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Forord til forrige Udgave.

Anledningen til dette Skrifts Udgivelse skyldes noermest Frede- 

riksborg Amts Landboforening, der afvigte Vinter havde ved

taget at anskaffe 500 Exemplarer af Vincents Vejledning 

i Draining, som i 1852 var udkommen i Oversættelse paa 

Landhusholdningsselskabets Forlag. Da det herved viste sig, 

at kun et mindre Antal Exemplarer var tilstede, ønskede Be

styrelsen for det kgl. Lundhusholdningsselflab snarest muligt at 

afhjælpe denne Mangel og havde derpaa den Godhed at opfordre 

Undertegnede til paany at gjennemse ovennævnte Skrift. Da 

Vincent imidlertid allerede i 1852, Aaret efter at hans forste 

Skrift var ndkommen, havde leveret et Udførligere Arbejde over 

samme Gjenstand som Concurrence-Skrift til en af den Meklen- 

borgffe patriotiske Forening udsat Præmie, hvilket, efter at være 

tilkjendt Præmien, Udkom i Trykken i Esteraaret 1853, og da 

et nyt, om og lidet forandret Oplag netop var udkommen 

afvigte Efteraar, kunde det forste Skrift næppe mere fortjene 

paany at se Dagens Lys, og Bestyrelsen for det kgl. Landhus- 

holdningsselstad indvilligede derfor beredvilligt i mit Forflag at 

levere en Oversættelse af Vincents sidst udkomne Skrift: Die 

Drainage, deren Theorie und Praxis, hvoraf dog det 

sidste Afsnit om Drænrors-Fabrikationen er udeladt, tildels for 

ikke at forsinke Bogens Udgivelse længere end fornødent.
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Nærværende Udgave vil forhaabentlig, skjont Indholdet pan 

mange Steder er noget mere sammentrængt end i Originalen, 

besindes at være en tro Gjengivelse af, hvad Vincent har med

delt til Vejledning i Dræning. Om Tegningerne be- 

mcerkes, at de ere udforte efter Originaltegningerne med Und

tagelse af Nr. 7., der er et Forsøg pan at sammenfatte hvad 

der i Originalen er oplyst ved flere forfkjellige Tegninger.

Kjsbenhavn d. 24de Juli 1857.

E. Msller-Holst.

Forord til nmvirrende Udgave.

lifter ut den forrige Udgave i Aar og Dag har været udsolgt, 

uden at noget nyt Skrift er fremkommen, der fim be aflose det, 

har det været mig et fjært Arbejde i afvigte Sommer, paa For

læggerens Opfordring, at gjennemgaa og omarbejde den tidligere 

Udgave i Overensstemmelse med Forfatterens sidste Udgave fra 

1870. Jeg flat her kun gjore Rede for nogle Afvigelser.

Ordet Dræning, som i det engelske Sprog kaldes drai

nage og blot betyder Vandafledning i Almindelighed, er i denne 

Udgave i Reglen gjengivet med det mere betegnende Ord Ror- 

lægning, der paa Engelsk ogsaa nøjagtig betegnes med pipe

drainage. Ligeledes ere, i Overensstemmelse med de engelste 

Udtryk: lateral drains og mains, de tidligere Udtryk: Suge- 

dræns og Hoveddræns her gjengivne ved Sideledninger og 

Hovedledninger, hvorved det Vildledende i Ordet Sugedræns 

undgaas, da enhver Rorledning, hvad enten den er lille eller 

stor, kun er og kan være Afleder for Vandet, men egentlig 

talt ikke er i Besiddelse af sugende Egenskaber. Tabellerne ere 

her kjendelig forøgede, idet en særlig Tabel er tilføjet for den
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tilladelige Længde af Ror af 1j Tm. Ror, ligesom Tabel B. 

er udvidet med Beregning af Vandmængden for 1’ Tm. og 

for 10—20 Tm. Ror, for hvilke der ikke sjælden vil være 

Anvendelse, naar disse kunne staffes til Veje til langt billigere 

Pris, end de tilsvarende mindre Ror. Denne Tilføjelse er en 

selvstændig Udarbejdelse, hvilket dog ogsaa gjælder om de ældre Tal, 

men den er tillige i den Henseende uafhængig af Originalen, 

at denne ikke indeholder de paagjældende Talrækker. Arbejdet 

hermed, ligesom ogsaa Eftersynet af de ældre Talrækker, er 

velvillig udfort af Hr. Landinspecteur Hohlen berg i Holbæk, 

hvad der giver en yderligere Sikkerhed for Tallenes Nøj

agtighed.

Afsnittet om Nor-Fabrikationen er denne Gang medtaget 

og vil, foruden at afgive Vejledning til Anlæg af mindre 

Teglværker i mere afsides Egne, tillige kunne tjene til at klare 

Forestillingen om de Fordringer, der kunne og maa gjores til 

Fabrikatet.

Den omstændelige Beskrivelse af min egen Fremgangs- 

maade ved Planens Udarbejdelse vil forhaabentlig være vel

kommen for mangen Begynder og vil maafte kunne danne 

Grundlaget for en frugtbar Drøftelse as denne Sag. Jeg 

folie mig allerede ved Udgivelsen af forrige Udgave meget fristet 

til at forsage en saadan Beskrivelse. Men da min gamle Lærer 

fremdeles i de sidste Udgaver er tilbageholden i dette Punkt, 

haaber jeg, at min Beskrivelse, der allerede har en mangeaarig 

Praxis at stolte sig til, her vil være paa sin Plads. At min 

Efterskrift herved og som Folge af det lange Mellemrum i det 

Hele er bleven eil Del forandret, vil forhaabentlig blive anseet 

for at være i sin Orden.

Frederiksberg, Oktober 1871.

(£. Moller-Holst.
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Fortale til andet Oplag.

Hvor yderst smigrende det ogsaa er for mig, at der efter 3 

Aars Forlob allerede har viist sig Trang til et nyt Oplag af 

foreliggende lille Arbejde, saa er det mig dog mere en Glæde 

deri at se et Tegn paa den store Interesse, som Rørlægningen 

har formaaet at vække i de videste Kredse. Næppe har nogen 

landøkonomisk Forbedring funden en saa almindelig Anvendelse, 

som Norlægningen af vaade og kolde Jorder ved Hjælp af 

brændte Lerror. Jo mere der rørlægges, desto almindeligere 

bliver Sporgsmaalet om denne Sag. Man gjor Forsog med 

enkelte Tonder Laud, og snart begynder man nt rorlægge hele 

Gaarden. Man indskrænker sig ikke til at rorlægge de Steder, 

hvor Rørlægningen er absolut nødvendig, fordi Sæden der 

sjælden gav et taaleligt og aldrig et sikkert Udbytte; men hyp

pigere og hyppigere rorlægger man, hvor denne Forbedring kun 

til Tider er ønskelig. Ja, man erkjender stedse mere almindeligt 

Fordelen af Rørlægningen paa al leret, stærk og sejg 

Jord, navnlig hvor den er flad.

Hvad nu angaar Fordelagtigheden ved denne Grundfor

bedring, saa foreligger allerede en Del Erfaringer herom. Hvor 

Rorlægningen er absolut nødvendig, vindes Anlægskapitalen i 

Reglen tilbage allerede ved den forste Host. Men ogsaa hvor 

Rørlægningen er mindre notwendig, er Fordelen altid meget 

stor, om ogsaa Resultaterne ikke falde saa stærkt i Ørnene. 

Jordens lettere Bearbejdelse, storre Renhed for Ukrudt, Sædens 

ftørre Givtighed, fuldstændigere Nytte af Gjodningen, sundere 

og kraftigere Græsning ere altid Folger af Rorlæguingeu.

Mindre turde der dog allerede nu være Tale om Erfa

ringer angaaende hvilken Maade der er den bedste at rorlægge 

paa. De ere i dette Tilfælde ualmindeligt vanskelige at gjore.
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Sammenlignende Forsag ere næppe mulige. Slutninger fra de 

praktiske Resultater ere forst mulige efter længere Tids fort

satte Iagttagelser, for at kunne bedømme de forfljellige, sam

virkende Kræfter efter deres sande Værd. Dertil er der endnu 

gaaet for kort Tid. For øjeblikket kunne Erfaringerne kun 

ligefrem meddeles, højest kunne Formodninger fremsættes, som 

rigtignok allerede kunne have en stor Sandsynlighed for sig. 

Paa de 5000 Td. Ld., som jeg hidtil har rorlagt, har jeg 

strengt holdt mig til de tidligere af mig opstillede Regler, og 

jeg kan vel sige, at de aldrig have ladet mig i Stikken, og at 

Virkningerne fuldstændigt have svaret til alle Fordringer og 

Dnsker. Markerne ere næsten uden Undtagelse Heime ligeligt 

tørre. Rorlagte Jorder, som forhen vare meget Daabe, bleve 

tørre og kunde behandles, medens tilstødende Arealer, som tid

ligere ansaas for tørre, endnu ikke kunde betrædes. Navnlig 

er det den saa ofte bestridte Bestemmelse af Morbidderne, der 

her overalt har bekræftet sig. Der har om Foraaret altid 

næret Tider, da de i flere Dage lobe fulde. Derimod har jeg 

ofte havt Leilighed til at lære at kjende de skadelige Folger af 

for snævre Hovedledninger. Ved Udførelsen har jeg altid holdt 

mig til den storst mulige Simpelhed og unbganet alt Künstler!, 

men derimod sorget for solide og nøjagtigt forarbejdede Ror, 

for vel gravede Grøfter og en omhyggelig Norlægning. Kun 

denne Grundighed i Udførelsen tilskriver jeg, at Forstoppelser 

yderst sjældent ere forekomne; disse vare i Reglen opstaaede 

ved, at Rodder af Pil og Popler ved Vejene, i eet Tilfælde: 

af Raps ved en 3 Fods dyb Rorlægning paa grovkornet Sand, 

vare voksede ind i Rorene.

Saadanne Uheld kunne ofte ikke undgaas. Man maa lobe 

Risikoen og igjen hæve en muligt forekommende Forstoppelse.

Regenwalde d. 24. Juli 1856.

L. Vincent.
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Fortale til treble Oplag.

i^nbnu ere ikke 10 Aar forløbne, siden Anvendelsen af Teglror 

til dækkede Grøfter og den regelmæssige og systematifle Dræning 

begyndte i ftørre Udstrækning at lægge Beslag paa Landmændenes 

Opmærksomhed paa Fastlandet. Den Udbredelse, som denne 

Grundforbedring i saa kort Tid har opnaaet, afgiver uigjen- 

driveligt Bevis for den almindelige Anerkjendelse af dens Nytte. 

I Bag-Pommern er der i Mellemtiden sikkerlig rorlagt over 

23,000 Tdr. Ld. En stor Del af disse Anlæg har jeg ledet 

og tillige i andre Egne ladet udfore ikke Ubetydelige Arbejder, 

og overalt har jeg strengt holdt mig til de i efterstaaende Skrift 

givne Regler. Virkningen har selv paa de vanskeligste Jordsmon 

svaret til alle de Fordringer, der funbe stilles dertil; jeg er 

derfor overbeviist om, at de passe overalt, hvor de anvendes 

rigtigt.

Til den velvillige Læser kan jeg derfor overgive trebie1) 

Oplag med den Forsikring, at dets Indhold har bestaaet sin 

Prove under de forskjelligste Forhold og godtgjort sin Brug

barhed i Praxis.

Regenwalde, d. 13. Aug. 1860.

L. Vincent.

') Det fjerde Oplag er udgaaet uden nogen ny Fortale.

Overs.
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Indledning.

Ved Dræns forstaas i Reglen dækkede Vandledninger af 

brændte Lerrør. Dræning eller Rørlægning er den Kunst ved 

Hjælp af saadanne Vandledninger al lægge Jorden tør. Man 

stjelner mellem Sideledninger og Hovedledninger. Hine have 

den Bestemmelse at optage Vandet fra de enkelte Jordstrimler, 

de gjennemfkære. Hovedledningerne optage Vandet fra Side

ledningerne og føre det videre enten til større Hovedledninger 

eller umiddelbart til den enkelte Afdelings Udmunding.

§ 1. Fordelene lied at lægge Jorden tor.

Vel have de fleste Landmænd mere eller mindre følt den 

stadelige Indflydelse, som vaad og kold Jord har paa vore 

Kulturplanter og følgelig paa Jordens Frugtbarhed; men 

alligevel ere Fordelene ved at lægge Jorden tør ikke alminde

ligt nok eller klart nok erkjendte, thi ellers vilde der allerede x 

nu have været gjort langt mere derfor, end Tilfældet er. Vi 

skulle derfor her kortelig fremhæve og sammenstille disse For

dele, forend vi undersøge, hvorledes Maalet lettest naas.

Fordelene ved at lægge Jorden tør bestaa væsentlig i 

Følgende:

1. Jorden bliver tilgængelige«.

Det er noksom bekjendt, at den kolde Jord i fugtigt Foraars- 

og Efteraarsvejr ofte maa ligge urørt, fordi den er saa blod, 

at den hverken kan bære Dhr eller Mennesker. Er Jorden 

forst lagt tør, er den til enhver Tid tilgængelig.

1
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2. Jorden kan behandles til rette Tid.

Ofte gaar den bedste Tid tabt, naar man maa opsætte 

de nødvendige Markarbejder, fordi Jorden er for blød til at 

behandles. Er Sæden da ikke kommen i Jorden til rette Tid, 

kan den nok vokse stærkt til og give meget Straa, men giver i 

Reglen forholdsvis lidt Kjerne. Er Jorden derimod lagt tør, 

kan den altid behandles til rette Tid og med største Fordel.

3. Lehandlingcn bliver lettere og derfor mindre kostbar.

Da den vaade Jord ikke altid er tilgængelig, og den 

senere hen paa Foraaret let tørres for hurtigt, saa maa alle 

Arbejder kunne udfores i den kortest mulige Tid, hvilket kræver 

en uforholdsmæssig stor Hestekrast, som man til andre Tider 

ikke ret kan beskæftige. Desuden ffer Plejningen og Harv

ningen i og for sig lettere paa den tørlagte Jord, da denne 

ikke flyder sammen og derfor aldrig bliver saa fast som den 

vaade. Endelig blive de mange Vandsurer overflødige, som 

paa meget side Jorder ■ ofte koste mere at holde vedlige, end 

Renterne af Rørlægningen, for ikke at tale om den Plads, de 

optage, og som ellers kunde benyttes.

4. Jorden bliver renere.

Al vaad Jord frembringer en Mængde Ukrudt, som Kvik

græs m. m., der selv ved den omhyggeligste Behandling og 

det bedste Sædskifte ikke lader sig tilintetgjore. Mange af disse 

Ukrudtsplanter ere endog giftige (som flere Ranunkler o. s. v.) 

og give Anledning til Sygdom bos Kvæget. Alle disse Planter 

gaa bort af sig selv, naar Jorden er lagt ordentlig tor, da de 

nødvendige Betingelser for deres Tilværelse fjærnes med Vandet 

fra Jorden.

5. Jorden bliver varmere.
Vandet har i Jorden i Reglen kun en lav Temperatur. 

Man antager, at Kildevandet afviger i det Højeste nogle 

Grader fra Egnens Middeltemperatur, eftersom det lober 

i større eller ringere Dybde under Overfladen; jo nærmere
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denne, desto forstjelligere er dets Varmegrad til de forfkjellige 

Aarstider. Men altid bliver den meget ringe i Forhold til 

Varmen i tør Jord, hvilken om Sommeren i klart Solskin 

stiger til 30 Grader og derover, og Vandet gjor saaledes Jorden 

kold. Vandet er nemlig i og for sig en slet Varmeleder og 

afgiver derfor ikke alene ikke til Undergrunden den Varme, det 

har indsuget i det øverste Jordsmon, men afkøler endog hin, 

saa at Temperaturen i en Dybde af 2—3 Fod undertiden er 

nogle Grader lavere end 4 Fod under Jordens Overflade, fordi 

der ved Vandets Overgang fra flydende Form til Luftform 

bindes Varme, som tages fra de omgivende Vandlag, Jorden 

og Luften. Ved Udstraaling og Fordampning kan Tempera

turen endog synke saa meget, at Sæden fryser paa Marken.

Jorden erholder saaledes, ved at blive tør, Evne til at 

optage og fastholde en større Varmemængde. Denne større Op

varmning af Jorden medfører ogsaa, at Luften bliver varmere, 

og Klimaet sundere.

6. Jorden bliver sundere.

Det i Jorden staaende Vand er ikke altid lige godt. 

Findes deri Stoffer opløste, som kunne tjene Planterne til 

Næring, saa kan det endog indvirke gavnligt paa mange Plante

arter; derom vidne de forstjellige Slags Ukrudt, som derfor 

næsten ikke ere til at udrydde. Men ofte indeholder Vandet, 

navnlig naar det er meget kulsyreholdigt, enkelte Stoffer, der, 

naar de er? tilstede i Overmaal, virke som Gift og medføre 

Sygelighed bos Planterne.

Dette Overmaal af visse Stoffer i Vandet virker ikke 

alene stadeligt paa Planterne, men forringer ogsaa Jorden selv, 

thi idet det opvarmes i Nærheden af Overfladen, undviger Kul

syren, hvorfor de Stoffer, navnlig Jernforilte, som denne har 

holdt opløst, bundfældes. Derfra hidrører den store Mængde 

Jern, som gjerne sindes i Undergrunden af. en kold og vaad 

Jord, og som i den Grad kan sammenkitte Sandet, at Jorden 

kun kan hugges op med Hakke. Ved at lægge Jorden tør, op

horer denne Tilførsel nedenfra, og det er at vente, at det til-

1*
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dels kulsyreholdige Vand, som ovenfra trænger ned igjennem 

Jorden, med Tiden atter vil opløse disse Stoffer og bortføre 

dem gjennem Rorledningerne. Jorden bliver saaledes utvivlsomt 
sundere.

7. Jorden bliver dybere.

Den atmosfærifle Lufts Adgang til Rødderne er for de 

fleste Kulturplanter en nødvendig Betingelse for deres frodige 

Vækst. Ved Hjælp af Luftens Ilt omdannes Jordens og Gjod- 

ningens Bestanddele til Næringsstoffer for Planterne. Men i 

den Jord, der er lagt tør, kan Luften til enhver Tid trænge 

ind i de mindste Sprækker i Undergrunden, som forhen vare 

fulde af Vand. Jordsmonnet bliver saaledes dybere.

8. Jorden bliver paalideligere.

Planterodderne forgrene sig, hvor Jorden er vaad, næsten 

udelukkende i den nogenlunde torve Overflade. Sæden kommer 

derfor paa saadan Jord til at staa tyndt, bliver sin i Straaet, 

fryser let bort og lider stærkt i vedholdende Tørke, fordi det 

ovetste Jordlag, hvori Rødderne holde sig, torrer lettere og 

stærkere ud, end Undergrunden. I Jord, der er lagt tør, 

trænge Rødderne derimod ned (man har forfulgt Rødderne af 

vore Kornsorter i en Dybde af 4 Fod og derover, af Hveden 

endog i 7 Fods Dybde), Planterne taale at staa tættere, blive 

ikke desto mindre kraftigere og modstaa bedre og længere ugun

stige Vejrforhold. Rapsen og Kløveren tage heller ikke nær 

saa let Skade af Frosten paa Jord, der er lagt tør, da her 

ikke findes stauende Vand i Overfkorpen, som ved at fryse ud- 

vider sig og saaledes sonderbryder Planterodderne, idet det 

hæver Jorden. Men paa den anden Side bliver Jorden heller 

ikke saa let for tør, thi baade optage de dybtgaaende Plante

rødder den fornødne Fugtighed fra Undergrunden, og Vandet 

ftiger selv op ved Hjælp af Haarrørskraften og kommer ligesom 

Planterne imode. Jorden bliver saaledes paalideligere.
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9. plantevæksten begynder tidligere.

I vaad Jord fryser det staaende Vand (i strenge Vintre 

indtil 3 Fods Dybde) og gjor Jorden aldeles vandtæt. Jorden 

flyder da ved indtrædende Tobrud sammen til en tynd Vælling, 

naar Vandet, som ikke kan synke i Jorden, stal lobe bort ovenaf 

eller fordampe. Den bliver derfor haard, naar den udtørres, 

udelukker Luften fra Planterødderne, slaar store Revner og for

volder derved, at mange Planter gaa ud. Al den Omhu, der 

er anvendt paa Behandlingen af Jorden, er spildt, og kun 

ufuldkomment' boder en Overharvuing om Foraaret herpaa. 

Ganske anderledes forholder det sig med den Jord, der er lagt 

tør. I denne ere Mellemrummene mellem Jordpartiklerne næsten 

altid tomme og tilstede Vandet oven fra Gjennemgang, selv om 

Kulden er trængt langt ned. Der behøves en langt ringere 

Mængde Varme, forat opvarme tør Jord, end til at smelte 

Isen i vaad Jord, og denne ringere Varmemængde bringer det 

nedtrængende Vand tildels med sig, dels stiger den fra de lavere 

Jordlag op gjennem Jordens aabne Porer. Solen og den 

varme Luft indvirke ligeledes stærkere opvarmende. Frosten for

svinder derfor tidligere fra den tørre end fra den vaade Jord, 

Jordsmonnet bliver fkjørere og tilgængeligere for Luften, og 

Plantevæksten begynder tidligere.

10. Gydningen virker kraftigere.

Gjodning, Mergel, o. s. v. kan uden Luftens Adgang ikke 

indgaa de nødvendige Forbindelser i Jorden, for at omdannes 

til Næring for Planterne. Dette foregaar aabenbart meget 

ufuldstændigere i den vaade Jord, hvor Vandet standser Luftens 

Gjennemgang, end i tør Jord. Gjødning, Mergel o. s. v. virke 

derfor meget stærkere paa tor Jord, afseet fra, at mange Stoffer 

bortfores med det fra vaad Jord aflobende Vand, medens de paa 

tor Jord synke ned i Undergrunden, hvor Planterødderne atter 

søge dem og drage sig dem til Nytte. Ja, kunstige Gjodninger, 

som Guano, Chilisalpeter o. s. v., ere næsten uanvendelige paa 

vaad Jord, fordi man paa Grund af dennes Upaalidelighed 

altid lober Fare for ved en slet Høst at miste den anvendte Kapital.
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11. En pletvis vaad Lord bliver mere ligeligt tor.

En Mark med mange vaade Stever kan aldrig blive 

ordentligt behandlet og vil altid give meget uregelmæssig Sæd. 

Medens den paa de tømre Steder er moden, er den paa andre 

Steder endnu saa gren som Græs.

Vil man opsætte Hosten, til denne bliver moden, saa falder 

imidlertid en stor Del af Sæden paa den tørre Jord af. Netter 

man sig derimod efter denne, saa udvikler Kjernen sig ikke paa 

den vaade Jord, men strumper ind, fylder lidt i Skjceppen 

eller bliver i Foderet. Denne Uregelmæssighed hæves derimod, 

naar Jorden er lagt tør.

12. Llrdcn bliver givtigere og af bedre Kvalitet.

Af alt det Foregaaende fremgaar, at Udbyttet maa blive 

større paa den Jord, der er lagt tør, ikke alene fordi Sæden 

udvikler sig og modnes paa ens Tid paa hele Marken, men 

ogsaa fordi den, naar Jorden er bleven dybere, varmere og 

sundere, flaar dybere Rodder, med større Sikkerhed lykkes, 

mindre gaar i Leje eller er udsat for Sygdomme, har Tid til 

at udvikle sig fuldkomnere, fordi Gjodningen virker bedre o. s. v. 

Kort sagt, Sæden bliver givtigere og melholdigere; Roer give 

mere Sukker, Kartofler mere Stivelse rc. Foderet bliver paa 

saadan Jord mere velsmagende, kraftigere og derfor behageligere 

og sundere for Kvæget.

Det maa imidlertid her endnu bemærkes, at den Jord, 

der er lagt tør, ved et udpinende Avlsbrug meget let kan af

tage i Frugtbarhed, om den ogsaa i den første Tid giver nok 

saa rige Afgrøder, saalænge Jorden indeholder et Forraad af 

Næringsstoffer, som i den vaade Jord har ligget uvirksom. 

De rige Afgrøder kunne let forlede til sangvinske Forhaabninger 

og overspændte Forventninger, og derfor maa det her gjentages, 

at hvad enten Jorden er vaad eller tør, maa den, for at kunne 

vedligeholde sin Frugtbarhed, altid have nogen Erstatning for 

det, der fratages den.
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§ L. A åbne Grofter eller Rorledninger.

Naar nu Fordelene ved at lægge Jorden tor ere saa mange 

og saa aabenbare, hvorpaa enhver Landmand af egen Erfaring 

vil kunne fremføre en Mængde Beviser, saa paatrcenger sig næsten 

uvilkaarligt det Sporgsmaal: paa hvilken Maade kunne disse 

Fordele hensigtsmæssigst, d. e. sikrest, varigst og billigst opnaas? 

Hidtil har man i Neglen i dette Lliemed brugt aabne Grøfter, 

som man paa Ler- og Mosejorder ikke sjælden har gravet mellem 

Agrene i 6—8 Favnes Afstand over den hele Mark. Paa denne 

Maade optage Grøfterne meget let 8 —10 Proc. af Arealet, 

som saaledes gaar tabt som Agerjord. Behandlingen af de smale 

Agre bliver tidsspildende og endda ufuldkommen. De aabne 

Grøfter ere desuden vanskelige at vedligeholde i vaad Jord og for

holdsvis meget kostbare. De trænge idelig til at renses og 

kræve megen Tid og Flid at holde vedlige. Hvor de have 

stærkt Fald, styrte Grøfterne sammen og fyldes med Sand. 

Grøftekanterne ere Planteskoler for allehaande Ukrudt og Til

holdssted for skadelige Smaadyr. Endelig bortfører Vandet, 

der løber bort gjennem Grøfterne fra Jordens Overflade, en 

stor Del af de møjsommeligt samlede Gjodningsstoffer. Men med 

Alt dette virke de aabne Grøfter dog altid meget mangelfuldt.

Rigtigheden af denne Paastand vil let ses af følgende Be

tragtninger. Vaad og kold Jord har i Reglen, selv om den 

bestaar af temmelig stærkt Ler, i sin Undergrund Aarer eller 
porøse Jordlag lKvægsand), hvori Vandet til Tider samler sig, 

eller hvorigennem det maaske løber bort under Jorden. Aarerne 

danne paa nogle Steder tynde, paa andre tykkere Lag, fra nogle 

Tommer indtil 20 Fods Mægtighed og derover, som altid i 

den fugtige Tid af Aaret og ofte selv om Sommeren ere mættede 

med Vand. Vil man nu grave en Groft i en saadan Jord, 

saa strømmer Vandet tit med stor Kraft fra begge Sider og 

tager det lose Sand med sig; undertiden kan Vandet, naar det 

kommer fra højere liggende Steder, trykke Sandet op fra Bunden 

as Grøften. Derved udhules Grøstesiderne og falde sammen; 

ved at oprenses, blive de vel bredere, men ikke dybere, og de
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lhldes straks igjen med Sand, som, ved at røres i, danner en 

tynd Vælling, der næsten ikke lader sig flovle op. Kun ved 

kostbare Arbejder, som Bolværker, Stenmure, Fastiner o. s. v., 

bliver det muligt at grave Grøfterne t saadan Jord nogenlunde 

dybe. Og netop i disse Jordlag maa man se at trænge ned, 

for ret at lægge Jorden tør.

Forst længe efter, naar Groftesiderne ere bevoksede og 

derved have faaet en vis Sammenhæng, og efter at de vand

førende Lag ere løbne af, — naar altsaa den asløbende Vand

mængde er aftaget, og dens Vandspejl sunken, saa at Trykket 

ikke mere formaar at skyde Sandet ud, bliver det muligt at 

fordybe en saadan Groft. Der vil saaledes altid medgaa en 

længere Tid, inden den bliver fuldkommen færdig, naar den 

ikke skal blive altfor kostbar.

Ved længe vedholdende Væde, men navnlig ved Tobrud, 

ville Grøfterne igjen begynde at falde og flyde sammen. Da 

Vandel i den vaade Jord ikke kan synke nedad, saa maa det, 

for at komme bort, sive gjennem Groftesiderne ind i Grøfterne. 

Dette forudsætter en vis Porøsitet i Jorden, som derimod op

horer, saasnart Frosten trænger ind i Grøftens Sider. Vandet 

samler sig da bag de frosne Groftesider uden at kunne finde 

Afløb, indtil Frosten igjen gaar bort, styrter derpaa med for

øget Styrke frem og bringer atter Grøfterne i Uorden. I denne 

Tilstand gsøre de saagodtsom ingen Nytte, indtil de atter gjøres 

i Stand. Ere Forholdene ikke altid saa ugunstige, som her be- 

flrevet, saa finder noget Lignende i større eller mindre Maale- 

stok næsten overalt Sted.

Men den enkelte aabne Groft virker, naar den ikke er 

gravet tilstrækkelig dybt, kun paa meget ringe Afstand, altsaa 

ufuldkomment. Tror man da at skulle afhjælpe denne Mangel 

og faa Jorden fuldstændig tør ved at grave desto flere aabne 

Grøfter, saa tager man sejl. Man forøger kun derved i samme 

Forhold de anførte Ulæmper, medens Maalet derimod aldrig 

opnaas fuldstændigt. Der bliver tilsidst da ikke Andet tilovers 

end at hjælpe paa Grøfterne med Vandfurer. Paa denne Maade
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opnaar man vel en bedre Host, men den bliver dog trods alle 

Anlægs- og Vedligeholdelses-Omkostninger altid usikker.

Alle disse Ubehageligheder undgaar man ved at bruge 

dækkede Afledningsgrøfter, navnlig ved Anvendelsen af brændte 

Lerror, som vi i de senere Aartier have lært af Englænderne at 

benytte i dette Øjemeb, kort sagt, ved at rørlægge den vaade 

og kolde Jord. Rørledningerne ere i første Udlæg ikke saa 

meget kostbarere end de aabne Grøfter og koste næsten Intet at 

holde vedlige, naar de blot ere godt udforte og af godt Mate

riale. De optage ingen ellers brugbar Plads, men erstatte 

langt de aabne Grøfter, saa at de ofte kunne være betalte med 

den Jord, som vindes ved, at hine kastes til. De lægge ikke 

Hindringer i Vejen for Markens Behandling, men giøre lige

frem Markarbejdet lettere. Deres Virksomhed ophorer ikke med 

Frostvejr, tværtimod fore de paa egen Haand Vandet bort, 

naar Fordampningen ikke længere kan medvirke dertil, og lade 

sig as ingen som helst Vejrforhold forstyrre i deres Virksomhed. 

Da saa godt som ingen af de opløfte Gjødningsstoffer ftylles 

bort paa rørlagt Jord, men de trænge neb i Undergrunden, og da 

dennes egne Næringstoffer ved Luftens Indvirkning blive for

døjeligere, giver Rørlægningen Anledning til, at Kornet slaar 

desto dybere Rødder, mindre gaar i Leje eller lider af Ukrudt. 

Rørledningerne gjøre Vandfurerne næsten aldeles overflødige; de 

gjore det, kort sagt, muligt at forbinde alle Fordelene af en 

fuldstændig Vandafledning med sikkerheden for den størst mulige 

Varighed. Rørlægningen er et af de vigtigste Fremskridt, som 

Landbruget i den senere Tid har gjort.

Vel kan Rørlægningen ogsaa have sine store Vanskeligheder 

i den ovenfor beskrevne Jord; det kan endog hænde, at Rorene 

fiere Gange maa lægges om i en og samme Groft, førend man 

kommer til den ønskelige Dybde, men selv i dette værste Til

fælde vil Maalet dog opnaas hurtigere og grundigere end ved 

aabne Grøfter.

Men ligge Rorene forst i tilstrækkelig Dybde, have de det 

fornødne Fald og passende Vidder, saa lade De aldrig Vandet 

stige over en vis Højde i Jorden og holde altid det øverste
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Jordsmon porøst. Rørledningernes Fortrin fremfor aabne 

Grøfter ere følgelig saa indlysende og flaaende, at der ikke 

bliver Skygge af Tvivl tilbage herom.

De samme Grunde, som i Almindelighed bevise Rørled

ningernes Fortrin fremfor aabne Grøfter i vaad og kold Jord, 

maa ogsaa gjores gjaldende ved Besvarelsen af det Sporgs- 

maal, om det er hensigtsmcessigst at lade Sideledningerne ud

munde i aabne Grøfter eller i store Hovedledninger. De ere 

alene tilstrækkelige til at afgjore dette Sporgsmaal til Fordel 

for disse, uden at der behøver at gjøres opmærksom paa, at 

ikke alene kræve de aabne Grøfter, som skulde skaffe Rørled

ningerne Afløb, en meget omhyggeligere Udarbejdelse og Pleje 

og blive derved meget dyrere, end almindelige Aflobsgrofter, 

men at ogsaa ethvert Udlob for Teglrørene bliver et farligt 

Sted, som kræver stadigt Tilsyn, og hvoraf det altid er onske- 

ligt at have saa faa som muligt. Vi ville senere igjen komme 

tilbage hertil.
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Fyrste Afsnit.

Rorilrgningens Theori.

§ 3. Aarsag til Jordens Kulde.

^or med Sikkerhed at kunne fjcerne et Onde, maa man kjende 

det nøje. Derfor maa A arsag erne til Jordens Kulde under

søges, forend man tænker paa Midler til at fjærne dem.
At onerflodigt Vand i Jorden er den endelige Aarsag til 

Kulden, behover vistnok ikke nærmere at bevises. Paa Vandets 

Beflaffenhed beror det, hvor stadeligt det virker. Ofte træffe 

vi god Sæd paa meget vaad, men mergel- og kalkholdig Under

grund, medens der Intet vokser paa langt mindre vaade Jorder 

med stærkt jernholdig Undergrund. Hvorledes Vandet virker 

skadeligt, fremgå ar allerede nf de foregaaende Betragtninger. 

Her gjælder det blot om at undersøge, hvorfra Vandet kommer, 

og at lære dets Forekomst i Jorden at kjende.

I vort Klima er den aarlige Regnmængde i Gjennemsnit 

omtrent 24 Tommer ^), d. e. Jorden vilde i Aarets Lob blive

') I Danmark er den aarlige Regnmængde for Kjobenhavn efter 42 Aars 

Iagttagelser i Gjennemsnit 22.} Tom., men den er gjerne et Par 

Tom. højere i Jylland end paa Øerne og kan veksle betydeligt i de 

forstjellige Egne. Der var saaledes i 1869 en Forskjel i Aarets sam

lede Regnmængde af 10 Tom. imellem Landbohojskolen ved Kjoben- 

havn (14".it ) og Smidstrup ved Hjørring (24".2s).

Overs.
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bedækket med faa højt et Lag Regnvand, dersom det ikke lob 

af eller fordampede. Det atmosfæriske Nedslag forøges derhos 

ved Dug, Tauge og Jordens Evne til at indsuge og fortætte 

en ftørre eller ringere Mængde Vanddampe fra Luften.

En Del, men en forholdsvis ringe Del af Nedslaget lober 

af over Jordens Overflade, navnlig paa frossen Jord i stærkt 

Tobrud og ved stærke Regnskyl. Den største Del, næsten E *) 

as al Regnen, stiger op som Damp i Luften og fores bort med 

Vinden. Denne Fordampning er meget forfljellig til de for- 

fljellige Aarstider. Den finder næsten flet ikke Sted i Vinter- 

maaneberne; i de lange Sommerdage tager den derimod alt 

Regnvandet bort. En trebie Del synker, ifølge Tyngdens Love, 

i Jorden, navnlig paa de Tider, da Fordampningen faa godt 

som ophorer, indtil den moder et fast Jordlag, som Bandet 

glider henad, for et eller andet Sted igjen at komme freift som 

Kilde og i sit videre Lob at danne Bække og Aaer. Den Del 

af det atm osfæriste Nedslag, som ikke i rette Tid løber af, 

fordamper eller synker bort gjennem Jorden, gjor Jordsmonnet 

vaadt og koldt og flader Kulturplanterne i deres Vækst. Dette 

Vand maa derfor paa kunstig Maade flasfes bort. Her ere 3 

væsentligt forstjellige Tilfælde at fljelne imellem.

1. Naar Jorden er opblsdt af Regnen. Jo stærkere 

og lerholdigere Jorden er, og jo mindre Fald dens Overflade 

har, desto langsommere synker Regnvandet i Jorden. Sne- og 

Regnvandet vil da aldeles opbløde det overste Jordlag og selv 

Undergrunden paa de Tider, da Fordampningen faa godt som 

standser. Denne Opblødning kan, som Erfaringen har vist,

’) Josiah Parkes har i England funden, at Fordampningen beløber sig, 
med omtr. samme Regnmængde af 22| Tom. dansk (25 Tom eng.), i 
Gjennemsnit af 8 Aars Undersøgelser (fra 1836—43) til neppe », 
nøjagtigere betegnet 57,6 Pro c. af den aarlige Regnmængde. Smgl. 
hans Skrift: Essays on the Philosophy and Art of Land-Drainage. 
1848. Overs.



13

strække sig indtil 4 Fods Dybde. Da Leret længe fastholder 

det een Gang optagne Vand, vil saadan Jord igjen kun lang

somt udtorres. Vel kan man endnu i denne Jord finde eit 

Mængde Revner; men disse blive, jo dybere man kommer, 

stadig snævrere og finere, naar Afvekslingen mellem Torhed og 

Fugtighed formindskes, og Jorden altsaa tuber Anledning til at 

trække sig sammen og slaa Revner. Disse blive da for snævre 

til at fore Vandet bort med den fornødne Hurtighed, ved hvilken 

Omstændighed ogsaa Haarrorskraften kommer i Betragtning. 

Man finder ogsaa mere eller mindre i saadan Jord Porer etter 

runde Huller, der dels dannes nf Planterødder, dels cre Gange, 

som dannes af Regnorme, Insekter o. s. v.; men ogsaa disse 

blive nedadtil tyndere og sjældnere eller gaa ikke i nogen til

strækkelig Dybde og ere lige saa lidt i Stand til ut fore Vandet 

bort med fornoden Hurtighed.

Har en saadan Jord været bevokset med Skov, Lyng eller 

Græs og saaledes været beskyttet mod at udtorres, saa ere 

Revnerne eller Aabningerne selv i de emerste Lag meget fine eller 

næsten forsvindende. Derfor er Brudjord altid vaadere, mindre 

modtagelig for Vandet og følgelig koldere end gammel Pløjejord 

af samme oprindelige Beskaffenhed.

Naar en saadan Jord flal gjores varmere og blive lonnende 

nt dyrke, maa den ved Kunst hurtigere befries fra det over

flødige Vand, som den ellers kun kan miste ved Fordampning.

Af det Foregaaeude maa det vel iudrommes, ot dette bedst 

sker ved Rorlægning. Her ville Rorledningerne bevirke, at 

Vandet løber af i ftørre Mængde fra Undergrunden, som derved 

udtørrer stærkere end forhen. Jorden trækker sig da stærkere 

sammen, Revnerne udvide sig, og nye dannes. Om Vinteren 

hjælper ligeledes Frosten til at danne Revner, som holde sig, 

naar Jorden ikke igjen kan flyde sammen. I de bredere Revner 

virker Tiltræknings- og Haarrorskraften mindre stærkt. Gangene 

udvides for det afledende Vand. Planterodderne kunne trænge 

ned i ftørre Dybder og forgrene sig stærkere. Ogsaa derved
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udvides de gamle Kanaler for Vandet, og nye dannes. Det 

senere indtrængende Vand vil følgelig kunne gua endnu hur

tigere bort. Jorden vil snarere og fuldstændigere blive tor end 

fra Begyndelsen af.

Rørlægningen vil altsaa i saadan Jord tiltage i Virkning 

med Aarene. Mangfoldige Erfaringer bekræfte allerede dette.

2. Naar Undergrunden ikke tillader Vandet Gjennem- 

gang. Jo mere sandede de overste Lag ere, desto hurtigere 

synker Vandet igjenuem dem. Dette kan imidlertid blive til 

Skade for Planterne, naar der findes et vandtæt Lag for nær 

ved Overfladen, det kan endog oste være fladeligere end i forste 

Tilfælde, fordi det her paa Grund af de overste Lags Porøsitet 

er tilstede i ftørre Mængde, naar denne Undergrund ikke har en 

stærk Heldniug, og Vandet ikke hurtigt nok lober af, og fordi 

det endnu mindre fordamper fra denne Dybde.

Ogsaa under saadaune Forhold vil Jorden bedst blive tør 

ved at rørlægges, forbi derved selv den vandtætte Undergrund 

paa den ovenfor beskrevne Maade gjsres porøs? indtil Rorled

ningernes Dnbde.

3. Naar Jorden lider af Grundvand?) Træffer man 

derimod forst paa større Dybde et vandtæt Lag, saa at Vandet, 

der er naaet dertil, ikke virker stadeligt paa Planterne, saa er 

Jorden varm og tor. Men dette Vand bliver ikke staaende paa 

denne Undergrund, men glider hen derover til lavere Steder. 

Kommer det engang paa denne Vej igjen for nær til Over

fladen, saa gjør det Jorden paa saadanne Steder vaad og kold. 

Jo flere opløselige og fladelige Salte, det har optaget paa sin

*) Jeg har med Billie brugt Ordet Grundvand i Modsætning til Kilde

vand. Grundvand er almindeligt udbredt under Overfladen og bliver 

først til Kildevand, naar det kommer frem paa enkelte Punkter. 

Grundvand er i Reglen Aarsag til Kulde i Jorden i ftørre Udstræk

ning. Kildevand forsumper den paa enkelte Steder.
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Vej, desto skadeligere bliver det da for Planterne og Jorden. 

Her ligger da ikke den egentlige Aarsag til Jordens Kulde i den 

paa Stedet faldende Regn, der ikke kan lobe af i rette Tid, 

men i Grundvandet, som tillige hindrer Regnvandet i at lobe 

af. Dette tredie Tilfælde forekommer overordentlig hyppigt.

Grundvand er altsaa den paa andet Sted faldne Regn, 

der er gieben hen over et vandtæt Lag til det Sted, hvor det 

bliver kjendeligt. Paa mange Steder ligger dette temmelig 

parallelt med Jordens Overflade, navnlig hvor denne er nogen

lunde flad; paa bakket Jordsmon ophorer derimod denne Regel

mæssighed i Lagenes Leje, og Undergrunden danner her Kjedler, 

Dale, jævnt skramlende Sletter eller bratte Skrænter o. s. v. 

Snart kommer det vandtætte Lag nær til Overfladen, og Grund

vandet gjør da Jorden kold, tæt derved sænker det sig igjen, og 

Jorden bliver atter varmere. Snart afveksle porose og vand

tætte Lag. Vandet, som klemmes ind i hine, gjennembryder paa 

enkelte Steder disse og danner vaade Steder paa Marken o. s. v.

Paa et vandtæt Underlag glider Grundvandet hen snart 

som en bred Strom af stor Udstrækning, snart paa et smalt 

Bælte, ofte kun i enkelte Aarer o. s. d .; undertiden danner det 

paa en Maade underjordifle Soer.

Grundvandets Vandspejl stiger, naar stærke atm osfæriste 

Nedslag forøge Tilførselen, eller Afløbet formindskes; det synker, 

naar Tilførselen aftager, eller Afløbet forøges; dette fler enten 

ved, at Grundvandet paa bestemte Steder kommer frem og 

' danner Kilder, der atter forsyne Bække og Aaer, eller ved For

dampning, hvor det kommer nær nok til Overfladen.

Hvor megen Indflydelse Fordampningen har paa Grund

vandets Aftagen, ses ret tydeligt paa en rørlagt Mark, naar 

der efter længere Tids Tørke, hvori Rorledningerne kun lobe 

svagt, falder Regn, uden at denne dog kan mætte Jordsmonnet, 

ja selv naar der blot indtræder taaget og fugtigt Vejr, naar 

Grundvandet altsaa ved den standsede Fordampning uodes til
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at tage en anden Vej, — da Rorledningerne faa efter kort 

Tids Forlob begynde at lobe stærkere.

Et flaaenbe Bevis herpaa afgiver folgende Tilfælde, som 

indtraf pna en Herregaard i Pommern. For at have Vandet 

pua Gaarden, lededes en, nogle hundrede Favne fraliggende, 

Kilde dertil i en 3 Fod dyb Groft med temmelig stærkt Fald 

langs et sandet, men jævnt hældende Højdedrag. Arbejdet ud

førtes om Efteraaret. Vandet kom ganske ypperligt og lob den 

hele Vinter igjennem til Alles Tilfredshed. Men da der i 

Foraaret indtraadte tort Vejr, begyndte Landet en skjon Dag 

at aftage; om Eftermiddagen kom der Intet mere til Gaarden. 

Den næste Morgen var det der igjen, men blev henimod Middag 

atter borte. Saaledes rettede Vandet i Grøften sig bestandig 

efter Vejret. Jo tømre Luften var, desto nærmere ved Kilden 

var Vandet forsvundet. Men Vandet fordampede ikke af Grøften, 

dertil var Vandspejlets Overflade for lille, men gik bort neden

under den sandede Jord, hvori Grøften var gravet, det blev her 

Grundvand. Naar nu Vandet i tørt Vejr fordampede af denne 

Jord, og Afløbet derved befordredes, faa veg Vandet under 

Jorden saa hurtigt for det, der kom fra Groften, at alt Til

løbet trak i Jorden; naar derimod Fordampningen ophørte, saa 

kunde Vandet ikke hurtigt nok komme bort under Jorden, og en 

Del af Kildevandet lob da t Groften hen til Gaarden.

Men Grundvandets underjordiske Vandspejl bevæger sig ikke 

alene efter be Love, som gjcelde for overjordiske Vandlob. Det 

er ogsaa ofte underkastet en anden Indflydelse, som Englænderne 

og alle deres Eftersnakkere hidtil ganske have o ner) eet, men som 

ikke desto mindre er af største Vigtighed for Rorlægningen. 

Grundvandet er ofte indesluttet i Jordens Aarer og porose Lag, 

der ligge indeklemt mellem vandtætte Lag, og bevæger sig da, 

naar de indbyrdes staa i Forbindelse, efter de Love, hvorefter 

Vandet bevæger sig i Rorledninger. Det er en Kjends- 

gjerning, at Vandet stiger og endog lober over i den opadbojede 

Arm af et Ror, saasnart Trykhojden i den anden Arm er større
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end i hin. As samme Arm lober det ogsaa ud, naar den har 

Revner og Huller, saa at den afgiver Vand i forfljellig Ret

ning, saasnart blot Tilløbet er større pua den anden Side, end 

Afløbet gjennem hine Revner og Huller.

Findes der derfor et porøst vandholdigt Jordlag i Under

grunden, som har et stærkt Fald (foroven maafle endog er 

mægtigere end nede i Lavningen eller her ganske ophorer) —, og 

er det indeklemt mellem andre Lag, altsaa dækket af et tættere 

Jordlag, saa stiger Vandet ved Trykket fra den højere Del, 

saasnart Tilløbet der er større, end Afløbet forneden fra dette 

dybt liggende Lag, op i den ovenliggende Jords Aabninger og 

Aarer, aldeles i Lighed med Vandet i et bøjet Ror, og gjor 

saaledes Jorden kold.

Er en saadan Jord da ikke dybt nok rorlagt, kan Grnnd- 

vandet derfor ikke direkte og i behørig Mængde trænge fra det 

porøse Lag ind i Rorledningerne, men maa, for at komme til 

dem, forst pine sig gjennem det derpaa hvilende, tættere Jord

lags Porer og Aabninger, faa vil det, naar denne Vej er for 

snæver, vedblive at stige op i andre Revner og Aabninger 

imellem Rorledningerne og trods Rorlægningen holde Jorden 

kold. Aabningerne, hvorigjennem Vandet i dette Tilfælde kommer 

til Rorledningerne, ville ogsaa med Tiden kun lidet udvide sig, 

da de ligge dybere end disse og altsaa aldrig kunne torres. Af 

denne Grund kan Vandet blive staaende paa Marken tæt ved 

Siden af Rorledningerne, hvilket Tilfælde ikke sjælden ind

træffer. Men Rorledningerne opfylde da meget ufuldkomment 

deres Hensigt. Ved at lægge Rorledningerne meget tæt, altsaa 

ved en betydelig, men unødvendig Bekostning, kan Skaden af en 

for grund Rorlægning under disse Forhold vel nogenlvnde, men 

aldrig aldeles, hæves. Blive Rørledningerne derimod lagt dybt, 

d. e. i det vandforende Lag eller helst derunder, saa vil dette, 

da det stedse er mere eller mindre porost, lægges tort, idet 

Vandet trækkes bort derfra og derved selv forvandles til et vidt 

forgrenet Dræn, og da kan selv det Tilfælde indtræde, at man,

2
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ved at arbejde paa den ene Side af en Banke, med det Samme 

hjælper paa den anden.

Alle disse Forhold fremtræbe efter en stor Mualestok og 

meget tydeligt ved Afgravningen af Kilder, der ofte forblive 

aldeles Upaavirkede af Grofter, som drages tæt forbi dem, lige- 

meget om oven- eller nedenfor, saasnart de ikke træffe det vand- 

forende Lag eller Bandaaren l). Et saadant Tilfælde er atter 

for nylig indtruffen efter en stor Maalestok ved Danzig. For 

at faa Band til Byens Vandforsyning, fordybedes Vandstanden 

i nogle Kilder ved Prangenau 16- 20 Fod. Som Folge deraf 

udtorredes ikke alene hele Kildestroget, men ogsaa Brøndene paa 

den anden Side af Bakkerne bleve tørre og maatte fordybes. 

Her ere de samme Love gjældende, Resultaterne maa altsaa 

ogsaa blive de samme. Det er da ittdlysende, at det her ikke 

kommer an paa, i hvilken Hoide de tættere Lag ligge over de 

vandsorende, men kun paa om disse strække sig højere op end 

hine, altsaa om det Vand, de indeholde, bevæger sig under et 

endnu højere Tryk. Virkelig finder man ofte nnder vaad og 

kold Jord med betydeligt Fuld, i hvilken Fugtigheden kun kan 

hidrore fra fremtrædende Grundvand, det egentlig vandforende 

Lag forst i en Dybde af 8, 9 og flere Fod.

Raar nu det vandtætte Lag gjennembores, eller et opret» 

stauende Ror indsættes, faa fremkomme, hvor Trykket ovenfor er 

stort nok, og Aflobet nedenfor kun er ringe eller ganske mangler, 

Kildespring eller artesiske Bronde, eller det udgravne Hvl fyldes 

blot til en vis Højde, naar Jorden er sau poros, at den kan 

modtage det opstigende Vand, inden det naar Overfladen. Denne 

Højde betegner da den Grænse, hvortil Grundvandets Vandspejl 

trykkes i Vejret, inden det igjen finder Aflod i et porøsere Lag.

') Enhver, der har rorlagt kilderige Skrænter, har vistnok havt Lejlighed 

til at erfare, at en Kilde har kunnet holde sig uforandret i umiddelbar 

Nærhed af dybe Rorledninger. Paa saadanne Steder gjælde ingen 

Regler for Rorledningernes Retning; det gjælder her blot om at op- 

soge Kildens Udspring.
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Ofte er det knn enkelte Aarer, som paa denne Maade bringe 

Vand op til Overfladen.

Men en ringe Tilforsel er meget ofte tilstrækkelig til at 

gjøre store Strækninger kolde.

Forfkjellen i det underjordiske Vandspejls Højde kan til 

forstjellige Tider være meget betydelig, fordi en knn lidet ringere 

Tilstrømning straks indtager en stor Plads i de snævre Mellem

rum mellem Jordpartiklerne.

Over dette Vandspejl stiger Vandet endnu ved Haarrors- 

kraften, hvis Styrke er meget forstjellig efter Jordens Beskaffen

hed; jo mere finkornet Jorden er, desto flere Haarror danne 

dens Bestanddele, og desto højere stiger Vandet deri, saaledes i 

Sandjord 1* Fod og i Mosejord endog indtil 20 Fod. Det 

ved Haarrorskraften hævede Vand gjor vel Jorden fugtig, men 

samler sig ikke, saaledes som det frie Vand, i et opgravet Hnl. 

Provehuller fyldes da ikke med Vand, selv om Jorden næsten 

svømmer, naar man ryster den noget i Haanden og derved 

bringer Jorddelene nærmere til hverandre. Haarrorskraften er 

et væsentligt Middel til at bringe Vandet til Overfladen og 

saaledes aflede det ved Fordampning.

Grundvandet er paa mange Steder hele Aaret igjennem i 

Bevægelse, paa andre forsvinder det mere eller mindre, under

tiden aldeles om Sommeren, eftersom denne er vaad eller tor.

§ 4. Kjendelegn paa liaad Jord.

Alene Jordens Udseende giver Praktikeren en temmelig 

sikker Vejledning til Bedømmelse af Jorden. Den opmærksomme 

Landmand kjender ogsaa temmelig nøje af egen Erfaring de 

Steder paa hans Mark, som mere eller mindre lide af Væde. 

De dybe Fodspor af Mennefler og Dyr paa den opblødte Jord, 

den morkere Farve, den langsommere Torring af den plojede og 

harvede Jord, den hyppige Forekomst af enkelte Ukrudtsplanter, 

som Kvikgræs, de forstjellige Sivarter, Pileurter, Ranunkler,

2*
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Tidsler o. s. v., Sædens sildige Modning, den usikre Host, 

Vintersædens Tilbøjelighed til at fryse bort om Vinteren, mange 

Muldvarpeskud — ere de sædvanlige Kjendetegn paa en vaad 

Undergrund.

Endnu tydeligere giver Væden sig tilkjende, naar man 

Foraar eller Efteraar lader grave 4—6 Fod dybe Huller paa 

de Daabe Jorder.

Vandet indfinder sig her, alt eftersom Jorden er vaad, i 

en Hojde af 3, 2 eller 1 Fod under Jordens Overflade. Under

tiden fyldes disse Provehuller aldeles eller lobe over, hvor 

Jorden er meget kilderig.

Efter Vandstanden i disse Huller kan man til de anførte 

Tider tilnærmelsesvis slutte sig til Rorlægningens Nødvendig

hed. Er Vandet deri steget til Overfladen, eller staar det deri 

kun 1 Fod under samme, saa er en saadan Jord i højeste Grad 

vaad. Selv naar Vandet staar paa 3 Fods Dybde, er Ror

lægningen nødvendig i samme Grad, som Jorden er finkornet 

og frugtbar. Staar Undergrundsvandet i vedholdende vaadt 

Vejr derimod dybere end 3 Fod fra Overfladen, saa kan Rør

lægningen paa mange Steder maafke endnu være ønskelig, men 

den kan i saa Fald aldrig anses for paatrængende nødvendig.

§ 5. Hlior er klarlægningen anvendelig?

Al tør og varm Jord har i sin porose Undergrund ligesom 

et eneste vidt udbredt Dræn under sig, hvori Regnvandet i en 

for Plantevæksten uskadelig Dybde bortfores til andre Egne. At 

rorlægge en saadan Jord vilde være en Urimelighed. Der 

vilde aldrig løbe Vand af Rorene, og for Luftstrømningen, paa 

hvis gavnlige Indflydelse man har henpeget, vilde de næppe have 

nogen Betydning, da denne har langt mere Spillerum i Mellem

rummene mellem Jordpartiklerne end i de enkelte Rorledninger. 

Vistnok gjere de saakaldte Luftdræns ingen Skade, men deres 

Gavn maa anses for ligesaa tvivlsom.
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Ligesaa lidt egne saadanne flade Strækninger sig til Ror

lægning, som have lidet Fald og intet Aflob. Disse kunne kun 

hjælpes ved aabne Grøfter, naar man ikke paa kunstig Maade 

vil flaffe Aflob ved Hjælp af Mastiner *).

