
Over det/ iIsland, den nSept. 1755. paakomne 
Jordfficrlv, og den derpaa, den 17" OÄobr. samme Aar, 
fulgte Jlbs-Udbrydelse afden focbrwndte Bierg-KlosteKat- 
legtaa udi Js-Biergct Myrdals-Jokel; ester de sammesteds 

observerende Studcntcres indsendte 
Beretninger.

der T-rlt, nær ved den Gaard H-fdc udt Ska<
( K ett II September, da bemoeldte Obfervatores laae UN- 

Jk ff der Tcclt, ncer ved den Gaard H^ftze udt Ska« 
gefiords - S^isel/ Norden paa Landet, mcerkedes forst, 

ein Formiddagen Klokken 8, en temmelig stcrrk Bevcrgelfe, hvorved 
Jorden z eller 6 gange ffiod sig frem og tilbage, dog uden at gaae 
nogensteds af Lave. Kort derpaa, da Klokken var henimod 9, yttre- 
de sig atter en Bevoegelfe, med foregaaende snusende Lyd eller 
Hvidflen i Luften, som, i Henseende til Hcrfttgheden og Tidens 
Lcengde, langt overgik, baade den forste, og alle de paafolgende: 
Denne begyndte forst med stccrke, dog tillige noget langsomme, Hee« 
velser i Jorden, hvilke, efter et Par Minuter, bleve forvandlede til 
en hceftig Rystelse, hvorved Iordfforpen bolgeviis blev oploftet, 
saa.atToeltet ligesom hoppede op og ned: En Moengde store Steen- 
Dynger nedstyrtede t det samme strommevtts, fra de allevegne 
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186 Beskrivelse over Jordfficew og Jlds-Udbr. 
omliggende Fielde, med en forffrcekkelig Bulder- og Knagen, samt 
tyk Rog, der ffiulede Bierge-Toppene, saa man ikke ret kunde see 
hvad der gik for sig, men var dog intet andet, end et fiint og hvid- 
agtigt Stev, son: opstigede fta de tilsauunen stedende Klipper, 
Gruns, og Steene: En, paa dette Sted, lidet fra det faste Land 
beliggende §>e, Malm^e kaldet, som rundt omkring beftaaer af 
meget heye og steile Klipper, og Sandfteen-Merge, samt en lige
dannet Halv-Ae, Thorder HMe, en Fierding Veys derfra, tabte 
store Merg-Stykker; dog rammede siigt i Scrrdeeleshed 2defp-hst 
Klipper, fcedvanlig kaldte Hrntar etter Voeddere, som fta Arilds- 
Tiid have staaet Norden paa Halv-Oen, noget heyere end det ovrige 
Merg, af hvilke den eene reent faldt ned, og den anden revnede, saa 
at den er noer ved at falde; Ikke at tale om andre BLerg-Stykker, 
hvilke her, ved ncermere Eftersyn, befandtes at vare udfaldne paa 
3 adskillige Steder, samt, udi ben faste Klippe, en Riste, 5 Favne 
dnb, og oven til i Fod breed: De klipperige og steile Strand-Bredder, 
Kümbürfl kaldte, fom ligge strap Osten for det Forbierg Skagen, 
Ler adskiller Skagefiords-og Huunevands Sysseler, henimod 8 Mile 
fra Hofde, gave en forffccekkelig Reg fra sig, just sorn Steen-Skre- 
det skeede fta de andre noerliggende Fielde; hvoraf rimelig formo
des, at og de have havt samme Skicebne, og at de, til enssror Deel, 
maae vcere enten revnede etter udfaldne. Denne Rystelse varede 
xo Minuter.

