rammens Dybde og saaledes, at der netop bliver Plads til 

at anbringe den hollandfle Ramme under Ørerammen; begge 

Rammers indvendige Sider stulle vcere flugtende; den hol

landfle Ramme sættes i Lod, og Savsnitteue i Forlængelserne 

af Brerammens Savsuit; tomme Rum bag Rammen bor 

undgaaes; fremkomme saadanne, udfyldes de med Græstorv 

o. desl.; ogsaa kan Rammen holdes i fast Stilling ved Kiler, 

der inddrives imellem Jorden og Rammen; tilsidst. befæstes, 

4" fra Hjernerne, de 2 bærende Rammestykker til Sreram- 

mens hvilende Stykker, hvert ved 2 korte Lister. De folgende 

Rammer, Fig. 38, sættes paa lignende Maade, idet de bæ

rende Stykker komme under de hvilende. Naar flere Rammer
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ere satte, paasommes 1 lang Liste 

i hvert Hjsrne fra de underste ba

rende Stykker, og alle de korte 

Lister borttages.

Er Jorden los, anbringes 

Ramme tot til Ramme; er Jor

den meget fast, sattes Rammerne 

med Mellemrum as indtil 2'. 

Naar der fra en hollandsk Brond 

senere skal brydes igjmnem med en 

hollandsk Gang, bor Rammernes

Brede helst afpasses saaledes, at en Rammes Underkant falder 

i Hoide med Overfladen as Gangens Hovedstykke.

Jord bortførselen udfores som ved Bronde med al

mindelig Beklædning.

Arbejdstid: Til Sætning af en 8" bred hollandsk 

Ramme udfordres i let Jord 1 Time; i haard Jord indtil 

I3/» Time.

14. Vandrette Gange med almindelig Beklædning, 

Zorden fast.

Brigade: 2 Mineurer, der aflo se og hjælpe hinanden; 

i Hovedgange ansættes dog 4 Mineurer, hvoraf 2 arbeide 

samtidigt, medens de 2 hvile. Af Haandlangere bruges i 

Regelen 2; naar Jordbortforselen er lang eller besværlig efter 

Omstændighederne flere; til Betjening af Jordvinde og Lufter, 

naar disse bruges, ansattes endnu 5-6 Haandlangere.

Redskaber.

Til en sædvanlig Brigade bruges til de 2 Mineurer: 1 

Haandspade, 1 Sandspade, 1 Krumspade, 1 kort Krydshakke, 

eller hellere ved de smaa Gange de 3 enkelte korte Hakker,
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2 @tifjern, 1 Jernmukkert, 1 Lcegtehammer, 1 Vridbor, 1 

Retfkede, 1 Vaterpas eller Libelle, 1 Jernvinkel, 1 Blylod 

med Snor, 1 Kridtsnor paa Rulle, 2 Afstandsstokke. I 

Hovedgange maae endnu hertil regnes 2 Spader, 1 Haandspade, 

1 Sandspade, 1 Krydshakke, 1 kort Krydshakke og 1 Jern

mukkert.
Til Haandlangerne: 1 Skovl eller Spade, 1 Hjulbor eller 

Mmeurvogn med indtil 6 Jordkasser, naar Jorden skal fores 

op igjennem en Brond; er dette ikke Tilfældet, behoves 3 Kasser.

Lufter og Belysningsmidler bruges, saavidt fornødent 

gjores.
Materiel til 1 Fag: 1 Gangramme, 2 Lister, 8 

Stkr 4“ Som, Kiler og Beklcedmngsbræder, naar 93veben er 

7", saaledes:

Gangens Storrelse. Tagbrcrder. Sidebrceder.

Hovedgang. 12—13. 22.

Heelgang. 8-9. 18.

Halvgang. 6-7. 14.

Kvartgang. 5—6. 10.

Det storste Antal Tagbrcrder ved los Jord.

Udførelse: I den foranstaaende Jordvceg, Brystet, 

udhugges forneden i Fodstykkets 9Hueau Fagets hele Længde 

og Brede, medens Taget udhugges i Hvcelvingsform; den ene 

Mineur (i Hovedgange 2) udhugger eller udgraver Jorden af 

al Magt, medens ben anden Mineur træffer den udgravede 

Jord tilbage, saaledes at den ikke er iveieu for Mineringen, og 

at den ligger bekvemt til at læsses og bortsenes af Haandlangerne, 

naar Mineurerne arbeite samtidigt eller hjælpe hinanden, skulle 

de omgaaes faa forsigtigt med Vcerktoiet, at de
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ikke beskadige hinanden. Afstand s stokkene nedgraves i Jorden 

1' fra Fodstykkets Ender; de lægges vinkelrette paa det ved 

Hjælp af Jernviukelen, og vandrette i Hoide med dets Over

flade ved Hjælp af Vaterpasset; deres uforandrede Stilling 

sikkres ved at trykke los Jord omkring dem. Fodstykket hen

lægges paa Jorden teet op til Enderne af Asstandsstokkene; 

der afridses om det, hvorefter det borttages, og Seiet 

udgraves; Fodstykket lægges i Seiet; om det ligger vand

ret proves med Vaterpasset, om det ligger i Hoide med 

det foregaaende Fodstykke proves med Retskedeu og Vater

passet, om Savsnittet i flugter med de sidste 3-4 Fod- 

stykkers Savsnit proves med Kridtsnoren, om det ligger vinkel

ret paa Gangens Midtlmie undersoges ved at maale Af

standene fra det foregaaende Fodstykkes Savsnit til Enderne 

af det nye, hvilke Afstande flulle vare lige lange; naar Fod

stykket ligger rigtigt, sikkres dets Stilling ved at trykke 

los Jord om alle dets Sider; sluttelig estersees ved den 

samme Rakke Prsver, om Fodstykkets Stilling derved skulde 

være forrykket. Der udhugges derefter Plads til Hoved- og 

Sidestykker; ved Blyloddet stilles Sidestykkerne lodret, og brin

ges Hovedstykkets Savsnit lodret over Forenden af Fodstykkets 

Savsnit. Rammen fastholdes foreløbigt ved Kiler imellem den 

og Jorden. Der udhugges til Tagbreederne, dog ikke mere 

end netop nødvendigt; Tagbrcrderne drives efterhaanden, forsi 

de 2 yderste, sidst de midterste; imellem Tagbreederne og 

Hovedstykket inddrives 1 Kile for hvert Brcrdt. Der udhug

ges til Sidebraderne, dog ikke mere end netop nødvendigt; 

Sidebrcedernes Drivning begyndes franeden og fortsættes vexel- 

viis opefter; ved Hovedgange drives samtidigt 1 Brcrdt paa 

hver Side; Kiler inddrives som ved Taget; de skraae Sider af 

Spidserne paa Beklcedningsbrcrderne vendes udad imod Jorden, 

og disse inddrives med deres heleLcengde paa omtrent P/s" nær.

Minereglement. 3
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Fig. 39.

Rammens Stilling eftersees; med Mukkerten eller Stik- 

jernet rettes mulig Forstydning oed Hjcelp af Kilerne. I hvert 

2det Fag anbringes Listerne teet under Hovedstykkerne, Fig. 

39, i hvert 2bet Fag i en Listebredes Afstand derfra; 2 

Som i hver Listeende. Afstandsstokkene borttages.

Traffes paa meget store Steen, kan det blive nodvmdigt 

at gaae udenom dem; tøvrigt forholdes med Steen og Vand 

i Lighed med det i Lobe-No. 11 for Bronde Anforte.

Er Jorden meget fast, kan Sidebeklcedmngen udelades, 

eller ikkun enkelte Sidebrcrder anbringes med Mellemrum.

I o r d b o r t f s r s e l e n stal udfores hurtigt; navnlig skulle 

Haandlangerne uden at sinke Mineurerne strax bortskaffe Jorden 

fra Minespidsen, for at Mineringen uafbrudt kan fremmes af 

al Magt.

I de storre Gange, som ere retliniede og aabne ud til en 

fri Plads, udfores Jorden i Hjulbore eller i Jordkasser paa 

Mineurvogne; ben sidste Maade anvendes altid i de smaa 

Gange og i alle ikke retliniede Gange eller i saadanne, der
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—i?/j

1

Fig. 40.

udgaae fra en Jndgangsbrsnd; Jorden aflagres paa anviist 

Oplagsplads. I lange Gange bor der haves Undvigepladse, 

hvor Hjulbore eller Mineurvogue kunne modes; under saa- 

danne Forhold udfordres flere Transportmidler end de anførte. 

Under flere Forhold, navnlig ved lange Transporter, er det 

fordeelagtigt paa Minegangens Fodstyk

ker at lægge Breeder med paasommede 

Lægter, Fig. 40, som danne Spor for 

Mineurvognene, der da ved Touge kunne 

hales frem og tilbage. Dreiefkiver anbrin

ges ved alle Undvigepladse og ved alle 

Gjennembrydninger. Paa denne Maade 

kan man notes med færre Haandlangere, 

altsaa spare i Arbeidskraft, ligesom ogsaa 

den Fordeel opnaaes, at Luften i Gangene 

holdes renere paa Grund af de færre Folk. 

Haandlangerne tillange Materiellet og be

sorge ethvert Haandlangerarbeide, der frem

mer Mineringen.

Naar 1 Fag er færdigt, eller Brigaden

forlader Arbeidsstedet, opreuses Gangen, og Omgivelserne 

ryddeliggjsres.

Arbejdstiden vil i Jord, hvor Hakken ikke bruges

meget, omtrent andrage:

Gangens Storrelse.
Udgrav

ning.

Ramme- 

sætning.

Beklæd

ning.
Ialt.

Hovedgang. 5t 30m It 45m It 45m 91 „ m
Heelgang. 5. „ 1. 30. 1. 30. 8. „ ,
Halvgang. 4. „ 1. 30. 1. „ 6. 30.
Koartgang. 3. 45. 1. 15. 1. „ 6. „

3*
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I haard Jord udfordres indtil den dobbelte Arbejds

tid. Tillige bemærkes, at hvor man, som f. Ex. ved Gjen- 

nembrydninger, see V Afsnit, kommer til at udfore længere 

Fag, vil Arbeidstiden voxe i et stærkere Forhold end Faglængden.

15. Vandrette Gange med almindelig Beklædning, 

Blindramme anvendes.

Brigade og

Redskaber som i Lobe-No. 14 anført.

Materiel til 1 Fag: Til det i Lobe-No. 14 Anforte 

foies 1 Blindramme med 1 Stræber og 2 Brcrdestykker, 4 korte 

Lister og 8 Stykker 4" Som.

Udførelse: Er Jorden ikke saa fast, at hele Fagets 

Længde med Sikkerhed kan udhugges paa eengang, deles Ud

hugningen i 2 Dele, og den 1ste Halvdeel beklædes efter 

Omstændighederne mere eller mindre fuldstændigt, inden den 

2den Halvdeel udhugges.

Fremgangsmaaden er ben i forrige Lobe-No. anforte, 

dog med folgende Bemærkninger:

— at Tagbrcederne — de yderste forst — drives frem sam

tidigt med Udhugningen til noget over Fagets halve Længde, 

hvorved iagttages, at de ved Kiler imellem deres bageste Ender 

og det foregaaende Fags Beklædning faae en ffraat opad- 

g aa ende Retning; de ff rerne Sider as Spidserne paa Tag

brcederne vende indad imod Gangen. l

— at en Blindramme, bestaaende af 2 almindelige Sidestykker 

og 1 Hovedstykke, altsaa en Ramme uden Fodstykke, anbringes 

midt i Faget efter Biemaal; Sidestykkerne staae paa Brcrde

stykker og afstives forneden ved en Stræber.

— at omtrent halv Forkiling anbringes imellem Blindrammen 

og Fagets Tagbeklædning; at Blindrammen befæstes, Fig. 41,

3
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ved 4 korte Lister til den nærmeste Ramme, 1 Liste foroven 

og 1 forneden paa hver Side.

— at Tagbrcederne derefter drives videre frem samtidigt med 

Udhugningen til Fagets hele Længde.

— at Faget fuldfores paa sædvanlig Maade, at Blindrammen 

borttages, og be 4 korte Lister ombyttes med 2 sædvanlige 

Lister.

I noget losere Jord drives de 2—3 nederste Sidebrceder 

paa hver Side frem og forkiles paa samme Maade som Tag- 

brcrderne.

Arbejdstiden er noget mindre for Udgravningen, 

noget ftørre for Beklædningen, ialt som anført i Lobe-No. 14 

for ikke haard Jord.

16. Vandrette Gange med almindelig Beklædning, 

Maske anvendes.

Brigade som i Lobe-No. 14 anført

Redskab er som i Lobe-No. 14 anført med Tilfsielse 

af 1 Fuxsvands.

Materiel til 1 Fag: 1 Gangramme, 1 Blindramme 

med 1 Stræber og 2 Brcedestykker, 4 lange og 4 korte Lister,
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32 Stykker 4" Som, Kiler, Tag- og Sidebrceder efter Gan

gens Størrelse, som i Lobe-No. 14 anført; en Afstivning be

stallende af 1 Sidestykke eller lignende Stykke Tommer, 1 

Strygebrcedt, 2 korte og 2 lange Stræbere, halvt faa mange 

Maskebrceder som Sidebrceder, hvortil Kiler og 2 Stræbere 

for hvert Maskebrcedt.

Udførelse: Er Jorden saa los, at den ikke kan staae 

i Brystet, beklædes dette med Breeder, den saakaldte Maske. 

Maskebrcederne gribe 2" over hvert Sidestykke paa Rammens 

forreste Side og ere derfor 4“ længere end Gangens Brede i 

Lysningen; de bor have samme Brede som Sidebrcrderne.

Arbeidsmaaden er overeensstemmende med den i Lobe-No. 

14 og 15 beskrevne, hvortil bemærkes Folgende:

Tagbrcrderne og de 2 o verste Sidebrceder, 1 paa hver 

Side, drives frem; de fkraae Sider af Spidserne vendende 

indad imod Gangen; Tagbrcederne skulle uaae 2—3" ud over 

Enderne af Hovedstykkerne; Brcrderne drives saa langt, de gaae 

villigt; de holdes iden rigtige Retning ved Kiler, see Lobe-No. 

15. Det s verste Maskebrcedt borttages; saa megen Jord ud

graves, at Brcederne kunne drives videre frem, dog udgraves 

ikke mere Jord, end at Brcedernes Tilspidsning bliver synlig; 

naar Beklcedningsbrcrderne ere inddrevne lidt over Fagets halve
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Længde, udgraves Jorden saa meget, at der bliver Plads til 

Maflebrcedtet; dette anbringes paany, Fig. 42, med Overkanten 

lidt hsiere end Hovedstykkets Underflade, og det afstives imod 

Rammens Sidestykker ved 1 Stræber paa hver Side. Paa 

lignende Maade drives det ncestoverste Par Sidebrceder, 2det 

Maskebrcedt flyttes og afstives o. s. fr., til den hele Maske er 

flyttet det halve Fags Længde frem.

Paatværs as Massedræbernes Midte lægges, Fig. 43, 

et Strygebrcedt*) ; ved 2 korte Stræbere afstives dette imod 

et Sidestykke, der stilles lodret midt foran ben sidste Ramme; 

Kiler inddrives imellem Maskebrcederne og Strygebrcedtet, hvor 

de ikke slutte tæt sammen; Stræberne imod Sidestykkerne 

borttages.

*) Bed Hovedgange kan det være nsdvendigt at anvende 2 Stryge- 

bræder, da Maflebrcrderne neppe kunne afstives tilstrækkeligt ved 

1 Strygebrædt.

Blindrammen reifes og listes foroven og forneden med 

4 korte Lister; omtrent halv Forkiling anbringes imellem 

Blindrammen og Bekleedningsbrerderne; Kiler inddrives imel

lem Maskebrcederne og Blindrammens Sidestykker, hvor de 

ikke slutte tæt sammen; Afstivningen paa Midten borttages.
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Det 2det halve Fag udgraves ganske paa lignende Maade^ 

idet Maskebrcederne efterhaauden flyttes frem, esterat de til

svarende Beklceduingsbrceder ere fremdrevne. Det bemærkes, at 

sverste Sidebrædt, for at give Plads til Drivning af det 

efterfølgende Fags Tagbrceder, med Overkanten af Spidsen 

kun maa naae op til Hovedstykkets Overflade, og med Over

kanten af den tykke Ende kun maa naae op til 3" under det 

foregaaende Hovedstykkes Overflade; af denne Grund kan man 

tildanne de sverste Sidebrceders Overkant smigt. For ikke at 

have forskjelligartede Sidebrceder foretrækkes det dog ikke at 

smige de sverste Sidebrceder, men føre dem vandret 3" under 

Overfladen af Hovedstykkerne, idet de 3" brede ubeklædte Rum 

om fornødent udstoppes med Græstorv, Tang o. desl. Paa- 

tvcrrs af Maskebrcederne, netop saa meget til en af Siderne 

at Gangens Midtlinie bliver fri, lægges et Strygebrwdt, som 

ved 2 lange Stræbere afstives imod et Sidestykke, anbragt 

foran samme Ramme som tidligere; Kiler inddrives imellem 

Strygebrcedtet og Maskebrcederne; Stræberne imod Blindram

mens Sidestykker borttages. Asstandsstokkene lægges, og Ram

men reifes paa sædvanlig Maade; heel Forkiling anbringes 

imellem Rammen og Beklædningsbreederne; Blindrammen bort

tages, hvorved man, netår Trykket paa den er stort, enten kan 

anvende en Dunkraft, eller man kan undergrave Sidestykkerne; 

Faget listes foroven og forneden ved 4 lange Lister; Kiler 

inddrives, som tidligere anført, imellem Sidestykkerne og Maske

brcederne; tilsidst borttages Afstivningen i Midten.

Foranbeskrevne Arbeidsmaade er ben t meget los bevæge

lig Jord nødvendige. Er Jordarten mindre bevægelig, vil det 

ofte være tilstrcekkeligt at anvende ikkun 2, 3 eller 4 Maske- 

brceder med Mellemrum; Arbejdsmanden bliver dog væsentligt 

ben samme.



41

Jordbortforselen udfores, som i Lobe-No. 14 er 

anført.

Arbejdstiden bliver 1—2 Timer længere, end i Ta

bellen Lobe-No. 14 anført, paa Grund af den besværligere 

Beklædning.

17. Stigende og faldende Gange med almindelig 

Beklædning.

Stiger eller falder Gangen, er Arbeidsmaaden den foran- 

førte, kun at hvert Fodstykke hæves eller sænkes det bestemte 

Maal; hertil benyttes helst en kubist Klods, hvis Sidelinie 

er lig Stigningen eller Faldet paa 1 Fag. Er Stigningen 

eller Faldet over 3" pr. Fag, sommes paa Hovedstykkerne, 

for at de ikke stulle kante om, Lister, der afpasses kiledannet

efter Heldnmgeu; særligt efter Heldningen tildannede Hoved

stykker kunne benyttes. I heldende Gange sorkiles Taget 

noget stærkere end i vandrette Gange. Stsrre Overgange i 

Fald fordeles paa 2 eller flere Fag.

Ved stærkt heldende Gange kunne Rammerne sættes vinkel

ret paa Gangens Fald; foruden Lister under Hovedstykkerne 

anvendes skraae Lister, Fig.44; til Fodstykkets Lægning bruges 

Skraaningsmaaler. 

I Overgange fra 

eet Fald til et andet 

sættes Rammen vin

kelret paa Middel- 

heldningen; i stsrre 

Overgange fordeles 

Faldet, ligesom naar

lodretstaaende Rammer anvendes, paa 2 eller flere Fag.
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1 8 . A a b n i n g  a f  e n  M m e g a n g  m e d  a l m i n d e l i g  

B e k l æ d n i n g  i  e n  J o r - f f r a a n i n g .

3  J o r d s t r a a n i n g e n  f o r e t a g e s  e n  U d g r a v n i n g ,  h v i s  B r y s t  

e r  m i n d s t  2 '  h o i e r e  e n d  M i n e g a n g e n s  u d v e n d i g e  H o i d e  o v e r  

F o d s t y k k e t  ( f o r  H o v e d g a n g e  6 '  9 " ,  i o v r i g t  s e e  L s b e - N o .  1 0 ) ,  

o g  h v i s  B r e d e  e r  n o g e t  f t ø r r e  e n d  M i n e g a n g e n s  u d v e n d i g e  

B r e d e ,  d e r  e r :

v e d  H o v e d g a n g e  7 '  4 * / s " ,

-  H e e l g a n g e  5 '  1k",

-  H a l v g a n g e  3 '  l O V s "  o g

-  K v a r t g a n g e  3 '  3x'i“.

S i d e r n e  o g  n a v n l i g e n  B r y s t e t  u d g r a v e s  m e d  s a a  s t e i l e  

A n l æ g ,  s o m  J o r d a r t e n  t i l l a d e r  d e t ;  B u n d e n  u d g r a v e s  h e l s t  

h e l d e n d e  u d e f t e r . M i n e g a n g e n s  R e t n i n g  b e t e g n e s  v e d  3  

P l s k k e ,  h v o r a f  d e  2  i  R e g e l e n  s t a a e  u d e n f o r  U d g r a v n i n g e n s  

B u n d  o g  b e n y t t e s  v e d  A f s æ t n i n g e n  a f  U d g r a v n i n g e n ;  d e n  3 d i e  

P l o t  a n b r i n g e s  t æ t  v e d  F o d e n  a f  B r y s t e t  i  e n  s a a d c m  D y b d e ,  

a t  d e n s  O v e r f l a d e  a n g i v e r  F o d s t y k k e t s  H o i d e . A l l e  3  P l o k k e  

g i v e s  S a v s n i t  e f t e r  G a n g e n s  M i d t l i n i e .

E r  J o r d a r t e n  g o d ,  i n d h u g g e s  i  B r y s t e t  L e r e t  t i l  

F o d s t y k k e t ,  s o m  l æ g g e s  v a n d r e t ,  i  H o i d e  m e d  P l ø k k e n ,  m e d  

S a v s n i t t e t  e f t e r  G a n g e n s  M i d t l i n i e  o g  v i n k e l r e t  p a a  d e n n e .  

D e r e f t e r  u d h u g g e s  t i l  S i d e s t y k k e r  o g  H o v e d s t y k k e ,  R a m m e n  

r e i f e s  o g  b e f æ s t e s  v e d  K i l e r ,  s o m  i  L o b e - R o .  1 4  a n f ø r t ;  d e n  

a f s t i v e s  y d e r l i g e r e  v e d  2  s k r a a e  L c e g t e r ,  1  p a a  h v e r  S i d e ,  d e r  

s s m m e s  t i l  S i d e s t y k k e r n e s  i n d v e n d i g e  S i d e r  o g  t i l  2  i  U d 

g r a v n i n g e n s  B u n d  n e d r a m m e d e  P e r l e ,  F i g .  3 9 ,  L o b e - N o .  1 4 .  

D e r e f t e r  u d f o r e s  F a g e t ,  s o m  a n f o r t  i  L o b e - N o .  1 4 .

E r  J o r d a r t e n  l o s ,  b e n y t t e s  e t  i  d e t  F r i e  b y g g e t  

H j æ l p e f a g . S a a m e g e t i n d e n f o r  F o d e n  a f J o r d s k r a a -  

n i n g e n ,  s o m  J o r d a r t e n  t i l l a d e r  d e t , r e i s e s  I n d g a n g s r a m -
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men, og 3' bag den Hjælperammen; begge Rammer listes 

foroven og forneden og asstives ved skraae Lægter, Fig. 

45; Faget beklædes til den Hoide, hvor Jndgangsram- 

men skærer Jordfkraaningen; imellem Beklædningen og Jnd- 

gangsrammen forkiles der; efterhaanden som Beklædningen 

anlægges, fyldes fast Jord, Græstorv, eller fyldte Sand

sække paa Siderne og om fornødent over Hjælpefaget. Det 

1ste virkelige Fag udfores cweremsstemmende med det i Lobe-No. 

16 Anforte, idet man begynder med at anbringe det overfte af 

de Maflebrceder, der udfordres ester Jordfkraanmgens Heldning, 

og idet man forst fører Tagbeklædningen, na ar Taget ganer 

ind i Skraaningen. Indtil Gangen er nanet heelt ind i 

Jorden, fyldes Jord nt. m. udenom den som ved Hjælpefaget. 

Naar 3—4 Fag ere færdige, borttages dette.

19. Overgang til Minegange af mindre Størrelse.

Umiddelbart foran den sidste Ramme af den ftørre Gang 

sættes en Ramme af den mindre Gang, med Fodstykkerne i 

samme Hoide, og, naar der er Plads til at drive Ludebrce- 

derne imellem Sidestykkerne, Savsnittene i hinandens Forlæn-
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gelse. Er det en Halvgang, der skal forlænges med en Kvart

gang, samtidigt med at Jorden er saa los, at det ikke kan 

udsættes at anbringe Sidebeklædningen, til hele Faget iovrigt 

er færdigt, saa lægges Fodstykket i Kvartgangen heelt til den 

ene Side, saaledes at den samme udvendige Side af begge 

Gange flugte; nye Savsnit skæres i dette Tilfælde i de sidste 

3—4 bagvedliggende Fodstykker, for at betegne den mindre 

Gangs Midtlinie. Derefter fremmes Arbeidet paa sædvanlig 

Maade. Tet bemærkes dog, at paa dm Side, til hvilken 

Kvartgangen er sort o o er, vil Sidestykket af den sidste Ramme 

i Halvgangen staae iveien for Tagbrcrdernes Foring. Tag- 

brcederne maae derfor indstilles noget flraat fremefter, og esterat 

det yderste Tagbrcedts Bagende er kommet foran det omhand

lede Sidestykke, maae alle TagbrcedernB Bagender tvinges over 

til denne Side.

Jstedetsor som oven aufort at lægge Fodstykkerne i samme 

Heide, foretrækker man i Frankrig ved Overgang fra Halv

gang til Kvartgang at hceve Bunden af Gangen et Stykke lig 

Forffjelleu imellem de paagjceldende Ganges Hoide. Til at 

holde paa Jorden i Optrrnnet anbringes en Beklædning af 

Breeder paa Hoikant; Rammerne sættes saa langt fra hin

anden, at den fornodne Plads til denne Beklædning saaes.

20. Vandrette Gange med Beklædning af 

hollandfle Rammer.

Brigade: 2 Mineurer, der aflose og hjælpe hinanden; 

af Haandlangere 2 eller efter Omstændighederne flere.

Redskab er.

For Mineurerne: 1 Haandspade, 1 Sandspade, 1 Krum

spade, 1 Haandhakke, 1 Stikjern, 1 Lcegtehammer, 1 Vridbor,
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1 Retskede, 1 Vaterpas eller Libelle, 1 Blylod i Snor. 

Naar hollandsk Beklædning undtagelsesviis bruges i haard 

Jord, foroges Redskaberne med,1 kort Krydshakke eller bedre 

1 Spidshakke.

For Haandlangerne: 1 Skovl eller Spade, 1 Mineurvogn med 

2 Jordkasser foruden Kasser til Jordvinden, hvor denne anvendes.

Lufter og Belysningsmidler bruges, saavidt det maatte 

vare nødvendigt.

Materiel: Foruden de fornødne Rammer, for hver 

Ramme 2 korte Lister og 4 Sikr. 3" Som; for omtrent 

Som.

Udførelse: Der 

udhugges, Fig.46, til 

Fodstykket, som lægges 

med Savsniltet i For

længelse af de fore- 

gaaeude Fodstykkers 

Savsnit.; at det ligger 

vandret og i Hoide 

med de nærmeste 3 

Fodstykker proves med 

Retfkede og Vaterpas 

i flere forskjellige Ret

ninger. Den Side af 

Fodstykket, hvori Ud

snittet til Sidestykforkilingen sindes, lægges afoexlende til Venstre 

og Hsire. Den svrige Jord udhugges, dog ikke mere end 

nødvendigt for Rammens Rejsning. Det ene Sidestykke reises, 

derefter paalægges Hovedstykket, sidst reises det andet Side

stykke, hvis Kile inddrives. Rammens Stilling rettes, Hoved

stykkets Savsnit bringes lodret over Fodstykkets; en kort Liste

Fig. 46.
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sommes foroven paa hver Side. De korte Lister borttages senere 

og erstattes ved lange.

Jordbortforselen udfores, som i Lsbe-No. 14 anført.

Arbejdstid: I let Jord scettes en 8" bred Ramme i 

1 Time, i haard Jord i indtil l1/» Time. Er Jorden saa 

fast, at Rammerne kunne sættes med et lille Mellemrum, gaaes 

endnu hurtigere frem end med almindelig Beklædning.

21. Stigende og faldende Gange med hollandsk 

Beklædning.

Naar Stigningen eller Faldet for hver Ramme ikke 

væsentligt overstiger Rammetykkelsen, kan hver enkelt Rammes 

Fodstykke lcegges vandret og saameget hoiere eller lavere end 

det foregaaende, som Stigningen eller Faldet udgjor for 1 

Ramme.

Ved stærkere heldende Gange kunne Fodstykkerne lcegges 

efter Gangens Heldning ved Hjælp af Skraaningsmaaleren; 

foruden Lister under Hovedstykkerne listes ogsaa over Fod

stykkerne ved faldende Gange, medens der slet ikke listes ved 

de stigende, naar Rammerne stilles tæt sammen. Er Heldningen 

over 25", sommes Klamper paa Fodstykkerne, eller der lceg-

Ved Overgange imellem en vand

ret Gang ab, Fig. 47, og en 

heldende cd benyttes en særegen 

forarbeidet Ramme, hvis Kanter be 

og cf ere vinkelrette henholdsviis 

paa ab og cd; Fodstykkets Brede 

maa ikke uære mindre end 6", for 

at Tapperne ikke skulle blive for 

svage; derved bliver Hovedstykkets

ges Stiger paa Bunden.
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Fig. 48. Brede ef bestemt; bliver denne 

Brede for stor, fordeles Overgangen 

paa 2 eller flere Nammer. Er 

Jordarten fast, kunne de særegne 

Rammer undværes, som viist i 

Fig. 48.

