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CHRISTIAN HORREBOWS
Berctmnq om Jordfficrlvet,

fsm ffcede t>. 22 Dec. Ao. 1759.

afde store Feyl, fom vore Forfcrdre, faavel her i Landet, fem k andre 
Lande, i Henseende til Videnstabernes Befordring Har begaaet, ervis- 
selig denne, at de ikke stitteligen have optegnet, hvad store og mcrrkvcer- 

dige Hændelser, font i dereS Ti id ere indfaldne: De have rankt, naar noget 
sårdeles og uscedvanligt steede, at dette var en Tmg, som var alle bekienSt, og 
arvet var underligt, ar vilde optegne det, som noget markeligt, som ingen kun
de vare uvidende om; mes de toge sig ikke vare for , ar det, som i Dag vides 
af alle, om nogle Aar ikkun vides af mange, om nogen Tid igien af er maade- 
jigr Tal, atter om nogen Tid ikkun af faa, og endelig tilsidst af flet ingen, scm 
ar omsider m meget mcerkelig Ting i Naturen bliver rabl for Efterkommerne, 
og dem gandste ubekiendt. Historien er fom en Kiade, naar vi spsrge om Aar- 
sag til det, som i vore Tider passerer, maa vi foge den i, forbigangne Tider, 
naar vi til der, som da stede, vil igien vide Aarfag, maae vi stige hoyere op, 
og har man da glemt ar opregne, hvad som passerede, tabes et Leed af Kiceden, 
saa den ey mere kan samles.

Phystqven er vel en Part af Philosophien, mm naar man efterfeer, hvor- 
paa den grunder sig, saa er Historist Kundskab den Hoved-Kilde, hvorfra den 
stal udledes. Den Erfarenhed man faaer daglig ved at betragte Naturen, 
kunstigt indrettede Experimenter, og den Erfarmhev, som vore Forfcrdre have 
havt, ere de Tmg, hvvrpaa en klog Natur -Forster bor sxste fine Syne, om 
han ikke vil snuble og gaae i blinde ; vil han ved blotte Specularioner veylede 
sig, larer hav os ikkun, hvordanr han selv vilde stabe, om han kunde, men 
tkke, hvorledes Gud har stabr Naturen, og bliver alrsaa hans Ratur-Videm 
stab ikkun er Hjernespinds svin uden for ham er ikke ril.

Men omendstiont vi berime os af den Erfarenhed, fom vi kan selv have, 
saa biiver dog vores Indsigt i Naturen meget stakket og ringe, om si ikke tilli
ge rage den Erfarenhed til Hielp, som vore Forfcrdre i gamle Tider have havt.
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Til Epempel herpaa kan Comererne tiene, hvilke naar de sees, ikke uven Rime
lighed kan foraarsage os nogen Frygt, efterdi vi endnu ikke ril visse vide, hvad 
De ere: men havde vores Forfadre i gamle Tider flirreligen opregner, naar de 
saaes, og rillige anmcrrker deres Lob, saa vilde denne, formodentlig ugrundede, 
Frygt nu vare gandste bortfalder, efterdi vi da, ved ar sammenligne ve gamle 
Observationer med de nye, kunde uden Tvivl paa vore Tider have med samme 
Wished udregnet Comererne, som Planeterne, og havde folgelig ey havt nte# 
re Aarsag at frygte for en Comer, som narmede sig, end for Planeceme Mars 
og Venus, naar de paa visse Tider sees usadvanlig store.