Samme Dag, som var den n(e Septembr. fornam man el
lers i alt 9 Gange til Iordffiallv; den 12t- 5 Gange, nemlig: Klokk. 7 
og 10 Formiddag, famt 2. z, ogii. Eftermiddag; Den izd- 4 Gange, 
Klokken 8 og 9 Formiddag, men 10 og 11 Eftermiddag; Den 14 de 
i Gang, Klokken loFormiddag ; Den izd- 2 Gange, Klokken 2 og 3 
Eftermiddag, noget ftcrrkere end soedvanligt; Den i6d- iGang,Kl.n. 
Formiddag; og endelig den 24^1 Gang, Klokken ir. Formiddag, da 
Obfervatores opholdte dem paa dm Prcestegaard Hrafuegi! i De- 
fiorden: Dog varede disse Jordfficelve neppe i Minut ad gangen, 
og bestoede ikkun udi z til 4 svage Sted; eet eeneste undtaget, .som 
stede den 12te, og holdt ved i 3 Minuter.

keen-
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Lcmgere borte giorde den forste Dags Iordfftcelv ulige Virk' 

ninger, dog fem oftest t den Orden, at det allerforst og stcerkest 
har angrebet de yderste Hukke, Ncefi, og Forbierge, men derimod 
tilsidst og allermindst rert de inderste Fieldboygder og Dale. Thing- 
^es-Gyste! maatte derfor lide meest herved: thi der bleve, paa 
Ti^rNajset, 8, paa Flat^e, 4, og kort herfra paa det faste Land, 
3 Bendergaarde aldeeles omkastede, samt nogle Fiffer-Huuse be- 
ffadigede.

Proesten til Giglefiord, hvilken just den samme Formiddag 
som Iordfficelvet paakom, feylede med en Baad midtinde paaFtor
den, der paa begge Sider er omgiven med Heye og steile Fielde, be
rettede, at Han ferst havde hert en Lyd, som af en stcerk Hvirvelvind, 
og ftrax derpaa market, at Banden ligesom standsede og blev paa 
begge Sider klemt og flidt af Belgerne; da hand i det samme fik 
at see Regen, og herde Steen-Skredet yderst paa Ncessene, hvilket 
i en hast tog til, og forflyttede sig efter Haanden alt längere op ad 
det faste Land, lige ind til de Fields, som ligge tvcers forden inderste 
Ende af Fiorden. Endeel Fiffere paa disse Steder ftode og hoyefte 
Fare for, at Bandene ffulde blive, nu flidte, nu klemte i Stykker, 
formedelst Soens forvirrede Bevcegelse.

I evrigt anfores det font noget fcerdeeles mcerkvcrrdigt, at 
man ved Begyndelsen af dette Iordffielv, bestandig havde stille og 
varmt Veyr heele 14 Dage efter hinanden, hvilket paa denne Tiid 
af Anret er meget usoedvanligt; Samme kand altfan tillige pna en 
vis Maade tiene til at stadfceste den Fortcrtling, som alle gamle 
Folk i Island bande selv eenstemmig antage og udgive foren Sand
hed, at nemlig Iordfficrlv altid har medbragt en tyk Luft og et be
synderlig mildt og godt Veyr.

At ellers dette Iordfficelv i seer yttrede fin Virkning paa de 
yderste Pynter og Ners, forend i de Fielde, som ligge hoyere oppe 
i Landet, gav Anledning til at flutte: at den underjordiffe Bevce
gelse/ fra det Sted, hvor Iordfficelvet har havt sin forste Oprin- 
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delft, som ventelig har vceret mod Often etter Syd- Ost, maa have 
taget Soe-Beyen Nord ad Osten omkring Land-Kanten, hvorfor og 
famme Bevcegelse nodvendig maatte trcrnge sig igiennem de yderfte 
Nces og Forbierge, forend den kunde komme lcrngere ind til eller 
Igiennem det ovrige faste Land. Man blev endnu ydermeere bestyr» 
ket i denne Tanke, ved den forunderlige Skov-Ta age, af Indbyg
gerne Mistnr kaldet, hvilken strar den i8D< om Formiddagen Klok
ken ivbegyndte at lade sig til Syne: thi denne trcekkede ligeledes op 
fra Osten, forft over Soen; hvorfra den siden drev alt videre frem 
mod Besten langs Strand-Kanten, og ndbreedde sig i saadan en Hast 
over alle Fiorde, at den allerede inden Men stod ligemed de hoyeste 
Bierge-Toppe; Den havde desuden en bleegagtig rod Farve, og for
dr med sig et meget stint dog skarpt Stov, som man kunde fornem
me paa Oyne og Ansigt. Bel falder flig Stov-Taage undertiden 
i Island; dog ikkun uaar det blceser overmande ftccrkt: Denne gang 
tvertimod var Luften fan reen, at man, paa de hoye Fielde, oven 
over Tangen, kunde seeden klare Himmel, og faa stille, at man 
endog der ikke kunde fornemme til nogen si-nderlig Blast; hvoraf 
man da videre formodede, at denne Stov-Taage maatte vcere for- 
aarsaget- enten ved et Iordffioelv, eller nogen deraf flydende Om- 
vcrltelse; og det faa meget desto visiere, fom man bar erfaret, at 
Iordbrand og Stov-Taage her i Landet gierne pleye at folge pan 
stcrrke og idelige Iordfficelve.