For et bestemt Fald kan 

man ogsaa anvende særegent for

arbejdede Rammer, hvis Side

stykker staae lodrette, medens Fod- 

og Hovedstykker have Gangens 

Heldning, Fig. 49; Rammefor- 

bindelserne udskæres skjceve efter 

Heldningens Storrelse.

22. Murede Minegange.

Naar Dybden ikke overstiger 12—15', bygges murede 

^ange scedoanligst under aaben Himmel i udgravede Render, 

hvis Sideflraaninger ere saa steile, som Jordarten tillader det, 

og hvis Bundbrede er noget større end Minegangens ud

vendige Brede. I los Jord beklædes Siderne for at spare 

Jordudgravning; det bruges da ofte at udfore Beklædningen 

som en Række store Bronde ved Siden nf hinanden. Efter 

endt Byggearbeide tilkastes Renden.

Er Dybden storre end 12—15', bygges forst paa al

mindelig Maade store Minegange af Træ; efterhaanden som 

Muurarbeidet fuldsores indeui dem, udtages saavidt muligt 

Drcebeklcrdnittgen, og den tilbagevcerende Aabning over den 

murede Gang fyldes med Jord.
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23. Udhugning af Minevers i Muur og Klippe.

Med Meisel og Haandmukkert udhugges i Muurvcerk og 

mindre haarde Stemarter Render langs hele den indvendige 

Begrcendsning af Miuegangen og i hele Brystet; derefter bort - 

hugges de fremstaaeude Dele med store Mukkerter og Steen- 

hamre. I haard Klippe fremmes Arbeidet ved tillige at bort- 

sprcenge ftørre Stykker paa den i Lobe-No. 77 omtalte Maade. 

Taget udhugges i Hvcelvingsform. Den rette Størrelse of 

Minegangen ssges bevaret ved en Skabelon af tynde Breeder 

og med Gangens halve Tværsnit. Den rigtige Retning af 

Minegangen bevares ved Hjcrlp af Smaapcrle i Bunden eller 

ved Lodsnore i Loftet, anbragte for hver 4'.

V. Gjennembrydninger.

24. Aabning af en Minegang med almindelig Beklæd

ning fra en Zndgangsbrond med almindelig Beklædning.

Sammenlignes de i Lobe-No. 18 anførte udvendige 

Maal for Minegange med de i Lobe-No. 3 og 6 for Brande 

anførte, sees, at de forfkjellige Jndgangsbronde kunne afgive 

Nedgang til Minegange saaledes:

3*/s, 4 og 5' Bronde for Kvartgange og

4 og 5' do. - Halvgange.

Er Jorden fast, og den Side i Udgangsfaget, hvor 

der skal brydes igjennem, ubeklcedt, udhugges til Indgangs- 

rammens Fodstykke et Leie udenfor og teet op til Brondram- 

men; Fodstykket lægges vandret, i Hoide med Brondrammen, 

og Savsnittet i Forlængelse af Brondrammens Savsnit. 

Der udhugges til Rammen, der reises og afstives som i Lobe-
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No. 18 anført; en yderligere Afstivning 

kan foretages, Fig. 50, ved at fastsomme 

2 Kiler til ncestnederste Brsndrammes Un

derside og til Bagsiden af Jndgangsram- 

mens Hovedstykke; disse Kiler kunne none 

saa langt ned under Hovedstykket, at de 

tillige ftøtte for Sidestykkerne; de afstivende 

skraae Lægter inde i Brønden borttages, 

naar et Par Fag ere satte. Indgangs- 

faget udfores isvrigt, som tidligere i Lobe- 

No. 14 for fast Jord anført.

Er Jorden los, bliver det nod- 

vendigt atombytte Brsndbeklcrdningen med.

en Maske i ben Side af Udgangsfaget, hvor der skal brydes 

igjennem. Denne Ombytning foretages lettest, naar der netop 

sidder et Brsndbrcedt paa hvert Sted, hvor siden et Tagbrcedt 

skal indstikkes, og naar det næstsidste Fag i Brønden har samme 

Dybde som Udgangsfaget. Opfyldes ben forste Betingelse ikke, 

maae de 2 Brsndbrceder, der komme foran de 2 yderste Tag- 

b ræd er og Sidebeklædningerne, esterhaanden overstemmes, ssrst 

for Sidebrcrderne fr aneben af opefter og sidst for at drive de 

2 nævnte Tagbrceder; for at undgaae denne Overstemning bor 

Tag- og Brondbrceder derfor vcere lige brede, og de sidste 

fordeelte i Udgangssaget saaledes, at de komme ligefor defsrste; 

derved kan det mulig en blive nodvendigt at anbringe 2 smal

lere Brondbræder i den Deel af Beklædningen, der falder 

udenfor Gangen. Opfyldes den anden Betingelse ikke, kan 

det blive noget besværligere at lofte Brsndbrcederne.

Inden Masken kan anbringes, træffes folgende For

beredelser. Hjcelperammen, en almindelig Ramme, Fig. 

51, sættes indenfor Brondrammen med Fodstykket i Hoide 

med Brondrammen og Savsnittet i Forlængelse af Brond- 

Minereglement. 4
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Fig. 51.

rammens Savsnit. Paa Sidestykkernes forreste Sider ere an

bragte 2 Lister a af:

3" Tykkelse ved 5' Brønde,

21/»" do. - 4' do. og

2" do. - 3l/s' do, 

hvorved endnu erholdes 3IV* Spillerum for de VIV* tykke 

Mastebrceder. Hjcelperammen reises og afstives ved 2 stærke 

Skraalcegter b, som sammes paa Sidestykkernes Bagside,
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og som med Haneklo staae imod den ligeoverfor liggende nederste 

Brondramme; for at de ikke senere skulle komme iveien for 

Sidebrcederne, gjores Afstanden imellenrHanekloerne noget mindre 

end Gangens Brede; aldeles midlertidigt, til nogle Sidebrceder 

ere drevne, afstiv es til begge Sider ved Stræbere imellem 

Sidestykkernes udvendige Sider og Brondbeklcedningen; Side

stykkerne afstives yderligere ved 2 i Broadens Bund tildeels 

nedgravede Stivere c imod det lige overfor liggende Ramme

stykke. Paa de nærmeste Brondbrerder udenfor Gangen sam

mes 2 Lister d, der skulle uaae tæt til Sidebrcederne og under 

Fremdrivningen bidrage til, at disse indtage den rigtige fkraat 

udadgaaende Retning. Under den næstsidste Brondramme i 

1' V Afstand fra Indgangsrammen sommes en 2l/s" tyk 

Planke eller Lægte e til Styring af Tag breed erne; Lysnings- 

maalet over Brøndens Bund gjores lig Gangrammens udven

dige Maal. Til Styring af Sidebrcederne nedrammes Styre- 

lægterne f i Bunden af Brønden og sommes foroven fast til 

Styreplankens; (skal man fra en 4' Brsnd bryde ud med eu 

Halvgang, sommes Lægterne f til Klamper paa de 2 nederste 

Brondrammer;) Styrelægterne nedrammes lodret med deres 

indvendige Kanter i en Afstand fra Minegaugens Midte af:

1' 11“ ved Halvgange og

r 7’/o" - Koartgange.

Derpåa fortsættes Arbeidet saaledes: Imellem Listerne a 

og Brsndbrcederne anbringes forneden 3 Mafkebrceder. Dun

kraften sættes, som vrist i Figuren, med sin overste Klo imod 

et Indsnit i det midterste Brondbrcedt; Brcrdtet hæves, dog 

ikke hoiere end at Brcedespidsen ligger bag det overste Maske- 

brcrdt; efterhaanden hæves paa samme Maade de andre Brond- 

brceder skifteviis til Siderne af det midterste. Naar de yderste 

Brondbræder hæves, indstikkes paa hver Side de 2 nederste 

Sidebrceder, saasnart der bliver Plads; bedrives saa langt, de

4*
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gaae villigt, dog ikke længere end rigeligt til Fagets halve 

Længde; falder Jorden i Brystet ikke imod Maskebrcrderne, 

drives Kiler imellem dem og Listerne a. Der anbringes 2 

Maskebrceder, Dunkraften sættes paa en tilstrækkelig hot Op- 

klodsning, Brondbrcederne hæves, 2 nye Sidebrceder drives 

paa hver Side og fremdeles videre som foranført Naar 

Jorden trykker faa stærkt paa de tilbageværende Rester af 

Brondbrcederne, at disse ikke kunne borttages ved Haandkraft, 

stilles Dunkraften paa en Planke, der lægges paa den ncest- 

nederste Brondramme. Naar et Brondbrcedt er havet heelt 

op, inddrives en Kile imellem Brondrammen og det ucestnederste 

Fags Beklædning; det tilsvarende Tagbrcedt indstikkes, saa- 

snart der bliver Plads, og drives saa langt, det gaaer villigt; 

ere det foregaaende Fags Brondbrcrder drevne for langt ned, 

hæves de lidt ved Dunkraften. Som i Lobe-No. 16 anført, 

iagttages det, at Beklcedningsbraderne indstikkes med den skraae 

Side af Spidsen vendende indad imod Gangen, og at Tag- 

br aberne na ae 2—3" udover Enderne af Hovedstykket.

Jstedetfor at anvende Dunkraften til at hæve Brond-

brcrderne, kan man ogsaa bruge en lille Tallie, hvis Blok ved

en Strop befæstes til et Rammestykke, der hviler paa en af

de ovre Rammer, og hvis Krog hages i et i Brondbrcrdtet

udboret Hul.

Det sverste Maskebradt borttages, Tagbrcederne og de 2 

sverste Sidebrceder drives til godt Fagets halve Længde, Jorden 

udgraves, Maskebrcedtet scettes paany og asstives o. s. fr., som i 

Lobe-No. 16 anført, til hele Faget er fuldfort. Naar Indgangs- 

faget er færdigt, borttages Lægterne f og Planken o; naar 2—3 

Fag ere fuldførte, reifes den virkelige Jndgangsrannne udenfor 

Brondrammen, og Hjcelperammen med alle Listerne a, b og c 

borttages; trykker Jorden meget stærkt paa Hjcelperammen, 

kan man ved Dunkraften hæve Jndgangsrammens Hovedstykke,
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eller Hjælperammens Fodstykke kan udgraves. Den i Brønden 

fremstaaende Deel af Brcedebeklcrdningen drives heelt ind eller 

bortsaves. Er der ingen Grund til at skaffe (tørre Plads i 

Brønden, bliver Hjælperammen staaende og betragtes som ben 

virkelige Jndgangsramme.

Foranbeskrevne Arbeidsmaade er den i meget los bevægelig 

Jord nodvendige. I noget fastere Jord kan det o ære tilstræk

keligt, som i Lobe-No. 16 anført, at anvende 2, 3 eller 4 

Maskebrceder med Mellemrum.

Arbejdstiden vil i fast Jord blive 1 Time og i los 

Jord indtil 5 Timer længere for Jndgangsfaget end for de 

andre Fag.

25. Aabning af en Minegang med hollandfle Rammer 

i en Zndgangsbrond med almindelig Beklædning.

Da den hollandske Beklædning ikke kan anvendes til 

Minegange i saa los Jord, at Brystet falder ued, saa kan 

Udgaugsfagets Beklædning i den Side, hvor der skal brydes 

igjennem, uden Fare borttages i den Udstrækning, som udfor- 

dres for at give Plads til Minegaugen. Der udhugges til 

Fodstykket, som lægges vandret, i Holde med Brondrammm 

og med Savsnittet i Forlængelse af Broubrammens Savsnit; 

Rammen reises, som i Lobe-No. 20 anført

26. Aabning af en Minegang med hollandfle Rammer 

i en Zndgangsbrond med hollandsk Beklædning.

I den Side, hvor der skal brydes igjennem, nedrammes en Plak 

udfor Savsnittet i Rammen og med Hovedet i den Hoide, Gangen 

skal have; ester Kridtsnoren indskæres i Plokkens Hoved en Rende 

i Flugt med Savsnittene, der angive Minegangens Midtlmie.
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Fig. 52.
Inden Beklædningen borttages i 

den Side, hvor der skal brydes 

igjeunem, afstives begge de til- 

stodende Sider af Brønden ved 2 

tilstrækkelig lange Strygebrceder, 

Fig. 52, der foroven sommes til 

et Par af de ovenfor liggende 

Rammestykker, forneden afstives 

ved en Stræber, nedgravet i Bren

dens Bund; Beklædningen bort

tages i den fornodne Udstrækning, 

esterat Tapperne i dm ene Side 

ere overstemmede; der udgraves

til 1ste Ramme, og denne reises med Fodstykket i den rette 

Hside og med Savsnittet i den rette Flugt, overeensstemmende

med det i Lsbe-No. 20 Anforte.

27. Gjennembrydnmg under en ret Vinkel fra og 

med Gang med almindelig Beklædning, Zorden fast 

eller Blindramme anvendes.

Som almindelig Regel for enhver Gjennembrydnmg 

gjcelder, at man i losere Jord saavidt muligt bryder igjennem 

med en mindre Gang md den oprindelige.

Udgangsfaget gjores saa langt, at Sidegangens Jnd- 

gangsramme med Sidebrceder kan faae Plads imellem begge 

dets Rammer; naar der paaregnes 1/z“ Spillerum paa hver 

Side, bliver Lysningen imellem Rammerne:

for Heelgang 5' lVs",

- Halvgang 3' 111/»" og

- Kvartgang 3' 4Vs".
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I særdeles fast Jord, hvor Jndgangsfaget kan udhugges, 

forinden Beklædningen anbringes, kan man dog notes med at 

gjore Udgangsfaget ligesaa langt imellem Rammerne som Jnd- 

gangsfagets Lysningsaabning.

Da Udgangsfaget saaledes ialmindelighed bliver længere 

end de andre Fag, gjores dets Bekloedniugsbrceder, især 

Tagbrcederne, ofte stærkere end sædvanligt og af rigelig 

Længde. Udgangsfaget gjores helst vandret, om ogsaa den op

rindelige Gang er heldende. Den Side i Faget, i hvilken 

Sidegangen skal aabnes, beklædes ikke, med mindre det varer 

læuge, inden Gjennembrydningen skal foretages. Ere de 2 

Gange undtagelsesvis af samme Størrelse, ssmmes 2" tykke 

Lister paa det bageste Hovedstykke, for at faae Plads til at

Fig. 53.

drive Sidegangens Tagbrce- 

der, eller man kan lægge 

Jndgangsrammens Fodstyk

ke 2" lavere end den op

rindelige Gangs Bund. 

Selv om den oprindelige 

Gang ikke stal fortsættes 

forbi Gjennembrydningen, 

pleter man dog at scette 

endnu 1 Fag, Ud træ del

ses fag et, der benyttestil 

Heulcrgning af Materiale 

og Vcerktoi samt til at treede 

tilbage i, naar Jord fra 

Sidegangen fores forbi; Ud- 

trcedelsesfaget gjores under

tiden kun halvt saa langt 

som et almindeligt Fag.

I Udgangsfaget træffes
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folgende Forberedelser. Midt imellem Fodstykkerne ned

rammes en Plsk, Fig. 53; i dennes Hoved stæres 2 Snit 

vinkelrette paa hinanden, hvis Skæringspunkt angiver Fagets 

Midtpunkt; Kridtsnoren lægges an tU Fagets Midtlinie; 

ved Hjælp af Jernvmkelen afsættes 1 Plsk, vinkelret paa 

Midtlinien, til hver Side af denne, og i deres Hoveder ind- 

stceres Mærker, som betegne Sidegangens Midtlinie.

Jndgangssaget udfores i fast Jord aldeles 

overeensstemmende med det i Lobe-No. 14 og 18 An

førte; det iagttages, at Jndgangsrammens Fodstykke lægges 

vinkelret paa Sidegangens Retning, i Hoide med Udgangs

fagets Fodstykker og med Indersiden i Flugt med Nabofageues 

Sidebrceders udvendige Sider.

Er Jorden mindre fast, saa at Tagbrcederne maae 

drives, efterhaanden som Udhugningen foretages, og Blind

ramme anvendes, afstives Jndgangsrammm med mere Omhu; 

Tagbrcederne gives ved Kiler den rette Stilling imod Ud

gangsfagets Tag, naar Sidegangen har samme Storrelse som 

den oprindelige Gang; er dette ikke Tilfældet, anbringes en 

Styreplanke for Tagbrcederne, see Lobe-No. 24. Arbeids- 

maaden isvrigt den i Lobe-No. 15 Ansorte.

Er Jorden saa los, at de nederste Sidebrceder 

paa hver Side også a maae drives, saa anbringes 2 

Styrelægter paa Udgangsfagets Rammer, Fig. 53.

Naar Tag- og Sidebrcrdernes Anbringelse saaledes ikke 

kan udsættes, til hele Jndgangssaget er udhugget, har bette 

Indflydelse paa den Længde, det i saa Fald er muligt at give 

Jndgangssaget. Paaregnes det, at Beklcedningsbrcederne vil

ligt kunne stikkes 6—8" ind over Jndgangsrammen, og at 

6" netop er den mindste Plads, som udfordres for at drive 

Beklædningen frem, ville Bekladningsbrcederne i Jndgangssaget 

i det Hoieste kunne gives en Længde lig Afstanden fra den
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ene Sidebeklædnings indvendige Side til den andens udven

dige Side, nemlig:

ved Heelgang 4‘ llW',

- Halvgang 3' 9Vi" og '

- Kvartgang 3' 2l/4".

Deraf sees, at Judgangsfaget i Sidegangen, naar Beklcrdnings- 

brcrderne stulle naae mindst 4“ ind over sidste Ramme, i det 

Hoieste kan gives folgende Længder:

ved Heelgang 4* 53Ai",

- Halvgang 3' 3^/a" og

- Kvartgang 2' 83/4",

hvoraf den forste er længere end et almindeligt Fag, Halo

gangen lidt, og Kvartgangen meget kortere end et almindeligt 

Fag. Naar Jordarten tilsteder det, kan Judgangsfaget ogsaa 

ved Koartgange gives almindelig Længde ved forst at jætte 

Jndgangsrammen noget længere frem og dernæst atter, saavidt 

fornsdent gjsres, ombytte den med en Ramme paa det sæd- 

vanlige Sted, naar Beklædningen er anbragt.

W
W
W
W
W
W

28. Gjennembrydning under en ret Vinkel fra og med 

Gang med almindelig Beklædning, Maske anvendes.

Udgangsfaget bygges, som i Lobe-No. 27 anført, kun 

er ben Side, i hvilken Sidegangen skal aabnes, altid beklædt.

Forberedelserne ere desamme, som naar Blindramme 

anvendes.

Indenfor og tæt op til Beklædningen reifes en Ramme, 

hvis Sidestykker foroven og forneden afstives til 2 ved den 

modstaaende Side nedrammede Peele, Fig. 54. Tagbrcederne 

drives jan langt ind, de gerne villigt; om fontø bent borttages 

forinden 1 Sidebrcedt; derefter maa den ovrige Deel af 

Beklædningen borttages. Dette kan skee paa en lignende Maade,



58

denne anbringes t en 

Fig. 54.

som i Lobe-No. 24 anført ved Hjcelp af Dunkraften, idet 

vandret Stilling imod en bag Udgangs

fagets forreste Ramme stillet Planke. 

Ved Anvendelsen af Dunkraften er 

imidlertid at mærke, at dens imod 

Sidebræderne fkraae Stilling bevirker, 

at Bradtet presses ind imod Jorden, 

hvorved Forskydningen efter Længden 

vanfkeliggjores, og at Jndgangsram- 

mens Afstivning ofte kommer iveren. 

Lettere foretages derfor Sidebrcrdernes 

Borttagelse ved en Tallie, hvis ene 

Blok ved en Strop befæstes til et 

Sidestykke, der stilles lodret bag en 

af de bag Udgangsfaget værende 

Rammer i den oprindelige Gang. 

Den anden Bloks Krog hages iud i 

Huller, der udbores t det Sidebrcrdt, 

som stal trækkes ud. Krogen anbringes 

forst i et Hul i Brædtet tæt bag Udgangsfagets forreste Ramme, 

og naar Brcedtet er trukket noget ud, derefter i et Hul i den 

bag bageste Ramme fremstaaende Ende. Hvor Brcederne paa 

Grund af deres Længde og Stivhed ikke lade sig trække ud, 

nsdsages man til at overstemme dem. Man kan saaledes be

gynde med det sverste Brcedt, indsttkke Sidegangens Sidebreeder 

saa langt, de gaae villigt, udgrave Jorden, anbringe del 

sverste Maskebrcedt omtrent et halvt Fag fremme og der- 

paa fortsætte nedefter, i Overeensstemmelse med det i Lobe- 

No. 16 Anforte.

Naar Faget er færdigt, borttages Styrelægterne; naar 

2—3 Fag ere fuldforte, borttages Afstivningen for Indgangs- 

rammen.
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Det bemærkes, at Beklcedniugsbrcrderne, naar Mafle 

anvendes, maae gjsres saameget kortere, end foran i Lsbe-No. 27 

anført, som Jndgangsrammens Tommertykkelse og den op

rindelige Gangs ene Sidebeklcrdning udgjor. Naar Sidegangen 

er af samme Størrelse som den oprindelige Gang, og det paa

regnes, at Beklcedningsbrcederne bor naae 1 Vs" ud over den 

forreste Ramme i Jndgangsfaget, vil dette derfor i det Hoieste 

kunne erholde folgende Længder:

ved Heelgang 3' 9",

- Halv gang 2' 9" og

- Kvartgang 2' 3".

Ved forsi at anbringe et kort Udtrædelsesfag i den mod

satte Side af Udgangsfaget, vil man dog kunne opnaae at 

gjore Jndgangsfaget længere end ovenfor angivet.

29. Gjennembrydning under en Vinkel paa 45° 

eller derover.

For at bestemme Udgangsfagets Længde, Formen af Jnd- 

gangsrammen og for at erholde de til den nøjagtige Afsæt- 

mug af Sidegangens Retning notwendige Maal, udfores en 

Tegning af Gjennembrydningen i ikke for lille Maalestok (31§). 

Linien ab, Fig. 55, er den oprindelige Gangs, cd Side

gangens Retning, og c begge Midtlimers Overskæring. 3 

Linier trækkes parallele med ab og cd paa hver Side i 

Afstande, der angive Sidestykkernes indre og ydre Flader og 

Sidebrcedernes ydre Flade, ben sidste Afstand dog for Spille

rummets Skyld forøget i Sidegangen med 3 2" paa hver 

Side. Ved Skæringspunkterne e og f er Udgangsfagets 

Længde bestemt; Formen as Vinkelrammeus Hoved- og Fod

stykker sees af ghik, og Sidestykkernes af ghlm og ikn0. 

Fra Punktet p nedfældes den vinkelrette Linie pq, og Maalene
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Fig. 55.

er, st, uf og qr tages til Afsætning af Sidegangens Retning.

Udgang s fag et gjores saa langt som foranført og 

indrettes, som i Lsbe-No. 27 beflreven.

Forberedelserne bestaae i Nedramning af Pløkkene c, 

q, s og u, hvori der -skæres Savsnit ester begge Mineveienes 

Midtlinier.

I fast Jord udfores Jndgangsfaget væsentligst som i 

Lobe-No. 14 og 18 anført; det iagttages, at Fodstykket læg

ges vandret, i Holde nt eb Udgangsfagets Fodstykker, vinkelret 

paa pq, Savsnittet i Forlængelsen as s c u og Indersiden i 

Flugt med Nabofagenes Sidebrceders udvendige Sider. Af

standen imellem Jndgangsfagets Rammer afpasses saaledes, 

at den i den længste Side bliver lig med eller noget ftørre end 

et almindeligt Fags; Jndgangsfagets 2ben Ramme sættes 

vinkelret paa Gangens Midtlinie; Beklcedningsbrcedernes 

Længde er forskjellig, og deres Længder maales paa Tegningen.
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Fig. 56.

Sidegangens 2det Fag bygges pan sædvanlig Maade, idet 

det dog kan blive nødvendigt at indstikke Stdebreederne i den 

ene Side og nogle af Tagbrcrderne fra det færdigt udhuggede 

Fag; i den korte Side foretrækker man ofte at gjore Side- 

brcederne faa lange, at be naae over begge de 2 forste Fag.

Er Jorden mindre fast eller endog los, saa- 

ledes at Tagbrcrderne skulle drives, efterhacmden som Faget 

udhugges, eller der maa anvendes Maske, faa bliver Arbejds

manden i Hovedsagen overeensstemmende med det i Lobe-No. 

28 og foran for fast Jord Anforte. I Arbejdsmanden, der 

er viist i Fig. 56 for los Jord, mærkes dog folgende For- 

stjellig heder:

Arbeidstegntngen maa indbefatte Sidegangens 2det 

Fag, da Jndgangsfagets Blindramme og begge Fagets virke

lige Rammer i Fagets korte Side kunne komme til at staae
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tæt sammen*), medens Fagets Længde i ben lange Side skal vare 

omtrent lig et almindeligt Fags Længde; derved kan det blive 

nsdvendigt, navnlig ved de ftørre Gange, at ikke alene Jud- 

gangsfagets Blindramme men ogsaa dets 2den Ramme for- 

fcerdiges som Vinkelramme. I mindre fast Jord staaer Jnd- 

gangsrammen som i fast Jord, medens den i los Jord staaer 

indenfor Beklædningen.

Hvad Forberedelserne angaaer, bemærkes Folgende: I 

alle de skjcevvinklede Sidestykker, hvorimod der ved Arbeide i los 

Jord stal sættes Stræbere for Maflebraderne, gjsres Indsnit 

til fast Slotte for Stræberne; paa de fljcevvinklede Fod- og 

Hovedstykker sømmes Klamper til ©totte for det Sidestykke, 

hvorimod Strygebrcedtet stal afstives.

Med Hensyn til Arbeidets Udførelse bemærkes Folgende: 

Tagbrcederne inddrives vinkelrette**) paa ben oprindelige Gangs 

Retning; de Tagbrceder, der ikke komme til at hvile paa begge 

Jndgangsfagets Hovedstykker, ville ikke alene som de andre 

Tagbrceder vcere at holde i deres rigtige Stilling ved Kiler 

imod Loftet eller imod en Styrelægte, naar Sidegangens 

Hoide er mindre end den oprindelige Gangs, men ogsaa vcere 

at fremdrive noget mere end ellers nsdvendigt, Fig. 56, for 

at give dem en Understottelse i Jorden. Sidebræderne, der

Det er nemlig nødvendigt, at Jndgangsfagets Sidestykker enten 

staae saa langt fra hinanden, at der er Afstand nok til at drive 

næste Fags Beklædning, eller at de staae hinanden saa uær, at 

Beklcedmngsbræderne kunne nane over begge Fag.

**) Er Sidegangens Hoide mindre end den oprindelige Gaugs, kan 

man ogsaa føre Tagbrcederne parallele med forstnævnte Gaugs 

Retning. For at føre det 2det Fags Tagbrceder, bliver det 

dog ogsaa i dette Tilfælde nsdvendigt midlertidigt at borttage 

Jndgangsrammens Hovedstykke og imedens at anbringe en 

anden Understottelse for Taget.
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fores paa sædvanlig Maade, gjores i det foreliggende 

Tilfælde til ben korte Side saa lange, at de tillige kunne 

tjene i Sidegangens 2det Fag. Beklædningen i den oprin

delige Gang borttages paa den i Lsbe-No. 28 beskrevne 

Maade, naar Blaske anvendes. Der arbeides iovrigt paa 

sædvanlig Maade overeensstemmende med det i Lobe-No. 16 

og 28 Anforte, dog at der udgraves mere i ben ene end i ben 

anden Side af Faget.

For at kunne fore Tagbrcederne til Sidegangens 2det 

Fag, maa Jndgangsrammens Hovedstykke midlertidigt bort

tages; dette udfores saaledes: forst hæves dette Hovedstykke 

oed 2 Dunkraste vk — 3kuf derefter anbringes en 2" Stryge

planke under be i ben oprindelige Gang fremstaaende Ender 

af Jndgaugsfagets Tagbrcrder; Strygeplanken understøttes af 

3 Stræbere, som staae paa en Planke, og som drives rigtigt 

faste; Strygeplauken lægges saa ncer Hovedstykket som muligt, 

dog uden at komme iveien for dettes Borttagelse og Tag- 

drcedernes Foring; efterat en stærk Lægte er sommet foroven 

paa Jndgangsrammens Sidestykker, for at holde disse fra 

hinanden, borttages Dunkraftene og Hovedstykket. Jstedetfor 

Strygeplanken med dens Stræbere kan man ogsaa anvende 

en almindelig Ramme, hvis Stilling sikkres ved Skraalcegter i 

alle 4 Hjorner. Naar 2det Fags Tagbrceder ere drevne, paalcrg- 

ges det aftagne Hovedstykke, hvorved det maaskee atter bliver nod- 

vendigt at anvende Dunkraftene, inden Afstivningerne borttages.

I efterstaaende Tabel findes Udgangsfagets Længde i 

Lysningen i de forskjellige Tilfælde for hver 5° fra 45°—90°.



sHovet gang. Heelgang. Halvgang. Kvartgang.

45°
Heelg- 7' 10" Heelg. 7'8" i

Halvg. i 6' O"

Kvrtg. 5' 2"
Kvrtg. i 5' 1"Halvg.

Kvrtg.

