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Hiftorisk og Phyfisk

RELATION
om det mcrrkvcrrdige Jordffielv i Norge/ Lisabon og andre

Stoeder deniNovembr. 1755.

er vtsseligen det storfte, vceldigste og ffadeligste 
S) <5 Phænomenon og Virkning/ som i Naturen kand fcemvii*  

ses, der aarsager de betydeligste Forandringer og ruiner, 
ey alleene paa Jorden, men og under Jorden, som adffillige Exem
pler og Ktendetegn kand stadfcrste. I fcrrdeeleshed haver diste tven
de forbigangne Äar glort sig mcrrvcerdige ved adffillige grusomme 
Jordffielv i den Nordre halve Deel af Jorden i Afia, Europa, Afri
ca og America. Hvad Sonden for Linien er hendet, er 06 endnu 
nbektendt. Vi haver en Relation, ffreveniLatavia 6.29.0^0^.1754. 
(1) at der paa den store Oe Amboina, som er een af de Kloiücctuffe 
infuler noer ved Linien, ffeede 6.18. Augufti 1754. saadant Jord
ffielv, som aldrig tilforn af nogen kand mindes; thi Klokken 
mod fire Eftermiddag, begyndte Jorden og Biergene at bevcege sig 
op og ned, som Bolgerne i Havet, ja at de hoyeste Klipper bcevede 
og rystede, som Blade paa Trcrerne i en ftcerk Storm, hvorpaa 
fuldte saadanne forfærdelige Stod, at fast alle Huuse bleve omstyr- 
tede. Cafteilet Viétoria blev runset og bevceget, som det havde lig. 
get i en Vugge; Deres Kiobmands Huns, som stod paa 64 store 

