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Afhandling
Om en besynderlig Forandring i Jord-Lavene.

af
Chridian Gottlieb Kratzendem,

ff^)aa rosvoerdig det er, ved Naturens Underssgntng fornem- 
meltgen at loere den Planet at kiende, som vibeboer, saa 
er det dog vist, at der vises store Forhindringer, naarvi 
lidtHybere end ind i denMrste Skorpe vil bestue Jordens 

Indvolde.

Den stsrste Dybhcd afBergverker, hvorom man har Efter
retning, er ikke mere en 3000 Fod, hvilket er kuns den 6000 ftndste 
Deel af Jordens halve Tykhed. Vilde man efter Maupertius Raad 
grave dybere Huller i Jorden, for neyere at loere dens indere Be- 
ffassenhed at kiende, saa kand man laet tanke/ hvad Vansselighe- 
der der vilde vise sig. Uden enaang at see derpaa, at udi en stor Dyb- 
hed allevegne den store Mcrngde Vand vilde giore Arbeidet umueligt, 
lader der sig af en rigtig Regning bevise, at naar man ogsaa var 
kommen en Miil dybt ned i Jorden, en Mand da maatte bringe meer 
end 4. Timer til at bringe en Cubic Fod Jord iVeiret, og dog ud- 
giorde denne Dybhed ikkun den Foofte Deel, af Jordens halve Tyk
kelse. Lige saa lidet havde man tordet vente synderlige Fordele, 
naar efter en Krügers Kusse, de Wgyptisse Konger, i steden for 
at bygge de store Pyramider med ubessrivelige Bekostninger, hav
de wgt at udgrandsse Jorden; og efter al Anseende kommer vi vel 
ikke dybere i Jorden, end dtt allerede i nogle Bergverker er sseet, og 
ikke desto mindre viser denne sferste Jordens Anatomie en Natur- 
kyndig saa mange Betragtnings vcrrdige Ting for Kynene, paa 
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hvis Oprindelse at udforste faa mange vittige Hoveder Haver an
vendet deres ForstandS-Krcrfter,

Vi bemerker uemlLgen, at t steden at Jordens Overflade synes 
os at vcrre en uordentlig Samenblanding af Jord, Leer, Kalk, Sand * 
og Gruus dette Corpus meget mere er ligesom iadstilligeHude ind- 
vikled, som ere mestendels ordentlig over enanden lagde, og hvilke 
man kalde Jordlav- Og ikke allene over Bakker og Daler, men
end ogsaa under Havets Grund/ nesten udi lige tykkeLave fortfarer, 
og en stor Distants umerkeligen forandres udi en Lav af en sandste 
anden Art, eller bliver tynder og tyndere og endeligen gandsteforsvin- 
der, snart lige som Hudens Beskaffenhed paa Mnncffer og Dyr paa 
adstillige Stcrder af Legemet snart moerkelig, snart unlerkeligen for
andres. Denne Lighed har forvoldet, at nogle af de nyeste Naturkyn
dige f. E. Lulof haver anseet Jorden for et Dyr, hvis Kied og Beene 
forestilledes ved Jord og Steen, ogdetSBlodaarerved de underjor
diske Stromme. Vil man continuere denne Lignelse, faa kunde 
man forefinde udi oven omtalte Jord-Lave og Hude, hist og her 
Stcrder, som man kunde ansee som opbrudte Saar, hvilke havde 
kuldkastet JordlaveneS Ordning; jeg mener de Stcrder, hvor en un- 
derjordist Ild havde revnet Huden, og foraarsaget en Opkaftelse af 
der inderste af Jorden, hvilke Opkastning med Tiden er.bleven til 
et Bierg,lhvis Opkastelse enten endnu fremturer eller ogsaa haver op- 
hort; blaut hvilken fidfle Sort, Bierget Ararat og nogle afde Ameri- 
kaniste Landes Bierge ere Exempler. Paa andre Stcrder findes 
der udi disse Jordlave perpe dicuiaire Sprekker, hvilke meget natur
tigen ved Jordlavenes Jntorrelse havemaattet frembryde og siden til 
deels mr d de af Vandet henforte og oplsfte mi neraliste Deele hvilke 
derudi haver e riftasliftret sig, til deels ogsaa med den af de overste 
Lave nedstyllede Jord er bleven opfyldt.