6" 3"

5' 5"

Halvg. 6' 1"

Kvrtg. 5' 3"

50°
Heelg.

Halvg.

Kvrtg.

7* 4"

5' 9"

5' 0"

Heelg.
Halvg.

Kvrtg.

7* 2"

5' 8"

4‘ 10"

Halvg. 5' 7"

Kvrtg. 4' 10"
Kvrtg. 4' 9"

55°
Heelg. 6" 10" Heelg. 6' 8"

Halvg., 5' 2"

Kvrtg. 4* 6"
Kvrtg. 4' 5"

i

Halvg. 5' 4" Halvg. 5' 3"

Kvrtg. 4' 7" Kvrtg. 4* 6"

600
Heelg.

Halvg.

6' 4"

4'11"
Heelg.
Halvg.

6' 2"

4' 10"
Halvg. 4‘ 10"

Kvrtg. 4* 2"

i

Kvrtg. 4' 1"

Kvrtg. 4' 3" Kvrtg. 4" 2"

65°
Heelg. ti' 0" Heelg. 5' 11" Halvg. 4‘ 7“

Kvrtg. 4'0"
Halvg. 4‘ 8" Halvg. 4* 7“ Kvrtg. 3' 11"

Kvrtg. 4* 0" Kvrtg. 4' 0"

70°
Heelg. 5' 9" Heelg. 5' 9"

Halvg. 4* 5"

Kvrtg. 3' 10"
Kvrtg. 3' 3“Halvg. 4‘ 6" Halvg. 4* 5"

Kvrtg. 3' 10" Kvrtg. 3' 10"

75°
Heelg. 5' 6" Heelg. 5' 6"

4' 3"
Halvg. ! 4- 3"

Kvrtg. i 3' 8"
Kvrtg. 3' 7“Halvg. 4* 4" Halvg.

Kvrtg. 3' 8" Kvrtg. 3' 8"

80°
Heelg. 5' 4" Heelg. 5' 4"

Halvg. 4* 2"

Kvrtg. 3' 7"
Kvrtg. 3* 6"Halvg.

Kvrtg.

4' 2"

3' 7"

Halvg.

Kvrtg.

4' 2"
-

85°
Heelg.

Halvg.

Kvrtg.

5' 3"

4' 1"

3' 6"

Heelg.

Halvg.

Kvrtg.

5' 3" 

4'1" 

3' 6"

Halvg, 4* 1"

Kvrtg. | 3' 6"
Kvrtg. 3' 5"

90°
Heelg.

Halvg.

Kvrtg.

5'1$" 
3' 1U" 

|3' é’/a"

Heelg.

Halvg.

Kvrtg.

5' 14"
3' 11

3' 4z"

Halvg. 3' 11}"

Kvrtg. 3'4’"
Kvrtg. 3" 4^"



65

30. Gjennembrydning under en Vinkel mindre end 45°.

Som det sees af Tabellen foran, aftager Udgangsfagets 

Længde, eftersom Gjennembrudsvinkelen tiltager. For at for- 

mindfke denne Længde saa meget som muligt, brydes forst 

vinkelret igjenuem med en Hjcrlpegang, der helst maa vcere af 

samme Størrelse som den oprindelige, hvorfra da atter brydes 

igjennem ester en Vinkel storre end 45°, Komplementet til 

Gjennembrudsvinkelen, og da helst med en mindre Gang end 

den oprindelige.

Er Jorden saa fast, at et tilstrækkeligt langt Fag 

af Hjcelpegangen kan udhugges uden Beklædning, udfores dette, 

hvorncest Hjcelpegangen beklædes. Der udfores en Tegning af 

Gjennembrydningen i ikke for lille Maalestok, som viist i Fig. 

57, ganske i Lighed med det i Lobe-Ro. 29 Anforte. Med 

Hensyn ül Udforelsen bemærkes blot, at Udgangsfagets Hoved-

Minereglement. 5
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stykker forhsies 4" og Hjælpegangens 2", naar Sidegangen 

gives samme Størrelse som den oprindelige Gang.

Er Jorden mindre fast eller los, saa at i det 

Mindste Tagbrcrderne maae drives, efterhaanden som Faget 

udhugges, et det nødvendigt at fortsætte Hjælpegangen saa 

langt, at det sidste Fag kan blive tilstrækkeligt langt til den skjcrve 

Gjenuembrydning. Af Opgivelserne i Lsbe-No. 27 og 28 sees 

den største Længde, det er muligt at give Jndgangsfaget i en 

under en ret Vinkel udgaaende Sidegang, og af Tabellen i 

Lsbe-No. 29 sees hvilke Længder, der under forskjellige For

hold udsordres til stjceve Gjennembrydninger; ved en Sammen

ligning sees det, at Forstjellen imellem de nævnte Fag kan 

vcere meget betydelig. Da det nu ikke er muligt, naar Be- 

klcrdnmgen drives samtidigt med Fagets Udhugning, at give 

et efterfolgende Fag en vilkaarlig Længde, saa indsees det let, 

at Hjcelpegangens Lceugde bliver forskjellig under lforskjellige 

Forhold.

Hvorledes man forholder sig, oplyses bedst oed et Exempel. 

Antages det, at der i los Jord skal brydes igjennem fra en 

Halvgang med en Kvartgang under en Vinkel paa 40°, saa 

vil 1ste Fag i Hjcelpegangen kunne gjores 2' 10" langt, 

medens Udgangssaget i Hjcelpegangen skal vcere 4V10" langt. 

I Regelen vil i los Jord et Fag kunne gjores hoist 12—18— 

20—21" længere end det foregaaende, henholdsviis for Hoved-, 

Heel-, Halv- og Kvartgang. Deraf folger, at Hjcelpegangen 

i det foreliggende Tilfælde maa have 3 Fag, inden den for

nødne Længde erholdes. Den Tegning af Gjennembrydningen, 

der udsordres, udfores paa folgende Maade:

Linierne ab og cd, Fig. 58, angive den oprindelige og 

Sidegangens Retning. Parallele med disse Linier drages Linier, 

der betegne Sidestykkernes og Sidebeklædningernes Grcendser, 

see Lsbe-No. 29. Af Tabellen sees, hvor langt Udgangsfaget i
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Hjcrlpegangm stal være. Derefter undersoges, hvormange Fag 

der ere nødvendige i Hjælpegangen, forinden Udgangsfaget kan 

faae den fornodne Længde. Linien gh trækkes parallel med 

ab i den Afstand, som naaes ved sidste Fag for Udgangsfaget. 

Overskæringen i bestemmer da Udgangsfagets Ramme, hvor

efter saavel Hjælpe- som Sidegang tegnes i Overeensstemmelse 

med det tidligere Angivne.

31. Skjæve Gjennembrydninger og Retningsforan

dringer uden Anvendelse af Vinkelrammer.

Raar Jorden er saa fast, at Faget heelt kan udhugges, 

inden Beklcedningsbrcederne anbringes, kunne Gjennembrydninger 

under skjceve Vinkler udfores paa en lettere Maade med al

mindelige Rammer uden Anvendelse af Vinkelrammer.

5*
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Fig. 59.

k!— i "F

Er Gjennembrudsvinkelen ncerved 90°, kan den i Fig. 59 

viste Fremgangsmaade anvendes.

Skal den oprindelige Gang ab, Fig. 60, ikke forlanges,

Fig. 60-

dannes et Udgangsfag omkring 

b; Sidegangens Jndgangsramme 

sattes vinkelret paa Sidegangens 

Midtlinie bc, og Udtrcedelsesfagets 

Jndgangsramme vinkelret paa 

Vinkelen abc’g Halveringslinie.

Skal den oprindelige Gang 

fortsættes, udfores forst et Ud

gangsfag som ved retvinklet Gjen- 

nembrydning, og derefter forholdes, 

som viist i Fig. 61.

Mindre Retningsforandrin

ger og Gjennembrydninger under 

store Vinkler kan man i losere Jord 

ogsaa foretage ved Svingning, 

der udfores, som viist i Fig. 62.



Da Faget bliver be

tydeligt bredere i den 

forreste Deel end i den 

bageste, maae Tag- 

brcederne gribe be

tydeligt ud over den 

forreste Ramme, og 

de maae derfor stottes 

ved Lister, der sammes 

paa Bagsiden af den

nes Hovedstykke og 

gaae ud over Side- 

brcederne. Det vil 

vcere lettest at danne 

de yderste Breeder som 

Kilebrceder, der som- 

mes til de ucestyderste 

og drives frem med 

disse. Rammen sæt

tes vinkelret paa Faget 

efter 2 ulige lange 

Afstandsstokke og et 

Savsnit. Maximum 

af Svingning er 10°. 

I fast Jord, hvor 

Beklcednmgsbrcrderne 

kunne anbringes efter 

Fagets Udhugning, er det unødvendigt at anvende dobbelte 

Sidestykker.

Fig. 62
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32. Gjennembrydninger, naar Hollandfl 

Beklædning anvendes.

Skal den oprindelige Gangs Retning ikke bevares, men 

der stal boies af til en af Siderne, anvendes særlig forarbejdede 

Rammer med ulige brede Sidestykker, Fig. 63; det smalle

Fig. 63.

Sidestykke skal være mindst 6" bredt; Antallet af fkjceve Rammer 

afhænger deels af Vinkelens Størrelse, deels af den Brede, man 

kan give det brede Sidestykke; denne Brede bor ikke være over 

10"; Afstanden imellem Sidestykkerne bliver uforandret som i 

den oprindelige Gang, hvorfor Retningsforandringen skeer efter
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en i en Cirkel indskreven Mangekant. Antallet og Størrelsen 

af Rammer bestemmes ved en Tegning.

Skal der brydes vinkelret igjennem fra en Gang, uuder- 

stottes samtlige Hovedstykker, hvis Sidestykker skulle bort

tages for at give Plads til Sidegangen, ved en Planke, der 

sommes eller skrues fast til de nærmeste Hovedstykker, hvis 

Sidestykker blive staaende. Sidestykkerne borttages, efterat de 

fornodne Tapper ere overftemmede; i den derved fremstaaende 

ubeklcedte Side fores Gangen paa sædvanlig Maade.

Er Sidegangen ikke vinkelret paa den oprindelige Gang, 

forholdes paa forefkreoen Maade, som viist i Fig. 64, hvor 

Jorden er forudsat saa fast, at Rammerne ikke behove at sattes 

aldeles tæt sammen.

Fig. 64.
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33. Almindelige og sammenlignende Bemærkninger.

Den almindelige Beklædning af Minegange kan bruges 

i enhver Jordart, hvori der overhovedet kan vare Tale om at 

minere, fra den fasteste til den loseste, medens den hollandfle 

Beklædning ikke kan anvendes i saa los Jord, at Brystet maa 

sikkres imod Nedstyrtning ved en Mastebeklcedning.

Til en 100' lang Minegang udfordres meget nær 30 

Fag af de forskjellige Storrelser af Gange med almindelig 

Beklædning, og 150 hollandfle Rammer af 8" Brede. Na ar

der paaregnes almindelig fast Jord, hvori Hakken ikke bruges 

meget,vil til Foring af en 100' lang Minegang omtrent udfordres: 

270 Timer til Hovedgang,

240 do. - Heelgang,

195 do. - Halvgang,

180 do. - Kvartgang og

150 do. - hollandsk Beklædning.

Er det ikke nødvendigt at drive Sidebrcederne, vil For

holdet omtrent stille sig saaledes:

240 Timer til Hovedgang,

210 do. - Heelgang,

165 do. - Halvgang,

150 do. - Kvartgang og

150 do. - hollandsk Beklædning,

og Forholdet vil meget nær blive det samme oed fastere Jord, 

uagtet Tiden foroges.

Af Ovenstaaende sees det, at der arbeides noget hurtigere 

med den hollandske Beklædning end med de mindre Gange 

med almindelig Beklædning. Aarsagen hertil ligger for endeel 

i den lettere Anbringelse af Beklædningen og for endeel i den 

Omstændighed, at der for samme Maal i Gangens Lysning
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udgraves mindre Jord. Grundene til, at Beklædning med 

Rammer og Breeder desuagtet er den almindelige, ere folgende:

1. Den almindelige Beklædning er som foranført anvendelig 

under alle Forhold, og, naar der træffes paa meget forskjellig- 

artet Jord, er Overgangen fra den ene Arbeidsmaade til den 

anden meget let, medens det ikke lader sig gjsre at gaae over 

fra en hollandsk til en almindelig Beklædning, naar man 

uventet skulde trænge til Maskebeklædning.

2. Den almindelige Beklædning egner sig bedst til An

vendelse i. haard og stenet Jord, eftersom man lettere oed den 

end ved hollandst Beklædning kan udfylde de udenfor Beklæd

ningen fremkomne Aabninger; ved en Forkiling af Beklcednings- 

brcederne i de færdige Fag kan den almindelige Beklædning 

ogsaa lettere bringes til at stutte nærmere til Jorden.

3. I meget haard og fast Jord kunne begge Slags 

Beklædninger anvendes til Gange af alle Storrelser, eftersom 

der i saa Fald udfordres en ringe Underststtelse for at for

hindre Jordbevægelser. Derimod i losere Jord, hvor man ved 

almindelig Beklædning sikkert og uden synderligt Tidstab ar- 

b etb er med Blindramme, er det ikke sikkert, at Jorden oil blive 

staaende i Taget af de store Gange, inden den hollandske 

Ramme anbringes; derfor egner den hollandste Beklædning sig 

mindre for de store Gange end den almindelige Beklædning.

Sees hen til Gjeunembrydninger, er Fordelen overvejende 

paa den hollandske Beklædnings Side. I almindelige Gange 

kan der i Regelen ikke brydes igjennem uden paa de Steder, 

hvor Udgangsfag iforveien ere forberedte, medens der med stor 

Lethed brydes igjennem med hollandske Gange paa et vilkaar- 

ligt Sted. Selve Gjennembrydningen foretages med hollandst 

Beklædning hurtigere og lettere i enhver Retning; det er med 

den ganske anderledes bekvemt at vende og dreie sig i de 

forfkjelligste Retninger. Med hollandsk Beklædning omgaaer
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man derfor bedre end med almindelig Beklædning de Vanskelig- 

heder, man mutigen træffer paa, f. Ex. ualmindelig store Steen.

Folgen af alt Foranstaaende er da, at almindelig Beklæd

ning bruges udelukkende til de ftørre Gange, der anvendes som 

Færdsels- og Forbindelsesveje, og som ved Fæstninger sæd

vanligt anlægges kort for eller i Begyndelsen af en Belejring, 

medens man foretrækker, naar Jordarten egner sig dertil, de 

hollandske Gange til de mindre Gange, der fores hen til 

Punkter under Terrainet, hvor efter Belejringens Gang Mine

ovne skulle anbringes.

Som almindelig Bemærkning skal her anfores, at det i 

et Reglement ikke er muligt udtømmende at give Regler for- 

alle modende Tilfalde, der kunne være mange og forskjellig- 

artede. Til den tidligere givne Regel, at Mineuren bor 

sgge at blive erfaren i Jordartens Bedømmelse, skal endnu 

fsies den, at han bør føge at blive saa erfaren i Anvendelsen 

as de til hans Raadighed varende Hjælpekilder af enhver Art, 

at han i hvert enkelt forekommende Tilfalde uden Toven kan 

gribe det Rette.

34. Minebrsndes Anvendelse som Vandbrønde.

Udførelsen af en Vandbrønd kan flee ganske paa samme 

Maade som en almindelig Minebrond. Dybden maa gjores 

saa stor, at Vandet samler sig i Bronden i tilstrækkelig 

Mængde; man maa derfor et Stykke ned i det vandsorende 

Lag. Vanskeligheden ved Udforelsen vil navnlig bestaae i at 

holde Bronden nogenlunde fri for Vand under Arbeidet; dette 

skeer enten ved Spande eller bedre ved Pomper. Beklædning 

med hollandske Rammer frembyder ved disse Anlceg flere For

dele fremfor den almindelige Beklædning paa Grund af ben 

ringere Fagdybde og den lettere Anbringelse af de enkelte 

Rammer.
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Naar Bronden kun skal benyttes af Faa, kan man hæve 

Vandet ved en Spand eller en Pompe. Kan man ikke skaffe 

et Pompetrce tilveie, kan man danne sig et saadant af 4 

sammensommede Breeder. Skal Brondm være tilgængelig for 

mange Mennesker, er det hensigtsmcessigst at have ved Siden 

af den en stor Vandbeholder, der omtrent svarer til Forbruget 

for 12 Timer. Beholderen, der er et stort Kar, forsynet med 

de fornødne Udlobshaner, fyldes da flere Gange i Doguet. Ind

retningen af Brøndens ovre Deel sees af Fig. 65. Vandet

Fig. 65.

haves ved 2 Spande, der lidt over deres Tyngdepunkter 

hænge i en Kjcede uden Ende; denne gaaer om Valsen af en 

Vindeindretning. Ved at dreie paa dennes Sving gaaer af- 

vexlende en fuld Spand op, og en tom Spand ned. Naar
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Spanden kommer i Hoide med den Afløbsrende, der er bestemt 

til at lede Vandet hen i Beholderen, fattes den af en Hage, 

hvorved den kanter om, og Vandet lober ud i Renden.

VI. Beregning af Ladningens Størrelse.

35. Indledende Bemærkninger.

Ledet af Erfaringer, der ere vundne ved en stor Mængde 

Forsog, har man opstillet Formler, der temmelig noiagtigt 

angive Størrelsen af den Ladning, der, anbragt i et bestemt 

Punkt, frembringer den attraaede Virkning i ethvert forekom

mende Tilfælde, saavel i Henseende til Dannelsen af en Tragt 

som til 0 belæg g el) en af en underjordisk Gang. Omvendt kan 

man, naar Ladningens Størrelse forud er given, af de 

samme Formler bestemme det Sted, hvor Ovnen stal an

bringes for at frembringe en Tragt af en bestemt Form eller 

indslaae en Gang paa et bestemt Sted.

Inden der gaaes over til en Fremstilling af disse Form

ler, skal her kortelig anfores nogle almindelige Bemærkninger 

om Sprængstoffers Virkning under forskjellige Omstændigheder, 

samt anfores nogle særegne Forhold ved Mineovne.

Dersom der existerede et Sprængstof, der i et Nu ud

viklede sin hele Kraft, vilde den udviklede Gasmcrngde udsve 

samme Virkning til alle Sider, uafhængig af Beskaffenheden 

af de Mineovnm omgivende Materier, altsaa hvad enten Om

givelserne ere eens eller forfkjelligartede paa de forskjellige Sider. 

Naar den af Sprængstoffet udviklede Gasmcengde derimod ikke 

udvikles i A eneste Meblik, men der dertil behoves en kjende

li g Tid, saa vil Virkningen vise sig stsrst til den Side, 

hvor Modstanden er mindst, og Virkningen altsaa ogsaa vise
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sig mindst til den Side, hvor Modstanden er störst. I Virke

ligheden vil ethvert Sprængstof behove en Tid, om end meget 

kort, for at udvikle sin hele Kraft, men den fornsdne Tid er 

ikke lige lang for de forskjellige Stoffer, ligesom den ogsaa er 

forfkjellig efter Ladningens- Storrelse.

Da, som i Lobe-No. 1 anfort, almindeligt Krudt og de 

andre Sprcengstoffer have en forfljellig Forbrcrndingshastighed 

og altsaa udfordre forfljellig lang Tid til den fulde Kraft- 

udvikling, oil deres Virkning vise sig forfkjellig. For at gjore 

dette ret indlysende anfores, at O,oi A Musketkrudt kan kaste 

en Gevcerkugle ud paa en Afstand af henved 8000' og lade 

Geværet uskadt, medens en lige saa kraftig Ladning Skyde

bomuld eller Dynamit sandsynligviis kun vil udkaste Gevær- 

kuglen paa en meget kort Afstand og sprænge Geværet. Hvor 

Mineovnens Omgivelser derfor yde forfkjellig 

Modstand, anvender man det langsommere for

brændende Krudt, hvor den storste Virkning øn

skes til den Side, hvor Modstanden er mindst, 

medens man fordeelagtigt kan anvende det hurti

gere forbrændende Sprængstof, hvor den storste 

Virkning snskes tilden Side, hvor Modstanden 

er storst.

De nævnte Sprcengstoffer anvendes altsaa fordeelagtigt til 

Sprængning af Palissader, Stormpcele, Barriereporte o. desl., 

hvor Fordæmning ikke kan anvendes eller kun anvendes ufuld

stændigt. Det almindelige Krudt anvendes derimod fordeel- 

agtigst til Aabning af Minetragte og Jndslagning af Mine

gange; det egner sig altsaa bedst til Anvendelse ved saadanne 

Miner, hvis Ladningers Storrelse er Gjmstand for dette 

Afsnits Indhold.

Af nylig her anstillede Forsog imellem almindeligt Spræng - 

krudt og Dynamit fremgaaer ogsaa Rigtigheden heraf. Dyna-
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miten har nemlig afgjort viist sin Overlegenhed over Krudtet ved 

Sprængninger af Palissader med ufordcemmede Miner, og man 

har her funden Forholdet imellem Virkningerne at være i det 

Mindste 18 : 1. Dynamiten synes navnlig at virke voldsomt 

i umiddelbar Berøring med den Gjenstand, som stal bortsprænges, 

hvorimod dens Virkning taber sig betydeligt med Afstanden. 

Anvendt ved Jordminer, har man funden, at Dynamitens 

Virkning ved fordummede Miner er omtrent l1/» Gauge 

Krudtets, ved ufordcemmede Miner omtrent 2 Gange.

Skydebomulden viser lignende Forhold, men der har ikke 

i den senere Tid været gjort Forssg dermed; dens Virkning 

er ved Palissadesprcengninger o. desl. endeel mindre, ved 

Jordminer omtrent som Dynamitens.

Ledet dertil ved ovenstaaende Betragtninger om Betyd

ningen af Forbrcendmgshastigheden har man sogt at spare 

Krudt ved at blande det med fremmede Stoffer, fornemmelig 

Saospaaner, hvorved Forbramdingshastigheden formindskes. De 

anstillede Forjog have imidlertid ikke altid svaret til Forvent

ningen, mulig en fordi Savspaauerne have formindsket For- 

brcendingsvarmen og altsaa derved tildeels hævet den ved den 

langsommere Forbrænding opnaaede Fordeel.

Af nylig her foretagne Forsag synes det at fremgaae, at 

man erholder en renere Tragt ved at blande Krudtet med -!?. 

Maal Savspaaner.

Ved anstillede Forssg er det godtgjort, at Virkningen af 

en Mine i Jord snarere foreges end formindfles ved et lidet 

Luftrum udenom Krudtkassen, hvorfor det ikke er magtpålig

gende at tilstoppe det tomme Rum udenom Kassen.

36. Mineurens gamle Lov.

Forssg have godtgjort, at naar man ved Sprængning 

af forfkjellige Ovne i samme Legeme. har faaet ligedannede
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Tragte, da forholde Ladningerne sig ligefrem som Rumfangene 

af de fremstaaede Tragte; da de ligedannede Rumfang atter 

forholde sig som Kubus as de eensliggende Linier, har man 

altsaa: at ved ligedannede Tragte forholde Ladnin

gerne sigsom Kubus af be eensliggende Linier, eller:

L : 1 =■ M3 : m8 = T8 : t8 — S3 : s3 .... (1) 

naar L og 1 betyde Ladningerne af 2 Ovne udtrykte i 8>, M 

og in de korteste Mod stand s linier, T og t Tragtradierne, S og 

8 Sprcengningsradierne udtrykte i Fod.

Den ved Formel (1) udtrykte Lov kaldes Mi ne urens 

gamle Lov, og af den kan man altsaa sinde Ladningen for 

enhver Ovn, der vilde give en Tragt af en bestemt Form, 

naar man kjendte Ladningen for en anden dermed ligedannet 

Ovn i samme Legeme, idet man nemlig har:

_'M3 T3 S3
L = m8 1 = t3 1 = P*1

37. Ladningsbestemmelser for almindelige Ovne.

Da almindelige Ovnes Tragte altid ere ligedannede, vil 

en almindelig Ovns Ladning La i samme Jordart altid staae 

i et bestemt Forhold til Tragtens Rumfang R. Betegnes 

dette Forhold i Almindelighed ved 6,, haves altsaa:

La cr R

Ved Forjog har man bentæft fundet, at Tragten for en 

almindelig Ovn med tilstrækkelig Noiagtighed kan antages for 

en afkortet Kegle, hvis Hoide er den korteste Modstandslinie 

Ma, og hvis Grundflader ere Cirkler med Radius lig Ma 

og 1 /o Ma. Man har da:

R = Vs . 2 M er Ma2 — Ma er xk Ma2 = M/6 M/ 
d d d a d

Indsattes Værdien for R i ovenstaaeude Ligning haves:
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La = c, .“/eMa3................(2)

eller naar 11!s c, sættes = c:

i'a ~ c Ma3.............(3)

La angiver da Ladningen i A, naar Ma er udtrykt i Fod; 

Constanten o, bestemmes ved Forjog, og c ved Beregning.

I Tabel II, Lobe-No. 42, findes Værdierne for c i de 

hyppigst forekommende Tilfælde. Værdien for c i en Jordart, 

der har faaet Navn af almindelig Jord, er ----- O,io, saa at 

man for Ladningen af en almindelig Ovn i almindelig Jord 

har Formlen:

La ----- O,io Ma 3............ (4)

der kaldes Mineurens Regel, ifslge hvilken den korteste 

Modstandslime, udtrykt i Fod, kuberes og divideres med 10, 

hvorved Ladningen erholdes i tt.

Af Formel (3) erholdes:

M. - \/ L* -° e, ..............(5)

idet c2 — hvilken Constant ligeledes er angiven i 

Tabel II. Formel (5) tjener til at finde den korteste Mod- 

standslinie Ma, hvorunder Ladningen La skal anbringes for 

at give en almindelig Ovn.

Exempel 1. I Jord blandet med Steen flal lægges 

en almindelig Ovn med Ma =9'; der haves da efter Tabel 

II og Formel (3):

La = 0,14.93 = 102 tt

Exempel 2. I reent Leer flal lægges en almindelig 

Ovn med 250 tt Ladning; der haves da efter Tabel II og 

Formel (5):

Ma = 1,84-2 V250 11,6'
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38. Ladningsbestemmelser for overladede Ovne.

Naar Tragtradius ikke overstiger 1 Va (Sange 

den korteste Modstandslinie, benyttes folgende Formel:

Lo - cT03

hvor Lo er Ladningen i A, c har den tidligere Betydning, 

og To er Tragtradien udtrykt i Fod.

Formlen stemmer altsaa med (3), kun at Tragtradien 

indgaaer istedetfor ben korteste Modstandslime.

Kaldes Forholdet imellem disse 2 Sinter n, altsaa:

To = nMo 

erholdes:

Lo = c n3 Mq ...........(6)

Naar Ovnen er mere overladet, altsaan>>iVs, 

giver denne Formel for store Værdier for Ladningerne; man 

benytter da folgende:

Lo — c (1,05 — 0,o5 n)3 T03

Indføres To — n Mo, forandres Formlen til:

1-0 — 6 n3 (1,05 — O,o5 n)3 M* .... (7)

I Praxis benyttes ikke overladede Ovne med en større 

Tragtradius end 3 Gange den korteste Modstandslinie, altsaa 

den hoieste Værdi for n bliver 3.

Ex empel. I Jord blandet med Steen skal lægges en 

overladet Ovn med 10' korteste Modstandslinie og 20' Tragt- 

radius ; der haves da efter Tabel II og Formel (7):

Lo = 0,14.23 (1,05 — 0,05.2)3 103 = 960 tt

Minereglement. 6
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39. Ladningsbestemmelser for underladede Ovne.

Man benytter her Formlen:

r-u-r..(l-h3nr
hvor n er Forholdet imellem Tragtradien og den korteste 
Modstandslinie, og La er den Ladning, der anbragt paa 
samme Sted som ben underladede Ovn vil give en almindelig. 
Ovn. Kaldes den korteste Modstandslinie Mu, haves:

La = c Mu3

som indsat i foranstaaende Formel giver:

Lu ” ° (1 + 3n)3 (8)

Raar der stal aabnes en Minetragt, benyttes ikke under
ladede Ovne med en mindre Tragtradius end Halvdelen af 
den korteste Modstandslinie, da Miuetragten allerede i dette 
Tilfælde nceften fyldes af tilbagefaldende Jord.

Exempel. I fugtigt Sand skal lægges en underladet 
Ovn med 10' korteste Modstandslinie og 5' Tragtradius; 
der haves da efter Tabel II og Formel (8):

Lu = 103 — 58 #

40. Ladningsbestemmelser for Ovne, der ingen Tragt 

give (Zndslagsmmer).

Raar Tragtradius bliver = 0, altsaa naar n = O t 
Formel (8), haves:

L| = c(å)3 . Mj3 eller omtrent:

Li = Vs c Mj3. . . . . . . . . . . (9)

og da c Mf3 = La eller — den Ladning, der paa samme
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Sted som den underladede Ovn vilde give en almindelig Ovn, 

saa er:
Li = r/5 La

Vs af den Ladning, som er nodoendig for paa samme Sted 

at danne en almindelig Ovn, er altsaa Grcendsen for den 

Ovn, som under en bestemt Modstandslinie ikke giver nogen 

Tragt; selvfølgelig give mindre Ladninger under samme Mod- 

standslinie, eller samme Ladning under ftørre Modstandslinie 

heller ingen Tragt. Denne Slags Miner kaldes ogsaa Jnd- 

s l a g s m i n e r, fordi de kun bruges til Jndflagning af Minegange.