N 3 Steen

(1) ©enite Relatio» findes vitlostigen anftrt i den Nederlajldste Post,Ryder Julio 175;.
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Steen * Führer, blev gandske nedkasted; at ikke een Steen esler 
Stykke blev paa den anden. Den Maleyfche Kirke,Stads-Huset, Ho
spitalet, ja alle andre Huse bleve ruinerede og mange Mennifferihiel- 
siagne. Jorden har paa mange Stcrder aabned stg, og som af 
Fontainer kasted Vandet hoyt i Veyret, og varede dette Iordsklelv 
fast 4 Uger ved mange haarde Stod tid efter anden, dogey saafteer« 
ke, som det forste. Paa Pasbaqvale blev Kirken loftet hoyt i Vey. 
ret/ dog needsat paa samme Steed ubeskadiget. Paa Harocko ha
ver de paa een Dag foled 6Ohcrftige Stod og Bevcegelser, og Van
det meget Hoyt opreyst stg, men hastig faldet tilbage. Paa Cheri- 
bon er eet stort Bierg udi Revieren nedstyrted, hvorved Vandet op- 
reiste stg, atDorper, samt Rys-oq CafFe-Phntagier ere blevne ruine
rede, med vidre i Relationen findes anfort. §ra Amboina haver 
Jordffielvet troenget sig igiennem til Conftantinopei, hvor det den 
iste og Zdie8ept. og atter den iste Oétobris med megen Hceftighed an- 
greeb Staden, og mest ruinerede den gamle og venerable Sophia? Tem
pel, Seraillet, og omkastede nogle lOOO Hnse, saa Keyftren, Seraillet 
og alle fornemme Folk i megen Hastighed maatte udflye af Staden. 
Smyrna, Alexandria, og gandske Ægypten har og lidet stor Skade. 
I scerdeleshed er den store Stad Cairo gandske ruinered, og mange 
iQOO. Menntffer omkomne, og er der intet at tvile, at jo dette Jord- 
ffielv haver yttred fine Bevcegelser paa fleereStceder paa deMoluc- 
chiste og Philippine Initiier i Alia og Tartaric t, hvor Vi ikke have 
Kundffab. Men som dette Aars Jordffielv haver begyndt i Osten 
i Amboina, og strcckked stg inod Vesten til Conftantinopel og Ægyp
ten, saa lynes det, at afvigte Aars Jordssielv 175). haver begyndt i 
Vesten, og trcenged sig igiennem til de Asterffe Lande; thi Relatio
ner fra Engeland mcolder, at man forleedeu Host haver fornum- 
met til adskillige Jordffielv i N-ord-America. Breve fra Island 
moclder, at den II Sept, fornam man udi Nordre - Syflel oz 
Hu u fe vigs DeftricEt et valdigt Jordstieiv, som begyndte om Midnat, 
men var allerstorst om Eftermiddagen Klokken 2, da Proefte-Gaar- 
den Hunsevig med 12 andre noestliggende Bonder-Gaarde bleve om
kastede, og mange andre beffadiget, hvilket Jordffielv endnu siden 
har givet fleere Stod, men ey af saa stort Betydende, dog fandtes 
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Vandet forandret i den ved Prcrfte Gaarden flydende Bak, der blev 
hvidt, fom Melk med en mineralisk Smag; Men da et Skib, som 
fra Island var gaaet, befandt sig ved Ferierne den 19. Oftobr. 
mcerkede, at Vinden der fra forte med sig en ftor Hob Sand og 
Stov, som faldt ned paa Decktet, er det at flutte, Iordffielvet ha
ver paa nye iglen tiltaget, cg med en hceftig Ild udbrudt enten af 
r^ecla etter noget andet Bierg, og efter saadanne brandende Bier
ges Scedvane, udkastet en ftor Mangfoldighed af Steene, Sand og 
Gruus, hvoraf det lcrtteste er fort faa lang en Dey, at det forsi ved 
Zerøe er nedfaldet, hvor om ncrrmere Relationer vil give meere 
tilftrcrkkelig Oplysning. Nok er det/ vi heraf kand flutte, at denne 
antcendte Ild og brcrndcnde Luft haver ved de underjordiske Gange 
og Canaler trcenget sig fra America til Island, derfra til Norge, 
Sverige og Tydftland, og endeligen til Portugal, Spanien 
og Africa, hvor den paa Len fatale nu Nov. t Socrdeelesbed frem- 
viifte sin ffadelige Virkning; thi her maae mcerkes, at i Lifabon og 
andre Stccder fornam man intet tilIordffoelvet, forend ester Klok
ken 10. Formiddag, da vi i Ehristianfand allerede Klokken 4. om 
Morgenen fornam dets ferste Anstod. En Pige, fern bagede i en 
Kiobmands Huns, horde om Morgenen Klokken 4. en ftcrrk Brusen 
og Snusen, forn af et vcrldigt Regn-Vcepr, da dog Himmelen var 
gandffe klar, hvorpaa Bord, Bcrnker og alt, hvad der fandtes i 
Brygger-Hnuftt, begyndte at hoppe og bevcrge sig, faa Pigen lob 
ud af Forfcrrdelft og rnecnte der var Spogelfe. En residerende 
Lapellan, som boer ncrr vedChristianjand, opvognede i alteration, 
og med sin Son og Pige mcrrkede samme Brusen og Bcvcrgesse. 
Paa ydre FleccherØe, en ftor Inful ved Ehriftiansirnd, fandtes den
ne Rystelse end meere hceftig. Ligeleedes nogle Miile oppe i Landet, 
dog uden at aarsage nogen Skade; Men at det ikke af alle blev ob
serveret, ffeede en Deel fordi dets Anstod var ikke fra meget ftcerke, 
en Deel, det hcendte paa den Tiid, at de fleefte endnu sovede. Men 
det synderligste, som ved dette Iordss * lv t Norge er at tage i agt, 