Udgangen vtifte og at saadan Formodning ikke var uden 
Grnnd, men at disse Iordfficelve meget meere vare at anfte 
fom naturlige Forvarselet for den kort derpaa opkomne underjordiffe 
Ilds-Udbrydelse; ved hvilken dette i Scerdeeleshed er mcerkvcerdigt, 
at de med samme umiddelbar foreenede Iordfficelves forfte Direétions- 
Linie er gaaetimod Norden til Osten lige til^kialfanda-Fiord/Uden 
at rore det Bierg Krabla etter dets Omkreds, som brcendte omtrent 
for ZO Aar siden, hvilke Steder dog ikkun ligge 4 Danske Mile Osten 
for bemcrldte Linie; da samme Iordfficrlve derimod have fat l eele 
Nord-Landet Vesten for t Bevcrgelfe,hvilket maaffee tillige er et Tegn 
til, at Landets Grundvolde paa dette sidste Sted maa vcere meere be- 
vcegellge.

Ilds-



i Island/den II Septemb. og I? Odobr. 1755. 189 
Ilds-Udbrydelftn selv opkom af enIsbierg-Klofte, ^atkegiaa 

kaldet, hvilken vel adskillige gange fer, ister 1625, 1660, og 1721 
er udbrudt tned Ild og Vand-Flod, men synes dog denne Gang at 
have foraarfaget nok saa stor Odeleggelfc som nogensinde tilforn. Den 
ligger i Vester-Parten af Graftefields Sysiel, 12 Mile ligefrem 
mod Often fra Hekla, udi et Iisbierg, fom t vore Tilder erbekiendt, 
under Navn af Myrdals-Wkek, hvilket har paa sin Vefter-Side, 
i samme Strcekning, sOeficlds IMl, og paa sin Oster-Side 
jOrcrfeI^kel, 2^ Iisbierge, som begge tilforn have sprudet Ild; 
Endelig er samme kigeleedes mod Norden indsiuttet med dm Kioede 
af vidtloftige Fields og Iisbierge, der gaaer midt igiennem Landet, og 
streekker sirlige til Nordlandets Grcendser. Naar nu alt dette be
tragtes, vil det vel ikke falde forunderligt, at bemcrtdte Iisbierg den
ne Gang har udost rn saa forffrcekkeltg Mcrngde Vand, og saa lnc- 
gen Ild og Aske, over den ftsrste Deel af Landet, ja langt ud paa 
Havet imod Syd Ost lige ud til Fceroe; allerhelst da dette stod er 
sirmmen med faa mange andre store Iis-Bierge, har tilligemed dem 
hviilet i saa mange Aar, og er, naturligviis at stutte, imidlertiid 
idelig blevet forsynet med nye Matener.