Er m den korteste Modstandslinie, hvorunder Ladningen 

Li maatte anbringes for at danne en almindelig Ovn, da 

haves ifølge (3):
Lj — cm3

men da tillige Li = c (4)3 Mf3, saa er:

cm3 = c (4)3 Mj3 

hvoraf:
m == 4/t  Mj , og Mf = 7/4 ni........... (10)

eller for at Ladningen Lp der under en korteste Modstands

linie af m giver en almindelig Ovn, ikke flal aabne en Tragt, 

maa den anbringes under en korteste Modstandslinie af Vim.

Exempel. I almindelig Jord vil en Ladning paa 

200 A efter Tabel II og Formel (5) give en almindelig 

Ovn under en korteste Modstandslinie. 2,1544 ygOO = 

12,c/; Ladningen vil altsaa netop ikke aabne Tragt i en 

Dybde af 7/4 . 12,o' — 22,1'.

41. Bestemmelse af Constanten c ved Proveovne.

De i Tabel II, Lsbe-No. 42, givne Værdier for c i 

forfljellige Legemer ere ikke altid tilstrækkelig noiagtige, selv 

om man underssger Vægten af 1 Kbfod. Man sprænger 

6*
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derfor, naar Omstændighederne tillade det, een eller flere Prsve

ovne, hvor Ladning og korteste Modstandslinie forud noiaqtigt 

fjendes; Tragtradien maales, hvorved n bestemmes; ved at 

indsætte Værdierne for L, M og ni en af Formlerne (3), 

(6), (7) eller (8) findes Værdien af c for det Legeme, hvori 

Sprængningen har fundet Sted. Man bor ved Anlceget af 

Proveovnene benytte samme Slags Miueoeie, som senere skulle 

benyttes ved selve Ovnene, ligesom man bør foretrække en lidet 

overladet Ovn (6), for at faae en renere Tragt, hvis Radius 

nøjagtigere kan maales.

42. Oversigt over Mineformler samt Tabeller.

Nedenstaaende Tabeli giver en Oversigt over 

de forskjellige Formler til Bestemmelse af Lad

ningen for en Mine, der, anbragt paa et bestemt 

Sted, skal frembringe en Tragt af en bestemt 

Form.
Tabel I.

Værdien for

T
n — M'

Ladningens Størrelse L.

n <: 1
La = cMu3 (ti^y.............. (8)

n = 1 

113=1 — 1’

11 = 14 — 3

La = c M,s....................................... (3)

Lo = c M03 ns.................................. (6)

Lo = c Mo3 n3 (1,05 — O,o5 n)3... (7)

For Overblikkets Skyld gjentages de Formler, der kunne 

finde Anvendelse:

For den største Ladning, der kan gives en Ovn under en 

given korteste Modstandslinie uden at danne Tragt:
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Lj — Vs c Mi3........... (9)

For den dertil horende korteste Modstandslinie:

= 7/4 m........... (10)

For den korteste Modstandslinie for en almindelig Ovn ud

trykt ved Ladningen:

Ma = c2 Vl 7........... (5)

Tabet II

over Værdierne af c.

Vægt af 1 

Kbfd. i
c c. c2

Almindelig Jord fsocer med

Sand og Gruus blandet 

Jord). 116 O,io 0,055 2,1544

Muldjord. 85 0,n 0,66 2,087

Groot eller fugtigt Sand. 111—118 0,12 0,0655 2,0274

Jord blandet med Steen.

Leer, rem eller blandet

119 0,14 0,0764 1,926

med Flint. 124—143 0,16 0,087.3 1,842

Muurooerk, nyt eller gam- *

melt men fugtigt. 0,12 0,0655 2,0274

dito middelmaadigt. 0,16 0,0873 1,842

dito meget godt. 0,95 0,1364 1,587

Klippe. 143 0,25 0,1364 1,587
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Tabel III

over Kubus af Tallene fra 4 til 30.

Tallet. Kubus. Tallet. Kubus. Tallet. Kubus. Tallet. Kubus.

4,oo 64,00 9,oo 729 14,oo 2744 21,o 9261

4,95 76,-7 9,25 791 14,25 2894 21,5 9938

4,50 91,13 9,50 857 14,50 3049 22,o 10648

4,75 107,17 9,75 927 14,75 3209 22,5 11391
5,00 125,00 10,oo 1000 15,00 3375 23,o 12167
5,25 144,70 10/25 1077 15,25 3547 23,5 12978
5,50 166,38 10,50 1158 15,50 3724 24,<> 13824
5,75 190,11 10,75 1242 15,75 3907 24,5 14706
6,00 216,00 11,00 1331 16,00 4096 25,o 15625

6,25 244,14 11,25 1424 16,25 4291 25,5 16581

6,50 274,6.3 11,50 1521 16,50 4492 26,o 17576

6,75 308 11,75 1622 . 16,75 4699 26,5 18610

7,00 343 12,00 1728 17,00 4913 27*o 19683

7,25 381 12/25 1838 17,50 5359 27,5 20797

7,50 422 12,50 1953 18,00 5832 28,o 21952

7,75 465 12,75 2073 18,50 6332 28,5 23149
8,00 512 13,00 2197 19,00 6859 29,o 24389
8,25 562 13,25 2326 19,50 7415 29,5 25672
8,50 614 13,50 2460 20,oo 8000 3O,o 27000
8,75 670 13,75 2600 20,50 8615
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Tabel IV

over Kubikroden af Tallene fra 100 — 30000.

Tallet. Kbrod. Tallet. Kbrod. Tallet. Kbrod. Tallet. Kbrod.

100 4,64 900 9,65 3600 15,3 13000 23,5

125 5,00 950 9,83 3800 15,6 14000 24,i

150 5,31 1000 10,00 4000 15,9 15000 24,"

175 5,59 1100 10,32 4200 16,1 16000 25,o

200 5,85 1200 10,62 4400 16,4 17000 25,7

225 6,08 1300 10,91 4600 16,G 18000 26,o

250 6,30 1400 11,0 4800 16,9 19000 26,7

275 6,50 1500 11,5 5000 17,1 20000 27,i

300 6,69 1600 11,7 5500 17,7 22000 28,o

350 7,05 1700 11,9 6000 18,2 24000 28,8

400 7,37 1800 12,2 6500 18,7 26000 29,6

450 7,66 1900 12,4 7000 19,1 28000 30,4

500 7,94 2000 12,6 7500 19,6 130000 31,i

550 8,19 2200 13,0 8000 20,0

600 8,43 2400 13,4 8500 20,4

650 8,66 2600 13,8 9000 20,8

700 8,88 2800 14,1 9500 21,2

750 9,09 3000 14,4 10000 21,5

800 9,28 3200 14,7 11000 22,2

850 9,47 3400 15,0 12000 22,9
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Tabel V viser, hvorledes den samme Lad

ning L = cma3 maa anbringes i forskjellig 

Dybde eller med forskjellig korteste Modstands

linie for at frembringe Tragte, hvor n stiger 

fra O til 3, samt de dertil horende Tra gtradier.

Tabel V.

Samme Ladning L = cma3

n.
Korteste Modstandslinie 

M.

Tragtradius 

T.

0 1,75 ma 0

Vs 1,27 ma 0,64 ma

3/i 1,12 ma 0,84 ma

1 l,oo ma l,oo ma

P/s 0,69 ma 1,03 ma

2 0,52 ma 1,05 ma

3 0,a5 ma 1,07 ma

Til denne Tabel knyttes folgende Bemærkninger:

a. Tragtradien ved overladede Ovne voxer ikke meget, naar 

man beholder samme Ladning, men lægger denne nærmere 

Overfladen.

d. Derfor udkaste almindelige Ovne det største Rumfang, 

men de overladede kaste det mindre Rumfang hoiere op og 

mere til Siderne, hvorved Tragtene blive renere.

e. Ved underladede Ovne aftager Tragtradien i et stærkere 

Forhold, end den korteste Modstandslinie tiltager, og dertil kom

mer endnu, at den storste Deel af Mineudkastet falder tilbage 

i Tragten. Allerede ved n — Vs vil den ved Sprængningen
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dannede Tragt næsten fyldes; naar det ved Minesprængning 

kommer an paa ikke at danne en Tragt, hvori Fjenden kan 

finde Dækning, kan man altsaa benytte underladede Ovne 

med n lig eller mindre end 1I».

Tabel VI viser, hvorledes Ladningen, naar 

den anbringes med samme korteste Modstands

linie, maa fornlindskes eller fo roges, for at 

de forskjellige Værdier af n kunne opnaaes, 

samt hvorledes Tragtradius forandres i For

hold til Ladningen.

Tabel VI.

Samme korteste Modstandslinie Ma =- c,2

IL Ladning L. Tragtradius T.

0 0,2 La 0

1/(> 0,5 La 0,5 Ma

3/4 0,7 La 0,75 Ma

1 La Ma

VI». 3,1 La 1,5 Ma

2 7 La 2 Ma

3 22,4 La 3 Ma

Af Tabellen sees iblandt andet folgende:

a. For at erholde en Tragtradius, som er 3 Gange den 

korteste Modstandslinie, maa Ladningen gjores 22,4 Gange 

saa stor som den almindelige Ovns, eller 112 Gange saa stor 

som den Ladning, der netop ingen Tragt giver.

b. For at faae en Tragt, der næsten fyldes efter Spræng

ningen, eller hvor n — 1 /<>, maa den almindelige Ovns Lad

ning formindskes til det Halve.
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c. For at der netop ingen Tragt skal dannes, maa den 

almindelige Ovns Ladning formindskes til 1/o.

Tabel VII viser, hvorledes samme Tragt

radius bevares, naar Ladningen formindskes 

samtidigt med, atnvoxer, eller den korteste Mod

standslinie aftager.

Tabel VIL

Samme Tragtradius T — c2 yiT

n.
Ladning

L-

Korteste Modstandslinie

M.

Vs 4 La 2 T

3/4 1,7 La 1,88 T

1 La T

l1/» 0,9 Lä 0,67 T

2 0,8 La 0,50 T

3 0,7 La 0,3.3 T

Af Tabellen sees, at samme Tragtradius udfordrer den 

fiirdobbelte Ladning, naar den korteste Modstaudslinie fordobles 

(n — V2), og nt Ladningen kun kan formindskes til 7/io, 

naar den korteste Modstandslinie sormindfles til 0,33 (n = 3).

43. Dynamit og Skydebomuld fom Ladning.

Benyttes Dynamit eller Skydebomuld istedetfor Sprceng- 

krudt, ere Formlerne (3), (4), (6), (7), (8) og (9) ogsaa gjal

dende, naar de fundne Værdier for Ladningerne multipliceres 

henholdsviis med 0,67-0,5 eller 0,5, idet 1 # Sprcrngkrudt
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i almindelige Mineladninger, hvorom her er Tale, virker lige

som 0,67—0,5 A Dynamit eller 0,5 U Skydebomuld.

Ved samme Størrelse af Tragt og samme underjordiske 

Virkning give Knaldsatserne et mindre Mineudkast; vil man 

opnaae lige rene Tragte, maae Ladningerne foroges til 6/io 

af Spreengkrudtladningen baade ved Dynamit og Skydebomuld.

44. Ladningsbestemmelser for ufordcemmede eller 

ufuldstændigt fordcemmede Ovne.

Ved de tidligere angivne Formler er det forudsat, at 

Ovnene vare fordcemmede. Ere de enten ufordcemmede eller 

ufuldstændigt fordcemmede, foroges Ladningen som nedenfor 

anført, naar den fulde Fordcemningslcengde (Lobe-No. 62) 

sættes — 1.

Fordcemningens Længde. Ladningens Størrelse.

1 1

2/b 5/4

1 /s 3/o

0 2

Det bemærkes, at en Ovn paa Bunden as en Brond 

vel ikke kan gives en Fordcemniug længere end den korteste 

Modstandslinie, men at Fordcrmningen paa den anden Side kan 

gjores fastere, og at den virker bedre end ved en Minegang.

Exempel. En almindelig Ovn i almindelig Jord 

under 17,5' korteste Modstandslinie udfordrer efter det Fore- 

gaaende 536 U Ladning; hvis man altsaa af en eller anden 

Grund kun kan fordcrmme 1/a af ben fornødne Længde Mine

gang, bør Ladningen foroges til 3/a . 536 — 804 A.
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45. Ovnen anbragt i et ueensartet Legeme.

Er Ovnen anbragt i et ueensartet Legeme, kan man ikke 

benytte samme Værdi for c for hele Tragten; man maa i 

Overeensstemmelse med det, der er udviklet i Lobe-No. 37, 

beregne Rumfanget af hvert af de forfkjellige Legemer, der 

findes i Tragten, og multiplicere hvert af disse Rumfang med 

den tilsvarende Constant c,; Summen af disse Produkter

angiver da Ladningens Størrelse.

Ta, = Ma

Fig. 66.

Ex em pel. Soges Ladningen 

for en almindelig Ovn med 12' kor

teste Modstandslinie, Fig. 66, i et 

Jordsmon, hvoraf det overste 5'tykke 

Lag er almindelig Jord, det nederste 

7' tykke Lag Leer blandet med Flint, 

haves efter Tabel II og Formel (2):

L = O,o55 . 1824 + 0,087.3 . 1344 = 218#

46. Indgribende Tragte.

Sprænges samtidigt 2 Ovne, der ligge hinanden saa 

nær, at Tragtene gribe ind i hinanden, da kunne de enkelte 

Ovnes Ladninger formindskes noget, da det Rumfang, der er 

fælleds for 2 Nabotragte, er medtaget ved Bestemmelsen af 

hver Ovns Ladning, altsaa beregnet 2 Gange.

Naar Ovnene ere almindelige og have lige store Mod

standslinier, kan hver Ovns Ladning formindskes saaledes:



93

Jndgribning.

Hver Ovns Lad

ning formindstes 

med:

HverOvnsRum- 

fcmg formindstes 

med:

*/4 af Tragtradius V 250 1/125

1 la ' bo. 1/l25 1/63

1/2 - do. V 42 l/21

2la - do. */21 Vil

3/4 - do. 1/16 Vs

1 - do. 1/,8 V 4

Gribe hver af 2 Tragte vaa samme Maade ind i en 3die 

Tragt, kan den sidstes Ladning formindfles med det dobbelte 

af det i Tabellen Anforte.

47. Ovnen virkende paa lodrette eller næsten lodrette 

Begromdsninger.

En Ovn under en vandret Overflade skal, som tidligere 

ansort, deels bryde den omliggende Masses Sammenhængs

kraft og deels, naar der fremkommer Tragt, lofte den over

liggende Masse iveiret. Er Overfladen lodret, flal Ovnen 

vel ogsaa bryde Massens Sammenhængskraft, men til at 

udkaste den samme Bagt vandret udfordres en mindre Kraft 

end til at hæve den lodret. Den samme Ladning vil altsaa 

under iovrigt samme Omstændigheder virke stærkere imod ben 

lodrette end imod ben vandrette Overflade; de tidligere for 

ben vandrette Overflade givne Formler ere derfor ikke ufor

andret gjaldende for dette Tilfælde. De faa herover anstillede 

Forsøg have bekræftet Foranstaaende, idet Ovne imod lodrette 

Overflader, hvis Ladninger efter de tidligere givne Regler vare
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beregnede paa at give almindelige Ovne, have frembragt Tragte, 

hvor n omtrent har været — 1,5.

Beregnes de Ladninger, som vilde være notwendige for under 

en vandret Overflade at frembringe samme Virkninger, som 

de have frembragt imod lodrette Overflader, saa vil man finde, 

at disse Ladninger maae gjores 3 Gange saa store. Naar 

og Lv ere Ladningerne for 2 Ovne henholdsviis bag 

lodrette og under vandrette Overflader, vil man derfor have:

Li= ^Lv

naar samme Virkning skal opnaaes. Hvis Ovnen er anbragt 

saaledes, at den kan virke saavel imod en vandret som imod 

en lodret Begrcendsning, vil den virke stærkere imod denne 

end imod him. Er derfor Ladningen beregnet efter de tidli

gere givne Regler til at give en almindelig Ovn, og 

denne anbringes saaledes, at M] — Mv (Mj og Mv be

tegne de korteste Modstandslinier imod den lodrette og vand

rette Begrckndsnings, vil den imod den lodrette Begrcrndsning 

vise sig overladet, imod den vandrette Begrcrndsning derimod 

underladet. Virkningen vil endnu være storst imod ben lod

rette Side, naar Mv— 3/4 ; det er forst naar Mv — 1/sMlr

at Virkningen imod de 2 Flader bliver den samme.

De her omhandlede Miner finde Anvendelse ved Breche- 

lægning og Slsifning; de i Praxis anvendte Regler for 

Ladningernes Størrelse i disse Tilfælde findes anførte i 

XV Afsnit.

48. Ladningsbestemmelser for Ovne, der skulle odelægge 

Mrneveie.

I Praxis er det vanskeligt at drage en aldeles skarp 

Grcendse for Rystelses- og Brydningsrummene, da det ofte er
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en Skjonssag, hvorvidt man anseer en Gang for rystet eller 

brudt. Hertil kommer endnu, at de trcrbeklcrdte Gange yde 

mindre Modstand end de muurbeklædte, og at disses Mod

standsevne atter er forfkjellig efter Gangens Størrelse og ester 

Beskaffenheden af de anvendte Materialier og Konstruktioner. 

De i det Folgende auforte Formler maae derfor kun betragtes 

som tilncrrmelsesviis rigtige.

For Ovne, der ingen Tragt g iv e, vil Virkningen 

i et eensartet Legeme udbrede sig efter Kugleflader; Greendserne 

for Rystelses- og Brydningsrummene ere altsaa Kugleflader med 

Centrum i Ovnen. Ved Forsag har man for træbeklædte 

Gange fundet Rystelsesradien: 

R = 7/4 Ma. . . . . . . . . . . .  (11)

og Brydningsradien:

B — VFMa = Vs Ma. . . . . . . . . . . . . .  (12)

hvor Ma er den korteste Modstandslinie for den til Ladningen 

svarende almindelige Ovn. Rystelsesradien er altsaa netop 

lig den mindste korteste Modstandslinie, man kan give en Lad

ning, naar der ingen Tragt stal dannes.

For Ovne, der danne Tragt, begrændses Rystelses- 

og Brydningsrummene ikke af Kugleflader, da Virkningen er 

mindst i lodret nedadgaaende Retning. Man kunde være tilbøjelig 

til at antage, at jo mere overladet Ovnen blev derved, at samme 

Ladning lagdes nærmere Overfladen, jo mindre maatte Rystelses- 

og Brydningsrummene blive i nedadgaaende Retning; men 

denne Antagelse er dog endnu ikke bekræftet ved Forjog; man 

antager derfor, at i hvilken Dybde Ladningen end 

er anbragt, giver den samme Rystelses- og 

Brydningsrum nedenfor den vandrette Plan 

igjennem Ovnen.

For trcebeklcedte Mineveie har man ved Forsog
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fundet, at naar den til Ladningen som almindelig Ovn sva

rende korteste Modstandslinie kaldes Ma , da er: 

Rystelsesradius i vandret Retning

Rv = 7/4 Ma............  (13)

Rystelsesradius i lodret nedadgaaende Retning

= - ,/5 Ma............  (14)

Brydningsradius i vandret Retning

Bv = 7/5 Ma............  (15)

Brydningsradius i lodret nedadgaaende Retning

Bi = Ma............  (16)

For de mellemfaldende Retninger bestemmes Radiernes 

Længde ved Elipser, hvis store Axer ere Rv og Bv, og hvis 

mindste Axer ere R. og Bv. Rystelses- og Brydningsrum- 

mene ville derfor være begrcendsede af de Flader, der frem- 

staae, naar disse Elipser dreie sig om den lodrette Axe.

For ben nedadgaaende Rystelsesradius har man da altid 

R = . Naar i Formlen for den Rystelsesrummet

dannende Clipse:
x9 v2

_Z_ 4- Z_ = 1
Rv3 Ri8

indsættes de i (13) og (14) angivne Værdier, erholdes:

'•lu Ma"- + M,» = 1

etter -/a x'j + */, f = ............. (17)

Ved af denne Formel at beregne Ma erholdes altsaa 

Ladningen for den Ovn, der stal kunne bestadige en Mine

gang i den ved x og y betegnede Retning og Afstand.

For den nedadgaaende Brydningsradius har man B = 

yx« + p. Indsættes de i (15) og (16) angivne Værdier
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i Formlen for Brydningsrummets Clipse, erholdes paa samme 

Maade Formlen:

Vs x3 + y2 = . . . . . . . . . . . .  (18)

ved hvis Hjalp man kan beregne Ladningen for den Ovn, 

der skal kunne indslaae en Minegang i den ved x og y be

tegnede Retning og Afstand.

For Virkningen over den vandrette Plan igjennem Ovnen kan 

Rystelses- og Brydningsrummet antages begrændset ved Kugle

flader med Centrum i Ovnen og med Rv og Bv som Radier.

Murede Minev eies Rystelse og Brydning er 

vanskeligere at bestemme end de trcrbeklcedtes. Forsaavidt man 

af de faa derover anstillede Forjog kan uddrage nogen Regel, 

synes Rystelses- og Brydmngsradierne for træbeftobte Mine- 

veie at maatte formindskes saaledes:

for store Gange:

for smaa Gange:

Rystelsesradius 0,6

Brydningsradius 0,5

Rystelsesradius 0,4

Brydningsradius 0,3

naar Mineveien er af almindelig Konstruktion.

Længden af Mineveien, der rystes eller 

brydes af en Ovn, hvis Beliggenhed er given, bestemmes 

ved Mineveiens Overskæring med Rystelses- og Brydnings

rummets Begrcendsningsflader. Længden kan bestemmes ved 

Konstruktion eller beregnes saaledes:

Ifolge (17) haves, Fig. 67:

1/3 x2 + r/s y°‘ --- Ma2

hvoraf x2 =- 3 Ma2 - 3/2 y2

(i/3 Nr)3 = 3 Ma2 — s/2 y3 — xt3

altsaa Nr --= 2y3 Ma- -- W y2 — x2". . . . . . . . . . . . . (20)

Minereglement. 1
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Paa samme Maade erholdes:

Nb = 2V/2Xa — 2^-— x?. (21) 

hvor Nr og Nb ere de Længder, hvori Gangen rystes eller 

brydes, hvor Ma er den til Ladningen svarende almindelige 

Ovns korteste Modstandslime, og hvor y og ere den lod

rette og vandrette Afstand fra Gangen til Ovnen.

Af Formlerne (20) og (21) erholdes:

Ma ----- yZVisN/ 4- */2y® + 1/3Xa1............. (22)

Ma = V 'VsNb3 + ya + Va ............  (23)

hvoraf Ladningen bestemmes (L = c Ma3), naar Ovnen 

flal ryste eller indsiaae Minegangen paa en bestemt Længde N.

Skal en Ovn anlægges saaledes, at den indflaaer en
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f j e n d t l i g  G a n g , m e n  i k k e b e s k a d ig e r F o r s v a r e r e n s e g n e G a n g ,  

d a m a a  O v n e n  g i v e s e n s a a d a n  P l a d s , a t d e n f j e n d t l ig e  

G a n g  k o m m e r i n d e n f o r B r y d n i n g s r u m m e t , o g  a t  F o r s v a r e r e n s  

e g n e G a n g  k o m m e r u d e n f o r R y s t e l s e s r u m m e t .

E x e m p  e l 1 . S o g e s  B r y d n i n g s r a d i u s  i v a n d r e t  R e t 

n i n g  f o r e n  L a d n in g  p a a  3 0 0  S  i a l m i n d e l i g  J o r d  i m o d  e n  

s t o r m u r e t G a n g , b e r e g n e s f o r s t d e n t i l L a d n i n g e n  s v a r e n d e  

k o r t e s t e M o d s t a n d s l i n i e , n a a r  O v n e n  e r a l m in d e l i g ; i f ø lg e  ( 5 )  

h a v e s M a  —  2 ,1 5 4 4  y ö o ö  —  1 4 ,4 * ; i m o d  t r o e b e k l c e d t e G a n g e  

e r e f t e r ( 1 5 ) B v —  . 1 4 ,4  =  2 0 , o g  f o r e n s t o r

m u u r b e k lc e d t G a n g  a l t s a a  e f t e r ( 1 9 ) 0 ,5 .2 0 ,2  —  1 0 , i ' .

e m p e l 2 . D e r s s g e s L a d n i n g e n t i l d e n  O v n , d e r  

p a a  e e t  P u n k t  f l a l i n d s l a a e  e n  s t o r  m u r e t  M i n e g a n g  i a l m i n d e l i g  

J o r d , n a a r  O v n e n  l i g g e r  6 ' t i l  S i d e n  o g  4 '  o v e r  G a n g e n s  i n d r e  

H v c e l v i n g s f l a d e . J f o l g e  ( 1 9 )  s v a r e  d i s s e  M a a l  v e d  e n  s t o r  m u r e t  

M i n e g a n g  t i l 1 2 ' o g  8 ' v e d e n t r c r b e k l c e d t G a n g ; i n d s æ t t e s  

d i s s e  V æ r d i e r i ( 2 3 ) , f a a e s , i d e t N b =  O , M a  =  1 1 , V ;  

e f t e r F o r m l e m  ( 4 ) e r h o l d e s L  —  0 ,w  . 1 1 , ? 3 —  1 6 0

E x e m p e l 3 . I  g r o v t  S a n d  l i g g e  2  t r æ b e k lc r d t e  G a n g e ,  

d e n e n e v o r e g e n , d e n a n d e n  F j e n d e n s , i e n i n d b y r d e s  

A f s ta n d  a f 3 2 *  o g  i s a m m e  D y b d e , n e m l i g  1 5 ^  u n d e r  J o r d e n ;  

d e n  f j e n d t l i g e G a n g  s t a l i n d s t a a e s v e d e n  O v n , b e l i g g e n d e  

i m e l l e m  G a n g e n e , i s a m m e D y b d e s o m  d i s s e , u d e n  a t v o r  

e g e n  G a n g  r y s te s , o g  u d e n  a t d e r d a n n e s e n  T r a g t , s o m  k a n  

g i v e  F j e n d e n  D æ k n i n g .

T i l 1 5 ' k o r t e s t e M o d s ta n d s l i n i e  i g r o v t S a n d  s v a r e r e n  

L a d n i n g  f o r e n  a l m i n d e l i g  O v n  i f ø l g e  ( 3 ) :

L a =  0 , i 3  . 1 5 3 =  4 0 5  U

F o r a t T r a g t e n  i k k e s k a l k u n n e g i v e  F j e n d e n  D æ k n i n g , m a a  

d e n n e  L a d n i n g  i f ø l g e  T a b e l V I  f o r m i n d s k e s t i l V s . 4 0 5  —  

2 0 3  'S, d e r a l t s a a e r d e n s t o r s t e L a d n i n g , d e r i d e t g i v n e  

7 *



T ilfæ ld e k an b en y tte s. N aar 2 0 3  ti i g ro v t S an d s ta l g iv e  

en a lm in d e lig O v n , fan e r d en e fte r (5 ) en k o rte ste M o d 

s tan d slin ie  : 3

M a =  2 ,0 2 7 4 ^ 2 0 3 = - 1 2 '

m en e fter (1 3 ) s ta l d en 2 0 3 ti O v n lig g e i A fstan d en  

R v ----- 7/4 .1 2 —  2 1 ' fra v o r eg en G an g fo r ik k e a t ry s te  

d en ; e fte r f1 5 ) b liv e r B ry d n in g srad iu s =  V s . 1 2 = ■• 1 7 ',  

a ltsaa s to r n o k til a t in d s lcm e d en 1 1 ' fje rn ed e  fjen d tlig e G an g .

D en fjen d tlig e G an g v il ifo lg e (2 0 ) ry s tes p aa en  L æ n g d e :

N r =  2 \/3 . 1 2 - —  1 1 - =  3 6 '

o g ifo lg e (2 1 ) in d s laaes p aa en L æ n g de :

N b =  2 y s .1 2 - —  1 P =  2 6 "

E x  em p e l 4 . D er ssg es d en L ad n in g , d er i Jo rd  

b lan d e t m ed S teen k an in d s laae 1 0 ' a f en træ b ek læ d t G an g , 

d er lig g er i en v an d re t A fstan d a f 8 'o g en lo d re t A fstan d a f  

5 ' fra O v n en s M id tp u n k t.

E fter F o rm el (2 3 ) h av es :

M a =  y i/8 .1 0’+  5 » +  V s. 8 « =  8 ,3 '

o g ifo lg e (3 ) e rh o ld es L ad n in g en :

L =  0 ,i4 . 8 ,3 3 =  8 0 ti.

VIL Ladningens Anbringelse.

49. Krudtkassens Stsrrelse, Tabeller.

D a 1 K u b ik fo d lo ft K ru d t v e ier 5 3  ti, v il K an ten a f en  

k u b is t K ru d tk asse v ce re a t b ereg n e e fter F o rm len :

E fter d en ne F o rm el e r e fters taaen de T ab e l b ereg n e t.



101

L L L
K K K

i S>. i A. i S.