beftaaer derndi, at det meere yttrede sin Virkning i Havet og udi de 
fcrrste Vande, end paa Landet. En Skipper fra EhristLanftmd, 
øøvon Lund, laae eg drev med sit Skib iL etter 18 Miile Sonden 
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for Lmdesrms ved det Iydffe Rift sttsle Veyr, da Seen runden 
om Skibet begyndte rued Brusen og hope Bolger at reyse sig og 
toppe sig Hoyt op i Vayret; Skrbet begyndte at fftelve og bcrve, 
som hver Planke ville brydes fra hinanden, som gav for Skipper 
og Folk en stor alteration, men efter nogle Minuter blev alting stil
le. En anden Skipper herfra, Lars Davidsen, laae med sit Skib 
for Anker ved Stavanger, hvor hand og fornam til samme Ha- 
vets hceftige Bevcrgelse, der noer havde kastethans Skib paa Stran
den, hvilket og andre Skibe er vederfaret, baade ved Lr'jabon og 
Holland, som adskillige Relationer har givet tilkiende. Men det 
mcrrkvcerdigfte og rneft uscedvanlig er dette, at Iordstielvet har og 
yttret sin Bevcrgelse i mange ftrrffe Soer og ftillesiaaende Van
de, hvorom jeg efterfolgende sandfcerdige Beretninger har kundet 
indhcendte: 3 Miile Vesten for Lhristiansand findes et ftort Vand 
imellem Mandal og Hartmark - Annex, kaldet Dybe-vandet 
(fordi det paa nogle Stceder haver en utrolig Dvbhed) derudt be
gyndte mod Klokken 10. Vandet at opreyse sig, som de allerftorste 
Bolger i Havet, og med en hcrftig Brusen siod ind over Landet, 
som dog ftrar faldt tilbage igien til fin scrdvanlig Steed. Leenger 
Vester udi Undals Prerftegield findes et andet ftort Vand, kaldet 
Tare-vandet, paa samme Tiid begyndte og Vandet ined en for- 
feerdelig Brusen at ophcrve sig, og oploftede fra Bonden meget store 
Trcrer, som mange Aar havde ligget der i Mudderet, og opkastede 
dem paa Landet: Hvad Baade og Pramme der fandtes fast bund
ne, bleve losrevne og fordte langt ind paa Landet. Udi Biellauds 
Sogn, 4 Mitie Norden for Lhristiansand, findes et meget ftort og 
Dybt Vand, Ore-vandet kaldet, der blev mcerket, at da en Pige 
ftutte gaae hen at hente Vand, var Soen saa udfaldet, at hun stod 
med Forundring at betceuke, hvor Vandet var afblevet, da hun den 
allerheedefte Sommer aldrig havde seet Vandet saa forterret og for- 
mtnstet, men just i det samm- kom Vandet tilbage med saadan Ha
stighed, at hun maatte kaste sta Botte, og med Nod fik retireret sig 
lcenger ind paa Landet, og her blev ligeleedes mange gamle og store 
Trceer med fine Greene og mange nedsiunkne Tommer-Stokker, som 
mange Aar havde ligget paa Bunden, oploftede, og paa Landet 
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indkastede. Nogle Mtile Vesten for Christiania ved Rmgeriget 
findes et anseeligt Vand, af nogle Miles Storhed, Holsfiorden 
kaldet, da en Qvinde ffutle gaae did at hente Vand, var det og 
mange Alen vtget fra fin Strandbreed, og da hun ville paa nogle 
Steene gaae lomger ud at fylde hendes Vand-Spand, kom Vandet 
siremmende med saa stor Magt tilbage, at hun med atterftorste 
Hastighed maate kaste Spanden, og retirere fig tilbage, at hun ey 
af Vandet ffulle udffylles, i det samme kom en stor Baad stylende 
med tvende Mcend udi, som uformodentlige» bleve omringede med 
heye og brusende Belger, de saae, at Vandet strax hos, som af en 
fontain blev kastet gandffe heyt i Veyret, og i det samme bleve de 
vare en blaa Damp, der som en Pyramide stigede hoyt op i Luften, 
der antcrndte deres Seyl, og meftendeel forbrocndte det, og det over- 
blevne af Seylet fandtes at voere guult, saavelsom og deres Kloeder, 
da de af Frygt kastede fig ned paa Bunden af Baaden, alle andre 
Baade og Jagter bleve losreved, og flabede langt ind paa Landet, 
Tommer-Flaader bleve sonderrevne, og mange store Tommer Stok- 
ke stode perpendiculariter op og ned i Vandet. At Vandenes Uro
lighed er og fornummet ved Scheen og Laurvigen ogiTcllemar- 
ken, har vi stet af Aviserne. Ikke mindre Bevcegelse har man og 
market i den store Femmund Soe, der er 12 Miile lang, og lig
ger Hoyt til Fields imellem Trundhiems Stift, Herdalen og 
Sverrige, saavelsom og i den store Dale-Elf der af udflyder, og 
falder forbie Fahlunds Kaabber-Vark igiennem Dale Karlenes 
Egn, som Stokholmste Relationer giver tilkiende; Ja det er ven
teligt, at denne Jordffielvs forunderlige Virkning har vel yttred fig 
i rnange fleere Vande baade i Norge og Sverrig, men enten er 
den ikke observeret, eller derom ey udgivet nogen Efterretning; Ja 
det er at beklage, at fast ingen uden Bonder haver stet disse Van
denes Bevagelser, der anseer saadant Nyt allene med Forundring 
oa Forferdelse, uden al Skionsombed og videre Eftertanke, da man 
ellers fra fornuftige Menniffer kunde ventet langt fleere Omftcen- 
digheder og vigtige Obfervationer.