Til ydermere Epempel kan tiene det Jordsticlv, som vi for et Aars Tiid 
ftDen in Decembri 1759. havde her i Dannemark. Man horte den Gangman, 
ge sige, at Jorden forvarredes, foraldedes, og lakkede til sin Undergang; ril 
Beviis blev anforr Jordffielver, hvider hos oS var usadvanligr, og efter nogles 
Tanker aldrig eller overmande sielden erfarer for. Endelig fandtes nogle faa 
Sreder Jordstialv opregnede, som her tilforn vare ffeere i Dannemark, og 05» 
saa vidste gamle Folk at erindre sig, at de tilforn havde marker stigr. Men 
endnu kunde ikke fuldkommen svares ril Objecrionen, rhi nu blev videre Spors- 
maal, om Jordfklcrlv vgsaa tilforn her havde varet saa stärkt og almindeligt, 
som denne Gang. Herpaa kan intet svares noget, efterdi ingen gamle Beret
ninger om Jordfficrlv hos os ere omstcrndeligen nogensteds anforrr, og maa vi 
gltsaa lade Knuden blive u-oplost i Henseende ril Dannemark. Men da Qucr- 
stionen synes af Vigtighed, og Det virkelig kunde vare vcerdt ar vide, om vores 
Jord bliver flectere hvert^Aar eller ikke, saa vil jeg til Besvaring anfore Obser
vationer, giordte andre Steder, hvor Jordsticelv ridere indfalde, og flittigere 
ere bleven observerede. Jeg vil tage til Epempel Sweitzerland , hvor udi af
vigte 17de Saculo^re bleven observerede 49 Jordfficrlv, og derimod fra Be- 
gvndelftn af Dette Srculo til Ao 1756. ikkun 2 3, ikke engang halvt faa mange 
i mere enD et halvt Scrculo, saa ar efter Den Erfarenhed Verdens Tilstand ikke 
er forvcrrret.

Dette maa vare nok til Introduction, hvilket jeg haver anfsrt, deels for 
at vise, hvor nsdvendigt der er, ar i vores Afhandlinger anfores disse mærkeli
ge Naturens Gierninger, deels for ar opmuntre mine Landsmand til flittigt ar 
opregne, hvad mcrrkeligt nyr De erfare, for enten selv ar publicere Det .-il Efter
kommernes Underretning, eller, naar de ikke vilde det, da ar indsende Det ril 
Videnstabernes Societet, ar Det i dets Afhandlinger ril Eftertiden kunde bevares.
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Iordfftelvet. 1759. 363
Jeg begiver mig da nu til min foresatte Materie, som er, at beskrive det 

Jordssialv, som ffeede udi Dannemark den 22 Dec. Ao. 1759. om Morgenen 
Kl. halvgaaen 1. Enhver seer vel, at det ikke her bliver min Sag at forklare, 
hvad Aarsagen er til Jordssielv; den forklares paa adssillige Maader af Skri- 
benrerne i Natur-Larm, og om jeg endssiom havde noget nyt at legge til, saa 
var dog ikke denne Afhandling rette Sted dertil. Her bliver allenrste Spors, 
maal, hvorledes dette Jordssialv yttrede sig i Dannemark, og hvad andre be* 
synderlige Ting man tillige merrkede derved: mine Anforere i denne Bessrivelft 
ssal veere til deels min egen Erfarenhed, til deels, hvad jeg har funtwt faae at 
hsre og sporge hos andre. De beste Relationer jeg har i denne Materie, har 
jeg deres Hoyarvardighed , Bissopen i Sicriland, at takke for, som strap 
efterår Jordssicrlvet var passeret, ffrev alle Prcesterne til i Sialland, og begie« 
rede, at enhver ssulde indsende til ham, baade hvad han selv i denne Tilfalde 
havde marker, og tillige, hvad han havde derom kunde! udsporge hos sine 
Sogne-Folk. Alle disse Breve og Efterretninger cre blevne mig communicere« 
de, og har jeg deraf udtrukket paa det noyeste alt, hvad som kunde finnes meest 
vard ar legge Marke til, endssiom jeg maa tilstaae, som vgsaa burde ventes, 
at Relationerne ofte have varet meget uovereensstemmenve og stridige, saa det 
har faldet mig mange Gange tungt nok, deraf at faae ret retteste udledt. Vi« 
dere maa jeg vgsaa melde, at endssiont dette Jordssialv har yttret sig over hele 
Dannemark, nogle Steder i Norge, og vgsaa andre Steder, saa angaaermin 
Bessrivelse dog Provincen Sialiand allene, thi da jeg fra de andre Stader ik
ke har faaet tilstrakkelige Efterretninger, saa kan om dem intet meldes andet, 
end dette in genere, at man og har fornummet Jordssialvet der.