5 J f)" ß'" 175 1' 5" 10'" 425 2'

10 ,/ 6" 11'" j 180 r 6" 450 2' &“
15 ,/ 7" 11'" 185 1- 6" 2'" 475 2' „u n*u

20 ,/ 8" 8 190 1' 6" 4"' 500 2‘ tu ±444

25 ,/ 9" 4"' 195 1' 6" 6"' 550 2‘ 2“

30 200 1, o" 8"' 600 2‘ 2“ 8'"

35 ,/10" 5"' 205 1' 6" 10"' 650 2* 3" 4'"
40 ,/ 1O" 11'" 210 1' 7" 700 2‘ 4"

45 ,/11" 4'" 215 1- 7" 2"' 750 2‘ 4" 8'"
50 ,/11" 9'" 220 1" 7" 4'" 800 2* 5" 4?"
55 V 2“‘ 225 1, 7/, 5/" 850 2" 6"
60 1" L'" 230 1" 7" 7“' 900 2‘ 6" 8"'
65 10"' 235 p 1-/ ()//V 950 2' 7" 4"'
70 1' 1" 2'" 240 1' 7" ID" 1000 2' 7" 11"'
75 1' 1" 6'" 245 i/ g" 1"< 1100 2‘ 8" 9“‘

80 1' 1“ 10"' 250 1, 8o 2„, 1200 2‘ 9“ V“

85 r 2" i'“ 255 lv 8" 4"' 1300 2* 10" 5'"

90 l2 2" 4'" 260 r 8" 6“' 1400 2' 11" 3“'

95 p 2" 7'" 265 1' 8" 8'" 1500 3' r"
100 1' 2" 10"' 270 1' 8" 9'" 1600 3" 11" s

105 1' 3" 1"' 275 1' 8“ 10'" 1700 3, gav

110 1' 3" 4'" 280 1' 9" 1800 3' 2" 7'"

115 1' 3" 7'" 285 p Qu 2 m 1900 3' 3" 5"J
120 1' 3“ 10“' 290 V 9" 3'" 2000 3' 4" 3"J
125 1' 4" 295 1' 9" 4“' 2200 3, 5>, 4/«

130 11 4" 3"' 300 p cp 2400 3" 6" 5"'

135 1' 4« 6,/, 305 p ()// Y'" 2600 g, 7„ 6“'

140 1' 4" 8'" 310 D 9" 9"' 2800 3' 8" T“

145 i' 4" 10'" 315 1' 9" 10"' 3000 3' 9" 8'"

150 i' 5" 320 1' 9" 11"' 3200 3' 10“ 9“'

155 1' 5" 2"' 325 1'10“ 3400 i 3'11" 9'"
160 1' 5„ 350 1" 10" 6"' 3600 , 4' 9“'

165 1' 5" 6"^ 375 1'11" 3800 ! 4' 1" 9'“

170 r 5" 8"' 400 D 11" 6"' 4000 4, 2" g'"

Anbringes Ladningen i cylindriske Blikdaaser med 7,5" 

eller 8,-5" indvendigt Tværsnit, behoves de Hoider, som angives 

i efterstaaeude Tabel.



7,s" Diameter. 8,7s" Diam.

5# 3,7" 1 12 tL 8,9" i 19 & 14,o" 26 S 19,0" 5A 2,7"

6- 4,4" 13- 9,6" 20- 14,8" 27- 19,9" 10- 5,4"

7- 5,2" 14- 10,n" 21 - 15,s" 28- 20,7" 15- 8,1"
8- 5,9" 15- 1-1,1" 22- 16,2" 29 - 21,4" 20- 10,8"

9- 6,6" . 16- H,8" i 23- 17,0" 30- 22,i" 25- 13,5"
10- 7,4" 17- 12,5“ 24- 17,7" 30- 16,n"

11 - 8,1" 18- 13,3" 25- 18,4"

Anvendes Dynamit, kunne samme Kasser, som ovenfor be

stemt for Krudt, anvendes, da 1 Kubikfod Dynamit veier 49,5 A.

Anvendes Skydebomuld, maa Kassens Side gjsres indtil 

1/,3 ftørre end foran for Krudt anført.

50. Krudtkassen.

Skal Krudtkassen, Fig. 68, være mindreFig. 68.

end 1*/»—2' i Lysningen, samles den udenfor 

Gangen; Laaget ganer ned over Kassens Sider; 

i den ene Sides Midte er en Aabning for 

Ledeilden; denne Aabnings Form og Stør

relse afhænger af Ledeildens Beskaffenhed.

Skal Krudtkassen, Fig. 69, være ftørre end l'A>—2', maa

den, for at kunne fores igjennem de mindre Gange,

gjores i flere Stykker, nemlig Bunden og Laaget for sig, Siderne

Fig. 69. som Rammer, der indbyrdes 

samles ved Fjeder og Not. En

deel af det midterste Brcedt i 

Laaget dannes som en Skyder, 

der kan trækkes ud, efterat Laa

get er lagt paa.

Er Minekammeret ikke me

get tort, eller skal Ladningen
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waastee henstaae i lang Tid, kalfatres Krudtkassen. Undertiden 

kan det være nødvendigt at gjore Krudtkassen dobbelt; det 
lAjbrebe Mellemrum tilstoppes med Blaaleer. Er Ladningen 

megrt stor, eller mangler der Tid, bruges ingen Kasse, men 

Krudtet stables i Sakke;' Ledeilden fores da midt ind imel

lem Sækkene.

Til mindre Ladninger bruges foruden Blikdaaser ogsaa 

Flaster og glasserede Leerkrukker.

51. Krudtkassens Anbringelse.

I Gange udhugges Minekammeret i Enden af Gangen 

eller bedre i Siden, hvorved Fordcrmningen bliver stærkere; i 

Brande udhugges det i en af Siderne. Krudtkassens Cen

trum lægges bedst i Hoide med Gangens eller Brandens 

Bund; knn hvor Grunden er fugtig eller vaad, kan det til

lades at hæve Minekammerets Bund over Gangens. Naar 

Krudtkassen anbringes heel i Minekammeret, udhugges en 

lille Rampe til dets Bund, for at kunne indfore Kassen; 

fyldes Krudtkassen forst efter dens Anbringelse i Kammeret, 

udhugges dette saa rigeligt, at der bliver Plads til at indfore 

Ladningen; iovrigt udhugges Kammeret ikke ftørre end nød

vendigt. Minekammeret beklædes kun, naar Jordarten er saa 

lss, at Beklædning ikke kan undværes; Beklædningen udfores 

selvfølgelig hurtigst og lettest med hollandske Rammer og 

iovrigt efter det i Afsnittene IV og V Anforte.

Efterat Minekammeret er udhugget, nedsættes Krudt

kassen i samme med den Side, hvori Hullet til Ledeilden 

sindes, ind imod Mineveien; storre tomme Rum udenom 

Kassen ülstoppes med Græstorv.
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52. Krudtkassens Fyldning.

Er Ladningen ikke (tørre end 60—80 tt, saa at den fyldte 

Kasse bekvemt kan fores igjennem Gangen, foretages Fyldningen 

helst udenfor Mineoeien; Kassen fyldes halvt, til Aabnmgen 

for Ledeilden; Ledeilden fores ind til Midten af Kassea, see 

Afsnit VIII, og et Stykke bliver hængende udenfor; efterat 

Aabnmgen er lukket, fyldes Krudtkassen heelt, Laaget paa- 

lægges og befæstes maaskee ved et Par Skruer eller Kobber

som. Ved stsrre Ladninger, naar Kassen er indfort lom paa 

fin Plads, andbæres Krudtet i Lcederscekke eller i Mangel deraf 

i stærke og tætte Sandsække; hver Mand bærer 25 U; den 

udfordrede Krudtmængde bor iforoeien vcere afveret eller ud- 

maalt med Kobberkrudtmaalene, saaledes at al Maaling af 

Krudt i Minegangen soges undgaaet; bruges til Jndbcermg 

af Ladningen mere end 2—3 Mand, nierne disse ikke gaae 

hinanden forbi, efterhaanden som de aflevere Krudtet, men de 

stulle lange det forsigtigt fra Mand til Mand paa Strcek- 

ttingen nærmest Ovnen. Mineurerne fylde Krudtet i Kassen 

igjennem en Kobbertragt, naar der paa Laaget sindes en Skyder.

Denstorste Forsigtighed iagttages; fra Krudt

magasinet tilføres den afveiede Ladning i Tender eller Sække 

tildækkede med Haardugsdcekkener; i Minegangene oplyses kun med 

Sikkerhedslamper, og Mineurerne bære Filtsko ; navnligen maa 

Forsigtighed iagttages, medens stsvet Krudt styrtes i Krudt

kassen.
Det er mindre farligt, naar Krudtet er anbragt i stærke 

Papirskarduser, der rumme 2 K Krudt hver. Krudtkassms 

Side maa da gjores indtil Vs (tørre, end i Lobe-No. 49 

anført.
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VIII. Ledeilden.

53. Minepolsen.

Minepolsen er et med Musketkrudt fyldt Haardugshylster, 

i/o—r/4" i Gjennemsnit; Haardugen maa være tæt, og dens 

Sammensyning, som vender udad, udfort med Omhu; Krudtet 

fordeles jævnt, og der paaregnes 2—U til 12'.

Minepolsen anbringes r en Lederende; denne samles af 

3 smalle Breeder, der slutte tæt til hinanden, og tildækkes 

med et Laag, hvis ovre Flade er tilhugget tagformigt; ben 

indvendige Lysning er 1". 2 Stykker Lederende forenes, som 

exempelons angivet i gig. 70, 71 og 72, saaledes at Stsdene 

falde paa forfkjellige Steder. Lederendens Bund og Sider 

samles med l1/^—2" Jernsom, medens Laaget efter Mine-

Fig. 70. Fig. 71. Fig. 72.
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polsens Nedlægning i Renden paasommes med ll/<>—2" Kobber

som. Alle Lederenderne skulle i god Tid være noiagtigt forfær

digede og rede til at samles, saaledes at der ikke tabes Tid 

ved at skulle tilpasse dem efter Ladningen.

I Minegange fores Lederenden fra Krudtkassen tværs 

over Gangen og derefter langs Gangens Side paa Fod

stykkerne til Arnestedet. I Bronde fores Lederenden tværs 

over Bunden, op langs den Side af Bronden, der ligger 

ligeoverfor Krudtkammeret; er Arnestedet fjernt fra Bronden, 

fores Lederenden til dette paa Bunden as en 21/?—3' dyb 

Rende.

Enden as Lederenden kan fores ind i Krudtkassen, eller 

den kan stade lige op til denne, i hvilket sidste Tilfælde der 

igjennem Krudtkassens Side anbringes et lille tomt Brand

ror, som viist i Fig. 72.

I Lederenden strækkes Minepolsen saaledes: mindst 4" 

lægges ind i Krudtkassen, midt ind i Krudtet; udenfor befæstes 

Polsen til Bunden af Renden ved et Par Kobbersom, for at 

Polsen ikke senere skal kunne trækkes ud af Krudtkassen; lades 

Kassen udenfor Minegangen, bindes et Stykke vel fyldt Minepolse 

foreløbigt fast til Brandrsret. Derefter strækkes Minepolsen i 

Lederenden hen til Arnestedet, hvorved iagttages, at Krudtet 

fordeles eenssormigt i Pslsen, og at der navnligen ikke mangler 

Krudt i alle Boininger, der desuden bestroes med lidt Meel- 

frubt; i den lodrette Deel af en Brond fyldes Minepolsen 

heelt med Krudt og befæstes for hver 3' til Bunden af Renden 

ved 1—l1/*?" Kobdersom; den Deel af Pslsen, som derved 

bliver tom, bortskceres. Naar 2 Stykker Minepolse skulle samles, 

slynges 4" af hvert Stykke omkring hinanden, og Forbin

delsen bestroes med lidt Meelkrudt og fæstes til Bunden ved 

2 Kobbersom. Efterhaanden som Minepolsen er strakt, paa

sommes Laaget; under hvert Stod i Laaget lægges et Stykke
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Karduuspapir. Lederenden overdækkes derefter med Græstorv 

eller let fyldte Sandsække for at beskytte den under Fordcrm- 

ningen. Vil man skjule den til en Brond anlagte Ledeild, 

tilkastes den udgravede Rende og belægges med Græstorv.

Er Gangen fugtig, kan Renden gjores dobbelt med 1" 

Mellemrum, der tilstoppes med Blaaleer; Renden kan ogsaa 

hæves over Brøndens Bund og lægges paa Knager, sømmede 

paa Sidestykkerne.

Efter franske Opgivelser er Forbrcrndingshastigheden i 

hvert Sekund:

naar Polsen er heelt indesluttet.....................27'

- - ligger i den aabne Rende. . 17'

- - - paa Jorden......................11'

medens af den samme Mængde Krudt, brugt som Løbeild, kun 

brændes T1/»'.

Hver Doming sinker Forbrændingen, som om Løbeilden 

var 3" længere.

Imellem Lederender, hvis Minepolser ikke skulle brænde 

samtidigt, bor o ære en Afstand af mindst l1/»', da Ilden 

igjennem den mellemliggende Jord ellers kan forplante sig fra 

den ene til den anden Rende.

Minepolsen fylder Gangen med megen Rog, dens An

vendelse tager endeel Tid, og den brænder ikke hurtigt; derfor 

bruges den nu sjeldnere, esterat man har faaet Ledeild, der 

ikke medforer disse Ulemper. Da Minepolsen imidlertid, lagt 

med Omhu navnligen i alle Bsininger, er sikker, naar den 

ikke er udsat for Fugtighed, og da den under de fleste Forhold 

er let at tilvejebringe, bor Mineuren oære fortrolig ni eb dens 

Anvendelse.



54. Stupinen.

S tup men er en med en D eig af Gummivand og Meel- 

krudt gjennemtrcengt tyk Bomuldstraad; for at torres vikles 

den omkring en Ramme.

Jgjennem Fordcemningen lægges Stupinen r en Lederende 

paa samme Maade som Minepolsen; i den øvrige Deel af 

Gangen lægges den paa Brcedestykker. Forbrcendingshastig- 

heden er 6' i Minuttet.

Stupinen efterlader ikke megen Nog, men den er meget 

modtagelig for Fugtighed og slukkes let; den finder derfor 

ikke stor Anvendelse. Ved at indeslutte Stupinm i Blyror 

eller Kautschukror of 3"' Lysningsdiameter forbrændes efter 

preussiske Angivelser storre Strækninger af den næsten oie- 

blikkeligt.

55. Musen.

Musen bestå aer af en Snor uden Ende, hvortil er be

fæstet et lille Stykke Lunte eller Vindlys; for at Snoren ikke 

skal brænde over, skeer Befæstelsen til et l1/«' langt Stykke 

Metalkjcede, der udgjsr en Deel af Snoren uden Ende. 

Snoren nedlægges i en uoiagtigt forarbejdet dobbelt Lederende, 

der tæt soran Krudtkassen st a a er i Forbindelse med en enkelt 

Lederende, hvori Mmepolse er anvendt paa sædvanlig Maade. 

Trækker man i Snoren, vil den antændte Lunte teende 

Minepolsen, naar Sammenstodsstedet er vel belagt med 

Meelkrudt.

56. Raketten.

Raketterne, der anvendes til Miners Antændelse, ere 1" i 

Gjennemsnit og 5" lange. Anvendelsen fremgaaer af Fig. 73; kun
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Fig. 73. bemærkes, at Lederenderne 

maae vare meget glat hov

lede og kun have et meget 

lidet Spillerum, for at 

Raketten ikke ved at exe sig 

stal klemmes fast. Saavel 

denne som ben fornævnte 

Ledeild anvendes kun sjel- 

dent, da de ikke ere til at 

stole paa.

57. Den engelske eller Bickford's Traad.

Bickford's Traad bestaaer af en Snoning af 11 grove 

Bomuldstraade, udenom hvilken der gaaer en anden Snoning 

af finere Traade, begge snoede i samme Retning og omgivne 

af et beskyttende Overtræk; den inderste Snoning danner et 

Hylster af omtrent 1"' Gjennemsnit, der er fyldt med en 

Sats af meget fiint Krudt; den færdige Traad er omtrent 

2"' tyk.

Denne Traad lægges ind i Krudtkassen og behøver ikke 

at lægges i Lederende igjennem Fordcemningen, da den ikke 

slukkes af Mangel paa Luft.

Forbrcendingshastigheden er temmelig een s, nemlig c. 

2* i Minuttet. Bickford's Traad kan ikke taale Vand eller 

steerk Fugtighed, undtagen naar Overtrækket er vandtæt, men 

tor brænder den sikkert; den giver ikke megen Rsg og er an

vendelig til Minesprængninger, der ikke skulle foregerne netop 

i et bestemt Sieblik.
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58. Den franske eller La Riviere’s Traad.

Denne Traad bestaaer af 3 Stupiner, der forst omgives 

af vandtæt Tsi, derefter af en Fletning af Bomuldstraade og 

endelig af et Kautschukhylster. Den færdige Traad er omtrent 

W* tyk.

Enden as Traaden fores ind i Krudtkassen; Lederende 

behoves ikke undtagen igjennem Fordcemningen. Forbrændings- 

hastigheden stal efter franske Opgivelser være 300* i Sekundet.

La Riviere’s Traad er uigennemtrængelig for Fugtighed 

i flere Uger.

59. Den amerikanske eller Gomez's Traad.

Denne Traad bestaaer i Hovedsagen as en Knaldsats af 

chlorsuurt Kali; Satsen lægges i en smal Papirstrimmel og 

omgives derefter med et Hylster af Kautschuk, der er tilberedt 

med en betydelig Deel Zinkilte; tilsidst er Traaden valset, 

hvorved den erholder en fladtrykt Form, omtrent ^l»“1 bred 

og 2I/e'" tyk.

3/4—1' as Traaden lægges ind i Krudtkassen og forhindres 

ved en tilbunden Ters fra at trækkes ud af samme; fores Traaden 

igjennem Kassen, for at ledes til en anden Mine, der sam

tidigt stal antændes, opstcrres den i en af Kanterne paa 4" 

Længde, og der drysses Meelkrudt i Aabningen. Traaden 

lægges igjennem Fordcemningen, hvorved blot iagttages saa 

megen Forsigtighed, at den ikke tager Skade.

Uagtet Traaden leveres i meget store Længder, kan det 

blive nødvendigt at samle 2 Stykker; efter de derover an

stillede Forsog synes det hensigtsmcessigst at tilveiebriuge rene 

Endesnit og stikke begge Ender ind i et 2—21A>" langt, 5'" tykt 

Kautschukror, saaledes at de modes i Midten, at den ene
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Traadende indstikkes paa Fladen, og den anden paa Hsikant; 

det ydre Kautschukror tilbindes med fiint Seilgarn for begge 

Ender. Skal en Hovedledning forgrene sig i 2 Stikledninger, 

indføres Enden af Hovedledningen som soranfsrt i et Kaut

schukror, der i dette Tilfælde gjores 21/«—3" langt; af En

derne paa begge Stikledningerne afskæres Beklædningen paa 1" 

Længde paa den ene Side, indtil Satsen blottes, hvorefter 

de saaledes blottede Flader lægges imod hinanden, og begge 

Ender samlede indstikkes i Roret med Fladen vinkelret paa 

Hovedledningens Indstikning; derefter tilbindes.

Vandtcethed i Samlingen tilvejebringes saaledes: efterat 

have stukket Traadenden X!V* ind i Roret, besmores den med 

en Oplosning af Kautschuk i Kulnaphta, hvorefter deü stikkes 

heelt ind og tilbindes.

Forbrændingshastigheden opgives til 5000' i Sekundet; 

er dette maaflee for meget, er det dog udenfor al Tvivl, at 

der ikke medgaaer nogen kjeudelig Tid paa de Afstande, hvorom 

der i Minekrigen kan være Tale at antænde Miner.

Den amerikanste Traad er kostbar, dens Forfcerdigelse 

formeentlig farefuld; den kan heller ikke skaffes tilveie i kort 

Tid, da dens Forfeerdigelse er patenteret og for endeel ube- 

kjendt; i alle andre Henseender forener den alle de Egenskaber, 

som kunne stilles til Ledeild under Krigsforhold. Behand

lingen af Traaden er farefri, og den anbringes hurtigt, er 

sikker, modstaaer Fugtighed ja selv Vand i længere Tid, og 

endelig lader dens Forbreendingshastighed Intet tilbage at ønske.

60. Den osterrigske Tomdsnor.

Denne Ledeild bestaaer af en med en Knaldsats gjennem- 

trukken Bomuldsoæge, omgiven af et Blyror. Knaldsatsen er 

en Blanding af lige Dele Blyjerncyanur og chlorsuurt Kali.
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Den færdige Verge og de til Omslutning af denne bestemte 

Blyror faaes i Handelen. For at saae Vægen igjennem Bly

roret, suges sorst ved Luftpompen igjennem dette en stærk Silke- 

traad, hvormed Vægen temmelig let lader sig trække igjennem. 

For at faae Blyrsret til at slutte tæt om Vægen, lader man 

det gaae igjennem et Trcekkejern. Den færdige Tcendsnor hår

et Gjennemsnit af omtrent l1/«'".

Angaaende Anvendelsen as Tcendsnoren savnes den for

nødne Erfaring, da der endnu ikke er gjort Forssg med den 

ved Bataillonen; men det tør forudsættes, at den bør lægges 

i Lederende igjennem Fordæmningen, hvorimod den ellers kan 

anvendes uden Lederende. Den bor formeentlig indfores i 

Krudtkässen paa samme Maade som Gomez's Traad.

2 eller flere Traadender samles ved Metalmuffer, 

fra hvilke udgaae Metalror efter Forgreningernes Antal. 

Esterat der over Enderne af Traaden er stukket et om

trent 2" langt Stykke Kautschukror, og Traadenderne paa 

det yderste Stykke ere blottede for det omgivende Blyror, ind

bringes de i Metalrorene, der paa 2 Steder klemmes sammen 

med en Bidetang for at slutte tæt, hvorefter Kautschukrorene 

skydes op til Muffen. De blottede Traadender sammenbindes 

indeni Muffen.
Med Hensyn til Forbrcendingshastighed, Vandtcethed og 

Sikkerhed staaer den osterrigste Traad formeentlig ved Siden af 

Gomez's Traad, men ben har den Fordeel fremfor denne, at 

den er langt billigere.

61. Ledeildens Afpasning, naar flere Ovne skulle 

tændes samtidigt.

Skulle flere tæt ved hinanden liggende Miner spille 

samtidigt og teendes fra samme Arnested, er det unsdvendigt
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at tage Hensyn til Forskjellighed i Ledeildens Længde, naar 

man anvender den amerikanske eller osterrigste Traad eller den 

endnu hurtigere elektriske Antændelse, som omtales i Lobe-No. 

70, thi da skeer Antændelsen saa hurtigt, at smaa Forfkjellig- 

heder i Ledeildens Længde ere uden Betydning i Praxis. 

Ledeilden anordnes da paa den i hvert enkelt Tilfælde letteste 

og hurtigste Maade, altsaa maafkee i Hovedsagen som nedenfor 

anført for langsommere brændende Ledeild, eller maaskee ab 

nærmeste Vei fra Ovn til Ovn, saaledes at Ledeilden fores 

igjennem selve Ovnen.

Ved langsomt brændende Traad maa Ledeildens Længde 

derimod uære eens for alle de Miner, der skulle spille sam

tidigt; enhver Boining regnes, som ovenfor anført, lig med 3" 

Ledeild. Anordningen kan være meget forskjellig, Exempler 

vises i Fig. 74, 75, 76 og 77.

Minereglement. 8
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IX. Fordcemningen.

62. Fordæmningens Længde.

Lader man ved Sprængningen af en Ovn den til samme 

forende Brond eller Gang staae aaben, vil endeel Krudtgas 

ftromme ud igjennem Mineveien, og Virkningen blive mindre 

i de andre Retninger. For at frembringe ben tilsigtede Virk

ning men dog navnlig for sa ameg et som muligt at sikkre 

Gangen, hvori Ovnen lægges, tilstoppes eller fordcemmes 

Gangen.
Længden af Fordcemningen har man ved Erfaring fundet 

at matte gjore 2 Gange saa lang som den korteste Mod

standslinie, hvorunder Ladningen vilde give en almindelig 

Ovn i almindelig Jord, naar Fordcemningen er udfort med 

Jord alene, l1/? Gange saa lang, naar den er udfort med
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Jord og Træ eller Steen. Fordcrmningens Længde maales 
i ret Linie fra Ovnens Midte.

Jfslge Formel (5) og Tabel II har man derfor:

F — 4,3 VLa ]
3. } ....... (24)

eller F = 3,2 y La |

Ved en Fordeemning af den her angivne Længde ovnaaes 
foruden en fuldstændig Virkning i alle Retninger af den for
brugte Krudtladning, at den ufordcemmede Deel af Gangen 
kommer til at ligge udenfor Minens Rystelsesrum.

63. Fordæmmng med Græstorv og Sorb.

Mineurerue opstille imod Minekammeret et 3" Planke- 
speil med en udskaaren Aabning for Ledeilden; Plankespetlet 
asstives ved 2 eller 4 Stræbere imod den modsatte Væg; er 
denne ubeklcedt, anvendes for Stræberne 1 eller 2 Strygebrceder; 
Stræberne drives fast med en stor Mukkert. Derefter fyldes 
det inderste Fag lagviis med Græstorv, Grcrssiden nedad; 
Græstorvene lægges tæt sammen, og alle Aabnmger tilstoppes 
med los Jord; Græstorvene skulle pakkes lige op til Taget, 

for at den hele Fordæmning kan blive fast; det paasees, at 
Ledeilden ikke beskadiges. De folgende Fag fyldes efterhaanden 

paa samme Maade med Græstorv, tit Fordeemningen har 
naaet sin Længde. Er det vanskeligt at tilvejebringe det for- 
nobne Antal Græstorv, saa kan hvertandet Fag fyldes med 
Jord, der stampes saa fast som muligt heelt op under Taget. 
De afbenyttede Græstorv maae ikke være lose, da Minegangm 
ellers let opfyldes af lss Jord. Selve Fordæmningen udfores 
af Mineurer; Langning af Materialier besorges ved denne 
som ved de folgende Fordæmninger af Haandlangere, der 

sidde paa Hug, 1 Mand i hvert Fag; Græstorvene langes 
8*
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med Grcessiden nedad fra Mand til Mand, Jorden langes i 

Sandsække. Det hele Arbeide udfores med storste Hurtighed 

og i al Stilhed.
Man kan med Fordeel anvende raae eller brændte Muur- 

steen istedetfor Græstorv.
Med nogen øvelse fordæmmes 1 Fag:

med Græstorv i Kvartgang i 15—20™,

- do. i Halogang i 20—25™,

- Jord i Kvartgang i 35—40^ og

- do. i Halvgang i 45—50™.

64. Fordcemning med Trce og Græstorv eller Zord.

Forst anbringes og afstives et Plankespeil foran Krudt

kammeret, som i Lobe-No. 63 anført; efterhaanden som det 

inderste Fag derefter fyldes med Græstorv eller faststampes 

med Jord, anbringes en Plankemaste foran den næstsidste 

Ramme; paa lignende Maade fyldes og lukkes de efterføl

gende Fag, indtil Fordcemningen har naaet sin fulde Længde. 

Det er hensigtsmæssigt, naar Jorden ikke trykker stærkt imod 

Beklædningen, at drive tynde Kiler ind imellem Beklcrdnings- 

brcederne og de Rammer, foran hvilke Masker anbringes.

65. Fordæmning nred Sandsække.

Forst anbringes og afstives et Plankespeil foran Krudt- 

kammeret, som i Lobe-No. 63 anført; Sækkene lægges derefter 

i vandrette Lag; for hvert Lag stoppes imellem Sækkene los 

Jord, der tages af fyldte Sække; for at faae Fordæm

ningen til at slutte tæt op under Taget, kan det blive 

nødvendigt til det sverste Lag at tage nogen Jord ud af 

Sækkene.
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Der fordcemmes 1 Fag i Kvartgang i 10—-15m og i 

Halvgang i 15—20m. Denne Fordcemningsmaade er den 

hurtigste, men der odelægges mange Sække.

X. Miners Autcendelse.

66. Almindelige Bemærkninger.

De Omstændigheder, hvorunder Miner skulle antændes, 

ere væsentligst af en dobbelt Beskaffenhed; enten susker man 

at teende Minen i et bestemt givet Sieblik, naar 

s. Ex. fjendtlige Stormkolonner netop befinde sig over det 

underminerede Terrain, eller ogsaa er det uden Betyd

ning, om Minen spiller et ØtebHf tidligere 

eller sildigere, naar der s. Ex. er Sporgsmaal om at 

sprænge et erobret Vcerk, som vi ikke selv ville benytte.

I forste Tilfælde er det onsteligt at have en sieblikkelig 

Antændelse og derfor ogsaa en hurtigt brændende Traad; 

i sidste Tilfælde behoves ingen sieblikkelig Antændelse, og en 

langsomt brændende Traad kan derfor benyttes. Iforste 

Tilfælde er det meget vigtigt, at -der, hvad Hurtighed angaaer, 

er Harmoni imellem Ledeild og Antændelse, medens der i 

sidste Tilfælde uden Skade kan anvendes en hurtigt brændende 

Ledning og en ikke sieblikkelig Antændelse eller ogsaa omvendt.

I første Tilfælde anvendes altsaa den elektriske Antæn

delse, hvorom senere, eller den amerikanske eller osterrigfke 

Traad i Forbindelse med de Antcendelsesmidler, der virke oie- 

blikkeligt; i Mangel af bedre Ledeild kan Minepolse anvendes. 

I sidste Tilfælde kan man forbinde en hvilkensomhelst Traad 

og Antændelse, der passe sammen, naar Valget blot er af

passet efter Fugtighedsforholdene og andre forhaandenvcerende 

Omstændigheder.
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Naar en langsomt brændende Traad eller Antændelse 

benyttes, er det uden Betydning, om Arnestedet ligger nær ved 

Minen, da den Minen antændende Mineur vil have fornoden 

Tid til at fjerne sig tilstrækkelig langt. Anderledes forholder 

det sig med ben hurtigt brændende Ledeild og Antændelse; da maa 

Arnestedet være beskyttet ved dækkende Gjenstande eller være 

tilstrækkelig langt fjernet fra Minen.

67. Mmepolsens Antændelse

skeer ved Lunte eller bedre ved et Brandrsr, Munken eller 

Tamdekassen.