Nu hvorledes dette Jordffielv herfra haver trcenget fig til 
mangfoldige andre Stcrder i Tydffland, Francherige, portn» 
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gal, SpMieri/ Italiett/ alt til Algier og Barbariet, kand alle 
PossD.rge ftes af Aviserne, og med hvad Hastighed den har frem- 
vtlst sin Virkning, baade paa Landet-og udi Vandet, kand i Sar- 
deeleshed det odelagte Lisabon give det kraftigste Vidnisbyrd; Men 
at det og er mueligt, at et Iordstielv kand fortplantes fra eet Stced 
titl et andet, fra Amboma til Lonstantinopel, fra Island til 
Lisabon, synes ikke vansteligt at beviise. Broendende Bierge (2) 
findes i alle fire Verdens Deele. At mange af dem har varet bran
dende fast fra Syndfiodens Tiid, kand ikke nagtes. Plato, Arifto- 
telcs, Seneca, Plinius, Marcelinus, og fast alle de gamle Philofophi 
veed at strive om Æthna, Vefuvio og andre Ild-Bierge, der har 
brandet mange looAar for deres Tiid. Saadanne Ild-Bierge 
findes ret Mange allevegne, hvorpaa Varenius, Kircherus, Nieu- 
ventyt (3) giver os et stort Catalog ve. At disse brandende Bierge 
haver nu i fim mange loo Aar markeligen udhuulet Jorden, og 
derudi giort mange Huler, cavernas, cryptas, canaler, Gange og 
Aabninger fra det eene Ild-Bierg til det andet, er let at bevise af 
den correfpondence, det ene brandende Bierg haver med det andet, 
saa at naar det ene brander og med Hastighed udkaster Ild, Steen 
og Aste, steer det og fast paa sarnme Tiid med de andre nar- 
mefte Ild Bierge. Seneca giver derom Vidnesbyrd og Exempler i 
sin Tiid. (4) Langt mere kand det bekrastes i vore Mider, da disse 
underjordiste Ilde nu siden i 1700 Aar haver fortsat og udviet fine 
Canaler og Gange, hvorom kand findes Stadfaftelse og adstitlige 
Exempler hos Kircherum, Schottum, Sturmium, Nieuwentyt (5) 
og mange andre. I Sardeeleshed haver jeg givet agt paa den Rela
tion, den meget larde curieufe Sicilianske Munk Sylvius Boccone