Det forste, der i denne Afhandling naturlig-viis maatte sporges om, e» 
dette, om man forend Jordssialvet har market noget, fom man kunde ansee 
enten som Aarsag, eller som Forbud og Tegn, at denne Forandring ssulde ssee. 
I Henseende til foregaaende Tegn maae da forst tales om dem, som vare 
lange soran, og dernast om de, som ffeede strax forend Jordssialvet. Lange 
foran, nemlig 3 å 4 Aar efter hinanden, forend Jordssialvet ffeede, markede 
man i Dannemark en usadvanlig Tyrke, fom alle vel endnu kan erindre sig, 
hvilken foraarsagede, baade at adssillige fersse Vande begyndte at udtvrres, og 
at Kornvahre begyndte at blive dyre og rare. Jeg vil ikke sige, at lang Torke 
ssal altid drage Jordssialv efter sig, men dette er dog vist, at det meget ofte er 
bleven observeret, at paa saadan lang Torke i Luften har fulgt Jordffielv. Da 
det blev mig sagt, at en anseelig geistlig Mand her i Byen havde forud fpaaet 
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VM/ at delte Jordfficekv ffulds ffee, spurgte jeg ham, VM det var fandt, dg dch 
hau svarede ja, og jeg ncrrmere udforskede, hvorpaa han havde grundet denne 
sinSpaadom, sagde han mig, al han havde market her lige saadau Forke i 
Luften, og lige saadant Veyrligr,som han havde observeret nogle Aar tilforn, i 
Jylland, da Jordffialver ffeede derefter i Viborg og deromkring Ao. 174$. Lir 
geledes heder der i en Relation om Jordstielver, som Ao. 1755. i Decembri 
ffeede i Schweitz, que depuis trois ans le pais de Vaudétoit expofé a une 
fechereße facheufe.

Maaffee man kan ogsaa ansee som Forbud og Folge af Jordstreelver den 
sierdeles og uftrdvanlige Rodme, som paa nogle Aar er bleven observeret i Him» 
molen, men vissers Forbud have de mange Meteora ignita dog varer, som i 
temmelig Mcengdei samme Uge, som Jvrdffialved ffeede, ere bleven observere
de. M. Fhmfled og Hales have meent, ar svovelagrige Dunster, som i Luf
ten blive tandte, kimde ogsaa trange ind i Jorden, der amande Ild og foraar» 
fags heftige Bevagelser , og ligeledes har ScheuchzerJofte market, at saadan 
Ild i Luften har varet Forbud for Jordffialv i Sweitz. Her i Sialland er 
Ugen for Jordsticrlver feet saadanne mange Ild - Phenomena. Nogle strive, 
at de havs siet 8 Dager Tiid tilforn af og ril en stark Blusning i Ltrfrsn, am 
dre, at de have siet Liunild, andre at de have siet Nordlivs, men stillestaaende, 
en anden igien, hvilken Observation er steet af en god Observator, at han hav» 
de siet nogle Aftener tilforn, sårdeles ildrods Skyer i Sonden , hvilke ey> vårs 
faa flammede, ep heller sira lysi, som De, der ellers pleye ar vare Forbud for 
Blast.

Jeg vil ey her anfors, nt en Mand i Traunerup foregav for sin Prast> 
Ide Uger forend Jordffielvet at have hort hver Nat et Fordenstral, thi denne 
Beretning falder mig noget suspect, efterdi andre flet intet have melder derom.

Endnu er der een Omstandighed af Luften ar legge Marke til: der er be» 
kiendr, ar Luften i vores Clima ikke er meget stille, men at vi. som tidest fornem
me enten Blast, eller dog i del mindste vindig Luft, hvilket fornemmelig kan 
markes as Obfervaeoribus in Aftronomia, sim gierne vilde haveroeligtVcrm, 
for at kunde giore sine Observationer nope. Men derimod i Drccmbri Man
ned Ao. 1719. marker jeg, ar Luften-Har varet sardeks stille, ved.de 66. Ob
servationer, som vare giordte af Vinden fra Begyndelsen af Maaneden indtil 
den 2Ldr./ finder jeg 16. Gange antegnet i Qbfervatorii Meteorologistr Obser