Derimod egner al anden vaad Jord sig desto mere til at 

rørlægges, jo skadeligere Grundvandet indvirker paa dens Af

grøder, ja det vil lonne sig at rorlægge al stiv Jord, selv om 

den just ikke kan kaldes kold. Vel vil den lerede, stive Jord 

i Reglen bedre, end den lettere og mere sandede Jord, forrente 

de Penge, der anvendes paa den, men den vil ogsaa kræve en 

ftørre Anlægskapital.

Kun paa jernholdig Jord kunde der opstaa Tvivl om 

Rorlægningens Nytte, men ogsaa for dennes Vedkommende er 

den ikke tvivlsom. Ahlen er netop en Jordart, der lidt efter 

lidt er afsat af jernholdigt Grundvand. Kommer det frem for 

Luften, indgaar Jernet andre Forbindelser, og det er sandsynligt, 

at det ogsaa vil gjore det i Jorden og Undergrunden, saasnart 

blot Vandet ledes bort og giver Plads for Luften. Det op

løselige Jernforilte forvandles til Jerntveilte og bliver da uop- 

loseligt. Desuden bidrager det ovenfra nedtrængende, kulsyre

holdige Vand til at oploft Jernet og føre det ned i Rorled

ningerne, idetmindste bortføre disse i saadan Jord undertiden 

meget jernholdigt Vand. Erfaringen har ogsaa baade i England 

og hos os tilstrækkelig bekræftet Rorlægningens Nytte paa saadan

') Dette, som i det Smaa dagligdags sier, hver Gang Landmanden vil 

tømme en Mose- eller Mergelgrav, er i det Store for en Snes Aar siden 

udfort med Harlemmerhavet Paa Hollands Nordkyst, hvor man ved 

Hjælp af 3 Dampmastiner, hver Paa c. 400 Hestes Kraft, har sænket 

Vandstanden mere end 10 Fod (under Havets Overflade) paa et Areal 

af 32,000 Tdr. Land, som nu for største Delen er opdyrket og be

bygget. — Dette bemærkes her, for at mode en Indvending, som ofte 

fremsættes om en eller anden Strækning, at den ligger for lavt til at 

rørlægges; denne Omstændighed frembyder kun en Vanskelighed mere, 

men ingen Umulighed for Rørlægningen. Overs.
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Ford i). Virkningen vil i meget jernholdig Jord med Tiden 

stadig blive ftørre og kjendeligere.

Rørlægningen er fremdeles ikke mindre anvendelig og frugt

bringende, hvor vaad Skovgrund, Hede og Græsland flulle op- 

dyrkes, end paa gammel Agerjord, da den raa Jord, som tid

ligere paavist (se § 3. i) altid er vaadere end gammel Pløje

jord as samme Art. Forst efter at saadan Jord er fuldstændig 

rorlagt, kan man vente at have den fulde Virkning af Gjodning, 

Mergel o. s. v.

Hvad angaar endelig Rørlægningen af Enge, saa maa her 

tages Hensyn til, at Græsvækstens Frodighed netop bestemmes 

af en vis Grad af Fugtighed og derimod lider ligesaavel ved 

for megen Fugtighed som ved for megen Torhed. Man maa 

skjelne mellem:

1. Enge med fast Bund og

2. Enge med Mosebund, der danne:

a) brede, temmelig jævne Flader, som have lidet Grnnd- 

vand;

b) Moser, der hæve sig i Omkredsen og have enten syn

lige Kilder eller meget Grundvand.

Paa naturlige Enge med fast Bund hidrører Væden altid 

fra Kilder eller Grundvand, der kommer fra et i ftørre eller 

ringere Dybde liggende Kvægsandslag. Deres Frugtbarhed af

hænger her, ligesom paa vaad Pløjejord, af Grundvandets Be- 

skaffenhed. Paa saadanne Steder er i Reglen ogsaa tilstrækkeligt 

Fald og Afløb, og Vandet bortfjærnes da i ethvert Tilfælde 

lettest og bedst ved Rørlægning. Kun bliver det vanskeligt, itaar 

man vil bevare Engen, at træffe den rette Grænse for Ud-

') I Overensstemmelse hermed udtalte ogsaa Greve Frijs til Frijsenborg 

sig paa Landmandsmodet i Aalborg 1856. Han havde paa den rsr- 

lagte Ahljord avlet fortrinlige Afgrøder af Hvede og Klover, som den 

ikke tidligere havde givet, og ventede sig den samme Jndflydelse af 

Rørlægningen paa Ahlens Fordrivelse, som ovenfor udtalt.

Overs.



23

tørringen, blot at borttage den skadelige Væde, men derimod 

beholde saa megen, som Græsvæksten behover; meget lettere er 

det at lægge Jorden aldeles tor. Det er overhovedet et Sporgs- 

maal, om saadanne Enge ikke med Tiden ville tabe sig, selv om 

de i Begyndelsen give rigere Ho-Afgroder, men de ville da i 

alt Fald med Fordel kunne benyttes som Pløjejord.

Ganske anderledes forholder det sig med Moseenge (Kjær- 

moser), som ligge meget lavt og maaske gjennemflæres af en Aa 

eller Bæk. I saadanne Enge sindes sædvanlig meget lidt Grund

vand, og de lægges let fuldkommen tørre ved nogle faa aabne 

Grøfter, naar disse anbringes paa rette Sted og af passende 

Storrelse. Her er Rorlægning ikke nødvendig.

Derimod vil Rørlægningen give fortrinlige Resultater i 

Torvejord, som hæver sig i Omkredsen (Højmoser), da dette er 

et sikkert Tegn paa Kilder eller stærkt tilstrommende Grundvand. 

Kun man Rorledningerne lægges paa rette Sted, d. e. i Ret

ning af de højeste Steder paa Mosen, og arbejdes ned i den 

fornøbne Dybde i den vandførende Undergrund og, om muligt, 

ind i den faste Jord paa den modsatte Side af Mosen. For

fatteren har i saadanne Tilfælde ofte anvendt Fastiner og op

levet, at Mosejorden saa hurtigt trak sig sammen, da Vandet gik 

bortA at Jorden gjennemfuredes med dybe Revner af en Haands 

Brede.

Man behover meget mindre paa M osej ord end paa fast 

Jord at befrygte en for stærk Udtørring, da Mosejorden ved 

Haarrorskrast formaar at hæve Vandet fra en meget stor Dybde 

og derfor ogsaa længere holder sig fugtig. Dog er man i lang

varig Torke og Hede ogsaa her aldeles ikke sikret imod at faa 

Græstorven odelagt.

Af Kildernes Rigdom afhænger det, om Teglrør eller andre 

Ting bør anvendes. Sprudler Vandet nemlig nnder Grav

ningen paa enkelte Steder meget stærkt frem, saa er det umuligt 

at faa dette ind i en sædvanlig Rorledning; dertil ere Sammen

føjningerne ikke vide nok. Man udvider dem da ved at omgive
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Rorledningen med harpet Grus eller smaat hugne Sten, for at 

føge at un dg a a Jndskylling af Sand og dermed mulig For

stoppelse, uden at indskrænke Vejen til Rorene. Paa saadanne 

Steder ere Fastiner (sammenbundne Ris) ofte paa deres Plads, 

tilmed da det stadige Vandlob giver en vis Sikkerhed for deres 

Varighed som Vandledning. Kun er det raadeligt at binde 

Risene godt sammen til een Polse af hele Groftens Længde. 

En saadan Fafline lader sig siden ret godt sætte i Forbindelse 

med en Rorledning. Ofte vil man ogsaa kunne danne en Brond 

eller nedsætte en Tonde paa saadanne Steder og derfra lægge 

Teglror af fornoden Vidde. Kun maa man da sorge for, at 

Sandet, som saadanne Kilder kaste i Vejret, ikke kan trænge ind 

i Rorene, hvilket i Reglen opnaas ved at lade Rorledningen be

gynde i nogen Afstand fra Bunden af Brønden eller Tønden '*).

§ 6. Rorledningernes Retning.

Der har tidligere været ført megen Strid om den Retning, 

man skulde give Rorledningerne; i den senere Tid er man dog 

i Almindelighed bleven enig om, at de maa lægges med det 

storste Fald. Alligevel ser man endnu Mange synde mod denne 

Regel og anbefale idetmindste for bakket Jordsmon den modsatte 

Retning (i Lighed med Fauggrofter); det vil derfor her være 

paa sin Plads at vise, hvorfor man altid bør folge det største 

Fald og allermindst paa bakket Jord maa vælge nogen anden 

Retning for Rorledningerne.

Lægges Rorledningerne, som tidligere Fanggrofterne, langs 

en Bakkeskrænt, saa vil der nedenfor findes Punkter paa Jor

dens Overflade eller i Nærheden deraf (Se Fig. 1. a), som

*) Dersom Kilden er meget stærk og kaster meget Sand i Vejret, vil det 

næppe undgaas, at en Del trænger ind i Rorledningen, og det vil da 

være tilraadeligt, navnlig dersom denne er lang og ikke har stærkt 

Fald, i nogen Afstand fra Kilden at danne en ny Brond, hvori bet 

indtrængte Sand kan sætte sig. Overs.
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Fig- 1.

ligge lavere end Teglrorene. Vandet, som fra den ene Side 

trænger ind i Rorene, vil paa den anden Side atter gaa ud 

gjennem Sammenføjningerne og gjennem Jorden lobe bort til 

lavere liggende Punkter. Kun en Del af det indtraadte Vand 

bortfores derfor af Rorene, en anden, om ogsaa mindre Del, 

gaar i Virkeligheden atter bort og holder den lavere liggende 

Jord vaad; thi Jorden er nedenfor ligesaa poros som ovenfor, 

hvor den jo er modtagelig for det tilstrommende Vand.

Endnu ugunstigere bliver Resnltatet, naar der under Ror

ledningen ligger et vandforende Lag b b, som Ledningen enten 

ikke berører eller ikke fuldstændigt gjennemskærer. I faa Fald 

vil kun en ringe Del af det skadelige Grundvand trænge ind i 

Rørledningen, medens den største Del, som forhen, vil lobe bort 

under denne, maaske endog, dersom der findes opadgaaende 

Sandaarer c c i Jorden, paa Grund af Trykket fra den højere 

liggende Del stige op og holde Jorden vand tæt ved Rør

ledningen.

Saaledes virke Rorledningerne, der gaa i denne Retning, 

i heldigste Tilfælde kun for den ene Side, kun sjældent og 

aldrig ret meget for den anden, lavere liggende. Der vil 

endnu for Punktet a behoves en ny Ledning, som vil komme
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til at ligge den anden saa meget nærmere, jo mere Fald Jorden 

har, og jo grundere Rorledningerne lægges. Disse erholde 

desuden et forholdsvis ringe Fald og forstoppes derfor let.

Ligge de derimod i Retning af det stærkeste Fald, saa ere 

de ikke alene mindre udsatte for at forstoppes af inddrevet 

Sand, men de opfylde ogsua meget sikrere og bedre Hensigten 

med Rorlægningen. Imellem 2, med Faldet gaaende Rorled

ninger b b (Fig. 2) vil enhver Vanddraabe a, der ligger højere

Fig- 2.

end disse, nemlig ikke alene have Tilbøjelighed til at søge lige 

ned ad Bakken til c, men lige saa godt til b, fordi den ogsaa 

har Fald dertil. Den vil derfor tage ben af begge disse Kræfter 

betingede Retning a d. Nu er vel Afstanden fra a til d større 

end ae; men da tillige Faldet er større fra a til d, saa maa
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Vandet ogsaa med større Hastighed strømme derhen. Vandet 

kan saaledes med Lethed ligescm hurtigt komme fra a direkte 

til d, som naar det forst sknlde lobe langsommere til e og 

derfra igjen hastigere til d. Men selv om det i Virkeligheden 

kom senere til d, saa naar det bog under alle Omstændigheder 

Rorledningen, og dette er tilstrækkeligt. Disse Ledninger virke 

derfor lige vidt til begge Sider og kunne derfor lægges dobbelt 

saa langt fra hverandre, som de forst anførte. Men de vilde 

paa denne Maade i Reglen ogsaa kunne lægges dybere ned i 

det vandforende Lag og derfor virke fuldstændigere, om de ogsaa 

ligge forholdsvis meget vidt fra hverandre. De vilde derfor 

ogsaa i Sammenligning med de andre næppe koste det Halve at 

anlægge. Fortrinene ved denne Retning ere altfor indlysende og 

Uigjendrivelige, til at de endnu knnne drages i Tvivl.

§ 7. Rorledningernes Dybde.

Hidrører Jordens Væde alene fra, at Sne- og Regnvand 

ikke hllrtigt nok kan synke igjennem, bestaar Jorden af sejgt 

Ler, og lider Undergrnnden ikke af Grundvand, faa ville Eng

lændernes Erfaringer om saadanne Jorder tjene til Vejledning. 

Vel er Sporgsmaalet om Rorledningernes Dybde endnu ikke 

ganske afgjort i England. Landmændene af den ældre Skole 

indrømme i det Højeste en Dybde af 3 Fod, de af den nyere 

Skole forlange derimod, efter Josiah Parkes, en Dybde af 4—5 

Fod, og Begge beraube sig paa deres Erfaringer; dog synes den 

sidste Anskuelse stadig at vinde mere og mere Anerkjendelse. For 

den dybere Rørlægning taler desuden hos os ben Omstændig

hed, at Jorden undertiden fryser i 3 Fods Dybde, og det kan 

da umuligt Dirre godt for Rorledningerne, om de fryse inde; de 

dybere liggende Ror standse derimod aldrig deres Virksomhed. 

Paa større Dybde have Rorene fremdeles et tykkere Jordlag, 

ligesom et tættere Filter over sig, gjennem hvilket Regnvandet 

og de deri opløfte Stoffer filtreres. Herved gaa langt færre



28

Plantenæringsstoffer tabt, idet flere af dem blive tilbage i 

Undergrunden, hvorfra de af dybtgaaende Rodder kunne frem

drages og komme til Nytte'), end om det dermed mættede Vand 

hurtigt gik bort gjennem grundt liggende Rorledninger eller lob 

bort over Jorden. De dybere Rorledninger ere tillige mindre, 

end grundtliggende, udsatte for at forstoppes af indtrængende 

Rodder. Heller ikke behover man med den dybe Rørlægning at 

befrygte en for stærk Udtørring af Jorden, fordi Vandet ved 

Haarrorskraftens Hjælp formaar at stige op over Højden med 

Rorledningerne. I kold, sandet og let Jord, hvori Haarrors- 

kraften er mindre virksom, forbyder en for dyb Rorlægning sig 

i Reglen af sig selv, thi en saadan Jord er netop kun vaad, 

fordi der i dens Undergrund ligger et Lag Drivsand eller 

Kvægsand, i hvilket det ikke godt er muligt at trænge dybt ind. 

Sluttelig maa det endnu anføres, at den dybere Rorlægning 

tillige kræver den mindste Anlægskapital.

Noget anderledes, men for den grunbe Rørlægning næsten 

endnu ugunstigere, stiller Sagen sig, naar der er Grundvand i 

Jorden, naar der altsaa forekommer et virkelig vandforende Lag 

i Undergrunden. I saa Fald ere Rorledningerne, som ovenfor 

paavist, ubetinget virksomst, naar de lægges i den faste Grund 

under dette Lag. Have de da en tilstrækkelig Størrelse, faa ville 

de aldrig lade Grundvandet stige op over dette Lag, men fuld

komment tømme dette og derved endog gjore det til en vidt 

strakt Vandafledning. Det er allerede ovenfor antydet, hvor 

væsentligt del under saadanne Forhold kommer an paa at grave

') Efter nyere Iagttagelser bortfører det af Rorledningerne afledende 

Band en meget ringe Mængde Kalisalte og næsten siet ingen Ammo

niaksalte. Begge Stoffer, Kali og Kvælstof, ere af meget stor Betyd

ning for Plantevæksten, og det er derfor af Vigtighed at beholde dem 

i Jorden, hvilket sikrere opnaas ved den dybere end ved en grund Rør

lægning. Men de dyrkede Planters Rodder formaa ogsaa at drage 

dem frem af den dybe Undergrund, da man veed, at Hveden trænger 

med sine Rødder indtil 7 Fod, Rugen 5 Fod o. s. v. ned deri, naar 

de der finde de fornødne Betingelser for deres Udvikling.
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til den rette Dybde. Som Bevis herfor flal her anføres fol

gende Exempel.

Paa et meget vaadt Stykke Jord blev en forskjellig Dybde 

for Rorledningerne bestemt efter det forfkjellige Fald, Mulig

heden af Aflob o. s. v. En af dem skulde i den oberste Ende 

gjores 7 Fod dyb. Jorden befandtes her indtil 5 Fods Dybde 

blot fugtig, men aldeles ikke for vaad. Men efter at være 

kommen et Spademaal dybere, altsaa paa 6 Fod, flod Vandet 

strømmevis til fra alle Sider. Grøftekanterne faldt sammen, 

og kun med stor Moje var det muligt at trænge dybere ned; 

men da man endelig havde naaet en Dybde af 7 Fod, blev 

denne Ledning straks dannet af 2 Tommers Ror, fordi 1 

Tommes Ror ikke kunde rumme og bortføre den tilstrommende 

Vandmængde. I saadanne Tilfælde vil Jorden ubetinget ved

blive at være vaad, dersom Rorledningerne lægges for grundt, 

selv om de lægges ganske tæt ved hverandre.

Ogsaa ved Rorlægningen kan man meget hensigtsmæssigt 

Udgrave Kilder efter den Poggeske Methode, som jeg ofte med 

ftorste Held har anvendt, og som bestaar i at grave ganske 

grundt ved den nederste Ende, efter som Afløbet tillader det, og 

derimod arbejde sig dybere ind i Jorden, jo mere Jordsmonnet 

hæver sig. I Reglen sindes det meste Vand dybt nede i de 

hojeste Bakker. Jeg har ofte paa denne Maade ladet grave 

Grofter til Rorlægning, som nedenfor Bakken vare 4 Fod og 

oppe i Bakken 8 Fod dybe; disse gjennemflare overalt et 

sammenhængende Drivsandlag og begyndte straks fra den ene 

Ende til den anden at give Vand. Selv der, hvor Grund

vandet stod paa 8 Fods Dybde, var Jorden til Tider endnu 

vaad og trængte til at rørlægges.

Naar man altsaa ved Undersøgelsen af kold Jord finder 

paa 8—9 Fods Dybde et vandforende Lag, faa maa Rorled

ningerne ogsaa lægges paa denne Dybde, for at virke fuldstæn

digt og sikkert. Disse ville heller ikke, fordi Grundvandet af

ledes i en faa betydelig Dybde, gjore Jorden for tor, da de kun
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anvendes i Lerjord, som altsaa længe formaar at fastholde 

Vandet og ved Haarrorskraften at hæve det til en betydelig 

Hojde. Erfaringen har ogsaa vist, at Bygget paa saa dybt 

rorlagt Jord har holdt sig meget godt og i længere Tid grønt, 

end paa ikke rorlagt Jord.

At gjennemgrave Drivsandlaget er imidlertid kun muligt, 

naar dette har en ringe Mægtighed. Saasnart det blot er af 

nogen Betydning, bliver det yderst vanskeligt at komme ned deri, 

og dog bliver det af de ovenfor anførte og ofte gjentagne Grunde 

nødvendigt at komme ned til en vis Dybde. Grøfterne maa i 

dette Tilfælde idetmindste opkastes saavidt, som Jordeu eudnu 

synes haard, Bunden af Grøften maa saaledes naa ned i den 

blöde Del as det vandforende Lag. Det folger af sig selv, at 

man til et faa besværligt Arbejde maa benytte den torreste 

Aarstid, paa hvilken den underjordiske Vandstand vil være lavest 

og følgelig frembyde de færreste Vanskeligheder.

Skulde den ønskelige Dybde imidlertid ikke kunne benyttes 

as Hensyn til Afløbet, saa bliver der rigtignok ikke andet tilbage 

end at rorlægge grundere; men man maa da rykke Ledningerne 

forholdsvis nærmere end ellers, gaa saa dybt som paa nogen 

Maude muligt og i det Mindste i den overste Ende af Led

ningen føge at naa det vandførende Lag. Naar Ledningerne 

udmunde i en aaben Groft, hvis Bestemmelse det er, foruden 

at skaffe Aflod for disse, at aflede frit Vand, saa skader det, 

efter Englændernes Erfaringer, der ogsaa her hyppig ere be

kræftede, ikke, at Udlobsmnndingerne ved hoj Vandstand i Grøften 

undertiden ftaa under Vand, eller at de udmunde umiddelbart paa 

Bunden af Groften, saa at Sandet paa Groftebunden skylles 

hen og aflejres over Mundingen, da Vandet fra Ledningerne 

nok selv flaffer sig Luft. Sættes Udlobene fra Hovedledningerne 

i saa Fald meget dybt under Band, saa er der vel en vis Fare 

tilstede, hvor de mindre Ledninger komme med stærkt Fald. Det 

kan da hænde, at Vandet paa meget vaade Tider kan, som 

stærke Kilder, stige i Vejret paa forskjellige Steder af Hoved-



31

ledningen. Men denne Ulæmpe afhjælpes let ved at samle 

Ledningerne i en Hovedledning faa hojt oppe, at denne til alle 

Tider har fuldstændigt Aflod. Dette er af Vigtighed ved Be

stemmelsen af Ledningernes Dybde paa Steder, hvor Aflobet er 

ufuldstændigt. Det vil imidlertid derfor ikke blive overflødigt at 

undersøge, om Aflobet ikke kuude forbedres ved at fordybe Vand

løbet eller rette det af o. s. v., hvorved Maalet naas billigere 

og bedre, end naar man af Hensyn til Aflobet skal lægge Ror

ledningerne grundere og tættere.

§ 8. Rorledningernes Afstand.

To jævntlobende (parallele) Rorledninger skulle hver birke 

for det halve Mellemrum mellem begge. Fra Midten af dette 

Mellemrum maa Bandet derfor lobe af til begge Sider; her 

danner sig altsaa et Vandfkjel. Men for at kunne lobe bort, 

maa Vandet være i Stand til at overvinde den Modstand, som 

opstaar ved dets Tiltrækning til Jorddelcue og ved Haarrors- 

kraften; det maa have Fald. Jo mere sin delt, jo lerholdigere 

Jorden er, desto ftørre Modstand finder det afløbenbe Vand i 

3orden; i samme Grad maa derfor Faldet være ftørre, da 

Vandstjellet vil holde sig saa meget hojere over Rorledningerne 

og nærmere Jordens Overflade, end hvor Haarrorskraften er 

mindre virksom. Wien en ordentlig og fuldstændig Rorlægning 

kræver, at Bandet selv paa Midtlinien mellem Ledningerne al

drig ret længe maa hæve sig til en for Planterne skadelig Højde. 

Naar derfor a pan Figur 3 er den sædvanlige højeste Vand

stand mellem 2 Rorledninger, saa betegne Vinklerne b"a d og 

b"ac Faldet fra a til Rorledningen. Dersom nu en stærkere 

Modstandskraft i Jorden gjor et ftørre Fald nødvendigt, saa at 

b"a c bliver en større Vinkel end b"ad, saa vil ogfna den 

modstaaende Side b"c blive større end b"d. Denne Side (b"c 

eller b"d) udgjor tilligemed b b" Rorledningens Dybde. Heraf 

folger: 1) naar Ledningerne b og b' ere lige langt fra a, at
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Fig. 3.

deres Dybde b c, b' c' i 

leret og finkornet, om 

ogsaa temmelig sandet, Jord 

maa være ftørre, end s. Ex. 

b d, b' d', hvor Jorden be- 

staar af grovkornet Sand, 

thi Vandet behover, for i 

begge Tilfælde at lobe lige 

hurtigt bort, et ringere Fald, 

hvor det i de videre Mellem

rum moder mindre Mod

stand, end i de snævrere; 

2) naar Siden b"c er den 

samme i begge Trekanterne 

b"a c og b"a' c, saa vil 

Siden b"a' blive ftørre end 

b"a, det er med andre Ord: 

med samme Dybde kunne 

Rorledningerne b c og he 

i den porøsere Jord uden 

Skade for den forønskede 

Virkning lægges længere 

fra hverandre end i den 

fastere og mindre porøse; 

3) naar Vinklen b"a c er 

den samme, saa have vi en 

Trekant, hvori Transver

salen forholder sig til Grund

linien som den overst af- 

skcmrne Del af den til

stødende Side til den hele 

Side, altsaa: b " c ; f" g



33

= b"a: s"a, med andre Ord: i den samme Jord kan Afstanden 

mellem Rorledningerne gjores ftørre i samme Forhold, som 

Ledningerne lægges dybere.

Det stærkere eller svagere Tillob af Vand har stor Ind

flydelse paa dette Vandskjels Højde, fordi Vandet maa lobe med 

storre Hastighed, og Faldet fra Vandskjellet til Rorledningerne 

bliver større, hvor Tilløbet blir-er stærkere; ja ved Tobrud eller 

stærke Regnstyl, hvor en usædvanlig Mængde Vand strømmer 

til, kan det Tilfælde ofte indtræde, at Vandstjellet for en kort 

Tid endog kommer op til Overfladen, saa at altsaa Midten 

mellem Ledningerne er vaadere, end Jorden i deres Umiddelbare 

Nærhed, fordi Tilstrømningen ovenfra ikke hurtigt nok kan trænge 

gjennem Jorden. Dette Tilfælde bør imidlertid ikke forurolige 

Nogen; det kan indtræffe til Tider paa enhver Jord med enhver 

Dybde og med den ringeste Afstand mellem Ledningerne. Det 

kommer ikke an paa, at hele Overfladen bliver tor i samme 

Minut, men kun paa at den midt imellem Ledningerne fore

kommende Væde ikke holder saa længe ved, at den bliver skadelig 

for Planterne.

Jord, der af NatUren er meget varm, er paa sin hele 

Udstrækning Udsat for et saadant midlertidigt, men uskadeligt 

Overmaal af Væde.

Luftens Temperatur har herpaa en væsentlig Indflydelse, 

som det ses af Iagttagelser, der i denne Retning ere gjorte i 

Frankrig. Ved der varende Vandingsanlæg har det nemlig 

vist sig, at vore Kornsorter i en Temperatur af 0 til 4° R., 

uden at tage Skade, kunne sættes under Vand 14—5 Dage, 

medens de gaa ud, naar de holdes under Vand i 12» Varme. 

Wien den største Væde plejer her kun at foregaa ved Tobrud, 

altsaa med lav Temperatur. Heraf forklares det ogsaa, at 

Vandet ikke skader, forbi det bliver stauende i kort Tid paa 

Overfladen af den frosne Jord.

Naar Tilstrømningen aftager, synker dette Bandftjel senere 

ned til Hojde med Ledningerne.

3
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Naar man nu som Middel til at finde den rette Afstand 

mellem Ledningerne har anbefalet at grave et Hul midt imellem 

2 Rorledninger, og man forst deri vil erkjende en fuldstændig 

Virkning af Ledningerne, at Vandet ikke staar t)ejere i Hullet end 

Ledningernes Dybde, faa er dette Middel urigtigt valgt, thi 

Vandet vil, som ovenfor beflrevet, altid staa hojere, faa længe 

Ledningerne ere i Virksomhed. Disse vilde paa den Maade altid 

ligge for langt fra hverandre. Rigtigere vil det være at forlange, 

at Vandet i saadanne Huller selv efter meget stærke Regnflyl 

ikke holder sig for længe i en for Planterne skadelig Højde, at 

det altsaa maa staa idetmindste 2—3 Fod Under Overfladen.

At bestemme de forskjellige Jordarters Modstandskraft maa 

for den praktiske Anvendelse vistnok overlades til Planlæggerens 

Skjon, Erfaring og rette Blik, men Grænserne for den tilladelige 

Afstand mellem Ledningerne, indenfor hvilke hint Spillerum ligger, 

kunne efter de Erfaringer, der haves, idetmindste nogenlunde be

stemmes. Imidlertid flat hermed ikke fraraades Forjog i denne 

Retning, da netop Afstanden mellem Ledningerne har en stor 

Indflydelse paa Rorlægningsomkostningernes Størrelse; det er 

netop ønskeligt, at ret Mange med mig ville anstille saadanne 

Forsog. Men for øjeblikket synes det dog berettiget hellere at 

gjøre noget for meget end for lidet, da man let kunde komme 

til at betale en for stor Dristighed i Bestemmelsen af Lednin- 

gernes Afstand for dyrt.

Efter Josiah Parkes' Erfaringer kunne Ledningerne med 

4 Fods Dybde i den stiveste engelste Lerjord lægges i 30 Fods 

Afstand. Den stiveste Jord hos os er derimod for det meste 

meget magrere, meget mere blandet med Sand og Grus, som 

meget ofte gjennemfkærer den i Skikkelse af Aarer og derved danner 

kjendelige Veje for det dortlobende Vand. Vi ville derfor, selv 

paa vore allerstiveste Jorder, med 4 Fods Dybde ikke behove at gjøre 

Afstanden mellem Ledningerne mindre end 40 Fod. Paa almin-
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delig Lerjord vil en Afstand af 8 Favne i Reglen være aldeles 

tilstrækkelig. *)

Paa den anden Side have Forsøg, som her ere gjorte paa 

meget vaad, men ogsaa meget poros Jord (det var en muldet 

Jord, af kun ringe Dybde, med en Undergrund af Sand og Grus 

og i ftørre Dybde fast graa Mergel) afgivet Bevis for, at 4 Fod 

dybe Ledninger ogsaa med 16 Favnes Afstand kunne lægge Jorden 

aldeles tor, stjout de tilmed havde noget Grundvand at bortføre, 

og de hidtil ikke have ophort at lobe.

Antage vi nu hin Erfaringssætning, som her overalt har 

bekræftet sig, som rigtig, nemlig at vi i vor sædvanlige Jord med 

4 Fods Dybde kunne gjøre Afstanden mellem Ledningerne 8 Favne, 

antage vi fremdeles, at den sædvanlige hojeste Vandstand i Midt- 

linien mellem Ledningerne maa blive 2 Fod under Overfladen 

saa er (se S. 32) i Trekanten b"a c Siden b"c (=  bc 4- bb" 

----- 4 Fod -r- 2 Fod) lig 2 Fod, og Siden b"a (= H Favne) 

lig 24 Fod. Men nu forholder i begge de 2 ensdannede Tre

kanter: b"a c og f"a g Siden b"c sig til f"g, som b"a til f"a 

eller 2: f"g --- 24: f" a. Altsaa er k" a lig 12 f"g.

Heraf vilde folgende Regel kunne uddrages: Man læg

ger Ledningerne i vor stærke Jord for hver Fods Dybde 

2 Favne, i porøsere Jord indtil 4 Favne fra hver

andre, og kun forholdsvis noget snævrere i den aller-

') Som Bidrag dels til at bekræfte, dels til at udfylde ovenstaaende An

visning til Valget af Afstanden mellem Ledningerne meddeles her 

folgende af Dr. E. John i „Zeitschrift für deutsche Drainirung" Nr. 2. 

1857, opstillede Regler. De forudsætte en Dybde af 4 Fod og

anbefale da

for stærk Lerjord en Afstand af 4—6 Favne 

- Mosejord........................................................................ 5 

- mild Lerjord  g —

- sandig Lerjord  10 —

- let Sandjord 12—20 —

Overs.

3*
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s t iv e s te  L e r jo r d  T ) , e l le r n a a r m a n , h v o r d e r e r  

G r u n d v a n d , i k k e  k a n  k o m m e  n e d  i d e t v a n d f o r e n d e  

L a g , o g  e n d e l ig  i m e g e t f in k o r n e t , m e la g t ig  J o r d ,  

h v o r i H a a r r s r s k r a f t e n  f o r m a a r i U s æ d v a n l ig  G r a d  

a t f a s t h o ld e  V a n d e t .

J o r d e n s  H æ ld n in g  m o d  S y d , N o r d , o . s . v . h a r  in g e n  I n d 

f l y d e ls e  p a a B e s t e m m e ls e n a f L e d n in g e r n e s A f s t a n d . V e l e r e  

N o r d f l r c e n t e r n e  i R e g le n  f u g t ig e r e , e n d S y d f k r æ n te r n e , d a d e  

d e r p a a lo d r e t f a ld e n d e S o ls t r a a le r m e g e t b e f o r d r e F o r d a m p 

n in g e n ; m e n  d e t t e  e r u d e n  I n d f ly d e ls e  p a a  R ø r læ g n in g e n , f o r d i  

d e n n e n e t o p  s k a l f la f f e  V a n d e t b o r t p a a  T id e r , d a d e r in g e n  

F o r d a m p n in g  f in d e r S t e d .

A f s t a n d e n  m e l le m  L e d n in g e r n e  h a r m e g e t s t o r I n d f ly d e ls e  

p a a  A n lc e g e t s B e k o s t n in g  o g s t a a r n æ s t e n i o m v e n d t F o r h o ld  

h e r t i l , h v i lk e t e t s im p e l t R e g n e s t y k k e  t y d e l ig t n o k  v is e r .

L e d n in g e r n e  p a a 1 T d . L d . v i l le  m e d  4  F o d s  D y b d e  o g  

8  F a v n e s  A f s t a n d  u d g jo r e  1 9 5  F a v n e . D is s e  k o s t e a t g r a v e ,  

n e d læ g g e  R o r e n e  o g  a t t e r  t i l k a s t e  G r ø f t e n , b  8  ß . * i 2 )

’ ) B a i le y  D e n t o n , e n  a f E n g la n d s  m e s t a n s e t e  D r æ n in g s t e k n ik e r e , h a r

i M a r t s  1 8 5 7  y t r e t , a t A f s t a n d e n  m e l le m  L e d n in g e r n e  i S a n d jo r d  

u n e g t e l ig  k a n  r e t t e s  e f t e r  D y b d e n , m e n  d e t t e  g jæ ld e r ik k e  o m  L e r jo r d e n ,  

h v o r  H a a r r s r s k r a f t e n  v i r k e r s t æ r k e r e . I n d e h o ld e r d e n n e  8 4  p C t . L e r ,  

—  e n  f o r d a n s k e  F o r h o ld  v is tn o k  u k je n d t L e r m æ n g d e , —  k a n  A f s t a n d e n  

m e d  4  F o d s  D y b d e  k u n  v æ r e  3 — 4  F a v n e .  O v e r s .

2 ) V in c e n t b e r e g n e r d e t t e  A r b e jd e  n e t o p  t i l d e t H a lv e  e l le r 4  ß . p r . F a v n  

( 2  S g r . p r . R u t h e ) .  O  v e r s .

p r . F a v n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6  R d . 1  M k .  8  ß .

1 2 0 0  R o r å  8  R d . p r . T u s in d e . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  —  3 - 8 -

J a l t 2 5  R d . 5  M k . -  ß .

D e r im o d  v i l d e r :

m e d  6  F o d s D y b d e o g 1 2  F a v n e s A f s t a n d v æ r e a t g r a v e

1 3 0  F a v n e  n  1 2  ß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6  N d . 1  M k . 8 ß .

8 0 0  R o r ä  8  R d . p r . T u s in d e . . . . . . . . . . . . . .  6 — 2 - 8  -

I a l t  2 2  N d . 4  M k . -  s .

H o v e d b e s p a r e ls e n  l ig g e r  s a a le d e s f o r n e m m e l ig  i d e t r in g e r e  

F o r b r u g  a f N o r . D e r s o m  K jo r s e le n  a f R o r e n e m e d r e g n e d e s ,  

v i ld e  F o r s t je l le n  b l iv e  e n d n u  f t ø r r e .
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§ 9. Norenes Form.

Et Anlægs Billighed og sikre Virkning beror fremdeles 

paa, at der anvendes hverken for snævre eller for vide Ror, men 

saadanne, som paa ethvert Sted kunne optage og bortfore den 

fornødne Vandmængde. Ere Rorene for smaa til fuldstændigt 

at optage det tillobende Vand, ville de delvis virke som for

stoppede og give Anledning til snmpige Steder paa Marken. 

Paa den anden Side fordyres Anlæget, formedelst den med 

Rorenes Størrelse betydeligt stigende Pris, ved for store Ror 

paa en aldeles uforholdsmæssig og unyttig Maade. Gjor dette 

ingen betydelig Forfljel paa nogle faa Tdr. Ld., saa bliver 

det dog meget foleligt paa Arealer af flere hundrede Tdr. Ld. 

Men Sikkerheden forøges ikke engang ved Anvendelsen af for 

vide Ror, fordi de mere, end de netop passende, ere udsatte for 

Forstoppelse, navnlig af inddreven Sand, der saa meget lettere 

afsætter sig paa Bunden af Rorene, som disse fore lidet Vand 

i Forhold til deres Størrelse. Sandet danner her en flad Bund, 

over hvilken Randet lober med svag Tilstrømning i lutter smaa 

Krumninger. Derved forlænges Vandløbet i Rorledningen, Faldet 

formindskes, Profilet forringes, og en yderligere Forsanding lettes, 

indtil Rorene tilsidst aldeles forstoppes.

Undertiden forstoppes Rorene ogsaa af Okker eller Kalk, 

som have udskilt sig af Vandet, saa snart Kulsyren, der holdt 

dem opløste, undviger ved den atmosfæriske Lufts Adgang. 

Denne Udsondring foregaar ogsaa hurtigere og efter en storre 

Maalestok i vide Ror, hvori der lober lidet Vand, end i 

snævre, fordi den samme Vandmængde frembyder en bredere 

Overflade i hine.

Det bedste Middel mod disse Farer er at sorge for, at 

Vandet, der lober i Rorene, har Kraft nok til at flytte det 

indtrængende Sand med sig. For at kunne dette, maa Vandet 

have en vis Hastighed, som afhænger af Tværsnittets Form og 

Rorenes Fald.
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Efter Hydrostatikens Love er af alle Former for Vand

ledningers Tværprofil den den bedste, som med det ringeste 

Omfang indeslutter det største Fladerum, fordi Modstanden, 

som fremkommer ved Vandets Tiltrækning og Gnidning mod 

Væggene, her er ringest. Denne Form er Cirkelen, og de runde 

Ror have af denne Grund langt Fortrinet fremfor alle andre. 

Vandet har desuden deri altid den største Dybde, hvad enten 

Roret fører lidt eller meget Vand, altsaa ogsaa mest Krast der, 

hvor Sandet snarest kunde aflejre sig, d. e. paa Bunden af 

Rorene.

Men naar man, for at give Rorene et fastere Leje og 

sikre dem mod at forstyde sig, vil forsyne de indvendig runde 

Ror Udenpaa med Kanter og Flader, saa er det en meget smuk 

Tanke, men for Praxis ikke alene unyttigt, men ogsaa fladeligt. 

Dette forudsætter, ganske afseet fra det ftørre Forbrug af Ler 

og den forøgede Vægt, hvorved Forarbejdelsen og Forselen kun 

fordyres, altid et aldeles bestemt Leje for Norene. Men da 

Norene ved Tørringen pleje at blive mere eller mindre krumme, 

og de aldrig krumme sig i een bestemt Retning, da derhos 

Krumningen altid maa lægges paa Siden og aldrig opad eller 

nedad, og Rorene derfor, for at passe saa tæt som muligt 

sammen, snart maa drejes til den ene, snart til den anden Side: 

saa ser man snart, at det ikke godt er muligt forud at bestemme 

Rorets Leje, og enhver Tvang i denne Retning kan kun blive 

til Skade. Denne Grund gjælder forovrigt ogsaa imod alle 

ikke kredsformig dannede Ror. ,

§ 10. Rorledningernes Fald.

Foruden en hensigtsmæssig Form for Tværprofilet anførtes 

i forrige § ogsaa Rorledningernes Fald som betingende Vandets 

Hastighed.

Det kommer nu forst an paa at bestemme hvad der maa 

anses for den nødvendige Hastighed, da Størrelsen af det for*
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nodne Fald efter Lovene for Vandets Bevægelse i Rorledninger 

lader sig beregne af Norenes Gjennemsnit og den forlangte 

Hastighed.

Jo storre Norenes Gjennemsnit er, desto mindre er 

Omfanget i Forhold til Tværsnittets Fladeindhold: 

Bandet har altsaa en forholdsvis ringere Modstand at over

vinde. Derfor strømmer med lige Fald Vandet i vide 

Ror hurtigere end i snævre, eller naar Hastigheden skal 

være ens, saa behove de vide Ror et ringere Fald, 

end de snævre.

De herhenhorende hydrostatiske Formler ere imidlertid byg

gede paa den Forudsætning, at Rorene ere lige, indvendig glatte 

og have overalt samme Vidde. Men dette er ingenlunde Til 

fældet med Rorledningerne. Disse ere sammensatte af lutter 1 Fod 

lange Ror, der ofte ere krumme, sjælden ganfle runde, under

tiden indsnævrede ved Enderne af en Kant, som er fremkommen 

ved Afskæringen, og indvendig som oftest ujævne, der altsaa frem

byde for det afledende Vand, foruden de Uundgaaelige, en 

Mængde særlige og uberegnelige Hindringer. Dertil kommer, 

at den hele, af disse enkelte Nor sammensatte, Rorledning ikke 

kan lægges saa regelmæssigt, at der foruden de ovennævnte 

ikke endnu ftulde forekomme mange andre Uregelmæssigheder 

i Rorledningens indvendige Form og Retning. Vandet kan 

derfor aldrig løbe deri med den efter Formlerne beregnede 

Hastighed, og navnlig er Forholdet mellem den virkelige og 

den beregnede Hastighed ugunstig for de snævrere Ror. Med 

Tilvæksten i Rorenes Gjennemsnit bliver Forskjellen altid mindre 

og mindre. Denne Forfljel lader sig imidlertid kun omtrent

lig beregne, da den ved enhver enkelt Rorledning vil blive 

ændret efter Omstændighederne. Man kan imidlertid antage 

Gjennemsnitstal, hvorfra den virkelige Hastighed i alt Fald 

lidet afviger, og som ville være tilstrækkelige for Praxis, da 

det her ikke kommer an paa den yderste Nøjagtighed. Jeg er
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overbevist om ikke at afvige meget fra Sandheden ved at antage, 

at den virkelige Hastighed i godt forarbejdede Ror af

1 Tms. Gjennemsnit kun udgjor j af den theoretisk beregnede, 

2 - - - - I - -

3 - - - - z -

4 - - - - » -

5 - - - - t -

6 - - - - I - -

o. s. v.

Ere Rorene slet forarbejdede, bliver Forholdet endnu meget 

ugunstigere.

Antager man nu endelig, for at komme ind paa bestemte 

Tal, at Vandets ringeste Hastighed i Rorene maa udgjore | Fod 

i 1 Secund, naar Vandet selv skal holde Norene rene, saa vil 

det theoretisk beregnede Fald

for 1 Tm. Ror blive 12 Tm. paa 100 Favne = O.ie pCt.

- 2 , — — 6 — — — 0.08 -

- 3 — — 5 — — = 0,07 -

- 4 — — 3| — — = 0.05 -

derimod det i Virkeligheden ringeste, tilladelige Fald:

for 1 Tm. Ror blive 24 Tm. paa 100 Favne = O.32 pCt.

- 2 - — 12 — — = O.ie -

- 3 — — 9 — — = O.12

- 4 — — 5 — — — 0.07

- 5 — — 3| — — — O.os

- 6 — — 2| — — — 0.03-0.04 -

Dermed er ingenlunde sagt, at Vandet ikke kan lobe i 

Rorledninger med et ringere Fald, eller at saadanue ikke kunde 

lægge Jorden tor. Dette vil uden al Tvivl ogsaa være Til

faldet med aldeles vandret liggende Nor. Men ligesaa utvivl

somt er det, at et ringe Fald kan medfore Fare for Forstoppelse, 

og derfor maa det stærkere Fald fastholdes som Regel, og kun
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undtagelsesvis er et ringere, end det overanforte, tilladeligt. Et 

farre Fald er derimod altid fordelagtigt. For stort kan det ikke 

let blive, fordi Vandet, der lober i Rorene, ingen Skade kan 

gjore, og udenfor disse virke kun smaa Vandmasser, som heller 

ingen fladelig Kraft udove.

Hvor Jorden ikke har saa stort naturligt Fald, som det 

forlangte, maa dette saavidt muligt ved Kunst staffes til Veje derved, 

at Grøfterne gjores forholdsvis dybere henimod Udlobet.

I Almindelighed maa man paa saadant fladt Jordsmon 

rette sig efter, hvorvidt Fordelen ved Rørlægningen overvejer 

den med det ringere Fald voksende Fare for Anlægets Varighed.

§ 11. Bestemmelse af den Sanbuiæugbe, der stal afledes.

Naar der tidligere har været Tale om de Vandmængder, 

som Rorledningerne ftulle kunne aflede, har man i Reglen intet 

Hensyn taget til, at dette maa fle i en vis kort Tid, dersom 

Vandet ikke trods Rørlægningen skal blive fladeligt. Dette er 

en Sag af storste Vigtighed; herpaa beror Bestemmelsen af Ror

vidderne og de enkelte Storrelsers Længde o. s. v. Forst ved 

Bestemmelsen heraf erholder Rorlægningen et tilstrækkelig fast 

Grnndlag, hvorpaa der med Sikkerhed kan bygges videre. Vil- 

kaarlige Balg, Raaben paa Ajemaal og, hvad der er saa let 

sagt, Erfaring bedrage, uden Kjendskab til dette Hensyn, 

saare let. Forst naar man i Forvejen har lært en Sag ret noje 

at fjende, naar man i Forvejen har maalt, iagttaget og regnet 

meget, vinder Øjet ved øvelse en Maalestok for sit Skjon, 

førft da kan man begynde planmæssig at anstille Forjog, der 

fore til virkelige Erfaringer. Uden dette arbejder man paa Maa 

og Faa. Lykkes Arbejdet, er det godt! Lykkes det ikke, er det 

ogsaa godt! Vedkommende er lige saa uflyldig i det heldige 

som i det uheldige Udfald.

Da der nu hidtil mangler enhver Bestemmelse af den Vand

mængde, Rorledningerne i en vis Tid skulle bortføre, saa vil
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Nødvendigheden deraf retfccrdiggjore et Forsøg herpaa, selv om 

man udsætter sig for ikke at komme til et fuldkommen rigtigt 

Resultat. Sagens Vigtighed fordrer ved dette Forsøg, at man 

tager nøje Hensyn til de forskjellige bekjendte Størrelser, som 

have Indflydelse derpaa.

Iagttagelser have vist, at det atmosfæriske Nedstag ikke er ens 

overalt. Det er stærkere ved Kysterne end inde i Landet, større 

paa Bjergskrænter end paa Sletter. Man kjender ret godt, for 

vort Djemed i alt Fald tilstrækkeligt, denne Forskjellighed. Der, 

hvor Forholdene ere andre end de her antagne, ville de her 

givne Bestemmelser være at forandre i Overensstemmelse dermed. 

Men ogsaa til de forfkjellige Aarstider er Nedflagcts Mængde 

forskjellig. Vel kan man uddrage et aarligt Middeltal; men 

dette kan her ikke komme i Betragning, da den vaade og kolde 

Jord netop derfor besidder alle de skadelige Egenskaber, som man 

vil fjærne, fordi den hele Aaret om faldende Regnmængde 

behover lige saa lang Tid til igjen at forsvinde af Jorden, og 

der intet vilde forandres i dette Forhold, naar Rorledningerne 

ikke førte det hurtigere bort.

Ligesaa meget vilde man tage Fejl, dersom man blot tog 

Hensyn til eet Døgns Nedslag; thi dels er Nedslaget paa saa 

kort Tid overordentlig forfljelligt, dels lober en stor Masse 

Vand ved stærke Regnskyl bort over Jorden, og kvn en Del 

deraf trækker i Jorden. Endelig kommer det heller ikke an paa, 

at meget store Vandmængder fores bort af Rorledningerne ligesaa 

hurtigt, som de komme i Jorden, fordi selv en betydelig Væde 

engang imellem visselig ikke stader meget, naar den blot bliver 

nogle faa Dage i Jorden. Det maa tværtimod anses for farligt 

at gjore Jorden ved Rørlægning saa porøs, at den i uforholds

mæssig kort Tid kan bortfore en for stor Mængde Vand, fordi 

derved en stor Del as de let opløselige Gjodningsstosser bort

stylles, og Jorden saaledes altfor meget faar en let Sandjords 

ikke prisværdige Egenstaber. Det forste Tidsrum var for stort, 

det andet for lille; maaste vil et, der ligger mellem begge,
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nærmere føre til Maalet. Et Udgangspunkt ville vi da have, 

naar vi gaa tilbage til den Regnmængde, som falder i en 

Maaned og navnlig paa en Tid om Efteraaret, da Fordamp

ningen aldeles ikke hjælper til at flaffe Vandet bort, og alt det 

overflødige Vand alene maa fores bort ved Rorledningerne, og 

da Luften paa Grund af hyppige Nedflag for det Meste er fugtig 

og mild, hvorved Sæden allermest er udsat for at tage Skade 

Uf Væden. Men man maa da lægge et af de stærkeste maaned- 

lige Nedflag til Grund for sin Beregning, forbi det kun lidet 

fordyrer Anlæget, naar man straks fra Begyndelsen af indretter 

Rorledningerne paa at bortlede en faa stor Vandmængde, medens 

Forandringen af et ufuldkomment og utilstrækkeligt Anlæg altid 

vilde medfore en Del Vanskeligheder og betydelige Bekostninger. 

Godt og fuldstændigt Arbejde uden Ddflen er i Længden altid 

det billigste. Kun lidet vilde imidlertid være vundet, naar Regn

mængden for en hel Maailed stulde behove lige faa lang Tid 

til at lobe af. Planterne, som vel kunne taale nogle Dages 

Væde i Jorden, vilde utvivlsomt tage Skade, naar den stulde 

vare en hel Maaned. Vandet maa derfor kunne lobe af i 

kortere Tid. Er Regnmængden da virkelig for nogle Dage 

ftørre, end den beregnede Gjennemsnitsmængde, og kunne Ror- 

ledningerne saaledes ikke fuldt faa hurtigt skaffe Vandet bort, 

som det strømmer til ovenfra, faa vil Vaudet samle sig i Under

grunden over Ledningerne, som i en Vandbeholdning med stærkere 

Tislob end Aflod. Dette Vand maa da blive staaende faa dybt 

under Jordsmonnet, at det ikke kan gjøre Planterne Skade, og 

dette naas lettere med en dyb end en grund Norlægning. Dette 

er Unegtelig et nyt Fortrin ved den dybe Rorlægning, hvoraf 

tillige fremgå tir, at man til den dybere Rorlægning uden Skude 

kan anvende snævrere Nor end til en grundere Rørlægning, og 

man i det Tilfælde altsaa kan spare paa Anlægskapitalen. 

Grundvandet, som samler sig over Norene, vil da bevirke ikke 

alene, at Norene tø be fulde, men ogsaa, at Vandet bevæger sig 

i dem med en storre Hastighed end den beregnede og saaledes
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desto sikrere og snarere Udskyller det Sand, som med et svagere 

Tillob har samlet sig. Man kan antage, at den Regnmængde, 

som falder i en Manned, maa kunne bortfores af Ror

ledningerne i den halve Tid, altsaa i 14 Dage.

Efter de foreg anen be Betragninger vil det være muligt at 

komme til bestemte Tal. Et meget betydeligt Nedflag udgjor i 

mange Efteraars- og Vintermaaneder 4 Tmr. og stiger yderst 

sjældent i Tilfælde af voldsomme Regnskyl til 5 Tmr. Alt 

Regnvandet trænger da langtfra ikke i Jorden, men en stor Del 

lober bort over Jorden. Man kan altsaa antage, at der i en 

Maaned kan trække en Regnmængde af 4 Tmrs. Højde i Jorden, 

og at denne i 14 Dage ftal kunne bortfores af Rorledningerne. 

I 1 Dogn flal der følgelig fra det hele Areal kunne lobe gjen- 

nem Rorledningerne \ Tm. eller i 1 Secund: 0,0135 Cubikfod 

pr. Td. Ld.

Denne Forudsætning er fra mange Sider bestreben og 

anseet som for stor. Betænker man imidlertid, at Væden i Jorden 

i Reglen om Efteraaret er ringe og lidet skadelig, fordi Sommer- 

Fordampningen har befriet Jorden for den; at den derimod 

tidlig paa Foraaret optræder i stor Udstrækning, fordi de atmo- 

sfæriste Nedflag paa en Maade fra en længere Tid have samlet 

sig som Sne, der ofte dækker Markerne i fodhøje Lag, og ved 

at smelte foreger Vandmasserne, og at det netop da bliver 

onskeligst at fjærne den overflødige Væde, faa kan man med 

Sikkerhed anse den ovenfor anførte Forudsætning snarere som 

for lille end som for stor. Jeg har derfor hidtil heller ikke, 

trods alle Indvendinger, kunnet opgive den og har befunden 

mig vel derved.

Sammenligner man dette Nesnltat med nogle Maalninger af 

Vandet fra Rorlægningsanlæg, faa ville disse tjene til at bekræfte 

Rigtigheden af ovenstaaende Beregning. Hr. Gropp i Jsterbies 

har i Nov. og Dec. 1855 funden, at der den 1ste Nov. fra 

4| Td. Ld. lob 32 Potter af i hvert Minut. Afløbet steg og 

faldt med Vejret, det tog med Regn og Blæst betydeligt til, saa
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at det aflobende Vand endog blev uklart. Senere, d. 11te, 

steg Vandmassen til 128 Potter i hvert Minut efter en stærk 

Regn samme Dags Morgen, men sank igjen den 12te inden 

Middag ned til 90 Potter. 128 Potter fra Td. Land i 

Minutet ere lig 0,0146 Kubikfod l) i Sekundet pr. Td. Ld., 

hvilket temmelig nøjagtigt stemmer med den beregnede Vand

mængde. Maalningerne fortsattes, og den aflobende Vand

mængde blev endog endnu større i December Maaned. Des

værre savnes ved disse Maalninger de til Sammenligningen 

nødvendige Iagttagelser af Regnmængden. Af flere Om

stændigheder, fom at Rorledningerne forholdsvis have afgivet 

meget Vand, at Vandet allerede 12 Timer efter en Regn er 

loben med fuld Styrke af Rorledningerne2), men at det stærke 

Aflob ophorte ligesaa hurtigt den føtijeiibe Dag og i faa Timer 

sank fra 128 til 90 Potter, og at det afledende Vand endog 

var aldeles uklart, sandsynligvis fordi det er trængt for hurtigt 

gjennem Jorden — synes at fremgaa, at Rorlægningsanlæget 

i Jsterbies har været temmelig ungt og derfor tillige har af

givet en stor Mængde Grundvand, at Jorden fremdeles var 

temmelig sandet og derfor meget poros, og at Rorene ikke have 

ligget dybt eller ganske tæt sammen. Det synes fremdeles at 

fremgaa heraf, at den største, i December maalte Vandmængde 

har været for stor, og at derimod den ovenfor beregnede for 

dybere Rørlægning ikke har været for hoj. En dinere tale herfor 

de i Tharand af Prof. Schober i Aarene 1852 og 1853 an-

') 1 Kubikfod — 32 Potter. Vandmængden er altsaa pr. Td. Land 28 

Po"er eller 0,875 Kubikfod i Minutet eller 0,0146 Kubikfod i Se- 

kundet. Overs.

') Paa en leret Undergrund og med en Gjennemsnitsdybde af 6 Fod 

varede det i Efteraaret 1856, da en meget stærk Regn indtraadte efter 

en temmelig tør Tid, henved 2 Dage, inden Vandet begyndte at lobe 

af Rorene; den 4de Dag var Afløbet stærkest, saa at en 3 Tmrs. 