(6) ha«
(2) Montes Ignivomi v. Vulcani,

(3) Varenius Geograph. Lib. L Kircherus Mund. Subt TomJ. Lib, IL Nieuven- 
tyt, Befchouwingen. der Werelt Contempt. XXII. ziz. Pag. $07. feqv.

(4) Seneca Natural. Qyxft. Libr.VL Cap. 15. & alibi,

(5) Ath. Kircherus Mund. Subt. Tom. I. Lib. II. Schotfus Phys, curiof. Sturmius Phys» 
Eleä. Tom. II. Cap. II. Pag. 283. Nieuwentyt loc. cit, Lo. Pag. 510.



om det mmkvmdige Jordffielv L Norge, Lisabon rc. 107
(6) haver givet os i sin Beskrivelse over det forfoerdelige og ffade- 
lige Jordffielv i Sicilia, der odelagde den 9 og 13 Januarii 1693 mere 
end 700 Kirker, 250 ^oftere 49 Stceder og Dorper, 0993000 Men- 
niffer, der af Jorden bleve opflugede, og under Ruinerne thielflag. 
ne, neml. at sarnme Tiid 2Etna udbrod med sin forfcerdelige Ild, 
og gandffe Strolnme af smelted Steen; da kom tillige rned Vesir- 
vins, Twmboll, ja det fom mere er, Hecla paa Island i en 
forfærdelig Brand, faa de paa Island i nogle Seculis ey haver fe
led til faa ftcerkt Jordffielv. Ja ncrrvcerende Tiids Jordffielv 
ftadfoefter det samme. Det var kun faa Dage imellem, at Jord- 
ffielvet begyndte i Ambsina, og udbrod igien ved (Lonstantmopel, 
og Cairo i 'Egypten. Det var paa samme Dag den 1 Novembr. 
Jordffielvet udviifte sine Krcefter i Norge, øvérng, Finland, 
Tydstland, Schweitzerland, Portugal, Spanien og Italien, 
og siden i Africa, alt til de osoriffe og canariffe Eylcender, da det 
gandffe nyligen tilforn var begyndt paa Island og udi Nord- 
America, som alle overeensiemmende Relationer giver tilkiende: 
hvilket alt med mangfoldige Exempler af Au&oribus kunde bevises, 
om jeg ikke ville nndflye Vitloftighed. Endeligen er det vcrrd at 
eftertcenke, hvorfore dette Jordffielv har haft den befynderlige, rare 
og uftedvanlige Egenskab, at det ey allene haver fremviisi sine Krcrf- 
ter paa Landet, men endog udi Havet og de fleefte ferffe Vanffe og 
Seer, ja udi Horge, Sverrig og Finland haft kun en ringe Be- 
vcrgelse paa Landet, men i Vandet den allerstorfte.