Denne store Mcengde afallehaande Soe-Dyr og See Verter, 
hvilke man finder under disse Jyrd-Lave, ja end og saa midt i det faste 
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Land / og paa de hsyeste Merge, kand uden Tvil overbevise os, at 
denne Jordlovenes Ordning ikke haver varet fra Jordens forste 
Skabning , men siden ved deadssillige Forandringer, som den er 
underkastet/ er foraarsagede. Man kunde vel foregive, at Mufflerne 
og Sneglene vare af Ravnene og andre See-Kugle bragte fra 
Strandbredden paa disse hope Merge og midt udi Landet/ hvor de si. 
den mcd Jord vare btevne bedekkede. Men naar man forefinder midt 
udi det faste Land. f. E. i Touraine en heel Astersog Muskel'Benk 
af 9. Fransoffe Quadrat Miile i Loengde ag Brede, ogmere en 20 Fod 
he yt under et Jord-Lav af 8. tik 9. Fod; faa nsdes man til at la
de dette Indfald fare, og fege Grunden dertil udi andre vigtigere 
Forandringer/ fom Jorden haver varet underkastet.

Mankand,hvad visseForandringers Forklaring angaaer, deels 
Naturkyndigerne udi 3. Hoved-Etasser. Den forste og celdste Classe 
af dem deriverer Jord. Lavenes Oprtndelfe / (i det mindste paa de 
Sterder, hvor der forefindes Sse-Dyr) fra Syndfloden af. De 
som benhorer til den anden El asse, og hvilke ikke kand b egribe, at 
Jorden udi Syndfloden fan freerk kunde ep-efts; soger at bevise, at 
vores Jordklode forend Menneskenes og Dyrenes Skabning haver 
varet qandEe be^ ekked med Vand, og at dette store Oceans Ebbe 
og Flod havde foraarfaget Sandbanke og store Dybheder, hvoraf 
hine var bleven Merge og fast Land, hvilke rillige havde indfluttet 
de derpaa forhaanden verrende See Krepper; men disse ere Havet 
ti« indfluttet udi. Foruden disse tvende foranforte Forklarings 
Maader haver nogle Infler, hvilke ved Iordffielv er frembragte udi 
Havet, giver Anledning til denne tredte Meaning. Ben Deel af 
Naturkyndigerne, som henhore ti! denne Elaste, statuerer ligele
des, at det strap efter Skabningen endnu kugelagtige Iord-Eor- 
pus havde gandffe vceret omgivet med Vand, at fremdeles den 
Mderjordiste Ild hist og her havde fogt at brekke ud, sprenget dm 
yderste Skorpe, opkastet den udaf Havet, og ved stendigen at opka
ste Jord og Stene haver tilveyrbragt Jnsler og fast over Havet op- 
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Land og Bierge. Men jeg seer ey nogen Grund, hvorfore 
man nodvendigm skulle antage en af disse foranferte Forklarings 
Maader; da enhver af disse Forandringer gandste naturligen haver 
maattet, contribuere sit til den neervarende Jords Skabning.

skuden disse anforte Aarfager gives endnu adskillige andre^ 
Yvkke foruden de almindelige Oversvemmelfer, Jordssieelvog Ild
sprudende Bierge dagligen, endssiont ey merkelig forandrer Jordens 
^ave; hertil henhorer fornemmeligen de nye Jord-Lave, hvilke ved 
srodernes Aabning af den stendigen opkastede Dyng bliver gene- 