Besynderligt er det, at man, 1755. om Sommeren, forend 
Ilden udbrod, endnu ikke fornam det mindste til nogen ustrdvanlig 
Bevcrgelse udi Myrdals-Iokeken selv; uden dette maaffee skulde regnes 
derhen, at samme da begyndte at udffyde 2de nye Elver, som man 
tilforn ikke havde vidst af: Dog, dette blev af Naboerne ikke ndtydet 
paa nogen tilkommende IldEdbrydelse. Saa meget er alligevel, 
af adskillige troevoerdige og meere agtsomme Folk, nogle Gange til
forn erfaret, at det i debrcendcnde Iis-Bierge smeltede Vand, paa 
et halvt Aars Tird forend Ilden for Alvor har fimet Luft, me
get bar tiltaget, ja samlet sig i store Soer paa deres Overstade; 
hvilket og maa voere Aarjagcn til de fast utroelige Oversvommelfer, 
stm gierne pleye at folge nied dcflige Bierges endelige Antcrndelse. 
Its-Smektm'ngen selv maa uftnkbarktg voere en Virkning af en ncer- 
verrende underjordisk Ild; hvilken vel kand give fra sig nogen Var
me, igiennem de strdvantige runde Vand-Huller i Iekkekcn, end- 
ffiondt diste almindelig ere oven til tkkun §Fod iGiennemsnidt,og neden-
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til endnu finalere; men er dog ikke i Stand til vet ar bryde los, 
saa locnge den ikke ved de smaa Vandhuller kand blive forsynet med 
tilsircckkelig Luft, og saa lcrnge Isen derimod oven paa samme er 
tyk og stcerk.

Saaledes er det gaaet paa dette Sted indtil den 17de O&ob. 
Klokken 10 Formiddag, da man allerforst, i Myrdalen, fornam 
et overmande smrkt Iordssicrlv, med u-ordentlige og meget hccftige 
Rystelser, som uden Tvivl m blevne foraarsagede af det Stod, 
hvorved den af Ilden udviidede Luft endelig har opsprengt den overfte 
Its Hvcrlving. Til Beviis herpaa lod sig ftrax i samme Kyeblik 
en forfeerdelig Vandflod til Syne, hvilken, rned en overmande bruu- 
sende og hcrftig Fart nedstyrtede fra Bierg-K loften Z^atlegina, i 
zde adffilte Stromme, mod Sonden, Osten, og Vesten, og over- 
svommede alle omliggende Egne, i soer den Sand • Stroekning 
tHyrbals-ømib, som er, t Lcengden fra Osten til Besten omtrent 
5, og i Bredden, fra Vesten til Syden, eller fra Iis-Bierget til 
Stranden, 4 Danske Miile. Vandstyrtningen sirae ud som en stor 
Soe, og medforde en utroelig Mcengde Iis-Stykker, og iblandt 
disse, nogle heele faste Klipper: Klipperne vare at fte til som store 
Bygninger; og de flydende Iisbierge, saa mange, at de, ved deres 
Udlob i Soen, giorde et nyt Rers; og saa anseelig tykke og hoye, at 
nogle af dem, da den Strom hvoraf de bleve forte havde tabt sin 
Kraft, stode paa Grund i Havet paa 42 Favnes Dyb: Jorden, hvor 
Vand-Floden gik over, blev omvceltet, Creature, og hvad andet den 
traf paa, bortffyllet, og de Folk, som samme Tiid reyste frem og 
tilbage over denne Egn, tvungne til at tage deres Tilflugt til Hoye 
og Bierge; ja endeel af disse maatte, uden at faae noget at spise, 
udholde, under aaben Himmel, den idelige Ild, Asse, ogPimpsteen- 
Hagel, indtil paa 7de Dag, da de, med storste Livs-Fare, ved at 
lcegge deres Heste paa Siden, og flcebe dem efter sig over Issen, 
endelig opnaaede en Bondegaard. Den vestlige Arm af Vand-Flo- 
den begyndte igien at aftage allerede den forste Dag sildig om Afte
nen; den eftlige Oversvommelse derimod varede meget lcengere; 
dog var Vandet aldeeles udlobet, og Myrdals-Sanden derfra gand-
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ffe udtommet/ inden den 7^ Novembr. da et Scelffab af 18 Perso
ner vovede den forste Reyfe derover, hvilken desuagtet ikke kunde 
ffee uden sierste Besværlighed, formedelst de halv-smcrltede Its. 
Stykker og Dynd, som ffiulede heele Grunden, og giorde samme 
overalt meget usikker.