Alle Phyficü denne Tiid, ere fast derudi overeenftemmende: 
at Iordffielve i Almindelighed er intet andet, end en Ild, der an- 
toendes af de sulphuriffe, Nitreufes og Bitumineufes Particler Og 
Materier, der findes i Jordens og Biergenes Aarer og cavernis. 
Diste cavernæ. Huler og tomme Stceder t Jorden, cre fulde af Luft; 
Denne Luft bliver af antoendt Ild-Materie oploft, og sat i en hcef- 
tig Bevoegelse, udviider sig gandffe meget, og behover langt ftorre 
Rum og Spatium, end den havde tilforn, alt saa maae deu med Ge- 

O 2 valt
(6) Sylvii Bocconis curieufe Anmärkrmzen über natürliche Dinge obTerv, VI. VII. 

VIII. p. 14. feg.
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valt fremtrange sig og udtrange sig, hvor den kand, ftoder an mod 
Biergene og Cruftam terræ med Magt, hvorved Jorden og 
Biergene bliver oploftede, som ved deres Tunghed falder tilbage: 
Herved bevcrges Huse, Bygninger, og alt hvad, som findes paa 
Jorden, og gandsse nedbrydes, naar Iordffielvets Anstod er meget 
hceftigt; Det kommer mig for, som naar man scrtter paa et Bord 
Glas, The Kopper og andre Ting: Giver man et stärkt Slag un» 
der Bordet, da maae alle Ting paa Bordet bevcege sig, men vil man 
give et meget Haardt og vceldigt Slag, da maae det altsammen hop
pe hoyt i Beyret, nedfalde og brydes i Stykker. Saadanne haarde 
Stod giver og den antandte Luft under Jordens Cruftam, der kand 
boende, optroenger sig over ioo Miile af Jordens Afgrund. Paa 
Harocko ved Ämboma folede de 60 saadanne Stod paa een Dag, 
som forhen er anfort: Boccone 1. c. fortaller, at naar disse haarde 
Stod ffeede i det Siciliansse Iorffielv, da var det umneligt, at no
get Mennisse kunde blive ftaaende, men lnaatte nedfalde til Jorden: 
Zlltsaa maae da denne bevagcde Ild-Luft stede sig frem, hvor den 
kand, indtil den omsider finder er beqvem Stad, hvor den kand ud- 
bryde sig, hvor da Jorden, ja Biergene selv maae revne, sprekke i 
Stykker og give Aabning: Saa det ganer her med Iordssielvet, li- 
fom med de Miner, der graves under en Fastning; Naar Krudet 
antandes, kommer Luften derved i en hastig Bevagelse, der med 
Magt maae bryde sig ud, kaster Jorden hoyt i Veyret, og nedstyr- 
ter de hoye og tykkeste Volde og Taarne; Saa vi og her maae ob
servere, det er ikke egentlig Kruder, men den antandte og bevagede 
Luft, der gior denne violente Virkning. Jeg markede det samme 
ofte, da jeg som Felts Prast laae ved R^raas Kaaber - Vark, at 
naar de minerede dybt ned i Gruberne, kunde een Mime ikkun af 
i Pund Krud giore den Virkning, at den, der stod ikke alt for langt 
fra Minen, naar den sprang, allene af Luftens Prasnlng og Be
vagelse t de finale Gange, blev nedkastet til Jorden, og naar man 
lagde Haanden paa Bierget, kunde man fole, at det gandffe Bierg 
ffielvede ogbevegedesig: Hvad Under da, naar de antandte Svovel- 
Damper og den bevagede Luft, four i saa ftor qvannret findes i de 
store Huler og cavernis fubterraneis, de maae jo aarsage en hagtig
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Bevcrgelse, naar de med saa stor Magt og t saa stcerk ExtenGon an- 
ftoder paa Jordens Skorpe etter Cruftam, da maae nodvendigen 
Jorden, Biergene og Vandet ryste og bevoege sig. Om den utroli
ge Kraft og Force-en bevoegede og indklemte Luft kand have, er at 
see adssittige Experimenta hos vore nyeste Phyficos, og jeg her ikke vil 
anfere; (7) men min desfein er ikke her, at udfore Iordsstelvets al
mindelige Historie, etter bedrive dets particulaires Virkninger, thi 
det kand findes tilftrcekkeligen udfort hos Ariitotelem, Senecam, 
Kircherum, Schottum, Varenium, Sturmium, WolfHum, Carte- 
fium, da Hamel, Hon. Eabri EryZer og Mange andre, MM jeg Vil 
ikkun vende mine Tanker til Slutning om dets mcerkvcerdige Virk
ning i Norge og Sverrig, og da haver den Bevcegelfe og Anstod, 
det haver giort paa Jorden, ikkun vceret ringe og af ingen Bety
dende: Men i Vandenes Indflugelse og hastige Udkastelfe, haver det 
fremviist sin ftorste Force, som og haver sat alle i den storfte Forun- 
dring: Hvorover min demonftration bliver denne: Det gandsse 
Norge kand ansees, som et eneste Bierg, der begynder ved Lmdes- 
nors, og endes ved Wardehuus etter Nord-Capen, og er en Stroek- 
ning paa 220Mile; Denne Bierg-Ryg eller disse juga montium, 
haver vel mange Navne, mener dog kun et eneste Bierg, det ha
ver paa »range Skcrder en anseelig Hoyde over Jorden, som strcek- 
ker sig til i j r til I Miil op i Luften, alt sira er det at formode, det 
haver ikke en mindre Strcrkning og Dybhed under Jorden, og er 
derforuden et massiv og sammenhengende Bierg, der bestaaer af 
den haarde Marmor, Flint-og graae Stem, som ikke er lcet at bry
de i Sykker, hvorfor man haver Aarsag at flutte: at denne antcend- 
te og bevccgede underjordisse Luft vel haver anftodt paa dette Norsse 
Bierg, men dog ikke har haft Magt at fette det udi nogen betydelig 
Bevergelfe etter Rystelse: Hvorfor og herhos maae med Billighed 
observeres, at omendssiont vi ofte har haft Jordssielv i £7ørge, ha
ver jeg dog aldrig hverken bort etter loest, at det haver vcrret af den 
Hastighed, at det nogen Titd har aarsaget nogen ruin etter Skade, 

O 3 men
(7) Om den sammentrykte kufte- Kraft i at restituere sig, see Sturmii Phyf. Eka. 