vations 



Iordfftakvet. 1759. Z65
vations Protocol, at man ikke kunde strive, hvad Kam Vinden kom fra, og 
fra den 11 Decembris indtil den 22de staaer for de 3 fsrste Daae klarr og stille 
Vcrir, og siden for de andre 8 Dage klarr og stille Vceir, og. siden for de am 
Lre 8 Dage, tykt og stille, og det i 32. Observationer i Rad, som folge paa 
hinanden. Delte er visselig noget meget og sardeles rart hos os, men stemmer 
meget vel vvereens med det, som paa andre Skeder i lige Tilfalde ofte er bleven 
observeret; det er bekiendt, at den Dag, paa hvilken det store Jordstialv ste
de i Lissabon, var en af de allerbehageligste Dage, og at Luften var sardeles 
stille; ligeledes striver ogsaa M. Bertrand , at da det store Jordstialv d. 9 Der. 
Ao. i?; ;, steeds i Schweitz, og paa de Miste Bierge, Luften var meget stil« 
ke, og ar man knap kunde fornemme nogen Vind; og naar man med Fliid la- 
fer Efterretningerne om Jordstialv, sinder man dette meget ofte antegner, end- 
stiont man derfor ikke kan gisre der til en almindelig Regel.

Een Omstandighed maa endnu eyforbigaaes, som er denne, at hosBye- 
Togeden Mr. JelTen i Store-Hedinge, som er bleven beretter fra Prasten i 
Hoikou, steede det 3 Dage for Jordstialver, ar Vandet i hans Brond stoed t 
en stark Skum, hvilker visselig tilkiendegiver en sårdeles Bestaffenhed og Ar- 
beyde under Jorden.

Ru kommer feg til Dagen og Aftenen for Jordstialver, for ar sie, hvor
dan Lustens Bestassenhed da var, og da er det klart af alle Beretninger, ar 
Ser ere markeds mangfoldige Ild Phenomena i Himmelen paa mange Steder; 
ar der ikke er samme Ild, som alle have seer, karr vides bande af de adffillige 
Kamer, som Ilden-observeredes i, og as den adstillige Tid, som disse Phæno- 
mena saaes. Jeg vil forbiegaae alle de Beretninger, som ikke melde om an
der, end at der var bleven seer Liunild og Gl'Mi i Luften, og alleneste airfore 
dem, som siunes noget omstandeligere, og tillige give anden Bestrivelse <L-aa- 
kedes berettes fra llvbye og Baarse, at om Aftenen tilforn imellem 9. og 10. er 
horr er Bulder under Jorden 2 Gange, ligesom af Torden. I Weile i Ham
mer Herred blev Klokken halvgaaen >2. fornummec en Hvirvelvind. I Jern- 
lose ved Hoibecks Kanten blev reMarqveret om Aftenen for Jordstialver en svo- 
gelagtig Lugt i Luften. I Sode: up blev Klokken halvgaaen -1 feet et Skiar i 
Nord-Ost nar ved Horizonten, bleegt og blander med Soe-gronr, og siden Klok
ken over et Quarkeer paa 1. horr en Buldren i Nordvest kil Vesten, som dog 

deriig Klarhed. I Quisle-Mark blev hort et Skral, som ey kom oven fra, 
vg derforuden observeredes Luften usadvanlig klar, endssiont den var tillige tyk:
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Paa Veyen imellem Forslev og Nestved bleve for Jordssialvet asReysmde seere 
nogle Lyse-Flammer i Nordvest, hvilke ved en hastig Afvexling nu forsvandt, nu 
tgien toede sig see, og vedvarede henved eet Quarreer. Norden paa Moen var 
der strap for Jordssialver saa lyst, at man kunde see at optage en 2 Skilling paa 
Gulver, men samme Lys vedvarede ikkun korr.

Ved disse Observationer er at marke, at den Liusning, som i Soderup 
blev seer i Nordost, er bleven observeret mange Steder, hvoraf man maa flur- 
te, arden Materie, som foraarsagede dette Skin, maa have verret längere fra 
Jorden, end de andre 2>li)#Phænomena, som andre Steder bleve seere.