Hovedledning til en sammenhængende Afdeling paa 9 Tdr. Land lob 

næsten fuldt.
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stillede Iagttagelser') af den Vandmængde, som Rorledningerne 

have afgivet. Disse Maalninger vise ikke alene meget klart, at 

Regn- og Snevandet har den mest afgjorte Indflydelse paa 

Rorledningerne, men give ogsaa en ret god Forestilling om, 

hvor meget Vand Rorledningerne maa kunne bortfore i en vis 

Tid. Udtager man af disse Iagttagelser de Maalninger, som 

have holdt sig stadigst for flere Dage, saa finder man, at der 

aflod i et Dogn, efterhaanden som Sneen smeltede, altsaa paa 

en for Plantevæksten meget vigtig Tid:

d. 2den April 1853: 33214 Potter pr. Td. Ld.

„ 3die — - 36325 - -

„ 4de — — 35081 - -

og ester at der den 27de April var falden i et Dogn 174645 

Potter og den 28de 155560 Potter:

g. 28de April 32420 Potter pr. Td. Ld.

„ 29de — 39217 — —

„ 30te — 30248 — —

endelig under vedholdende Regnvejr:

j. 24de Juni 41888 Potter pr. Td. Ld.

. „ 25de — 29046 -

„ 26de - 29457 — —

Efteraars- og Viutermaanederne vare ikke vaade, og Fro

sten indtraadte derhos saa tidlig, at Undersøgelserne ikke afgave 

store Tal. Middeltallet af ovenstaaende Tal er pr. Dogn: 

34100 Potter = 1065 Kubikfod pr. Td. Ld., eller pr. Sekund 

0,01233 Kubikfod pr. Td. Ld.

Den ovenfor beregnede Talstørrelse synes derfor at have 

en høj Grad af Sandsynlighed for sig, ligesom den ogsaa 

meget nøje bekræftes af Erfaringen. Jeg har altid lagt den 

til Grund for mine Arbejder, som strække sig over et Flademaal 

af omtrent 25000 Tdr. Ld., hvoraf jeg undertiden har forenet

>) Smlgn. „Zeitschrift für deutsche Lnndwirthe" 1853, S. 225 og 1854

S. 167. Overs.
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Arealer af indtil 300 Tdr. Ld. i en eneste, paa denne Maade 

bestemt, Hovedledning, hvad der vist er en sjælden forekommende 

Prove. Der var da til Slutning lagt to 11 Tmrs. Ror ved 

Siden af hinanden. Resultatet har overalt været meget gun- 

ftigt. Intetsteds have vaade Steder dannet sig paa Grund af 

for smaa Ror. Derimod har jeg paa andre Steder oftere havt 

Lejlighed til at iagttage de skadelige Folger af for snævre Ror, 

og i flere Tilfælde har netop Misgreb i denne Retning givet 

vedkommende Grundejere Anledning til at overdrage mig Ledelsen 

af deres Rorlægningsarbejder. Praxis synes ogsaa aldeles at 

bekræfte Rigtigheden af min Beregning. De til Bortførelse af 

hine Vandmængder beregnede Hovedledninger lobe til Tider al

deles fulde l). Jeg raader derfor gjentagende, indtil Rigtigheden 

heraf bliver gjendreven, at lægge ovennævute Vandmængde til 

Grund for Arbejderne og Beregningerne.

Rigtignok er her endnu intet Hensyn taget til Grund

vandet i Jorden, som Talen faa ofte har været om. Men det 

er en Kjendsgjerning, at et meget svagt Tillob kan holde store 

Strækninger vande, hvilke da i den forste Tid efter Afgrav

ningen give meget Band, som havde samlet sig i Jorden, men 

hvor der da, naar dette een Gang er lobet af, ikke mere kan 

samle sig Vand, naar der paa den ene Side kan lobe lige sua 

meget af, som der fra den anden strommer til. Deraf kommer

') Ved Bedømmelsen af, om Rorene lobe fulde eller ej, maa man endelig 

ikke lade sig skuffe af, hvor meget Vandet fylder i Udlobets Munding. 

Naar denne ligger frit, saa at det aflobende Band ingen Modstand 

moder, lan den kun lobe fuld, naar Bandet lober under et stærkt 

Tryk, d. e. naar en stor Mængde Vand staar i Jorden over Rørene. 

Det kan vistnok overalt for kort Tid hænde, men man maa indrette 

sig paa, at dette sker saa sjælden som muligt, fordi Hensigten med at 

lægge Jorden tør kun ufuldkomment opnaas, naar Jorden længe 

staar fuld af Band, og derhos en Kraft kommer til Gyldighed, hvis 

Storrelse ag Varighed er uberegnelig, derfor ikke er til at beherfle 

og desuden kan blive meget farlig. Vil man med Sikkerhed over

bevise sig om, hvorvidt Rorledningerne løbe fulde, saa maa man nogle 

Favne ovenfor Udlobet grave ned til Ledningen og tage et Ror op.
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det ogsaa, at de ældre Ledninger i Reglen ganske ophore at give 

Vand om Sommeren. Desuden kommer Grundvandet fra 

fjærnere Steder, bevæger sig kun langsomt gjennem Jorden og 

kommer forst senere frem der, hvor dets skadelige Virkninger 

spores, og det optages af Rorledningerne. Derfor lobe disse 

paa saadanne Steder endnu ret rafft efter længere Tids tort 

Vejr. Grundvandet vil derfor i de fleste Tilfælde ikke fortjene 

et særligt Hensyn ved Bestemmelsen af den Vandmængde, der 

stal afledes, og navnlig kun komme i Betragtning, hvor det 

strømmer stadigt i stor Mængde; og da at træffe det rette 

Maal er en af de vanfleligste Opgaver for Planlæggeren.

§ 12. Rorledningernes Lcengde.

Efter at have gjort sig fortrolig med disse forfkjellige 

indvirkende Omstændigheder, nemlig Vandmængden, der stal af

ledes, og Rorenes Vidde og Fald, vil det blive muligt at be

stemme, paa hvilken Længde Ror af forskjelligt Gjennemsnit maa 

anvendes.

I Begyndelsen, ved den overste Ende af Ledningerne, er 

ethvert Ror for vidt. Her trænge forst enkelte Draaber Vand 

ind. Med Mængden af Rorene foroges Tilløbet, indtil der 

endelig kommer et Sted, hvor dette Tillob bliver saa stort, at 

det aldeles fylder Rorene. Fortsættes nu en Rorledning med 

samme Vidde og Fald udover dette Punkt, saa foroges Be

røringsfladen i Rorene, som frcmbyder en vis Modstand for 

Vandet og fastholder det ved Tiltrækning. Begge Kræfter maa 

overvindes af det lobende Vand, og dette kan kun ske paa 

Hastighedens Bekostning. Vandet vil saaledes lobe desto 

langsommere, jo længere Rorledningen bliver, derved standse 

Vandet højere oppe i Norene og saaledes tvinge det til ligeledes 

at lobe langsommere og indtage et større Omfang. Da Sammen

føjningerne mellem Rorene ikke ere hermetisk lukkede, saa er 

dette baade muligt og sædvanligt. Derfor vil Vandet paa et
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saadant Sted ikke alene ophore at trække ind i Rorene, men det 

bil endog indenfra presse sig ub nf Rorene og komme mere 

eller mindre ucr.r op til Overfladen. Dette Tilfælde indtræffer, 

som Enhver let kan overbevise sig om, hver Gang der lægges 

mindre Nor i Grøfter, som i Førstningen afgive mere Grund

vand, end Rorene kunne rumme. Saalænge det stærke Tillob 

varer, bliver Virkningen altsau den samme, som om Rorled

ningen paa saadanne Steder var forstoppet. Der kan derfor, 

hvor Jorden har været meget Da ab, i det forste Aar forekomme 

„Forstoppelser" eller danne sig vaade Steder, som ikke senere 

gjentage sig. Ere Rorene derimod paa Steder virkelig for 

snævre for den cmrlige Tilstrømning, fern ville disse Steder 

blive sure og kolde og give ringere Afgroder.

Denne Ulcrmpe lader sig paa forskjcllig Maade afhjælpe. 

Enten maa Rorledningen paa det Punkt, hvor Norene til Tider 

netop lobe fulde, ledes i en aabeu Groft eller i en Hovedled

ning, eller de maa, uaar den skal forlænges, fra dette Punkt 

fortsættes med Ror af ftørre Vidde. Men Hovedsagen bliver at 

finde det Punkt, hvor Rorene af forfljellig Vidde netop lobe 

fulde, at bestemme dette Punkts Afstand fra Rorledningens Be

gyndelsespunkt.

Den Vandmængde, som et Ror af en vis Vidde kan fore, 

er et Produkt nf Hastighed og Tværprofil. Hastigheden af

hænger af Faldet, og da dette vdsindes ved Nivellering, kan man 

altsaa i egne sig til Faldet, ^.il Grund for denne Beregning 

kan lægges Formelen i Eytelweins Hydrostatik:

c,_ e 1 50 d h
C --  °-4 2 i/ .----

' 1 + aUd

hvor c betegner Hurtigheden, d Rorenes Tværmaal, h Faldet, 

som Ledningen har paa Længden 1, hvorved alle Maal blive at 

overfore til samme Benævnelse.

Hvor stor en Del heraf der kan antages for Praxis, er 

allerede angivet i § 10.

4
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Vi kjende ligeledes den Vandmængde, som man kunne af

ledes fra 1 Td. Land i 1 Sec. Denne Vandmængde forholder 

sig til 1555  Favne (1 Td. 8b.), som den Vandmængde, 

hvilken et Ror af en bestemt Lysning giver, til det Flademaal, 

som en Ledning, der er lagt af saadanne Ror, kan lægge tor. 

Dette Flademaal, divideret med Favnetallet af Rorledningernes 

indbyrdes Afstand, giver den tilladelige største Længde for Ror 

af denne Størrelse.

Exempel: I et Ror af 1 Tms. Lysning har Vandet med 

4 Fods Fald pan 100 Favne en Hastighed af 0,711 Fod pr. 

Sekund. Det giver saaledes: (Hastighed X Tværmål ----- 0,711 

X 0,0055 =) 0,00391 Kubikfod Vand pr. Sekund. Fra 

1 Td. Ld. eller 1555  Favne skal kunne lobe af: 0,0135 Ku

bikfod pr. Sek. Hine 0,00391 Kubikfod ville derfor (0,0135: 

1555 ----- 0,00391: x) svare til 450  Favne. Var nu Af

standen mellem Rorledningerne 10 Favne, faa vilde den største 

tilladelige Længde for en Rorledning af 1 Tm. Nor være 

W — 45 Fvn. Skulde Rorledningeu derefter forlænges, maatte 

man begynde med ftørre Ror. Nn giver s. Ex. et 1| Tm. 

Ror med ovenanforte Fald 0,0113 Kubikfod Vand, der svarer 

til et Flademaal af 1312  Fvn. Dette Flademaal, divideret 

med 10, giver 131 Fvn. som den tilladelige største Længde for 

Ledningerne. Deraf kunne dog de overste 45 Fvn. lægges med 

1 Tm. Ror; der bliver saaledes kun 86 Fvn. tilbage for de 

1| Tms. Ror. Dersom Ledningen skulde være endnu længere, 

maatte den fortsættes med 2 Tm. Ror. Storre Ror ville vel 

ikke let komme til Anvendelse til Sideledninger. Da Rorenes 

Priser ikke ftaa i Forhold til deres Gjennemsnit, men blive 

uforholdsmæssig højere for de større, saa er det for Udgiftens 

Skyld fordelagtigst i Reglen ikke at gjore Sideledningerne længere, 

end at 1| Tm. Rør knnne flaa til. Har Jorden derfor paa 

en stor Strækning et regelmæssigt Fald, saa at Rorledningerne 

kunde fortsættes i een Retning fra den ene Ende til den anden, 

saa er det dog hensigtsmæssigere ikke nt gjore dem for lange,
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m e n  a t s ta n d s e v e d d e n  t i l la d e l ig e  L æ n g d e o g s a m le  R o r le d n in 

g e r n e i e n p a a tv c e r s g a a e n d e H o v e d le d n in g , fo r u d s a t a t d e r  

k a n  s ta fs e s d e n n e d e t fo r n o d n e  F a ld .

V a n d m æ n g d e r n e e r e b e r e g n e d e e f te r fo lg e n d e F o r m e l i  

E y te lw e in s  H y d r o s ta t ik :

M = 5 ,0 4 d 2 1 /5 0 _ d h _  

V  1  +  5 0  d

D e t v i ld e v æ r e y d e r s t m ø js o m m e l ig t o g t id s s p i ld e n d e a t  

u d fo r e  d is s e  B e r e g n in g e r fo r h v e r e n k e l t L e d n in g . D e r fo r e r i  

T a b . A  ( S . 5 9 ) b e re g n e t d e n V a n d m æ n g d e , s o m  s ta l k u n n e  

a f le d e s f r a  e t F la d e m a a l a f 1 F d k . L a n d  in d t i l S O T d r .L a n d ; i  

T a b . B  ( S . 6 0  o g  6 1 ) d e n  V a n d m æ n g d e , s o m  R o r a f fo r f l je l l ig  

L y s n in g  i V ir k e lig h e d e n a n ta g e s a t g iv e , n a a r d e lo b e fu ld e ,  

e n d e l ig  i T a b e l le rn e  C , D , E  o g  F  ( S .  6 2  o g  6 3 ) d e n  t i l la d e l ig e  

L æ n g d e  fo r 1 , l i , 1 | o g  2 T m r s . R o r m e d  fo r f l je l l ig t F a ld  o g  

fo r s k je l l ig  A fs ta n d  m e lle m  R o r le d n in g e r n e .

M a n  s e r h e r a f r e t t y d e l ig t , h v o r s to r e n In d f ly d e ls e  R o r 

le d n in g e r n e s F a ld o g A fs ta n d o g R o r e n e s V id d e u b ø u e p a a  

d e re s t i l la d e l ig e L æ n g d e , o g B e s te m m e ls e r , h v o r i e n a f d is s e  

F a k to r e r  e r o v e rs e e t , e r e  a a b e n b a r t r e n t v i lk a a r l ig e  o g  u p a a l id e l ig e .

F o r o v r ig t m a a m a n v e d d is s e B e re g n in g e r a fs e f r a  a l  

s m a a l ig  N ø ja g t ig h e d ; m e n  d e g iv e  T i lh o ld s p u u k te r o g  F o rh o ld s 

ta l , s o m  e r e a ld e le s t i ls t r æ k k e l ig e fo r d e fo r f l je l l ig e i P r a x is  

fo r e k o m m e n d e  B e t in g e ls e r , o g k u n n e  b lo t s ik r e  m o d  g r o v e  M is 

g r e b , s o m  e l le r s  v a n s k e lig t k u n n e  n n d g a a s .

§ 1 3 . H o b e d le d n in g e r n e s S to r r e ls e .

5 3 e b B e s te m m e ls e n  a f H o v e d le d n in g e r n e s S to r r e ls e  k o m m e r  

m a n i e n d n u f tø r r e F o r le g e n h e d . A lm in d e l ig t a n b e fa le s d e t  

h e r t i l i R e g le n a t b r u g e  3  T m r s - R o r . I  E n g la n d s e r m a n  

a n v e n d t 3 T m r s . , 5  T m rs . o g e n d o g 9  T m r s . R o r . B e 

s te m te R e g le r g iv e s d e r d o g h v e r k e n h is t e l le r h e r , o g n a a r  

K r e u te r ( „ P r a k t is c h e s  H a n d b u c h  d e r D r a in a g e " , 2 d e n  U d g a v e ,

4 *
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1854, S. 127) opstiller som Erfaringssætning den Regel, at 

der til 9 Tdr. Land behoves en 3 Tmrs. Hovedledniug, til 

16 Tdr. Land en 4 Tmrs., at overhovedet Rorenes Tværmaal 

i Hovedledningeu maa være lig med Kvadratroden af det Antal 

Tdr. Land, hvorfra det skal bortlede Vandet, faa er det intet 

mindre end en Erfaringssætning, men beviser kun, at man 

ganske li nr overseet de Naturlove, som herved gjore sig gjaldende. 

For en samlet Flade paa 29 Tdr. Land vilde derefter behoves 

en Hovedledning af 5| Tnis. Vidde, medens den med et Fald 

af 1| Fod paa 100 Fvn. mnatte blive paa 7 Tmr. og med 

25 Fods Fald paa 100 Fvn. kunde nojes med 4 Tm. Ror.

Rorenes Gjeunemsttit og Vaildets Hastighed deri bestemme 

ogsaa her den aflobende Vandmængde. Er demie altsaa bekjendt 

(og i § 11 er dens Værd bestemt), faa vil man deraf og af 

Ledningernes Fald kunne bestemme, hvilken Størrelse af Ror 

der kan bortføre denne Vandmængde. Skal Vandet fra 10 

Tdr.'Ld. samles i een Hovedledning, faa maa det i vedholdende 

vaadt Vejr efter Stab. A i 1 Sek. afgive 0,135 Kubikfod Vand. 

Har Jordsmonnet et'Fald af 15 Fod paa 100 Favne, 2,5 pCt., 

vilde (jfr. S. 60) 3 Tmrs. Nor være aldeles tilstrækkelige; 

med et Fald af 3 Fod paa 100 Favne, 0,5 pCt., ville derimod 

4 Tmrs. Ror næppe være store nok. — Skal Vandet samles 

fra 28 Tdr. Ld., saa maatte der med 25 Fods Fald paa 100 

Favne, 4,17 pCt., anvendes 4 Tmrs. Ror, med 7i Fods Fald 

paa 100 Favne, 1,25 pCt., 5 Tmrs. Nor, og med 3 Fods 

Fald, 0,5 pCt., endog 6 Tmrs. Ror til Hovedledningen. Man 

kan altsaa aldrig bestemme en almengyldig Rorvidde for Hoved

ledningerne; den retter sig efter Flademaalets Størrelse og 

Faldet. Størrelsen af Arealet, hvorfra Vandet stal afledes i 

een Ledning, kan bestemmes ved Opmaaling eller derved, at man 

multiplicerer Længden af de til et og famine System horende 

Rorledninger med disses indbyrdes Afslaud.

Men Hovedledningerne behove ikke fra den ene Ende til 

den anden at lægges med lige saa vide Nor, som man tilsidst
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behover for den hele Flade. Man vilde derved ingen Nytte 

giøre, men kun paa en uforsvarlig Maade forøge Udgifterne, 

som paa Grund uf de forholdsvis hoje Priser paa de store Ror 

slet ikke blive ubetydelige. De kunne derimod i den overste 

Ende efter Omstændighederne begynde med eller 2 Tmrs. 

Ror, og da, esterhaanden som ovennævnte Betingelser kræve det, 

fortsættes med ftørre Ror. Lad f. Ex. et Stykke Jord være 

120 Favne bredt og 360 Favne langt, altsaa 28 Tdr. Ld. 

stort, og dets Hovedledning, der folger hele Stykkets Længde, 

have et Fald af 11 Fod (paa 100 Favne altsaa 3 Fod, —  

0,5 pCt.). Nu ville 2 Tmrs. Ror (Tab. B) aflede 0,0213  

Kubikfod Vand i Sekundet. Denne Vandmængde svarer til et 

Areal af 1J Td. Ld. eller 2330  Favne. Er Arealet 120  

Favne bredt, faa lægges Hovedledningen paa en Længde af 2Ty 03 

eller 20 Falme hensigtsmæssigt med 2 Tmrs. Ror. Fra 5  

Tdr. Ld. kommer 0,0675 Kubikfod Vand, som med det ovenfor 

anførte Fald kan afledes med 3 Tmrs. Ror; de 5 Tdr. Ld. 

udgjore 7777  Favne, som, divideret med 120, give 65 Favne  

som den tilladelige Længde for 3 Tmr. Ror. Heraf kunde de 

forste 20 Favne lægges med 2 Tmr. Ror; der bliver altsaa kun 

45 Favne at lægge med 3 Tmr. Ror. Fra 10 Tdr. Ld. bort

føres Vandet i et 4 Tmrs. Ror. De 10 Tdr. Ld. udgjore 

15550  Favne, som, dividerede med 120, give en tilladelig 

Længde for de 4 Tmr. Ror af 130 Favne eller, efter Fradrag 

af de 65 Favne, 65 Favne. Efter Fradrag af de forrige, ville  

de folgende 103 Favne f—^ 555 = 233 Favne 4- 130 j 

være at lægge med 5 Tmr. Ror, og da forst Resten med 6 

Tmr. Ror.

Besparelsen herved er aldeles ikke ubetydelig:

120 Fod 2 Tmrs. Ror a 12 Rd. pr. Tusinde = 1 Rd. 2Mk. 10 ß

270 —  3  —  —  a 25 — — =6-4— 8-

390 —  4  —  —  a 40  -  —  =15-3 —  10-

618 —  5  —  —  a 55  —  —  =34 — - —  - -

57  Rd. 4  Mk. 12 ß
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Skulde disse 1400 Fod være lagt med 6 Tmr. Ror til 

75 Rd. pr. Tusinde, vilde de have kostet 105 Rd. - Mk. - ß.

Der er altsaa sparet  47 Rd. 1 Mk. 4 ß.

Vilde man til hele Hovedledningen have taget snævrere 

Ror, saa vilde den kun ufuldkomment kunne aflede Vandet, og 

Folgen heraf vilde da være, naar Rorene overalt vare lige meget 

for smaa, at Vandet ikke hurtigt nok vilde lobe af, og Jorden 

altsaa blive desto langsommere, om ogsaa temmelig ligeligt tor. 

Men en saadan Regelmæssighed i Forholdet kan næsten aldrig 

opnaas. Paa enkelte Punkter, hvor nye Rorvidder begynde, 

maa Rorene være for vide. Følgerne af for snævre Ror give 

sig derfor ogsaa tilkjende, navnlig paa fladt og jævnt Jordsmon, 

ved en uregelmæssig Tørring, saa at Jorden paa nogle Steder 

holder sig længere vaad end paa andre.

Hvor Sideledningerne derimod have stærkt Fald, trænger 

Vandet, som ovenfor bestreuet, ud ved Sammenføjningerne, op

bløder Jorden og lober maafke som en Kilde af ovenpaa Jorden. 

Dette Tilfælde er her oftere indtruffet. Ved senere Under

søgelse befandtes Rorene fuldstændigt rene og aabne, men Kornet 

var paa saadanne Steder gaaet bort trods Rorlægningen lige saa 

vel som forhen. De fladelige Folger heraf ville da foreges eller 

formindskes efter Vejrliget og den ftørre eller mindre Forfljel 

mellem de anvendte og de nødvendige Rorvidder.

Den almindelige Regel vilde altsaa ved Beregningen af 

Hovedledningernes Størrelse gaa ud fra, at der fra 1 Td. Ld. 

skul afledes i et Sekund pr. Td. Ld. en Vandmængde as 0,0135 

Kubikfod. Men ligesom enhver Regel har sine Undtagelser, 

saaledes forekomme ogsaa Tilfælde, hvor det paa denne Maade 

vundne Resultat ikke vilde være det rigtige, men enten er for 

stort eller for lille. I disse Tilfælde maa det være overladt til 

Planlæggerens Overblik og Erfaring at bestemme Afvigelsens 

Størrelse.

Det forste af disse Tilfælde indtræffer, hvor Jorden er 

meget vaad af Grundvand eller Kildevand, hvor der altsaa kan
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dentes et stadigt Afløb af dette Vand ogsaa efter Rørlægningen. 

Her maa man vælge saa meget større Ror, at der bliver til

strækkelig Plads for dette stadige Aflod ved Siden af det sæd

vanlige Regn- og Snevand. En saadan Benyttelse af ftørre 

Ror bliver undertiden nødvendig allerede ved de mindre Led- 

ninger. Ofte maa man, naar man rørlægger kilderige Steder, 

begynde med 2 Tmr. Ror, blot for at kunne bortlede det paa 

enkelte Steder i Masse fremtrængende Vand.

Den andet, omvendte Tilfælde indtræffer, hvor Jorden er 

af den Slags, at dens Rorlægning vel maa anses for ønskelig, 

men dog ikke kan antages aldeles nødvendig, d. e. naar Jorden 

i enkelte Aar bliver meget vaad, i andre derimod giver helt 

gode Afgrøder. Undergrunden er paa saadanne Jorder aldrig 

aldeles vandtæt, men har endog altid noget underjordisk Aflod, 

som kun til Tider i længe vedholdende Regnvejr ikke er til

strækkeligt. Det ovenfra tilstrommende Vand kan da ikke hur

tigt nok lobe af igjennem Jorden og opbloder derfor det overste 

Jordsmon for stærkt. Her flulle Rorene kun aflede denne over- 

flodige Del, men altid kun en Del af Vandet, og dertil behove 

de naturligvis ikke at være saa store, som naar de stulde aflede 

alt Vandet. Undertiden forsvinder her endog Vandet af Rorene 

aldeles, naar de lægges gjennem et Lag dybt Sand.

De til Hovedledningerne fornødne, paa denne Maade be

stemte Nor ville undertiden faa et meget betydeligt Gjennemsnit. 

Men alligevel bliver det let fordelagtigere at lægge een Række 

storre Nor end flere Rækker af mindre Ror, som det ofte bliver 

anbefalet. Dette er ikke alene dyrere, men ogsaa meget usikrere. 

Norenes Lysning forholder sig nemlig som deres Tværmaals 

Kvadrater; et 4 Tmrs. Ror kan altsaa kun erstattes af to 3 

Tmrs. Ror, et 5 Tmrs. Ror af et 4 Tmrs. og et 3 Tmrs. 

Ror o. s. d .

I forste Tilfælde koste:

1OOO Stkr. 4 Tmrs. Ror........................40 Rd.

2000 — 3 ...........................derimod 50 —

altsaa 10 Rd. mere;
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i det andet Tilfælde koste 1000 Stkr. 5 Tmrs. Ror 55 Rd. 

1000 - 4 - — 40 —

— — 1000 — 3 -- 25 —

Ialt ... 65 Rd.

de 4- og 3 Tmrs. Nor altsaa . ....................... 10 — mere.

Ved Anvendelsen af dobbelte Rorledninger vil altsaa hver Favn 

blive kjendelig dyrere.

Den enkelte Ledning af ftørre Ror er derhos ogsaa sikrere 

end flere mindre, fordi den ftørre Vandmasse i hin har en Ulige 

ftørre Krast, end de mindre Vandmængder i de snævrere Nor, 

og vil derfor bedre kunne holde Rorene rene. Fremdeles maa 

2 mindre Ror, naar de flulle virke lige saa meget, d. e. i samme 

Tid aflede den samme Mængde Vand, som den større Rorled

ning, have et stærkere Fald end denne. For at komme tilbage 

til det forrige Exempel, saa giver et 5 Tmrs. Ror med 5 Fods 

Fald paa 100 Favne, ----- 0,83 pCt., efter Tab. B i hvert 

Sekund 0,3060 Kubikfod, et 4 Tmrs. Ror med samme Fald 

kun 0,171 ^-Kubikfod, og et 3 Tmrs.: 

. . 0,0805 — , altsaa begge tilsammen

= 0,2521 Kubikfod, eller trods Ligheden i Tværprofil og Fald 

. . . 0,0539 Kubikfod Vand mindre, end det ene større Ror. 

De skulde have 7 i Fod Fald paa 100 Favne, 6,25 pCt., for 

at kunne give lige saa meget Band som hint.

Endelig maa endnu tilføjes, at ved Anvendelsen af flere 

Ror, nemlig af 3, hvoraf 2 ligge nederst og 1 ovenpaa, der 

forstoppes meget let det ene, i sidste Tilfælde g jern e det overste, 

og skyller fuldt af Sand.

Kun i det ene Tilfælde, at man ikke kan faa saa store 

Ror, som man behover, og Grøfterne allerede ere gravede og 

ikke kunne tante at staa aabne, kan mart som en Nødhjælp an

vende til Hovedledninger flere mindre istedetfor et stort.

Hvor man i Mangel af ft øm Ror maa anvende 2 mindre, 

er det i Reglen raadeligt at give hver Række en særegen Groft, 

lægge disse jævnsides og i en til Dybden svarende Afstand og
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lade de mindre Ledninger fra den ene Side udmunde i den ene 

og fra den anden Side i den anden. Sparer man herved ikke 

Gravearbejde, saa sparer man dog Ror, fordi de mindre Ror 

blive kortere, og vinder i Sikkerhed.

§ 14. Hvorledes kommer Vandet ind i Rorene?

At forklare, hvorledes Vandet kommer ind i Rorene, er 

vel af underordnet Vigtighed, da den Kjendsgjerning alt staar 

fast, at det finder Vej dertil; men Mange kunne endnu ikke ret 

tro det, og til deres Beroligelse maa det her sinde en nærmere 

Forklaring.

I saudet Jord synker Vaudet bort i de aabne Mellemrum 

mellem de enkelte Sandskorn. Disse Veje have Lerjorden ikke. 

Her er det fornemmelig Revner og Spalter, som have daunet 

sig ved Jordens Sammentrækuing og ved stærkere Udtorring 

efter fuldendt Rørlægning udvide sig indtil Rorledningernes 

Dybde. Hertil hjælpe desudeu, som alt tidligere bemærket, de 

smaa Kanaler, som dannes af Planterodder, og som ofte naa 

ned til en betydelig Dybde, eudelig Gangene af Orme, Insekter 

o. s. v. Ad disse Veje synker Vaudet ifølge Tyngdens Love ned 

til Teglroreue.

3nd i Rorene kommer det da, man kan g jern e sige, ene 

og alene gjennem Sammenføjningerne mellem Rorene; thi om 

ogsaa mange Slags Ror af magert Ler indsuge noget Vand 

gjennem deres hele Masse, saalcrnge de ere nye, saa kommer 

den ringe Mængde af dette Vand flet ikke i Betragtning; den 

udgjor ifolge forfljellige Forjog omtrent kun eller derunder 

af den Vandmængde, der stal bortledes. Sandsynligvis ophorer 

Indsugningen ogsaa efter kort Tids Forlob. Desuden ere Ror, 

der ved Bræudingeu ligesom blive glaserede og saaledcs lade 

enduu mindre Band end ved de ovenfor angivne eller egentlig 

flet intet gaa igjennem, bedre end hine af magert Ler, fordi de 

have Sandsyttligheden af den storst mulige Varighed for sig.



58

Selv med Glasror, som dog visselig ikke indsuge Vand, har 

man gjort Forsog, og Vandet er kommet lige saa godt ind i 

Rorledningen, som ved Anvendelsen nf brændte Lerror.

Men Vandet behøver heller ikke andre Veje end selve 

Sammenføjningerne. Hver enkelt af disse har for 1 Tms. Ror 

en Længde af mindst 3 Tmr. og egentlig noget mere. Regnes 

deres Brede til | Linie eller Tm., altsaa en yderst ringe 

Aabning, saa har denne et Fladerum af  Tm. eller 

0,00022  Fod. Et 1 Tms. Ror har et Tværmaal as 0,0055 

 Fod eller næsten |  Tm. 25 Sammenføjninger as | 

Linies Brede have altsaa paa 1 Tms. Ror et ligesaa stort 

Fladerum som Rorets egen Lysning. Dette Antal Sammen- 

fojninger findes paa en Ledning af 4 Favne Ror. Rigtignok 

gaar der paa denne Strækning ikke alt det Vand ind i Roret, 

som dette kunde aflede, thi Sammenføjningen er ikke helt om

kring aaben, men paa et eller flere Steder støde de godt lagte, 

men sædvanlig ikke ganste ligeligt og starpt afskaarne Ror ganste 

tæt til hverandre, paa de andre aabne Dele lægge sig Sand

korn, som ere for store til at komme ind, fast over Sammen

føjningen og danne rundt om den et Filter, som vel kun leder 

klart Vand, men altid en langt ringere Mængde Vand igjennem, 

end naar Sammenføjningen forblev ganste aaben; men det 

kommer heller ikke an paa, at Norene lobe fulde allerede paa 

de 4 forste Favne, de stulle meget mere paa deres hele Længde 

saavidt muligt optage en ligelig Mængde Vand af Jorden. 

Derfor maa enhver Sammenfojuing ikke engang lade den storst 

mulige Mængde Vand gaa igjennem. Desuden er den til | 

Linie antagne Vidde mellem Rorene saa ringe, at den fim med 

meget godt forarbejdede og brændte Ror og med meget omhygge

ligt Arbejde nogenlunde kan indskrænkes dertil. Aabningen vil 

paa mange Steder i Reglen blive meget ftørre. Derfor vil 

der alene gjennem disse Sammenføjninger ved stærk Tilstrom- 

ning altid kunne komme saa meget Vand ind i Rorene, ut disse 

meget snart flet ikke kunne føre det bort. Af den underjordiske
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Vandstand afhænger det endelig, fra hvilken Side Vandet kommer 

ind i Jorden. Skaar Vandet over Rorene, saa trænger det 

fra alle Sider ind igjennem Sammenføjningerne, og paa Grund 

af Trykket hurtigere end sædvanligt. Staar Vandet ikke helt 

over Rorene, saa trænger det ind fra Siderne o. s. v. Findes 

der endelig Grundvand i Jorden, som under højere Tryk stiger 

lodret i Vejret, faa kan Vandet ogsaa nedenfra trænge ind i 

Norene. Efter hver aflobende Vandstraale folger den atmo- 

sfærifle Luft gjennem Jorden til Rorledningerne. Hovedsagen 

er og bliver den, at en tilstrækkelig Mængde kommer ned i 

Norene og bortledes af disse, og om dette Resultat kan der 

efter de mange foreliggende Erfaringer ikke mere tvivles.

Tab. A.

Den Vandmlrngde, der maa lobe af pr. Sekund, naar Vandet 

skal føbc j Tomme af i Dsgnet.

Areal. Vandmængde. Areal. Vandmængde.

1 Alb. Land. 0,00014 Cubikf. 2 Tdr. Land. 0,0270 Cubikf.
2 — — 0,00028 - 3 - - 0,0405 —
1 Fdkr. — 0,00042 - 4 - - 0,0540 -
2 - — 0,00085 — 5 - - 0,0675 -
Z — — 0,00127 - 6 - — 0,0810 -
1 Skp. - 0,0017 - 7 - - 0,0945 -
2 — — 0,0034 - 8 - - 0,1080 -
3 - - 0,0051 — 9 - - 0,1215 -
4 — — 0,0068 - 10 — - 0,135 -
5 - - 0,0085 - 20 - - 0,270 —
6 - - 0,0102 — 30 - - 0,405 -
7 — — 0,0119 - 40 - - 0,540 -
1 Td. - 0,0135 - 50 - - 0,675 -
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Tab.

Den Vandmængde, udtrykt i Kubikfod, som Ror af forskjellig

Rorenes 

Lysning.

50

Fod

40

Fod

30

Fod

j 20

Fod

15

Fod

10

F°d

! U

; Fod

1 5 

Fod

Fal d paa

1 Tm. 0,0137 0,0123 0,0106 0,0087 0,0075 0,0061 0,0053 0,0043

0,0247 0,0221 0,0191 0,0156 0,0135 0,0110 0,0096 0,0078

u - 0,0400 0,0358 0,0310 0,0253 0,0220 0,0179 0,0155 0,0128

2 - 0,0868 0,0777 0,0673 0,0550 0,0476 0,0388 0,0337 0,0275

3 - 0,2546 0,2277 0,1972 0,1610 0,1394 0,1138 0,0986 0,0805

4 - 0,5425 0,4852 0,4202 0,3431 0,2972 0,2426 0,2101 0,1716

5 - 0,9715 0,8689 0,7525 0,6144 0,5321 0,4345 0,3763 0,3072

6 - 1,5592 1,3947 1,2078 0,9861 0,8539 0.6973 0,6038 0,4931

7 - 2,3211 2,0761 1,7978 1,4679 1,2713 1,0380 0,8989 0,7340

8 - 3,2704 2,9251 2,5332 2,0684 1,7912 1,4626 1,2666 1,0342

9 - 4,4200 3,9532 3.4236 2,7955 2,4209 1,9766 1,7117 1.3977

10 - 5,7810 5,1707 4,4780 3,6562 3,1664 2,5854 2,2390 1,8281

11 - 7,3642 6,5866 5,7041 4,6574 4,0335 3,2933 2,8521 2,3287

12 - 9,1782 8,2092 7,1093 5,8047 5,0270 4.1047 3,5548 2,9023

13 - 11,2331 10,0473 8,7012 7,1045 6,1526 5,0237 4,3506 3,5522

14 - 13,5369 12,1077 10,4856 8,5615 7,4145 6,0539 5,2427 4,2807

15 - 16,0971 14,3977 12,4686 10,1807 8,8168 7,1989 6,2344 5,0904

16 - 18,9222 16,9246 14,6572 11,9675 10,3643 8,4624 7,3286 5,9837

17 - 22,0185 19,6939 17,0554 13,9258 12,0600 9.8470 8,5276 6,9629

18 — 25,3923 22,7114 19,6686 16,0595 13,9080 11,3556 9,8342 8,0298

19 - 29,0510 25,9839 22,5026 18,3735 15,9119 12,9920 11,2513 9,1867

20 - 33,0000 29,5153 25,5612 20,8710 18,0746 14,7577 12,7806 10,4355
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B.

Stsrrelse og med forskjettigt Fald maa antages at afgive pr. Sekund.

Rørenes 

Lysning.

4

Fod

3 

Fod

2i 

Fod

2

Fod

11

Fod

1

Fod

6 

Tm.

4

Tm.

100 Favn

1 Tm.

u -

u -

e.

0,0039

0.0070

0,0113

0,0033

0,0060

0,0098

0,0030

0,0055

0,0089

; 0,0027

1 0,0049 

; 0,0080

0,0043

0,0070

0,0035

0,0058

1

0,0040

2 — 0,0245 0,0213 : 0,0194 : 0,0174 0,0150 0,0123 0,0087

3 - 0,0720 0,0623 0,0569 0,0509 0,0441 0,0360 0,0254

4 — .01534 0,1330 0,1213 0,1085 0,0940 0,0767 0,0543 0,0443

5 - 0,2748 0,2380 0,2172 0,1943 0,1683 0,1374 0,0971 0,0792

6 - 0,4410 0,3819 0,3486 0,3118 0,2700 0,2205 0,1559 0,1273

7 - 0,6565 0.5683 0,5188 0,4640 0,4019 0,3281 0,2320 0,1895

8 - 0,9250 0,8011 0,7296 0,6541 0,5662 0,4625 0,3269 0,2670

9 - 1.2503 1,0826 0,9884 0,8840 0,7656 0,6251 0,4420 0,3609

10 - 1,6351 1,4161 1,2927 1,1562 1,0013 0,8176 0,5781 0,4720

11 - 2,0829 1,8038 1,6467 1.4728 1,2755 1,0414 0,7364 0,6013

12 - 2,5960 ;2,2482 2.0523 1,8356 1,5897 1.2980 0,9178 0,7494

13 - 3.1773 2,7516 2,5118 2.2466 1.9456 1,5886 1,1233 0,9172

14 - 3,8288 3,3158 3,0269 2,7074 2,3447 1,9144 1,3537 1,1053

15 - 4,5530 3 9430 3.5994 3,2195 2,7881 2,2765 1,6097 1,3143

16 - 5,3521 4,6350 4,2312 3,7844 3,2774 2,6760 : 1,8922 1.5450

17 - 6,2277 5,3934 i 4,9234 i 4,4037 3.8137 3,1139 2,2018 1,7978

18 - 7,1820 6,2197 5.6779 5,0785 4.3981 3,5910 i 2,5393 2,0733
19 - |

8,2168
7,1159 I

6,4959 5,8102 5,0318 4,1084 2,9051 2.3720

20 - 9,3336 8,0832 i 7,3788 6.6000 : 5,7157 4,6668 , 3,3000 2,6944
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Tab. C.

Tilladelig Lengde for 1 Tommes Nsr, udtrykt i Favne.

Afstand 
mellem 

Rorled
ningerne.

50 

Fd.

40 30 

Fd. Fd.

20 

Fd.

15 : 10 71 j 5 4 3 21

Fd. Fd. Fd. Fd. Fd. Fd. l Fd.

2

Fd.

Fald paa 100 Favne.

5 Favne
6 -
7 -
8 -
9 —

10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -

315 I 284
262 I 236
225
197
175
157
143
131
121
112
105

202
178
158
142
129
118
109
101
95

244
203
174
153
136
122
111
102
94
87

81 I

200
167
143
125
111
100
91
83
77
72
67

173 140
144 117
123 100
108
96
86
79
72
66
62

58

88
78
70
64
58
54
50
47

Tab. D.

122
102

87
76
68
61
55
51
47
44
41

99
82
71
62
55
49
45
41
38
35
33

90
75
64
56
50
45
41
37
34
32
30

76
63
54
48
42
38
35
32
29
27
25

68
57
49
43
38
34
31
29
26
24
23

62
52
44
39
35
31
28
26
24
22
21

Tilladelig Lamgde for Is Tommes Nsr, udtrykt i Favne.

Afstand 
mellem 
Rorled

ningerne.

50 

Fd.

I 40 30 

Fd. Fd.

20 15 10 7z 5 4 3 2; 2 li

Fd. Fd. Fd. Fd. Fd. Fd. Fd. Fd. Fd. Fd.

1

Fd.

Fald paa 10 0 Favne.

5 Favne
6 —
7 -
8 -
9 -

10 —
11 —
12 -
13 -
14 —
15 -

568 
473 
406 
355 
316 
284
258 
237 
211) 
203 
189

508 
423 
363 
318 
282
254 
231 
212
195 
181
169

440 
i)67 
314 
275 
244 
220 
‘200 
183 
169 
157
147

359 
299 
257 
225 
20d 
180 
163 
150 
138 
128
120

3111254
259 212

181222
194
173
156
141
130 
120
111
104

159
141
127
115
106
98
91
85

220
183
157
137
122
110
100
92
85
79
73

180
150
128
112
100

9(i
82
75
69
64
60

161
134
115
100
89
80
73
67
62
57
54

139 127!
116 106

99j 91
87' 79
77 71
70' 63
63' 58
58 53
54 49
50 45
46 42

114
95
81
71
63
57
52
47
44
41
38

98
82

70
61
55
49
45
41
38
35
33

80 
67
57
50 
45
40 
37
33
31
29
27
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T a b . E .

Tilladelig Lirngde for iz Tommes Nsr, udtrykt i Favne

A f s t a n d I I 1 I I 1 I 

m e l l e m  i 5 0 4 0 3 0 2 0 1 5 1 0 7  ’

R o r l e d - f t h f t s  1 s t s a s a s  i c t k  

n i n g e r n e .

5 4 3 2 1 2 1

F d - F d . F d .  ! F d . F d . F d . F d . F d . F d . F d . F d . F d . F d . F d .  

! ! ! ! ! ! I I

F a l d  p a a  1 0  0  F a v n e

5 F a v n e

6 —

7 —

8 -

9 -

1 0 -

1 1 -

1 2 -

1 3 -

1 4 -

1 5 -

9 2 2  1 8 2 4  

7 6 8  6 8 7  

6 5 8  5 8 9  

5 7 6  5 1 5  

! 5 1 2  4 5 8  

4 6 1  4 1 2

4 1 9  3 7 5  

3 8 1  3 4 4

3 5 4  3 1 7  z<-o -zzi i i y o  , iD y  

3 2 9  ! 2 9 4  2 5 5  2 0 8  [ 1 8 1  1 4 7  

’3 0 7  1 2 7 5  |2 3 8  1 9 4  1 6 9  1 3 7

7 1 4  [ 5 8 3  5 0 7  4 1 2  1 3 5 6  1 2 9 4  2 6 0  2 2 6  2 0 5  1 8 4 !

5 9 5  |4 8 6  4 2 2  3 4 3  2 9 8  . 2 4 6  2 1 7  1 8 8 , 1 7 1  1 5 3

2 9 4  2 5 5  2 1 1  1 8 6  1 6 1  1 4 6 1 3 15 1 0  4 1 6  3 6 2  2 9 4  2 5 5

4 4 6  3 6 4  3 1 7  2 5 8

3 9 7  3 2 4  2 8 1  2 3 0

3 5 7  2 9 1  2 5 3  2 0 6

3 2 5  2 6 5  2 3 0  1 8 8

2 9 8  2 4 3  2 1 1  1 7 2

2 7 5  2 2 4  1 9 5 J 1 5 9

4 4 6  3 6 4 2 2 3  

1 9 8

1 7 8  

1 6 2  

1 4 9  

1 3 7

1 2 7  

1 1 9

1 8 4

1 6 4

1 4 7

1 3 4

1 6 3

1 4 5  

'1 3 0

1 1 8

1 0 1 1 1 0  1 0 1

1 4 1 1 2 8  1 1 5
1 2 5 , 1 1 4 '1 0 2

1 1 3  1 0 2

1 0 2 ! 9 3

T a b . F .

1 8 4 H 6 2  

'1 3 4  

1 1 5  

1 0 1

9 0  

8 1  

7 3  

6 8  

6 2  

5 8  

5 4 1

9 2

8 41 3 1 , 1 1 8 1 0 2  9 3  8 4

1 2 3  1 0 8 94 8 5  7 7

1 1 3  1 0 0 , 8 7 ! 7 9 7 1

1 0 5 9 3 1 8 0 , 7 3 6 6

9 8  ! 8 7 7 5 ! 6 8 6 1

1 3 3

1 1 1

9 5  

8 3

7 4

6 7

6 1

5 6

5 1

4 8

4 4

Tilladelig Lirngde for 2 Tommers Rsr, udtrykt i Favne.

A f s t a n d I 

m e l l e m  ! 

R ø r l e d 

n i n g e r n e .

5 0 4 0 3 0 2 0 1 5 1 0 |7 | 5 4 3I j -  J , 2 I  _  .

g b . t z d . F d . F d . F d ^ F d ^ F d .  F d . F d . I  F d . F d . F d . F d . F d . F d .

2 i z 1
2

F a ld  p a a  1 0 0  F a v n e .

1 6 3 3  

5 2 8  

4 5 2  

3 9 6  

3 5 2  

3 1 7  

2 8 8  

2 6 4  !

2 4 4 !  

2 2 6 !

2 1 1

5  F a v n e 2 0 0 0 1 7 9 0 : 1 5 5 0  1 2 6 6 1 1 0 9 7  8 9 4  7 7 6

6 -  1 6 6 6  1 4 9 1 1 2 9 2  1 0 5 5  9 1 4  7 4 5  6 4 7

7  — — 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 4 2 8  1 2 7 8  1 1 0 7  9 0 4 7 8 3

1 2 5 0  1 1 2 0 ; 9 6 9 7 9 1 6 8 5

1^40 1 ^ < O  1  1 V (

1 2 5 0  1 1 2 0 ; 9 6 9

1 1 1 1 9 9 4 , 8 6 1 7 0 4 6 0 9
1 H / W  R Q f V  7 7 R  n o n t u «

6 3 8  555

5 5 9

4 9 6

4 8 5

4 3 1

5 6 4 1 4 9 1 1 4 4 7 1 4 0 1 1 3 4 6  2 8 4  2 0 0

4 7 0 1 4 0 9 1 3 7 2  3 3 4 : 2 8 8  2 3 6  1 6 7

4 0 3  3 5 0  3 1 9 , 2 8 6  2 4 7  2 0 3  1 4 3

3 5 3  3 0 7  2 7 9  2 5 0  2 1 6  1 7 7  1 2 5

1 0 0 0 ,  8 9 5  7 7 5  6 3 3  5 4 8  4 4 7  3 8 8

9 0 9  8 1 4  705 576 4 9 8  4 0 6  3 5 3

8 3 3  7 4 6 !  6 4 6  5 2 8  4 5 7  3 7 2  3 2 3

7 6 9  6 8 8  5 9 6  4 8 7  4 2 2  3 4 4  2 9 9

7 1 4 6 4 0  5 5 4  4 5 2  3 9 1 3 1 9  2 7 7< 1 4 1  b » u j 0 0 »  y t o z i a y i ö iy  
6 6 7 ; 5 9 7 1 5 1 7 4 2 2 ; 3 6 5  2 9 8

2 5 9

3 0 7

2 7 3  

2 4 5  

2 2 3

2 0 4

1 8 8  

2 0 2 '1 7 5  

1 8 8 ) 1 6 3

3 1 3

2 8 2

2 5 6

2 3 5

2 1 7

2 4 8 i 2 2 3  

2 2 3 2 0 0  

2 0 3 1 8 2  

1 8 6 ) 6 7  

1 7 2 1 5 4

1 6 0 1 4 3  

1 4 9 , 1 3 4

2 1 6 1 7 7  1 2 5

1 9 2  1 5 7  1 1 1

1 7 3  1 4 2  1 0 0

1 5 7  1 2 9  9 1

1 4 4 1 1 8  8 3

1 3 3  1 0 9 7 7

1 2 3 1 0 1 7 1

1 1 5 ; 9 4  6 7
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Undet Afsnit.

Den praktiske AdforeLse.

4 15. Forberedende Underso gelser.

Korend man kan begynde paa at udfore Rorlægningsanlceg, 

maa man i Forvejen undersøge

1) Muligheden af Dybden for det Aflod, der er til Stede 

eller kan skaffes til Veje,

2) Jordsmonnets Fald,

3) Jordens og Undergrundens Beskaffenhed og Lejrings

forhold.

Hvad de 2 forste fünfter angaar, lærer man dem, naar 

de ikke er meget iøjnefaldende, eller tinor man ikke har L-velse 

i at bedomme dem efter Vjemaal, at kjende ved Nivellering, 

d. e. den Kunst at maale og sammenligne Jordens forskjellige 

Højder og Fald.

Dertil horer nærmest et Instrument til at sigte med i 

vandret Retning. Helst vælger man dertil et Instrument med 

Libelle. Denne beftnar af et 3—5 Tmr. langt cylindrisk Me

talror, hvis ene aabne Side er aldeles tæt lukket med en svag 

opabbøjet fleben Glasplade. Noret er fyldt med en Vædske saa- 

ledes, at der blot bliver Plads til en Luftblære; denne maa da 

staa midt paa Glaspladen, naar Libellen ligger vandret. Parallelt
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med Libellen er der, enten oven over eller neben under, i Reglen 

paa Instrumentet anbragt en Kikkert, hvis Seakse er betegnet 

ved et Traadkors. Staar Rorlibellen vandret, faa maa ogsaa 

Kikkertens Seakse (Sigtelinien) staa vandret. Instrumentet 

anbringes paa en Trefod og indstilles vandret ved Hjælp af 

Skruer, der kunne være anbragte paa forskjellig Maade. Med 

nøjagtigt Arbejde og fornødent Eftersyn er Libelle-Instrumentet 

nstridig det hensigtsmæssigste ved Rorlægningsarbejder, fordi 

man derved fru eet Punkt kan overse 10—15 Tdr. Ld. og der

over og derved spare sig en Mængde Beregninger, som der horer 

et klart Overblik og megen Dvelse til at finde sig til Rette i.

Til 9iøb kan ogsaa Vand- eller Kvcrgsolvs-Nivellerin- 

strnmentet bruges.

Foruden et Instrument til vandrette Sigter behoves der et 

andet, nemlig Nivellér-Stangen, der anbringes paa de forskjellige 

Punkter, hvis Højdeforhold man vil sammenligne. Det er en, 

sædvanlig 12 Fod lang, Træstang, der med kjendelige Farver, 

som Sort paa hvid Grund, er inddelt i Fod, Tommer og 

dobbelte Linier, paa hvilken en bevægelig, korsvis i 4 sorte og 

hvide Felter inddelt Tavle kan flydes op og ned. Denne holdes 

ved 3 Bojler. Den nederste Kant af den midterste passer noj- 

agtigt med Midtlinien paa Forsiden og angiver paa den inddelte 

Bagside af Stangen den Hojde, hvortil Tavlen er indstillet 

efter Sigtelinien forfra. Denne Tavle fastgjores til Stangen 

efter hver Sigtning ved en fra Siden indskudt Kile, som hindrer 

Tavlen i at forflyde sig.

a. Nivelleringen.

Fremgangsmaaden ved Nivelleringen selv er folgende: Skal 

en Linie nivelleres, saa inddeler man den forst i Stationer eller 

mlkaarlige Dele, der dog ikke maa være længere end Instru

mentets Sevidde. Stationernes Endepunkter betegnes ved dob

belte Pæle, hvoraf den ene, der ovenpaa er ganske lige afflaaren, 

flaas ned i Jorden lige med dennes Overflade. Denne Pæl

5

i
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giver et fast Punkt for Stangen. Den anden, der betegnes med 

et Lobenummer: I, 2 0. s. v., flaas ned ved Siden af den 

første, men rager en halv Alen frem over Jorden, hvorved man 

desto lettere finder den egentlige Stationspæl.

Paa den forste med Nr. O, Fig. 4, betegnede Pæl holder 

en Arbejdsmand Stangen; midt imellem Stationspælene Nr. O

Fig. 4.

og 1 opstilles Instrumentet. Naar dette er stillet vandret, sigtes 

der til Nr. O, og efter den Sigtendes Vinken flydes Tavlen 

op eller ned, indtil dens Midte falder i Sigtelinien. Derefter 

fastgjores Tavlen med Kilen, og man efterser da atter, om 

Tavlen ikke derved er forrykket. Er Alt i Orden, bringer Ar

bejdsmanden Stangen til Teknikeren, som noterer den af Tav

lens Midtlinie angivne Hojde, t. Ex. 3 Fod 2 Tom. 10 Linier. 

Arbejderen gaar derpaa til Nr. 1, opstiller der igjen Stangen 

paa den nedrammede Pæl, tager Kilen ud og sænker eller hæver 

atter Skiven efter den Sigtendes Vinken, indtil dens Midte 

igjen passer i den samme Sigtelinie, og gjor den da igjen fast 

ligesom tidligere. Naar Teknikeren derpaa atter har efterseet 

og fundet Alt rigtigt, bæres Instrumentet videre og opstilles 

mellem Pælene Nr. 1 og 2, idet Teknikeren i Forbigaaende 

har opskrevet den sidste Sigtehojde, f. Ex. 8 Fod 7 Tommer 

3 Linier. Arbejdsmanden er imidlertid bleven staaeude med 

Stangen pan Nr. 1, har losgjort Tavlen og indstiller den igjen 

efter Teknikerens Vinken, efter at have drejet Stangen om;
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naar Tavlen derpaa igjen er fastgjort, bringer han Stangen 

hen til Instrumentet, og den saaledes bestredne Fremgangs- 

maade gjentager sig derpaa aldeles nøjagtigt for hver ny Station.

d. Brouillonforingen og Nivellationsberegningen.

De saaledes fundne Hojder opskrives, for deraf at kunne 

beregne og sammenligne de forstjellige Stationspunkters Højde

forhold. Denne Opskriven kan fle paa forstjellig Maade. 

Simplest synes det at være at folge og i en Tegning, som an

tyder de forstjellige Tavlestillinger, at indskrive de iagttagne 

Hojder (se Fig. 4) og siden nærmere udregne dem hjemme.

Forfkjellen mellem de iagttagne Sigtehojder tilbage og 

fremad angiver Jordsmonnets Stigen eller Falden mellem Sta- 

tionsPUnkterne, Stigen nemlig, naar Sigtehojden tilbage er 

ftørre, end den er fremad, og Falden derimod, naar hin er 

mindre end denne. Efter det ovenfor valgte Exempel vare 

Sigtehojderne:

Station O—1 tilbage................................. 3' 2" 10"'

— fremad................................. 8' 7" 3"'

altsaa falder Jordsmonnet 5 4 5

Station 1—2 tilbage................................ 2 4 Z

— fremad................................ 7 Z g

Jordsmonnet falder atter 4 10 10

Station 2—3 fremad......... 10 9 2

— tilbage................................ 1 11 4

Her stiger Jordsmonnet 8' 9" 10"'

Men disse Afvigelser gjælde endnu kun for begge Ende

punkterne af en og samme Station. Man ser deraf, hvor 

meget Nr. 1 ligger lavere end 0, hvor meget Nr. 2 lavere eno 

3 o. s. d ., men man fa ar deraf endnu ingen Oversigt over, 

hvorledes alle Punkterne indbyrdes forholde sig, hvor meget 

Nr. 0 s. Ex. ligger hojere eller lavere end Nr. 3. Dette For

hold vil forst blive klart, naar man kjender ethvert enkelt Pnnkts

5*
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Forhold til en eneste Horizontallinie eller til et givet Udgangspunkt, 

og derfor maa dette endnu beregnes. Fremgangsmaaden derved 

bliver tydeligst, naar man atter tager det forrige Exempel for sig.