Lunten anbringes paa en Luntestok; esterai være an

tændt holdes den til Minepslsen, hvis Ende er opskaaren og 

anbragt paa et Brcedt. Den, der tænder Minen, maa stille 

sig ud til Siden af Lederendens Forlængelse.

Brandroret stæres skraat af i ben tynde Ende, saa 

at Satsen blottes; Minepslsen fores et Stykke udenfor Lede

renden og lcegges paa et Brcrdr; Brandroret bindes med den 

skraat afskaarne Ende imod Minepslsen fast til denne; For

bindelsen overdækkes med Papir og Blaaleer. Brandroret 

tændes, efterat Plasteret er afrevet, oed Vindlys eller Lunte.

Munken er et pyramideformigt Stykke tor Fyrsvamp, 

der med sin tynde Ende stikkes igjennem et Stykke tykt Papir 

og med sin tykke Ende nedsættes i Enden af Minepslsen, som 

er fort udenfor Lederenden og her skaaren op; Papirets 

Stilling fikkres ved nogle Steen, som lægges paa dets Hjørner. 

Man pleier at have et andet Stykke Fyrsvamp af samme 

Størrelse som Munken, Vidnet, der teendes samtidigt med 

Munken, og som, idet man fjerner sig fra Arnestedet med Vidnet 

i Haanden, omtrentlig angiver Tiden for Ledeildens Antændelse.
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Fig. 78.

Tcendekassen, Fig. 78, er 18" 

hoi og 6" i Kvadrat i Lysningen; dens 

Laag er forsynet med flere Huller og kan 

dreies om et Som i Kassens ene Hjorne; 

i 6" Afstand fra oven sindes en vandret 

Skyder, der kan trækkes ud ved en Snor; 

i Bagsiden er forneden en Aabning for 

Minepolsen, og paa Forsiden kan Kassen 

forneden aabnes ved en lodret Skyder. Tcendekassen opstilles 

for Enden as Lederenden, Minepolsen stæres op, fores ind i 

Kassen og overdrysses med Meelkrudt. Paa den vandrette 

Skyder lægges en Luntestjerne, som tændes i alle Spidser. 

Naar Skyderen trækkes ud ved Snoren, falder Luutestjernen 

ned og teender Minepolsen.

Da Minepolsen, som tidligere anført, neppe vil blive 

synderligt anvendt i Fremtiden, gjcelder det Samme om de 3 

sidste her nævnte Antcendelsesmidler, hvoraf kun den sidste kan 

anvendes, hvor Minen stal spille i et bestemt Bieblik.

68. Antændelse af Bickford's og La Riviere’s 

Traad samt af Stupinen.

Disse Ledningstraade lade sig særdeles sikkert tænde ved 

Glod; La Riviere’s Traad tændes ved Lunte, de 2 andre 

ved ligefrem at tage Enden af Traaden i Haanden og holde den 

til et Stykke tændt Fyrsvamp, Lunte o. desl.

69. Antændelse af Gomez's Traad og den 

ofterrigfle Tcendsnor.

Skal Minen spille i et givet Bieblik, kan Gomez's 

Traad teendes ved Slag eller Flamme. Ved Slag tændes
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den, idet man bortflcerer c. I1/»" af Enden af Kautschuk- 

hylsteret, lægger den blot af Papir indefluttede Sats paa 

en flad glat Steen e. l. og fører et nogenlunde kraftigt 

Slag paa den med en Hammer eller lille Mukkert. Traaden 

teendes ved Flammen af en Svovlstik eller bedre af et 

Vindlys. Behøver Minen ikke at spille i et givet Meblik, 

stikkes den reenstaarne Ende af Traaden ind t et Brandrsr 

eller et Stykke Vindlys, der begge kunne teendes ved en Lunte, 

og hvis Forbrænding giver En tilstrækkelig Tid tit cit fjerne 

sig fra Minens Nærhed. Traaden behover i saa Fald kun 

at fores et lidet Stykke udenfor Branden eller en Mine

gangs ufuldstændige Fordcemning.

Den osterrigske Tcendsnor teendes ligesom Gomez's Traad 

ved Hjælp af et Brandror eller et Stykke Vindlys.

70. Antændelse ved Elektricitet

udfordrer en Ledning, Patroner og en Elektricitetsfrembringer; 

naar Patronerne tændes af den elektriste Gnist, antændes 

Ladningen.
Til Ledning straad anvendes saavel isoleret som ikke- 

isoleret Metaltraad. Af begge Slags bruges den samme Traad, 

som er normeret for Telegrascompagmet, og som findes omtalt i 

„Vejledning ved Soelserne med 1ste Jngenieurbataillons Krigs- 

telegraf." Tilledningen begynder ved Elektricitetssrembrin- 

gerens positive Pol og gaaer derfra til den i Ladningen anbragte 

Patron; hertil benyttes altid isoleret Traad. Fraledningen 

gaaer fra Patronen tilbage til Batteriets negative Pol; hertil kan 

i tor Jord benyttes ikke-isoleret Traad. Jstedetfor den sidste Ledning 

kan man i fugtig Jord ofte hjcelpe sig med den saakaldte 

Jordledning, der bestaaer i, at man baade ved Apparatet og
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ved Ovnen tilveiebringer Forbindelse med Jorden ved en 

saakaldet Jordplade, hvortil dog kan benyttes et Spade

blad, et Brækjern o. desl. I Mineveiene fores Lednings- 

traadene over Knager, der i Bronde anbringes ved et Hjsrne, 

i Gange paa Sidestykkerne i Nærheden af Hovedstykkerne. 

Udenfor Mineveiene nedlægges Ledningstraadene i Jorden i dertil 

udgravede Render, som efter Nedlægningen af Traaden atter 

tilfyldes; Sporet af Renderne tilintetgjores saavidt muligt.

Vil man samtidigt antænde flere Ovne, kan Lednings- 

traaden forst fores til den nærmeste Ovn; denne forbindes 

med den næste o. s. fr. indtil den sidste Ovn, der enten sættes 

i Forbindelse med Jorden, eller fra hvilken Fraledningen fores 

til Apparatet. Denne Maade benyttes navnligt ved de gal

vaniske Batterier, der teende oed Modning af en Platintraad, 

og kaldes det afbrudte Ledningssystem. Ved andre Ap

parater benyttes bedre S i i k l e d n i n g s s y ste m e t, hvor hver Mine 

ved kortere Ledningstraade forbindes saavel med Tilledningen som 

med Fraledningen. Skal samtidigt et ftørre Antal Ovne tændes, 

deles de i Grupper paa indtil 5, og med hver Gruppe gaaes 

frem, som ovenfor ved den enkelte Gruppe anført. De for- 

skjellige Tilledmngstraade bringes da efterhaanden i Forbin

delse med Apparatet, og det afhænger as, hvor hurtigt Udvex- 

lingen af Ledningstraadene kan ffee, hvor hurtigt de forfkjel- 

lige Grupper ville blive sprængte efter hinanden. For at for

age Ovnenes Antal i en Gruppe, kan man fra en af Ovnene 

lade udgaae en hurtigt brændende Ledeild til andre Ovne.

Af Patroner haves forfkjellige Slags; Valget af

hænger af Elektricitetsfrembringeren. Til de magnetoelektriske 

Induktionsapparater og Elektriceermaskinerne anvendes Patroner, 

hvor Ledningen er afbrudt. Ved Afbrydningen fremkommer 

en Gnist, der teender en let antændelig Sats. Af saadaune 

Patroner haves Marcus's, Abel's og Ebner's Patroner. Her
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Fig. 79.
skal kun omtales Marcus's Patron, der bestaaer 

af en Hylse, 2 Ledningstraade, Satsen og 

Aflaasningen. Hylsen, Fig. 79, er en tildeels 

huul Cylinder af Tree eller (Sbonit*); den hule 

Deel bestaaer af 3 cylindriske Kamre med 

forskjellig Diameter og Dybde; det nedre, 

mindste Kammer optager de omboiede Traad- 

ender og i Forbindelse med det midterste Kam

mer Satsen; ved det ftørre Kammer for Enden 

af Hylsen lukkes denne. De 2 Kobbertraade, 

der ere fast omgivne af Guttapercha, staae i 

Kammeret med rene Snitflader ligeoverfor hin

anden i en indbyrdes Afstand as omtrent 1IV; 

her fremkommer Gnisten. Traadene ere 

spiralformigt omvundne med og loddede til 

korte Kobbertraade i den massive Deel af Pa

tronen, for at undgaae en Forstydning af dem 

ved Trcek i deres ydre Ender. For at for

hindre en mulig ledende Bersring af de ydre 

Traadender ved Brugen af Patronen, ere 

disse omgivne med Guttapercha. Satsen be

staaer af lige Vcrgtdele chlorsuurt Kali og 

Svovlantimon, hvortil sættes xh Vcrgtdeel 

Graphit. Esterat Satsen er presset ind i 

Kammeret, lukkes dette med en Korkprop. Hele

Patronen med Undtagelse af de blanke Traadender gives et 

Overtræk af en vandtæt Lakfernis.

Til de galvaniske Apparater med faa men store Elementer 

anvendes Patroner med fuldstændig metallist Ledning, der dog 

i Patronen gives et saa ringe Gjennemsnit, at Modstanden

*) Ebonit er en sortfarvet Forbindelse af Kautschuk, Svovl og Magnesia.



123

imod Strømmens Gjeunemgang bliver betydelig; i Patronen 

erstattes Ledningen derfor ved en indskudt ftin Platin- eller 

Jerntraad, der ved Strømmen bringes til at glode, hvorved 

Satsen tændes. Ved galvaniske Batterier med mange smaa 

Elementer er den Modstand, som en ftin Platintraad frembyder, 

ikke tilstrækkelig, hvorfor denne erstattes i Patronen ved en 

Tændsats, som ved et indblandet Stof (Graphit eller Svovle 

kobber) har en ringe Grad af Ledningsevne.

Som Elektricitetsfrembringer benyttes magnetoelektrifle 

Induktionsapparater, Gnidningselektriceermaskiner og visse 

galvaniske Batterier.

De magnetoelektriste Induktionsapparater 

egne sig fortrinsoiis til Feltbrug. Et Apparat iblandt disse, 

som har vundet megen Indgang i andre Lande, er Marcus's 

Induktionsapparat. Det bestaaer as 2 stærke Staal-- 

magneter A og A', Fig. 80, der i Forbindelse med en 

Bundplade B danne en Art Hesteskomagnet, .imellem hvis 

Poler C og D et Jernanker F kan dreies om Axelen E. An

keret F bestaaer af en cylindrifl Kjcrrne e, der er deelt efter 

sin Lcengdeaxel, og paa hvis Ender ere paaskruede 2 Jernplader 

h og h' med halvrunde Udsnit. Om Kjærnen findes Traad- 

rullen K af fine, silkeomspundne Kobbertraade; den ene Traad- 

ende staaer i Forbindelse med h og igjennem Messingstrimlen 

m med Klemflruen M', den anden staaer i Forbindelse med 

det isolerede Klemhylster L og igjennem en Springfjeder 

med Klemstruen M. Klemstru erne M' og M ere anbragte 

i Siden T, der ligesom den modstaaende Side er af stærkt 

Tree og ved 4 Skruer forenet med Magneterne. Axelen E, 

der bevæger sig i Bundpladen B, i de to Messingskiver N' og 

N samt i Laaget O, har foroven et Haandgreb H. Dreies 

dette, saa at Ankerets Side li fores fra D henimod C, da 

trykker Stiften r Fjederen Q tilbage, medens en Staalstift t,
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Fig. 80.
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der er forbunden med Ankeret F, opfanges af et Udsnit i 

Fjederen R og derved holder Q strammet. Trykkes nu paa 

Knappen k, bliver t fri, og Q sorer hastigt Ankeret tilbage 

til sin tidligere Stilling. Herved sremstaaer en Strom igjen- 

nem Traadrullen med stadigt voxende Spænding. For kun 

at benytte Strommen, neun den har Maximum af Spænding, 

anvendes et Pendul PP, der ved sin Beroring med Pladen 

N' og Hylsteret L danner en ledende Forbindelse imellem de 

2 Traadender, altsaa et sluttet Kredslob i Apparatet. Hyl

steret L og Pendulet P folge imidlertid Ankerets Bevægelse; 

men naar dette naaer Magneterne A og A', standser L, 

medens Pendulet farer videre, hvorved Kredsløbet afbrydes; 

der sremstaaer nu en Extrastrsm i samme Retning som Hoved

strømmen, og gaaende fra den ene Traadende M' igjennem 

Ledningen og tilbage igjennem M og L til den anden Traad

ende. Som Ledning kan benyttes en Enkeltledning fra M til 

Minen, og en Jordledning fra Minen til M'. For at Strom- 

vexlingen stal foregerne saa hurtigt som muligt, har man mod- 

arbeidet den remanente Magnetisme ved at bringe Kjcernens 

Poler nær hinanden og ved at gjsre Kjcernens Axe e lille og 

deelt. Med dette Apparat skal man kunne tænde 7 as Opfin

derens egne Patroner paa eengang paa en Afstand af 12OOO*.

Broguet's Induktionsapparat bestaaer af en Hesteskomagnet 

NO S, Fig. 81, der paa Enden af N og S forsynes med 2 

indskruede Cylindre af blodt Jern, i hvilke Polerne under 

Ankerets Bevægelse flytte sig hurtigere end i en almindelig 

Hesteskomagnet. Paa Jerncylindrene anbringes 2 Induktions- 

ruller E, der dog kun bestaae as 2 Endestykker af Trce, idet 

Traaden rulles umiddelbart om Jerncylindrene, for at dens 

Afstand fra disse ikke unodvendigt skal foroges. Foran 

Magneten er anbragt et Anker A, der dreier sig om Axelen a, 

naar der trykkes paa Tasten B, efter at Skyderen X dog
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forst er trukken tilside. Ophorer Trykket paa B, vender An

keret tilbage til sin forste Stilling, deels fordi det paavirkes 

as en Fjeder, der trykker paa Armen aM, deels fordi det til

trækkes af Hesteskomagneten. Paa Armen aM sindes en Fjeder 

R, der berorer en Skrue v. Den ene Ende af Traaden om 

Jnduktionsrullerne er forbunden saavel med Klemmen P som 

med Skruen v; den anden Ende saavel med Klemmens som 

med Fjederen R. Naar der trykkes paa Tasten B, fjerner 

Ankeret sig fra Hesteflomagneten, og der fremstaaer en Strom 

igjennem Jnduktionstraaden; slippes Tasten B, nærmepAnkeret 

sig igjen Hesteskomagneten, og der fremstaaer nu en Strom 

af samme Styrke, men i modsat Retning af den tidligere. 

Strømmens Styrke voxer med den Hurtighed, hvormed Ankeret 

bevæger sig, samt til en vis Grad med den Beilamgde, An

keret tilbagelægger; den storste Virkning opnaaes i det Øieblif,
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da Ankeret bringes ud af Berøring med Magneten. Naar 

man lukker iDtrommen, seer man ingen Gnist, men derimod 

naar man aabner den, idet der da sremftaaer en Extrastrsm, 

der gaaer i samme Retning som Hovedstrømmen, men har 

storre Spænding end dennes den bør derfor benyttes ved 

Minesprængning, og det er det, der her skeer ved Hjælp af 

Fjederen R. Hvis Fjederen K ikke fandtes, vilde Apporatet 

kun kunne sprænge 1 Patron, medens det nu kan sprænge 6 

Patroner. Idet der nemlig trykkes paa Tasten B, fremstaaer 

der en Strom, der forst gaaer igjennem R og v, saalcenge 

disse berøre hinanden; men naar Beroringm ophorer, gaaer 

igjennem Ledningstraaden fra P til Q, hvis en saadan sindes, 

ikke blot den Hovedstrøm, der udvikles ved Ankerets fortsatte 

Bevægelse, men tillige den ved Afbrydningen fremstaaende 

Extrastrom. Fandtes der ingen Ledningstraad imellem P og Q., 

vilde der vise sig en stærk Gnist imellem R og v. Apparatet 

er billigt og let at transportere. Der maa i samme Ledning 

helst være Patroner med famine Modstand, for at ikke be 

bedst ledende skulle svigte.

Foruden disse haves mange andre Induktionsapparater, 

iblandt hvilke Wheatesstones Rotations- Magnetoinduktions

apparat, hvor et Par Ankere sattes i omdreiende Bevægelse 

foran Magneter, paa hvis Ender sindes Juduktionsruller/saa 

at man faaer en Række af Stromme. Ved disse Apparater- 

kan man teende 1—2 Miner i indtil 1 Mills Afstand; Pa

tronerne nierne o ære letantcendelige. Ved at anvende en for- 

grenet Til- og Fraledning skal man kunne sprænge flere Ovne 

omtrent samtidigt, men tilstrækkeligt afgjorende Forssg mangle 

i saa Henseende.

Elektriceerma skin erne frembyde den Fordeel, at 

man ved dem kan sprænge mange Miner paa eengang. 

Der fordres her kun en isoleret Tilledning, hvorimod man for
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be Miner, der skulle teendes paa eengang, kan benytte Jorden 

som Fraledning fra den sidste Mine. Patronerne ere nanskelige 

at forfærdige. Som Ulemper kan anføres, at Skiverne og 

Leidnerflafken, hvor en saadan benyttes, let kunne gaae istykker, 

at Gnidepuderne maae være omhyggeligt amalgamerede, og at 

de ikke ere sikkre i fugtig Luft. De egne sig derfor ikke saa 

meget til almindelig Feltbrug som ved Forsvaret af Fæstninger 

eller befæstede Stillinger, hvor et tørt og varmt Lokale kan 

skaffes tilveie til Apparatets Opstilling.

Iblandt de vigtigste Elektriceermafkiner, der ere bragte i 

Forslag til Minesprængninger, mærkes Ebner's og Bornhardt's. 

Ebner's Maskine bestaaer i Hovedsagen af 2 Ebonit- 

skiver a, Fig. 82, der ved et Sving dreies om en fælleds 

Axel. Gnidetsiet bestaaer af en til Bundbrcedtet befæstet Gaf

fel, paa hvilken 4 Gnidepuder b, der ved Fjedre trykkes imod 

Ebonitskiverne, ere befæstede; Gnidepudernes Overflade er 

overtrukken med Amalgam, og de ende i isolerende Floie, der 

under Ebomtskivernes Omdrejning forhindre Elektricitetens 

Undvigelse. Ligeoverfor Ebonitskiverne ftaaer Leidnerflafken c, 

hvis Sugespids naaer hen imellem dem og opfanger den ved 

Gnidningen fremkaldte Elektricitet. To Metalknopper staae 

frem af Kassen, der indeslutter Maskinen. De ere Maskinens 

Poler; den ene, Luftknoppen d, sindes paa samme Side som 

Leidnerflasken, den anden, Jordknoppen e, ved Siden af Ebonit- 

skiverne; Jordknoppen ftaaer ved forfkjellige Messingstinner i 

metallisk Berøring med Gnidepuderne og den ydre Belægning 

af Leidnerflafken; Luftknoppen udgjor en Deel af Udladeren 

ff. Denne er isoleret fra Kassens Vægge ved Ebonit og 

bestaaer af en vcrgtstangsagtig Forbindelse, ved hvis Drejning 

i Retning af Pilene Udladerens Knop bringes i Berøring 

med Leidnersiastens Knop, og altsaa Luftknoppen i Forbindelse 

med Leidnersiastens indre Belægning. Naar Trykket paa Ud-
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laderen ophorer, bringer en Fjeder denne tilbage i sin tidligere 

Stilling. For at prove Maskinens Virkning er det ikke for

nødent at tilveiebringe en metallisk Ledning imellem Luft- og 

Jordknoppen, idet en saadan Ledning i dette Øiemeb er anbragt
Minereglement. 9
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i Kassens forreste Væg og begynder med Gnisttageren g, 

hvis Knop kan dreies om til Luftknoppen.

Ved Ebner's Maskine har man sprængt Miner paa Af

stande af 12000', under Vand indtil 2000'. Paa kortere Af

stande stal man paa eengang have sprængt indtil 50 Fladderminer 

i 20' indbyrdes Afstand, en Angivelse, der dog vistnok er for stor.

Bornhardt's Apparat er indesluttet i en lufttæt 

Kasse, som udvendigt er beklædt med Læder og indrettet til at 

bæres som Tornyster paa Ryggen. Skiven, der er af Ebonit, 

sidder paa en Axel, der gaaer udenfor den ene Sideflade med 

en fiirkantet Tap, hvorpaa Svinget s anbringes, Fig. 83; 

Gnidetoiet g, der er af tilberedt Peltsvcerk, trykkes ved Mes- 

singarmene b imod Skiven. Ved Siden as denne staaer Leidner- 

flasten. Flaskens ydre Belægning staaer langs Kassens Bund i 

ledende Forbindelse med en af Kassens Forside fremstaaende 

Metalskruemoder, hvori Gnisttageren a kan indstrues; forneden 

bærer Skruemoderen en Krog til Jndhagning af Lednmgs- 

traaden. Flaskens indre Belægning staaer i Forbindelse med 

Konduktoren c, der opfanger Skivens Elektricitet. Over 

Gnisttageren er anbragt en Messingarm de, der ved en Fjeder 

holdes fra Leidnerflaffens Knop, men ved Noglen n kan dreies 

ned til denne. Naar dette steer, bringes den indvendige Be

lægning i ledende Forbindelse med Knoppen f, i hvilken findes 

et Hul til Indsætning af den anden Ledningstraad. Udlad

ningen finder Sted imellem f og a. Efterat Svinget er sat 

paa Skruens Axel, og Noglen til Udladningen paasat, samt 

Gnisttageren indfkruet, er Maskinen færdig til Brug. Svin

get dreies i Reining af Pilen, Noglen ligeledes. Naar In

strumentet flal benyttes til Tænding af Miner, sættes den ene 

Ledningstraad ind i Hullet i f, den anden hages paa Krogen 

i a. Efter et (tørre eller mindre Antal Omdrejninger faaes 

en stærkere eller svagere Strom. Efter 50 Omdrejninger flal
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man med denne Maskine kunne tænde 10 Miner paa een- 

gang igjennem en 6—800* lang Dobbeltledning.

D e galvaniske B a tte ri er virke uafhængigt af Betret 

men fordre en særskilt isoleret Ledning til hver Mine; dog 

kunne Fraledningerne samles i een Hovedledning.

Den Ulempe, at man maa medføre sorskjellige Syrer, og

9*
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at de enkelte Elementer hyppigt mane renses, gjsr de galvaniske 

Batterier mindre anvendelige i Felten, hvorimod de med Held 

kunne anvendes ved Fæstninger og befæstede Stillinger.

Batteriet med tvechromsuurt Kali bestaaer 

for hvert Elements Vedkommende af et Zink- og et Kulstykke, 

der et Llieblik neddyppes i et Glas fyldt med en Oplosning 

af tvechromsuurt Kali blandet med noget fortyndet Svovlsyre. 

Elementerne ere befæstede til en Trcrplade, saaledes at de kunne 

hæves op af Glassene, naar Batteriet ikke skal virke.

I Frankrig anvender man eet eller flere BunsenskeEle- 

menter i Forbindelse med Ruhmkorff's Induktions - 

apparat. Med 4 Elementer er det paa denne Maade lykkedes 

at sprænge 5 Miner paa eengang med en Til- og Fraledning 

af tilsammen 20000'.

Som Nødhjælp kan man anvende en Voltaisk 

(Støtte. En saadan kan dannes af fiirkantede Stykker 

Kobber- og Zrnkplader med 2" Side; som fugtig Leder kan 

man tage Filt eller Flonel, der er befugtet med Eddike. Med 

en Ststte paa 120 Pladepar vil man kunne tænde 5 let au- 

tcendelige Patroner paa en Afstand af 12000'. Den Voltaiske 

Stolte holder sig kun kraftig i 12 Timer.

71. Antændelse af Dynamit og Skydebomuld.

Dynamit og Skydebomuld explodere ved Detonationen as en 

Knaldkviksolvhætte, der forfcrrdiges ved Laboratoriet og bestaaer 

af et Hylster af Kobberblik med en stcerk Ladning af Knaldkvik

sølv. Dette teendes efter Omstændighederne ved en Ledeild 

eller ved Elektricitet. Det er godt at komme lidt lost Krudt 

i Hætten ovenpaa det faste Knaldkviksølv. Dersom man 

anvender elektrisk Antændelse, bor man sorge for, at den
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Endeflade as den elektriske Patron, som kommer til at ligge 

an imod Knaldkviksolvets Overflade eller imod det lose Krudt 

i Hætten, ikke er for stærkt lukket, da man ellers risikerer, at 

den elektriske Patron ved sin Explosion kastes ud af Hætten, 

uden at Knaldkviksolvet antændes. Det er ligeledes hensigts

mæssigt at lade Blikhylsteret omfatte den elektriske Patron 

fuldstændigt og at klemme det godt fast om denne. Patronen 

med paosat Hætte anbringes derefter i Ladningen. I Frost

vejr eller i meget koldt Veir, selv om det ikke fryser, bliver 

Dynamiten svært anlcendelig, hvorfor den maa opvarmes, kort 

forinden ben bruges.

XI. Sceregne Ntiner.

72. Angrebsbronde å la Boule.

Det Særegne oed disse bestaaer deri, at de i sig for

ene Alt, hvad der fremmer Mineringens hurtige Tilende

bringelse; de udgraves nemlig som 2Vs' Broude med hol

landsk Beklædning og saa stor Afstand imellem Rammerne, 

som Jordarten tillader; de fordcemmes ikke, men Krudtkam

meret afspærres blot ved en Plankevæg, der afstioes imod den 

modsatte Brandside; de gjores sædvanlig 10—12' dybe.

73. Fleury's Forsvarsbronde.

Forsnarsbronde anlægges over Forsvarernes egne Gange 

i saa stor Afstand, at disse ikke ødelægges ved Sprængningen; 

de anlægges før Belejringens Begyndelse og ere saaledes ind

rettede, at de fsrst lades og fordcrmmes, umiddelbart for de 

skulle spille; om Ladningen end er noget omstændeligere, 

er Fordæmningen til Gjengjæld særdeles hurtig. Da man
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ofte er istand til ved disse Miner itide at imsdegaae Angriberens 

Arbeider, ere de vel anvendelige, hvor han kommer ncer nok 

til disse smaa Miner, der for at fkaane den underliggende 

Minegang ikke godt kunne gives over 100 få Ladning.

Fra Jordens Overflade fores en 2Vs' Brsnd ned til 

Minegangens Tagbrceder, der borttages og erstattes af 4" 

Planker, om muligt ogsaa over begge Nabosagene; i en dertil 

i Plantedækket bestemt Aabning nedsættes en Trcerende, Fig. 84,

Fig. 85. Fig. 84. Fig. 86.
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der er 4" i Lysningen, og paa hvis imod Arnestedet 

vendende Side er befæstet en Planke med Fals til Lederende 

for en Raket, hvormed Krudtladningen kan tandes.

Bronden tilkastes til l1/»' under Trcerendens ovre Ende; 

paa her anbragte Klamper sættes Krudtkassen, der gjores af 

2" Planker og gives dobbelt Bund og Laag. Resten af 

Bronden tilkastes; foroven tilintetgjsres ethvert Spor af det 

udførte Arbeide. Ladningen foretages fra Minegangeu igjen- 

nem Renden ved et Ladeapparat, Fig. 85, hvis Skuffe er af 

Kobber, rummer 4 få Krudt og ved Hjcelp as en Fjeder kun 

kan falde ned til een Side; den o verste Deel af Stangen kan 

dreies rundt, saaledes at Skuffen kan udtomme sit Indhold 

lige ofte til alle 4 Sider i Krudtkassen. Ladningen foretages 

hurtigere med 2 K''s Karduser, hvoraf 4—5 paa eengang kunne 

indfores; i saa Fald erstattes Skuffen af eit Vidsker.

Ester Ladningen fordcemmes Laderenden uteb noiagtigt 

sluttende Træklodse, Fig. 86, af hvilke den overste, der staaer 

imod Krudtkassens Laag, er tilspidset; det nedersie Træstykke 

gives Form af et omvendt T og afstives imod Gangens 

Bund. Trcebeklerdningen i de nærmeste Fag under Forsvars- 

bronden forstærkes ved Gangrammer.

Planken med Falsen til Raketten forlænges ued til Bran

dens Bund, hvorefter Minen tændes, som i Lobe-No. 56 an

ført. Skal Minen teendes ved Elektricitet, anbringes Lednings- 

traadene med tilhørende Patron enten rforveien samtidigt med 

Mineanlceget, eller man kan ogsaa ester Ladningen fore Patron 

og Ledningstraade op med Fordæmningen; Patronen anbringes 

da i en 8Efke med 1—2 få Krudt.

For ikke at hemme Brugen af Minegangen under Lad

ningen og Fordcemningen, anbringes Forsvarsbrondene sordeel- 

agtigst for Enden af 6—10' lange Sidegange.
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74. Borede Forsvarsminer.

Disse anvendes, naar Fjenden allerede er rykket saa langt 

frem, at Udgravningen af Bronden fra Jordens Overflade er 

umulig. Man borer da et Hul fra Gangen ved Hjælp af 

en Boremaskine og anbringer i Enden af dette en cylindrisk 

Krudtkasse af Jernblik, Fig- 87.

Fig. 87.

. Fordæmningen steer ved 

Træstykker; Antændelsen fore

tages font ved de foregaa- 

ende Forsvarsbronde.

Den Boremaskine, der 

anvendes i Frankrig, sees i 

Fig. 88. bb er en Glider 

af Jern, i hvis Midte Axelen 

a, der bærer Boret og er 

til at forlænge, dreier sig; 

den omdreiende Bevægelse 

meddeles Axelen ved Hjælp 

cif et Tandhjul fog et Drev, 

der er forsynet med et Sving d.