Af dette forsie Iordffielv kunde Naboerne endnu ikke fuld- 
kommen flu tte hvad der var paa Foerde, forend de tillige vendte de
res Syne til Katlegiaa, hvilken just i samme Oyeblik, som den an- 
forte Bierg'Gtyrtniug ffeede, opffiod en overmande tyk Skye-Stok- 
te, med en gruelig Knagen, samt starke og langvarige Stod og Bul- 
der i Jorden. Hermed fulgte forsi en sicerk Hagel, som af andre 
gandffe faste og tunge gloende Steene, saa isoer af Pimpsieene, 
hvoriblandt nogle veyede 2 til 3 Pund; og med denne Hagel igien, 
en anden af der scedvanttge Slags, hvilken havde dette faerdeeles, at 
man, inden i hvert Ils-Korn, fandt noget sort Sand. Derpaa be
gyndte Ilden ftrar paa 3 Steder at lade sig see, dog ikke i nogen be
standig Lue, menudi store, nu meget klarffinnende, nu rodagtige 
Flammer, tilligemed en ftcerk Rog og Damp, faint hceftige Vand
styrtninger. Denne Ild kom alt meere og meere til Syne imod 
Aftenen ligesom Dagens Lys tog af, saa at Luften omkring den ild
sprudende Bierg-Klofte gandffe blev oplyst af Ilds-Luer og Flam
mer; hvoriblandt man blev nogle overmande store Ild-Kugler vaer, 
hvilke ligesom af Canoner bleve opffudte i Luften, hvor de igien med 
et stärkt Knald spltttedes ad i utallig mange Stykker: Ja endog den 
heele ovrige Luft i alle omliggende Boygdelave blev derved tillige 
opfyldt med Ild-Blus, Gnister, og brcendende Materie, af hvilken 
store Stykker overalt nedfaldt paa Jorden; da den Ild, som spillede 
i den Reg-Ststte, der opgik af Bierget, forestillede imidlertiid 
sammesteds, et ligesaa sergeligt og forskrækkeligt som forunderligt 
Fyrvccrkerie, med alleflags Skikkelser og Farver.

Den 18de var stille Veyr med Regn og Tange, hvoraf Bier- 
get var ffiult; dog hyrdes endnu den samme Bulder i Luften; Man 
fornam og i Jorden idelige Bevagelser, hvilke gave en Lyd fra sig 

fom 
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som en snusende Vind; Ilden derimod sane man ikke, denne Nat, 
fpttte, forn den forrige.

Den 19de var Vinden Nord-Vest, og Veyret klart i Myrda« 
len, saa at man tydelig kunde see den ildfulde Nog-Ststte, hvilken 
giorde den paafslgenoe Aften og Nat saa lyst/ fom om det havde 
vcrret midt om Dagen: hvorimod den Sand og Affe, fom Bierget 
kastede fra sig, ferde samme Dag saadant et Msrke over alle Bsyg- 
delave Aften for Myrdalen, som om det havde vcrret en Vinter-Nat. 
Knaldene vare denne gang saa ftcrrke, at de lydelig lode sig hore man
ge Steder paa Sonderlandet, over 25 Miile borte. Det var og 
denne Dag, da det sorte Sand Fog faldt, paa eet af de fra Island 
tilbage gaaende Skibe, under Fcrroe (')

Den 2 ode va Vinden endnu var Nord-Vest, rasede Katlegiaa 
ligesaa ftcrrkt som for; I ScerdeleShed horde man 2^ Knald, hvilke 
langt overgik alle de forrige; man saae og tilligemed samme, 2de 

overmande store Ild-Kloder.