Jordsmonnet faldt fra Station O til 1 : 5 Fod 4 Tm. 

5 Linier; Punktet Nr. 1 ligger altsaa saa meget lavere end 0; 

Jordsmonnet falder fremdeles, og Punktet Nr. 2 ligger 4' 10" 

10"' lavere end Nr. 1; det maa altsaa ligge 5' 4" 5"' -s- 4' 

10" 10"' eller 10' 3" 3"' lavere end Nr. 0. Fra Nr. 2 til 3 

stiger Jordsmonnet 8' 9" 10"'. Laa nu Nr. 2: 10' 3" 3'" 

under Nr. 0, saa maa Nr. 3 ligge 10' 3" 3"' 8' 9" 10"'

eller 1' 5" 5"' under O.
Tænke vi os Linien fortsat, og at Jordsmonnet stiger fra 

Station 3 til 4 endnu 5' 2" 8'", saa ligger altsaa Nr. 4 saa 

meget over Nr. 3; men Nr. 3 ligger V 5" 5"' under 0, 

altsaa ligger Nr. 4: 5' 2" 8'" 4- 1' 5" 5"' eller 3' 9" 3'" 

over Udgangspunktet O.
Faldt Jordsmonnet igjen paa Station 4—5: 6' 8" 5"', 

saa vilde Punktet Nr. 5 altsaa ligge saa meget under Nr. 4, 

men da Nr. 4 ligger 3' 9" 3"' over O, vil Nr. 5 ligge 6' 8" 

5"' 3' 9" 3"' eller 2' 11" 2"' under Nr. 0 rc.

For at anskueliggøre disse Exempler bringer man dem i 

Tabelform, og for at lette Oversigten lægger man gjerne den 

som Udgangspunkt antegne Horizontallinie saa hojt, at alle 

Nivellementspunkterne komme til at ligge paa een Side af den, 

enten oven- eller nedenfor. For det forste Tilfælde vilde Ta-
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For det andet Tilfælde:

Sta

tionens 

Nr.

Sigtehojde Jordsmonnet Ordinater 
under den 
vandrette 

Linie

Statio

nens 

Længde

Bemærk

ninger.
tilbage fremad stiger falder

0 
0-1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-5

Antagen Horizontallinie derunder:
0

10

15
20
11

6
12

0

0
4
3
5
■2

11

0

0

3
5
9

2

Favne

40
50
61
50
60

3
2

10
9
1

2
4
9
7

11

10
8
2
0
7

8
7
1
4
8

7
3

11
4
8

3 
G
4
4
0

8
8

!)
2

10
8

5
4

6

4
10

8

5
10

■
°
5

1

Vil man nu efter dette Nivellement optage en Tegning, 

afsætter og noterer man paa den vandrette Linie Stations

længderne, og paa de fra disse Punkter nedfældede lodrette 

Linier afsættes Ordinaterne eller de enkelte Stationspunkters 

Afstand fra ben valgte vandrette Linie.

Som Prove paa Regningens Rigtighed kan man addere 

alle iagttagne Hojder fremad og alle tilbage ligesom den samt

lige Stigen og Falden. Forskjellen saavel mellem hine som 

mellem dette maa passe med hinanden og med den sidste Ordi

nats, d. e. med det sidste Punkts Hojde. Med Tabeller som 

den forste kan man ogsaa paa Marken fore Brouillon og deri 

straks indskrive og beregne de iagttagne Hojder. Denne Frem- 

gangsmaade er navnlig at foretrække for den ovenfor beskrevne, 

fordi man derved straks erfarer Højden paa ethvert Punkt, hvor 

man i øjeblikket befinder sig, fordi Djet derved erholder et vist 

Tilhold, og fordi Oversigten over storre Flader og større Længder 

derved i hoj Grad lettes. Desuden kan man saaledes gjore 

sig ethvert Djeblik paa Marken nyttigt og behover ikke at spilde 

Tiden med at vente paa Arbejdsfolkene.
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c. Undersogelse af Jorden.

Dernæst gaar man over til at prove Jordens Beskaffenhed 

og Undergrundens Lejringsforhold, for om muligt at finde Aar- 

sagen til Jordens Vaadhed, eller undersøge, om et vandforende 

Lag er tilstede og i hvilken Dybde. Til den Ende lader man 

5 Fod lange, lf til 2 Fod brede og 5 Fod dybe Huller grave 

paa forskjellige Steder, saavel i Lavningerne som navnlig paa 

Randen af de Daabe Partier omkring Højderne, fordi Grund

vand, dersom det flulde findes, lober til fra hojere Steder, og 

det da fornemmelig kommer an paa at opfange og aflede det 

ved sit Udspring og derfor paa disse Steder at komme dybt nok 

i Jorden. At grave dybere end 5 Fod, medfører Vanskelighed 

og gaar for langsomt. Skulde der derfor paa 5 Fods Dybde 

endnu ikke være funden et-vandforende Lag, saa maa man tage 

Jordboret til Hjælp. Man maa imidlertid ikke lade sig skuffe 

af den med Boret optagne Jords tilsyneladende Udseende. Jorden 

bliver nemlig af Boret blandet ligesom i en Lermolle; den har 

derfor et meget mere ensartet Udseende, end den i Virkeligheden 

har af Naturen, eller den vilde have, nuar den opgravedes. 

Ofte synes der at være Ler, hvor der i Virkeligheden kun er 

Kvægsand. Spor af Jordens egentlige Natur finder man enbnu 

nogenlunde, naar man bryder den med Boret optagne Jord

masse fra hinanden. Paa Brudfladen ligge endnu Lag af 

Ler og Sand o. s. v., afsondrede ved Siden af hverandre; dog 

vil man ved nogen Dvelse snart lære at bedømme dette.

Heller ikke maa man lade sig skuffe af Vandets Tilstrøm

ning til det gravede eller borede Hul. Ganske almindeligt ere 

ogsaa Lagene over det egentlig vandforende Lag fyldt med 

Vand, som allerede derfra lober ned i Hullerne. Ofte findes 

der Vand over et Lag af meget fast blaat eller graat, undertiden 

ogsaa gult, Sand; men dette er ikke altid den vandtætte Under

grund, om det ogsaa ser temmelig tort nd og er haardt og fast, 

saa at man næppe kan stode Spaden igjennem det; det ligger
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derimod endnu i Reglen over det egentlige Drivsandlag og for

vandles til en tynd Vælling, saasnart der rores meget deri. Et 

saadant Sandlag maa man igjennem. Under dette befinder sig 

i Reglen det egentlig vandsorende Lag, undertiden af meget be

tydelig Mægtighed. Dette er derhos ofte saa blodt, at Boret 

med Lethed lader sig trykke nogle Fod ned deri. Ofte sprudle 

ogsaa Kilder frem, hvor det faste Sandlag borttages. Ogsaa 

under Lerjorden træffer man ikke sjælden i nogen Dybde et saa 

blodt Jordlag, der, boret, ser ud som tyndt urørt Ler. Ofte 

ligge ogsaa flere vandforende Lag over hverandre; kort sagt, der 

forekommer i vor Utibergrunb de mangfoldigste Forhold. Jo 

dybere Rorene lægges i saadan Jord, desto grundigere og paa 

desto storre Afstand virke Rorledningerne, medens for grundt, 

om ogsaa ikke i stor Afstand lagte Ledninger i Reglen ikke have 

den forønskede eller forventede Virkning.

Til ret at bedømme de forstjellige Forhold udfordres for- 

ovrigt nogen Erfaring, man maa have seet og provet dette 

oftere. Ved opmærksom Iagttagelse og omhyggelig Undersøgelse 

af Provehullerne vil man imidlertid snart komme derefter, nuur 

man blot forst veed, hvorpaa man skal være opmærksom.

Disse Undersøgelser føre lettest og sikrest til Maalet, uaar 

der ikke er for meget Vand i Jorden, og dette alene er ind- 

flrænket til det egentlig vandforende Lag, medens de paa en 

vaad eller tør Aarstid let kunne siuffe den, der ikke allerede ofte 

har Udfort dem, da Jorden paa en vaad Aarstid overalt er 

fuld af Band, undertiden lige til Overfladen, og der i stadig 

tort Vejr ofte flet intet er at finde.

Boringssorsog vil man kun sjælden behove at anstille i 

mere end 9—10 Fods Dybde. Man bestemmer da Ledningernes 

Dybde ikke efter den Vandstand, hvortil Grundvandet stiger i 

Bejret, thi den er til forstjellige Tider aldeles forfljellig, men 

efter den Dybde, i hvilken det vandforende Lag ligger under 

Jordens Overflade. Disse Provehuller ere det eneste Middel i 

vor Diluvialformation til at lære Jordens Lejringsforhold at
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kjende, og naar saadanne Undersøgelser angribes af Mange som 

unyttige, saa vidner det kun imod Angriberne og vækker Mis

tanke om, at de selv ikke grundigt og alsidigt nok have feet og 

udfort dem.

At lægge nogle Forsogsledninger, som Kreuter anbefaler, 

eller grave Forsogsgrofter, som Andre have foreslaaet, kan næppe 

være til nogen Nytte, da disse meget snart falde sammen, og 

der i ugunstige Tilfælde medgaar Aar for at iagttage deres 

Virkning. Saa lang en Tid bør ikke tabes, og da man af de 

anførte Undersøgelser ogsaa uden disse kan uddrage sikre Slut

ninger, og man endog erholder nøjagtigere Resultater af dem, 

fordi man lærer Undergrunden at kjende i en ftørre Dybde, end 

det er muligt ved Grøfter, saa kunne Forsogs-Ledninger eller 

Forsøgs-Grofter ikke tilraades.

§ 16. Planlægningen.

Naar man paa denne Maade har funden den nødvendige 

Dybde for Rorledningerne, og man med fornødent Hensyn til 

Jordsmonnets Fald og den mulige Dybde for Afløbet har be

stemt Rorledningernes indbyrdes Afstand, saa g aar man over 

til at udkaste Planen, at bestemme Retningen for Side- og 

Hovedledningerne og at afsætte disse. Til den Ende soger man, 

naar Arealet er af nogen Udstrækning, forst at inddele sig det 

hele Areal i flere Dele, idet man bestemmer de tydeligste Vand- 

skjel, altsaa banner efter Overfladens Heldninger forstjellige 

Afdelinger, som forene sig i forstjellige Hovedledninger, og hvoraf 

da hver enkelt tages for særstilt. Hvor Jordsmonnet har stærke 

Heldninger, medfører dette ikke store Vanskeligheder, hvilket der

imod er Tilfældet, hvor Jordsmonnet er meget fladt, fordi Dje- 

maalet her saa let og saa meget skuffer. Den, der i Tobrud 

eller efter stærk Regn har havt Lejlighed til i længere Tid at 

iagttage Jorden, har allerede i dette Vands Aflod eller Stille- 

ftauen et vist Tilhold og vil lettere kunne finde sig til Rette.
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Men den, der ikke fjender Marken i denne Tilstand eller ikke 

tror at kjende den tilstrækkeligt nøje, maa ty til Nivellerinstru- 

mentet og dermed forst opsøge sig Horizontallinier paa Jords

monnet.

Dette kan ste paa 2 Maader, middelbart eller umiddelbart. 

I sidste Tilfælde afsættes de vandrette Linier, idet man opsøger 

flere Punkter, der have samme Højde. Man vælger i dette 

Djemed forst et saadant Standpunkt for sit Instrument, at man 

kan overse saa meget som muligt as den Flade, man vil under

søge. Man lader da en Mand stille sig med Nivellerstangen 

paa et Punkt i den Linie, man vil afsætte, hvorpaa man retter 

Skiven ind, som ovenfor viist, i lige Linie med Kikkertens Sigte

linie. Manden fastgjor derpaa Skiven og gaar 6, 8—10 Favne 

videre; han opstiller atter Stangen, dog uden at losne Skiven, 

og maa nu efter den Sigtendes Vink flytte Stangen til et 

højere eller lavere Punkt, indtil Skivens Midtlinie igjen passer 

med Kikkertens Sigtelinie. Det saaledes fundne Punkt, der 

mærkes med en lost sat Pæl, vil altsaa ligge i lige Hojde med 

det første Punkt, og paa denne Maade findes en Række Punkter, 

der ligge i en Horizontallinie. Skal Linien fortsættes længere, 

end man kan sigte fra Instrumentet, vælges et nyt Standpunkt 

for dette, og Manden, som imidlertid er bleven staaende med 

Stangen ved det sidste Punkt, hvortil der er sigtet, gjor da 

Skiven los, indtil den atter er rettet ind efter Kikkerten. Na ar 

dette er fleet, fortsættes Linien som forhen. Godt Vjemaal og 

nogen Dvelse lette Arbejdet meget og spare megen Loben.

For at undgaa Fejltagelser og gjøre de fundne Punkter af 

Horizontallinierne kjendelige, betegner man dem med skraat 

stillede Pæle.

Af saadanne vandrette Linier afstikker man saa mange, som 

anses fornødne til Oversigt over Jordsmonnet. Øjet vinder 

derved Tilholdspunkter og ser klarere, og de laveste og højeste 

Steder træde tydeligere og overstueligere frem.
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Middelbart finder man de vandrette Linier ved at lægge 

et Net as Nwellationspunkter over den hele Flade. Afstanden 

mellem disse Punkter maa rette sig efter Jordsmonnets ftørre 

eller mindre Regelmæssighed.

Denne Fremgangsmåde er overhovedet kun anvendelig, 

hvor der haves et meget ringe Fald og svage Hævninger og 

Sænkninger. I de fleste Tilfælde er den umiddelbare Op

søgning af Horizontalerne lettere, gjor Sagen overskueligere og
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afkorter det hele Arbejde betydeligt, idet det indskrænker Nivel

leringen til det Nødvendige. Ere Horizontalerne fundne paa 

den ene eller den anden Maade, saa afsætter man forst Hoved

ledningerne paa de laveste Steder i saa vidt muligt lige Linier 

og betegner deres Endepunkter ved Stokke med Halmviske paa 

eller ftørre, paa en eller anden Maade (HL) mærkede Pæle. 

Kllnue Hovedledningerne ikke gjennemfores i lange lige Linier, 

saa maa de enkelte lige Stykker forbindes ved lange Buer, fordi 

flarpe Hjørner i høj Grad forstyrre Vandløbet i Rorledninger.

Sideledningerne lægges derpaa saa lodret som muligt paa 

Horizontalliniernes Retning. Gjor en saadan flere smaa Bllgter 

Fig. 5 a, b, c, d, saa kan man antage en lige Linie som dens 

Gjenuemsnitsretning, ad, og lægge Sideledningerne ef, ef lodret 

paa denne. Har man paa en og samme Skraaning afstukken 2 

eller flere Horizontallinier, gh og ik, der ikke afvige synderligt, 

saa antager man ligeledes mellem disse en Gjenuemsnitsretning, 

mn, der, ligesom ovenfor, bestemmer Retningen for Sideled

ningerne, uv, uv. Disse lægges indbyrdes parallele. Herved 

vil man Undertiden ikke ganske kunne undgaa en ringe Afvigelse 

fra Retningen af det stærkeste Fald, naar man vil holde Ror

ledningerne aldeles parallele. Men en ringe Afvigelse vil heller 

ikte gjore synderlig Skade.

Men gjor den vandrette Linie en ikke ubetydelig Krum

ning indad, ade, saa betragter man ben som sammensat af 2 

lige Linier ad og de, lægger Sideledningerne lodret paa dem 

begge, ef og qr, og lader dem stode sammen i Hjornet ved d, 

saa at de ydre Ender ligge i behørig indbyrdes Afstand. Et 

Stykke af den ene Ledning, st, bliver da Hovedledning.

Men er Retningen af 2 Horizontaler saa forskjellig, Fig. 6 

mn og pq, at de ikke lade sig forlige i een Linie, saa maa man 

tage Hensyn til det vekslende Fald og ved Anlæg af en eller 

flere Hovedledninger, is, føge at muliggjort en forskjellig Retning 

for Sideledningerne ef, gh og kl.
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Krummer den vandrette Linie sig derimod meget stærkt, 

Fig. ? abc, faa den omslutter en Lavning af nogen Længde, 

saa lægger man en egen Hovedledning bd derimellem og lader 

Sideledningerne ef, ef fra begge Sider stede til den.
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Krummer den vandrette Linie sig derimod udad, saa vil 

Bestemmelsen af Sideledningernes Retning ogsaa her afhænge 

af Krumningens Form og Retning mod Hovedledningen, idet 

man gjerne lægger hine saaledes, at de danne en spids eller i 

det mindste en ret Vinkel med disse. For at komme omkring, 

hvor Bugtningen er svag, fører man hver anden Ledning op 

til den samme Afstand, som mellem de enkelte Ledninger for

neden, hvoraf da den anden Halvdel ikke bliver saa lang som 

hine. Vel bliver Afstanden mellem Sideledningerne derved paa 

enkelte Steder ringere end den normalt antagne, men ved et 

Arbejde som et Rorlægningsanlæg, der gjores for lang Tid, kan 

det nmuligt komme an paa en lidt ftørre Udgift, naar Virkningen 

derved bliver sikrere. Er Krumningen meget stærk, Fig. 8, saa
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maa man undertiden mellem 2 længere Rorledninger ab, ab, 

lægge flere korte Ledninger cd, cd, cd.

Er Krumningen meget stærk, saa omslutter den et virkeligt 

Vandskjel, og Rorledningerne gaa da ned til begge Sider der

fra, men komme da ovenfor, mod Hojdelinien, noget fra hver

andre. Stiger Jordsmonnet, omvendt, temmelig stærkt til flere 

Sider fra eet Punkt, saa kan man lægge Ledningerne forneden 

grundere, oppe i Bakken derimod dybere og derfor ogsaa videre 

fra hverandre. De blive da ikke ganske parallele.

Stiger Jordsmonnet derimod blot i een Retning stærkt, og 

man forneden kun kan lægge Ledningerne grundt, men derimod 

hojere oppe stedse dybere og derfor ogsaa videre fra hverandre, 

saa maa man i den nederste Ende, hvor Rorledningerne ikke 

blive saa dybe, og hvor de altsaa maa lægges tættere, lægge 

kortere Ledninger imellem, Fig. 9 a—b. Men vilde de længere 

blive for lange, eller tillade Forholdene ikke at lægge dem

Fig. 9.

dobbelt saa langt fra hverandre, som de kortere, saa er det 

bedre at dele Arealet i 2 Dele, c og d, og give dem hver for 

sig, saavel det oberste, videre rorlagte, som det nederste, tættere 

rorlagte Stykke, en særskilt Hovedledning, der tilsidst kunne 

forenes i een.

Ved Anlæget af Hovedledninger langs Bakker er det ofte 

ikke muligt at finde en lige Linie, som kunde faa et nogenlunde
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ligeligt og til Rorenes Størrelse passende Fald. Man kan da, 

istedetfor eet, indrette flere kortere, af hverandre uafhængige 

Stykker eller give det ene en krummet, af Jordsmonnets Leje 

afhængig Figur, ef, efter at dens Retning er funden med Ni- 

veller-Jnstrumentet ligesom den horizontale Linie, kun med den 

Forstjel, at de enkelte Punkter her lægges lige langt fra hver

andre og med det fornødne Fald. Sideledningernes Bund be

hover desuden ikke altid at danne en lige Linie. Er Skrænten, 

som Ledningen stal folge, ikke lige, men krum eller hul, Fig. 10 

og 11, faa kan Grsftebunden endnu godt gjores parallel med 

Overfladen, kun maa man i det forste Tilfælde ovenfra, i 

Fig. 10. Fig. 11.

det andet nedenfra, se til, at Ledningerne paa de flade Stræk

ninger intetsteds faa for ringe Fald, og at der navnlig i det 

andet Tilfælde ikke forneden lægges for smaa Ror. Ved Be

stemmelsen af, hvilken Storrelse af Ror der man anvendes til 

saadunne Ledninger, maa man nærmest tage Hensyn til Faldet 

paa de laveste Strækninger.

Sluttelig endnu en Advarsel! Man maa vogte sig for at 

samle lange Sideledninger eller Ledninger med stærkt Fald i 

saadunne Hovedledninger, hvis Udlob ved stærke Vande ligger 

dybt under Vandspejlet i Aflobsgroften. Hovedledningens Fald 

formindfles nemlig derved faa meget, som Vandspejlet stiger i 

Bandlobet, og mi ar Sideledningerne da føre meget Vand, er 

Hovedledningen i Reglen for lille til at rumme den tilstrom- 

mende Vandmasse. Paa Grund af det stærke Fald og deraf 

folgende hoje Tryk sprudler Vandet da frem ovenover Hoved-
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ledningen. Nytten af Rørlægningen g nar da i gunstigste Til

fælde tabt, i ngunstigste gjør Rorlægningen Skade.

Her er det tilraadeligt at forene de høje Dele af Marken 

i særegne Hcwedledninger, der ligge over den hojeste Vandstand 

i Vandløbet, og samle de lavere Partier for sig.

I Almindelighed gjor man ogsaa vel i ved Lægningen af 

Planen at tage Hensyn selv til ringe Hævninger og Sænkninger 

af Jordsmonnet, naar de blot have nogen Udstrækning, og lude 

dem indvirke paa Sideledningernes Retning og Valget af Hoved

ledningerne. Det er i Reglen bedst ikke at gaa med Lednin

gerne iijjennem saadanne, om og kun smaa, Hævninger, og 

navnlig maa det undgaas, naar man træffer paa Kvægsand i 

Undergrunden. Groften maa ellers blive dybest der, hvor Kvæg- 

sundet ligger højest, og bu det ofte allerede har sine store 

Vanskeligheder blot at trænge 1 Fod dybt ned i dette, hvor det 

ikke kan undgaas, vilde det i hoj Grad være Upraktifl at opsøge 

Lejlighed dertil, hvor man med Lethed kan undgaa det. At give 

Groftebunden i saadanne Tilfælde det behørige regelmæssige 

Fald forudsætter en særlig Paalidelighed og Dygtighed hos Ar

bejderne eller et meget omhyggeligt Tilsyn, Egenskaber, der ikke 

ere saa ganske almindelige, og som man altid saa lidt som mu

ligt stal gjore Regning paa. Af disse Grunde er det i Reglen 

bedre at lægge Grøfterne saaledes, at deres Bund kan gaa 

parallel med Jordens Overflade og kun at betragte et Jordsmon 

med bolgeformig Overflade som opfyldt og jævnt, naar disse 

Hævninger og Sænkninger ingen kjendelig Udstrækning have 

eller kunstigt ere fremkomne, s. Ex. ved Sammenplojning i høj

ryggede Agre. Det lader sig imidlertid aldeles ikke bestemme, 

hvilket Omfang saadanne Hævninger flulle have, for at fortjene 

at paaagtes. Der vil ikke kunne bestemmes nogen almengyldig 

Størrelse derfor, ligesom der ogsua maa tages Hensyn til Led

ningernes Afstand, for saa vidt som en lille Hævning ikke kan 

komme i Betragtning, hvor Afstanden er stor, medens den vilde 

fon Indflydelse paa en tættere Rørlægning.
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Endelig maa der ved Afstikningen af Sideledningerne tages 

Hensyn til, om Grundvandet optræder fortrinsvis i enkelte 

Aarer i Undergrunden eller skylder en Kilde sin Oprindelse. I 

forste Tilfælde er det temmelig ligegyldigt, paa hvilket Sted 

Ledningerne flære ind i det vandforende Lag, naar de blot 

komme derind. Kommer Rorledningen derimod ikke ind lige i 

Midten af en forekommende Kilde eller Grundvandsaare, faa 

bliver denne ofte i Ledningens umiddelbare Nærhed uforandret 

(jeg har sect dette i 2—3 Alens Afstand fru en 7 Fod dyb Ror

ledning), og forst længere Tid efter, ofte efter flere Aars Forlob, 

danne de nødvendige Beje sig, ad hvilke Vandet kan finde til 

Ledningerne. Som oftest ville de svage Steder findes ved en 

noje Iagttagelse af Jordoverfladens Form, Fugtighedstilstanden 

og Plantevæksten paa De paagjaldende Steder. Passer derfor 

en Ledning efter Planen ikke nøjagtigt med et saadant Sted, 

saa er det bedst at lægge den der og fordele Forstjellen mellem 

de undre; men naar dette ikke lader sig gjore, saa maa man 

lægge en Sidearm fra den nærmeste Rorledning hen til Kilden, 

og man vil da idetmindste straks opnaa den fulde Virkning *).

Vel medfører Anlæggelsen af Sideledningerne i forskjellig 

Retning et slorre Antal Hovedledninger, end naar hine gjores 

lange og lægges i een Retning; men det maa heller ikke over

ses, at disse flere Hovedledninger faa desto mindre Arealer at 

aflede Vandet fra, og at de derfor kunne lægges af Ror med 

desto mindre Lysning. Omkostningerne blive saaledes idetmindste 

ikke meget forøgede.

Hvor Jordsmonnet tillader eller nodvendiggjor det, kan 

man desuden ogsaa forene forskjellige Hovedledninger i en eneste 

og derved ikke alene i mange Tilfælde gjore aabne Grøfter 

overflødige, men ogsaa formindske Antallet af Udlobene og fol-

') Denne Udvej er ogsaa altid at anbefale, hvor man under Arbejdets 

Udførelse træffer paa fljulte Kilder, der trykke paa Groftesiderne, og 

som kun paa denne Maade med Sikkerhed kunne fjærnetz. Overs.

6



gelig af de Punkter, der kræve et stadigt Tilsyn. Aabne Grøf

ter blive kun nødvendige, hvor Masser af Overflade-Vand 

stramme sammen, hvor Aflod maa tilvejebringes eller vedlige

holdes for hojere liggende Grnndstykker, og hvor der til Hoved- 

ledningerne vilde behoves Ror af faa betydelig Størrelse, nt 

Bekostningen vilde overstige de Fordele, de medforte.

Undertiden vil man endelig ogsau se sig nødsaget til, for 

at naa den for Jordsmonnet paa den anden Side fornødne 

Dybde af Ledningerne, at gaa med Hovedledningerne under 

Bunden af aabne Grøfter, som man enten gaar tværs over 

eller ogsaa folger langs med, fordi disse ikke kunne gjores dybe 

nok, og det stærkt stigende Jordsmon ikke tillader at lægge hine 

i nogen Afstand derfra. Men denne Forholdsregel maa man 

kun i yderste Nødsfald gribe til. Paa Kanter og i Bunden af 

aabne Grøfter vokse altid fleraarige Planter, undertiden med 

dybe Rodder, og en eller anden Rodtrævl finder let derfra Vej 

til Rorledningen og giver Anledning til Forstoppelse. For om 

muligt at undgaa dette, maa man helst give Grøften over 

Hovedledningen faa stærke Skraaninger, at den kan plojes 

igjennem. Tillige maa man stode Jorden over Norene rigtig 

fast, for at Vandet, der lober i Grøften, ikke skal trænge i 

Masse ned i Rorene og derved gine Anledning til Forstyrrelse og 

Forstoppelse af Ledningen. Af samme Grund er det i Reglen 

ikke raadeligt at benytte gamle dybe Grøfter til Anlæg af Hoved- 

ledninger, selv om de tildækkes og behandles med Markredskaberne, 

da her for ofte forekomme Forstoppelser, som hidrøre fra Rodder, 

der fandtes i Bunden, og som have beholdt deres Livskraft, selv 

efter at Groften er dækket.

At forbinde alle de forskjellige Figurer, som paa denne 

Maade fremkomme, til et samlet Hele, har paa smaa Arealer 

og med jævne Heldninger af Jordsmonnet ikke store Vanskelig- 

heder; det kræver derimod megen Dvelse og en betydelig Fær

dighed i at lægge Plan eller megen Tid og Hovedbrud, mi ar 

det gjælder store og bakkede Jordstykker. Her vil den ovede
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Planlæggers Hjælp sikre mod mange Misgreb og lonne sig ved 

Undgaaelsen af unødvendige Arbejder og Besparelsen af Anlægs

kapital. Man vil ogsaa i denne Henseende lære at fljonne paa 

Nytten af Arbejdets Deling.

Af Stedforhold og Omkostninger afhænger da Maalestokken 

for det Hensyn, der skal tages til ovennævnte Momenter, thi 

det bliver her, som overalt og til alle Tider, Opgaven med de 

forholdsvis ringeste Kræfter og Udgifter at opnaa det Bedste 

og mest Mulige. Men alle Hojde- og Jordbundsforhold maa 

ved Afstikningen af Ledningerne paa Marken staa klart for 

Tanken, alle opstaaende Vanskeligheder, hvad enten de bestaa i 

mangelfuldt Aflod eller i Undergrundens Beskaffenhed eller andre 

Ting, nære bekjendte før Arbejdernes Udførelse, og Midlerne til 

at afhjælpe dem være ved Haanden, saafremt de ved Afstikningen 

kunne komme i Betragtning eller derved fjærnes, o. s. n.; thi 

kun paa Marken selv, hvor man er i Stand til at 

overse enhver enkelt Lednings Stilling ligeoverfor 

de forskjellige Afvekslinger af Jord og Fald, kan og 

maa en brugbar Plan ligesom vokse frem af Sted

forholdene. At lægge Planen inde i Stuen er kun muligt i 

meget sjældne Tilfælde og paa meget fladt Jordsmon.

Sideledningerne afsættes paa Marken ved Pæle for begge 

Griber, der betegnes med de samme Lobenummere. Endelig maa 

endnu bemærkes, at der hvor de overste Ender af forskjellige 

Sideledninger stode sammen ved et Vundskjel, kunne de holdes 

halvt faa langt fra hverandre, som Afstanden mellem Rorlednin< 

gerne. Det Samme gjælder ogsaa, hvor Sideledningerne af et 

andet System begynde (jfr. S. 78, Fig. 9), under en ovenfor 

liggende Hovedledning.

Sluttelig skal endnu bemærkes, at det ved Planlægningen 

er aldeles nødvendigt nt holde sig til en stræng Regelmæssig ked 

og Orden, for ikke at overspringe Stykker, som det senere knude 

volde mange Vanskeligheder at drage med ind i Planen.

6*
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Disse forfkjellige Data maa optegnes paa Marken, for at 

man straks derefter kan udfore en Plan, idetmindste en fuld

stændig Haandtegning. Bed alle saadanne Arbejder er det hen

sigtsmæssigt at vænne sig til en bestemt Betegnelse for de for- 

fljellige Ting og gjore Oversigten baade let og tydelig. Maneren 

kan forovrigt naturligvis ikke være bestemt. Forfatteren kan 

derfor heller ikke foreskrive sin som en Rettesnor, men kun 

anbefale den som den, han selv har funden praktisk og hensigts

mæssig.

Saaledes maa Linierne for Sideledningerne betegnes med 

rode enkelte, for Hovedledningerne med dobbelte Streger, hvor- 

paa ligeledes indskrives med Rodt de Nummere eller Betegnelser, 

som de tilsvarende Pæle have faaet paa Marken. Ved begge 

Ender af Ledningen og paa de Steder, hvor Jordsmonnet kræver 

en anden Dybde for det, anfores Dybden, og mellem Ror

ledningerne Afstanden mellem disse, med sorte Tal, for at Op

synsmanden uden Vanskelighed paa egen Haand igjen kan finde 

sig til Rette, dersom en Pæl nu og da stulde gaa tabt. De nød

vendige aabne Grøfter ligesom andre Ting, som Mergelgrave rc., 

betegnes med blaa eller forte Linier, ligesom Retningen, hvori 

Vandet løber, antydes med smaa Pile.

Det vil endnu være nødvendigt at betegne de sorftjellige 

Rorvidder paa Planen. For at kunne bestemme dem, maa 

Hovedledningernes og i tvivlsomme Tilfælde tillige Sidelednin

gernes Fald være nivelleret, og deres Længde maalt, hvilket 

navnlig gjcelder om Sideledningerne, naar det kan forudses, at 

de blive længere end tilladeligt for l- eller 1} Tommes Ror. 

Paa langtrukne, langsomt stigende Skraaninger vil dette oftere 

forekomme; dog vil man allerede, ved al afstikke nogle Horizon- 

tallinier i en vis Afstand fra hverandre, have lært dette Fald 

at kjende. Men da der allerede forekommer Tal nok i Planen, 

saa er det bedst at indføre andre Tegn for Rorenes Vidde, for 

at umuliggjore enhver Forveksling.



85

Forfatteren bruger:
ingen Betegnelse for 1 og 1| Tm. Nor,

som Betegnelse for 1| Tm. Ror,

X - - - 2 -

F - - - 3

- - 4 -

y — - - 5 -

$ — — — 6 — o. s. v.

og antyder det Punkt, hvor den noterede Rorvidde skal begynde, 

med en lille Pil. Bestemmelsen af Norenes Vidde sier forøvrigt 

paa den i § 13 beskrevne Maade.

§ 17. Vlrrktoj.

Kan man end ikke rose Englænderne for, at de for Rør

lægningens Vedkommende have ydet særdeles Meget i videnstabe

lig Henseende, saa maa man paa den anden Side indromme, 

at de, hvad den praktiske Udførelse angaar, have vidst at vælge 

de hensigtsmæssigste Midler. Englænderne og Nordamerikanerne 

gaa ud fra den vistnok ene rigtige Grundsætning, at om en 

buelig Arbejder ogsaa kan levere godt Arbejde med daarligt 

Værktøj (Franklin kalder det en daarlig Mekaniker, der ikke 

i Nødsfald kan save med en Fil eller file med en Sav), saa 

opnaas dog ved Hjælp af gode Redstaber ulige Mere af lige 

godt Arbejde med Anvendelse af den samme Kraft, eller med 

andre Ord: Prisen paa det udforte Arbejde bliver med samme 

Kraftanvendelse meget billigere. De anvende derfor hele deres 

Skarpsindighed paa at opfinde saa hensigtsmæssige Redstaber 

som muligt. Man kan derfor ogsaa være overbevist om, at 

hvad der er kommen almindeligt i Brug i England, virkelig har 

meget for sig og ikke ustraffet kan forkastes. Dette gjælder 

navnlig ogsaa om Vcrrktoj til Rorlægning, og naar dette ikke 

anvendes hos os, fordi vore Arbejdere foretrække at arbejde med 

Spade og Skovl, som de ere vante til, saa gaar det ud over
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i
Arbejdsherrerne, som se igjennem Fingre dermed og i deres 

Iver for Rorlægningen ikke betænke, at ß eller mere pr. Favn 

paa nogle hundrede Tdr. Land lober op til Hundreder af Dalere, 

som egentlig ikke komme Rogen tilgode. Vore Arbejdere ere 

Yderlig konservative og kunne ikke let aflægge gamle Vaner. 

Men paa den anden Side tænke de ogsaa paa deres Fordel og 

indlade sig paa nye Indretninger, naar de forst ere komne til 

Overbevisning om disses Nytte. Opgaven er derfor blot at 

bibringe dem denne Overbevisning; men her skorter det. Dertil 

kommer endnu det særegne Uheld, at Værktøjet, som er bleven 

gjort efter Tegningerne i forstjellige Rorlcegningsboger, idet- 

mindste saa vidt Forfatterens Erfaring gaar, har været aldeles 

Ubrugeligt; enten har det været for tykt og svært, saa at Brugen 

fif det krævede en aldeles uforholdsmæssig Kraftanstrængelse, 

eller det var tyndt og svagt, saa det meget snart gik itu. Var 

dette en af Aarsagerne, som forhindrede dets almindelige Ind

førelse, saa var Hovedsagen dog den, at det manglede paa fast 

Villie og Udholdenhed til at vænne Arbejderne til det nye Værk

tøj, ellers vilde hine Mangler snart have været afhjulpne, og 

de gamle Redstaber lagt tilside.

I det Folgende gives en Beskrivelse med Tilføjelse af 

Maalene paa de forstjellige, notwendigste Redstaber for at Ud

fore Arbejdet saa godt og billigt som muligt.

a. Spader.

1. En sædvanlig Groftespade, foroven 9.}, forneden 8| 

Tm. bred, 10 Tmr. lang, ialt 3| Pd. tung. Fig. 12.

2. En anden, foroven 8|, forneden Tm. bred, 12 Tm. 

lang, ialt 3| Pd. tung, Fig. 13.

3. En tredie, foroven 6| Tm., forneden 4.^ Tm. bred, 

14 Tmr. lang, til det nederste Stik af de mindre Hovedlednin

ger, ialt 5 til Pd. tung, Fig. 14.
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4. En fjerde, til det 

foroven 4 Tmr., forneden 2 

til Pd. tung, Fig. 15.

uederste Stik for Sideledningerne, 

Tmr. bred, 16 Tmr. lang, ialt 5

Begge de sidst beffreime Spader maa, da de klemme meget 

stærkt i. de smale Groster og derhos undertiden i meget fast og 

stenet Jord skulle virke forn Brækjern, ikke alene naa med 1—2 

Skinner langt op paa Spadeskaftet, men ogsaa være meget stærkt 

byggede. Jo fastere og mere stenet Jorden er, desto stærkere 

maa Spaden være, for ikke at bøje sig eller brække itu. Dens 

Blad er paa Forsiden noget hvælvet, fordi Jernet derved faar 

større Fasthed, uden at blive synderlig sværere. Den vedhæn

gende Jord tosnes ogsaa lettere fra et saadant Spadejern, naar 

Hvælvingen udvider sig noget opad.

Spaderne maa desuden være godt forstaalede. Deres hele 

Længde Udgjor, iberegnet Skaft, 4—4| Fod.

b. Drænskovle.

Ligcsaa nødvendige ere Drænskovlene til at optage den fra 

det sidste Spadestik smulrede, lose Jord og afpudse Grofte- 

bunden. De maa i deres Maal passe til de tilhorende Spader, 

d. e. være en Smule smalere.
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1. En større Drænskovl til Hovedledningerne for indtil 

3 Tmr.s Ror, 14 Tmr. lang, 4 Tmr. bred. Fig. 16.

o. . 2. En mindre til Sidelednin-
Fig. 16 .

A gerne 14 Tmr. lang, men kun 1| 

// bred. Fig. 17.

X/ Jernet i disse Skovle maa ikke

// være halvkredsformigt, men kun et

(j/ '—-—> Cirkelafsnit, fordi den dermed op-

J 'o' tagne Jord da lettere lader fig ryste 

X af. De maa være forsynede med et

X/ efter Grøftens Dybde passende langt

// Skaft, saa at Arbejderen ovenfra be-

6/ /——-—\ kvemt kan arbejde dermed, og danne
ven Vinkel af omtrent 45 Grader med 

Fra. 17.
Skaftet. Med nogen Dvelse aspudses 

Groftebunden ganste fortræffeligt med dette Redflab. Den er

holder derved en hul Form, der giver det mest passende Leje 

for runde Ror.

Hytterne, hvori Skafterne stikkes ind, maa ikke gjores for 

korte, da Jernet ellers hvert øjeblik gaar lost.

Hvor der arbejdes ordentligt, ere Drænflovlene aldeles 

tilstrækkelige til at rense og glatte Groftebunden med og gjore 

saaledes alle andre Midler aldeles overflødige.

c. Skovle.

Paa mange Steder anvender man istedetfor disse Dræn- 

skovle i samme Øjemeb en Slags hule Skovle, hvis Jern stal 

være dannet aldeles som Drænskovlenes. For at bruge dette 

Redflab, maa Arbejderen staa nede i Groften. Men derved 

forages let Arbejdet til ingen Nytte, fordi Groftebunden især i 

blod Jord altid igjen optrædes og gjores ujævn, efterhaanden 

som Arbejderen gaar fremad. Desnden kan denne ikke engang 

røre sig i de aldeles smale Grofter til Sideledningerne og de 

mindre Hcmedledninger. Anbefalingen af Skovlene forubfætter
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derfor en for bred og følgelig med Odselhed gravet Groft. Kun 

i fast Jord og i ftørre Hovedledninger, som allerede i og for 

sig udfores brede nok, kan en saadan Hulskovl anvendes med 

Fordel, fordi man paa dennes korte Skaft kan udove en ftørre 

Kraft end paa Drænskovlen. Hulstovlens Jern er 12 Tmr. 

langt, 5—6 Tmr. bredt og ligeledes ikke aldeles halvkreds-

Fig- 18. sormigt bojet, Fig. 18; dens

Skaft vender til den mod- 

,^z satte Side af Drænfkovlens.

z^z  ̂ Dettes Bøjning og Længde

s retter sig efter Folkenes

Størrelse.

Flade Skovle til at tage den fra de overste Spademaal 

losstukne og tilbagefaldne Jord op med bruges aldeles ikke af 

Englænderne. Arbejderen, som graner det andet Spademaal, 

træder den Smule lose Jord, der ligger i Groften fra det forste 

Spademaal, fast nnder Arbejdet, idet han rykker sig tilbage, 

forend han selv kommer dertil med Spaden. Men forat Ar

bejdet flat gaa jævnt og godt fra Haemden, faa ndfordres dertil 

foruden Anvendelsen af hensigtssvarende Spader, paa hvilke den 

losstukne Jord bliver godt liggende, at en og samme Grofte- 

graver paa hele Linien ogsaa tager hele Spademaalet lige godt op. 

Sker dette ikke, faa maa der støvles efter. Det Samme gjalder 

om det andet, tredie Spademaal o. s. v. Ere Arbejdsfolkene 

derfor nogenlunde flinke, og arbejde de med lidt Opmærksomhed, 

saa behoves der heller ikke hos os flade Skovle til at rense op 

med efter de overste Spademaal. Deri, at det mindst Mulige 

af Groftejorden smulrer fra, ligger det særlige Fortrin ved 

Drcrnspaderne med deres lange og hvælvede Jern. Naar ma t 

derhos betænker, at man, for at magte eet Spademaal, som 

graves med Drænspaden, maa grave 2 Spademaal med en al

mindelig Spade og 2 Gange skovle efter, saa kan det ikke be- 

tvivles, at det bedre Vcrrktoj her betydeligt formindsker Ud-
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giflerne og dog giver Groftegraveren niere Fortjeneste. Men i 

alt Fald er det godt, naar Groften skovles ren, forend det sidste 

Spademaal graves, da man forst derefter ret kan kjende, hvor 

der er gravet for dybt eller for grundt. Det sidste Spademaal 

bliver da regelmæssigere, og Groftebuildett betydelig lettere at 

rette af.

De bedste Skovle dertil ere flade, jernbeslagne Træskovle 

eller hele Jernskovle. De blive 12—14 Tmr. lange og noget 

smalere end de tilsvarende Spader.

d. Læggestangen.

Ere Grøfterne gravede med de ovenfor beskrevne Spader 

og rensede med Drænstovlen, saa kan og maa Ingen derefter 

komme i Grøfterne. Rørlægningen maa derfor foretages, lige

som Oprensningen ovenfra. Dertil tjener en 

Fig. 19. Krog af Jern, Fig. 19, der sættes paa et efter 

Grøfternes Dybde afpasset Skaft. Krogen selv 

er rund, 10 Tmr. lang, | Tm. tyk og næsten 

retvinklet. Med denne tages Rorene, der i For- 

vejen ere lagte langs med Groften, og ned- 
iU— lægges deri. Krogen maa være kortere end 

Rorenes Længde, forat den ikke, naar man 

trykker eet Ror fast med den, skal naa ind i det foregaaende 

og forrykke dette i dets Leje ved de Bevægelser, som gjores med 

Stangen, for at bringe det folgende i det rette Leje og trykke 

det fast til Bunden.

Paa den opretstaaende Del af Krogen er anbragt en For

længelse, for dermed at kunne stode paa et bestemt Punkt af 

Noret, efter at Krogen er trukken ud deraf, dersom den ikke, 

ved blot at trykkes, vil komme i det rette Leje. Aten denne 

Hage maa ikke være længere end de tyndeste Rorvægges Tykkelse, 

da den ellers meget let stoder mod Groftebunden, naar Krogen 

tages ud af Noret, og derved let river dette lost. Heller ikke
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maa Hagen være tykkere end den øvrige Krog, for at den ikke 

skal stode imod Siden af Grøften.

I forfljellige Rorlægningsboger findes Tegninger af Lægge

stange, der tjene til paa een Gang at lægge Ror og Muffer, 

men de due ikke, dels fordi Mufferne allerede i og for sig ere 

slette (se § 26) og derfor mere end uundværlige, dels fordi de 

aldeles ikke due til at lægge de blotte Ror uden Muffer.

Endnu omtaler Forfatteren en af Gropp anbefalet Lægge

stang, der er 6—8 Fod lang, || Tm. i Gjennemsnit med et 

5—6 Fod langt Træskaft. I det nederste af Stangen er an

bragt et Øje, hvori fastgjøres et 8 Fod langt Reb, hvormed 

Stangen trækkes ud fra Rørene. Hertil hører endnu en lille 

Krog, hvormed Krogen med Rorene paa hjælpes ned i Grøften. 

Med denne lægges altsaa 6—8 Rør ad Gangen, dog ikke uden 

6 Mands Hjælp. Da Gropp ingenlunde har godtgjort det 

Dkonomifke ved dens Anvendelse, og den ikke vides at være 

anbefalet eller bragt i Anvendelse her i Landet, udelades i det 

Følgende (§ 19) Forfatterens udførlige Godtgjørelse af dette 

Redstabs Uhensigtsmcessighed.

e. Stokke

til at afstikke Grøfterne efter.

f. Snore

til at afstikke Grøftekanterne efter.

g. Sigtestokke (Mirer)

til at afrette Groftebunden efter, hvor der er et tvivlsomt og 

meget ringe Fald, som det ofte kan hænde for Hovedlednin- 

gerne, eller naar der under Arbejdet intet Vand findes i Grøf

terne. De bestaa af en 8 Tmr. bred og 4 Tmr. hej sir-



92

Fig- 20. kantet Træplade. Paa 2 af disse er 

den oberste Halvdel sort eller rod, den 

nederste hvid, medens den tredie og, 

om den haves, den fjerde foroven ere 

malede hvide og forneden sorte eller 

rode. Pladen anbringes lodret paa en 

4 Fod hoj Stang, og Stokkene maa, 

iberegnet Pladerne, være nøjagtigt lige 

høje. Man sigter hen over deres overste 

Kant. Fig. 20 fremstiller et Par 

saadanne Sigtestokke.

h. Maalestokke

til at maale Grøfternes Brede, Dybde og Længde med.

Disse Redskaber bitrbe intetsteds mangle, hvor der ror

lægges i noget'Omfang.

Desnden kunne under usædvanlige Forhold endnu behoves:

i. En ftørre Drænskovl, Fig. 21, 14 Tmr. lang, 

mindst 6 Tm. bred, til at optage Jorden med, hvor Grøfterne 

ere faldne sammen. Dette ffer i Reglen kun, hvor der i Under-

gruiiben findes Drwsand eller en 
21* anden blod Masse, som flyder

/X sammen med Vandet, og naar

X/ Siderne derved blive hule for»

neden, eller der indtræder hcrftige 

/—1—- ------ Regnskyl, medens Grøfterne ere

XZZZZZD aabne, og Rorene endnu ikke ere

lagte, eller naar Groftesiderne fryse. 

Vandet opbløder under saadanne Forhold Jordmassen saaledes, 

at den yderst vanskeligt lader sig ose med almindelige Skovle 

eller Spader. I saa Fald anvendes denne Drænskovl, hvormed 

der arbejdes, som med de andre, ovenfra, og hvormed Massen 

tages op, uden at træde deri, og Arbejdet gaar da meget godt 

og hnrtigt fra Haanden.
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9.3

Men da den Jord, den kan rumme, har en ikke ringe 

Vægt, faa maa Skovlen selv i Midten ved et Par Jernbaand 

aa, være forbunden med Skaftet, for at den ikke for Styrkens 

Skyld skal gjores tykkere og tungere end nødvendigt.

k. Spids- og Bredhakken, 

Fig. 22.

Fig. 22, til at ophugge en meget 

haard eller stenet Jord, som man 

ikke kan komme igjennem alene 

med Spaden, f. Ex. Ahl, tør 

og haard Lerjord m. fl.

l. En Krnmhakke

til at tage Nodder op med.

m. Brækjern og Vægtstæng er

til at losbryde og optage Sten med, som ikke kunne tumles 

med Haanden.

n. Jordboret

til forberedende Undersøgelser. Dertil kan ethvert almindeligt 

Skebor bruges. Det maa mindst nære 9 Fod langt. 1 Fod 

er en passende Længde, og 2 Tmr. en hensigtsmæssig Vidde 

for Skeen.

o. Støderen.

Til Enden nf en Stang er fastgjort et 15 til 18 Tmr. 

langt, rundt Tværstykke, af Rorenes Tykkelse, som ved 2
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Fig. 23. Skrå astykker yderligere er fastgjort til

yi Skaftet. Fig. 23. Hermed dannes

et Leje for Rorene, forend de ned- 

t  i lægges, i harpet Grus, som kastes i

ü Grsften, hvor Bunden er blod af 

v.—Drivsand, der strømmer til fra Bunden 

og fra Siderne og kan gjore Rorenes 

Leje usikkert eller neden fra kan trænge ind i Rorene og ikke 

lader sig magte med Drænflovlen.

§ 18. Forflrrdigelse af Grofterne.

Da Drængrofterne kun i kort Tid flulle holdes aabne, 

inden de igjen kastes til, kommer det ved deres Gravning for

trinsvis an paa at spare Anlægskapital, blot at tage faa megen 

Jord op, som absolut nødvendigt, for at kunne komme ned til 

den bestemte Dybde. De maa derfor graves faa smale som 

muligt, d. e. blot saa brede, at Arbejderne netop kunne røre sig 

deri. Til 4 Fods Dybde er 16 Tmrs. Brede aldeles til

strækkelig, og kun ved en ftørre Dybde, naar Folkene maa ar

bejde sig ned indtil Skuldrene eller maaske over Hovedet, behove 

Grofterne at være noget bredere. Med 6 Fods Dybde behoves 

24 Tmrs., og med 8 Fods Dybde hejst 30 Tmrs. Brede for

oven, endog for de allerstorste Hovedledninger. Naar Grofterne 

graves paa Akkord, lære Folkene snart selv at indse dette og 

grave da as sig selv utroligt smale Grofter.

I Bnnden behove Grofterne kun at være saa brede, som 

det udvendige Maal af de Ror, der stulle bruges. At gjore dem 

ftørre er ikke alene en unyttig Kraft- og Pengeanvendelse, men 

ogsaa for saa vidt miudre sikkert, som Rorene lettere forflyde sig 

ved Tilkastningen paa den bredere Bund. Ved Forskydningen 

til Siden ere Forstoppelser meget ofte fremkomne, medens dette 

vanskeligt sker i ganske smale og passende Grøfter.
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Endvidere bør man aldrig begynde paa at grave Dræn- 

*' grøfterne, førend Rorene ere ved Haanden. Ere Grøfterne 

tidligere færdige, og det trækker ud med at staffe Rorene til 

Veje, og der i Mellemtiden indtræffer Regnvejr, saa falde 

Grøftekanterne ofte meget sammen, Vandet stemmes op og for

anlediger meget besværlige Arbejder, som i hoj Grad fordyre 

Anlægene, og dog let kunde være undgaaede. Hertil kommer 

endnu den Ulæmpe, at paa saadanne oprensede Steder ere 

Rorene vanskelige at lægge i den opblødte Jord og forskyde sig 

derfor let. Rorene bor derfor straks ved Arbejdets Begyndelse 

kjores til og aflæsses i smaa Hobe langs Drænlinierne. Lig

nende Sammenstyrtninger sinde Sted, hvor Jorden er blod, 

naar Grøfterne længe staa aabne i Frostvejr.

Derfor bor man ikke begynde saa tidligt eller arbejde saa 

langt ud paa Störet, at man udsætter sig for at forstyrres af 

Nattefrost. Den bedste Tid til Rorlægningsarbejder er over

hovedet i stiv Lerjord Foraar og Efteraar, saa længe den endnu 

er blod og vaad; i koldt Sand, eller hvor der findes Drwsand 

og deri bestandig Vand i Undergrunden, om Sommeren, naar 

Jorden er torrest.

Med Gravearbejderne maa man i alle Tilfælde begynde 

fra den nederste Ende, for at Vandet, der kan samle sig i 

Bunden, kan lobe as og ikke skal volde Vanskeligheder ved 

Arbejdet.

Efter at den ene Side af Grøften er udstukken efter Stokke 

(man bør vænne sig til altid at betragte den med Pælene be

tegnede Linie enten som den hojre eller den venstre Grøftekant), 

og helst begge Sider af Groften ere satte af med Snore, be

tegnes Grøftekanten med Spaden. I blod Jord er det nok 

blot at gjore en Streg langs med Snoren. I losere smnlrende 

Jord betegnes Grænsen lettest, hurtigst og bedst ved med 

Spaden Mot at strube Jorden sammen mod Midten. Er Jorden 

derimod overtrukken med en tæt Græstorv, eller er den meget fast, 

maa der, ligesom ved sædvanlige Grofler, gjores et dybt Stik,
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Fig. 24.

hvorved man dog holder Spaden næsten ganske lodret, fordi 

Grøften ellers allerede ved det andet Spademaal bliver for smal.

Derefter skaffes Snoren til Side, og Arbejderen begynder 

da at grave det forste Spademaal. Alt efter Grøftens Brede 

tager han 2 eller 3 Spademaal ved Siden af hverandre; man 

passer da paa, at Spadens Kant ved det ene Spademaal nøje 

passer i den ene Grøftekant, ved det andet i den anden, og at 

Spaden ikke stilles lodret eller i en stump 

Vinkel til Grøftekanten, men i en spids 

Vinkel dermed, omtrent i Retningen cd 

og ef, Fig. 24, nuur man begynder at 

grave ved a og graver henimod b, for 

at man altid kan holde Grøftens Side 

starpt afflaaren. Sker dette ikke, saa 

flyder den forneden tilspidsede Spade sig 

altid formeget tilbage fra Grøftens Sider, 

og Grøften bliver da desto fmalere, jo 

længere man kommer ned. I saa Fald maa Grøftens Sider, 

for igjen at faa den fornodne Plads til Arbejdet, stikkes ud 

ovenfra nedad, og Jorden, som ved denne Lejlighed salder ned, 

atter skovles op, hvilket Arbejde godt kunde spares.

Naar den forste Graver er rykket et Stykke frem, træder 

en anden til. Har den Forste arbejdet omhyggeligt, er der kun 

lidt los Jord tilbage i Grøften. Den behøver da ikke at skovles 

op, og den anden graver da straks det andet Spademaal, lige

som hans Formand det forste. Ved at bevæge sig baglængs i 

den smale Groft, træder han bestandig med det Samme den lose 

Jord igjen fast. Paa samme Maade tages det tredie Spade

maal op o. s. 1). indtil det næstsidste, altid efter Grøftens Brede 

i 2—3, forneden i 2 Stik. Men dersom der for hvert 

Spadestik bliver megen los Jord tilbage i Groften, saa maa 

denne hver Gang forst opskovles.

Det næstsidste Spademaal bliver kun 1 Spadestik bredt og 

maa for Sideledningerne og mindre Hovedledninger graves med
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Spaden Nr. 2 (S. 87, Fig. 13). Hertil at anvende Spaden 

Nr. 3 (Fig. 14) er selv for Sideledningerne ikke godt, fordi 

Grøften da forneden bliver for smal for Arbejdsfolkene, der 

skulle opflovle Grøften og opgrave det sidste Spademaal. Dette 

næstsidste Spademaal flovles efter, for at gjore Bunden saa 

jævn som muligt, hvorpaa det sidste Spademaal graves til 

Sideledningerne med Spaden Nr. 4 (Fig. 15), til Hovedled- 

ningerne, alt efter deres Størrelse, enten nied Nr. 3 eller 2. 