Da jeg nu saaledes har anfort alle de Observationer, som jeg har kundet 
samle, om Luftens Tilstand for Jordssielver, saa kommer jeg ester Ordenen 
til Jordssielvets Beskrivelse, hvilket begyndte den 22 Decembris om Morgenen 
Klokken halvgaaen Eet med en mork Luft og vindig Susen, samt et Knal, som 
naar Torden siaaer need; derefter hordtes Rummel, som af mange Vogne, 
fom kivrte meget sort, og havde noget paa, der klatrede og klamrede stcrrkt, 
hvorpaa fulgte cnhuul, feel og stark Brummen, og syntes til sidst, ligesom mange 
Skud kunde have gaaer aflangt fra, et efter der andet, hvilket beskrives af andre, som 
den Dumren man marker, naar Der er Ild i en Skorsteen. Herefter komSro« 
det eller Skovene, og blev efter Stodet Luften usadvanlig klar og ssinnende.

Anlangende den Dumren og Bragen, som ved Jordssielver fornemmedes, 
maae markes, at Adssillige berette, at denne Lyd kom unden og ikke oven fra, 
og at de horte, ligesom at mange Canonssud losnedeS under Jorden, og 
fra Soekanterne erfares, at ligesom Jorden rystede, saa markedes ogsaa en 
usadvanlig og stark Bevagelse i Vander, som Morgenen efter paa mange Ste
der steeg langt hoyere, end det ellers pleyede.

Naar der sporges om, hvor mange Stod man forman ved Jordssielvet, 
da finder jeg ikke Efterretningerne «enige, i 37 Relationer heder der, at der er 
ikkun merket eet Srod,i Z2Relalioner derimod foregives, ar vare fornummet 
2 Stod, og endelig statueres z Stod i 5 Relationer. Det reneste bliver uden 
Tvivl at gaae Middelveyen, og ar antage 2 Stod, thi baade synes mig, at 
en Hob af de Relationer, som angive 2 Stod, ere indgivne af dem, som have 
noyere observeret, og ogsaa er der meget at formode, ar de adstillige Stod i 
den Confusion og Skrak ikke saa letkeligen af alle ere blevne observerede. Vi« 
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dere kan ogsaa ikke bestemmes , hvilket af Slovene, der haver varer starkest 
eller langst, 8 Relationer angive det forste Stod for starkest, og 6 derimod 
satte det andet starkest; ligeledes har der forste Stod efter 4 Beretninger varet 
langst, og efter 2 Beretninger har det andet Stod varet langst.

Anlangende Tiden, hvor lange Iordstielvet varede, da ere Beretninger
ne mindre overeensstemmende, og strider jeg en Forstiel fra 1 Minut til 15 Mi
nuter, eller eet Qvarteer. Dette er ogsaa ikke at undre over, thi forst er det 
umuel'igt for uovede at vurdere en Tids Langde, naar de ikke ere beredte, og 
ey strap have Uhrverk ved Haanden, og betiene sig deraf, og for det ander er 
Det at formode, ar nogle have ffrevet alleneste om, hvor lange Rystelsen vare
de, og andre derimod om, hvor lange det varede fra forste Begyndelse af Al
larmen, indtil alle Ting fik Ende. Af 73 Relationer, som jeg haver, komme 
de 45 overeens i at determinere Jordstielvers Langde eller varende fra 1 til z Mi
nutur, og er der aktsaa ikkun 28 tilbage, som fastsatte en längere Tid, hvor- 
fore det maastee er rettest, at antage Tidens Langde for Rystelsen 2 og en halv 
Minut, saadant som en Prast lkriver, der med Uhrverk har observarer Tiden, 
nemlig han faftsatter, at Rystelsen begyndte Klokken 12. 32 og en halv Minut, 
og endte Klokken 12.3$ Minuter. Denne Tid af 2 og en halv Minut stal igien 
deles i 3 Decke, den ene Deel for den forste Rystelse , den anden Deel fov den 
Tid, som passerede imellem Rystelserne, og den 3 Die Deel for den anden ^Ry
stelse. Men tales om, hvor lange alting varede fra forste Begyndelse af, faa 
maae Tiden visselig vare noget vel tangere, endstionr formodentlig ikke saa tang, 
som Relationerne fra Ods-Herred udfordre, hvilke dog synes forResten at vare 
skrevne med temmelig Betankning; i dem staaer der, at fra Begyndelsen af 
forste Susen i Luften kunde vare et Qvarteer, eller faa Minuter derover , da 
alting igien var forbie og stille.