Den

(*)  Hr. Professor Kratzenfteln hor tinberføgt saavel de» Aste, der faldt paa benitrldte 
Skib under Feeroe, som den, der faldt paa Sen selv: Den som faldt paa Skibet bestaaer af et 
sorlebrnunt, fiint, og tungt Stsv, hvilket temmelig let flyder saminen ttitt sort Slagg, naardet, 
i et udhuulct Ku!l, holdes imod Luen af tt breendende Ly«, og dtime bliver pnnsttt derpaa: Den 
Materie derimod, som faldt paa Sen selv, bestaaer af ulige runt'-og lang-agtige Korn, omtrent 
saa store som en Ert, hvilke naar de brydes over, viift noget glindsende, der ligner Slagg eller 
Stecn Kull; Disse opsvolne vel og use op i Begyndelsen ved den oppuustede Lue af Lyset, men fal
de dog siden igieu tilsammen, da de ikkun blive til et meget hullet Slag, hvilket atter, naar det 
med borrax bliver smeltet, giver et temmelig fast sort Glas. I Folge denne sidste Materies Ud, 
seende nsar den brydes, og af dens ZEsning, skulde man flntte, at samme maatte have sin Oprin, 
delse af ha!vudbr«rndte Steen Kull, hvilket maastce kunde bestyrke dereskatrdvm, som udleede Aar, 
sagen til Jordstialv og Ildsprudende Bierge af autamdtc Steen K«!l. Men et Stykke Steen- 
Kull, naar det paa samme Maade b handles ved Luen afLyset, ril for sig selv aldeeles ikke sam
mensmelte til et saadant alindsende Slagg, da derimod tt Stykke Svovel-Kics for sig |do, ret 
ligesom det forste Slags Aste, og endnu meget Urttere, samnicnsiyder tit et sort Glas, og seer des
uden, naar det brydes, ligesaadan ud fem den; Forstiorllcn crallcene, at limn red dette sidste ikke manker 
nogen ZEsiwig i Materien. Det er altsaa rimeligt, at denne Aste maa have sin Oprindestc: s en Blan
ding, emen af begne disse, nemlig, af Steen-Kull og Svovel Kies , eller tillige af Berg-Olie 
(Pctroleo.) Den saa kaldte Surterbrand, som i Merngde findes i Island vitste, da den paa 
samme Maade blev behandlet ved Luen af Lyset, ingen Lighed med denne Materie.
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Den 21de faldt Sandet og Affen over Myrdalen med en 

Nordost-Vind.

Den 22b- faldt Affe-Stovet allerhckftigft/ saa at der, i Myr
dalen og Ksterboygden, blev gandffe merkt; derimod aftog Biergets 
Knagen, og Knaldene i Luften: Dog kunde man endnu denne Nat, 
fra Vcbøe i Guldbringe-Sysset, tydelig see oven over Biergene, saa- 
vel den lyse Nog-Stotte, fom de store Ild-Kugler, hvilke i Luften 
sprang i tusinde Stykker.

Fra den 23MU den 28de drev en nordlig og nordostlig Vind 
Affe-Stovet alt lcengere imod Sonden, med et forffrcekkeligr Mor» 
ke, og langsomme, dog stcrrke, Sted af Iordfficelv, hvilke jcevnlig 
vare samlede med nogle Bierg Skred og Vandstyrtninger. I disse 
Dage blev det, hvor Vinden stod paa, saa morkt som midt om 
Natten, formedelst den tykke Sand - Hagel, hvoraf Jorden 3 til 4 
Fod hoyt gandffe blev bedcekket, deels med forbrændte, deels knu« 
fede Steene.

Den 27de faldt dette Affe-Fog paa Vedoe, saa at Sneen 
deraf blev gandffe sort.

Den 28^ var et stille Veyr med Regn og tyk Luft,som holdt ved 
til den yb( Novemb. i hvilken Tiid Ilds-Udbrydelftn af Bierget ik- 
kun sielden kunde ftes; man mcerkede'allene af de Knald, som kunde 
hores i Luften, at dens Raftrie nu begyndte at formindskes; Jord- 
fficrlvene toge ligeleedes af. Man fornam og virkelig ikke siden til : 
nogen betydelig Ildfpruden eller Vandstyrtning indtil den 17^ No
vemb. da der atter udbrod en temmelig hceftig Vandftrour; dog 
mcerkedes endnu efter denne Tiid lige ind til Nyt-Aar 1756, af og 
til, nogle Ild-Skud, og en graa-agtlg Damp, paa 5 adskilte Ste
der i Bierget.