Gaar Arbejdet ogsaa tilsyneladende langsomt med Nr. 3 og 4, 

da man sjælden tager mere end et 3—4 Tmr. tykt Spadestik, 

saa gaar det dog meget hurtigere fra Haanden end med al

mindeligt Værktoj, fordi man dermed, for nt komme 14—16 

Tmr. dybt, maa tage 1^—2 Spadestik, og maaske desuden stovte 

en Gang mere, medens denne Dybde kan naas paa een Gang 

med hine. Anvender man til Hovedledningerne større Ror end 

3 Tmrs., saa maa man ogsaa bruge bredere Spader.

Ved Gravningen af det sidste Spademaal maa man passe 

paa, at Spaden stikkes ensformigt og hver Gang fuldstændigt 

ned i Jorden. Forsømmes dette, saa bliver Groflen under 

Gravningens Fortsættelse bestandig smalere og grundere, og det 

er svært igjen at komme ned til den fulde Dybde, fordi de 

stauende, snævrere Groftevægge aldeles indeklemme den til

spidsede Spade, saasnart den paany stal stodes helt ned. Man 

graver sig umlkaarligt op, Groftebrmden bliver Uregelmæssig, 

og et.ubehageligt Efterardejde med Dranstovlen nodvendiggjores.

Efter at det nedersle Spademaal er gravet, bliver Bunden 

afpudset med Drænskovlen, for store Hovedledninger med Hul- 

skovlen, og den lose Jord borttaget. Dvede Arbejdere aflevere 

Grøfterne saa jævne, som om de vare hovlede. De borttage de 

smaa Forhøjninger og sirs tor og los Jord i Fordybningerne, 

som de trykke fast med Drænskovlen. Betydelige Fordybninger 

i Groftebunden ere yderst ubehagelige og maa saa vidt muligt 

undgaas. Den nedkastede lose Jord giver, naar den er leret og 

opblødt nf Vandet i Grøften, kun et usikkert Leje for Rorene.
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Saadanne Steder kræve derfor senere ved Lægningen en særegen 

Omhu, ellers forstydes Rorene let ved Byrden af den paafyldte 

Jord, og disse Forflydninger give da Anledning til Forstoppelse.

Findes der under Arbejdet flydende Vand i Grøfterne, 

navnlig i Sideledningerne, faa erkjender man paa den aller 

letteste og sikreste Maade paa dettes Bevægelse, om de have 

tilstrækkeligt Fald. Vattdet tnaa lobe ligeligt deri og intet 

Steds danne smaa Vandflader. Er mart derimod nodt til at 

arbejde uden Vand, faa kan man kontrollere Bunden med 

Sigtestokkene. Man opstiller til den Ende 2 uf de ovenfor be

skrevne Sigtestokke i passende Afstand (S. 92, Fig. 20) og sigter 

over disses Overkant til Overkanten af en tredie Sigtestok, som 

opstilles paa de tvivlsomme Steder imellem eller bag de andre. 

Ligge da alle 3 Overkanter t een Lime, saa er Sagen rigtig, 

men rager den ene over de andres Sigtelinie, saa er Groftetts 

Bund paa det Sted for hoj, ligger ben lavere, saa er der en 

Fordybning. Fejlene maa da afhjælpes, indtil de 3 Overkanter 

fulde sammen. Hvor Faldet er tvivlsomt eller ringe, som Til

fældet er med mange Hovedleduinger, maa de 2 forste Stokke 

forst rettes ind med et Nivellér-Jnstrnment, fan at de have for

nødent Fald. Grøfterne kunne meget godt graves paa Akkord.

§ 19. Rorenes Ladning.

Lægningen af Rorene er ved Dræningen ustridigt det Ar

bejde, som kræver den dertil betroede Arbejders storste Omhu og 

Troflab. De fleste Forstoppelser af Drænene hidrore fra 

Uopmærksomhed og Skodesloshed i Lægningen. Derfor maa 

man aldrig lade dette Arbejde gjore paa Akkord, men kun i 

Daglon, man bør kun sætte flinke Folk dertil og i Begyndelsen 

aldeles ikke se paa, at de faa lagt mange Ror i Jorden, men 

kun at de gjore det, de gjore, rigtig godt. Lægningen af Norene 

kræver Dvelse, og hvor denne sindes, der vil det ogsaa gaa 

hurtigt. Heller ikke bor man nogensinde give flip paa Kon

trollen og derfor ikke lude Rorene dække,' forend man selv bar
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overbeviist sig om, at de ligge rigtigt. Ere Grofterne forst 

kastede til, saa er der-Intet mere at se, og intet Menueste kan 

vide, hvori en Fejl ligger.

En Forstoppelse er vel ikke vanskelig at finde, naar der 

lober Vand i Ledningen, og denne har noget Fald; men det 

volder megen Ulejlighed og Arbejde ut rette Fejlen, hvilket forst 

kan fle, naar Vandet igjen er borte af Jorden, altsaa efter nt 

det har gjort saa megen Skade som muligt for det forste Aar. 

Dette lægges Enhver pan Hjerte, der lader dræne, for at han 

kan stænke Lægningen af Rorene den største Opmærksomhed.

Maatte man med Gravningen begynde nedenfra, saa er det 

Omvendte Tilfældet med Lægningen af Rorene. Dermed be

gynder man ved den oberste Ende. Kun naar Hovedlednin- 

gerne i ftørre Afdelinger skulle holdes længe aabne, eller Grof

terne ikke staa sikkert, men true med at falde sammen, lægges 

Rorene i' disse nedenfra opad, dog kun midlertidigt og 

dækkes ikke med Jord, for at man straks kan mærke, om 

et eller andet Sted ikke skulde være i Orden, og de paagjæl- 

dende Ror da let igjen kunne tages op, naar mon senere 

kommer dertil med den endelige Lægning ovenfra; men ogsaa 

for at, naar Grofterne falde sammen, den nedfaldne Jord ikke 

stal stemme Vandet op, som nu feber bort derunder gjeunem 

Rorene. Desuden udover den uedfaldtte Jord et Modtryk mod 

den slaaende Del af Grøftens Sider og forhindrer derveo en 

stærkere Sammenstyrtning, eud om den, for at skaffe Vandet 

Aflod, straks bortfjæruedes. Jorden over Rorene bliver derved

ogsaa desto hurtigere tor og luder sig derfor bagefter desto bedre 

oprense. Skulde et eller andet Ror blive forskudt af ben ned- 

faldeilde Jord eller forstoppet af Sand, som Vandet forer med

sig, saa kau dette ogsaa let afhjælpes.

Førend gægmngen begynder, bringes Rorene hen fra de 

smaa Dynger, hvori de ere aflæssede i Nærheden af Dræu- 

linierne, og lægges Fod for Fod langs Grøftekanten.

Det forste Ror, som lægges ved en Grøfts E

7*



100

maa tillukkes for den oberste Ende, enten ved at en rund Mark

sten eller et Stykke Teglsten sættes derfor, eller Aabningen 

tilstoppes med en Straavifl eller et Stykke Græstorv. Naar 

det forste Ror er lagt, tages med Læggestangen et andet Nor 

fra Grøftekanten, holdes opret og rystes lidt, for at muligt ind

kommen los Jord igjen kan falde ud, bringes ned i Grøften og 

trykkes tæt op til det tidligere lagte. Passer det da saaledes, 

at Fugen mellem Rorene overalt er lige bred eller 

rettere lige snæver, faa at en mulig Krumning af Noret 

falder til Siden, men dets Retning passer med Grøf

tens, og saa at det ny lagte Ror passer i Hojde med det fore» 

gaaende, faa trykker man det endnu noget med Stangen, indtil 

det ligger fast. Stangen trækkes da ud, og et nyt Ror tages 

og nedlægges paa samme Maade.

Men passer dette ikke straks paa den ovenfor beskrevne 

Maade, f. Ex. Fig. 25 a og b, faa drejes Roret med Stangen 

eller ved at stryge det opad Siden af Groften saa meget, at 

det faar et andet Leje, og dette gjentages, indtil det passer som

Fig. 25.

b og d. Ligger det i det Hele eller med den ene Ende endnu 

noget for host, fan steder man med den under Krogen frem« 

staaende Forlængelse af den lodrette Arm og tvinger derved 

Roret dybere i Jorden, naar dette ikke vil gau alene ved Tryk. 

Ligger Roret lidt for meget til en Side, faa skraber man med 

Stangen nogen los Jord ned fra Siden uf Groften og trykker 

den fast mellem Roret og denne. Dersom man ved denne Be

vægelse trykker Noret for langt fra det foregaaende, saa at 

Fugen bliver for stor, saa tvinger man igjen med Krogen det 

undvegne Ror tæt ind til det foregaaende, fastliggende. Men 

vil et Ror paa ingen Maade slutte sig godt til det foregaaende, 

saa tages det rent bort, og et andet, der passer bedre, lægges i
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dets Sted. Lægges Rorene paa denne Mande i Grøfter med 

uklart, af Oprydningen næsten vcrllingagtigt Vand, saa lober 

det dog meget snart efter rent og klart ud af de nedlagte Ror, 

det sikreste Bevis for, at der gjennem de snævre Fuger ingen 

fremmede Legemer kommer ind i Ledningen.

Rorene ere sjældent ganfle lige, endog som oftest mere eller 

mindre krumt torrede eller brændte. Lægger man dem da med 

deres Krumning op og ned, saa danner Bunden uafladelige 

Forhøjninger og Fordybninger. I disse sætter der sig Sand 

eller Dynd, og om Rorene derved ikke just forstoppes, saa for- 

mindfler det dog deres Lysning saa meget, nt de ikke mere for- 

maa at aflede den forlangte Vandmængde. Derfor man Ro

renes Krumning altid lægges til Siden Fig. 25, b d e. Vel 

vil Vandløbet opholdes noget derved, at det drives fra den ene 

Side til den anden, men Norene holde sig dog aabne, og 

Skaden er herved betydeligt ringere. Har man Buer at 

lægge, behover man kun ut lægge alle Krumninger af Rorene 

til en og samme Side, og Buen bliver da fortrinlig.

Lægningen med den ovenfor beskrevne Stang gaar paa 

denne Maade saa godt og hensigtsmæssigt, at det Intet lader 

tilbage at onfke. Man veed med Vished, at hvert enkelt Ror 

ligger fast, at det passer med det andet, at Sammenføjningerne 

overalt ere, som de stulle være; ja man kan og maa skyde 

Rorene saa tæt til hverandre, at man ikke kan tage et Ror af 

en Ledning, uden at man samtidig lofter de nærmest liggende. 

Alen Lægningen gaar paa denne Maade ogsaa hurtigt. Den 

ovede Arbejder, som har lagt Nor i længere Tid, seristraks bed 

Nedsænkningen af Noret, om det vil passe, og veed allerede paa 

Vejen at give det et saadant Leje, at det flutter sig tæt til det 

foran tagte. Det gaar hermed lige saa hurtigt, om ikke hur

tigere, end nuur de lægges med Haanden. Men det er ogsaa 

sikrere, fordi Rorlæggeren i dybe og smaa Grøfter er udsat for 

at blive trykket af nedfaldende Jord.

En dygtig Rørlægger kan med Lethed følge 15 Grøftegruvere, 

d. e. lægge 160—180 Favne eller 1000 Fod Ror i en Dag
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og desuden føre Opsyn med Gravningen, anvise Arbejdsfolkene 

og modtage de færdige Grofter. Den sidste Afpudsning af Grofte- 

bunden sker helst oven fra ned ad med Drænskovlen, umiddelbart 

forend Rorene lægges, og Arbejderen, som udforer det, har der

hos endnu Tid til at fordele Rorene langs Grøftekanten.

Hovedledningerne med 2—3 Tm. Ror lægges ligeledes fra 

den oberste Ende af Groften bedst med Stangen, de større Led

ninger derimod med Haanden. Rorlæggeren staar paa de alt 

lagte Ror og lægger det nye Ror tæt op til det sidste, hvorpaa 

han staar med den ene Fod, saa at altsaa Fugerne ogsaa her 

blive saa snævre som muligt, og den oprensede Groftebund ikke 

beskadiges af Fodtrinene. Men i blod Jord, hvori de vilde 

trædes ned, kunne de ogsaa lægges ovenfra med Stangen.

At lægge Rorene i Sideledningerne med Haanden forud

sætter brede og ikke meget dybe Grofter og er kun anvendeligt, 

hvor den faste Jord tillader, at man staar paa Rorene. Det 

ophorer allerede ganske af sig selv, hvor Folkene have lært og 

ere nogenlunde svede i at lægge med Stangen.

§ 20. Forbindelse af Side- og Holiedledninger.

Enhver Sideledning kan og bør straks lægges færdig med 

Ror, saasnart den er gravet. Saaedes forholder det sig ikke 

med Hovedledningerne. Der maa man vente med at lægge dem 

fuldstændigt til, indtil den sidste Sideledning er færdig. Da 

der hermed for storre Afdelinger kan medgaa længere Tid, maa 

der, som ovenfor sagt, hvor Siderne paa nogen Maade ere 

usikre, midlertidig nedlægges Ror, for idetmindste at sikre Vandet 

frit Aflod, om ogsaa Grøfterne stulde falde sammen.

Da man for den endelige Tillægning ingen Oversigt kan 

have over, paa hvilket Sted Forbindelsen mellem Sideledningerne 

og Hovedledningen nøjagtigt vil falde, og hvor hine ville naa ind 

over denne, saa lader man de to sidste Ror i Sideledningerne 

foreløbig ikke tildække med Jord, medens den øvrige Del af dem 

kan kastes aldeles til. Naar man da sluttelig kommer til disse
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Steder med den endelige Ledning af Rorene i Hovedledningen, 

da blive Rorene forst sammenpressede og tilhugne o. s. v.

For en Forbindelse mellem Side- og Hovedledttittger ere 

flere Fremgangsmaader foreslaaede. Man lader saaledes Hoved

ledningsror forfærdige med buede Tilsætninger, hvortil da Side

ledningernes Ror skulle stode. Eller der skæres Huller i de 

store Ror, medens de endnu ere blode, hvori Sideledningernes 

Ror stikkes ind. Den forste Fremgangsmaade er for dyr og 

har den Ubehagelighed tilfælles med den anden, at de ftørre 

Nor maa tilhugges for Enderne, fordi de tilklæbede Rorender og 

de indskaarne Huller næsten aldrig træffe lige paa Sideledningernes 

Linie, og man sjælden har et tilstrækkeligt Udvalg af forskjellig- 

artede Ror ved Haanden til deriblandt netop at vælge et passende.

Langt hensigtsmæssigere blive Hullerne huggede paa de 

rette Steder, som under Lægningen lade sig ganske nøjagtigt af- 

maale og aftegne. Dertil er en Hammer, der i Lighed med en 

let Murerhammer i den ene Ende har et bredt, starpt, godt 

forstaalet Hug og i ben anden er spids, særdeles brugbar. 

At hugge Hullerne er mindre besværligt og bliver nøjagtigere, 

end nu ar Rorene hngges af for Enden, idet dette i Neglen giver

en slet Sammenføjning.

Imod den anden Forbindelsesmaade kan endnu anføres, at 

man, hvad enten Rorene fra Sideledningen stikkes ind fra 

Siden af i den overste Halvdel eller i Midten af Hovedled- 

uingens Ror, aldrig kan se, hvor langt de naa ind i dette, og 

om de ikke ved at rage et Stykke frem i dette, formindske dets 

Tværprofil paa en hoist skadelig Maade og standse Bandets Lob deri.

Alle disse Ubehageligheder undgaar man, naar man hugger 

et Hul i begge Rorene af Side- og Hovedledningen, faa at 

begge Hnller passe sammen, naar 

Rorene lægges paa hverandre, Fig. 26. 

b. . iZZ;? Vandet i Sideledningen kommer da
AD ovenfra lige ned i Hovedledningen.

' Derved bliver det aldeles ligegyldigt,
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i hvilken Retning Sideledningen kommer til Hovedledningen, om 

i en spids, en ret eller en stump Vinkel, og Profilet kan 

i intet nf Rorene derved blive formindsket. Denne Fremgangs- 

maade frembyder ogsaa den største Sikkerhed for, at ikke Froer 

og andre Dyr komme ind i Sideledningerne. NatUrligvis maa 

Enden af Sideledningsroret, der rager frem over Hovedled

ningen, b, paa en eller anden Maade tilstoppes.

Forovrigt er den Skade, der ved en anden Forbindelses- 

maade skal opstaa af, at Vandet i Sideledningen lober paa en 

Maade imod Vandet i Hovedledningen, naar Vandstrømmene 

modes under en stump Vinkel, meget overdrevet af Frygten for, 

at dette ftal foranledige en betydelig Standsning i Vaudlobet, 

og den opvejes faa langt af andre Ting, som i denne Hen

seende ere meget væsentligere, men hidtil lidet paaagtede, at den 

egentlig næppe kan komme i Betragtning. Dertil hore s. Ex. 

de flette Profiler af fladtrykte Ror, som ved Lægningen paa 

Grund af de forstjellige Krumninger ikke engang passe til hver

andre og egentlig overalt indsnævre den hele Rorledning, en ru 

Overflade indeni, de fremstaaende Kanter i Snittet, der be

gunstige Tilklæbningen af Sand eller Paahæng af Alger o. s. v.

At lægge Sideledningens Ror imellem 2 Ror af Hoved

ledningen og dække det derved opstaaende Mellemrum mellem 

disse med Murstensbrokker eller Stumper af ituflauebe Ror er, 

selv om Buuden belægges med Sten, aldeles at forkaste, thi 

Fugerne ville vel fra oven synes dækkede, men fra Siden ville 

desto ftørre Mellemrum vedblive, hvori Vand, og dermed ogsaa 

Sand o. L, vil trænge ind, navnlig naar Rorene ved en stærk 

Tilstrømning ikke hurtigt nok kunne aflede Vandet, og dette 

presser paa ovenfra.

Af disse Grunde er den ovenfor beskrevne Forbindelses- 

maade, Fig. 26, hvorved Vandet fores ind i Hovedledningen 

ovenfra, den sikreste. At Hovedledningerne paa denne Maade 

maa lægges næsten faa meget dybere end Sideledningerne, som 

deres Rors Tykkelse, folger af sig selv.
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Skulle flere Hovedledninger forenes i een, faa maa deres 

Ror saaledes tilhugges for Enderne, at de passe til hinanden og 

flntte saa tæt som muligt. Ror, som gjores nf magert Tegl

stensler eller ikke ere for haardt brændte, kan man af ff ære og 

tilpasse med en god Sav.

§ 21. Rorenes Dirkning med Halm, Ho, Lob rc.

Fra mange Sider tilraades det at dække de lagte Ror med 

Halm, Ho, Lov o. l. eller idetmindste at lægge Græstorv paa 

de for store Aadniuger mellem Rorene, for derved at hindre 

Vandet i at trænge ind og forstoppe dem. Bi skulle her nær

mere undersøge Hensigtsmæssigheden heraf, som forlængst har 

været bestridt af bekjendte engelfle Drænere.

For vide Fuger ere, som ovenfor paavist, fejlagtige. De 

bør egentlig aldrig forekomme, og da behover man heller ikke at 

føge noget Dækkemateriale til dem. Det er ligeledes oftere 

gjentaget, at det rigtige Fald ogsaa er et godt Beskyttelsesmiddel 

mod Forstoppelse ved indskyllet Sand. Ere begge disse Betin

gelser opfyldte, saa behoves der Intet mere. Men Frygten for, 

at Rorene desuagtet knnde blive sorstoppede, er altfor stor; 

derfor inaa der gjores noget mere, og for at være ganske sikker, 

maa Norene endnn dækkes med et Slags Filter, thi de knnde 

muligvis dog forstyde sig, synke i den ene Ende (ogsaa derom 

er der talt ved Lægningen af Rorene, § 19) o. s. v.; desnden 

maa Trykket af den paakastede Jord fordeles 2C. rc. Det lyder 

ret godt, men i Birkeligheden opnaur man kun, at man, for at 

undgaa et tilsyneladende Onde, paadrager sig et virkeligt.

Foruden de alt meget omtalte Aarsager til Rorenes For

stoppelse gives der endnu andre, som bog sjældnere forekomme, 

nemlig Forstoppelser ved Planter, der ere voksede i navnlig 

jernrigt Drænvand og have udfyldt Rorenes hele indre Rum. 

Man kan nu sikkert antage, at det mnldrige Dækkemateriale 

snarere vil give Anledning til Vandplanters Fremkomst og derved
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til Forstoppelse, end naar det ikke findes, thi Dækkematerialet 

er kun da uforgængeligt i Jordeu, naar det bestandigt ligger 

Under Vand. Men her bliver det aldeles ikke bestandig vaadt, 

Luften har eller faar Adgang dertil, og det vil derfor meget 

snart oplose sig.

Desuden danner dette, idetmindste saalænge det ikke er 

ganste forraadnet, endnu en anden dækket Baudledniug ved Siden 

af Rorene. Have Rorledningerne da meget Fald, saa kan 

Vandet, der lober over Rorene eller, naar Dækkematerialet forst 

er forganet, samler sig i de tilbageblevne Hulninger, give An

ledning til Sammenstyrtning af Grøften og Forstydning af 

Rorene, hvorved disse da let forstoppes. Allerede hvor 2 eller 

flere Rorledninger lægges ved Siden af eller ovenpaa hverandre, 

forstoppes i Reglen tidligere eller senere et af dem, idet Vandet 

ved svagt Tillob og ved den ringefte Hindring i det ene straks 

gaar igjennem Fugerne over i det andet.

Disse Grunde tale tildels ogsaa mod Paadækningen af 

Græstorv paa de mulig forekommende for store Fuger, som dog 

i Praxis ikke ganfle kunne undgaas uden at kassere en Mængde 

Ror, som ikke ere ganste lige afskaarne. Om Fugerne ogsaa 

ovenpaa bækkes af Græstorvene, saa blive de dog aabne paa 

Siderne, og Forbedringen er da ikke stor. Hertil ere halve, 

efter Længden afstaarne Muffer, hvoraf man kan lade nogle 

forfærdige og brænde tillige med Rorene, meget bedre og sikrere, 

og de beftytte dog det Halve af Fugerne. Men de behoves 

kun, hvor der undtagelsesvis engang er forekommen en for vid 

Fuge. At anvende dem overalt er unødvendigt og for kostbart.

§ 22. Grosternes Tilfyldning

Ere Rorene vel lagte, saa kastes Grøfterne igjen til. 

Dette Arbejde er i og for sig meget simpelt, og man har kun 

nt passe paa, at Rorene ved Jordens Nedkastning ikke blive 

stodte af Stene eller for haarde Jordknolde, som knnde have til
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Folge, at Rorene itnfloges eller forstodes. Bedst er det enten 

forst med Spaden fra ben overste Kant af Groften at stikke en 

Smule Jord los, som ikke kastes lige paa Rorene, men som 

glider ned ad Grøftens Side og saaledes ikke synderligt kan 

ryste de lagte Nor, men falder lost omkring disse og afgiver 

det bedste Dækkemateriale, eller ogsaa at stem tværs over Grøften 

og tage den loseste as den opkastede Jord og lade den langsomt 

glide ned fra den lavt holdte Spade lodret pua Rorene. Der 

behoves kun lidt Jord til at fylde den nederste smale Del af 

Groften omtrent 1 Fod hojt. Da forst kastes den øvrige op

gravede Jord derpaa, som, fordi den i los Tilstand indtager et 

større Rum end tidligere, danner en lille Vold over Rorled

ningen,, der dog snart igjen synker, især efter at den nogle 

Gange har fa net Regn. Det er i Neglen temmelig ligegyldigt, 

i hvilken Orden Jorden nedkastes, om den oprindelige Agerjord 

igjen kommer overst eller ej. Jorden forholder sig, hvor Mad- 

jorden kommer ned eller blandes med Undergrunden, som om 

den var reolet. Hvor altsaa Reolingen kan anses for fordel

agtig, der stader det heller ikke at bringe Undergrunden ovenpaa. 

Forovrigt bækkes Madjorden allerede ved Udgravningen med 

den dybere liggende Jord og kommer ved Tilkastningen atter 

sidst for, altsaa igjen overst, hojst blandet med Underlaget.

Jeg har hidtil ladet dette Arbejde udfore paa den beskrevne 

Maade og derved aldeles ikke bekymret mig om Beskaffenheden 

af den paakastede Jord, blandt hvilken der som oftest netop ved 

den dybe Rorlægning er forekommen Kvægsand. Men yderst 

sjældent er der lagt Ler eller nogetsomhelst Andet hverken under 

'■'tier over Norene, og dog kan jeg forsikre, at Vandet altid er 

lobet rent og klart ud af dem og har aldrig medbragt kjendelige 

Spor, endsige betydelige Mængder af Sand, naar Norene blot 

vare godt lagte.

Saa hurtigt som muligt, efter at Rorene ere lagte, maa 

Grøfterne kastes til. Længe at lade dem ftaa anbne er kun til 

liden Nytte, hojst i Sommertiden for den stærke Lerjord, som
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da fra Grøftekanterne fla nr Revner, der nan ned til Lednin

gerne; om Efteraaret og Foraaret, naar Fordampningen er 

ringe, har næppe engang Lerjorden Nytte deraf. I anden Jord 

lobe Rorledningerne tværtimod næsten stærkere, naar Grøfterne 

forst ere helt tilkastede, end naar Rorene ligge aabne. Under 

visse Omstændigheder kan det imidlertid hænde, at man ikke 

hurtigt nok kan fylde Grøfterne, efter at de ere opgravne og 

tillagte. Naar f. Ex. Grøfterne graves paa Akkord af Fremmede, 

men Tilkastningen sker med egne Folk, og disse have anden 

nødvendigere Beskæftigelse, da maa der idetmindste kastes 1— 

Fod Jord paa Rorene, forat de ikke sknlle forflyde sig eller be- 

skadiges, dersom Grøfterne i Tilfælde af Regnvejr skulde falde 

sammen. Er der meget opsamlet Vand i Jorden, faa at det 

endnu i rigelig Mængde lober ud fra Grøftens Sider højt over 

Rorene, eller efter hæslige Regnskyl, faa bliver der ofte staaende 

Noget ovenover det forste Jordlag, hvormed Norene ere dækkede, 

og det synes næsten, som om det ikke kunde naa ned til Rorene. 

Men ere de blot omhyggeligt lagte, faa har det Intet at sige. 

Tillobet ovenfra er kun foreløbig stærkere, end Aflodet nedenfra. 

Bandet kan ikke hurtigt nok komme bort gjennem Norene, eller 

der har aflejret sig af oploft Ler et tyndt uaubtæt Lag, der 

standser Afløbet. Vandet taber sig snart, og man vil, ved nt 

grave efter, let kunne overbevise sig om, at Rorledningerne 

neden under ere aldeles rene og aabne og i fuld Virksomhed.

§ 23. Vanskeligheder og Hindringer.

Hidtil har Talen kun været om Arbejder, som have deres 

regelmæssige og normale Gang. Men ofte nok forekomme Til

fælde, hvor det ikke g nar saa let. Derfor maa de hyppigste af 

disse Uregelmæssigheder her endnn nævnes, og de nødvendige 

Forsigtigheds-Forholdsregler omtales og forklares.

Meget hyppigt volde store Sten i Uudergrnnden en Del 

Arbejde. Ere de blot faa store, at de knnne magtes af 2—3
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Maud, fan kan man bryde dem op og aldeles fjcerne dein fra 

Grøfterne. Men ere de for store dertil, saa man man grave et 

Hul ved Siden af Ledningen og vælte Stenen ned deri, natur» 

- ligvis saa langt, at den ikke mere ligger i Vejen eller kan falde 

tilbage. Men er Stenen saa stor, nt den ikke kan rokkes uden 

ved at sprænges, ligger den derhos dybt nok, og man ikke af 

andre Grnnde onsker at skaffe den bort, saa omgaar man den 

med en lang Bue. Buen lægges med krumme Ror meget godt, 

hvilket alt i § 19 har været omtalt.

Undertiden ligger ogfna en stor Sten saa aldeles tværs over 

Groften, at den ser ud til at ligge saa fast, at Ledningen gjerne 

kunde fortsættes under deu, og deus Bortfjæruelse saaledes ikke 

synes aldeles nødvendig. Desuagtet maa en saadan Sten, naar 

den er stor og tung, tages bort, da Rummet aldrig kan udfyldes 

aldeles fast mellem Rorene, og Stenen kan da, dersom deu siden 

flulde synke, forstyrre Roreile og give Anledning til Forstoppelse.

Findes der Træer eller Buske t Nærhede« af en Rorled

ning, fan er det rigtigst enten at rydde dem eller at holde Led

ningen fan langt derfra, at deres Nodder ikke kunne naa denne. 

Trærodder, der ere voksede ind i Rorene gjennem Fugerne, have 

i disses friste Vand ofte studt saa stærke Skud, at Ledningen 

derved er aldeles tilstoppet. Navnlig er det Rodderne af Popler, 

Pil og El, som ere voksede derind paa en Afstand af 6—8 

Favne mellem Ledningerne og Stammen. Ogsaa Isodderne af 

Padderokken og andre fleraarige Ukrudtsarter have givet An- 

leduing til Forstoppelse. Rodderne kunne ogsaa, ved at vokse 

gjennem Fugerne og senere udvide sig, enten presse Rorene fra 

hverandre, saa at Jorden ikke længere kan holdes ude, eller al

deles tildække Fugerne. Det vilde derfor være urigtigt i sua- 

danne Tilfælde at undgaa en lille Udgift, naar man derved 

kunde opnaa en større Sikkerhed. For at forebygge denne Fare 

har man ogsaa foreflaaet forfljellige Midler, der navnlig have 

været rettede paa at forgifte den Jord, der lagdes lige paa 

Rorene. Fortrinsvis har man tænkt paa let opløselige Salte;
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men om de ogsaa utvivlsomt hjælpe, kan det dog forudses, at 

denne Hjælp kun vil vare en kort Tid, da de snart ville ud

vaskes og bortfores med Drænvandet. Derfor har jeg forf øgt 

at tjære Rorene for Enderne og, hvor Faren var meget stor,, 

tillige at dække Fugerne med Strimler af frist tjæret, tykt Træk

papir. Tidligere vare Norene tæt tilgroede med Padderokke

rodder, men nn have de i flere Aar holdt sig uabne. Jeg kan 

derfor anbefale denne Fremgangsmaade, men raader ikke at bruge 

Tagpap, men kun tykt Papir dertil, fordi dette lægger sig tættere 

til Rorene. Denne Fremgangsmaade kan imidlertid kun an

vendes til Hovedledniuger. Til Sideledninger vilde en saadan 

Tilklæbning af Fugerne hindre Vandet i at trænge ind.

Den værste Hindring moder Rorlægningen dog i Kvæg

sandet. Denne Hindring bokser med Lagets Mægtighed, San

dets Blodhed og dets Vandrigdom og bliver desto ftørre, jo 

dybere man stal trænge ned deri. Det er allerede tidligere om

talt, at Kvægsandet, naar der trædes og rores noget deri, bliver 

bestandig tyndere og bevægeligere, at Greftesiderne derved ud

hules og styrte sammen, at Grøfterne selv blive bredere, men 

ikke ere til at faa dybere, hvormeget Sand man ogsaa optager 

deraf. Der lader sig ikke opstille almindelige Regler for, hvor

ledes dette afhjælpes, da Vanskelighederne forekomme i de for- 

skjelligste Grader: kun enkelte Midler derimod kunne derfor her 

anføres. Det maa overlades Enhver at vælge det for hans For

hold mest passende eller at sorsoge noget Lignende.

Undertiden lykkes det, ved blot at grave i Midten og meget 

ofte gjentage dette i et Spademaals Brede nedenfra opad, at 

komme ned til den fornodne Dybde. Sandet strømmer da af 

sig selv til fra Siderne, og kommer man med hvert Spademaal 

ikke meget vidt, faa kommer man dog altid noget dybere. Man 

maa allerede være tilfreds med en langsom Fremskridt« af Ar

bejdet, men holde fast paa, at der fint graves et Spademaal 

bredt i Midten, da Jorden i Siden ellers bliver mere og mere 

levende og bestandig vanskeligere at b or tf jami e, ikke at tale om.
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at bet maafke ikke engang er nødvendigt at tage alt dette 

op igjen.

I undre Tilfælde maa man afstive Grøfterne oven i ved at 

lægge Brædder langs Siderne og presse dem fast ved Tvær- 

stykker. Det gjensidige Tryk af Jorden fra begge Sider op

haver hinanden. Men i allerværste Tilfælde bliver der intet 

andet tilovers end at grave faa dybt, man kan, og da lægge 

Norene midlertidigt, dække dem gaufle let med Jord og afvente, 

indtil Vandet i Jorden er sunken ned i Hojde med Rorene. 

Disse kunne da igjeu optages, for anden Gang at nedlægges, 

efter at Groften atter er noget fordybet. Dersom den derved 

endnu ikke har naaet den fornødne Dybde for Ledningen, maa 

man atter Dente, indtil Vandet er lobet af, da igjen tage Rorene 

op - og saaledes vedblive, indtil Maalet er naaet. Vel bliver 

Arbejdet kostbart, men dog ikke faa dyrt og desuagtet bedre, end 

naar man vil fremtvinge den fulde Dybde pua een Gang. Det 

er en Selvfølge, at man til at arbejde i faaban Jord for

nemmelig bor benytte den torreste Aarstid.

Undertiden er ogsaa Bnnden i Drængrofterne saa blod, at 

Rorene næsten ved deres egen Vægt synke deri, selv uden at 

trykkes af paakastet Jord. Sjælden er dog Undergrunden saa 

blod paa længere Strækninger, men knn pan enkelte Steder, 

medens de eurige Stykker ere haardere og fastere. Men herved 

bliver det kun værre. I forste Tilfælde kunde man dog vente, 

at Rorene ville synke regelmæssigt, men hvor Bunden er af

vekslende haard og blod, er det let at forudse, at Norene ville 

blive liggende, hvor Bunden er haard, men synke paa de bløde 

Steder. Her vil da Faldet ophore at være regelmæssigt, hvor

ved Sandet desto lettere kan afsætte sig i Rorene og maaffe al

deles forstoppe dem. Paa saadanne Steder gjælder det om at 

giere Buuden saa fast, at den ikke giver efter for Norene og 

den paafyldte Jord.

Grundvandet i Jorden, som paa kilderige Steder under

tiden trænger frem nedenfra, lofter mindre Gjeilstande, som
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Græstorv, som man oftere har foreslaaet at lægge under Rorene, 

ligesaavel i Vejret, som Sandet. Man kan desuden aldrig med 

Sikkerhed forudse, hvorledes Rorenes Synkning som Folge dels af 

Belastningen, dels af Vandets Afledning gjennem Rorledningerne 

vil foregaa. Det Sandsynlige er, at de paa saadanne Steder 

ville forflyde sig. Jeg har selv ved Forsøg overbevist mig om, 

nt man maa anvende megen Kraft, for at hindre Græstorvene 

i at loftes og at holde dem tillige med Rorene i den be t) orige 

Dybde, og at det rn edf orer store Vanskeligheder paa denne 

Maade at frembringe det rette Fald og at bevare det under 

Arbejdet. At lægge Græstorv i Bunden har derfor saa meget 

mod sig, at det ikke er nt anbefale.

At lægge Mos i Bunden er ogsaa fra mange Sider an

befalet. Men heller ikke det er at tilraade, fordi enkelte Smaa- 

grene deraf let klemme sig ind mellem Fugerne og rage frem 

inde i Rorene, hvor de afgive Modepunkter for Okker og andre 

Ting, som Vandet fører med sig. Forovrigt gjælder ogsaa 

herom hvad der ovenfor er sagt om Faren ved organiste Stoffer 

i Rorledningernes umiddelbare Nærhed.

Sikrere gaar man frem, naar man lægger Noget under 

Rorene, der fordeler Trykket fra oven paa en større Flade og 

ikke hindrer Vandets Gjennemgang neden fra. Dette ffer bedst 

ved at lægge Lægter af flere Fods Længde paa begge Sider af 

Grsftebunden, der med et Mellemrum af E—1 Tms. Brede 

afgive et aldeles sikkert Leje for Rorene. Saadanne i Kvæg- 

sand paa Lægter lagte, simple Ror have holdt sig an bue, medens 

de i en anden Ledning, lagte med Muffer, vare aldeles fyldte 

med Sand.

Men allerbedst er det at gjøre Grunden selv saa sikker som 

muligt. Dette vil som oftest kunne lade sig gjore ved at for

dybe Groften noget mere end ellers nødvendigt og da at fylde 

noget harpet Grus i den. Dette Grus stodes fast med den 

tidligere beskrevne Stoder (S. 94, Fig. 23); det forbinder 

Fasthed med Porøsitet og frembyder, uden at medfore nogen
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Ynkelig Skade, den størst mulige Sikkerhed og Varighed, hvad 

Erfaring tilstrækkelig har godtgjort.

Sluttelig maa endnn omtales Rorlægning i Brudjord eller 

Torvejord. Tillade Omstændighederne her ikke at rorlægge saa 

bnbt, at man newer ben faste Undergrund med Spaderne, men 

man maa blive i Muldjorden, saa er Bunden i Reglen saa 

blod, at man maa befrygte, at Rorene ville forskyde sig. Paa 

saadanne Steder vil det være bedst at grave Grøfterne | Fod 

btjbere end nødvendigt og lægge et Kvarter tykt Lag, helst grovt, 

Sand i Bunden. Grøfterne holde sig i Neglen, Vand findes 

ligeledes i Bunden. Lader man da i nogen Tid Vandet lobe 

hen over Sandet, faa lægger dette sig saa fast, at man med 

Sikkerhed kan lægge Rorene derpaa.

§ 24. Midler til at sikre Rorledningernes Udlob.

Rorledningernes Udlob ere svage Punkter, der ere udsatte 

for stadige Angreb og derfor behove stadigt Tilsyn. Ofte for

styrres de af Borns og Voksnes Kaadhed og Ubetænksomhed. 

Mus, Muldvarpe o. s. v. trænge ind i Rorene og forstoppe 

dem. Men allerhyppigst trænge Froer paa den Tid, de føge sig 

passende Opholdssted til deres Vintersovn, i Masse ind i 

Rorene, hvis varmere Vand lokker dem derind, naar de blot 

kunne uaa Udløbet, og ikke sjælden have større Individer med 

saadan Kraft presset sig ind i Een-Tommes Nor, at de aldeles 

[)iwc tilstoppet dem. Desuden fryse ogsaa de udsatte Ror itu, 

naar Materialet ikke har været omhyggeligt nok udsogt.

For at imodegaa disse Ulæmper tilraade Nogle at lade 

9corene ophore i 1—2 Fods Afstand fra Udlobet og udfylde det 

tilbageblivende Rum med sædvanlige Marksten. Men derved er 

man egentlig knn beskyttet mod Borns Pilfingrethed (den 

mindste af de ovenfor anforte Farer), hvis Nysgjærrighed da 

ikke vækkes saa meget, som hvor Vandet vælder ud af et frem

ragende Ror.

8
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Andre anbefale at sætte en i Zigzag bøjet Staaltraad, 

Fig. 27, ind mellem det sidste og det næstsidste Ror, for saaledes 

Fig. 27. at holde de muligt indtrængende Dyr Ude. Dette 

nnn Maal naas ganfle vist ogsaa derved; men af Vandet 

fra en jernholdig Undergrund afsætter der sig meget 

ofte Okker som en slibrig, gul eller brun Masse, eller 

der danner sig, som tidligere nævnt, Alger, der hæfte sig til alle 

fremragende Punkter og navnlig samle sig bag Staaltraads- 

gitteret, hvorfra de næppe igjen futtne losrives af den stærkeste 

Vandstrøm, men gierne maa tages bort med Haanden. I kort 

Tid afsættes da ofte saa betydelige Masser, at de, naar de ikke 

borttages, aldeles forstoppe Ledningen, og Vandet nodes da til, 

naar Forstoppelsen finder Sted indenfor det sidste Ror, hvor 

den ikke let ses, med Vold at trænge ud af de nærmeste Fuger 

og bane sig en Vej til Aflsbsgroften under og ved Siden af 

Rorene, hvorved disse undergraves og stylles lose, og Udlobct 

da tilsidst aldeles tilstoppes. Da man her ikke let kan komme 

til at rense Staaltraadsgitteret, maa man paa det Bestemteste 

fraraabe denne Sikringsmaade, i alt Fald i jernholdig Un

dergrund.

Mindre fladelig bliver dette Staaltraadsgitter for Enden 

af Rorledningen, da disse Ulcrmper i saa Fald kunne fjærnes 

ved dettes Rensning. Dog er allerede Nødvendigheden af den 

gjentagne Rensning i og for sig en Ulæmpe. Derfor er det 

hensigtsmæssigere at gjore Afdelingerne saa store som mnligt, saa 

at Hovedledningerne ende med store Ror. Frøer, der komme 

ind, kunne da vende sig i Rorene og enten selv frivillig gaa ud 

deraf eller drives nd ved stærkere Vandlob, medens de ikke kunne 

naa op i Sideledningerne, hvor de egentlig forst blive farlige. 

Det er derfor bedre rent at Udelade Gitter for de store Hoved

ledninger. Jstedetfor Gitter har man ogsaa foreflaaet selv

lukkende Klapper, en Slags Ventiler, men disse ere klin et 

skadeligt Legetoj og endnu mindre at anbefale. De standse 

Vandets Aflob, da de skulle falde til ved deres egen Vægt, og
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ere dog vidt nok aabnede paa den Tid, Froerne trænge ind, til 

at disse kunne krybe ind. De ere derfor i Virkeligheden til 

ingen Nytte.

Mange Ror taale imidlertid ikke godt Frosten; ligge de 

derfor blottede, smulre de i kort Tid hen. I faa Fald er det 

bedre at lade gjsre 3- eller 4-kantede Kasser as Brædder eller 

Planker (helst af Egetræ) med en Lysning, som idetmindste maa 

være faa stor som det udmundende Rors Tværmaal. De maa 

være 3 Fod lange, forat Frosten ikke stal trænge ind og ode

lægge Rorene indenfor Trækassen. Med denne Længde naa de 

saa langt ind i Jorden, at de ligge aldeles fast og ikke let 

kunne udvaskes af Vandet, selv om Mnndingen rager nogle 

Tommer frem foran Groften. Udløbet indpakkes godt og fast 

med Græstorv, og i Bunden af Groften lægges en Stey, for 

at det uflobende Vand ikke stal udhule Jorden Under Rormun

dingen og give Anledning til Sammenstyrtning. Er den aabne 

Groft da dyb nok, faa at Underkanten af Udmundingen ligger 

nogle Tommer over det sædvanlige Vandspejl i Groften, og 

denne beholder sin Dybde, saa vil Sand i Groften ikke let 

blive til Skade for Rorene, ligesom Froer og andre Dyr herved 

hindres i nt trænge ind.

t-igefna gode og i mange Egne billigere ere runde borede 

Træror, ligeledes af 3 Fods Længde og med en til Rorled

ningen svarende Lysning. Kasser eller Ror af Træ ere næppe 

dyrere end de brændte Lerror, men de ere forgængelige og kræve 

allerede derfor en storre Opmærksomhed. Det er derfor bedre, 

naar Deglrorene ere stærke nok til at udholde Frosten, at lade 

til Udlobene forfærdige 3 Fod lange Ror, der rigtignok pan 

GJrunb af deres Længde ere noget vanskeligere at behandle. 

Det er derfor altid fordelagtigt og letter Tilsynet, naar man 

bar saa faa Udmundinger som muligt, altsaa forener Sideled

ningerne, hvor det lader sig gjore, i Hovedledninger, og disse 

igjen i storre Afdelinger.

8*
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Til Sikring af selve Rorledningerne tjener fremdeles An

vendelsen af passende, ikke for store Ror, medens disse Under

tiden anvendes af ængstelige Folk, der ere bange for, at mindre 

Ror ikke kunne tage Vandet. Det er ovenfor oftere bemærket, 

at Okker, Kalk o. s. v. ofte i stor Mængde udstille sig af 

Vandet og hænge fast i Staalgittere rc., som da hyppigt maa 

renses. Ofte er det ogsaa forskjellige, navnlig i jernholdigt 

Vand voksende, Vandplanter (Alger), som hænge sig i Gitrene. 

Det kan heller ikke undgaas, naar Jorden er meget finkornet, 

at der trænger noget Sand ind i Rorene og fores bort med 

Vandet. Dette har i England, f. Ex. paa Sir Robert Peels 

Gaarde, ved Anvendelsen af for store Ror givet Anledning til 

gjentagne Forstoppelser, medens disse horte op, naar man lagde 

1 Tms. Ror istedetfor de tidligere brugte 2 Tm. Ror. Det er 

dog tvivlsomt, om dette Tilfælde ikke vil indtræffe i disse, om 

ogsaa noget sildigere; det er endog sandsynligt, nt det vil ske, 

hvor der, som i vor kolde Jord, i Reglen findes Masser af Jern.

Aarsagen hertil og Muligheden af at sikre sig herimod vil 

tydeligst ses, naar man forfølger den Proces, hvorved Bund- 

fældingen i Vandet foregaar. Den er folgende:

Det ovenfra i Jorden nedtrangende Vand indeholder eller 

optager paa Vejen fri Kulsyre. Det kulsyreholdige Vand opløser 

i stor Mængde mange Stoffer, f. Ex. Kalk, Jern o. s. v. Naar 

Vandmængden da er stor nok til at holde Rorledningerne fulde, 

har det ingen videre Fare. Oplosningen er da paa Grund af 

det stærke Tillob ovenfra mindre koncentreret, og den atmosfæ- 

rifle Luft Udelukket fra Rorledningerne. Men dette er sjældent 

Tilfældet. Sædvanlig ere de kun tildels fyldte med Vand, og 

Luften optager da den øvrige Del af Rørene. I denne Til

stand undviger Kulsyren af Vandet, hvorefter Okker og Kalk 

(der ofte i stor Mængde er funden i Rorene), straks bund

fældes. Kulsyren udfylder derimod ikke Rummet over Vandet, 

men danner, da den er vægtfyldigere end Luften, et tyndt Lag, 

som langsomt lober af, dels ved sin egen Tyngde formedelst Ror-
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ledningens Fald, dels paa Grund af Vandets, om og svage, 

Tiltrækning og giver bestandig Plads for den stadig paa ny 

udviklede Kulsyre. Det farlige Bundfald danner sig i stedse

stigende Mængde. Dette ffer i for store Ror i større Maale-

stok end i smaa. Det er endog muligt, at Vandet, naar det til 

Tider )trommer til i stor Mængde og da indeholder fri Kul

syre, selv igjen opløser og borttager de i Rorene alt bundfældede 

Stoffer. Ved at udelukke Luften fra Indløbet, hvad der ret let 

lader sig gjore ved at lade Ledningen udmunde nnder Vand, 

haabede jeg tidligere at modvirke denne Ulcrmpe;. dette har imid

lertid ikke bekræftet sig, om ogsaa Udstrømningen af den fri

gjorte Kulsyre derved saa vidt muligt forhindres. Der bliver 

kun tilbage at haabe paa, at den opløselige Jernmasse i Jorden 

med Tiden vil aftage, og Faren for Forstoppelse derved for

mindskes. Indtil da maa vi bære Risikoen og Udbedre muligt 

indtrædende Forstoppelser. I min Praxis ere disse dog ikke 

hyppigt indtrufne, endskjont her findes en meget stor Rigdom 

paa Jern i vaad og kold Jord. Faren er derfor mftnof ikke 

faa betydelig, som den fra mange Sider bliver flildret. Jeg 

tror mig ogsaa af mange Grunde berettiget til at antage, at 

hyppigt ere andre Aarsager oversete, og Skylden for en Util

fredsstillende Vandafledning urigtig tilskreven Opsamling af Okker 

i Rorene, som da senere igjen skal tabe sig.

§ 251 Udtmring af kjedelformige Fordybninger.

Betragter man førft kjedelformige Fordybninger i varm 

3ord med poros Undergrund, saa forsvinder Vandet deri under

tiden meget hurtigt. Men der indtræffer ogsaa Tider, da det- 

ikke kan komme saa hurtigt bort, som det egentlig skulde, f. Ex. 

ved Tobrud. Bandet strømmer da sammen fra de omgivende 

Hojder og samler sig, navnlig medens Jorden endnu er frossen, 

til hele Soer, som forst forsvinde, efterhaanden som Frosten 

gaar bort. Det staaende Vand gjor paa saadanne Steder
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Vintersæden mere eller mindre Skade. Ifølge nyere i Frankrig 

gjorte Iagttagelser ved kunstige Vandinger tager Vintersæden 

ikke Skade, om Oversvømmelsen ved 0 Grad varer i 5 Dage, 

medens den ved en Temperatur af 15 Grader ikke tør vare 24 

Timer. Værre stille Forholdene sig i vaad og kold Jord, fordi 

Vandet her ikke saa let flipper bort fra Overfladen, selv efterat 

Jorden er optøet, og derved næsten altid bliver meget skadeligt. 

Forvandles den kolde Jord ogsaa ved Rorlægningen til en vis 

Grad til en tør og varm, kan det dog med Rette forlanges, at 

den omtalte Fare fjærnes, for at man altid kan have en sikker 

Nytte af de anvendte Omkostninger. Der man altsaa ogsaa for 

dette Tilfælde tænkes paa Udveje.

Er Hulningen kun faa Fod dyb, saa er det lettest at 

gjennemgrave det laveste Sted af den omgivende Vold eller 

rettere i en aaben Groft at føre Vandet, der samler sig i Hul

ningen, bort til et lavere Punkt. Men forat en saadan Groft 

ikke flat forstyrre Markarbejdet og ikke borttage nyttigt Jordsmon 

eller forvolde unødvendige og betydelige Vedligeholdelses-Om

kostninger, er det hensigtsmæssigt fra Begyndelsen af at give 

den saa stærk en Skraaning, at der kan plojes over den. 

Bunden af denne Groft behover da, for at opfylde sin Hensigt, 

kun at ligge meget lidt lavere end Overfladen af Hulningen og 

ikke at fores videre, end Faldet kræver det. Grøften erholder 

paa denne Maade den mindst mulige Dybde og Længde. Meget 

ofte kunne gamle Grøfter, der ved Rorlægningen blive over

flødige, benyttes dertil, og den afstukne Jord benyttes da enten 

til at fylde den gamle, nu for dybe Groft med, eller den kjores 

bort, for at forhøje Jordsmonnet i Lavningen. For at skaffe 

Bandet i Undergrunden bort, rorlægges derpaa Hulningen og 

maaske ogsaa de tilgrænsende Højder ester de ovenfor givne 

Regler, ligesom enhver anden kold Jord, og samtlige Ledninger 

forenes i een Hovedledning, som anbringes paa passende Sted, 

s. Ex. gjennem den aabnebe Hulning og føres til et Punkt, 

hvor det har fornødent Aflod.
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Anderledes stiller Sagen sig, hvor de omgivende Højder 

ere saa betydelige, at en sædvanlig aaben, end sige en trugformig 

Groft, som kunde fores derigjennem, vilde koste mere eller op

tage mere Plads, end hele Hulningen er værd, endskjont det 

unegtelig er meget ærgerligt at have et saa Usikkert Jordsmon 

i Marken, som hverken betaler Arbejdet eller Gjodningen og 

saaledes næsten bliver uden Værdi. Derfor ligger det Dnfle 

ogsaa meget nær at omdanne et saadant Stykke Jord til et 

brugbart Areal og fjante Kilden til stadig ZErgrelse.

Oftere har man i saadanne Lavninger gravet Huller, under

tiden af betydelig Dybde, og udfyldt dem med Sten; ofte ogsaa 

blot stukken et Halmneg deri, for nt fore Vandet ned i en poros, 

dybere Undergrund, soin ikke er udsat for Frost. Dette Middel 

har ofte hjulpen, navnlig hvor man i Undergrunden har truffen 

et meget porøst Sandlag; det hjælper derimod ikke i kold Jord. 

Her løbe disse Huller ofte saa fulde af Vand, at man ikke 

engang kan naa ned til et por oft Lag, som maafle heller ikke er 

til at finde. Ogsaa her afgiver i mange Tilfælde Anvendelsen 

uf Teglror et Middel til at hjælpe paa en ikke for kostbar 

Maade. Man murer da paa det laveste Sted af Hulningen 

en 5 Fod dyb, rund eller firkantet Grube, 2—3 Fod indvendigt 

Maal, med Marksten i Mos eller med godt brændte Sten, 

Fig. 28. Bunden af Brønden brolægges med smaa Sten. Fra 

denne Brond fores en Hovedledniug a med det fornødne Fald 

og med passende store Nor gjennem Bakken ned til et lavere 

Sted, indtil et tilstrækkeligt Aflod er skaffet til Veje. Grøften, 

som straks igjen kastes til, foraarsager ikke betydelige Udgifter, 

naar ikke særegne Vanskeligheder forekomme i Undergrmlden, 

fordi den, som alle Drængrofter, kan gjores forholdsvis smal, 

og nogle Fods Dybde mere eller mindre langtfra medfører saa 

meget Arbejde, som naar lige saa dybe Grøfter ftulle holdes 

aabne.

Til denne Brond ledes fra de andre Sider Rørledningerne 

bbb, som bruges til Jordens Ubterring; disse udmunde da
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noget hojere end Hovedledningen, som atter ligger 1 Fod over 

Brøndens Bund, for at give det muligt indflyllede Sand o. s. v. 

Plads til gt afsætte sig, at det ikke straks skal flylles ind i 

Hovedledningens Ror og her gjore Skade. Hvor Fladerne ere 

store, kan ogsaa en aaben Groft optages deri og fores hen til 

Brønden.

Fig- 28.

Men vilde man lade Vandet, som det lober af Marken, 

stromme lige i Brenden, saa vilde det, hvor det lober med 

noget Fald eller i stor Mængde, stylle meget Sand ned i 

Bronden og meget snart give Anledning til Hovedledningens 

Forstoppelse, thi for denne Fare ere alle Rorledninger, der ere
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aabne i den oberste Ende, i hoj Grad udsatte. Bandet maa 

derfor komme saa rent som muligt ind i Hovedledningen. En 

Rist foran Mundingen er derfor nødvendig; desuden et tæt 

sluttende Laag, der ikke let kan aabnes, fordi der ellers let kan 

komme Snavs i Brønden.

Det kan ikke negtes, at saadanne Anlæg, foruden at forøge 

Anlægsomkostningerne, kræve et større Tilsyn, end andre; men 

der bliver ingen anden Udvej. Den, der vil det Ene, maa 

ogsaa det Andet.

Men disse Anlæg bør, paa Grund af deres store Mangler, 

kun anvendes, hvor de ere ubetinget nødvendige.

§ 26. Muffer og dobbelte Ror.

Frygten for, at Rorene skulle forstoppes, er en af de 

stærkeste Betænkeligheder ved Rorlægningen. Af lutter Frygt 

herfor har man anvendt og anbefalet en Mængde forfljellige 

Forholdsregler. Hertil hore Mufferne og Dræningsbrondene. 

Mufferne ere korte, kun 3 Tmr. lange Lerror, hvori de egent

lige Ror stikkes ind, saa at disses Fuger aldeles skjules. De 

stulle hindre fremmede Legemer i at trænge ind i Fugerne og 

vilde utvivlsomt ogsaa gjore det, naar Trykket, der driver de 

fremmede Legemer ind i Fugerne, kun virkede lodret paa Ro

rene, thi i denne Retning dække de Fugen fuldstændigt, og da 

man sædvanlig kun ser dem i denne Retning, naar de ligge i 

Grøften, saa mener man ogsaa, at de opfylde deres Hensigt. 

Men betragter man Forbindelsen fra Siden af, saa giver dette 

et andet Billede.