Iordstielvet var ikke saa stärkt, at det nogensteds har foraarsaget nogen 
Skade, saa vidt mig er bevidst; jeg finder alleneste i de Relationer, som jeg har 
faaet, ar et indmuret Billede faldt need i en Kirke, men dette sad maastee saa 
kost, at det kunde have falder alligevel: Men for nogenledes at kunde stionne 
om, hvor stärkt Iordstielvet har varet, er Det maastee ikke af Veyen, her ar 
anfore alke de Talemaader, hvormed Essecren afJordstietvet er bleven beste even. 
Det heder da, at Jorden gungrede, og Husene knagede, at der var Bu dren 
ved Dorrene, fom man med Magt vilde have dem op, at Vinduer og Dorre 
klamrede, ar Dorre sprang op, ar endogsaa Dorre, fom vare i Laas, gik op, 
G svingede frem og tilbage, ar Sengene hoppede , og der var ligesom Overdy

nen 
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tim blev loftet af, at der var ligesom Sengene vilde velte, at Senge* 
ne bevagedes, fom en Baad af Bolgerne i en temmelig Soe, dog 
nvger hastigere, at man vaklede i sin Gang i Stuen, kunde ey staar stille i 
Stuen, men maatte holde sig ved noget for ey at falde, hvilket en niaatte, 
fom dog var Soevandt, at Loftet knagede og bragede, og hver Fiel i Loftet 
roms, arMeublerne rorres, Skeerne, som hangte i Skabet, klingrede imod 
hinanden, Tallerkenerne paa Rakken lobe sammen, og fommesteds faldt ned, 
ar Vaggen giorde med Gulvet en Winkel paa 45 Grader, og Klcederne paa 
Vaggen svingede i en halv Cirkel, hvilke Erpressioner dog vift nok ere outre
rede, at Lintvy paa Snore viftede hastigt op og neder, og hvad der hang paa 
Waggene, rorre sig hastigt frem og tilbage, at Hons faldt need af Slangerne, 
ar Folk paa Gaden stode Fare for at falde, at Sakkene i Mollerne og Torv i 
Tvrvchusene faldt ned, at Heste for Vognene knalede ved Stoddene, Fugle r 
Burene flagrede og faldt ned, ja Burene selv fommesteds faldt.

Disse ere de Erpressioner, hvormed mine Autores have beskrevet Jord« 
ffielvetv Effert, hvortil jeg endnu alleneste villegge dette, at fra 3 adskillige Ste
der er bleven berettet, at de have under Rystelsen seer Gulv« bevcege sig i Stuen 
op og neder, og at gaae, ligesom Bolgerne 1 en Soe, hvilket stemmer vel nok 
overeens med Beskrivelser, som jeg haver last over Jordffialv andre Steder. 
Ellers, at de umcrlende Creatmer ogsaa har foler tilAordssialvet, kan sees af 
adskillige Relationer, du der fortalles , at Hundene tudede og peeb, at Hestene 
»g Ltvaget vare uroelige, og Qvaget brolede, at Giessene flagrede og skreeg 
strax forend Stsdet, som et Rovdyr havde varet imellem dem, og at Bierne 
forlove deres Kuber.

For Resten maa observeres, at Jordffielvtt langt fra ikke har varet lige 
stärkt paa alle Steder, end ogsaa har rnan fornummet stor Forffiel i een og den 
samme Bye. Her i Kiobenhavn selv har Folk, som vare oppe, formalt mig, 
at de have flet intet fornummet, uden alleneste, som Uveyr, da andre derimod 
have market Rystelsen meget kiendeligt; denne Forskiel maae uden Tvii (at jeg 
intet skal tak om, at Folk kan vare mere og mindre ienllble) fornemmelig kom, 
me af den adskillige Situation, som Murenes og Weggenes Strakning have 
havr i Henseende til Slovenes Direction. I Almindelighed paa aaben Mark 
har man ikke merket meget dertil, og de, som paa samme Tid har varet ude, 
og kiort i Vogn, berette, at de ikke have merket andet, end at det var for dem, 
fom een eller flere Vogne kom bag efter.

i Fremdeles,
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Fremdeles ved at gaae alle Observationerne igiennem, fom jeg har fra 

