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Nede i jorden Frank Littek Hent PDF Når folk går omkring i byen eller ude i naturen, tænker de fleste ikke
over, hvad der foregår nede i jorden - under overfladen.

Måske bliver man nysgerrig, når man ser et hul, som et dyr har gravet, men ellers tænker man ikke så meget
over, hvad jorden gemmer på af gamle og nye sager. Det er ellers ikke så lidt. Udgravninger til nye bygninger
og vejanlæg afslører ofte ting af historisk interesse. Visse steder er der mineraler i jorden, som man udvinder
ved minedrift i lange tunneler dybt nede i jorden. Forsyningen af vand, el og gas ligger, ligesom kloakken
med bortledning af spildevand, under jorden. I storbyerne, hvor der er megen trafik, har man underjordiske
togbaner, metroer. Her i byen er priserne på byggegrunde også så høj, at man må udnytte pladsen ved at

bygge både i højden og nedefter, hvor kældrene bl.a. udnyttes til parkeringspladser.

 

Når folk går omkring i byen eller ude i naturen, tænker de fleste ikke
over, hvad der foregår nede i jorden - under overfladen.

Måske bliver man nysgerrig, når man ser et hul, som et dyr har
gravet, men ellers tænker man ikke så meget over, hvad jorden
gemmer på af gamle og nye sager. Det er ellers ikke så lidt.

Udgravninger til nye bygninger og vejanlæg afslører ofte ting af
historisk interesse. Visse steder er der mineraler i jorden, som man

udvinder ved minedrift i lange tunneler dybt nede i jorden.
Forsyningen af vand, el og gas ligger, ligesom kloakken med

bortledning af spildevand, under jorden. I storbyerne, hvor der er
megen trafik, har man underjordiske togbaner, metroer. Her i byen er
priserne på byggegrunde også så høj, at man må udnytte pladsen ved
at bygge både i højden og nedefter, hvor kældrene bl.a. udnyttes til

parkeringspladser.
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