Mufferne maa kunne gaa let paa Rorene, da de ellers 

ikke alene forsinke Lægningen, men ogsaa let gaa itu, naar 

Rorene presses ind. Der maa altsaa, naar de stulle stikkes 

ind i hverandre, blive et vist Spillerum imellem dem. Naar 

nu Rørene og Mufferne lægges paa den faste Groftebund,
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bliver Spillerummet desto ftørre lige over Rorene; disse ere 

desuden ligesaa sjælden, som Mufferne, fuldkommen runde. 

Denne Uregelmæssighed i Formen gjor Mellemrummet endnu 

meget ftørre, og for en solid Rorlægning altid for stort.

Vel kan Ingen se, hvorledes Fugerne, der stikkes ind fra 

begge Sider i een Muffe, se ub, men man kan formode eller 

næsten med Sikkerhed paastaa, at det ser daarligt ud dermed, 

thi er det allerede vanskeligt at passe Rorene sammen, naar de 

ligge frit i Grøften, saa bliver dette saa godt som umuligt i 

Mufferne, fordi Rorenes Retning betinges af disse. Den flette 

Fuge kan derfor heller aldrig forbedres. Endelig mener man 

ogsaa, at man ikke behover at agte derpaa, da Mufferne alle

rede i og for sig beskytte tilstrækkeligt.

Saaledes forer en for stor Aabning mellem Rorene og 

Mnffen foroven og ved Siden ind til en ligeledes for stor 

Fuge mellem Rorene og derigjennem ind i Norene. Men 

Vandet trykkes som flydende Legeme ikke i een bestemt Retning, 

ikke alene lodret fra oven og neden, men fra alle Sider. Det 

maa derfor ogsaa fra Siden trænge ind i hine for store Fuger, 

i samme Forhold som Tilløbet er stærkt, og som Vandet staar 

hojt i Jorden over Rorene. I Forhold hertil staar ogsaa den 

Kraft, hvormed Sandet drives gjennem disse Fuger ind i Ror

ledningen. Ved Anvendelsen af Muffer foreges altsaa den Fare, 

mod hvilken denne Forholdsregel netop skulde beskytte.

Mufferne have derhos den Ulæmpe, at de hult lig

gende Ror let kunne brækkes itu ved et uregelmæssigt Tryk 

ovenfra.

Erfaring har tilstrækkelig godtgjort Muffernes Uhensigts- 

mæssighed og beviist, at de ikke beskytte mod Rorledningernes 

Forsanding, men kun foraarsage unødvendige Udgifter.

I Erkjendelse af Rorenes Utilstrækkelighed har man i 

samme Hensigt istedetfor disse anvendt hele Ror, altsaa stukken 

den ene Rorledning ind i den anden, kun at den enes Fager 

falde midt imellem den andens. Men ogsaa herved opstaa
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ligesaa störe Aabninger som ved Brugen af Muffer, fordi de 

ydre Ror ligeledes maa være betydeligt videre end de indre, 

forat selv krumme Ror kunne stikkes ind i hverandre, som ogsaa 

fordi man ikke kan vælge Rorenes Retning efter deres Form, 

som den netop passer, men fordi den gjensidig afhænger af 

dem begge, baade den indvendige og den udvendige. Alt, 

hvad der er anført mod Muffer, gjælder altsaa ogsaa her. 

Forsøg have bekræftet dette og viist, at Omkostningerne ved 

saadanne dobbelte Ror vel blive mere end fordoblede, medens 

den forønskede Sikkerhed mod Forstoppelse derimod aldeles ikke 

opnaas.
Ikke meget anderledes forholder det sig med tragtformede 

Nor, fkjont de ere noget bedre, da Rorene i halv tor Tilstand 

faa Tragtformen og derfor ikke fortrække sig faa meget der

efter; ogsaa dem anser jeg for overflødige. De fordyre Rorenes 

Pris ikke ubetydeligt.

§ 27. Drlrmngsbt'Hnde.

Et andet paa Grund af sin Kostbarhed rigtignok sjæld

nere, men ligeledes farligt Legetoj ere Dræningsbrondene. 

De bestaa af en muret Grube, hvori Side- eller Hovedled

ninger paa een eller flere Sider indmunde og fortsættes paa en 

anden i lidt større Dybde. De ere altsaa indrettede som de i 

§ 25 beskrevne Brønde. Hensigten hermed er, at man paa 

Udløbet af enhver deri udmundende Rorledning kan efterse, om 

den er forstoppet eller ej. Men enhver virkelig Forstoppelse 

behover ikke endnu at vise sig ved Udløbet, og desuden erfarer 

man deraf ikke engang, hvor Forstoppelsen ligger (en Ledning 

kan g jern e være forstoppet og dog afgive Vand ved Udløbet). 

Stedet, hvor en Forstoppelse er indtraadt, vil derimod paa 

anden Maade være at se og endog at fole. Allerede i Afstand 

vil den være kjendelig for Øjet ligesom i det Hele vaade
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Äteber pcia Marken, og man behover blot at gaa derover, for 
at fole, hvor blod Jorden er, hvor en Ledning ikke gjor Tje
neste. Undertiden kommer Vandet frem som en Kilde paa 
Jordens Overflade og frembringer dybe Huller i Jorden. Brøn
denes Nytte er derfor kun indbildt. De have desuden ogsaa 
deres farlige Side.

-skulde noget fint Lxuid selv gjennem snævre Fuger trænge 
ind i Rorene, saa skylles det bort med det rindende Vand 
indtil Rorledningernes Udlob enten i en aaben Groft eller i 

en Dræningsbrond. Gjennem denne maa Vandet lobe, for at 
komme til Hovedledningen. Medens Vandet i Sideledningen 
kun havde et smalt og passende Profil, breder det sig her over 

den flere Fod brede Brond. I Sideledningen var den af 
Profilet og Faldet betingede Hastighed maaske temmelig betydelig 
og stor nok til at skylle Sandet bort; her kan den paa Grund 
as Tværpofilets Størrelse kun være ringe. Derfor taber Vandet 

her ogsaa Kraft til at fore Sandet videre, og den naturlige 
Folge er, at det aflejrer sig i Dræningsbrouden. Naar denne 

da er dybere end den afledende Rorledning, saa finder det 
aflejrede Sand en Plads, paa hvilken dets Ophobning Intet 
skader, indtil dette Rum er udfyldt, eller saalænge som det 

oprenses til rette Tid. Men dette sker i Reglen kun, saalænge 
Sagen endnu er ny. Naar der forst i længere £ib intet 

Usædvanligt er forefaldet, saa bliver man sorglosere og — 
skodeslosere. Andre vigtige Arbejder komme i Vejen, man for
sommer eller glemmer at rense Brondene i rette Tid. Sandet 

ophober sig da i Brønden og udfylder Rummet mellem de til- 
ledende og det afledende Teglror, trænger ind i dette og vil, 
som Tilfældet er med alle foroven aabne Rorledninger, sikkert 

med Tiden give Anledning til Forstoppelse.
Saadanne Drcrningsbronde bor heller ikke forblive aabne, 

fordi der ikke alene drives allehaande Uvæsen dermed, og Sten, 
Ukrudt, Træ o. s. v. kastes deri, men ogsaa fordi Arbejdsdyrene
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og de græssende Kreaturer lobe Fare for at falde deri og 

tage Skade, og Jordpartikler kunne med Regnen skylles derned. 

Men ogsaa tildækkede, hindre de altid ved Markarbejdet. An- 

læget af Dræningsbronde maa, kort sagt, ligesaa bestemt fra- 

raades, som Anvendelsen af Muffer.

§ 28. Vandfurer.

Ofte er der spurgt og tvivlel om, hvorvidt Vandfurerne 

ogsaa kunne undværes paa rorlagt Jord? Den hensigtsmæssigt 

rorlagte Jord forholder sig i denne Henseende ganske som den 

af Naturen varme. Der hvor Vandfurer paa denne ere nød

vendige, s. Ex. til at aflede Regnvand, som i Tobrud eller 

voldsomme Regnskyl ikke kan synke saa hurtigt bort, som det 

strømmer til, eller det kunde blive stauende i smaa Hulninger, 

der ere de ogsaa nødvendige paa rorlagt Jord. De have altsaa 

selv et ganske andet Dj em ed end tidligere og behove derfor ogsaa 

kun at benyttes paa ganske enkelte Steder og i meget ringere 

Udstrækning.

Dette gjælder dog kun om en Rørlægning, der idetmindste 

allerede er et Aar gammel. Paa nylig rorlagt Jord maa 

man selv paa saadanne enkelte Steder kun med stor Var

somhed og i meget ringe Antal drage Vandfurer, og jo mere 

Fald Jordens Overflade har, desto forsigtigere maa man nære. 

Naar nemlig den nylig rørlagte Mark er tilsaaet, ere de smaa 

over Rorledningerne sammenskovlede Forhøjninger forsvundne. 

Jorden er ved Pløjning og Harvning bleven aldeles glat og jævn. 

I senere indtrædende og vedholdende Regnvejr falder da den 

lose Jord i Drcengrofterne sammen, og den tidligere Forhøj

ning er bleven til en lille Fordybning. Samles nu Vandet 

ved Vandfurer, som ere dragne straks efter Saaningen, altsaa 

enöog paa flad Jord, saa lober det i disse ikke til de be-
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stemte Punkter, men taber sig i de i Mellemtiden sunkne Dræn- 

grofter. Men der er Jorden netop losere og skylles derfor 

let bort med Vandet (hvor Ledningerne have meget Fald: under

tiden lige til Rorene) og give Anledning til Forstyrrelse. Jeg 

har seet Exempel paa, at Vandfurer, der vare dragne om 

Efteraaret, maatte afdæmmes foran alle Drænlinier, for at 

forebygge værre Skade, fordi Vandet styllede Jorden bort fra 

Rorene.

Ved Rorlægningen gjores altsaa Inddelingen af smale eller 

brede Agre aldeles overflødig.
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Tredie Afsnit.

Ror-Fabrikationen.

§ 29. Lerets Tilberedning.

Cthvert Slags Ler, der giver gode Tagsten, passer ogsaa til 

Teglror. Det kan kun anses for en Fordom, naar man 

mener, at Leret ikke maa indeholde Kalk. Det engelste Tegller 

indeholder megen kulsrrr Kalk og giver fortrinlige Ror, og i 

gode og vel ansete Teglværker i England, ligesom ogsaa i Nord- 

Tyskland, sætter man endog, for at faa rigtig gode Tagsten, 

Kalk til Teglleret, naar dette er aldeles frit derfor. Fint for

delt i Massen, befordrer Kalken ved Brændingen Sammen- 

sintringen, Smeltningens Begyndelse, og bidrager væsentlig til 

de brændte Lervarers Holdbarhed, forudsat, at Ilden er stærk 

nok til fuldstændig at omdanne den knlsure Kalk til kiselsnr. 

Men i de almindelige Teglværker bliver der meget oste syndet 

herimod. Straffen folger da ganske sikkert lige i Hælene. 

Kommer nu hertil, at Blandingen ikke har været inderlig nok, 

saa forvitre Stenene og henfalde i meget kort Tid. I hele Stykker 

og som smaa Klumper maa Kalken aldrig findes i Teglleret. 

Blive disse brændte med, saa sprænge de Stenene. Endog de 

deri indesluttede Lerknolde, smaa faste Stykker Ler af en anden, 

sædvanlig finere og tættere, Sammensætning end det omgivende
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Ler, og af samme krystallinske Form som Feldspathen, stade 

Massens Ensartethed. Men for Ror-Fabrikationen ere navnlig 

indblandede Sten fladelige.

Altfor magert Ler er for lidt plastisk til at fabrikere Ror 

af og gjør Rorene paa Grund af Massens ringe Tykkelse for 

lidt skikkede til at modtage ydre Tryk. Det bliver desuden 

endnu et Sporgsmaal, hvorlænge de deraf brændte Ror ville 

holde sig i den Daabe Jord. Indtil dette Sporgsmaal er af

gjort, vil man i ethvert Tilfælde handle bedre i at anvende 

aldeles fortrinligt Materiale. Forskjellen i Omkostningerne er 

kun ubetydelig, men Skaden kan muligvis blive meget stor. 

Overhovedet er det tilraadeligt, ved mindre Anlæg, og naar

man ikke har passende godt Ler, ikke selv at lave Rorene, men

at kjobe dem der, hvor der er godt Ler, og hvor Norene blive

godt forarbejdede. Kun derved bliver det muligt, at nogle

Fabrikanter udelukkende knnne beskæftige sig med denne Gren 

af Teglværksfabrikationen, kunne drive Forretninger i det Store, 

bringe det til en ønskelig Fuldkommenhed deri og alligevel fore 

billige Priser.

At lave Ror, naar disse skulle være aldeles dadelfrie, fer 

langt lettere ub, end det i Virkeligheden er, og Forfatteren har 

altid sect, at man i Begyndelsen har maattet betale betydelige 

Lærepenge.

Altfor fedt Ler er vanskeligt at forarbejde, de deraf pressede 

Ror trække sig sammen ved Torringen, blive let krumme, svinde 

ind og flad Revner. Førend saadant Ler bliver brugbart 

til at lave Ror af, maa det gjores magrere ved at blandes 

med Sand.

Alt det Ler, der skal bruges til Rorfabrikationen, maa, 

for at give et godt Udbytte, undergaa en langt omhyggeligere 

Tilberedning end sædvanligt Tegller. Jo omhyggeligere Ler

massen bliver gjennemarbejdet, jo mere ensartet Blandingen er 

bleven, jo mere den er fri for Sten eller de ofte forekommende 

Lerknolde, desto bedre gaar Rorlavningen fra Haanden, for-
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udsat, at Leret ogsaa har den nødvendige Stivhed. Intet Ar

bejde betaler sig bedre end en grundig Gjennemarbejdning af 

Leret. For blodt Ler, Ler, der ikke er renset for Sten, 

Knolde og vegetabilste Legemer (Rodtrævler, Træ), giver An

ledning til meget betydeligt Tab, medens dette næsten ganske 

forsvinder, naar Leret er tilbørlig forberedt. Enhver, der vil 

lave Nor, maa være ganste særdeles opmærksom herpaa.

1. Opgravning for Vinteren.

Enhver Slags Ler maa derfor graves op for Vinterens Be

gyndelse og lægges i 1—IH Fod hoje Bunker, for at det kan fryse 

godt igjennem. Ved Frosten udvides de smaa Vanddele, der 

findes i Leret, og sprænge de sammenhængende ftørre Stykker. 

Den forste Sønderdeling sker bedst og lettest paa denne Maade 

og fremstyndes yderligere ved gjentagne Gange at omstikke Bun

kerne. Leret bliver liggende i Bunker til Foraaret, til Ror

fabrikationen begynder.

2. Stemningen.

Skal meget magert Ler eller Ler, der er blandet med 

Sten og smaa Kalkstykker, brvges til Teglror, er der ikke 

Gilbet for end at slemme det, for paa denne Maade at fjærne 

de Legemer, der gjøre Leret magert, de stadelige Kalkstykker og 

Sten, og derved gjøre det mere fedt og ensartet. Men Slem- 

ningen fordyrer Arbejdet betydeligt. Man maa derfor overveje, 

om man i dette Tilfælde ikke kommer bedre og billigere fra det 

enten ved at hente bedre Tegller eller ved at indkjobe Rorene. 

Fremgangsmaaden ved Slemningen er i Almindelighed denne. 

Leret udrores med saa meget Vand, at det bliver flydende. 

De groveste Dele, Sten o. s. v., synke ved dette Arbejde straks 

til Bunds. Skulde alligevel nogle af dem blive revne med, 

naar den udrorte Masse flyder bort, saa blive de liggende foran 

en Rist, der er anbragt ved Mundingen. Igjennem denne

9
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Rist strømmer Leret enten ind i en anden lignende Beholder, 

hvori det endnu en Gang bliver Udrort og ledet igjennem en 

tættere Rist, eller ogsaa ledes det straks ned i en Grube. Dette 

retter sig efter, hvilke Indblandinger man har at fjærne. I denne 

Grube synker Sandet til Bunden, og derover aflejrer sig det 

finere Ler, der i længere Tid holder sig svævende i Vandet. 

Er dette steet, bliver Vandet, der staar over Leret, ledet ud af 

Gruben. Den ovrige Fugtighed, der bliver tilbage i Leret, maa 

fordampe, indtil Leret faar den nødvendige Fasthed til videre 

Forarbejdning.

Det, der herved volder mest Vanskelighed, er Lerets Ud

roren i Vandet. Dette fler derfor ogsaa paa meget forstjellig 

Maade, alt eftersom Driften er stor eller lille, eller Leret for

drer en mere eller mindre omhyggelig Behandling. Ved smaa 

Teglbrug kan man lade sig nøje med Haandkraft. Et Par 

Folk udrore Leret i Vandet ved Hjælp af Hakker i et fladt, 

rundt Trækar, 1|—2 Fod hojt og 8—10 Fod i Gjennemsnit. 

Risten er anbragt paa Karret. Er Massen endnu for mager, 

optages den i et andet Kar og behandles endnu en Gang paa 

samme Maade, derpaa ledes den igjennem en endnu tættere Rist 

i en Rende og gjennem denne ned i en Grube.

Ved en ftørre Drift strækker dette Apparat imidlertid ikke til. 

Der udrettes mere ved folgende Slemmemaskine, som drives ved 

Hestekraft. I en tæt, truglignende Kasse, Fig. 29 og 30, af 

7 — 8 Fods Længde, 3^ Fod indvendigt Maal og 4 Fods 

Dybde, som er indmuret paa et fast Fundament, ligger en 

vandret Aksel, c c, hvorpaa nogle og tyve Knive, d d, ere be- 

fcxstede. Spidsen af disse Knive maa være 3—4 Tmr. fra Trugets 

indre Væg. Den ene Sideflade kan være noget flraa og saa- 

ledes forarbejdet, at derved den omrørte Masse samtidig flydes 

fremad henimod Afløbet. Her er Nisten e anbragt, som Massen 

maa igjennem. Paa den modsatte Side kastes Leret ind, og 

Vandet ledes til. Den afledende Masse kommer gjennem Risten 

ind i det mindre Rum g, der er 6 Fod i Kvadrat, og gjen-
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nem en anden tættere Rist ub i Renden, der forer den ind i 

Lerbeholderen. Med denne Mafline kan der paa en Dag

Fig. 29.

flemmes 1 Kubikfavn Ler, hvoraf der kan laves 13—14000 

Stkr. 1 Tm. Ror.

3 noget mindre 

Forhold kan denne Ma- 

stine ogsaa indrettes til 

Menneskekraft. Et paa 

den liggende Aksel an

bragt Drev sættes i 

Bevægelse ved et ind

gribende Kumhjul, og 

dette igjen ved etHaand- 

tag, og, om muligt, 

staar dette i Forbindelse 

med Pnmpen, saaat der 

samtidig fan pumpes.
Fig. 30.

9*
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En af de dermed beskæftigede Folk maa da tillige besorge Ind

tastningen af Leret.

Ved en god Slemme-Indretning maa Apparatet natur

ligvis stilles saa hojt, at den stemmende Masse har fornødent 

Fald til Lerbeholderne.

Disse Lerbeholdere maa idetmindste lægges 1 Fod over 

Jorden, forat Vandet, der bliver stauende over Leret, efterat 

dette har afsat sig, kan ledes ud gjennem Aabninger paa en af 

Sidevæggene. Man anlægger gjerne flere saadanne Lerbeholdere 

og gjør hver af dem 16 Fod i Kvadrat. Deres Vægge falde 

for meget sammen, naar de ikke slottes ved Planker eller bedre 

ved Murværk.

Vel kan man endnu paa anden Maade og med andre 

Indretninger flemme Leret, men disse kunne formentlig her 

forbigaas, da den ovenfor beskrevne er aldeles tilstrækkelig til 

Teglrorsfabrikation, hvortil der ikke bruges nccr saa meget Ler, 

som til Mursten.

Stemningen kan foretages om Foraaret, men bedst sildig 

paa Efteraaret, saaat Leret kan blive liggende til om Foraaret 

i Beholderne. I Eftersommeren, naar det falder i Regnvejr, 

og Fordampningen bliver svagere, bliver Leret hyppig for blodt 

til Rorfabrikation. Ved Arbejdet maa man hverken sætte for 

meget eller for lidt Vand til. Sættes der for lidt Vand til, 

bliver Massen for tykt flydende og tager i denne Tilstand meget 

med sig, som egentlig skulde blive tilbage; den gaar ogsaa for 

daarligt gjennem Risten. For meget Vand skader vel mindre, 

kun er Pumpningen heraf en unyttig Kraftanvendelse.

3. Lermolle.

Naar Fabrikationen om Foraaret skal begynde, bliver Leret, 

efterat man ved Tilsætning af lidt Vand har givet det en ens

artet og passende FUgtighedsgrad, bragt paa Lermollen.

De Lermoller til 1 Hest, der sædvanlig bruges i vore 

Teglværker til Tilberedning af Leret til Mur- og Tagsten,
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bolde det ikke ud, naar Leret skal forarbejdes til Teglror, som 

det bør fle. Selv om man, naar 1 Hest ikke er i Stand til at 

holde den i stadig Bevægelse, vilde spænde 2 eller flere for, saa 

vilde Knivene dog snart brække af, eller Akselen gaa itu. Leret

Fig. 31.

maa males meget stivere end til Stenene, fordi det kun derved 

er muligt at knuse de i meget Ler forekommende Knolde og 

saaledes give Massen den fornødne Ensartethed, forat Undgaa 

store Tab ved den senere Bearbejdning.
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Jeg flat her give en Beskrivelse as en for vore Forhold 

passende Lermolle, der leverer ganske fortrinligt Arbejde og drives 

med 2 stærke eller 3 svagere Heste. Den bestaar af et

9. t * i A t s 7 s ? - ***

Fig. 32.

(eller Jern-) Kar af 5 Fods Højde og foroven 2 Fod 8 Tm., 

forneden 2 Fod bredt indvendigt Maal, Fig. 31 og 32 a a. 

I Midten gaar en lodret staaende Jernaksel b (af Stobejern
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og hul), ialt 9 Fod Z Tm. lang og 5 Tm. tyk, forneden paa 

en lf Tm. tyk Staaltap, foroven i et Halsbaand.

Paa denne Aksel ere 30 Jernknive c c c, 3 Tm. brede, 

13—9 Tm. lange og | Tm. tykke, saaledes anbragte, at de staa 

om den i Form af en dobbelt eller tredobbelt Skrue. De 

nederste 4 Knive ere fastgjorte paa en Ring, der er lagt om

kring Akselen, de overste ere stukne gjennem Akselen med et 

1 Tm. tykt firkantet Skaft og flrues fast bagpaa. De overste 

danne en Vinkel af 25—45 Grader med en Horizontalflade. 

Jo længere nedad, desto mere ere de stillet mod Trykket, saaat 

de nederste danne en Vinkel dermed af 60 Grader. De paa 

de engelste Lermoller paatværs af Knivene anbragte Smaaknive 

erstattes her af hines langt ftørre Antal og ere derfor ikke for

nødne. De gjøre desuden ringe Nytte og besværliggjore kun 

Arbejdet. Ovenpaa den lodret staaende Aksel er anbragt en 

Tværbom d d, til hvilken Hestene spændes, og hvorved Akselen 

med Knivene sættes i Bevægelse. Bommen er 18 Fod lang 

fra Akselens Midtpunkt til Trækpunktet. Forneden kommer 

lige ved Bunden af Lermollen det færdige Ler ud gjennem en 

Aabning, der er 10 Tm. i Kvadrat.

Det udpressede Ler afskæres stykkevis med en Staaltraad 

og lægges med Hænderne paa en Karre, forat bringes til Tegl- 

rorsmaskinen. Udenom Lermollen ligge Lerbeholderne, der ere 

forsynede med Plankevægge, og som gjores vandtcrtte ved Ler, 

der nedstampes bagved og imellem Plankerne. Paa en saadan 

Lermolle blandes ogsaa det for fede Ler ved fornoden Tilsæt

ning af Sand.

4. Rensning for Sten.

Ved Lermollen alene kan imidlertid det uslemmede Ler ikke 

tilstrækkelig forberedes, naar det indeholder en Mængde smaa 

Stene, der ere tykkere end Væggene paa de Ror, der stulle 

forfærdiges af dem. Stenene sætte sig nemlig foran Formens 

Aabning, og Rorene komme da iturevne ud. Dette volder
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ikke alene et betydeligt Tab af Ror, men et langt ftørre Tab 

af Tid. Man maa i saa Fald forst forsoge, om Stenen ikke 

udenfra kan knuses eller trækkes ud med en Krog. Lykkes dette 

ikke, maa Formen foran tages af, forst det vedhængende, fast 

sammenpressede Ler, og derpaa Stenen fjærnes, og Formen 

igjen sættes for og befæstes. Den Del af Rorene, der sad 

umiddelbart foran Formen, er ved dennes Aftagning odelagt. 

Desuden gaar herved megen Tid tabt. Forekommer der derfor 

oftere i Leret Stene eller blot haardere Lerknolde, der ikke ere 

knuste i Lermollen, Rodder o. s. v., saa maa Leret renses, før

end det kan presses til Ror. Hertil anvendte man tidligere, 

naar der ikke blev flemmet, den Claytonfle Sigte, en tyk Jern

plade, hvori der var boret saa mange runde Huller, som uden 

Skade for Pladens Holdbarhed kunde finde Plads. Disse 

Huller ere ganske lidt mindre end Væggetykkelsen af de Ror, 

der flulle presses af dem.

For ftørre Ror med tykkere Vægge kunne derfor an

vendes Plader med ftørre borede Huller. Derved spares der 

nogen Kraft, da Leret lettere gaar gjennem de ftørre Huller. 

Den Claytonfle Sigte er af den Grund at foretrække for 

den Whiteheadste Rist, hvoraf Leret kommer frem i Form 

af brede Baand, fordi den sikrer imod, at ogsaa flade, men 

dog for brede Sten kunne gaa med derind. Sigten an

bringes, istedetfor Formen, foran en Teglrorspresse, og nu 

presses Leret igjennem paa samme Maade som senere ved For- 

færdigelsen af Rorene. Det kommer frem i Form af lange 

Nudler, der, efterat Kassen er tømt, tages bort af en Arbejder 

og slaas godt sammen i ftørre Klumper, medens en anden 

fjærner de tilbageblevne Sten og fylder Kassen igjen med Ler.

Men Presningen gjennem den Claytonfte Sigte er et 

sværere Arbejde, end selve Rorpresningen, og derfor udfordres 

2 Mand dertil. Arbejdet gaar forovrigt bedst med den Clay- 

tonske Teglrorspresse, fordi Sigten, hvorfra Stenene, der have 

sat sig derfor, maa fjærnes, paa denne lettest kan tages af og
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erstattes af en anden, faa at man ikke behover at vente med 

den videre Presning, indtil den forste Plade er renset og atter 

sat fast, men næsten uden Afbrydelse kan vedblive med Arbejdet.

Endnu bedre, end den Claytonfle Sigte, gjor den Hart- 

mannste Stenrensningsmastine det, der er konstrueret for dette 

Djemed efter Teglrorspresserne og bestaar af 2 med Huller 

forsynede Cylindre (ligesom de dobbelte Whiteheadfle Presser), 

der afvekslende fyldes med Ler og presses ud, og hvoraf Leret 

kan komme ud til alle Sider. Den arbejder meget lettere og 

udretter betydeligt mere, end Teglrorspressen, for hvilken den 

Claytonfle Sigte er sat').

§ 30. Rorpresning.

Hvilken af disse forskjellige Behandlingsmaader Leret flat 

underkastes, retter sig ganste efter dets Beskaffenhed; men det 

burde aldrig bringes i Rorpressen, forend det fuldstændig op

fylder alle de ovenfor nævnte Betingelser. I denne dygtige 

Forberedelse ligger ene og alene Sikkerheden for Arbejdets sta

dige Fremgang Under Presningen.

1. Teglrors-Presser.

Selve Presningen sker med forfljellige Maskiner af engelsk 

Opfindelse. Kun nogle smaa Haandmaskiner, der ligne dem, 

som Pottemagerne bruge til Forarbejdelse af Klinker, ere i den 

nyere Tid forarbejdede paa Fastlandet og paa mange Steder 

anskaffede paa Grund af deres Prisbillighed. Men de kunne 

her ganske forbigang, forbi de udrette langt mindre end de andre, 

ikke levere faa gode Varer og derfor ikke kunne udholde Kon

kurrencen, hvor man bliver mere fortrolig med Fabrikationen.

') Denne Stenrensningsmastine („Entsteinungsmaschine") kan faas i 

Mastin-Fabriken i Regenwalde i Bag-Pommern.
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De engelske Maskiner ere ved det Opsving, som Norlæg

ningen der har taget i de sidste Aartier, bleven Gjenstand for 

den største Opmærksomhed, fordi Prisen paa de brændte Lerrsr 

netop kun ved Anvendelsen af dem har kunnet sættes saa lavt, 

og Rorlægningen som Folge af disse billige Priser vinde det 

Omfang, hvori den- nn udfores der. De have derfor i hoj 

Grad beskæftiget Fabrikanternes Skarpsindighed, og saaledes er 

der opstaaet meget forskjellige Maskiner, hvoraf de nyere paa 

det Fordelagtigste udmærke sig fremfor de ældre med Hensyn 

til Hensigtsmæssighed og godt og smukt Arbejde.

Kun i saa meget store Fabriker anvendes Teglrorspresser, 

der bevæges ved Damp- eller Hestekraft og i saa Fald 

paa Grnnd af deres ftørre Arbejdsydelse ere roterende, der 

ere forbundne ved Valser eller Skruer. Disse fødes uafbrudt 

ved den ene Ende, medens Rørene ligesaa uafbrudt komme 

frem ved den anden. Til disse horer f. Ex. Randell & 

Saunders' Teglrorspresse. De ere imidlertid allerede for 

ftore for almindelige Forhold i England, og saa meget mere 

her, hvor de mindre udviklede Samfærselsmidler gjore en læn

gere Forsel af Ror for kostbar og derfor umulig, og hvor den 

langsommere Fremgang med disse Arbejder heller ikke kræver 

saa store Masser Ror (den omtalte Maskine kan i eet Aar 

forarbejde flere Millioner Ror).

Til mindre storartet Drift ere Maflinerne i Reglen ind

rettede for Menneskekraft, og da Rorene ikke man komme for 

hasligt frem af Maskinen, og da Kraften derfor ved dobbelte 

Forlag meget betydeligt kan foroges, er ved næsten alle Ma- 

ftiner 1 Mand ved Drevet tilstrækkelig. Alle disse Mafliner 

hvile paa det samme Grundprincip. De have alle en Beholder, 

der er bestemt til at optage Leret, hvad enten den bestaar af 

en firkantet Kasse eller af en Cylinder. Forenden af denne 

^holder bestaar af en Form, der kan sættes for og forandres 

efter Behag, ben bagerste Side af et bevægeligt tæt sluttende 

Stempel, der er befæstet til en tilstrækkelig stærk Tandstang og
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kan sættes i Bevægelse ved et Drev. Idet Stemplet trykkes 

ind i den fyldte Beholder, trænger Leret uafbrndt gjennem Aab- 

ningen i Formen, naturligvis med dennes Fa^on og flyder sig 

frem paa det foranstaaende Rullebord (et Bord, hvis Flade 

bestaar af Træruller, der ligge ved Siden af hverandre og kunne 

drejes om deres Akse), indtil Beholderen er tom. Derpaa 

aabnes Beholderen, Stemplet trækkes hurtigt tilbage, Kassen 

eller Cylinderen fyldes paany med Ler, lukkes igjen, og forst 

da begynder atter Presningen. Imidlertid afskæres Rorene med 

fastspændte fine Staaltraade i korte, 1 Fod lange, Stykker og 

bæres bort.

Disse Mafliner levere altsaa ikke uafbrudt Arbejde. Med 

Aabningen og Lukningen af Kassen og med Tilbagetrækningen 

af Stemplet er et vist Tidstab uundgaaeligt.

Med Formindskelsen af dette Tidstab forøges Mastinernes 

Arbejdsydelse. Dette have de engelske Fabrikanter ogsaa rigtigt 

erkjendt og derfor i denne Retning forsøgt mange Slags For

bedringer, der have givet Anledning til meget forfljellige Con- 

structioner af disse Maskiner. I England anses Claytons og 

Whiteheads Mafliner for de bedste og ere som saadanne ofte 

blevne prislønnede paa Landbrugs-Udstillingerne.

Claytons Maskine har en lodret staaende rund Cylinder

presse, hvis Bund dannes af Formen, og hvis Laag dannes 

af et til en lodret Tandstang befæstet Stempel. Dette Stempel 

danner saaledes samtidig Lukket. Foruden denne er der endnu 

en anden, aldeles lignende Cylinder tilstede. Begge ere med Jern

kroge befæstede paa opretstaaende Hængselstænger af Jern, om hvilke 

de kunne drejes saaledes, at de ved Hjælp af en Lofteindretning, 

der bevæges med en Fod, kunne hæves i Vejret og flyttes fra 

deres Plads under Stemplet og over Formen, der bliver lig

gende, forat anbringes ved Siden af Maskinen paa 2 smaa 

Borde, hvorfra de paa samme Maade kunne bringes tilbage 

Under Stemplet. Staar nu den ene Cylinder fyldt paa dette 

Sted, faa trykkes Stemplet ned ved Hjælp af et Drev, der
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griber ind i 2 Tandstænger. Dette Drev sættes i Bevægelse 

ved Hjælp af et ftørre Kamhjul paa den samme Aksel, og dette 

igjen ved et mindre Hjul paa Haandgrebet. Naar Cylinderen 

er tomt, tager en Arbejder Haandtaget bort og skyder et andet 

storre Drev ind i Tænderne paa et mindre Kamhjul paa den 

anden Side af Mastinen, og ved at dreje herpaa loftes Stemplet 

hurtigst muligt ud af Cylinderen, en anden Arbejder træder paa 

Vægtftangen og tager den tomme Cylinder bort fra Formen, 

drejer den med Hænderne om Hængselstangen og stiller den paa 

det lille Bord, der er anbragt passende tæt ved Mastinen; 

imidlertid er den anden Cylinder fyldt, der ligeledes er anbragt 

paa sit Bord (Manden, der besorger Fyldningen, staar mellem 

dem begge), og ved at træde paa en anden Vægtstang loftes 

denne i Vejret og drejes om, saaledes at den staar under 

Stemplet. En Jernstang, der gaar tværs over, forhindrer, at 

det kan drejes for langt om. Imidlertid er Drevet igjen sat 

ind, og Presningen begynder paauy. Denne Ombytning af 

Cylindre foregaar hurtigere, end den beskrives.

Rorene komme frem af Formen, der danner Cylinderens 

Bund, og hænge lodret ned. Nogle Gafler med korte Skafter 

og lige saa mange Tænder, som der kommer Ror ud ad Gangen, 

holdes ud imod dem. De flyde sig da der paa og afstæres, 

saa snart de ere lange nok, med en Stcialtraad, der bevæger 

sig mellem de vandrette Lejer. Der horer ganske vist nogen 

Dvelse og Duelighed til at afpasse denne Afskæring saaledes, 

at Rorene blive lige lange. Aftageren sidder foran Mastinen 

og lægger de mindre Ror paa en let flyttelig Hylde af lette 

Brædder, der staar ved hans Side og borttages, sausnart der er 

logt 48 Ror af 1 Tm. Vidde paa den, forat erstattes af en anden. 

Er Aftageren meget ovet, saa kan Presningen foregaa næsten uden 

Afbrydelse. Denne lodrette Fremkomst nf de storre Ror fra 4 

Tmr. og derover, og den vandrette Afskæring af det enkelte Ror 

er særdeles hensigtsmæssig. Den nede paa Maskinens Fod 

opstillede Gaffel giver Maalet for deres Længde. Der behoves
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til dette Arbejde mindst 2 Gafler. Medens disse ombyttes, 

behover Presningen dog ikke at standses. Aftageren beholder 

Tid nok til at stikke den ombyttede tomme Gaffel ind i de 

imidlertid noget fremkomne Ror.

Men fordi mange Slags pressede Sager, som hestesko- 

formede Teglror, ikke godt lade sig udtage lodret, og der des

uden udsordres stor Dvelse og Duelighed til at behandle de 

smaa Ror paa 1 og 1| Tms. Vidde, saa har Clayton endnu 

truffen en Foranstaltning, der gjør det muligt at lade Rorene 

komme vandret frem, og til den Ende konstrueret en Stobejerns- 

Kasse, der foroven er aaben, paa Forsiden bærer den onfkede 

Form (der kan skiftes efter Behag) og indhænges istedetfor de 

andre Former nnder Cylinderen. » Ved den vandrette Presning 

flyde Rorene sig frem paa et tilstrækkelig langt Rullebord, 

indtil Cylinderen er tom, afskæres da med indspcrndte Staal- 

traade i Stykker af fornoden Længde og aftages med tilsvarende 

Gafler. Ogsaa ved denne Foranstaltning gaar kun saa megen 

Tid tabt, som der behoves til at trække Stemplet tilbage, bytte 

Cylinderen og afskære Rorene. Arbejdet foregaar næsten uafbrudt.

Medens den Claytonske Mastine næsten er enestaaende 

i sit Slags, saa kan man anse den Whiteheadske som Mon

steret for de øvrige, der arbejde med liggende firkantede Kasser. 

Ogsaa ved disse danner det paa en (her vandret) Tandstang 

befæstede Stempel den ene, Formen den modsatte, og Laaget 

endnu den tredie bevægelige Side af Kassen. Af dennes 6 

Sider ere altsaa kun 3 virkelig faste. Ved den betydelige Kraft, 

som virkes der paa (i plastisk Ler virker den til alle Sider), maa 

disse derfor gjores meget stærke. Den vandrette Tandstang 

sættes i Bevægelse paa samme Maade, som paa Claytons 

Mastine. Ogsaa her begynder Presningen, naar Kassen er 

fyldt. Stemplet drives ind, indtil det har naaet den forreste 

Form, og Kassen er tom. Derpaa aabnes Dækket, Drevet 

tages bort, og ved at dreje det store Kamhjul tilbage flydes 

Tandstangen og dermed det tomt gaaende Stempel hurtigst



142

muligt tilbage. Nu er Kassen igjen færdig til paa ny at fyldes. 

Leret kommer nu i og flaas fast, forat Luften, der findes der

imellem, saa vidt muligt kan fjærnes, Dækket flaas til og gjores 

fast, Drevet sættes igjen ind, og der presses paany. Rorene 

komme vandret nd paa Forsiden og flyde sig frem paa Rulle

bordet, indtil Kassen igjen er tom, flæres da ligeledes af med 

Staaltraad og bæres bort paa tilsvarende Gafler.

Nærmest gav Tidstabet ved at styde Tandstangen og 

Stemplet tilbage Anledning til at indrette Maskinen saaledes, 

at der for begge Ender anbragtes Kasser, og for begge Ender 

af den samme Tandstang Stempler, saa at den ene Kasse kan 

presses tom, medens den anden gaar tilbage. Unegtelig maa 

Maskinen herved vinde i Arbejdsydelse, men trods den med- 

gaaende dobbelte Arbejdskraft kan den ikke udrette det dobbelte 

Arbejde, fordi den anden Kasse altid forst da er helt aaben og 

igjen kan fyldes, naar den forste er aldeles tom, den anden 

altsaa ikke kan fyldes ganske paa samme Tid, den forste tommes, 

men forst noget senere. To enkelte Maskiner kunne med samme 

Arbejdskraft udrette mere.

White heads Mafline har, fremfor alle lignende, med 

Hensyn til de enkelte Deles Ordning, Indretning propor

tionale Styrke cg godt Arbejde saa betydelige Fortrin, at den 

maa anses som en af de bedste Maskiner; men paa den anden 

Side har Claytons Mastine meget forud for denne.

Claytons Mafline passer s. Ex. af be i § 29 anførte 4 

Grunde bedre til at frigjore Leret for Sten. Men den er ogsaa 

hensigtsmæssigere til Forfærdigelse af ftørre Ror. Leret kommer 

nemlig ikke overalt lige hurtigt frem af Beholderne. Det holdes 

tilbage af Kassevæggenes Gnidning. Denne er stærkere ved Si

derne end i Midten. Presser man nu store Ror af kantede 

Kasser, saa ligge mange Dele af dem meget nær ved Væggene, 

ifær ved Bunden og Dækket, medens andre, navnlig de, der 

træffe i Diagonalerne, ere fjærnede langt derfra. Noget af 

Leret kommer saaledes tidligere frem end andet. Rorene blive
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naar de komme frem af en rund Cylinder, der omgiver dem 

koncentrifl. Paa White heads Maskine komme ogsaa de store 

Ror liggende frem og kræve forholdsvis tykke Vægge og yderst 

stivt Ler, naar de stulle undgaa at synke sammen og lade sig 

nogenlunde regelmæssigt afskære. Men Lerets Stivhed giver 

ofte Anledning til, at Lerfkiverne, der afskæres, inden Leret 

naaer til Aabningen af Formen, af de Bojler, hvormed „Hovederne" 

ere befæstede i Formerne, ofte ikke klæbe godt nok sammen, faa 

at Rorene ved Torringen og Brændingen pan disse Steder 

revne og maa kasseres. Paa Claytons Maskine, hvor Rorene 

hænge nedad, har dette mindre at sige; desuden kan der med 

denne forfærdiges ftørre Ror, end med White heads, men hin 

kræver tillige større Duelighed ved Behandlingen.

De øvrige engelste, ligesom de forfljellige tyske Maskiner 

kunne her forbigaas, da de i alt Væsentligt ligne begge de her 

beskrevne i deres Construction. Dog maa endnu omtales en 

Indretning, som paa mange er anbragt, forat gjore de i Leret 

værende Stene uskadelige. For paa een Gang at rense Leret 

for Sten og presse Rorene og derved spare Tid, er der paa 

nogle Mastiner, som den af Williams, bag Forsats-Formen 

anbragt en Rist af tyk Staaltraad. Skal den indsatte Rist 

svare til Djemedet, faa maa den have mindre Aabninger, end 

Rorenes Væggetykkelse. Men nu horer der allerede en større 

Kraft til at presse Leret gjennem en saadan Rist, navnlig naar 

endel af Hullerne er lukket af tilbageholdte Sten, end til selve 

Rorpresningen. Til begge Arbejdsmaader anspændes saa meget, 

at Mastinen hyppig gaar itu. Tillige holde Staaltraadsristerne 

sjælden længe ud, naar de ere snævre nok, eller de opfylde ikke 

deres Bestemmelse, naar de ere for vide. Begge Dele ere Fejl, 

der hyppig medfore Forstyrrelser i Driften og Udbedringer ved 

Mastinen, saa at det i Reglen er raadeligere at udelade Risten.

Jeg stal endnu tilføje nogle Ord om enkelte Maskindele 

og gjore opmærksom paa enkelte mindre væsentlige Ting.
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Det største Ophold og Tidstab ved Fabrikationen foraar- 

sages af Kassernes Fyldning. Mafliner med ftørre Kasser, der 

ikke behove saa ofte at fyldes, ere derfor bedre end saadanne 

med smaa, da de formindske dette Tidstab.

Af Vigtighed er desuden Rullebordets Længde. Et for 

kort Nullebord har den Ulæmpe, at der maa standses med Pres

ningen, saasnart Bordet er fuldt, indtil Rorene ere afstaarne 

og tagne bort, ligesom ogsaa at der ved den hyppige Afskæring 

altid falder korte Ender nf Rorene, der maa kastes bort. Der

imod have ved Mafliner med store Kasser de meget lange 

Rulleborde ogsaa mangen Ulæmpe. Naar der nemlig presses 

mindre Ror, saa have de paa disse en lang Bej at gjennem- 

lobe, en Vej paa 10—12 Fod, paa hvilken de paa Undersiden 

altid blive meget flade og synke lidt sammen, saa de faa et 

aflangt Omrids. Dertil kommer, at i den forste Tid for hver 

Udpresning af den fyldte Kasse, saa længe de fremkommende 

Ror endnu ere korte, komme de midterste paa Grund af den 

ringere Gnidning hurtigere og derfor længere frem, end de, der 

komme ud ved Siderne. Men snart bliver Gnidningen for de 

sig fremad flydende Ror pan Rullerne saa stor, at alle Norenes 

forreste Ender holde sig i samme Afstand. Desuagtet kommer 

Leret i Midten endnu bestandig hurtigere frem, de midterste 

Ror blive altid endnu længere, og da de ikke kunne undvige 

paa anden Maade, saa maa de bøje sig til Siden. De blive 

krumme, og Afsnittene med Staaltraaden da naturligen fkæv- 

vinklede. Selv om dette ikke ganske kun undgaas, saa vil det 

dog mindre finde Sted med noget kortere Rullebord, der om

trent kunne optage Halvdelen af en stor Kasses Indhold; kun 

maa man da, saasuart Bordet er fuldt, og Rorene ere asskaarne, 

bære Rorene saa hurtigt bort, at den anden Arbejder kan ved

blive med Presningen, og de ikke afstaarne Ror igjen fylde 

Rullebordet næsten i samme øjeblik, hvori de sidst afstaarne 

tages bort. Det er ganske almindeligt i England og kan kun 

anbefales, at Rullerne i Rullebordet ere overtrukne med Voks-
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dug, og Bordet served inddelt i saa mange og saa store Afdelinger, 

som svare til Afstanden mellem de i Bojlen indspændte Staaltraade.

For de ftørre Ror maa Aabningerne i Formen Udadtil 

være snævrere, end for de mindre, forat det gjennemgaaende Ler 

kan trykkes godt sammen deri, og den af Bøjlerne i Formen 

itustaarne Masse igjen kan trykkes fast. De ftørre Ror gaa 

ellers ved Tørringen eller Brændingen itu paa disse Steder og 

falde maaske endog fra hverandre.

Endelig er der ved disse Aabninger i Formerne i Reglen 

endnu det at dadle, at der ved Bestemmelsen af deres Vidde 

ikke er taget tilbørligt Hensyn til Lerets Tvinding, og at der 

sjælden gives Rorene af forstjellig Vidde en til deres Lysning 

tilsvarende Væggetykkelse. Da de i Forhold til den Jord, der 

ved Grøfternes Dækning kastes derned og tynger paa dem, ere 

at betragte som Hvælvinger, og disse med storre Spænding maa / 

gjores tykkere, forat modstaa Trykket, der virker paa dem, saa 

er det ogsaa passende at give de ftørre Ror tykkere Vægge.

Tager man nu Hensyn til Lerets rigtignok forfljellige 

Svinding, saa maa man i Gjennemsnit give Ror af: 

1" Lysning i Formen et Tvcrrm. af l.i" og en Væggetykk. af CU" 

W* - 1.65" > - - 0.45"

2" — ~ - 2.2" - — 0.5"

3" - - - 3.3" - — 0.6" '

4" - — — 4.4“ — — 0.7"

5" — - - 5.5" - - 0.8"

6" - - — 6.6" — — 0.9"

Formernes Aabninger indrettes i Overensstemmelse med 

disse Storrelser. Den behørige Væggetykkelse er vigtigere ved 

grund end ved dyb Rorlægning, da Vægten af læssede Vogne 

ved den grnnde Rørlægning virker mere umiddelbart paa Rorene 

og mindre, end ved den dybe Rørlægning, fordeles ved den 

mellemliggende Jord paa en større Flade. Desuden lade de 

videre Ror med for tynde Vægge sig senere ikke godt forarbejde 

eller give derved idetmindste meget Affald.

10
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2. Presningen.

Selve Rorpresningen vil efter den foregaaende Beskrivelse 

af de dertil nødvendige Mastiner ikke frembyde store Vanskelig - 

heder. Der er derfor her kun lidet at tilføje.

Forst og fremmest maa Leret have fornoden Fasthed. Hvor 

fugtigt det maa være, lader sig ikke beskrive. Man maa lære 

det af Erfaring. De mindre Ror kunne ogsaa være noget 

fugtigere end de større. For vaadt Ler giver mange 

sprængte, bøjede, ind- og udvendig rue og forneden 

fladtrykte, egentlig kun halvrunde Ror, der faa tykke 

Vægge og ved Afskæringen med Staaltraad en fremstaaende 

Kant, der indsnævrer Ror-Aabningerne, kort sagt meget daarlige 

Ror, som ikke godt kunne rettes ved senere Behandling, og 

meget betydeligt Affald, d. e. en stor Mængde, der straks maa 

kastes bort, forat presses om igjen. Ror af godt tilberedt Ler 

komme derimod glinsende, næsten blanke ud af Formen, have 

ikke tykkere Vægge, end Formen giver dem, og lade sig godt 

afskære med Staaltraaden. De maa kunne taale et jævnt Tryk f med Haanden uden at bojes eller beholde et Indtryk deraf.
Allerede ved Lerets Indpakning i Kassen maa dette flaas 

godt fast, forat ingen Luft flal blive derimellem. Sker dette, 

faa opstaa Blærer, der ved Rorenes Fremkomst af Formen, 

naar Trykket ophorer, med Heftighed og stort Knald springe 

itu og efterlade Huller med ophøjede Rande, der, naar de staa 

frem indvendig, indsnævre Tværprofilet.

Naar Rorene tages bort fra Rullebordet, maa Gaffelen 

stikkes ind saa lige som muligt. Skraber den paa en Side, 

faa skyder den undertiden i Rorets Indre Lerklumper sammen, 

der udfylde den halve Aabning. Jo blödere Leret er, desto 

lettere fter dette.

De smaa Ror lægges straks vaa Hylder og paa Siden. 

Forsats-Former, hvori flere Rer af ringe Lysning, som 1 og 

1| Tms., forbindes med hinanden ved smaa Lerstrimler, due
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ødeles ikke. De flulle forebygge, at Rorene blive krumme ved 

Tørringen. Dette opnaas lige faa godt, og endog bedre, ved 

at lægge de enkelte Nor tæt op til hinanden, lægge dem om og 

ovenpaa hinanden, og ved ringe Lufttræk under Torringen. De 

paa Rorene tilbageblivende Ribber, efterat Rorene ere brækkede 

fra hinanden, vanskeliggjore kun deres videre Behandling.

De store Ror afflærer man ogsaa ved vandret Presning 

bedst enkeltvis, presser altsaa ikke hele Kassens Indhold ud paa 

en Gang, men standser hver Gang, nuur Rorene ville falde 

sammen, og Aftageren, der med begge Hænder holder imod, ikke 

mere forma ar at holde dem i deres Form. Ofte hjælpe til 

deres bedre Understøttelse korte, trekantede, prismatifle Klodser, 

som fra Siderne forneden flydes ind til Rorene. Ved Anven

delsen af saadanne Klodser maa man agte paa, at de, naar 

Presningen standser, ikke ligge lige i Staaltraadenes Linie. Ved 

Afflæringen med Staaltraaden mua man i Uderenden forst gribe 

med Haanden ind i Roret og understøtte dettes overste Side, 

ellers trykker staaltraaden Rorene sammen, inden den skærer 

ind, Roret bliver aflangt, og Snittet faa skævt, at Rorene 

senere ved Lægningen ikke passe til hinanden. Vel lader dette 

sig senere nogenlunde udbedre ved hensigtsmæssig Behandling og 

Beskæring af de halvtorre Ror, men det koster mere Tid og 

Arbejde og bliver dog sjælden helt godt. De store Nor tages 

bedft med Haanden og ikke med en Gaffel o. l. og opstilles paa 

Jorden lige paa Hovedet, faaat den ene Aabning kommer nedad.

Af 1 Kubikfavn Ler faas forovrigt 1 Fod lange og af 

den ovenfor angivne Væggetykkelse:

13000 Stkr. 1 Tm. Ror, 

8600 — li — ,

6175 - 2 — ,

3650 — 3 —

2425 — 4 —

1725 — 5 -

1300 — 6 — .

10*
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§ 31. Norenes To rung.

Ere Rorene pressede, saa kommer det an paa at tøm 

dem saaledes, at de blive saa lige som muligt. Dertil hore 

endnu særegne Indretninger. Under Skure, der ere aabne paa 

Siderne og med stærkt Vindtræk, er det næsten umuligt at 

holde dem lige. De torves i disse altid forst og for meget for 

Enderne, medens de endnu holde sig Daabe i Midten, hvor de 

ligge sammen og mere beskytte hinanden. Folgen af denne ulige 

Torring er, at be blive krumme og ikke lade sig yderligere for

arbejde. Derfor maa man indrette Huse til Torringen. Forat 

kunne give det fornødne Lufttræk, blive de nederste Væggefag 

aabne, men Trækket reguleres ved Klapper, der kunne lukkes, 

naar det behøves.

I Terreladerne opstilles Stilladser til Optagelse af de 

mindre Ror. Disse Stilladser belægges med gjennemstaarne 

Planker, saa at altid 6 Lægter nied 2—3 Tms. Mellemrum 

(efter Lægternes Brede) danne et 26—28 Tmr. bredt Underlag 

for 2 Rækker Ror, forat Luften ogsaa nedenfra kan komme til 

dem. Rorene, der paa Gaffelen bæres hen fra Maskinen, 

lægges straks ved Siden af hinanden paa Hylderne og flydes 

sammen. Naar de da efter nogen Tids Forlob ere blevne 

stivere, saa pakkes, for at vinde Plads, de samtidig pressede og 

altsaa lige tørre Ror sammen i mindst 3—4 Lag ovenpaa hin

anden, og saaledes blive de liggende, indtil de have naaet den 

til Rulningen fornødne Torhedsgrad. Derpaa rulles de og 

stables nu op i 5 Lag eller saa hojt, som de kunne ligge paa 

Hylderne. Her ligge de da og blive ganske terre, saa at de 

derfra kunne enten bringes i Ovnen eller indtil videre henlægges 

i større Bunker paa Jorden, naar Fabrikationen gaar hurtigere 

end Brændingen, eller naar der presses Oplag, for endnu at 

gjøre en eller to Brændinger i Efteraaret eller Foraaret, medens 

Frosten forhindrer Rorpresningen.
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De større Ror, der bæres fra Mastinen, forat stilles paa 

Hovedet paa Jorden, torres naturligvis forst foroven. De man 

derfor vendes om, inden de ere blevne for tørre til videre Be

handling. Have de naaet den fornødne Torhedsgrad, saa blive 

de ligeledes efterarbejdede, igjen stillede hen og forst, naar de 

ere blevne tilstrækkelig haarde, lagte paa Siden og ovenpaa 

hverandre.

Naar Rortorringen paa denne Maade kunstigt opholdes, 

saa kræver det uuegtelig betydeligt Rum, forat kunne holde 

Rorene under Tag indtil Brændingen. Navnlig optage de store 

Ror en meget betydelig Plads. Men man maa sinde sig i 

dette nødvendige Onde, naar man vil have ulastelige Ror. For 

hurtigt torrede Ror lade sig ikke videre behandle og due i 

Reglen ikke meget.

§ 32. Rorenes Rulning.

Det kan ikke ofte nok gjentages, at den bedste Sikkerhed 

for et Drænanlægs Varighed maa soges i Anvendelsen af gode 

Ror, og at der derfor kun maa anvendes godt Materiale dertil. 

Men til de nødvendige Egenskaber ved godt Materiale horer 

ganske særdeles, at Rorene ere saa ensformede som muligt, 

runde, intet Steds indtrykte og indvendig saa glatte som muligt, 

at de for Enderne ere lige og glatte og passe godt og tæt til 

hinanden. Allerede i § 30 er der gjort opmærksom paa de 

forfljellige Omstændigheder, der faa let og saa hyppigt gjore 

Tværprofilet mangelfuldt. Selv ved meget forsigtig Behandling 

forekomme saadanne Fejl, om ogsaa i ringere Grad.