Efter Nyt-Aar 1756. yttrede sig derimod ikkun een og anden 
Gang nogle svage Levninger af den foregaaende Iordbrand, f. E. 
Un 15^Januarii; i Febr. Maaned nogle smaa Ild-Straaler eller 

Bb Bluus;
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Bluus; og atter nogle Bevcegelser den 28^ og 29^ junii; 
Men fornemrnelig den i2«e| og 13^ Auguft, da Katlegiaa iglen 
opkastede en Mcrngde Plmpfteen og Affe, som, ved Hielp af en 
vestlig Vind, paa nye overdcekkede det Boygdelav Gkaftaa-Tunge, 
medforde et tykt Morke, og satte de arme Indbyggere i en ny Be- 
oengstelse; og endelig den 25^1 samme Maaned, henved Klokken 6 
om Formiddagen, i klart og stille Solstins Veyr, da de som boede 
nogle Mile Osten for Iis-Fieldet, synede en Ild og Nog-Skotte, 
som i en hast blev opstudt med et flags Hoeftighed, men blev dog 
igten usynlig efter een Tiime. Obfervatores giorde dem i denne Tiid 
al Umage for at beste dette Ild-Sted, komme og virkelig op paa 
Iis-Bierget selv, men rnaatre formedelst en idelig Vedholdende Taa- 
ge see sig tvungne til at staae fra dette Forstet.

Saa langvarig og saa voldsom en Ilds • Udbrydelse kunde 
itu andet end have bedrovelige Virkninger: Den Hoeftighed, med 
hvilken Vandftyrtningen frembrod, og den store Odeleggelft, som ved 
samme blev foraarsaget, er allereede anfort; Dog havde den ube« 
strivelige Moengde Rog, Sand, og Aste, som Bierget tillige op
kastede, fast endnu meere stadelige Folger. Sarnme opfyldte Luften 
saaledes, at Solens Staaler og Dagens Lys ikke kunde troenge der 
igiennent. Tre Mile fra Bierget, hvor Vinden endda ikke stod 
paa, blev det, den 22de og 23 Oétob. aldrig meere end halv lyst, og 
den 24de maatte man inden Klokken 2 om Eftermiddagen teende Lys 
i Husene; hvor Vinden derimod stod paa, faldt Asten og Sandet 
StrommeviisnedafLuften, som den hastigste Plads-Negn, ogfor- 
aarsagede midt om Dagen saadant et Merke, at Folk, som gik sam
men paa Marken, ikke kunde see hverandre, og maatte tage hinan
den ved Haanden for at de ikke stulde adstilles; nogle Steder kunde 
man, heele fire Dage, aldrig see sin Haand om man end holdt den 
toet op til et Vindue; og paa andre Steder, stal Merket have ved
varer hemmod 8Dage: Ja den starke Vind paa Fieldene havde 
allerede den 20 Oétob. saaledes udspredet dette Aste-Fog lige hen i 
Mule-Syssel, 50 Miile borte, at de reysende sammesteds ikke kunde 
hitte deres Vey, men maatte holde stille, og de som vare i Huns 
kunde om hey Middag ikke see mindste Skimt af Dagen.
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Men ikke det alleene: Denne Affe og dermed folgende Sand- 

Gruus fordervede tillige, hvor den faldt ned, heele store Land-Stroek- 
ninger: Sunderlander tog vel nogen, endffiont ey saa betydelig 
Skade; Derimod blev den storste Deel af østerlandet over 40 Mile 
i Loengden stråledes overftroet med samme, at den endnu laae 3 Tom
mer dybt i Jorden, efterat det overste deraf deels ved Vinden deels 
ved Vandet var bortfort. Dog blev i Scerdeleshed det ffionne Land- 
ffab Skafkaa-Tnnge og omliggerrde Egne, derved odelagt. For- 
brcrndt Gruus og Sand, som her laae 1 til zFod hoyt paa den flet
te Mark, og 4til6ved Gicrrder og paa lave Steder, ffiulede alle 
Enge og Marker, og betog Creaturene al Groesning: En fast 
utroelig Mcengde Affe,Pimpsteen,samt andre storre og rnindreSteene, 
bedcekkede Skovene saa aldeeles, at man ikke kunde see uden Toppen 
af det hoyeste Birke-Nits, hvilken endda af den stcerke Heede strå
ledes var bleven forbroendt, at den faldt hen i Aske saa snart man 
rorde derved; Et svovelagtigt Dynd, hvormed den oploste og 
udblodte Affe opfyldede alle Vandboekke, Kilder, og Monde, giorde 
Vandet oprort, tykt, og afsmagende baade for Menneffer og Qvceg ; 
Endelig blev Luften overalt stravel inden som uden Husene opfyldt 
med Svovel-Dunster og en ulidelig Stank, hvorved Folk ikke allene 
bleve trangbrystige, men endog reent tabte baade Lugt og Smag; 
I Tandklodet satte sig Hcrvelfe, som udbrod med Materie og onde 
Vcedffer; Toenderne bleve loft t Munden, og Hynene svage og rode, 
med en smertefuld Svie.