Art. II. Cap.III. & IV. Chr. Wolff. Experiment. Tom. I. Cap, 5. Du Hamel Oper. Phil, 
Tom. I. UI. Cap. 3. Pag. 723. Kroger, Phys Pag. 319. 263.
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men vel i andre Lande virket de bedroveligste Hckndelser,hvor Biergene 
ikke ere saa mafive og stcrrke, font i ITorge, og øvemge Men ikke 
desmindre,hvor den antcendteLuft er körnen i Bevoegelse og Extenfion, 
der maae detabsolute en Stceds udbryde. I Havet og i Vandene haver 
den ikke fundet saa ftcrrk refiftence: Der ere ingen Merge over fuper- 
ficiem terræ vel aqvæ, Havets og Vandenes Bund er meget Dyb, 
kand beende, det Bierg, der findes under Havets Bund, ftroekker 
fig heller ikke saa dybt under Jorden: Alt saa finder da denne bevce 
gede Luft her dm beste Leylighed og beqvcrmmefte Anledning at ud- 
trcenge fig, og det uden st)NderligrellKenLe. Anforte Phænomena og 
Obfervationer bekrcefter gandffe klarligen det samme. Vore tvende an- 
fordte Lbriftiansands Skibe haver rnummet til denne Havets 
hoeftige Bevoegelse og Vandets Opkaftelseog Reysning veddet Iyd- 
ske Rispog Stavanger: Andre Skibe haver market det samme 
ved Lifirbon, under Holland, ved Lybeck og andre Stader, som 
Aviserne beretter. Hvad Tumult denne udbrudte og opstigende 
Luft har aarsaget i de fcerffe Vande og Soer i Norge, Øverrige 
og Tydffland, er og mceldet. Hvorfor Vandet saa hasngen er ud- 
faldet og hastigen komen tilbage i Kre-vandet, Hols FiordenFem« 
mund-Ø^en, Tago - Floden ved Ladix, Avignon og andre 
Stader, udflyder af samme Aarsag, nemlig: hvor denne antcendte 
sulphuriffe Luft har trcenget fig op, igiennem Havets Bund, har 
den nodvendigen aarsaget en ftor Aabning, Nift eller Sprcrkke, 
(rima) som og i ftote Iordffielver alle Tider er scedvanligt. (8) Hvor
om Bocone anforer Exempler i det store Sicilianffe Iordskielv, 
1693. hvor Jorden revnede, og fremviifte Sprcckker paa et Stced f 
paa et andet Stced 2 Ilalienffe Mile lange, hvoraf udgik Damp, 
Svovel-Nog, Vand med en hceslig Stank; Men strap derpaa iglen 
tilfluttede fig: Denne Jordens Aabning haver da hastigen indfluget 
Vandet i fig, indtil den er fyldet, hvorved nodvendigen det ovrige 
Vand i Soen eller Havet er mccrkeligen formindffet, og udfaldet fra 
sin ordinaire Strandbred, men saa snart denne andtandte Luft og

Damp
(8) Sylvius Boccone 2lnmårEting obferv. VI. Pag. 121.137. feq. Dette bekmftes og ved 

Epenlpler as Seneca Nat. Qyæft. Libr, VI. Varenio Geog. Lib. I. Cap, 10. Sturmio Phyf, Ék&. 
Tom, 2. Pag, 290. Kirchero Mund, Subterran. Tom. I. Lib. z. &c.



om det markvcerdige Jordffielv i Norge, Lisabon rc. in 
Damp haver gtort sin Effeti, og udtranget sig nf denne Sproekke, 
haver Jorden ved sin egen naturlige Elafticiret og Tunghed iglen til- 
flllttct sig, og altsaa rued Magt iglen udtrykt det indflugede Vand; 
paa somme Stader, som asen Fontain kastet det hoyt i Veyret, 
og derved aarsaget, at Vandet meget hastigen har trcrnget sig til 
Vandbreden, ja gaaet langt over den, indtil den omsidder har iglen 
opnaaet sit æqvilibrium. Boccone (9) ffriver: at Vandet i Sicilien 
blev ofte igiennem disse Sprakker kastet 12 til 16 Alne i Veyret. 
Ved Syracufa udfaldt det saa hastigen, at Skibene laae torre, og 
strax kom tilbage med den Hastighed, at det overffyllede Landet, og 
aarsagede stor Skade. Alt dette haver vi og observeret i narvaren- 
de Jordffielv, hvor Vandet ikke allene meget hastigen er indfluget, 
men og hastigen kommet tilbage, steget hoyt i Veyret, frembrudt i 
store Bolger med megen Brusen og Susen, hvilket er aarsaget, ey 
allene ved Vandets hcestige og hastige Udtrykkelse af Jorden, men 
-og formedelst de antandte Ild-og Svovel-Dampe, det har fort med 
-sig, der og i Hols fiorden saaes, som en blaa Damp, og antand- 
te Baadens Seyl; Derforuden naar et gloende Jern stikkes i kaaldt 
Vand, aarsager det en stark Brusen: De igiennem Vandet opsti
gende Dampe ere et antcendt og gloende Svovel og birumen, og 
maatte altsaa nodvendigen fore med sig ey allene Brufen, men og 
en hcrslig Stank, som paa adffillige Stader efter Avistrue er ob
serveret, hvilket ydermere ved andre Iordffielvs Historier og Obser
vationer kunde stadfastes, men for at unvflye Vitloftighed, maae 
dette vare nok, og vil altsaa flutte med en tredobbelt Observation.