Men et Blik paa Tabel B viser, hvor stor en Indflydelse 

Norenes Vidde har paa den Vandmængde, der afledes, at s. Ep. 

et 11 Tm. Ror med det samme Fald afgiver næsten 3 Gange 

saa meget Vand som et 1 Tm. Ror o. s. v. Hvor lidt vil da 

et Ror afgive, der gaar for 1 Tms., naar det i Virkeligheden 

paa Grund af de mange Fejl i det Indre egentlig kun kan
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anslaas til et | Tm. eller endnu mindre? Ganske vist næppe 

mere end Tredjedelen af det, som Roret skal afgive. Af saa- 

danne Ror kan man billigvis ikke forlange den forventede 

Virkning. Det er ogsaa af storste Vigtighed at gjore Rorene 

indvendig faa glatte og rene som muligt og fri for Hindringer 

for det ndlobeude Vand, og desuden Snittet for Enderne aldeles 

regelmæssigt, saaat de ved Lægningen passe godt til hinanden 

og give faa snævre Sammenføjninger som muligt.

Men dette bliver kun muligt ved at rulle Rorene. 

Ved dette Arbejde blive de rigtignok noget dyrere, dog forøges 

Udgiften herved kun omtrent 4 Mk. pr. Td. Ld., medens der 

paa den anden Side opnaas en saa meget ftørre Sikkerhed i 

Virkningen.

Til Rulningen horer et Bord og en Stok. Bordet be- 

staar af en 24—30 Tmr. lang, 14—15 Tmr. bred Klods 

eller hovlet Plankeende, der staar paa 3 Ben af saadan Hojde, 

at Rulleren kan staa bekvemt derved med sit Arbejde. Bagtil 

nrna det være noget hojere end fortil. Det bør i det Hele ikke

være for svært, kun saaledes at det ikke let kan falde om, men

ogsaa tilstrækkelig bekvemt kan flyttes, saa at Rorene kun behove 

at rækkes ned fra Hylderne og ikke at flyttes paa synderlig

Afstand dertil. Rullestokkeu beftaar af en rund, glat, 20 Tmr.

lang Stok af haardt, men fintrcevlet Træ, som til smaa Ror 

maa være f Tm., til ftørre f Tm. tyndere end Lysningen 

af de Ror, der flulle rulles. Til ftørre Ror maa Stokken for 

begge Ender have Haandgreb, forat man, Rorenes Tykkelse 

uagtet, med Lethed kan tage og holde paa den.

Bordet stilles forst ved den ene Ende af en Hylde, Stokken 

tages i een Haand, stikkes ind i et paa Hylden liggende Ror, 

dette tages ned og lægges paa Bordet, man tager nu fat med 

den anden Haand ved den anden Ende af Stokken og ruller 

nu Roret en eller to Gange frem og tilbage paa Bordet. 

Stokken tages da ud, og Roret stodes forst paa den ene og 

derefter paa den anden Ende, men holdes samtidig godt lodret
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mod Bordet, forat Snittet kan blive glat og ikke skævt, og 

Roret lægges derpaa hen.

Man maa ved Rulningen tage sig i Agt for at trykke med 

den ene Haand stærkere paa den ene Side af Stokken, end 

med den anden, fordi Rorene ellers rulle sig op, d. e. blive 

videre i den Ende, hvor de trykkes stærkere, og tyudere i Leret, 

end de skulle være. Større Ror med for tynde Vægge give 

ved Rulningen meget Affald. Blot at rulle Rorene udenpaa 

med et Brcedt eller trykke dem med Haanden, for at gjore dem 

lige, nytter til ingen Ting, thi ikke i Rorenes Krumning, men 

i den indvendige Sides Tilstand ligge de væsentligste Fejl, der 

flulle fjcernes.

Men ved Ror paa 3 Tmr. og derover har Rulningen og 

navnlig Snittets Jævning mange Vanfleligheder. Arbejdet bliver 

lettere, naar man propper Rorene. De dertil fornødne Propper 

ligne Claytons Gafler. De beftaa af en rundt afdrejet Stok, 

der passer ind i Rorene og ved den overste Ende har en ret

vinklet Krave paa. Derover er Haandgrebet. I Kraven er 

anbragt et Skære som et Høvlejern. Proppen er omtrent 

9 Tmr. lang og miner altsaa ikke helt gjennem Roret. Den 

stikkes forst ind fra den ene Ende og drejes et Par Gange 

om, og dette gjentages ligeledes fra den anden Ende. Herved 

skraber Skæret Afsnittet lige og gjor Snittet retvinklet.

§ 33. Rorenes Branding.

Naar Rorene ere blevne tilstrækkelig tørre, trilles de ind 

i Teglovnen, sættes ind og brændes med Brænde, Torv eller 

Stenkul. Det er en Selvfølge, at man, forat undgaa en 

længere Transport med Rorene, bygger en saadan Ovn i Nær

heden af Torreladen.

Ovenover og imellem de af Mursten dannede Jldgange 

indsættes Rorene opretstaaende. For bedre at slotte de mindre 

Ror ved denne Opstilling, sættes der Rækker af ftørre Ror
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derimellem. For at spare Plads, stilles de tilsvarende smaa 

Ror i de store. Naar Rorene presses i de ovenfor angivne 

Størrelser og senere godt eftergaas, saaat de ikke ere krumme, 

saa lade 3 Tm. Ror sig stikke ind i 5 Tm. og 1 Tm. i 

3 Tm., 2 Tm. i 4 Tm. og disse igjen i 6 Tm. Ror. Men 

Rorene, der stikkes ind, maa udenom have fornødent Spillerum 

og maa aldrig flydes stramt og med Magt ind i de storre, da 

de ellers ikke kunne tages ud igjen efter Brændingen, eller de 

yderfte maaske endog gaa itu, naar de i Ilden blot trække sig 

lidt sammen. Taale Rorene ellers et meget betydeligt Tryk 

udefra, saa ere de dog meget svage mod et indenfra virkende og 

gaa herved let itu. Paa denne Maade sættes Ovnen næsten 

fuld. Kun ovenpua lægges nogle Lag Ror fladt. Blev Ovnen 

aldeles fyldt med liggende Ror, saa uitbe det give for meget 

Affald, da de nederste Lag vilde trykkes itu.

Fremgangsmaaden ved Brændingen kan ikke læres blot af 

Beskrivelsen. Jeg flal derfor indskrænke mig til gjentagende at 

gjore opmærksom paa, at Rorene maa brændes fuldstændig godt 

og stærkt, for derved at afgive den storst mulige Sikkerhed for 

Varighed. For blege Ror maa ved næste Brænding sættes ind 

igjen og brændes om.

Dernæst stal kortelig omtales den forskjellige KonstrUktion 

af Teglovne. I England bygges i Reglen mindre Ovne, ind

rettede til at brænde 25—50,000 Stkr. Ror ad Gangen; de 

deles i staaende og liggende Ovne.

Den staaende Ovn, Fig. 33—35, er i indvendigt Maal 

24 Fod lang, 12 Fod dyb, overhvælvet, 12 Fod hoj under 

Hvælvingen, forsynet med 8 Jldhuller, aaa, i hver af begge 

Længdesiderne, af 1 Fods Brede til Fyring med Stenkul eller 

Torv med Plads til Asken. Væggene ere 4 Fod tykke, for

stærkede i begge Længdesider med 5 Afstivere, b b b, af Fods 

Tykkelse og 2 Fods Længde. Indvendig gaa endnu 16 smaa 

Trækhuller af 2 Tmr. Brede og Dybde ved Væggene op gjen- 

nem Hvælvingen og ende i 2 Tmr. Teglror. Desuden gaa
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endnu 7 Rækker Roghuller, c c c, paa 4 Tmr. i Kvadrat gjen- 

nem Hvælvingen, for, ved delvis eller fuldstændigt at lukke eller

Fig. 34.
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aabne disse, at kunne lede Ilden Under Branden og fordele 

Heden ligeligt overalt. Ovenover hver af disse Aabninger er 

der i England muret en lille Skorsten, som stal beskytte mod 

Blæsten, da Ovnen intet andet Tag har. Men det kan kun 

bære fordelagtigt at give Ovnen et Tag, som paa vore almin

delige Teglovne. Doren d i en af Gavlvæggene tjener til at

Fig. 35.

trille Norene ind ad, og den mures til, naar Ovnen er fyldt. 

Ildstederne indsattes forst med Mursten og bagved og ovenpaa 

stilles Rorene. En saadan Ovn rummer 50,000 Stkr. 1 Tm. 

Ror eller 45,000 af sorskjellig Vidde. Til større Drift og til 

Besparelse af Brændemateriale kunne 2 Ovne stilles tæt ved 

hverandre. I Belgien bygges Teglrorsovnene ofte efter samme 

Monster.
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__ b

'Fig. 36.

Josiah Parkes anser imidlertid de liggende Ovne for 

bedre og indretter, hvor det overlades til ham, Ovne af en 

Konstruktion,som i hos-- 

staaende Afbildning, Fig. 

36, 37 og 38. Den er 

i indvendigt Maal 15 

Fod lang, 12 Fod dyb .æ 

og 8—9 Fod høj un

der Tøndehvælvingen. 

Begge Længdevægge ere 

kun 3 Fod, Endevæggene 

kun 1^ Fod tykke, Hvæl

vingen 1 Sten hoj og dækket med 1 Sten paa Fladen. Udenom 

ligger et Jernanker, a a, som maa holde Ovnen sammen. Paa

Fig. 3.7.

Forsiden er Døren, b, hvor Rorene trilles ind, den tilmures, 

naar Ovnen er fyldt. Paa hver Side heraf er en Fyraabning,
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c c, 18 Tmr. bred og 8 Tmr. hoj. Derunder ere Trækhullerne, d d, 

5 Tmr. i Kvadrat, og derunder et tredie Hul, e e, 8 Tmr. i Kva-

Fig. 38.

drat, hvorfra Asken tages ud. Et tredie Fyrsted c'd'e', af samme 

Størrelse og Indretning, som de andre, dannes, naar Doren 

mures til. Bag denne Formur ligger en 2 Fod 6 Tmr. bred 

og 6 Tmr. hoj Fordybning g til Optagelse af Asken. Næsten 

i lige Hojde med Overkanten af Afkeaabningen e e ligger Ov

nens Arne f, hvorpau Rorene indsættes, ligeledes opretstaaende. 

Men forat Ilden tilbørligt kan gjennemstryge Norene, opmures 

der foran paa Arnen lige bag Fordybningen g en 1 Stens 

gjennembrudt Væg af Mursten, og paa Arnen Mursten, saaledes 

opstillet, at Ilden forneden kan trænge igjeunem overalt. Forst 

paa disse Mursten indsættes da Rorene. Bag Arnen er igjen 

en Fordybning, lignende den forreste, men kun 9 Tmr. bred, 

hvorfra 4 Trækhuller, hh h h, gua op i Bagvæggen og ud

munde i Skorstenen o. Disse Huller ere antydede i Fig. 38 

i Forsiden og i Længdeprofilet Fig. 37 med punkterede Linier. 

Skorstenen er 16 Tmr. i Kvadrat og staar bag Ovnen. I Ind

retningen af disse Trækhuller og af Skorstenen adskiller denne 

Ovn sig fortrinsvis fra vore sædvanlige Pottemagerovne, idet 

Skorstenen paa disse i Reglen staar umiddelbart oveupaa Hvæl-
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vingen ved k og derved giver Anledning til, at Rorene ved m 

blive blege. Desuden er der endnu anbragt i Hvælvingen og 

i Forsiden flere Rækker smaa Aabninger nn, men som holdes 

lnkkede under Brændingen og kun aabnes, forat iagttage Bræn

dingen og senere forat fremkalde en hurtigere Askoling. En 

fanban Ovn rummer 25000 Stkr. Ror. Den har ikke Tag 

over sig. Ofte stilles 2 saadanne Ovne sammen med en fælles 

Mellemvæg.

Jeg har i de forskjellrge Ovne sect brænde gode og slette 

Teglror. Det kommer i det Hele mindre an paa Ovnens 

KonstrUktion end paa Teglbrænderens Duelighed. Har man 

ikke en duelig Teglbrænder, vil man kunne overgive Rorfabri- 

kationen til en Pottemager. Disse Folk ere forud vante til at 

forberede og behaudle Leret med Omhu og Nøjagtighed, saa at 

Presningen og Rorenes videre Behandliug sædvanlig gaar meget 

godt for dem. Kun maa man passe paa, at de brænde Rorene 

stærkt nok, da de ved deres Arbejder sjælden ere vante til at 

give fan megen Ild, som her behoves.

§ 34. Cementror.

Ved Dræning af ftørre Flader behover man, naar man 

saa vidt muligt vil aflægge de aabne Grofter, ofte ftørre Ror, 

end der kan faas i Egnen, eller der kan gjores paa sædvanlige 

Teglrorspresser. Man er i saa Fald nodt til enten at lægge 

2 og flere ved Siden af og ovenpaa hinanden eller paa anden 

Maade at tilvejebringe saadanne af større Kaliber. Som alt 

ovenfor nævnt, medforer den forste Fremgangsmaade den Ulccmpe, 

at en eller anden Rorledning forstoppes, uden at det under 

sædvanlige Vejrforhold kan bemærkes, og man bliver da forst 

Skaden vaer, naar usædvanlige Vandmængder, i Tobrud, sta

digt Regnvejr o. s. v., kræve den største Virksomhed af Ror

ledningerne. Desuden koste, som ogsaa ovenfor paaviist, flere 

større Ror i Reglen betydeligt mere, enb et tilsvarende stort.
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Disse Hensyn berettige til at soge at hjælpe sig paa anden 

Maade.

Midlet hertil ligger i Forfærdigelsen og Anvendelsen af 

Cementror. De ere vel forholdsvis dyre, naar de stulle kjobes, 

og jeg har derfor forsøgt selv at lade dem gjøre paa en simpel
♦

Fig. 39.

og let Niaade, som jeg her stal beskrive: 

To Planker a a og b b, Fig. 39 

og 40, af 10—12 Fods Længde, for

bindes med hinanden ved indkilede Tvær

stykker, ab, ab, til en Rende, der 

passer i Størrelse med Rorets Lysning 

og den dobbelte Væggetykkelse. Renden 

kiles ned i Jorden, efterat denne er til

strækkelig jævnet paa det Sted, hvor 

Rorene flulle laves, saaat Renden ligger 

fast, og dens Overflade falder lige med 

Jordens. Nu udgraves med en Spade 

Jorden mellem Plankerne i Form af et 

halvt Ror, og forat gjøre Hulningen 

halvkredsformig, trækkes en dertil pas

sende Skabelon, Fig. 41, gjennem den. 

Er der paa et Sted bleven staaende 

nogen Jord for meget, faa tages den 

bort; er der ved Gravningen fremkom

men en Fordybning, faa udfyldes den 

med fugtigt Sand.

Derefter indsættes for begge Ender 

tynde Brædder, Fig. 39, e e, nøjagtig 

lodret paa Plankerne. De kunne, forat 

ftaa fast, trykkes noget ned i Jorden. 

Naar dette er fleet, dannes de enkelte 

Afdelinger, der svare til Rorenes Længde, 

ved lignende Brædter, x x.

Naar Cementen nu er blandel med
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fornødent Sand, den fornødne Vandmængde tilsat, og Massen 

behørig gjennemarbejdet, lægges den med Murskeen ind i Formen 

i et passende tykt Lag, og trækkes ligeledes igjennem med en

Fig. 41. Fig. 40. Fig. 42.

anden Skabelon, Fig. 42, der netop er faa meget mindre end den 

forste, som Rorene ere tykke; den passer altsaa med deres Lys

ning. Forat begge Skabelonernes Halvkredse kunne blive al

deles koncentrifle, og Rorene altsaa overalt blive lige tykke, er 

den mindste Skabelon, Fig. 42, forsynet med 2 Jernstifter c d, 

der passe nøjagtigt mellem Plankernes indvendige Side.

Naar Massen er noget stivnet, faa løsnes ved læmpelige 

Slag med en Hammer Afdelingsbrædterne, der borttages. Sker 

dette for sent, saa smulrer nogen Cement af for Enderne. Naar 

Massen er tilstrækkelig hcrrdnet, kastes der Jord i Roret, og 

dette holdes i længere Tid vaadt. Tilsidst tages Renden bort, 

og Rorene tages nd. For at kunne fortsætte disse Arbejder 

uafbrudt, ndfordres der flere saadanne Render. Disse halve 

Ror lægges senere, som det ses af Fig. 43, i Række og ovenpaa

, Fig- 43.

hinanden i Forbundt og kunne ved Siden og, om det behoves, 

ogsaa ved Enderne tilmures med Cement.

Med 12 Tmrs. Lysning og 1| Tm. Væggetykkelse have

disse Ror kostet 1 Mk. pr. Fod, med 18 Tm. Lysning og 2
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Tm. Væggetykkelse: 52—56 Sk., hvilket altsaa er langt mindre, 

end der vilde betales for Teglror af samme Vidde og ringere 

Væggetykkelse. Ved ovennævnte Pris er 1 Del Cement blandet 

med 2 Dele støvfrit Sand, og 1 Td. Cement har derved leveret 

10| Kubikfod Masse. Ved Tilsætning af smaat hugne Sanke- 

sten eller, naar Cementen tillader det, ved Tilsætning af en 

storre Mængde Sand kan Forbruget af Cement formindskes, 

og herved Rorene blive forholdsvis billigere.

§ 35. Rorllrgnings-Omkostninger.

For intet Arbejde angives Prisen saa forskjelligt som for 

Rorlægniugsarbejder. Medens de i England dertil medgaaende 

Udgifter, sædvanlig 50—80 Rd. pr. Td. Ld., som ogsaa her 

undertiden anses for nødvendige, ofte lyde asstrækkende, opgives 

fra andre Sider utrolig lave Summer, som staa i intet For

hold til hine og da ivrigt anføres til Fordel for Rorlægningen. 

Denne Forskjellighed i Angivelserne har sin Grund dels i 

Maaden at regne paa, dels i selve Anlægsmaaden. Saaledes 

beholdes paa mange Steder de tilstedeværende aabne Grøfter og 

tages derfor ikke med i Beregningen, medens disse paa andre 

Steder erstattes af Hovedledninger, og Udgifterne derved for det 

samme Areal let blive fordoblede. Mange Anlæg bestaa ogsaa 

blot af enkelte Sideledninger, som maaske endog lægges meget 

grundt og i stor indbyrdes Afstand, uden at forenes i Hoved

ledninger. Da disse saa yderst billige Anlæg hidtil have be- 

staaet saa kort, saa maa Tiden endnu afgjore, om Anlægene 

ere udforte hensigtsmæssigt og godt. Virkningen synes allerede 

paa mange Steder at bevise det Modsatte. Paa den anden 

Side er det ogsaa meget tvivlsomt, om ikke de meget dyre Ar

bejder med samme Virkning kunde nære gjort betydeligt billigere. 

Desuden ere Omkostningerne ved smaa Anlæg i Virkeligheden 

ringere end ved storre, fordi hine forbruge mindre Ror til 

Hovedledningerne, og de storre Ror ere forholdsvis dyrere. For-
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fütteren har rorlagt sammenhængende Arealer, hvis Hovedled- 

ninger endte i 4 og 6 Tmrs. Ror, for 14 Rd. 3 Mk.—21 Rd. 

4 Mk. pr. Td. Ld. (5-7z Th. pr. Mgn.)'. Hvor der ikke 

har været særegne Vanfleligheder at overvinde, og Rorene kunde 

kjobes til maadeholdne Priser, har Rørlægningen i Reglen kostet 

15—21 Rd. pr. Td. Ld., og denne Pris vil med en Daglon 

af 42 ß. pr. Dag og 7—8 Rd. pr. Tusind Tm. Ror passe 

temmelig godt sammen. Dog er Daglønnen i de senere Aar 

stegen ikke ubetydeligt, og Udgifterne maa nu sættes næsten en 

halv Gang højere eller til omtrent 30 Rd. pr. Td. Ld. Om  

Rorlægningsoinkostningerne derfor ikke i Almindelighed kunne 

bestemmes, og de stedegne Forhold aldrig ville tabe deres Ind

flydelse, saa kunne dog de enkelte Arbejder beregnes, hvoraf da 

Enhver kan Udvælge de for hans Forhold passende og derefter 

skaffe sig en Oversigt over de paa det bestemte Sted medgaaende 

Udgifter.

Priserne for de enkelte Grøfter rette sig efter den Jord

masse, der stal optages, efter den i Egnen brugelige Daglon 

og efter de ftørre eller mindre Vanfleligheder i de forstjellige 

Jordarter. Derfor maa Grøfternes Kubikindhold lægges til 

Grund for Beregningen. For at opkaste Jorden fra de for» 

fljellige Dybder, maa forstjellige Priser fastsættes; saaledes vil 

24—32 ß. pr. Kilbikfavn (216 Kubikfod) være en passende Be

taling for de overste Spademaal, hvor Grøften er 2—3 Spade- 

maal bred, hvor Jorden ikke flat kastes langt, og Siderne ikke 

behove at afpudses. Vanskeligere er Udgravningen af det næst

sidste Spadestik, som kun er eet Spademaal bredt, hvor Værk

tøjet klemmer imod paa begge Sider, og hvor Bunden skal 

skovles efter. Prisen maa derfor her blive hojere og beregnes

') Hvor Omkostningerne have været 14 Rd. 3 Mk. pr. Td. Ld., er Pro- 

ductionsprisen paa Rorene antaget til 5 Rd. 2 Mk. pr. Tusinde, deri

mod noget hojere, hvor Norlægningen har kostet 21 Rd. 4 Mk. pr. 

Td. Ld. Udgifterne med Technikeren og Tilsynet ere medregnede i 

begge Summerne.

11
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til 3—5 Mk. pr. Kublkfavn. Men sværest er Udgravningen af 

det sidste Spadestik, baade paa Grund af Dybden, og fordi 

det kun borttager lidt Jord. For dette maa beregnes 1 Rd.— 

1 Rd. 4 Mk. pr. Kubikfavn, alt eftersom Jorden er blod eller 

haard og mere eller mindre fuld af Sten, Rodder o. s. v. 

Derefter ville folgende Priser kunne opstilles:

For 1 lobende Favn 3 Fod dyb Groft 2— 4 ß.

„ — 4 — — 3— 6 „

ti 5 — 4— 8 „

„ — 6 — — 5-10 „

„ - 7 - - 6-12 „

„ — 8 - 7-14 „

„ — 9 - — 8—16 „

Med disse Priser, i hvilke Tilkastningen af Grøfterne er 

indbefattet, kan ben dygtige og flittige Groftegraver tjene 2 Mk. 

10 ß.—5 Mk. 4 ß. om Dagen. Hvor Gravningen moder for 

store og ualmindelige Vanskeligheder, der ophorer alt Akkord

arbejde, og Arbejde paa Dagleje Under godt Tilsyn bliver da 

det billigste.

Herefter kunne Omkostningerne da let beregnes pr. Td. Ld. 

Naar Ledningernes Dybde og Afstand er bestemt, saa finder 

man Favnetallet af Grøfterne paa 1 Td. Ld. ved at dividere 

med Afstanden mellem Ledningerne, angivet i Favne, ind i 1555 

LU Favne (1 Td. Ld.); man vil saaledes have paa 1 Td. L.

med 8 Favnes Afstand 194 Favne Grøfter.

10 — — 155 - —

12 — — 130 — —

15 — — 104 — —

Gravningen vil da, naar Ledningerne for hver Fods Dybde 

lægges 2 Favne fra hverandre, koste pr. Td. Ld.

med 4 Fods Dybde 6 Rd. - Mk. 6 ß. til 12 Rd. - Mk. 12 ß.

rr 5 — 6 „ 2 „ 12 „ til 12 „ 5 „ 8 „

" 6 ~ 6 „ 4 „ 10 „ til 13 „ 3 „ 4 „
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Naar Ledningerne for hver Fods Dybde lægges 3 Favne 
fra hverandre, vil Gravningen koste pr. Td. Ld.
med 4 Fods Dybde 4 Nd. - Mk. 6 ß. til 8 Rd. - Mk. 12 ß.

tf Ö 4 „ 2 „ 5 „ tll 8 „ 4 „ < ,,

tf 6 4 „ 3 „ 4 „ til 9 h  s ft d „
I disse Priser er Tilkastningen af Grøfterne medregnet.
Hvor man derimod plages meget af Kvægsand, der op

horer enhver Beregning af Udgifterne. Man maa paa saadanue 
Steder blot for enhver Pris arbejde, indtil man er færdig.

Hvormeget Hovedledningerne endnu ville fordyre Grave
arbejdet, kan ikke i Almindelighed bestemmes, da det afhænger 
af Overfladens (tørre eller mindre Regelmæssighed. Men de 
ovenfor beregnede Priser passe ogsaa for Hovedledningerne, thi 
om de ogsaa blive noget bredere end Sideledningerne, saa ligger 
denne ftørre Brede sædvanlig kun i de 2 nederste Spademaul. 
Men her kommer mindre den opkastede Jord end Arbejdets 
Vanskelighed i Betragtning, og i denne Henseende bliver det 
aldeles ligegyldigt, om den anvendte Spade er nogle Tommer 
bredere eller smalere.

Nedlægningen af Ror ster i Daglon. Man kan antage, 
at Favnen koster at lægge omtrent | ß., hvori da er beregnet Ro
renes regelmæssige Henlæggen langs Grøften. Tilsynet med Grav
ningen lader sig ikke godt særstilt beregne, naar man ikke forud 
veed, hvor mange Groftegravere der beskæftiges, eller hvor længe 
der arbejdes.

Opsynsmanden, der faar Planen at arbejde efter, har 
Tilsyn med Folkene, anviser dem Groftelinierne, tager imod de 
færdige Groster og tillige beførger Nedlægningen af Rorene, 
faar 4—5 Mk. daglig.

Der har lige saa lidt dannet sig en fast Pris for Ror- 
Fabrikationen. Det kommer her saa meget an paa de stedlige 
Forhold, paa Lerets Beskaffenhed og Afstand, paa Brændsels
priserne, Arbejdslønnen og Anlægets Omfang og særdeles meget 
paa Teglbrænderens og Arbejdsfolkenes Dygtighed. Navnlig

11*
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ligger det i denne Mangel paa Dygtighed og Dvelse, at Rorene 

i England, hvor Arbejdskraften er saa meget dyrere end her, 

ere saa billige, at man her endnu ikke har forarbejdet lige saa 

gode Ror til samme Pris som der.

For dog at have et lille Holdepunkt ved Beregningen af 

Fabrikations-Omkostningerne, kan Folgende anfores:

Priserne paa Ler, Brændemateriale, Vognleje, Dagleje o. s. v. 

ere vel foranderlige Størrelser, men de kunne for forfljellige 

Egne forandres i efterstaaende Beregning. Her forudsættes, at 

Leret er godt, Teglværket hensigtsmæssigt indrettet, Arbejdsfolkene 

godt indsvede, og at Forberedelserne ere trufne saaledes, at Ar

bejdet kan fremmes fabrikmæssigt. I saa Fald koster:

1 Kubikfavn Ler at kaste op og henlægge i en 1|

Fod hoj Bunke............................................1 Rd. - Mk.

Kjorsel med dette Ler...................................... 2 „ - „

2 Heste i Lermollen i 2 Dage......................2 „ 3 „

At trille Leret til Mastinen i 1| Dag for 1 Mand - „ 4 „

5 Mand til Rorpresningen i 1| Dag å 42| ß. . 3 „ 2 „

10 Mand til at behandle Norene i Dag Under

Tørringen, lægge dem om og rulle dem . . 6 „ 4 „

3 Mand til at trille Rorene til Ovnen i 1| Dag 2 „ - „

1 Mand (Teglbrænder) til at stille dem op i 1| Dag 1 „ 2 „

2 Mand til at brænde dem............................. 4 „ - „

3 Mand til at afkøle dem ..................................2 „ 4 „

3 Mand til at trille de brændte Ror ud og stable

dem op i 1| Dag...................................... 2 „ - „

Skal Leret, forat renses for Sten, endnu gaa gjen-

nem Risten, saa bruges her endnu 5 Mand

i 1| Dag.................................................  3 „ 2 „

31 Rd. 3 Mk.

4| Fvn. (1| Kllbikfavn) Brænde.......................... 20 „ - „

Renter af Anlægskapitalen og Slid paa Maflinen o. s.v. 6 „ - „

Fabriks-Fortjeneste og Ler.................................... 20 „ - „

77 Rd. 3 Mk.
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Af denne Kubikfavn Ler faas, som tidligere omtalt,

13,000 Stkr. 1 Tm. Ror; de koste altsaa:

1 Tm. Nor pr. Tusinde'): 6 Rd. - Mk. - ß.

li — - 9 II * n s n

2 — — 12 n 3 n 8 „

3 — — 21 „ 1 n 8 „

4 — - 32 ff 55 11 * 11

5 - 45 ff * ti s n

6 - - 60 ,1 - ii 6 il

!) Vincent har, formodentlig ved en Fejlregning, opgivet Tallene noget 

anderledes baade med Hensyn til Tallet af de forfljellige Rorvidder, 

der faaes af 1 Schachtruthe (— j Kubikfavn) og ligeledes med Hensyn 

til Prisen. Han angiver Rormængden, beregnet pr. Kubikfavn, til 

folgende og føjer hertil hosstaaende Productionspris for de enkelte 

Rsrvidder:

13500 Sikr. 1" Ror — 5 Rd. 72 ß. pr. 1000 Sikr.

8250 - 11" - = 7 „ 32 „ - -

5700 — 2" - = 9 „ 32 „ — —

3000 - 3" - — 14 „ 21 „ - -

1950 - 4" — = 22 „ 38 „ - —

1425 - 5" - = 33 „ 64 „ - -

1035 - 6" - = 40 „ 85 „ - -

Det fortjener maafke at bemærkes, at der, ved at dividere oven- 

staaende Rormængder i Productionsprisen for 1 Kubikfavn Ler: 77 Rd. 

3 Mk., vilde fremkomme netop de mest gængse Priser paa Rorene her 

i Landet. Vi vilde nemlig faa ud for:

1 Tm. Ror 5 Rd. 72 ß.

iz - - 9 „ 38 „

2 - - 13 „ 58 „

3 — - 25 „ 80 „

4 - - 40 „ - „

5 - - 54 „ 36 „

6 - - 75 „ 6 if

Til Sammenligning hermed vil det ikke være uden Jnteresse at 

se følgende Priser fra England (Newcastle) for indeværende Aar, de 

eneste, jeg har været saa heldig at erholde:

2" (eng. —1.8" dansk) Ror koste 9 Rd. 86 ß. pr. Tusind.

3" ( „ = 2.72" - ) — - 14 „ 80 „

4" ( „ =3.6" - ) - - 21 „ 56 „ -

6" ( „ = 5.4" - ) - - 38 „ 24 „

Overs.
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Disse Priser ere endnu noget højere end de engelske; men 

der er ingen Tvivl om, at vi med nogen Dvelse ogsaa ville 

naa at producere Rorene ligesaa billigt og endog billigere, end 

Englænderne, fljsnt Priserne endnu, i det Mindste for de ftørre 

Rørs Vedkommende, holdes hojere, end de her beregnede.

Allerede ovenfor er der givet Landmanden det Raad ved 

ftørre Anlæg at tilkalde en dygtig og ovet Techniker og lade denne 

udkaste Planen i dens Enkeltheder og afsætte den paa Marken. 

Men stal Technikerens Hjælp blive til virkelig Fordel, faa maa 

den ikke være for dyr, og det kan kun naas, naar man ikke 

forlanger unødvendigt Arbejde af ham. Han bor kun optage de 

for Anlceget fornødne Nivellements (men ikke optegne disse), 

gjore Jord-Undersogelserne, afstikke Side- og Hovedledningerne 

paa Marken, bestemme Rorvidderne og give en Haandtegning. 

Udførelsen besorget da Jordbrugeren selv eller lader den besorge 

ved en Opsynsmand. For Technikerens Arbejde bil det i faa 

Fald, alt efter Anlægets Størrelse, være tilstrækkeligt at give 

3—6 Mk. pr. Td. Ld. (5—10 Sgr. pr. Mgn.) og kun des- 

Uden at erstatte ham Rejse-Udgifterne.

Efter disse Prisbestemmelser kunne nu Udgifterne til samt

lige Arbejder beregnes. Ved ftørre Anlæg vil man komme 

Sandheden temmelig nær, naar man regner for Rorene til 

Hovedledningerne en næsten ligesaa stor Sum som for Side

ledningerne. Gravearbejdet koster igjen faa temmelig det samme 

som Rorene. Men hertil kunne endnu komme enkelte uforud

sete Udgifter.
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Fjerde Ufsnit.

§ 36. Ester hvilke Grundsætninger bar Forholdet 
med Anlirgs-Kapitalen ordnes mellem Ejer og

Forpagter?

3 England har man tidligst indfort den regelmæssige Ror

lægning. Der ere Gaardene i Reglen ogsaa bortforpagtede. 

Det er derfor naturligt, at ovenstaaende Sporgsmaal der alle

rede er droslet og belyst fra de forstjelligste Sider. Dets Be

svarelse har imidlertid ofte fremkaldt Stridigheder, der dels ere 

fjærnede ved Love, dels ved Forlig, men tildels endnu vente 

paa deres Afgjorelse.

Har Forpagteren en længere Forpagtningstid for sig, er 

det muligt eller snarere sandsynligt, at han ved det forøgede 

Udbytte af Jorden vil faa sit Udlæg tilbage. Her skal kun 

exempelvis anføres, at man paa eet Sted har høstet 32 Traver 

Hvede paa 1 Td. Ld. og deraf tærsket 15^ Td., paa et andet 

Sted 30 Traver med et Udbytte af 17 Tdr., hvoraf mindst 

5 Tdr. maa strives Rørlægningen tilgode. Paa et andet Sted 

gav Rugen paa rorlagt Jord 4| Tdr. og Trave Halm mere 

pr. Td. Ld. af en hel Mark, end paa den tilstødende ikke ror

lagte Mark. Paa endnu et andet Sted hostede man 11| Tdr. 

Raps mod 5 Tdr. paa tilstødende ikke rorlagt Jord. Disse 

Exempler flulle og kunne vel ikke gjælde overalt, fordi Virk

ningen væsentlig afhænger af Jordens Kvalitet, af Vejrlig og
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mange andre Omstændigheder, men man maa ogsaa tage Hensyn 

til, at de forste Forjog foretoges paa den vaadeste Jord, hvor 

Vintersæd tidligere ikke plejede at trives. Sikkerlig ville de 

folgende Afgrøder paa denne Jord ogsaa blive forholdsvis bedre 

end forhen. Ja, det fremgaar af den nu mangeaarige Erfaring, 

at den forhen Daabe, grundig rorlagte Jord stadig giver større 

Afgrøder, end Jord af samme Sammensætning, der as Naturen 

er varm.

Det kommer fremdeles ved Besvarelsen af det foreliggende 

Sporgsmaal an paa Forpagtnings-Contractens Ordlyd, navnlig 

om deri Noget er fastsat med Hensyn til Jordens Benyttelse 

(Sædstifte, Gjodning, Triftsmaade o. s. v.). Endelig maa det 

proves, om Forpagteren, nnar Intet herom er bestemt, er i 

Stand til i de sidste Aar af Forpagtningstiden at tage tilbage 

hvad der i de forste Aar blev stukken i Jorden og saavidt 

muligt at udpine Jorden.

Paa den anden Side maa det ogsaa betænkes, at selv den 

Udpinte rorlagte Jord altid er endel bedre, end den paa samme 

Maade behandlede vaade Jord vilde være, fordi den i større 

Dybde er gjort tilgængelig for Luften, frembyder langt storre 

Berøringsflader for Luftens Indflydelse og derved sættes i Stand 

til i langt hojere Grad ogsaa i Undergrunden at unbergaa de 

Forandringer, som i Madjorden opnaas ved Brakken, end den 

vaade Jord, hvori Luftens Adgang er udelukket ved Vandets 

Tilstedeværelse. Den ved Rorledningerne tor lagte Jord kan 

derfor ved Udpining aldrig bringes ned paa et faa lavt Stand

punkt, som den samme Jord i sin tidligere, d. e. vaade Til

stand. Denne Fordel ved Rorledningerne varer saa længe, som 

disse virke.

Saaledes har Ejeren endnu efter Forpagtningstidens Udlob 

Nytte af denne Grundforbedring og har desuden Udsigt til hojere 

Renter.

I det Foregaaende har jeg oftere forsogt at paavise, hvilke 

Ulæmper fejlagtige Arbejder medfore, og hvilken Nytte en ra-
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tionet dygtig Udførelse medfører. Idet nu Grundforbedringens 

Varighed er afhængig heraf, og Ejeren har en særlig Interesse i, 

at Rørlægningen virker udover Forpagtningstiden, saa er det 

en Selvfølge, at han maa kunne have Indflydelse paa, at Ar

bejdet bliver grundigt og godt gjort, og at der anvendes gode Ror.

Men naar Forpagteren gjor hele Arbejdet paa egen Be

kostning, saa soger han at faa det saa billigt som muligt, for 

med det mindst mulige Udlæg kun at have Nytte deraf i sin 

Forpagtningstid. Billigvis kan man heller ikke forlange, at en 

Forpagter flat udgive sine Penge til en Grundforbedring, der 

er beregnet paa at række langt ud over hans Forpagtningstid, 

hvoraf han selv kun i forholdsvis faa Aar kan have Nytte. 

Med disse forskjellige Formaal kan Ejeren kun gjore sin Inter

esse gjaldende, naar han selv lader Anlæget udfore eller i det 

Mindste tager Del deri. Dette er ogsaa anerkjendt i England, 

og Forholdet ordnet i Overensstemmelse dermed, om ogsaa paa 

forskjellig Maade. Den sædvanligste Maade at udjævne det 

paa er, at Ejeren leverer Rorene og lader Grøfterne grave, 

Forpagteren derimod lægger Rorene, besorger Kjorselerne og 

kaster Grøfterne til. Han forrenter desuden den af Ejeren ud

lagte Kapital med 8 Procent.

Denne Fordeling af Arbejde og Udgifter, der hyppig fore

kommer i England, synes dog ikke galifte at være den rigtige. 

Forpagterens Interesse kræver Arbejdet udfort i den kortest 

mulige Tid, for saa længe som muligt at tage Nytte af den; 

Ejerens Interesse kræver et sikkert og varigt Anlæg. Begges 

Andel maa derfor naturligen bestemmes saaledes, at enhver af 

dem overtager de Arbejder, der have en væsentlig Indflydelse 

paa hans Formaal. Af de alt anførte Grunde ligger Betryg

gelsen for den storst mulige Sikkerhed og Varighed:

1. i en rigtig udkastet Plan;

2. i en omhyggelig Lægning af Rorene;

3. i et paalideligt Tilsyn med Arbejdet;

4. i Anvendelsen af ulasteligt Materiale.
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Naar saaledes en dygtig, sagkyndig Techniker har gjort de 

nødvendige Undersøgelser og Nivellements og har lagt Planen, 

givet den fornødne Anvisning, maafle endnu under Udførelsen 

har efterseet Arbejdet; naar en paalidelig Opsynsmand anviser 

Grsftegraverne og strengt holder Tilsyn med, at Rorene lægges 

med det rigtige Fald og med störst mulig Omhu, og endelig at 

der kun anskaffes vel forarbejdede og godt brændte Ror, saa 

falde Udgifterne med denne Del af Arbejdet Ejeren til Byrde. 

For Forpagteren bliver da tilbage Overtagelsen af Kjorselerne, 

Gravning og Tilkastning af Grøfterne. Efter vore Forhold 

vil Ejerens og Forpagterens Udlæg, naar Alt beregnes i Penge, 

omtrent Udgjore lige Meget.

Men da Forpagteren i Reglen allerede i de forste Aar 

tager en meget betydelig og i de folgende endnu en stor Nytte 

af en saadan Jordforbedring, idet det derved opnaaede ftørre 

Udbytte, indvindes uden forøgede Drifts-Omkostninger, i de 

fleste Tilfælde endog med ringere, saa ligger det i Sagens 

Natur, at han kan og maa give en højere Rente end sædvanlig 

af den Udlagte Kapital. Men nu maa enhver Forbedring i 

Landbruget afgive mindst 10 Procent, baade forat forrente den 

medgaaede Kapital og forat amortisere denne ved Rente, da der 

i Landbruget kun indvindes højere Renter, men aldrig paa een 

Gang tilbagegives de anbragte Kapitaler, naar Jorden stal be

vares i samme Kulturstand.

Af Rorlægningen kan man med Sikkerhed vente, at den 

vil bære disse Renter, og det kommer nu an paa at bestemme 

Forholdet, hvori begge Parter bør nyde godt af Indtægten.

Ejer og Forpagter staa her i samme Forhold, som Kapitali

sten til den Jndustridrivende. Hin tager en sikker og be

stemt Rente af sin Kapital, denne overtager Arbejdet ved at 

sætte Kapitalen i Virksomhed og den dermed folgende 

uundgaaelige Risiko. Han maa følgelig som Erstatning 

for dette Arbejde og denne Risiko opnaa hojere Renter med 

denne Kapital, forat kunne klare for sig. Dette gjcrlder ogsaa
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om den til Rørlægning anvendte Kapital, navnlig om den Del 

as den, som Ejeren har tilskudt.

Den anvendte Kapital kan, som tidligere nævnt, antages 

at give 10 Procent Rente, baade den Del, som Ejeren har 

tilskudt, og den Del, som Forpagteren har udgivet. Men denne 

maa, naar hun skal indgaa paa en saadan Grundforbedring, 

mindst faa 10 Procent af sine Penge og desuden kunne an

vende 4 Procent til Amortisation af Anlægskapitalen. Der 

bliver da tilbage 6 Procent Renter for den af Ejeren tilskudte 

Kapital, og det maa være den Rente, som Forpagteren har at 

betale i sin Forpagtningstid. Varer nu Forpagtningstiden faa 

længe, som der horer til, for fuldstændig at amortisere den 

af Forpagteren anvendte Kapital, faa træder Ejeren fra dette 

Tidspunkt af ved en ny Forpagtning i den fulde Nydelse af 

den ved Jordforbedringen indvundne hojere Rente.

Udlober Forpagtningskontrakten før dette Tidspunkt, faa har 

Forpagteren ved Amortisationen kun fa net en Del af sin anlagte 

Kapital tilbage. Det synes nu ganske billigt, at Ejeren ud

betaler ham ved hans Bortgang den tilbageværende Del. Men 

her maa tages Hensyn til, at naar der aarlig beregnes 4 Pro

cent Amortisation og altid de samme 5 Procent Rente af An

lægskapitalen, naar Forpagteren altsaa aarlig giver faa meget 

for meget, som Renterne af den amortiserede Kapital udgjore, 

faa maa denne afbetales i mindre end 25 Aar; at der frem

deles efter det forste Aars Forlob, hvori Anlæget er gjort, 

medens der endnu ingen Fordel er draget deraf, vel maa be

regnes Rente, men endnu ingen Amortisation. Under disse 

ForUdscrtninger amortiseres Anlægskapitalen rigeligt i 19 Aar. 

Ejeren bør altsaa tilbagebetale Forpagteren for hvert 100 Rd., 

han har Udlagt, naar denne brager bort i det første Anlægsaar:

100 Rd. - ß.;

efter Udgangen af det 2. Aar 96 „ -

- -3.-91 „ 77

- - 4. - 87 „ 39
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efter Udgangen as det 5. Aar 82 Rd. 78 ß.;

— — 6. — 78 9 
ff “ ff )

— - 7. - 73 9 
n “ff i

— — 8. - 67 n 79 „ ;

■ — 9. — 62 h 41 tf )

— — 10. — 56 n 80 „ J

— — 11. — 51 ii 4 „ "i

— — 12. — 45 a 4 „ j

— — 13. — 38 „ 81 „ ;

— - 14. - 32 „ 43 „ ;

— — 15. - 25 „ 82 „ ;
— — 16. — 19 » 6 „
— — 17. - 12 6 * ff v ff i

— - 18. — 4 n 83 „ ;

Efter det 19. Aars Udlob er Forpagterens Kapital amor

tiseret, og Ejeren behøver derfor ikke at tilbagebetale Mere.

Pua denne Maade maa det svævende Sporgsmaal knnne 

ordnes til begge Parters Tilfredshed.

§ 37. Udbedringer.

Sluttelig maa endnu tilfoies nogle Ord om de i Tidens 

Lob muligt forekommende nødvendige Udbedringer paa Nor

ledningerne. I Reglen er Frygten for saadanne Udbedringer 

af forekommende Forstoppelser meget, man kan g jern e sige, over

dreven stor. Vel ere allerede mange Aarsager til Forstoppelse 

anførte, som indtrcengt Sand, Dannelse af Planter i det rin

dende Drænvand, Bundfældning af kulsur Kalk og af Okker og 

Indtrængen af Trcrrodder; hertil horer ogsaa slet lagte og flet 

brændte Rors Forskydning eller Forsyukning. Men det er i 

den ovenfor givne Beskrivelse af Rørlægningen ogsaa ofte paa- 

viist, hvorved Faren kan undgaas eller i alt Fald betydeligt
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formindskes. Desuagtet kunne saadanne Uheld forekomme, og 

Udbedringer i mange Tilfælde blive nødvendige. Saalænge 

Væden er i Jorden, kan det meget tydeligt ses paa Marken, 

pan hvilket Strog en Forstoppelse har dannet sig, og det er 

knn Opgaven netop at finde den rette Plet. Man maa til 

den Ende opsøge sig det højeste Punkt af det vaade Sted og 

betegne det saaledes, at det igjen kan findes, naar Jorden er 

torret, eller Kornet er hostet, thi saalænge maa Udbedringen 

i Neglen opsættes, fordi den ikke uden stor Besværlighed kan 

udfores i den aldeles vaade Jord. Et saadant vaadt Sted 

plejer ogsaa bagefter at uære kjendeligt paa en tynd Stub af 

Sæden og en frodig Vækst af Ukrudtet. Man maa altsaa 

have hele det forste Aars Skade deraf. Naar Jorden er faa 

tør, at Ledningerne kun lobe lidt, faa graves, for forst at finde 

Norene, en smal dyb Groft tværs over Ledningens Retning. 

Paa denne Maade maa man gaa frem, selv om man efter en 

nøjagtig Plan har maalt sig til, hvor Ledningen stal være, da 

det selv med nøjagtige Instrumenter ikke let lykkes straks at 

finde den rigtige Plet. I alt Fald vil denne Fremgangsmaade 

kun fordyre Opsøgningen. I Neglen vil man alene af Jords

monnet knnne slutte sig til Retningen for Ledningerne. Det 

letter imidlertid unegtelig Sogningen, naar man af en Tegning, 

som benyttedes ved Anlæget, kan se, hvor stor Asstand der var 

mellem Grøfterne, i hvilken Dybde og i hvilken Retning de 

ere lagte. Har man saaledes forst funden ben gamle Dræn- 

groft, som altid meget let kan gjenkjendes paa Beskaffenheden 

af den paafyldte Jord, blot paa et enkelt Sted, faa vil man 

ogsaa snart komme paa det Rene med Rorledningens Retning. 

Naar denne da er fnnden, lader man grave et Hul af omtrent 

5 Fods Længde og af den gamle Drængrofts Brede, omtrent 

paa det højeste Punkt af det vaade Sted, indtil man naaer 

Rorene selv. Finder man allerede Jorden over Norene meget 

vaad, og Vandet trænger sig frem fra Fugerne og samler sig
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over Rorledningen, saasnart Jorden tages bort fra Norene, saa 

ligger Forstoppelsen længere nede. Man lader i nogle Favnes 

Afstand derfra grave et andet, lige saa stort Hul ned til Rorene 

og ser her igjen efter. Kommer Vandet her igjen frem, saa 

ligger Forstoppelsen endnu længere nede. Er Jorden over 

Rorene derimod tor, og trænger der intet Vand frem af Fu

gerne, saa ligger det beskadigede Sted mellem begge Hullerne. 

Ved at optage enkelte Ror kan man ogsaa nærmere overbevise 

sig om deres Beskaffenhed.

Efter Omstændighederne graver man nu mellem de forste 

Huller (i sidste Tilfælde), eller længere nede (i det første Til

fælde), indtil man har funden et Sted, hvor Vandet kommer 

frem nf nogle Fuger og igjen forsvinder i andre. Her vil 

Fejlen da vise sig enten straks ved Opgravningen, hvor enkelte 

Ror ere sunkne, eller ved at tage dem op, naar Forstoppelsen 

hidrorer fra Sand eller Trærodder o. s. v., der have fyldt 

Rorene.

Fejlene ved Rorledningen rettes da, Rorene renses, og 

saavidt muligt fjærnes Aarsagen til Forstoppelsen, hvorpaa Ro

rene igjen nedlægges og dækkes.

§ 38. Norlcegning af Veje.

Ofte er det Sporgsmaal fremsat, om Kjorevejene ikke 

kunne rorlægges og derved holdes tømre. Hidrorer Væden fra 

Kilder eller Grundvand, som i vedholdende vaabt Vejr opbløder 

Jorden nedenfra, saa hjælper Rørlægningen ganske bestemt, enten 

man saa lægger een Ledning midt ab Vejen eller en paa hver 

Side af Vejen. Af saadanne Steder finder man mange selv i 

sandet Jord.

Er Jorden derimod af Naturen svær og leret, saa omrores 

denne af Vognhjnlene med Vandet, der samler sig paa Vejen.
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Dette ZElte fylder da Revner og Aabninger i Undergrunden 

og forstopper saaledes bestandig paany Vejens Underlag. Van

det samler sig derfor i stedse ftørre Mængde paa Overfladen. 

De fine Lerdele, som afsætte sig heraf, danne et tyndt, aldeles 

vandtæt Lag. Vandet kan her alene fjærnes ved Fordampning 

og vil, naar denne er ubetydelig eller aldeles ophorer, altid 

give ny Anledning til Opblødning. Her hjælper Rorlægningen 

aldeles ikke. Kun en betydelig Paakjorsel af Sand og Grus 

kan her hjælpe, foruden at give Vejen en hvælvet Overflade, 

saa at Vandet maa lobe af.
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Oversetterens Efterskrift.

1. Norllrgningens Udvikling, 

vandafledning, selv gjennem uuderjordifle Ledninger (Faskiner, 

Fonteneller o. s. v.) er intet mindre end en ny Opfindelse. Den 

beskrives af de ældste landøkonomiske Skribenter mider Roms 

forste Kejsere og har altsaa været kjendt og anvendt før Kristi 

Fodsel. Dræningen ved Hjælp af Ledninger af brændt Ler er 

derimod en temmelig ny Opfindelse; det ældste bekjendte Anlæg 

af dette Slags er udfort 1810 paa James Grahams Ejendom, 

Netherby, i Cumberland. Men Ledningerne dannedes af stærkt 

buede (hesteskoformede) Teglsten (tiles), som anbragtes paa flade 

Sten, og begge, saavel de krumme som de flade Sten, for

arbejdedes med Haanden. De paa denne Maade forarbejdede 

Teglsten kostede 15—25 Nd. pr. Tusinde, hvilket vistnok bidrog 

til, at the tile-drainage ingen almindelig Udbredelse fik, forend 

man opfandt Mastiner til at forarbejde Stenene paa, hvoraf 

den forste, opfnuden af Mr. Beart, saas paa det engelske Land- 

brngsselskabs Udstilling i Cambridge 1840, hvor den tilkjendtes 

en Medaille. Der fremkom nu i de folgende Aar flere for- 

skjellige og stedse fuldkomnere Maskiner til dette Brug. Som 

den sidste Forbedring maa anses Forarbejdelsen af cylindriske 

Ror, pipes, hvorved baade Fabrikationen af Dræningsmaterialet
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og Udførelsen af Dræningen i en væsentlig Grad lettedes. Paa 

Udstillingen i Derby, 1843, erholdt John Read Solvmedaillen 

for en Mastine af denne Art. Saaledes var Dræningen med 

buede Teglsten næppe bleven praktisk anvendelig, idet Prisen 

paa disse derved faldt til det Halve, forend den afløstes af 

Dræningen med cylindriske Ror, som i Virksomhed og Pris

billighed for Tiden iiwa anses for den fuldkomneste Vandafled- 

ningsmaade.

Paa samme Tid, som de betydelige Fremskridt gjordes i 

Fabrikationen af Dræningsmaterialet, udvikledes ogsaa Prin- 

ciperne for en fuldstændig Dræning af de vaade og kolde 

Jorder. Opfinderen heraf var Skotten, James Smith af Deanston, 

der i 1833 Udgav et lille Skrift herom: Remarks on Thorough 

Drainage and Deep Cultivation. Dette Skrift gjorde megen 

Opsigt, og Smiths Lære om at dræne mellem hver Ager paa 

2 til Fods Dybde stod Uantastet, indtil Josiah Parkes op- 

traadte i 1843 og de folgende Aar som Forkæmper for den 

dybere Dræning, som nu er saa almindelig anerkjendt, paa 

ikke Under 4 Fod og en forholdsvis ftørre Afstand mellem Led

ningerne, ligesom han ogsaa har Fortjenesten af at have gjort 

Dræningen til Gjenstand for videnstabelige Undersøgelser.

Det er altsaa forst efter 1843, at den almindelige Opmærk

somhed har været henledet paa Norlægningen som en frugt

bringende Grundforbedring, og forst efter den Tid kan der altsaa 

ogsaa være Tale om dens almindelige Anvendelse paa Fastlandet, 

hvilket i Reglen endda forst skete efter nogle Aars Forlob; 

saaledes udfortes 1846 det forste Anlæg i Frankrig i Nærheden 

af Paris. Men i det Hele kan Rørlægningen forst fra 1850 

regnes paa Fastlandet at være optaget blandt de af driftige Land

mænd anvendte Grundforbedringer.

12



1 7 8

I  H e r t u g d o m m e r n e  v a r  m a n  m e d  H e n s y n  t i l  R ø r l æ g 

n i n g e n s  I n d f ø r e l s e  n o g e t  f o r u d  f o r  K o n g e r i g e t .  S a a l e d e s  h a r  

F o r f a t t e r e n  a f  d i s s e  L i n i e r  i  F o r a a r e t  1 8 5 3  t r u f f e n  G a a r d e  i  

d e t  s y d l i g e  S l e s v i g ,  h v o r  m a n  h a v d e  b e g y n d t  a t  r o r l æ g g e  1 8 4 0  

o g  a l l e r e d e  v a r  i  F æ r d  m e d  a t  r o r l æ g g e  f o r  a n d e n  G a n g  ( S e  

„ T i d s s k r .  f o r  L a n d o e k . "  f o r  1 8 5 3  S .  2 4 1 ) .  I  K o n g e r i g e t  h a r  

m a n  d e r i m o d  f o r s t  f r a  1 8 5 2  b e g y n d t  a t  b l i v e  f o r t r o l i g  m e d  

T a n k e n  o m  R ø r l æ g n i n g .