Rammen bb glider i 

en anden Ramme cc, der 

kan indtage alle Stillinger 

imellem 0°—90° med Pladen 

p. Denne Plade sættes 

paa Gangens Bund, naar 

umit som i Almindelighed 

vil bore Miner i dens Ni

veau eller over dette; men 

naar man stal bore Miner 

under Horizontalen fsom f. 

Er. i den dækkede Vei for

i
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Fig. 88.

at ødelægge Courcmnementerne), kan Pladen p ved Charmerer 

forenes med en anden Plade p', der stilles vandret, og p vil da 

kunne gives alle Heldninger fra Oo—90° meD p', hvorved ogsaa 

Axel en a, der holdes parallel med p, gives samme Heldning.
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Den fremadskridende Bevægelse gives af et til Rammen 

bb befæstet Tandhjul, som, idet det dreies ved Svingene e, 

bevæger sig op ad Tandstangen g.

Boret giver et Hul af 9" Diameter; Blikcylinderen med 

Ladningen har en Diameter af 83Ai".

Der behoves 1 Mand til hvert af Svingene, 1 Mand 

til at anbringe og borttage Forlcengelsesstykkerne.

75. Ladning efter Fordæmningen.

For ikke at vcekke den fjendtlige Mineurs Opmærksomhed 

og for at kunne lade Minen spille med kort Varsel, kan det 

være magtpaaliggende at udfore Fordcrmningen paa et tidligere 

Tidspunkt, selv om man f. Ex. paa Grund af Fugtighed ikke 

vil lade Minen for i det sidste Øieblif. Man kan da 

indrette sig i Overeensstemmelse med Fleury's Forsvarsbronde,

Fig. 89.

saaledes som det sees 

af Fig. 89, hvor 

Minekammeret er 

anbragt udfor den 

sidste Rammes Side

stykke for at lette Lade

rendens Anbringelse.

76. Ovne under Vand.

Ladningen af en Ovn, der er bestemt til at sprænges 

under Vandet, og som stal virke imod en ydre Gjenstand, 

beregnes som Ladningen til en almindelig Ovn i almindelig 

Jord, see Lobe-No. 37. Ladningen anbringes i store Flasker 

eller Dunke, hvis Fyldning skeer paa folgende Maade: ved 

Hjcelp af en Tragt heldes omtrent Vs af Ladningen i Fla-



139

sten, denne rystes, saa at Overfladen af Krudtet bliver vandret. 

Naar Antændelsen skal fkee oed Elektricitet, indføres dernæst 

Patronen med dertil horende Metaltraade; Resten af Krudtet 

heldes i, og dets Overflade gjsres vandret. Over Krudtet 

heldes fimt, vel torret,Sand, saaledes at Flasken fyldes dermed 

indtil omtrent l1/'»" under Halsens Fodselslinie; man fuldender 

Fyldningen as Flasken med en smeltet Blanding af 65 Dele 

Graphit, 17,5 Dele Vox og 17,5 Dele Harpix. Man maa 

være forsigtig med ikke at helde Blandingen altfor varm i Flasken, 

for at denne ikke skal slaae Revner; Flasken lukkes med en 

Korkprop, i hvilken man har gjort 2 Huller til Metaltraa- 

dene, og som man iforveien har dyppet i Blandingen, medens 

denne tilberedtes; man tjærer den Deel af Proppen, der ftaaer 

udenfor Flasten, og flauer Metaltraadene ned om Halsen, 

idet man fastgjor dem til denne ved Seilgarn. Endelig 

lægges Flasken i en Vidjekurv, lukket med et Laag, igjen- 

nem hvilket Halsen gaaer ud. De tomme Rum i Kurven 

udfyldes med Sand, Jord eller andet Materiale, der ved sin 

Bergt er istand til at faae Flasken til at synke i Vandet; Kurven 

kan nu sænkes paa det bestemte Sted, f. Ex. under Faget af 

en Bro, som skal sprænges. Undertiden bruger man istedetfor 

en Kurv en Kasse as Tree. En Flaske, der indeholder 100— 

120 U Krudt, kan ogsaa anbringes i en Krudttønde til 200 A.

Naar man anvender store Ladninger, erstatter man ofte 

selve Flaflen ved en Krudttonde. Forend man bruger denne, 

maa man imidlertid lade den henstaae i Vand i 24 Timer; 

den tjæres derefter i alle dens Sammenfoininger. Ladningen 

af Tsnden er isorigt aldeles ooereensstemmende med Flaskens 

Ladning, kun maa man drage Omsorg for at fylde den fuld

stændigt med Krudt.

I Mangel af et elektrisk Apparat kan man anvende 

Gomez's Traad eller den esterrigfke Tcrndsnor; Enden af disse
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Ledetraade bringes ind i Flasken igjennem et Hul i Kork

proppen, og man forhindrer dem i at trækkes ud ved at an

bringe en Ters indenfor Proppen.

77. Torpedoer.

Disse ere i Regelen undersøiske Miner, der henlægges 

ved Jndlobet til vigtigere Havne, under Seillob m. m., og 

deres Bestemmelse er at ødelægge fjendtlige Krigsskibe. Efter 

Antcrndelsesmaaden kan man inddele Torpedoerne i almindelige 

Stodminer, elektriske Sigteminer og elektriske Stodminer.

Iblandt de almindelige Stodminer mærkes de 

Ram st ed tske Miner, der ere forankrede Glasflasker, fyldte 

ineb Krudt. Af Flaskehalsen staaer et tyndt Glasror frem; 

naar et Skib ved Paaseiling sonderbryder dette Ror, bevirker 

det indtrængende Sovand, at et i Noret anbragt Stykke Ka

lium antændes, hvorved Ladningen bringes til at explodere. 

De Namstedtske Miner ere billige, simple at konstruere og an

bringe, vanskelige ot opdage, og de antændes sikkert; men de ere 

omtrent ligesaa farlige for egne som for fjendtlige Skibe og 

hindre Sejladsen, hvor de ere udlagle.

De elektriske Sigteminer ere i Regelen af Jern 

og forankres godt. De teendes ved.Elektricitet, idet man ved 

Iagttagelse fra eet eller flere Steder bestemmer det Meblik, 

da det fjendtlige Skib er over Minen. De fordre fkudsikkre Jagt- 

tagelsesrum, hvor de fornødne Sigteapvarater, galvaniste 

Batterier m. m. findes, og hvorfra Ledningstraadene til Mi

nerne udgaae. Ved de meest fuldkomne Sigteapparater an

vendes en Kikkert, der kan bevæges om en Axel, lodret paa en 

Skive, hvortil Ledningstraadene til de forskjellige Miner ere 

fastskruede. Naar Kikkertens Sigtelinie — idet Iagttageren folger 

et fjendtligt Skibs Bevægelse — træffet det Punkt, hvorunder
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en Mine ligger, trykkes paa en med Kikkerten forbunden Nogle; 

derved sluttes Strømmen fra Stationen til Minen. Skeer 

dette samtidigt fra en anden Station, sluttes Strommen fuld- 

stcendigt, og Minen sprænges. Man har indvendt imod disse 

Miner Kostbarheden af gode Kikkertapparater og de fludsikkre 

Rum, der nierne konstrueres længe iforoeien, og som let hen

drage Fjendens Opmærksomhed paa de udlagte Minelinier; at 

der udfordres mange svede, paalidelige Iagttagere, og at det 

endda ikke er muligt nt anvende dem til alle Tider og under 

alle Veirforhold.

De elektriske S to dm in er s Antændelse skeer ved, at 

Strømmen sluttes ved Skibets Stod, enten imod en fra selve 

Minen udgaaende Konstruktion eller imod en ovenfor flydende 

Teender. I fsrste Tilfælde maa Minen være konstrueret sær

deles stærkt, i sidste Tilfælde kan Minen gjores svagere, hvor

imod Tænderen gjores stærkere.

Til Ladning for Torpedoerne soger man nu at anvende 

stærkere Sprængstoffer, iblandt hvilke Dynamit og Skydebomuld.

Foruden faste undersoifke Miner haves bevægelige, der 

virke fra de saakaldte Torpedobaade. Udenfor en dertil egnet 

Baad paa 30—40' Længde anbringes en lille Somme ladet 

med s. Ex. 60 tt Krudt paa Enden as et c. 30' langt 

Sperr, faa at den kommer c. 10' under Vandet, 15' fra 

Baadens Forende. Na ar Spæret og derved Minen stsder 

imod en Skibsside, som man ssger at nærme sig i Morte 

eller i taaget Veir, sprænges Minen, der mutigen ødelægger 

Skibet, medens derimod kun noget Vand kastes op over Ban

den, hvis Forende er overdækket med et tjæret Seildug.

Lignende selvantcrndelige Miner kunne ogsaa anvendes 

tillands.
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78. Sprængning af Muurvcrrk og Steen, Klipper, 

m. m.; Petarder.

Anlcrget af Miuegange i Muurvcrrk og Klipper fremmes, 

som angivet i Lobe-No. 23, ved at sprænge ftørre Stykker 

lose i Brystet. I dette Biemed ligesom ogsaa til Sprængning 

af storre Steen anvendes Borehuller, de saakaldte Petarder. 

Disse udfores ved Hjælp af Steenbor og Mukkert, naar de 

stulle være indtil 12" dybe; hertil behøves 1—2 Mand. 

Skal Dybden være 1—3', behoves 2—3 Mand, der betjene 

sig af Brækjern og Mukkert.

Ved hvert Slag med Mukkerten dreies Boret eller Bræk

jernet lidt; for at Boret ikke skal floves for meget, gydes 

fra Tid til anden lidt Vand i Hullet, der oprenses med Rsm- 

steen. Naar Hullet har den rette Dybde, udvidskes det med 

en Stok, hvorom er viklet Blaar el. desl.

Ladningen af Petarden skeer, idet man 
Flg* 90- fylder Hullet indtil Vs eller 1/4 af dets Dybde

f med en Blanding af lige Dele Krudt — helst

fiint Jagtkrudt — og Savspaaner as godt tort 
L Elme- eller Bogetrcr. Denne Blanding frem-

W I bringer ncesten samme Virkning som Krudt alene,

wl dog ere de udspaltede Steenstykker større og

kastes ikke saa langt bort, hvilket imidlertid ofte 

er fordeelagtigt. Jstedetfor Blandingen kan man 

ogsaa med Fordeel anvende Dynamit (O,oe K) eller Skydebomuld.

Ved at udhugge Hullet med 2 Brækstamger af forskjellig 

Diameter og at bevare et tomt Rum imellem Ladning og For-

Fjg. 91. dæmning, Flg. 91, kan man formindske Ladnin- 

gen. Jstedetfor at komme Ladningen loft i Bore- ■
E . hullet, kan man ogsaa anbringe den i en Patron 

W af almindeligt Papiir, naar man arbeider i Klippe
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eller tørt Munrvcrrk, og i en Patron af grovt Papiir, over

smurt med Fedt, naar man arbeider i fugtig Grund.

Som Ledeild bruges i Regelen Bickford's Traad, hvis 

ene Ende fores midt ind i Ladningen; den anden Ende maa 

naae 12" udenfor Hullets Aabning. Man kan ogsaa til

vejebringe en smal Aabning igjennem Fordcemningen ved Hjælp 

af Rsmnaalen; Aabningen fyldes med flint Krudt, og An

tændelsen skeer med Munken eller et Stykke svovlet Bomulds- 

traad. Man kan rulle Fcengkrudtet i et Stykke Papiir eller 

komme det i et Sivror, der anbringes i Borehullet samtidigt 

med Ladningen.

Fordcemningen udfores ved at presse et Stykke Papir

fast over Ladningen med Sætteren, derefter et Lag Leer; de 

vorige Lag Leer presses ved at flane med en Haandmukkert 

paa Sætterens Hoved. Jstedetfor Leer kan man bruge Tegl- 

steensmeel eller skarpt Sand. Den Fure, som findes i Sæt

teren, vendes under Fordcemningen imod Ledeilden; anvendes 

Rsmnaal, maa denne dreies hyppigt.

Forsager Petarden, hvilket som oftest beroer paa en Feil 

ved Antændelsen, venter Mineuren 10 Minutter, forinden han 

gaaer til ben for igjen at bringe den i Stand til at tændes. 

Forsager den atter, maa Ladningen gjennemvædes med Vand;

en Udboring af Hullet

Fis- 92- for at anbringe en ny

Ladning er utilladelig. 

Udkastes Fordcrmnin- 

gen, uden at Stenen 

sprænges, oprenses 

Borehullet og gjores 

om fornødent dybere, 

forinden man lader

paany.
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Ved Sprængninger under Vand tilvejebringes forst det 

sornsdne Stillads, hvorfra Arbejdet kan udfores; Borehullet 

udhugges med Brækjernet; i Hullet indføres en Cylinder af 

Jernblik af samme Diameter som Hullet, og som er fyldt med 

Krudt. Fra Cylinderen gaaer et Ror op, i hvilket Lede- 

ilden, Fig. 92, anbringes. Paa dybt Vand maa Borehullet ud

fores under Dykkerklokken.

XII. Udluftning.

79. Indledende Bemærkninger.

Erfaringen har viist, at naar en Brond har nonet en 

Dybde af c. 30', og en Gang en Længde af c. 100', vil 

Luften være saa flet, at Aandedrcettet bliver tungt, og at Lys 

ikke brænde. Brøndens eller Gangens Vidde, de omliggende 

Jordlags Beskaffenhed og Gangens Retning have imidlertid 

en væsentlig Indflydelse paa de angivne Talstørrelser. I fal

dende Gang vil saaledes Luften ikke saa hurtigt trænge til nt 

fornyes, som i en stigende Gang under forovrigt samme Om

stændigheder. Sprængningen af en Ovn vil, naar Fordcrm- 

ningen har været mindre god eller ufuldstændig, sædvanligt 

fylde Gangen med en stærk Nsg, som maa bortskaffes, for man 

igjen kan arbeide i samme.

Det vil derfor nære nødvendigt at skaffe frisk Luft til- 

veie, hvilket kan stee paa flere Maader.

80. Borehuller.

I Fredstid udluftes Gange hurtigst og bedst ved Bore

huller fra Taget til Jordoverfladen. Temperaturforskjellen 

imellem den ydre Luft og Luften i Gangen gjor, at der strax
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vil fremkomme en stærk Træk igjennem Borehullet. I Krigstid 

kan man ikke anvende dette Middel, da derved Gangens Ret

ning let opdages af Fjenden.

Borehullerne tiloeiebringes enten ved Boring fra oven 

eller ved den i Lobe-No. 74 omtalte Maskine; de anbringes 

i smaa Gange for hver 50', i ftørre Gange kan Afstanden 

imellem Hullerne være indtil den dobbelte. Hvor Jordarten 

ikke tillader Anvendelsen af Borehuller, bygger man smaa 

Brande istedetfor disse. For at undgaae de store Aabninger 

i Jordoverfladen, sættes et Ror af 3—6" Vidde af sammen

sommede Breeder indeni Bronden, hvorncrst denne tilbagebygges.

81. Blæsebælge eller Luftpomper.

Man kan inddrive frisk Luft til Arbejdsstedet ved at 

opstille en almindelig Blcesebcelg eller Luftpompe udenfor Gan

gen, og pompe Luften ind igjennem Ror eller Slanger, der 

forbindes lufttætte, see Lobe-No. 82. Opstilles Apparatet 

inde i Gangen, kan man ogsaa herfra udsuge den fordærvede 

Luft, hvorved frist Luft vil trange ind.

82. Centrifugallufteren

bestaaer as Trækassen a, Fig. 93, der tjener til at beskytte en 

Tromle b af Jernblik, hvori 4 paa en Jern axel siddende 

Vinger c af Jernblik sattes i en hurtigt omdreiende Bevæ

gelse ved Remstiveit d og Træhjulet e. Tromlen har 2 Side- 

aabninger f til Forbindelse med Roret g og en Aabning i 

Omkredsen, som udmunder i Roret h. Naar Lufteren skal 

bruges, stilles Kassen paa Jorden udenfor Gangen; en lufttæt 

Slange, 3—5" i Diameter, af ferniseret Lærred eller Sejl

dug, udspændt med lette Træringe, foies lufttæt til Hovedet af

Minereglemcnt. 10
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Fig. 93.

Roret g og til ben i Gangen allerede forhaandenvcrrende 

Slange.

Jstedetsor disse Slanger kan man ogsaa med Fordeel 

anvende Zinkror af 4" Gjennemsnit — almindelige Tag- 

nedlobsror. Trceror kunne ogsaa bruges men tage mere Plads. 

Slangerne forsynes med Øfferter, saa at de kunne ophænges 

i Gangene; Rorene lægges paa Knager. Saavel Slanger 

som Ror forbindes indbyrdes ved Muffer.

I Vinkler anvendes Blikknce eller Kautschuk-Muffer med 

indlagte Spiraler.
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Ved Vingernes Omdreining vil den fordærvede Luft ud

suges af Gangen og drives ud igjennem Roret h. Det er 

let at indsee, at man oed at føre Slangen i Gangen 

til Roret h istedetfor til g kan inddrive frisk Luft i Gangen. 

Udsugning af den fordærvede Luft anvendes, naar Luften i 

Gangene kun er fordærvet paa enkelte Steder, f. Ex. ved 

Sprængningen af en Ovn; Inddrivning af frisk Luft anvendes 

derimod i Regelen til Arbejdsstederne, naar Luften er forbarnet 

i hele Mineanlcrget, saaledes som det let kan hcendes ved For- 

dcemninger og ved andre Lejligheder, hvor mange Folk opholde 

sig i Minegangen.

83. Midler til at trænge ind i Gange med 

fordærvet Luft.

Det hcendes undertiden, at man er nodt til at trænge 

ind i Gange, hvor Luften er fordærvet af Explosioner eller af 

Fyrocrrkerisager, som Fjenden har kastel ind i dem, og det 

uden at kunne vente, til Luften fornyes ved Ventilation. 

Dette Tilfælde indtræffer navnlig, naar det gjcelder om at 

flaffe stindode Folk ud.

For at beflytte Mineurerne anvender man da en Svamp- 

niaske, der er dannet af Svampe med en stærk og tæt Væv 

og as en tilstrækkelig Tykkelse for i lang Tid at kunne bevare 

Fugtigheden. Disse Svampe gjennemvcedes med Kalkoand 

eller Kalkchlorid. Masken bor fuldkomment slutte sig til An

sigtet, idet den bedcekker Næsen, Munden og Ørerne; hvis 

der findes Aabniuger, maae disse omhyggeligt udfyldes med 

Svampstykker. Den fastholdes ved 2 Baand, der ere syede 

udeupaa og pan Siderne af Svampen. Baaudene gaae over

kors bag Hovedet og fores berpaa frem foran Ansigtet, hvor 

de bindes under Munden. Naar man ikke har en iforveien 

10*
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tildannet Maske, danner man en as almindelige Svampe, der 

gjennemvædes med Kalkvand eller Kalkchlorid og fastholdes 

med et Lommetørklæde, eller man anvender ligefrem et Lomme- 

torklcrde dyppet i de samme Vcedfler.

Jstedetfor Svampmasken bruges bedre en Scek af meget 

tæt Lærred eller Kautschuk, hvori indpompes Luft, og som 

bæres paa Ryggen som en Tornyster. Fra Sækken forer et 

Kautschukror med Mundstykke til Munden. For at forhindre 

Manden i at aande igjennem Neesen, forsynes han med en 

Nceseklemme, og for at han kan tilkjendegive, naar han ikke 

længere kan forblive i den fordceroede Luft, med en Signal

pibe. Til yderligere Sikkerhed har Manden et Toug om 

Livet, hvis anden Ende holdes af en Mand udenfor ben for

pestede Deel af Gangen.

XIII. Miueveies Jstandscettelse.

84. Bronde.

Skal et nyt Nammestykke indlægges, maaeBrsnd- 

brcrderne paa den Side, hvor Rammestykket skal anbringes, 

afstioes umiddelbart under dette imod den ligeoverfor liggende 

Side ved en Blindramme eller ved 2 Strygebrcrder og 2 

Stræbere. De 2 tilstødende Rammestykker holdes fra hin

anden ved en Stræber, der anbringes tæt op til det beskadigede 

Rammestykke. Er bette hvilende, inddrives 2 Stræbere imel

lem den folgende Rammes bærende Stykker. Er det be

skadigede Rammestykke listet, borttages Listerne og dernæst 

Rammestykket.

Er Nammesiykket stærkt boiet eller vel endog knækket, kan 

det blive nødvendigt at anvende Dunkraften til at bringe 

Brondbrckderne tilbage i deres oprindelige Stilling.
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Skal et ni)t Brondbrcedt anbringes, drives forst det 

beskadigede Brcrdt jaa langt, at det kommer fri af ben soerste 

Ramme, hvorefter det tvinges indad med Stikjernet. Det nye 

Brcrdt drives ester bag det befladigede, saa langt det kan 

komme, og holdes ved Kiler i sin Stilling. Derpaa losnes 

det beskadigede Brcedt, det nye Brcrdt drives efter, og saaledes 

vedblives, indtil det beskadigede Brcedt kan borttages, hvor

på« det nye Brcedt drives ned bag den næste Namme.

Er Jorden meget los, anvendes undertiden en Afstivning 

af det beskadigede Brcedt; denne flyttes, efterhaanden som det 

nye Brcedt drives ned.

85. Gange.

Skal et nyt Fodstykke indlægges, reises teet foran 

den beskadigede Ramme en Blindramme, der forkiles imod 

Tagbrcederne. En Stræber inddrives imellem Rammens Side

stykker, hvorpaa det befladigede Fodstykke kan ombyttes.

Et nyt Sidestykke anbringes, idet en Blindramme 

reises, og Kiler inddrives imellem dennes Sidestykker, der for

neden afstives ved en Stræber, og Sidebeklædningen. Der

næst loftes Hovedstykket lidt ved en Stræber imod Fodstykket 

eller ved Dunkraften, og Ombytningen foretages.

Et nyt Hovedstykke anbringes paa folgende Maade: 

teet foran Rammen rejses en Blindramme, hvis Hovedstykke 

forkiles imod Tagbræderne saaledes, at det beskadigede Hoved

stykke ligger frit. Sidestykkerne afstives imod hinanden ved en 

Stræber, der anbringes saa uær Hovedstykket font muligt. 

Derpaa ombyttes Hovedstykket. For at hæve Tagbrcederne betjener 

man sig ogsaa med Fordeel af Dunkraften og et Hovedstykke.

Tag- og Sidebrceder erstattes paa en lignende 

Maade som Sidebrcederne i en Brsnd.
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XIV. Miners Anvendelse i Felten.

86. Fladderminer

ere Ovne, hvis korteste Modstandslinie er hsist 9—10', og 

som anbringes i 2—21 /«' Brønde sædvanlig uden Beklædning. 

Esterat man har ladet dem paa samme Maade som andre 

Brande, fordcemmes de med et godt afstivet Plankespeil, og 

Bronden tilkastes med den udgravede Jord, saa at ethvert 

Spor af Anlceget udslettes. Naar der stal hengaae længere 

Tid, inden Minen bliver sprængt, tjæres og beges Krudtkassen 

og Lederenden omhyggeligt.

Tidligere ere Fladderminerne i Almindelighed bleoue tændte 

oed Minepolsen og Boule's Tcendekasse, og deres Anvendelse 

har derfor langtfra været saa stor, som den rimeligviis vil 

blive i Fremtiden, da man uu bar sikkre og hurtige Tcrndings- 

midler, hvormed man med Lethed kan teende 1 eller flere Miner 

i et bestemt Meblik. For at forege deres Virkning kan man 

gjsre dem overladede, og man kan efter Omstændighederne 

lægge dem som T Miner, Kloverbladsminer o. s. v.

87. Bombeminer.

Disse bestaae i 1 eller flere nedgravede ladede Bomber; 

enten skal den i selve Bomben værende Krudtmasse frem

bringe Tragten, eller en under Bomberne au- 

Fig- 94. bragt Ladning skal udkaste disse og samtidigt 

lOCH danne en Tragt.
- - - - Skulle flere Bomber anvendes, anbringes 

 de i en Plankekasse med dobbelt Bund, Fig.

 94. I det S o erste Rum lægges Bomberne

LO saaledes, at de med Krudt fyldte Brandror,

gaae igjennem Huller i Mellembunden ned i det underste
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Num. Her er enten Ledeilden alene anbragt eller tillige den 

særlige Ladning, og Ilden vil saaledes forplantes til Brand

rorene og derfra til Bomberne.

88. Borede Miner

have omtrent 8" Diameter. Efter Jordens Bestaffenhed bruges 

Bor af forskjellige Former, iblandt hvilke Jordboret og Snegle

boret, see Lsbe-No. 4. De borede Miner have den Fordeel, 

at de udfores hurtigt af faa Folk.

Ladningen kommes i en Blikkasse af 7,s'1 Diameter, see 

Lobe-No. 49.
Som Ledeild benyttes Bickford's eller en af de hurtigt 

brændende Traade; da Ledeilden iforveien maa vcere anbragt 

i Ladningen og sænkes samtidigt med denne, maa saavel ved 

dette Arbeide som ved Borehullets Tilfyldning med Jord og den

nes Stampning med en Lægte den fornødne Forsigtighed iagttages.

89. Steemniner

have den Bestemmelse at virke paa længere Afstand ved at 

kaste Steen og andre Projektiler imod de fjendtlige Angrebs

tropper, hvorfor de ogsaa anvendes saavel ved Feltbesastmngen 

som ved den permanente Befæstning. Den storste Steenmasse, 

som er anvendt, er 120 Kbfd., hvortil svarer en Ladning af 

50 K' Krudt. For en anden Steenmasse bestenimes Ladningen 

ved Formlen:
L = 2 0,4 R

hvor L er Ladningen i A, og U, Steenmassen i Kubikfod.

Steenminerne anbringes i en i Jorden udgravet pyra- 

mideformig Fordybning, hvis Axe som oftest har en Heldning 

af c. 45° imod den vandrette Flade. Bundfladerne og Linierne 

ab, Fig.95, danne Vinkler paa 261/2° med Axen; Sidefladerne 

og Fladen cd gives Heldning efter Jordartens Bestaffenhed.
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—e.

I Fig. 95 er vast en Steenmine, hvis Axe har en 

Heldning af 45" imod den vandrette Flade, og hvis Ladning 

er 50 <u. Ved en udspændt Snor de betegnes Udkastets 

Retning, og Udgravningens Form vil da være bestemt ved de 

paa Figuren angivne Maal. Bunden ae gives 3 dobbelt 

Anlæg, saa at den vandrette Afstand de — 1' 1" 

hvor h er Terrainets Anlæg efter Axen (f. Ex. lOdobbelt, 

15dobbelt osv.).

Efterat Steenminens Form er afsat, udgraves Jorden 

og oplægges bag Fordybningen, saa at der dannes en mindst
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5' hoi Jordmasse over d; derved vil Minen virke mindre 

bagud og mere imod Stenene. For at holde paa Jorden, 

naar denne er los, anbringes tæt foran d en Bjælke, over 

hvilken lægges et Plankegulv ff, hvis ene Ende naaer ud over 

Udgravningen. Kan Jorden ikke staae under Heldningen cd, 

udgraves den forst s. Ex. efter cg, 09 ged dannes senere ved 

Græstorv.

Efter Udgravningen anbringes Ladningen i Krudtkassen; 

foran denne stilles vinkelret paa Axen et Speil af 3" Planker 

og 3' 2" i Kvadrat. Udenfor Speilet lcegges Stenene, der 

ere af Storrelse som almindelige Brosteen. Bruges Granater 

til Udkast, maa der drysses Meelkrudt imellem dem, og Pla

strene for Brandrorene være afrevne. Med 50 K Ladning og 

en Steenmasse af 120 Kbsd. vil Udkastet sprede sig paa en 

Flade af 300—500' Længde og 100—200' Brede. 'Den 

storste Steenmasse vil kastes i en Afstand af 150—300'.

Skal Steenminen teendes med Minepolse, udgraves en 

2' dyb Rende fra Arnestedet til Foden af Opfyldningen, og 

fra denne bores en Aabning ned til Midten af Krudtkassen, 

eller man udgraver en Rende til Lederenden, hvilken atter ud

fyldes, naar Lederenden er anbragt, og Minepolsen strakt. Den 

sidste Fremgangsmaade har den Ulempe, at der graves i Jor

den bag Minen, hvorved Virkningen lettere kan gaae bagud. 

Bedre er det at teende ved Elektricitet eller en hurtigt brændende 

Ledeild, som man, paa sædvanlig Maade skjult i Jorden, kan 

føre udenom Opfyldningen ned til Krudtkassen.

Vil man have et raserende Kast til Flankering as Gra

ven, anlægges Steenminen i Kontreskcirpen. Axen gives en 

Heldning af 20—25° imod den vandrette Flade, Bundfladen 

faaer et ringe Fald udad, idet den danner en Vinkel as 261/?0 

med Axen, Fig. 96. I denne Figur er tillige viist en nyere 

Form for Krudtkammeret. Jstedetfor denne Steenmine, imod
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Fig. 96.

hvilken der kan indvendes, at Tragten er for aaben, saa at 

Stenene ikke samles tilstrækkeligt, foretrækker man i ben nyere 

at udgrave en cylindrisk Tragt, i hvilken en Rullekurv 

indsattes. Tragten udgraves tæt ved Gravskraaningens Fod 

med en svag Stigning fremefter. Indenfor Rullekuroen stilles 

Krudtkassen i et udgravet Hul, foran den lægges Planke- 

speilet og derpaa Stenene. Til en Ladning af 25 U Krudt 

kan anvendes 54 Kbfd. Steen.