Ildens Virkninger vare det forffrcekkeligfte; Ereatureneble- 
ve derved vilde og galne, saa at de lob heele 15 til 20 Mile Veys 
bort til Ftelde og Udorkener, og Menneffene fast afsindige af en in- 
derlig Forffrcekkelse over de idelige Iordffioelve, Torden, Lynild, og 
Knagen i Luften. Dog bleve ikkun tvende Menniffer reent ihiel- 
flagne deraf nemlig een Mands Person og een Pige, hvilke begge 
paa samme Tiid og Sted bleve trufne af Ilden, just som de vare 
komne uden for deres Dor, i Tanke at gaae ud i Marken. Paa 
Mands-Personen var den heele heyre Side, saavel de inderste Klce- 
der, som Huden og Kiodet lige indtil Beenene, gandffe forbroendt, 
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saa at han strax dode paa. Stedet. Pigen derimod maatte udftaae 
en meere langvarig Smcerte, i det hun ikke dsde ferend tenge der
efter, da der var gaaet Roddi det forbrcendte Kiev, og Forraad- 
nelsen endelig havde indtrcengt sig til de »udvortes Deele. Det moerk- 
vcerdigste var, at den overmande fiine Ild ikke endnu havde forladt 
hendes Legeme,Ma man siden fik hende ind i Huuset og troekkede hen
de afKtederne, men fviede endog de Kteder, som man iforde hende 
i de forriges Sted. Af Creature bleve elleve Hefte ihielsiagne, hvor
af de tre flotte tilfammen indelukkede i et Huns; dog kunde man paa 
ingen af disse fee mindste Tegn til Ild, undtagen alleene at Haare- 
ne bag Orene paa den eene vare noget svedne. Til Beviis paa Il
dens Maade at virke paa, kand ellers dette tiene, at den, ligefom den 
scrdvanlige Lynild, paa et par Steder i Skaftaa-Tunge, i er Oye- 
blik smeltede smaa rundagtige Huller i ben faste Klippe, og trcengde 
sig saaledes der igiennem; og til Beviis paa dens Hoeftighed, at 
Bierget iblant andre Ting befandtes at have opkastet en overmaade 
haard og fast Steen der veyede 144 Pund, bvilken, tilligemed andre 
Steene <2.3. til i o Punds Vcegt, nedfaldt Natten imem den 20. 
og 2iO(ftobr. fuldkommen fire Miile borte.

Det som ved andre Ildsprudende Merge i Island nogle 
gange tilforn er bleven baade sect, og optegnet i de gamle Aar-Bo- 
ger, mccrkedes og ved dette, at man nemlig, iblant de af Ilden op
kastede Ting, fandt en Mcengde Kiekken-Satt, hvilket, ister udi klart 
og tort Veyr, kunde opsamles oven paa Sandet.

Til Slutning er erfaret og afatte Naboerne eenftemmig stad- 
fcestet, at det mod Vesten tilgrcendsende IsbiergOefields-Iokehved 
denne store Mcengde Vand, Jis, Steene, Grvus og Asse, som Kat- 
legiaa opkastede, mcrrkelig er aftaget, saa at ikke alleene Isen paa 
samme er bleven oycnsynlig lavere end den tilforn har vcrret, men 
at endog store Field-Spidser, som man ikke for har kundet see, nu 

begynde at stikke teunnelig hoyt frem over Iisens 
Overflade.
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