Forsi, at dette Jordffielv haver uden Tvtil varet det ftorste og 
almindeligste, som vores Jord-Klode nogen Tud haver solet; Vel har 
vi Exempler, at mange Jordffielv haver aarsaget megen stor Skade. 
Udi Keyser Tiberii Tlid blev paa een gang 12 Stader ey allene omka
stede, men og as Jorden opflUgede Udi Asta, fom Seneca, Plinius og 
Tacitus fortaller. Det er kun en kort Tud siden, at Lima, Hoved- 
Staden i Peru, ved et Jordffielv aldeeles nedsank og undergik; Ja ey 
aUene Sturmius (10) men og mange bifforici fremforer om saadanne 

ffade-
(9) Boccone Leit. Pag. 14O. Vide etiam Senecam c. r Sturmium loc, alligat.
(io.) Job-Chrift. Sturmius Phyf. Elect. Tom.2. SeÄ.I. Cap. U,
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ffadelige Iordffielv utallige Exempler: Men om saadant univerfal 
Iordffielv,der fast paa een Tiid fremvtifte sig t alle 4 Verdens Parter, 
er vel ingenftceds noget Exempel at finde.

Den anden Observation uddrages af den forste, nemlig, at den underjordiske 
Ild haver saaledes udhuul-tt Jorden, og allevegne givrt sig Aabninger, ar fast alle 
brcendende Bierge i den gandffeVerden haver nu omstunderCommunicarion med hin
anden, saa at naar eet kommer til at brande, bliver dens Ild ogamandteygbevagede 
Luft ved de underjordiske Canaler ftemtrangte til et andet Jld-Bierg,og saa frenideies: 
Underveys antreffer denne Ild nye Aarer og Gange der ere opfyldte med fulphure, 
nitro, bitumine og andre inflamable Materier, der hastigen bliver antcendts, som 
skiulte Miner under Jorden, hvor da den antcendte Luft maae dilateres, og udbrede sig i 
disse eavernis terræ, og med Magt syge at udtrange sig igiennem Jordens Skorpe, 
hvorved saa hastige Bevagelseraarsages paa Jorden; Vel kand ikke ncegtes, at jo 
saadan bitumineus Materie kandselvantandesig i sin beqvemme mixtion, som det 
sseer med Lynild i Luften,og hvorom Lemmeri Boerhaave,Neuman,Boccone og an
dre Chymici haver meddeelt os adskillige experimenter: Men ak just denne Materie 
skulle päa eengang og paa saa mange adffildte Stcrder antande sig selv, er ikke troeligt: 
men en antandt Ild flyer med en fast ubegribelig Hastighed fra et Stad til et andet, 
som ovenskrevne 1 Novembr. haver viistvs.

Den tredie Observation dette Iordffielv haver givetos, er det sterdeles milde 
og varme Veyr, der har commueret i disse 4Maaneder Novembr. Decembr. Janv. 
vg Februario, da vi veed af ingen Vinter eller Snee at sige, men Regn, Slud, Taage 
og hastige Stormvinde haver continueret, saa ar nu i Februario begynder Marken at 
blive gron, og Tinerne at udbryde i Knopper, og adskillige Have-Urter at opkomme. 
Samme varme Vayr haver de i Gverrige, Findland, Francherige rc. som Avi- 
sirnemalder: Hvortil ingen anden Aarflrg kand vare, end denne: at de underjordiske 
heede effluvia ere optrangte igiennem Jorden i vores Athmofphæra, hvor den haver 
smeltet og difflpetetalledeJiSog Snee particuler, hvormed vores Luft alle andre 
Vinter-Maaneder pleyer at vare opfyldte, og aarsager vs den sadvanlige Vinter- 
Kuld ; Men som der fornemmes, at Jorkffielvet endnu cominuerer paa adskillige Sta
der, opkommet endnu flere saadanne effluvia og exhalationes calidæ & igneæ, der 
smalter Jis og Snee-?articuler, og gi or dem til en vaad Damp og Taage, hvorafog 
disse haftige Stormvinde haver deres Oprindelse. Men jeg vil flutte med de beqvem
me Ord, hvormed den behagelige 8eneea vil betage os den Forffrakkelse, Iordffielv 
gemeenligen fyrer med sig: Nobis ignorantibus, verum omnia terribilia sunt, ut- 
pote qvorum metum raritas auget. Levius accidunt familiaria, ex insolito 
formido eft major. Qvare autem qvidqvam nobis infolitumeft? Qvia natu
ram cculis, non ratione comprehendimus.

Jens Chriftian Spidberg.
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