/^Ed haver f. E. ^Egypten ved Homeri og Senecæ 
f Land vundet en heel Dags Reyft; fremdeles er den af 
^>a ets.Grund.ved Storm opstyltede Jord at regne hertil; forme- 

hvilken Forandring mange gamle Strandbredder inden nogle 
hundrede Aars Forlob, er bleven forflyttetlangt ind i Landet. Ikke 
de.w mindre fremkommer aarligen udi Dalerne nyeIordlave, hvil« 
ke ved Regn og den smeltende Snee fra Bakkerne bliver nedstyllet, 

at 111011 °f denne Grund ey andet kand formode, end at alte 
Btergene, for saasviitde ey bestaaer af Klipper, etter bcerr en be
standig Snee paaderes Toppe, efter Tiden til deels ere blevne^v« 
mde, ftldeels udi mange hundrede Aar bliver til jevne Marker. 
Men de ssiulteste Midler, hvorved endog aldeles de underste Iordlave 
uden de overstes mindste Forandring bliver omssiftede, og hvilket 
hidindtil af den mindste Deel af Naturkyndigere er bleven obferve« 
retj giores ved de underjordiste Vand - Aarer. Z det nem
lig at Vandet udi disse Gange lober igiennem adsttltige Jord- 
Arter, saa enten stylter det ved sin heftige Strom adstilligt sin 
Jord og Sand afdisse underjordisse Lave med bort, eller det bliver 
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vel endog ved noget Salt,somdet underveys haver oplost,giort duelig 
at oploft adstillige Metaller og Kalk-Jorder, og beholder Det hos 
sig indtilVandetenten ved Luften taber sit flygtige Salt, og lader da 
allevegne gemeuligen en Kalk-Jord i Form afen Tophfteen efter 
sig; eller indtil det Addum som forvolder Metallernes og Jordens 
Oplosning, finder en anden Metall-Aare eller Jord-Art, hvilken den 
bedre tandoplose; ved hvilken nye Oplosning det forhen oploste bliver 
præcipireret, og kommer i dens Sted. Paa denne Maade bliver 
Lophftens Lavene og de synlige Steen-Forvandlinger af den beromte 
Fürsten-Brunn ved Jena, og de Kalk-artigeOvertrekningerafdet 
iLarls-Bader -V and genererede.

Da mt paa begge disse anforte Maaderffeer en dobbel For
andring, naar et gammelt Lav under Jorden bliver bortffyllet, og 
paa et andet Sted enten over eller under Jorden henflyttet, faa 
maa det nedvendtgen foraarsage underZordiffe Huler. Hvilke saa 
lange nogen ioplefltg og let bortskyllende Materie er tilstede, btt- 
per fra en Tid til en anden storre og storre, indtilnaar de overste 
Lavs Sammenhang ikke mere kand boere den overst Last, da de ind* 
falder ogforaarfagerderved et saa kaldet Jordffud.