Vil man fsrst lade Minen, efterat hele det eurige Anlæg 

er færdigt, anbringes i en udgravet Rende en ftørre Tree

nig. 97.
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rende, Fig. 97, til hvilken Lederenden er befæstet, og igjennem 

hvilken den fyldte Krudtkasse kan indfores. Renden sordcemmes 

derpaa med Sandsække og Jord.

XV. Slmfninger og Odelceggelser ved Miner.

90. Palissaderinger.

1 Mand udgraver i 

VI» Minut et VI»' dybt

Hul, lægger deri en Seek 

med 20 u Krudt, tilfylder 

Hullet igjen, stamper Jor

den med Fødderne og an

tænder Minen, Fig. 98. 

Hurtigere lægges en Seek 

med 30—40 A Krudt langs 

Palissaderingen, og der

Fig. 98. Fig. 99.

sordcemmes med 4 Sandsække, Fig. 99. Der anvendes 3 Mand, 

af hvilke ben ene bærer Krudtsækken, de 2 andre hver 2 Sand

sække. Ved Sprængninger as de anførte Ladninger omstyrtes 

5—6 almindelige Palissader.
En forholdsviis ftørre Virkning faaes ved istedetfor 1 

Sæk med 30—40 $ Krudt at anvende 2 Sække, der hver 

indeholde 15—20 U, og hver forhammes med 4 Sandsække. 

Krudtscekkene lægges ved Foden af Palissaderingen i en ind

byrdes Afstand af c. 3', en Afstand, der er lidt mindre end den 

dobbelte Brydningsradius as en enkelt Scek, hvilken Radius 

synes at oære c. 2'. Explosionen af begge Sække maa være sam

tidig; der teendes derfor med hurtigt brændende Ledeild. Den 

Breche, som man ferner paa denne Maade, har sædvanlig en
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Brede af 8—lO Palissader. Til Udsorelsen behoves 5 Mand, 

af hvilke den ene bærer Ladningerne, de andre hver 2 Sandsække.

Jstedetfor Krudt anvendes nu langt fordeelagtigere Dy

namit, af hvilket man kan regne '7a—1 U pr. lobende Fod, 

Palissadering, man ønsker at bortsprænge. Dynamiken inde

sluttes i en Tværende af kvadratisk Gjenuemsnit eller i en 

Kautschukslange. Fordæmning eller Nedgravning forøger vel 

Virkningen, men er ikke altid nødvendig. Til Udførelsen be

haves kun 1 Mand.

91. Stormpæle

sprænges paa samme Maade som Palissaderinger. Paa Eskarpe- 

fkraamnger indgraves i Vinkelen imellem Skraaningen og 

Stormpcelene en Sæk med 20 A Krudt, eller man lægger 

sammesteds en Seek med 30—40 A Krudt, eller bedre 2 Sække 

hver med 15—20 i en ind-
Plg’ 1('0' byrdes Afstand af omtrent 3',

Fig. 100. I de sidste Til- 

fælde slottes Sækkene enten ved 

nogle i Skraaningen ind- 

slaaede Plokke, eller ved Hjælp 

af en Flage, der hænges paa 

'z/yV Stormpcelene eller bares af
[2$' en Buk, der stottes imod

-3-^V/v Gravbunden. Paa Kontre-

skarpen lægges 1 eller 2 

Krudtscekke ovenpaa Stormpælene, og der sordcemmes med 

Sandsække.

Ogsaa Stormpcrle sprænges bedst med Dynamit; Frem- 

gangsmaaden er som ved Palissaderinger.
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92. Barriereporte.

En almindelig Port indslaaes let oed Artikler i pe

tard en, Fig. 101, en klokkeformig Metalbeholder, der rummer 

c. 9 få flint Musket- eller Jagtkrudt og veier 

c. 40 få; den fastflrues til en 3—4" tyk, l1/»' 

bred og 2' lang Egeplanke, der forsynes med 

en Boile, i hvilken Petarden ophænges. Jgjen- 

nem et Fcrnghul anbringes et Vindlys eller et 

Stykke Bickford's Traad. Saaoel om Petar- 

dens Bund som om Fcenghullet maa der klines 

Leer.

en Petarde af Metal kan man ogsaa danne

Fig. 101.

I stedetfor

en af Tree i Form af en parallelopipedifk Kasse, der gjores 

as Fyrrebrcrder as 1" Tykkelse; i denne Kasse lægges en 

Krudtsæk, der indeholder Ladningen. Kassen gjores omtrent 

dobbelt saa hsi som bred og hænges ved en Strop paa ben 

Port, der stal sprænges, med sin største Lceugde i lodret Ret

ning, og saaledes at Midten as Krudtet kommer i Hoide med 

Laasen. Kassen er aaben paa ben Side, der vender imod 

Porten. Med en Ladning paa 12 få vil man kunne indslaae 

almindelige Huses Porte.

En Egeport, 6' hsi, 4' bred, 21 /-i" tyk, med Skraalister 

af samme Tykkelse og forsynet med Hængsler og Skodder af 

Jern, bleo slaaet istykker saaledes, at 1 Mand let kunde 

komme igjennem den frembragte Aabniug ved Explosionen af 

en kubisk Trcrpetarde, der indeholdt en Sæk med 18 få Krudt. 

Petarden hængtes lidt under Midten af Porten.

En Barriereport kan indslaaes ved ligefremt at (totte en 

Sæk med indtil 60 få Krudt imod den. Er der en stor Aab- 

ning under Barriereporten, maa man hæve Sækken ved Hjælp 

af en lille Bænk og fordcrmme den med 5—6 Sandsække ,Fig. 102.
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Fig. 102. Jstedetfor Krudt bruges bedre 

Dynamit; 2—3 U i en flad Blik

eller Trækasse vil være tilstrækkeligt til 

at indslaae Barriereporten.

Ogsaa Skydebomuld er at fore

trække for Krudt saavel ved Sprængning 

af Barriereporte som af Palissader og 

Stormpæle; formeentlig maae de for 

Dynamit angivne Ladningsmcengder 

foroges i hvert Tilfælde med 25 pCt.

93. Ddelæggelse af en fritstaaende Muur.

Er Muren 2—3' tyk, anbringes ved Foden af samme - 

1—2 Tander Krudt, som teendes samtidigt. Explosionen af en 

kubisk Petarde af Træ, indeholdende 18 *tb Krudt, henlagt ved 

Foden af en 2' tyk Muur af gode Muursteen og god Kalk, frem

bringer, ligeledes efter franste Angivelser, en Aabning as 4' Brede 

og 3' Høide. 40 A Krudt i en stærk Lædersæk, anbragt imod 

en lignende Muur og fordcrmmet med 7 eller 8 store Steen, 

frembringer en Breche af 6' Brede og 5' Hende.

Er Muren 4—6' tyk, anbringes 1—2 Ovne under 

dens Fundament. Bed en Muurtykkelse as 9—12' kan man 

ogsaa aabne ved Murens Fod eller, hvis dette ikke lader sig 

gjsre, saa lavt som muligt en Koartgang, hvorfra man i 

Murens Midte bryder retvinklet igjennem til begge Sider, 

Fig. 103. Ved Enden af

FiS- 103. Sidegangene anlægges Ovne,

badninger beregnes efter 

de tidligere givne Regler. 

Sidegangene gjores saa lange,
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at Afstanden imellem Ovnene bliver 3/4 af Murens Tykkelse,, 

eller i det Hoieste lig dermed.

94. Brechelcegning i en Eskarpemuur.

Fig. 104. Naar Angriberen er ankommen 

til Graven, ganer Mineurerne over 

til Eskarpen paa den tørre Gravbund 

eller, naar Graven er vaad, paa en 

Flaade. For at tilvejebringe en Dæk

ning for Mineuren imod Flankeildm, 

anbringes en Skraabekleedning as 

Bjælker, stillede op imod Eskarpen, 

Fig. 104, og dækkede med et tyndt 

Lag Jord for at sikkres imod An

tændelse; den imod Flankeilden ven

dende Side af Blenderingen' lukkes 

med flere Lag Sandsække. Opstil

lingen af denne Blendering medtager 

imidlertid længere Tid (c. 3 Timer), 

og man foretrækker derfor, hvor Om

stændighederne tillade det, at bringe 

en let Kanon iFeltpiece) ned til Ned

gangens Udgang paa sin Affutage

eller, hvis Nedgangen er for snever hertil, paa et Underlag af 

Stroer eller en Namme; med 5—6 Skud, af hvilke 1 i hvert 

Hjorne as et Rektangel, 1—2 Skud i Midten, skydes et Hul, 

tilstrækkeligt stort til strax eller efter et Par Minutters Arbeide 

•at skaffe Dækning for 1 Mineur. Skydningen medtager 10— 

60 Minutter, eftersom den foretages fra Affutage eller Stroer.

Mineuren gjennembryder berpaa Muren med en Koartgaug.
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Der fores helst 2 Gange frem, i en indbyrdes Afstand as 10', 

for at man kan vcrre sikker paa, at idetmindste 1 af dem ikke 

stoder paa Modstandspillerne.

Minering i Muurvcerk er imidlertid et meget langsomt 

Arbeide, og det vil derfor nære fordeelagtigere, ikke alene at 

skaffe den fsrste Dækning for Mineuren tiloeie ved Skydning, 

men ogsaa ved fortsat Skydning at gjennembryde hele Muren.

Efter Murens Gjennembrydning fortsættes Mineringen i 

Jorden, indtil man er kommen bag Modstandspillerne; der brydes 

da retvinklet ud til 1 eller begge Sider med en Koartgaug 

fra den ene of de 2 Indgange, og der lægges ialt 3 Ovne, 

Fig. 105, med en indbyrdes 

Afstand = Afstanden til Mu

rens Aderslade = Mp Ov

nene anbringes uden Hensyn 

til Modstandspillerne, og de 

lægges ikke ind i Muurocerket, 

hvorved Arbeidet formindskes, 

idet man beregner Ladningen for

Fig. 105.

Ladningen bestemmes, 

en almindelig Ovn i almindelig Jord, hvis korteste Mod

standslinie — Mj, altsaa L ----- Vio Mf3; den fegte Lad

ning er da — 2 L — 1/s Mf3, hvis Murens Hoide er indtil 

19*; den er l1/» L — Mf3, naar Murens Hoide er fra 

19—25*, og — 5/4 L = Vs Mf3, naar Hoiden er over 

25'. Ladningen for den midterste Ovn kunde formindskes 

Noget, da de 3 Ovnes Tragte gribe ind i hverandre.

Ovnene ville med disse Ladninger vise sig som over

ladede imod E skarp emuren (n vil i Gjennemsmt blive = 1,4), 

men det tilraades dog ikke at formindske Ladningerne; man 

bor nemlig være sikker pcm at opuaae den aitraaede Virkning, 

og desuden skulle Minerne ikke alene ødelægge Muren, men 

tillige saa fuldstændigt tilintetgøre Sammenhængskraften af
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den bagved liggende Jord, at denne falder ned over den om
styrtede Muur med en tilstrækkelig flad Skracming for at danne 
en gangbar Breche. Paa den anden Side maa man ogsaa 
være sikker paa, at Virkningen af den store Ladning ikke gaaer 
opad; man maa derfor lægge Ovnen saaledes, at dens 
Dybde under Jordoverfladen eller Voldgangen ikke bliver 
mindre end 2 MP

Exempel. Har man en 30' fyoi Eskarpemuur, 10' ti)f, 
med 7' lange Modstandspiller, ville Ovnene komme til at 
ligge c. 18' frei Eflarpens ^)berflabe og i 18' indbyrdes Af
stand. Ladningen for hver Ovn bliver Vs . 188 — 729 A, 
og Brechens Brede — 1,4 . 18 —|— 18 —18 —1,4 . 18 
= 86'.

For at undgaae Minering i Muur, kan Mineuren ogsaa 
— efterat være dækket ved en Blendering — gaae lodret ned 
med en Brond og derefter vandret frem med en Gang under 

Eskarpens Fundament, Fig. 106, for at 
lægge Ovnen bag Muren. Herved forud
sættes dog, at man hverken træffer paa 
Vand eller Klippe. I saa Fald maa 
Ladningen altid, uden Hensyn til Muur- 
hoiden, gjsres — 2L == Vs M3, hvor 
M = Afstanden fra Ovnen til Foden 
af Eskarpen.

Tiden, der vil medgaae til en Breche- 

lægning ved Miner, lader sig ikke afgjore,
for nmn kjender Muurtykkelserne og Muurvcerkets Beskaffen
hed, dog vil der altid medgaae en betydeligt længere Tid end 
til Brechelægning ved Kanoner.

Fig. 106.

Minereglement. 11
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95. Brechelægning i en Kontreskarpemuur-

Denne skeer enten ved at gaae ned med en Brond fra 

den dækkede Vei eller med en heldende Gang fra Glaciets 

Kroning. Der er derved intet Særegent at bemærke. Lad

ningerne kunne bestemmes efter de i Afsnit VI givne Regler 

som for almindelige Ovne i Jord med Mj — Afstanden til 

Murens Hderflade; med Hensyn til Ovnenes Plads be

mærkes, at deres indbyrdes Afstand kan gjsres — 2 Mp at 

deres Dybde under Jorden mindst man være 3/4 Mt, hvorved 

Ovnens Virkning endnu væsentligst gaaer imoö Graven. At 

lægge Ovnene i mindre Dybder er, uagtet Besparelse i Ar

bejdet, neppe tilraadeligt af Hensyn til den Fare, for hvilken 

Batterierne paa Glaciet da ere udsatte ved Udkastet.

Anmærkning. En særegen Fremgangsmaade for 

Brechelcegning kan anvendes, naar der er en Gang bag Muren. 

Man trænger ind i Gangen (bag Eflarpen ved at skyde 1 

eller 2 Huller i Formuren, bag Kontrestarpen ved at indstaae 

Bagmuren), derpaa afspærrer man ved solide Fordcemninger 

faa stort et Stykke deraf, som der stal sprænges. Ladningen 

bestemmes saaledes: er Formurens Tykkelse M, beregnes saa- 

mange Ovne, at deres indbyrdes Afstand bliver — 2 N, og 

hver Ovns Ladning = -y M3, hvor c gives den til Muur-- 

verrk svarende Værdi; den saaledes fundne Storrelse forsges 

med mindst det Halve. Den hele Ladning fordeles dernæst 

bedst i Gangen i nogle faa store Dynger, forenede ved 

en Ledeild.

96. Sloifning af en Beklcedningsmunr.

Her folger man hovedsageligen de samme Regler som 

ved Brechelægningen. Den vcesentligste Forfljel hidrorer der-
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fra, at man ved ødelæggelsen i Almindelighed lægger min

dre Vægt paa Hurtigheden end paa den stsrst mulige Virk

ning af det forbrugte Krudt. Man vil saaledes lægge Ov

nene ind i Muurvcerket, navnlig i Modstandspillerne, og enten 

i disses Rod eller Hoved; man vil ikke gjore Ladningerne saa 

store, men nærmere holde sig til de i Afsnit VI givne Regler; 

man vil dernæst lægge Ovnene i starre indbyrdes Afstand, i 

Almindelighed 2 Mp eller i modsat Tilfælde formindffe Lad

ningerne for de mellemliggende Ovne i det tidligere omtalte 

Forhold, see Lsbe-No. 46; man vil endelig lægge Ovnene i 

stsrre Hoide over Graven, medmindre man ogsaa skal obelægge 

Fundamenterne; i dette Tilfælde kan man blive nodt til netop 

at lægge Ovnene meget lavt.

Lasker man, foruden at omstyrte Muren, tillige at floife 

en Deel af den bagved liggende Jord, da er det fordeelagtigt 

at lægge en anden Række Ovne bag den forreste, i en Afstand 

as 2 Mj fra Murens Aderflade, men med den samme Lad

ning. Paa Grund af den Rystelse, de forreste Ovne allerede 

have udsvet paa ben omgivende Jord, vil Virkningen as de 

bageste Deere meget stor i Forhold til Ladningen; det vil give 

det bedste Resultat at sprænge de bageste Ovne noget senere 
end de forreste.

Ved ødelæggelse af Beklædningsmure kan man ogsaa 

benytte en Fremgangsmaade, der i Almindelighed er uanvendelig 

ved Brechelægning, men hvorved Arbeidet fan formindskes. 

Jstedetfor at gjennembryde Muren kan man nemlig saavel ved 

Estarpe- som ved Kontreflarpemure gaae ned med Bronde 

bag Muren og lægge Ovnene deri, eller fra Gange, der ud- 

gaae fra dem.

11
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97. Rensning af Brecher.

Man kan benytte en Eskarpegang; fra dens Indre lægges 

smaa Ovne, der anbringes under Brechens Skraaning, for 

paa denne Maade at oprense Foden af Eskarpen og gjsre 

Brechen ubestigelig. Er Brechen paa denne Maade renset, vil 

det fjendtlige Artilleri vcere nsdsaget til paany at skyde Breche i 

en mindre Hoide, og naar denne anden Breche er anbragt, 

kan man i det Meblik, da Stormkolonnerne skulle til paany at 

bestige den, antænde Bunker Krudt, der ere anbragte paa Gan

gens Gulv. Den nye Sprængning kan da muligviis paany 

gjore Brechen ubestigelig. Denne sidste Fremgangsmaade 

forudsætter dog, at der i Bastionen findes et godt indre Af

snit, som gjsr det muligt for den beleirede Mineur at af

vente det afgjsrende Øiebtif til at sprænge Estarpegangen.

For at tilvejebringe en fuldstændig Rensning af Brechen 

har man ogsaa forsogt, istedetfor at anvende smaa Ovne, at 

forøge Ladningerne, hvorved man endnu ssgte at opnaae en 

anden Hensigt, nemlig af Brudstykkerne af Brechen at danne 

en stor Steemnine til at odelægge det fjendtlige Batteri. I 

dette Øiemeb foretog man et Forjog med en eneste Ovn af 

samme Længde som Brechen; den frembragtes ved at lægge 

Krudt i en Rende, som lagdes i en Længdegang under Bre

chen, og som man tændte fra Galleriet. For at bestemme 

Ladningen gik man ud fra, at det gjaldt om at sprænge et 

Prisme af Muurstykker og Jord imellem Warpen og Grav

hunden, og at man maatte gjore denne Ladning proportional 

med dette Prismes Volumen, idet man sammenlignede den 

med Ladningen til en almindelig Ovn. Idet man dernæst be

mærkede, at man havde foresat sig at rense suldstcendigl og at 

udkaste Brud stykkerne, sluttede man af et foregaaende Forsøg, 

at det ikke vilde vcere formeget at fordoble Ladningen. Resul-
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tatet af disse Sprængninger var, at man ved Hjælp af en 

lille Rende i Graven, der oar fyldt med en Krudtrende af 

10" Side, kan frigjsre en Eskarpe og med dens Brudstykker 

overose Brechebatteriet, at det vilde være muligt at gjentage 

Sprængningen, og at det for' at fla ane en Estarpegang vilde 

være bedst at fjerne Renden lidt fra Eskarpen.

98. Sloifning af Krudtmagasiner.

Man anbringer en Række Ovne i Facade- og Gavl

murene, saa at Tragtene berøre eller bedre gribe lidt ind 

i hinanden.

Naar Tiden er knap, anbringes Krudtet i en Bunke paa 

Magasinets Gulv, og alle Indgange fordcrmmes. For at be

stemme Krudtmcengden i dette Tilfælde, beregner man, hoor- 

mange almindelige Ovne, der vilde udfordres for at sdelcegge 

en Beklcxdningsmuur, der har samme Tykkelse som Facade

muren og samme Lcrrrgde som Facade- og Gavlmurene til

sammen, naar Ovnene anbringes umiddelbart bag Muren. 

Summen af disse Ovnes Ladning forsges med det Halve.

Er Magasinets Grundflade ftørre end 1400 maa 

Ladningen gives et Tillæg, der er ligefad stort som Sammen

ligningsovnens, for hver 80 Grundfladen indeholder ud
over de 1400

Fig. 107.

99. Sprængning af murede Broer.

En fuldstændig ødelæggelse opnaaes 

bedst ved Sprængning af 1 eller 2 Bro

piller. Disse kunne sprænges som frit- 

staaende Mure ved Ovne paa 100—120 

S Krudt, naar de have en Tykkelse af
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4—5', Fig. 107; er Tykkelsen 6—9', maa Ladningen være 

300—400 A Krudt, Fig. 108.

En mindre fuldstændig ødelæggelse faaes ved at ode- 

lægge 1 af en hvælvet Broes Buer. Har man saaledes 

knap Tid, kan man indskrænke sig til i Retning med Hvæl

vingens Slutsteen at udgrave en Rende af I1/?' Dybde, i 

hvilken man lægger 300—400 *tfc Krudt. Paa denne Maade 

har man ødelagt Tsndehvcrlvinger med 24' Spænding og 4* 

Tykkelse ved Slutstenen. Man kan ogsaa midt i Buen

Fig. 109.

anbringe en Rende indtil den 

ydre Hvcelvingsflade i Kors

form, og i hver Green lægge 

150 K Krudt for en Hvæl

vingstykkelse af 3'. Man 

tildækker Krudtet med Planker, 

der belcesses med Jord eller 

Steen, Fig. 109. Bed Hjælp

af Touge kan man ogsaa i den indre Hvcelvingsflade hænge 

en Rende med Krudt, eller Krudttønder, eller man kan endelig 

fordele Krudtet i Bunker paa Hvælvingen. 3 Bunker, hver 

paa 200 Krudt, ville sprænge en Hvælving paa Tykkelse 

ved Slutstenen. Til disse Sprcengningsmaader fordres meget 

Krudt. Mangler man Krudt, kan en Bue ogsaa odelægges 

ved at udhugge Bronde 

i Retning imod Fodsels

linierne, Fig. 110, indlil 

den ydre Hvcelvingsflade; 

paa Bunden af dem lægges 

Ovne, hver paa 24—30 A 

Krudt, og man fordcemmer 

med Træ, Jord og Steen, 

Fig. 110.

som tages fra Broen.
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Stkkrere sdelcrgges Hvælvingen ved at anlægge langs 

Hvælvingens Slutsteen Ovne, som man anlægger paa den 

ydre Hocelvingsflade, og hvis Ladning beregnes som overladede 

Ovne, idet Tragtens Diameter bliver 3 Gange den korteste 

Modstandslinie, maalt fra Krudtets Centrum til den indre 

Hocelvingsflade. Naar Ovnene lægges i en Afstand lig den 

saaledes beregnede Tragts Diameter, og naar man anvender 

tilstrækkelig mange, kan man være sikker paa at odelcegge 

Hvælvingen i hele Broens Brede. Jstedetfor at lægge Ovnene 

ved Hvælvingens Slutsteen, kan man ogsaa lægge dem paa 

Siden langs en af Fodselslinierne; man anbringer da sam

tidigt paa den anden Side en Rende, som man lader forblive 

tom, for at svække Hvælvingen og lette Virkningen af Ovnene.

Jstedetfor Krudt anvendes nu bedre Dynamit eller andre 

Sprængstoffer.

100. Sprængning af Træbroer.

Man kan odelcrgge enhver Træbro ved at hænge Tender 

med 50—100 A Krudt under Brodækket as nogle af dens 

Fag. Lagde man Krudtet ovenpaa Brodækket, maatte man 

forøge Mængden deraf, eller fordele det i flere Bunker efter 

Broens Brede, overdække det med Planker eller med noget 

stærkt Lærred, hvorved en om end usuldstcendig Fordæmning 

naaes.

Dersom den Krudtmamgde, man kan raade over, er 

mindst 200 A, er det tilstrækkeligt at lægge ben ovenpaa Bro

dækket ; har man mindre, maa man anbringe det under Bro

dækket.

35—40 A Krudt ere tilstrækkelige til under 6—9' Vand 

fuldstændigt at ødelægge 1 Fag af en Bukkebro.

60 tt Krudt i en Kasse af Bly, lagt paa Bunden af et
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7' dybt Vandlob, under en Bukkebro, har bortsprcrngt 3 Fag 

t deraf; lagt ovenpaa Brodækket har det kun brudt en Buk 

uden at umuliggjore en Overgang over Broen.

Forberedelserne til at bortsprcenge et Brosag skjules, idet 

man helder Krudtladningen i en stor Flaske, som man lægger 

i en Kasse, der sænkes paa det omhandlede Sted, og hvis 

Plads betegnes ved en lille Flyder.

101. Sloifning af almindelige Bygninger.

Man begynder med at underminere Vinduesblendingerne 

og Pillerne, saaledes at der kun bliver tilbage nogle omtrent 

kvadratiske Piller, der bære hele Huset. I disse Piller lægger 

man derefter Ovne paa 10—12 U Krudt, som fordcemmes 

stcerkt ved Tommerstykker og Stræbere. Ovnene sprænges 

samtidigt.

Raar man ikke har Krudt, og Murene ikke ere ret tykke, 

undergraver man dem og afstiver med Trcestykker, som derefter 

antændes; man kan ogsaa anvende en Muurbrakt'er.

102. Sloifning af Minegange, Kassematter m.m.

Fig. 111. Fig. 112. Man anlægger Ovne i Sidemurene 

af murede Gange og sprænger 4 og 4 

samtidigt, Fig. 111. Eller man anlægger 

Ovne bag Sidemurene, ladede med 10— 

12 U Krudt, og indretter til samtidig 

Sprængning 4 og 4. Der fordcemmes 

kun i Sidemurene, og der afstives imod 

den modsatte Sidemuur, Fig. 112. De 

samme Midler ere anvendelige for at ode

lægge Poterner, Kassematter m. m.
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XVI. Tilbagebygning.

103. Gange.

En Gang bygges tilbage, idet man udtager Rammerne 

og Beklædningen og fylder med Jord.

Er Jordarten fast, vil man ligefrem kunne borttage Be

klædningen — i den Udstrækning en saadan har varet anvendt 

— i sidste Fag; derefter fyldes med Jord o. s. fr.

Er Jordarten mindre fast, dog af en saadan Beskaffenhed, 

at man ved Gangens Udfsrelse ikke har anvendt Maske, er 

Fremgangsmaaden folgende: i det sidste Fags Midte reises en 

Blindramme, der forkiles; den sidste Ramme borttages, og Jord 

fyldes i det halve Fag. Sidebrcederne trækkes efterhaanden 

fra neden af tilbage. Blindrammen borttages; den anden Halv- 

deel af Faget syldes med Jord, Græstorv og Steen, og Tag- 

brcederne trækkes tilbage; Sidebræderne trækkes efterhaanden 

ud; Blindrammen reises i ncestsidste Fag; ncestsidste Ramme 

borttages, og Tagbrcederne trækkes ud. Saaledes fortsættes, 

indtil Gangen er fyldt.

Er Jorden saa los, at man har maattet anvende Maste, 

fleer Tilbagebygningen paa folgende Maade: en Blind

ramme reises midt i det sidste Fag, forkiles og listes til den 

ncestsidste Ramme; Masten asstives imod denne ved 2 Stræ

bere imellem et Sidestykke og et Strygebrcrdt, anbragte fom 

i Lobe-No. 16 anført. Listerne og den sidste Ramme bort

tages; Maflebrcrderne afstives imod Blindrammens Side

stykker ved korte Stræbere, hvornæst den forst anbragte Af

stivning borttages. Det nederste Mastebrcedt borttages og 

flyttes tilbage imod Blindrammen, Jorden fyldes i til dette 

Brcedts Hoide. Det næste Maflebrcedt flyttes tilbage, Jorden 

fyldes i, og saaledes fortsattes indtil det overste Mafkebrædt. 

Dette borttages,' Jorden efterfyldes, og overste Maskebrcedt 

indskydes bag Blindrammen. Masten afstives nu atter imod
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Len n cest sidste Ramme paa samme Maade, som for forklaret, 

Blindrammen borttages; Masten afstives imod næstsidste Rammes 

Sidestykker, den ssrste Afstivning borttages; nederste Maste- 

brcedt flyttes tilbage til Rammen, Jorden fyldes efter, ncest- 

nederste Maskebrcrdt flyttes, der fyldes atter med Jord, og 

saaledes fortsættes, indtil Masten er flyttet bag næstsidste 

Ramme. Beklcedningsbrcrderne uddrages paa samme Maade 

som ved Tilbagebygningen uben Maske. Dette fortsættes, indtil 

hele Gangen er tilbagebygget.

Det bemærkes, at naar man kan efterfylde Gangen med 

fast Jord, kan samme Fremgangsmaade anvendes, som angivet 

ovenfor, hvor Maske ikke er anvendt.

Tilbagebygning af en Gang med hollandske Rammer ud

fores, idet efter Jordartens Beflaffenhed flere eller færre Ram

mer udtages, og Rummet umiddelbart derefter fyldes med Jord, 

Græstorv og Steen.

104. Bronde.

Er Jordarten fast, kan man ligefrem borttage Beklæd

ningen — i den Udstrækning en saadan har varet anvendt — i 

sidste Fag, fylde med Jord o. s. fr.

Er Jordarten mindre fast, anbringes en Blindramme, der 

forkiles, i Midten af det sidste Fag; den nederste Brond- 

ramme borttages; det sidste halve Fag udfyldes, Blindrammen 

borttages, Brsndbrcrderne trækkes tilbage, det sidste Fag fyldes 

ganske, Brsndbrcrderne trækkes heelt ud. Blindrammen anbringes 

og forkiles i næstsidste Fags Midte, næstsidste Ramme bort

tages, Brondbrcrderne trækkes tilbage; Jorden fyldes i til Blind

rammen, og saaledes fortsættes, indtil hele Bronden er tilkastet.

Tilbagebygning af en Brond med hollandske Rammer 

steer ved at borttage hver enkelt Ramme fra neden og ud

fylde Rummet.
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