V e l  f i n d e s  i  „ T i d s s k r .  s .  L a n d o e k . "  f o r  1 8 4 8  m e d d e l t  a f  

a f d .  E t a t s r a a d  V a l e u t i n e r  e t  l i l l e  R o r l æ g n i n g s f o r s o g  m e d  e n k e l t e  

L e d n i n g e r ;  d e t  s e s  l i g e l e d e s  a f  e n  A n m æ r k n i n g  i  L a n d h u s h o l d -  

n i n g s s e l f l a b e t s  A a r s b e r e t n i n g  f o r  1 8 5 1 ,  a t  E j e r e n  a f  S t r a n d -  

m o s e g a a r d  v e d  H e l s i n g ø r ,  E t a t s r a a d  C o l l i n ,  a l l e r e d e  i  1 8 4 8  

h a v d e  b e g y n d t  a t  f a b r i k e r e  T e g l r o r ,  o g  i  A a r e u e  1 8 4 8 — 5 1  

f a b r i k e r e d e s  p a a  d e n n e  G a a r d  c .  1 0 0 , 0 0 0  R o r ,  s o m  f o r  d e t  

m e s t e  b r n g t e s  „ m e d  M u f f e r  t i l  m i n d r e  V a n d l o b ,  d o g  o g s a a  

t i l d e l s  t i l  e g e n t l i g  D r æ n i n g . "  M e n  d e t  k g l .  L a n d h u s h o l d n i n g s -  

s e l f l a b ,  u d e n  h v i s  H j æ l p  i k k e  l e t  n o g e t  N y t ,  d e r  v e d k o m m e r  

L a n d b r u g e t ,  s æ t t e s  i  V æ r k  h e r  i  L a n d e t ,  h a r  f o r s t  i  E f t e r a a r e t  

1 8 5 1 ,  i f ø l g e  d e t s  B e r e t n i n g  f o r  s a m m e  A a r ,  h e n v e n d t  L a n d 

m æ n d e n e s  o g  I n d e n r i g s m i n i s t e r i e t s  O p m æ r k s o m h e d  p a a  d e n n e  

G j e n s t a n d ,  o g  f o r s t  d e t s  n æ s t e  A a r s b e r e t n i n g  f o r  1 8 5 2  i n d e 

h o l d e r  e n  M e d d e l e l s e  o m  e t  R o r l æ g n i n g s a n l æ g  p a a  5  T d r .  

L a n d ,  u d f o r t  i  F o r a a r e t  1 8 5 2  p a a  S t r a n d m o s e g a a r d .

I  A a r e t  1 8 5 2  l o d  S e l f l a b e t  o f f e n t l i g g j s r e  e t  P a r  m i n d r e  

R o r l æ g n i n g s s k r i f l e r  * ) :  O m  D r a i n i n g  e l l e r  J o r d u d t o r -

' )  V e d  A a r e t s  B e g y n d e l s e  v a r  u d k o m m e n  e t  l i d e t  S k r i f t :  P r a c t i s k  

A n v i i s n i n g  k i l  D r a i n i n g  s a m t  t i l  D r a i n r o r s  F a b r i c a t i o n ,  

a f  C .  I .  H a n s s e n ,  C i v i l - J n g e n i e u r ,  h v i l k e t  i  a l t  F a l d  h a r  d e n  F o r 

t j e n e s t e  a t  v æ r e  d e t  f ø r s t e  s e l v s t æ n d i g e  S k r i f t  o m  D r æ n i n g  i  v o r  

L i t e r a t u r .
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ring ved underjordiske Ror, af I. W. Hofman (Bang), 

og Vejledning i Draining, af L. Vincent (Oversættelse). 

Selstabet gav Rejsestipendier til flere unge Landmænd, for at 

gjøre sig bekjendt med Rorlægningen i Skotland; det lod i 

Forbindelse med Indenrigsministeriet nogle „unge Mennester af 

Arbeidsklassen" indove i Rorlægning hos Etatsraad Tesdorpf 

paa Falster, og senere har Uddannelsen af Rorlæggere stadigt 

været Gjenstand for Selskabets Virksomhed, indtil den, ifølge 

en Generalforsamlings Beslutning, er standset med indeværende 

Aar, esterat Selstabet ialt har uddannet 281 Rorlæggere.

Paa Landmandsforsamlingen i Kjøbenhavn 1852 drøftedes 

det Sporgsmaal: om Dræningen kunde have Betydning 

for Danmark, og hvorledes den kunde fremmes. Det 

er noksom bekjendt, hvorledes dette Sporgsmaal i det folgende 

Aar praktisk besvaredes, idet Lensgreve Frijs og Etatsraad Tes

dorpf, efter i 1852 at have anlagt Teglrorsfabriker, i 1853 

paa forstjellige Gaarde hver rorlagde ialt c. 200 Tdr. Land, 

og Godsejer Valentiner c. 150 Tdr. Land, og disse Landmænd 

have i de nærmest folgende Aar fuldstændig gjcnnemført denne 

Grundforbedring paa deres Gaarde.

Fra den Tid af har det danste Jordbrug stadig fulgt de 

givne Exempler, og Rørlægningen har Aar for Aar funDen en 

stedse fterre Udbredelse. Statistiken giver herom flaaende Op

lysninger. Der var i 1861 rorlagt rigelig 60,000 Tdr. Ld., 

og i 1866 næsten 176,000 Tdr. Ld.; medens der altsaa i 

Gjennemsnit af de forste 10 Aar har været rorlagt aarlig 6000 

Tdr. Ld., er der i de næste 5 Aar gjennemsnitlig rørlagt over 

23,000 Tdr. Ld., og det bemærkes udtrykkelig, at niedens der i 

Aaret 1860 var rorlagt 16,101 Tdr. Ld., var der i 1865 alene 

rorlagt 29,382 Tdr. Ld. Regne vi nu, at der rorlægges 3 Tdr.

12*
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Ld. for 100 Rd., vil der saaledes i bette ene Aar være brugt 

omtrent 1 Mill. Rd. alene til denne Grundforbedring.

Der er iaar foretaget en ny Optælling, og Alt tyder paa, 

at denne atter vil paavise en meget betydelig Udvidelse af det 

rorlagte Areal, der sandsynligvis ikke kan anflaas til mindre 

end 40,000 Tdr. Ld. aarlig eller for de 5 Aar: 200,000 Tdr. 

Ld., og der vilde da indtil iaar være Udgivet mindst Mill. 

Rd. til Rorlægning.

Danmark har 4| Mill. Tdr. Ld. dyrket Jord. Vi knnne 

maafle antage, at en Tredjedel heraf, eller 1| Mill. Tdr. Ld., 

ikke trænger til Norlægning. Der bliver da tilbage 3 Mill. 

Tdr. Ld., der skulde trænge til Rørlægning og hertil kræve et 

Udlæg af omtrent 100 Mill. Rd., hvoraf hidtil vel kun en 

Ottendedel er færdig.

Det er imidlertid let at forudse, at en ret anselig Del af 

det tilbageværende Areal endnu vil blive rorlagt i den nærmest 

forestaaende Menneskealder, og der vil derfor være al Opfordring 

for Regeringen og de paa Landbrugets Omraade Formaaende til 

at medvirke til, at denne vigtige Grundforbedring udfores paa 

en stadig mere tilfredsstillende Maade. Jordbrugerne ville vel 

efterhaanden mere og mere lære at arbejde efter en vel overvejet 

Plan, istedetfor at nøjes med et „praktisk" Skjon, der gjerne 

giver Tilfældet for stort et Spillerum — til stor Skade for 

Anlcrgets Varighed og det virkelig opnaaelige Udbytte af den an

vendte Kapital. Men meget vil det aabenbart virke til at frem

skynde Benyttelsen af technisk Hjælp, som i Reglen vil være en 

nødvendig Forudsætning for en planmæssig Rørlægning, naar 

vore yngre Landinspecteurer, som særlig maatte være kaldede til 

i denne Retning at være Landmandens Vejledere, mødte med 

fornoden Sagkundskab. Heri maa der være en Mangel at af

hjælpe, da disse ellers langt hyppigere, end Tilfældet er, vilde
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blive bestæftigede med disse Arbejder, og denne Mangel fore

kommer mig af faa stor Betydning, at man snarere maa ørt ffe 

en langsom end en stærk Fremgang for Rorlægningen, faa længe 

der ikke findes en virkelig Skole for Drænings-Technikere, helst 

endda beregnet paa en hojere og en lavere Undervisning, forat 

denne ogsaa kunde komme Udførerne af de smaa Anlæg tilgode. 

Hvad der fra Statsstyrelsens Side hidtil er gjort for Rørlæg

ningen indskrænker sig næsten udelukkende til den Støtte, denne 

har faaet i Loven af 17. Jan. 1859, der muliggjor Afledningen 

af Vundet i den for Rørlægningen ønskelige Dybde oner fremmed 

Grund.

Det kgl. Landhusholdningsselskab har paa sin Side ikke 

været uvirksomt; det har i 1865 udstedt en Opfordring til en 

Del Landmænd og Technikere til at udtale sig om endel nærmere 

opgivne Sporgsmaal, for ad den Vej at indhente Knndflab om 

Rorlægningens Standpunkt og de stedfindende Mangler. De 

indkomne Erklæringer, som Bestyrelsen senere (1867) har ladet 

trykke som Manuscript og omdele til Selskabets Medlemmer, 

indeholde nyltige Bidrag i denne Henseende, men de udtale sig 

i det Hele lidet gunstigt om den Omhu og Planmæssighed, 

hvormed Mængden af Arbejderne er udsort. Samme Aar ud

stedte Selskabet Indbydelse til paa Grundlag af de udgivne 

„Meddelelser" at udarbejde en „Vejledning til Dræningens 

Udførelse paa større og mindre Gaarde", der maatte indeholde, 

„foruden en grundig Udvikling af Dræningens Theori, en klar 

Anvisning til Arbejdets praktiste Udførelse og Beskrivelse af de 

Vansteligheder, der kunne mode ved Arbejdet, og Maaden, hvor- 

paa de overvindes, og endelig en Udsigt over Dræningens Ind

førelse og Udvikling her i Landet samt over de Fordele, Er

faringen havde vist, at den medforte". Denne Indbydelse frem

kaldte kun et enkelt mindre Arbejde, og forst efter at Selskabet
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Muy havde udsat sin Prisopgave, kunde det dertil nedsatte Ud

valg træde i Virksomhed i Esteraaret 1869, sorat bedømme de 

da indkomne 2 Afhandlinger, hvoraf den ene tilkjendtes Prisen, 

200 Rd., dog paa Betingelse af en delvis Omarbejdelse, som 

Forfatteren imidlertid ikke har troet at kunne gaa ind paa. 

Selskabet har derfor hidtil ikke havt Lejlighed til at uddele den 

Udsatte Præmie, og foruden de nævnte „Meddelelser" har vor 

Literatur i det mellemliggende Tidsrum ikke meget Mere at 

fremvise end et Par Afhandlinger i „Tidsflrift for Landokonomi", 

der med Rette henpege paa flere vigtige og hidtil lidet opklarede 

Punkter med Hensyn til Betingelserne for et Dræningsanlægs 

Varighed og hensigtsmæssige Udførelse; nemlig en Afhandling i 

1863 af polyt. Caud. Ring om „Dræningens Theori og 

Praxis" og en i 1870 af Civil-Jngen. Hannemann om „For

holdet mellem Drænledningers indbyrdes Afstand og deres 

Dybde", hvilken Afhandling navnlig er en Udvikling af Dela

croix's Forjog i denne Retning.

2. Bemlrrkninger til iurrtiærenbc Skrift.

1- Afsnit. Rorlægningens Theori. Dette velflrevne 

Afsnit af Vincents Bog flutter med en Række let anvendelige 

Tabeller til Bestemmelse af de rette Rorvidder, som det er 

Vincents Fortjeneste at have udkastet og begrundet, og denne 

Fortjeneste vil være den samme, hvad enten man vilde holde 

sig til de givne Forudsætninger, eller man, med andre Vejr- 

og Jordbundsforhold for Dje, troede at maatte forøge eller 

formindske Fordringerne til Rorlægningens Virkning. De i 

ovennævnte „Meddelelser om Dræning" fremkomne Udtalelser 

skulle ikke opfordre til en Afvigelse fra de af Vincent givne 

Tal som Udgangspunkt for Beregningerne. Vel anfører Land-
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inspecteur Jensen i Nakstov, fra hvem der foreligger en om

hyggelig Besvarelse af de fremsatte Sporgsmaal, (S. 68) 

Exempler pan, „at der ofte har været henlagt et dobbelt saa

stort Areal til Rorene eller endnu mere, end som Vincent

angiver"; men han tilføjer: „Dog stal det ikke negtes, at en

Forøgelse af de her brugte Dimensioner i mange Tilfælde om 

Foraaret vilde kunne være behagelig og nyttig". S. 98 o. f. 

anfører Landbrugskandidat Buns flere Exempler fra Syd-Falster 

paa Forholdet mellem Virkningen af Rsrvidder, der med Hensyn 

til det givne Fald og Arealets Størrelse afvege fra Vincents 

Angivelser, hvilke Exempler ingenlunde kunne opfordre til nogen 

kjendelig Afvigelse fra den af Vincent givne Regel. Men 

almengyldige Tal lade sig allerede af den Grund ikke opstille, 

da Jordens Heldningsforhold, ligesom ogsaa Modtagelsen af 

frit Vand eller af Undergrundsvand, kunne give Anledning til 

uforholdsmæssig Tilstrømning til enkelte Hovedledninger, i alt 

Fald til enkelte Tider, som ved Tobrud eller heftige Regnskyl, 

medens paa den anden Side et jævnt Jordsmon, en ensartet 

og kildefri Undergrund, der maaske endog Under almindelige 

Forhold er i Stand til at optage det overflødige Nedslag, kan 

nojes med Rorvidder, der gaa eudel under den af Vincent 

opstillede Regel, fordi de kun stulle tjene som Nødhjælp i 

vanstelige Tider.

Hvor Planlæggeren ikke selv har Lejlighed til at forestaa 

den praktiste Udførelse af Arbejdet, er der tillige andre Omstæn

digheder, som kunne svække Virkningen af de foreslaaede Ror

vidder; hertil hore: en mindre omhyggelig Benyttelse af Faldet, 

hvor man fristes til at overse smaa Afvekslinger mellem et 

svagere og et stærkere Fald, ligesom ogsaa et mindre omhyggeligt 

Valg af Rorene, hvor disse mangle den ønskelige Glathed ind

vendig eller ikke holde den angivne Vidde, i hvilken Henseende
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selv smaa Afvigelser kunne have en stor Indflydelse. Der er 

imidlertid i de senere Aar foregaaet en betydelig Forbedring i 

Forarbejdelsen af Rorene, saa at det ikke mere er vanskeligt at 

faa vel afpudsede Ror, og som fuldt holde deres Mnal.

Medens Vincents Tabeller derfor maa være et nyt

tigt og velkomment Grundlag selv for den mere Erfarne, der 

tilstrækkeligt kan overse de i det enkelte Tilfælde givne Forhold, 

saa kan det som Vejledning for den mindre Boede kun tjene 

til deres Anbefaling, at de i faa Tilfælde ville være for smaa 

og i mange Tilfælde ville kunne bode paa mindre fuldkomment 

Arbejde eller i heldigste Tilfælde tante en Indskrænkning, som 

mangen Jordbruger forud vil være meget tilbøjelig til at fore

tage ved enhver trykt Anvisning, selv den knappest beregnede, 

medens han meget vanskeligere bekvemmer sig til at gaa ud 
over denne.

2. Afsnit. Den praktiske Udførelse. Det er muligt, 

at Vincents Beskrivelse af Nivelleringen kan være til Vejledning 

for den, der ikke paa anden Maade har havt Lejlighed til at 

Me sig ind i denne lille Kunst. Det vilde imidlertid i det 

praktifte Liv ikke være hensigtsmæssigt at folge den anførte 

Fremgangsmaade. Den af Vincent omtalte Tavle, der flydes 

op og ned ad Stangen, forat paavise det vandrette Sigte, er i 

Virkeligheden aldeles overflødig, hvor man,benytter et Instrument, 

der svarer til de Fordringer, man vil stille til det. Simplere 

og Ulige hurtigere er det da, at Planlæggeren i hvert enkelt 

Tilfælde selv aflæser det Tal paa Stangen, som Traaden i den 

rigtig indstillede Kikkert af ffarer, og derpaa nedskriver dette, 

medens Stangen bæres videre til det næste Pnnkt.

Enhver, der vil benytte et Nivellér-Instrument, maa selv

følgelig, naar han ikke vil arbejde iblinde, i Forvejen gjore sig 

den Ulejlighed at lære at forstaa dets Sammensætning, saa han
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selv kan prove Instrumentet og i Nødsfald rette en mulig 

fremkommen Uoverensstemmelse mellem Sigtelinien og det vand

rette Sigte. Det maa da bero paa Arbejdets Omfang, om 

man kan nojes med et Instrument uben Forstørrelsesglas, hvori 

det vandrette Sigte tilvejebringes enten ved Vand eller Kvæg- 

solv eller ved en Libelle, — eller man skal foretrække et Kikkert- 

Jnstrnment, som da haves af meget forskjellig Størrelse og 

Skarphed fra Priser som 26 Nd. (for et Instrument uden 

Horizontalfkruer) og 36 Rd. (for et med saadanne) indtil 

60—80 Rd. og derover, naar man onsker at kunne tage Sigter 

paa 100 Favne og derover. At de ftørre Kikkerter altid ere 

at anbefale, hvor man har Valget, er en Selvfølge, da de 

tillige ere solidere byggede og derfor paalideligere i Blæstvejr. 

Det maa knn iagttages, at man til Kikkert-Instrumenter bor 

lade Tallene male omvendt paa Stangen, for at læse dem ret 

i Kikkerten, der vender Alt, hvad der ses i den, paa Hovedet, 

hvorimod Stangen bør have retstaaende Tal, naar den benyttes 

til Instrumenter uden Kikkert, da det altid er lettest at læse 

Tallene, som vi ere vante til at se dem.

Hvad Vincent kalder Brouillonforing og Nivellations- 

beregning indskrænker sig for vort Vedkommende til, at Nivella- 

tionen straks anbringes paa Planen, som det ses S. 200, og 

dens Benyttelse vil forhaabentlig klart fremgaa af det Folgende, 

idet jeg her skal give en Fremstilling af min Arbejdsmaade ved 

Udførelsen af en Rorlægningsplan.

Den forste Undersøgelse paa Marken gjælder Jordbunden. 

Der maa derfor graves Huller paa 2 Al.s Dybde, helst 1—2 

Huller for hver Td. Ld., efter Afvekslingen i Jordsmonnet. 

Hullerne vælges saaledes, at man lærer Undergrunden at kjende 

paa forskjellige Steder, saavel i Lavningerne som paa Højderne 

og paa de større Flader. Hvor Højderne ere tørre, med Sand-
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underlag, der let modtager Vandet, er det navnlig af Vigtighed 

ved Provehullerne at lære Grænsen at kjende mellem den af 

Naturen tørre Jord og ben lavere liggende, hvor den begynder 

at blive nyttig eller nodvendig. Stederne, hvor Hullerne stulle 

graves, mærkes forud med lyse Pinde paa Marken. De lægges 

ikke i regelmæssige Linier, men jævnt fordelte over hele det 

Areal, der skal undersoges. Det er tilstrækkeligt for en Dybde 

af 4 Fod at grave foroven i en Længde af 3 Al. og en al

mindelig Grofts Brede indtil 1 Al.s Dybde, hvorpaa der neden

for kan graves paa et kortere Stykke, indtil man paa et enkelt 

Sted naaer den onflede Dybde. Det nederste Spademaal lægges 

helst særskilt op for den ene Ende af Hullet. Disse Huller 

graves undertiden paa Akkord og betales da med 4 Sk. pr. Stk.

Hvor der er Tale om en dybere Rorlægning end paa 4 

Fod, bør der selvfølgelig ogsaa graves paa ftørre Dybde, da 

ønskeligheden heraf beror paa, om man paa ftørre Dybde 

træffer et vandførende Sandlag, der faar Tilforsel af Under

grundsvand og derved fremkalder vaade og kolde Pletter paa 

Marken. Disse fjendes let, selv paa tørre Tider, ved et mørkere 

Udseende som Folge af en frodig Udvikling af vundelstende 

Ukrudtsplanter og en svagere Vækst af Græs eller Straa og 

hertil horende tynd Stub. Paa saadanne Steder kan den dybere 

Rorlægning med stor Nytte iværksættes, idet faa Ledninger, der 

ramme det vandforende Lag, let kunne udrette mere, end flere 

Ledninger paa en ringere Dybde. Men man træffer fan liden 

Tilbøjelighed hos Jordbrugeren til den dybere Gravning, hvis 

Vanskelighed netop foreges i samme Grad, som den er nyttig, 

da Undergrunden her let styrter sammen, og Planlæggeren maa 

af samme Grund være varsom med at anbefale en Dybde, som 

maaske ikke naaes, uden at de andre Forhold rettes derefter. 

Ligeledes har jeg efterhaanden ganske opgivet den af Vincent
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anbefalede Boring i Prsvehullerne, da man meget vanskeligt 

faar praktisk Anvendelse for det Kjendskab, man herved faar 

til den dybere Undergrund, og selv for de større Ledningers 

Vedkommende, som man delvis kan blive nodt til at fore gjennem 

større Dybder, ere en gunstig Aarstid og gnnstige Vejrforhold 

af ftørre Vigtighed for Arbejdets Udførelse end den omhyggeligste 

forudgaaende Undersøgelse af Undergrunden.

Ved Undersøgelsen af Provehullerne faar det Betydning, 

om Underlaget efterhaanden bliver lettere, eller omvendt; om 

Leret hyppig gjennemfnres af Sandaarer, eller i mere ensartet 

Ler: om man endnu paa 3—4 Fods Dybde træffer paa Regn

ormegange eller Levninger af Planterødder, hvorved lignende 

Landveje fremkomme, hvad enten nu deres Tilblivelse staar i 

Forbindelse med hinanden eller ej; eller man træffer paa rod

ligt Ler. Disse Forhold tyde nemlig paa, at Undergrunden 

er ret modtagelig for Vandet og ikke mangler Adgang for 

Luften, uden hvilken Dyr og Planter ikke kunde leve paa den 

nævnte Dybde, og det i Leret opløfte og herved usynlige Jern 

ikke kunde omdannes til Okker, der giver Leret dets rød

lige Farve. Disse Undersøgelser blive da bestemmende for den 

Afstand, man skal vælge melleni Ledningerne. Dog komme her 

ogsaa andre Forhold i Betragtning.

Planlæggeren maa nemlig, forudsat at han er fremmed paa 

Gaarden, samtidig gjøre sig bekjendt med Markens Heldnings- 

forhold, hvortil horer at mærke sig „Vandskjellene", saavidt 

de ved et foreløbigt Skjon kllnne bestemmes, ligesom ogsaa 

Udlobene for Vandet og mulige Indlob af fremmed Vand; 

men fremfor Alt at modtage af Jordbrugeren, eller en anden 

med Marken fortrolig Mand, al den Underretning, der kan 

gives, dels om Vandaflobet, dels om de enkelte Stykkers For

hold til Kulde og Fllgtighed. Paa jævne Lerjorder vil det ofte
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hænde, at baade Jordbrugerens Udsagn og Undergrundens Be- 

stasfenhed ville bekræfte, at Marken ftal gjennemfures med regel

mæssige Rorledninger, dog sjælden saaledes, at Afstanden bliver 

aldeles ens over hele Marken. Hertil kan findes en dobbelt 

Anledning: Ofte har en eller anden Del af Marken noget lettere 

eller sværere Undergrund, enb den øvrige, og den bør da, efter 

Omstændighederne, rorlægges paa større eller mindre Afstand; 

ofte findes ogsaa bestemte Grænser for de enkelte Stykker, som 

ftørre Grofter, der ved Planlægningen ikke kunne overspringes, 

og man rtiaa da fordele faa mange eller faa faa Grofter over det 

mellemliggende Stykke, som det bedst stemmer med Jordbunden. Paa 

lettere Jorder vil det undertiden være muligt, som tidligere nævnt, 

at afskære enkelte højtliggende Stykker, hvor Rorlægningen maa 

anses som unyttig, fordi Grundvandet til alle Tider finder til

strækkeligt Aflod. Paa saadanne Steder vil det være rigtigt at 

afstikke to Hojdelinier, hvoraf den overste netaer op til den virke

lig tørre Jord, og den anden hanner Grænsen for den Daabe 

Jord. Paa det mellemliggende Bælte kan da hveranden Ledning 

fra den laveste Del af Marken fortsættes op til den overste 

Skjellinie. Paa bakket Jordsmon med lettere Undergrund op

horer derimod den regelmæssige Rørlægning, idet Ledningerne 

her kunne fores i brudte Linier omkring mellem Bakkerne, og 

Rorlægningen maa ligefuldt kaldes fuldstændig, naar den 

Udretter det samme som ved den regelmæssige Rorlægning: at 

lægge Jorden ensartet tør.

Efter saaledes at have gjort os bekjendt med det Areal, 

der skal rorlægges, kunne vi stride til Udførelsen af Planen. 

Som Hjælpere udfordres her 2 flinke Arbejdere, helst uuge, da 

Bevægelighed er en ønskelig Egenskab hos dem, ligesom der 

ogsaa stilles lidt Fordringer til deres Regne- og Skrivekunst, 

medens Arbejdet ikke kræver synderlig legemlig Anstrcrngelse.
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De 2 Mand udrustes hver med et let Favnemaal, af Form 

som et A, en (blaa) Blyant af dem, der bruges til Afstribning 

af Telegrammer, og endelig en Pose med Pinde. Heldigst er det 

hertil at benytte gamle Muleposer, der hænges i en Snor otier 

Nakken og bæres forpaa, saa at Pindene altid ere ved Haauden. 

Pindene gjores af rent og friskt Fyrretræ, ere tre Kvarter lange, 

1 Tm. brede og | Tm. tykke, de maa være smukt afglattede 

paa alle Sider og tilspidsede. Tager man svagere eller mindre 

Pinde eller Pinde af gammelt eller maaske kroget Træ, saa 

volder det stadige Vanfteligheder med at fe og sinde disse igjen, 

eller Sinkelser, naar Poserne kun rumme et ringe Antal Pinde. 

Planlæggeren maa paa sin Side være ndrustet med sin Notere

bog, hvori hele Planen optegnes, efterhaanden som den bliver 

til, og som nyttige Hjælpemidler anbefales en lille (Theater-) 

Kikkert for den lettere Oversigts Skyld, et Redskab til at af

sætte lodrette Linier, enten Vinkelspejlet eller en lille Korstavle, 

Fig. 44, der anbringes paa en jernskoet Stok, som 

dog foroven maa have en Tap, til hvilken Kors

tavlens Hals flutter fast. Dette Redskab er yderst 

let haandterligt og anbefales navnlig som Hjælpe

middel ved den praktiske Udførelse, hvorimod Plan

læggeren helst maa være udrustet med et Vinkel- 

maal, Fig. 45, der bestaar af 2 Cylinderafsnit, 

med afsat Gradinddeling, saa at man ikke alene i 

den overste har en fuldstændig Korstavle, men ogsaa 441 

ved en Tandhjulsforbindelse mellem Cylinderne, der sættes i 

Bevægelse ved den nedadvendte Knap, kan aflæse enhver Vinkel, 

som man maatte ønske at kjende, for senere at afsætte den paa 

Kaartet. I dette Djemed stilles Stokken fast og lodret i 

Vinkelhjornet, Sigtet i den nederste Cylinder indstilles i den 

ene Vinkelside, og denne vælges saaledes, at man altid drejer

8
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Nulsigtet i den overste Cylinder til Hojre, altsaa med de 

voksende Tal fra Nulsigtet i den nederste Cylinder, indtil det 

overste Sigte falder sammen med den anden Vinkelside. Det

80 1Q0

iagtlages kun, for den nøjagtige Ind

stillings Skyld, at man har Pinde 

eller Stokke i Vinkelsidernes Forlæn

gelse, forat man ved hvert Sigte kan 

se baade frem og tilbage. Dette gjcelder 

selvfølgelig lige saa fuldt 

telsen af Korstavlen som 

maalet r).

Vi tænke os forst 

Tilfælde, at vi have 

paa 10 Tdr. Ld., der

stændig retvinklet Figur, med et ens

artet Skjorters - Underlag og et regel

antage, at Siderne ere henholdsvis 200 og 

at Faldet er fra Nord til Syd 5 Fod

ved Benvt- 

ved Vinkel-

det yderst simple 

for os en Lod 

danner enfnld-

Fig. 45. 

mæssigt Fald. Vi 

700 Al. lange, og 

paa 200 Al. eller 7| Fod pr. 100 Fvn., Faldet fra Vest til

Dst: 10 Fod paa 700 Al. eller 4.3 Fod pr. 100 Fvn. Men 

selv med et svagere eller mindre regelmæssigt Fald paa Loddens 

Sydside kan der straks strides til Afsætningen af Grøfterne, da 

det i dette Tilfælde ikke forandrer Planen, om Vandet flulde 

fores i Vest eller Dst, eller om der skal dannes flere Udlob, 

forudsat da at man ikke af Mangel paa Aflob kan blive nodt 

til at nøjes med en ringere Dybde end den onskede, da der saa 

maa tages Hensyn hertil ved Valget af Afstanden mellem Ror-

*) Disse Redflaber faas i Kjobenhavn i Julius Nissens Etablissement. 

Korstavlen koster 4 Rdr., og Vinkelmaalet 10 Rd., foruden Stok. 

Paa Træsnittet, Fig. 45, er Nulpunktet urigtig anbragt 10 Grader 

til Venstre fra Sigtet.
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ledningerne. Langs Sydsiden udstikkes nu Retningen for Hoved- 

ledningen, 5—3 Favne fra Midten as Skjelgroften, eftersom 

Skjellet dannes af et bevokset Dige eller ej. Vi gaa ud fra, 

at Lodden er en fuldstændig Rectangel, og Grøfterne kunne da 

afsættes samtidig i Retningen for Hovedgroften og langs den 

nordre Side ved Maal fra den ene Sides Skjelgroft, og med 

samme Nr. for begge Ender, Ruinerne vendte mod hinanden. 

Folkene strive da det næste Nr., inden de forlade den sidst satte 

Pæl og maa ikke gaa med flere numererede Pæle i Haanden, 

forat un dg a a Fejltagelser i Ruinernes Orden, og Planlæggeren 

optager da samtidig hver afsat Groft og dens Nr. paa sin 

Tegning. Antage vi en Afstaud af 10 Favne som passende 

mellem Ledningerne, og ville vi lægge den forste og den sidste 

Side 4 Fvn. fra Midten af Skjelgroften, der maafle er lig 

med 5 Fvn. fra Skjellet, saa have vi et Mellemrum af 223 

Favne, der altsaa giver os 3 Favne at fordele paa passende 

Steder, dersom Forholdene tillade dette, hvad der er det sand

synligste, f. Ex. ved at gjore Afstanden 1O| Fav. mellem 6 

Ledninger, eller der, istedetfor 23, lægges 24 Ledninger, hvoraf 

altsaa enten 6 kunne gives en Afstand af 9 Fvn. eller 12 af 

9 Fvn. o. s. v.

Men Forholdene ere naturligvis sjælden saa regelmæssige, som 

i det anforte Tilfælde. Man har at gjore med store Arealer, 

bakket Jordsmon eller i alt Fald vekslende Heldning, saa at 

Planen til en lidt større Mark let kommer til at bchaa af et 

Antal ftørre eller mindre Afdelinger, hvoraf enten hver har sit 

særegne Udlob, eller flere samles til et fælles Udlob. Man 

skrider da efter den foreløbige Oversigt over hele Arealet til 

nøjagtig at afstære det Stykke af Marken, helst et Hjerne, hvor

med man agter at begynde, og 2 Al. hoje Kjæppe, helst med 

Halmviske paa, ville her være nyttige til tydeligere Skjelne-
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mærker mellem de enkelte Afdelinger. Disse Mærker ere desto 

vigtigere, jo svagere Vandskjellene ere udprægede, og hvor disse 

Udstikkes, vil det i Reglen være rigtigt straks at aflægge et 

Bælte paa 3—5 Fvn. eller in cm ffe derover, efter Jordens 

Sammensætning og Vandskjellets ftørre eller mindre Skarphed. 

To jævnsideslobende Linier betegnes da gjerne forstjelligt, for ikke 

at sammenblandes af Hjælperen, der flal folge dem ved Af

sætningen af Sideledningerne, saaledes den ene Linie med kryds- 

stillede Pinde og den anden med enkelte, eller den ene med 

Kjæppe og den anden med Smaapinde.

Man udstikker nu Hovedledningen og har da de Linier, 

hvori Sideledningerne afsættes paa den enkelte Afdeling. Man 

vælger derpaa Retningen for Sideledningerne, hvortil man fore

trækker det storst mulige Fald, naar dette forsvrigt kan forbindes 

med en ønskelig Regelmæssighed i Planen. Hvor Forholdene 

tillade det, maa den lodrette Forbindelse mellem Side- og 

Hovedledninger anses for den ønskeligste, fordi den giver den 

mindste Udgift til Gravning og Ror; derefter foretrækker man 

en stump Vinkel for Vandretningen i Side- og Hovedledningen, 

og nodig vælger man en spids Vinkel, hvad der dog ikke altid 

kan undgaas; men man har da den Udvej at give Side

ledningen et Knæk en halv Snes Al. fra Hovedledningen, saaat 

den Udmunder lodret paa denne. Hvor Sideledningernes Ret

ning mod Hovedledningen afviger fra den lodrette, udstikker man 

en lodret Linie fra den forste Sidelinie eller s. Ex. Skjelgroften, 

dersom Sideledningerne stulle gaa i Retning med denne. Ud

gangspunktet for denne Linie vælges vilkaarligt, dog saaledes at 

Planlæggeren fra denne Linie tilstrækkelig let kan sætte sig i 

Forbindelse med Hjælperne, der bevæge sig i Endelinicrne. Den 

lodrette Linie mærkes helst med enkelte ftørre Kjæppe eller 

Stokke. Planlæggeren bevæger sig nu i denne Linie og afmaaler
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med Favnemaalet den valgte Afstand mellem Ledningerne, ind

stiller her sin Korstavle i den udstukne Linie og retter derefter 

forst den ene og dernæst den anden Hjælper ind, i det mindste 

efterses ogsaa den sidste, der forovrigt næsten samtidig kan inb- 

stille sin Pæl efter Stokken og den forst indstillede Pæl. Plan

læggeren indforer da, inden han maaler videre, den afsatte 

Groft pan sin Tegning, forat han altid kan kontrollere Numerne, 

som Hjælperne sætte for begge Ender. Ved denne Fremgangs- 

maade opnaar man en Regelmcessighed og Sikkerhed i Ror

ledningernes Retning, som ellers umulig kunde naas. Vilde vi 

saaledes, som i det førstnævnte Tilfælde, hvor vi havde en fuld

stændig Rectangel at arbejde paa, afsætte Rorledningerne med 

en bestemt Afstand i begge Endeliniernc, og disse afvege, endog i 

forfljellig Grad, fra den lodrette Linie, saa vilde vi for det 

Forste faa Rorledninger, hvis Afstand vi ikke forud kunde be

dømme, og som endda ikke bleve jævnsideslobende, men nærmede sig 

hverandre i den Ende, der danner den største Vinkel med Side

ledningen; men hvor store Fejl her kunne begaas, vil bedst op

lyses af et bestemt Exempel. Den lodrette Afstand mellem 

Ledningerne, Fig. 46, er 10 Favne; men afsættes denne Afstand 

langs Hovedledningen, 

bliver Afstanden kun 

Fvn. Der vilde altsaa 

paa den lille Afstand af 

50 Fvn. blive lagt en hel 

Ledning mere, end man 

havde tilsigtet, hvorved 

Anlæget paa dette Stykke 

allerede vilde uære fordyret

med omtrent 14 p.Ct. Sideledningernes flraa Retning mod Hoved

ledningen, der i dette Tilfælde danner en Vinkel af 120°, for- 

13
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øger ogsaa Rorledningernes Længde med 16 p.Ct., idet den 

skraatstillede Sideledning er saa meget længere, end den lodrette 

vilde være, hvorfor denne altid bør foretrækkes, hvor det ellers 

vil passe.

Da de ovennævnte Hojdeskjel eller Vandskjel maa lægges 

ganste efter Jordsmonnet og altsaa kunne bevæge sig i forfljellige 

Vinkler, vil det, for at kunne aftegne dem rigtigt, være næmmeft 

forst at mærke sig Beliggenheden af den udstukne lodrette Linie og 

fra denne at maale den overste Endes Afstand paa den forste 

og den sidste af de Ledninger, hvis Endepunkter danne en lige 

Linie, og desuden den sidste Lednings Afstand fra Hjørnet. Paa 

denne Maade aflcegges paa Kaartet med ønskelig Nøjagtighed alle 

Vandskjelshjorner, foruden at Vinkelmaalet selvfølgelig ogsaa 

hertil kan tages til Hjælp.

Vi have forudsat, at Hojdefljellene kunde afsættes efter 

Ojemaal, hvad der som oftest er Tilfældet. Men undertiden 

fla ar dette ikke til, og man maa da ved Nivellering flaffe sig 

fornoden Oplysning om Faldet, dersom der overhovedet er 

noget. Dette naas lettest ved at nivellere til Pæle, der sættes 

med regelmæssige Mellemrum i Længde og Brede, s. af 

10 Favne, over det Areal, hvorom man soger Oplysning, saa- 

ledes at der dannes ligesom el Net af Nivellationspunkter, hvis 

Hojder man da samtidig optegner paa en tilsvarende Tegning. 

Herved faar man da Kundskab om, hvor den naturlige Deling 

af Faldet gaar, og da her forudsættes et ringe Fald, soger 

man at giøre Ledningerne saa korte som mvligt og, som det 

altid maa være Opgaven, saa vidt som Forholdene tillade det, 

at staffe Vandet Aflob ad den korteste Vej.

Med det fornødne Overblik fra Planlæggerens Side skrider 

nu Arbejdet frem Stykke for Stykke, Afdeling efter Afdeling, 

og han vælger til Nivellering af de afsatte Arealer belejlige
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Tider, som Aften eller Morgen, naar Vinden er svag, og naar 

saa store Arealer ere afsatte, at de kunne beskæftige 1—2 Timer 

ved Nivelleringen, da det ved ftørre Arbejder ikke er forsigtigt 

at samle mange Timers Nivellerings-Arbejde til at udfores i 

eet Træk, dels for Vinenes Skyld, dels ogsaa fordi man da 

meget kan komme til at fortryde ikke at have benyttet gunstigere 

Tider til dette Arbejde. Planlægningen udfores ofte tidlig i 

Foraaret eller sent pan Efteraaret, paa Tider, da man let kan 

blive overrasket af Sne og Frost, og det kan da være dobbelt 

ærgerligt, om man ikke har faaet i det Mindste en Del af 

Planen færdig, inden man af Vejret aldeles afbrydes for 

længere Tid.

Der staar tilbage at omtale selve Nivelleringen. 

Stationen, hvor Niveller-Instrumentet opstilles, vælges ude

lukkende med det Hensyn at kunne overse faa meget som muligt; 

kun mærker man sig paa Planen omtrentlig Stedet, man har 

valgt til Station. Hjælperen, der skal bære Stangen, faar nu 

Besked om de Numerrækker, han stal gaa til; at han altid stal 

vende Tallene lige mod Instrumentet og holde Stangen lodret, 

at han flat sætte den paa flad Jord tæt ved Pinden, derfor 

forst sammentræde Jorden med Foden, dersom han gaar paa 

pløjet Jord, og at han ikke forlader noget Sted, hvor han har 

stillet, forend han er vinket af. Paa store Afstande kan han komme 

til, paa et givet Tegn, at vende den modsatte Side af Stangen 

til, der er inddelt i sorte og hvide Felter for hver Fod, hvor

ved man da yderligere kan forvisse sig om en rigtig Aflæsning 

af Tallene. Arbejder man med en god Kikkert, har man ofte 

Brug for den anden Hjælper som Mellemmand, til at forhore 

sig om et Nr. eller give anden Besteg til Stangbæreren. Plan

læggeren indflriver nu, medens Stangen bæres videre, ethvert 

aflæst Tal paa det paagjældende Sted i Planen, som det ses 

13*
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S. 200, og nogle Blyantstreger, der ligesom udgaa fra Stationen, 

antyde, hvilke Sigter der hore til hver Station, j)g hvor en Pæl 

bliver Endepunkt for den ene Station og Udgangspunkt for den 

næste, samles pan Tegningen de 2 paagjældende Tal ved en 

brudt Linie. Hosstaaende Afbildning, S. 200, viser en hyppig 

Fornyelse af Station som Folge af det rigelige Fald.

Har man saaledes nivelleret til alle Grøfternes Endepunkter, 

vil man have fuldstændigt Materiale til den øvrige Udarbejdelse 

as Planen. Sædvanlig lægges Hovedledningerne eller Hojde- 

stjellene overalt, hvor der er nogen virkelig Deling af Faldet; 

men undertiden findes en enkelt Hulning eller Forhøjning i en 

Grofteliuie, hvortil man ønsker at tage Sigte. Stedet bestemmes 

da ved en Maaling med Fcwnemaalet fra et af Endepunkterne. 

Hvor 2 Hojdefljel ligge i faa Favnes Afstand fra hinanden, 

vil det - i Reglen være tilstrækkeligt at nivellere til Numerne i 

den ene Linie, og dette gjcrlder endnu mere, hvor 2 Rækker 

Sideledninger have fælles Hovedledning. Hvor Linierne ere 

korte, og Faldet rigeligt, kan man undertiden ganske spare sig at 

nivellere til Numerne i den overste Linie; dog bor en om

hyggelig Nivellation altid indeholde endel flere Optegnelser end 

strengt nødvendigt. Hvor man derimod har en Hovedledning, 

der i brudte Linier fores gjenneni Jordsmon med vekslende 

Fald, og hvor det er ønskeligt at have Dybden angivet pna 

Kaartet med fuld Nøjagtighed, nedrammes der paa det hule 

Hjørne, hvor Pælen staar sikrest, en Pløk med glat Overflade, 

saaledes at denne mindst er lige nred Jorden, og en hojere Pal 

sættes ved den, hvilke Pæle da numereres f. Ex. med rode Tal, 

for at skjelnes fra de andre. Bed Nivellationen sattes bu 

Stangen paa hver af disse Pæle, der paa Kaartet, S. 201, langs 

det store Hovedlob, der gaar fra Nord til Syd, ere antydede 

med Prikker.
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Kaartet er færdigt til Afpudsning. Derefter bestemmes Dybden, 

der paaskrives med Blaat, i alt Fald ved Ledningernes Ende

punkter, overalt hvor Faldet afviger fra 4 Fod. Skal Dybden 

reguleres paa en længere Ledning, som paa Hovedledningen, 

der gaar tværs igjennem Marken, S. 200 og 201, faa beregnes dette 

i Forhold til det Fald, der staar til Raadighed. Naar Faldet 

er bestemt i Tom. eller Fod pr. 100 Fod eller Favne, og 

Dybden ved Begyndelsespunktet er givet, faa bestemmes Dybden 

for hvert folgende Punkt. Naar man saaledes begynder med 

en Dybde af 7 Fod, og Ledningen skal gives et Fald af 4 

Fod pr. 100 Fvn., faa vil et 30 Fvn. fraliggende og 5 Tmr. 

lavere liggende Punkt faa en Dybde af 7 Fod + 14 --- 5 Tmr. 

= 7'9" o. s. fr. Laa det folgende Punkt hojere end det 

foregaaende, maatte det følgelig have dettes Dybde -s- det be

stemte Fald 4- Stigningen. Men hvor Faldet er vekslende, 

er det nyttigt at tage en Profiltegning af en saadan Groft, 

hvor man afsætter Afstanden mellem Pælene med ben ftørre 

Maalestok: 500 Al. = 6 Tmr., og Hojden med den mindre: 

1000 Al. = 6 Tmr., idet Alenmaalet her angiver Tmr. af 

Hojden. Der opnaas herved en bedre Oversigt over Faldet, 

for fan vidt man nemlig ikke kan eller vil give Grøften et 

ligeligt Fald helt igjennem, men begynder med et svagere Fald. 

Dersom Profiltegningen udfores, optrækkes da hele Profilet 

med Sort (punkteret) og ben afsatte Groftebund med Rodt, og 

de Tal, der flulle bruges, tilføjes. Endelig bestemmes Ror- 

vidderne; man tager da hver Afdeling for sig, begynder 

naturligen med de overste, efterser forst, S. 62, om Rorled

ningerne, hvortil man begynder med I-s Tm. Ror, have en 

tilladelig Længde for denne Rorvidde, forudsat at Rorene, der 

, skulle bruges, virkelig svare hertil; i modsat Fald benyttes

Beregningen for 1 Tm. Ror. Blive Ledningerne, i Forhold til
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Faldet, længere end tilladeligt for H “ Ror, fortsættes med 

l.l " Ror, og hvor heller ikke disse flaa til, tyer man til 2“ 

Ror, og der tilføjes, til Vejledning for Læggeren, ved Led

ningen, hvor mange Favne (sorte Tal) der lægges med hver 

Slags, ligesom Stedet mærkes med det paagjældende Mærke 

for den nye Rorvidde. Derefter beregnes Rorvidden for Hoved

ledningerne efter deres Fald og det Areal, de have at afsive, 

og dette fortsættes, hvor flere Hovedledninger samles til ftørre, 

indtil man naaer Enden, hvorved da tages alle de Hensyn, som 

tidligere omtalt, hvortil Forholdene i det enkelte Tilfælde 

maatte opfordre. Sluttelig optælles Mængden af de enkelte 

Rorvidder til Vejledning ved Jndkjobet. De opmaales paa 

Kaartet efter den benyttede Maalestok, altsaa i Al., Tallene 

fordobles da Rorene ere 1 Fod lange, og der beregnes 5—10 

pCt. til for Vragror og mulige Mangler i Længden, som nu 

dog sjældnere forekomme. Af det færdige Kaart tages en 

Kopi, og det ene Kaart, Arbejdskaartet, klæbes paa Lærred, 

sammenlagt i passende Lommeformat.

Til Forstaaelse af omstaaende Plan bemærkes, at ben 

horer til en Mark paa omtrent 36 Tdr. Ld., hvoraf det nord

vestlige Hjørne nf Mangel paa Plads er udeladt, hvilket 

ogsaa er Tilfældet med den nærmeste Fortsættelse af Ud

lobene a og b, hvoraf Udlobet a modtager Vand fra den 

vestlige Del af Marken og Nord for denne fra mindst 120 

Tb. Ld. og fra Lavninger, hvorfor Dybden ved Begyndelsen er 

sat til 7 Fod, og Rorvidden til 9 Tmr.1). Paa Kaartet, S. 200, 
Fortsættes S. 202

>) Etter Tabellerne stulde hertil, naar Dybden ansættes til 4 Fod, 

netop udfordres et 10 Tmr. Ror, men et 9 Tmr. Ror antages saa 

meget mere at være tilstrækkeligt, som Vandet fores paa en større 

Dybde, hvorved en foreløbig Overfyldning af Rorledningen mindre 

let vil volde Forstyrrelse i Madjorden.
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der antyder den i Marken udkastede Plan, mangle saavel Lobe- 

numerne som Afstanden (der i Noterebogen til Adskillelse fra de 

andre Tal gjerne betegnes ved et tilføjet F), da disse Tal 

findes paa den modsatte Side paa det færdige Kaart. De 

Kryds, hvormed enkelte Ledninger paa Planen ere forsynede, 

betegne, at her findes aabne Grøfter, der ere benyttede, hvilket 

ogsaa forklarer, at disse Ledninger ikke ere fuldstændig parallele.

Ved den praktiske Udførelse er Vincents Vejledning vistnok 

temmelig fuldstændig. Det fortjener maaste dog at bemærkes, at 

ligesom Mufferne ved Rorlægningen forlængst ere forsvundne 

og næppe mere ville finde Forsvarere hos os, saaledes er ved 

Gravningen Spidsspaden som oftest opgivet, hvorimod man 

ynder paa mindre svær Jord en Spade, 7" bred og 15" lang, 

med afrundede Hjorner og en Vægt af 6f Pd.1).

3. Afsnit. Ror-Fabrikationen. Med Hensyn til 

Vincents Anvisning til Bygning af Lermoller, S. 132, skal 

jeg bemærke, at Underlaget paa vor faste Lerjord ikke behover 

at lægges saa omstændeligt, som viist paa Tegningen, da et 

Kors af Tommer hertil er aldeles tilstrækkeligt. Heller ikke 

bryder man sig her om at gjore Lerbeholderne vandtcette, S. 135, 

hvad der ogsaa vansteligt vil faa nogen Betydning, da Leret 

kun i Nodsfald vædes og altid saa lidt som muligt.

Naar forfatteren, S. 138, bemærker, at Teglrorspresser, 

der drives ved Damp- eller Hestekraft allerede ere for store for 

almindelige Forhold i England, saa maa dette dog være en 

en ældre Iagttagelse. Den gjælder ikke engang for Danmarks 

Vedkommende, naar det betænkes, at der alene i Sjælland skal 

være i Virksomhed 6 Ning ovne, og fornylig er en saadan 

opfort paa Moen. Disse Ovne ere rigtignok næppe 5 Aar

‘) Den faas i Kjsbenhavn hos Marstrands Efterfolger til 15 Mk, og 

en tilsvarende Jernfkovl koster 5 Mk. 8 Sk.
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gamle her i Landet og hore til den nyeste T.ids Opfindelser. 

Ring ovnen tilsteder en overordentlig regelmæssig og fabrikmæssig 

Drift og udmærker sig ved stor Besparelse af Brændsel. Den 

bestaaer af 14 sammenbyggede Ovne, der danne en Kreds 

udenom en hoj Skorsten. Daglig tommes 1 Ovn, der rummer 

15—20,000 Sten og Nor, og samtidig fyldes den tilstedende 

til Venstre, der var tømt den foregaaende Dag, medens Ovnen 

til Højre afkøles, forat tommes den folgende Dag. Jldgangene, 

der bygges i Ovnen af de torrede Sten, staa i Forbindelse 

med smaa Aabninger i Ovnens Loft, hvorigjennem Fyringen 

foregaar med smaa Stenkul. Man er ved disse Fyrhuller, 

hvortil hore solide Jernpropper, i Stand til stadig at føre 

Tilsyn med Brændingen, forøge eller formindske Varmen; 

denne fores fra den ene Ovn til den næste, saalangt som 

Varmen er ønskelig, indtil den endelig ledes ind i Skorstenen. 

Der fyres sgaledes kun i de sidst fyldte Ovne, hvor der er 

Brug for den stærkeste Varme. Ringovnen har 2 Etager, og 

i den emerste, hvor der udvikles en ret anselig Varme, er der 

tillige Plads til at tørre de raa Sten, hvorved det bliver 

muligt at vedligeholde en næsten uafbrudt Fabrikation Aaret 

rundt. Ved disse Teglværker foregaar hele Fabrikationen ved 

Dampkraft, og det er da ikke alene Lermoller og Teglrors- 

maskiner, men selv Murstensmaskiner, der drives med Damp

kraft. I Hr. Dithmers smukke og mangesidige Teglværk paa 

Klostermosegaard ved Helsingør bruges til Teglfabrikationen en 

16 Hestes Dampmaskine.

Nu ar Vincent i sidste Udgave af sin Bog anbefaler Cement

ror, S. 157, saa fortjene de ikke mindre Opmærksomhed hos os, 

hvor vi allerede ere ret fortrolige med Benyttelsen af Beton til 

Bygninger, Gulve og Krybber. Murere, der ere vante til at indrette 

Betonkrybber, maatte da være fuldt stilkede til at ftøbe disse
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Cementror. Det fortjener imidlertid at bemærkes, at vi her i 

Landet have et andet Middel til at lægge Ledninger af ftørre 

Vidder, nemlig de saukaldte Ki lesten, som bl. A. faas pua de 

store Teglværker ved Korsor og navnlig ere indforte af Hr. 

Kähler sammesteds. Disse Sten') have Form som tynde Mur

sten, ere indvendig hule, hvorved de blive desto lettere at fore, 

men buede efter Vreden, for ved Sammensætningen at kunne 

danne Rorledninger af en bestemt Vidde, og Siderne forsynede 

med en Fals, der giver den fornødne Sammenslutning. De 

samles ved Lægningen i „Forbundt", som Stenene i en Mur, 

over en Skabelon, og Jorden pakkes godt fast om dem, for ut 

de ikke skulle forflyde sig. De sælges nu til 18 Rd. pr. 1000 

Stkr., men kostede for 4 Aar siden 25 Rd. pr. 1000., og 

Stenene til en 18 Tmr. Ledning flulle ikke koste over 224 Rd. 

pr. 1000 lobende Fod. Om Kilestenenes Anvendelighed har jeg 

fra Hr. Kahler, efter min Opfordring, modtaget 2 Meddelelser, 

begge af 1. Sept. d. A., af hvilke her anfores det Væsentlige: 

Proprietair Kirchhoff, Kammergave ved Soro, skriver: „Vi have 

her været særdeles vel tilfredse med de Ledninger, vi have lagt 

af Kilesten og have endog med Fordel anvendt dem ned til 

10 Tm.s Ledninger. De frembyde en overordentlig fast Ledning, 

da den intetsteds er afbrudt, og i Sammenligning med fuld- 

ftøbte Ror uf lignende Dimensioner ere de jo langt billigere".

Hr. Nodeboe i Kjoge ftover: „Det er mig en Fornøjelse 

at give de af Hr. Kähler fabrikerede Kilesten til Bygning af 

ftørre Rorledninger det bedste Vidnesbyrd. De lade sig med 

Lethed sammenstille og danne et stærkt og solidt Hele, der i 

Styrke kan maale sig med de ellers almindelige Nor, ligesom 

der heller ikke ved Arbejdets Udførelse fordres ftørre Udgift, da

’) De findes omtalt i „Ugeskrift for Landmænd", 2. B. 1867, S. 315, efter 

Industri-Udstillingen i Slagelse, hvor de første Gang vare udstillede.
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de navnlig paa ftørre Dybder ere langt bekvemmere at arbejde 

med, end de almindelige Ror af saa store Dimensioner. I 1868 

nedlagde jeg en temmelig lang Ledning paa 12" Lysning af 

ovennævnte Kilesten, og uagtet vi arbejdede paa temmelig store 

Dybder og i et mange Steder vanskeligt Jordsmon, opnaaede 

jeg et godt og sikkert Resultat med større Lethed, end det vilde 

have været Tilfældet meo almindelige Ror. Til Bygning af 

Rorledninger paa 12" Lysning og derover vil jeg ubetinget 

foretrække Kilestenene".

3. BemLrkuinger til det stentrykte Kaart.

Paa det hosfojede ældre Stentryk findes folgende Afvigelser 

fra den, S. 84, forekommende Beskrivelse nf Planen. For at 

give en Forestilling om Højdeforholdene er Højden paa forstjel- 

lige Punkter af Marken angivet (med sorte Tal) i Forhold til 

det laveste Punkt, O, som findes mellem Ledningerne 6 og 7, 

og for ikke at sammenblandes med disse, er da Grøfternes 

Dybde angivet med rode Tal. Ligeledes ere de paa hint Sted 

omtalte Pile udeladte, fordi Tegningen formentlig tilstrækkelig 

tydeligt angiver Retningen for Vandlobene.

Jordsmonnets Karakter er forovrigt paa den paagjcrldende 

Mark meget afvekslende, fra stiv, vandholdig Lerjord til let 

og tør Sandjord. Ved Ledningerne 23 og 25, hvor Jorden 

om Foraaret ofte var blod af Undergrnndsvand, fandtes dette 

ved ben foreløbige Undersøgelse allerede paa 5 Fod, hvilket ved 

Grøftegravningen fuldkomment bekræftede sig, da Vandet paa 

denne Dybde brod frem med stor Styrke, saa at Ejeren sandt 

sig foranlediget til at nedlægge storre Ror, end de paa Kaartet 

bestemte. Mose drag et ovenfor Ledningerne 44—46 var util

gængeligt paa Grund af Kilder. Rorlægningen maatte her der

for foreløbig udsættes, indtil det viste sig, hvor meget Vand de 

omgivende Ledninger vilde fratage det.
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— - 14.- 0,0539, læs: 0,0551.

— 67, 10.-fremad, læs: tilbage.

— — 9. — — tilbage, læs: fremad.

— 77, 5. — f. o. disse, læs: denne.

— 102, 13. L. f. n. Saaedes, læs: Saaledes.

— 106, 14. L. f. o. et, læs: en.

— — 15. — — det, læs: den.

— — 16. — — det andet, læs: den anden.

— 122, 4. L. f. n. Rorenes, læs: Muffernes.

— 145, 13. L. f. o. tilsvarende, læs: svarende.