Til at oplyse disse Jordlavenes Forandring, synes mig ey at 
vareuttenltgtat henfore den Uidersogvlng af det Jordfald som er 
fteet tdenne SonimerpaaMoens Insel. Hans Majestet, vores al- 
lernaadigste Konge, som foruden den Omsorg, hand haver for sine 
Regierings-Sager/ ogsaaeropmerksompaa DeTing, som Natu
ren driver og frembringer t sit Rige; og nu ved lcrrde Mand lader 
opsoge og bemarke de Ting som henhorer til Norges og Island 
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Natur-Historie/ lod efter erholdene Efterretning derom, mig befa
le, at ftg nsyere ffulde efterfoge dem. Ved min Ankomst derhen, 
blev mig viift er smalt Stykke Land paa den Syd-Dstlige Soekant, 
hvilket hengde ffraa ned til Sse - Kanten, og imellem det tnder- 
ste Land og Ssekanten var siunken 4. til 6. Alen dybt ned , til 
Landsiden sluttede det siunkene Stykke tet til det inderste Land, men 
til Sse-Siden var det revnet, hvilken Sprekke efter min Underfor 
ning var 12. Fod dyb og 4. til 6. Fod bred, og kunde man gandffe 
mageligen gane derned ndi, thi den store Dybde var af denne ved Reg
nen nedffyllede Jord gandffe bleven opfyldt. Da jeg ved Grunden 
af denne Revne med en Zordbohrer underfogte dr dybe JordlavesBe- 
staffenhed, faa fant jeg, at den paa en Dybde af 8. Fod bestod 
af et Lav guul-Leer-Iord, ligefaavel som det overste Lav, og den med 
Bohren giordtt Aabning blev opfyldt med Vand, dette gav mig 
Anledning at formode, at dette Iordfald maatte vcere foraarsaget 
af en underjordtff Vand - Aare. For nn at blive desto bedre over
bevist herom, for fsyede jeg mig til den steile Sse-Brcdde, bvtlken paa 
dette Sted var 50 Fod hsyt, i den Egn hvor det nedsiunkene Styk
ke udgiorde en Deel af denne Vold, fandt jeg at det overste Lav 20. 
Fod dybt bestod af ovenanfsrte Leer-Jord hvilken hvilede paa en 
rsdagtig ThonLav, som strakte sig under Soens Horizont. Imel
lem denne Leer og Thon Lav, fantes en Vand Aare, hvilken ved 
denne hede og terre Tid flod meget sagte, men efter Bondernes Be
retning udi Forumet og om Efterhostennaar det regner sterk, og 
Sneen toer op, flyder meget sterk. Paa begge Sider af dette nedsiun- 
kene Stykke Land fantes udi den uforandredeVokd paa samme Sted 
hvor Leer og Thon Lavet af det nedjmgkme Stykke floder famrum
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en 3. til 4. Fod dybt Lav, af det asser fineste Sand, hvilken Sand 
som bektendt er, lader sig meget let bortskylle. Efter denne Op- 
Lagesfe var det altsaalet, at forklare denne Jord - Skuds Oprindel
se, og dD Iordlaves Forandring, besynderlig naar man legger 
Lette til, at Ler er oven paa Inseln ioo Skrit fra dette Jord- 
Skud en Morast, hvorudi Vandet af de omkring liggende heye 
Steder samles; thi om Foraaret bliver Vandet af den smeltende 
Snee saa stcrrk foroget, saa Let meget let haver kunde trenge 
tgtennem den overfte Leer og Sand Lav, mensigiennem det tykke 
Thon Lav haver der ey kunde trenge , hvorfore det er bleven nodt 
ti! at flyde igienneur Sandet til den nedhengende Strandbredde, 
hvor det haver faaet sit Udlob; ved den Leilighed haver det nodvcn- 
dtgen fra en Tid til anden ffiollet Sandet med sig bort, og giort en 
merkelig Hulning. Saa snart da nu at den overfte Lavs Tyngsel 
var bleven simre end at Tilsammenhengningen kunde boere den, 
Hayden nodvendtgeNiMaatte brekke, og foraarfage denneZordffud.

Man kau ogsaa formode, at eftersom Vandets frie Udlob paa 
dette Sted er bleven stoppet, det da paa et andet Sted igiennem 
Sandet vil soge sit Udlob, hvilket vil foraarfage, at den gandske 
Vold med Tiden vil miste sit heele Sand-Lav, og det udffysseS i 
Soen, og at dens overfte Lav nedsiunkcr, som jeg ogsaa virkelig n 
haver observeret, at der paa adskillige andre Steder af Volden var 
slunken ftore Stykker.

Af denne og andre deslige Iordlavenes Forandring feer man 
tydelige« / at man ey haver nodig at forsvare den Mening, at 
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Zordkavene^ hvilke efter den almindeligste Forklaring, haver deres 
Oprtndelft af Syndfloden^ efter deresFastigheds og Tyngsels Lig
hed skulle ligge over enanden f endnu dm Dag t Dag skulle have 
samme ordentlige Lave. Og omendffiont den beromte engelske Na- 
turkyndige Derham; haver fundet det saaledes ved nogle Lav/ saa 
fattes det dog hos mange andere Iordlave, foruden at man des
uden kunde mgte, at eu etter tmre.Overfvsmmelfer havde kundet 
foraarsage det saaledes.
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