Siellanv, og ved at sammenligne dem med hinanden, har jeg udtrukket denne 
almindelige Conchifion, som ffal nok vare Sandheden temmelig nerr, nemlig, 
Norden og Osten i Sielland har Jordffielver varet starkest, saasom i Kisben» 
havns, Cronburgs og Friderichsburgs Amter, i Odsherred og paa Refsnes, 
og langs ned ad fra Kisbenhavn, i og forbi Stcvens-Herred. I Flakkebierg 
Herrederne har det varer maadeligt stärkt. Fra Hanuner-Herred forbieNest- 
ved og Ringsted ov kil Tutze-Herred imod Callundborg har det endnu varet sva
gere, og endelig i Love-Herred og i de varmeste Byer der omkring af Artz- 
Herred er det stet inter fornummet, og er der merkeiigr, at de indgivne Beretnin
ger i Henseende til denne sidste Post stemme alle overeens, endffisnt adstillige 
Praster i de Egne baade vare vaagne, og cre mig ogsaa bekiendre, som agtsom- 
lve og gode Obfervatores. Endnu derforuden have Prasteme paa den Strak- 
ning fra Hammer-Herred, forbie Nestved og Ringsted til Callundborg, i Sand- 
bye, Vetterslew ogForSiew bereuet, ar de i deres Sogne stet inter Jordffialv 
har fornummet.

Plinius striver om Jord stielv, maritima maxime quatiuntur, nec mon- 
tofa tali malo carent: Jeg har appliceret Reglen paa Efterretningerne fra 
Sielland, men ikke fundet, at de stemmede ind med den; vel er det sandt, at 
nogle smaaOer, saasom Overse og Sejerse have merket meget stärkt til Ry
stelsen, men derimod har Rystelsen iKallehauge og Vordingborg, som begge lig
ge ved Soen, ikkun varer meget liden, og langs med Strandbredden i Arh- 
og Lsve-Herred er stet intet fornummet: Ligeledes har Jord-stielvet paa adstil- 
lige hope Steder i Sielland, saasom i Ringsted, Roeskilde, Kundbye, Fax
ve, Toxwerd ikkun vum sig meget svagt.

Nu kommer omsider dette Hoved-Sporsmaal, hvad Direction at Sts- 
dene havde; dette er meget vansteligt at observere, og derfor bor man ingenlunde 
vente her, at Beretningerne stulde stemme overeens; efter dem ffulde DireLio- 
nen komme fra alle Verdens Kanter, thi 21 Efterretninger satte Stsdene fra 
Osten, 9 fra Nordost, 8 fra Norden, 4 fra Nordvest, 5 fra Vesten, 9 fra 
Sydvest, av fra Ssnden, og 5 fra Sydost. Men hvor adstillige end diste Be
stemmelser ere, saa sees dog lettelig, at jo narmere Direktionen tages ved Syd
ost, jo flere Efterretninger stemme ind dermed, og jo la 'g re fra Sydost, jo 
farre. Om man fatter, hvilket bor antages, at en Obfervator udi sin Be
stemmelse ikke kunde undgaae en Feyl af 45 Grader, og tager Direktionen for 
Sydost, saa stemme af gi Observationer 46 ind dermed, og de vorige ze ikke.
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Sakker man nu videreø hvilket vel er nogel meget, men dog lemlig kan ffee, 
at en Obfervator kan tage feyl omtrent imod 90 Grader i sin Bestemmelse, saa 
stemme ind med Sydost Direktion 64 Observationer, og 17 blive ikkun derimod, 
faa at heraf sees, at, naar noget af disse Efterretninger stal sluttes , saa bliver 
Uden Tvivl Sydost Direktion sikkerst ak tage.

Heraf kunde maaffee^ogsaa forklares Aarsagen, hvorforeman saa stärkt 
har fornummet Jordffielvet Osten paa Sielland, og derimod lidet eller intet paa 
Vestre Kanten, thi naar Vandene fik Stod fra Sydost, saa maarte de dri
ves stärkt o^er paa Ostrekanten, men fores fra Vestrekanten. Lighedes ffulde 
efter denne Satning Fornemmelsen afJordfficrivet ikkun verre liden i Hammer» 
Herred, fom for er anført, thi nedre ved Vordingborg lober Knudshoved ud 
i Soen, og beffiermer den Part af Sialland for Vandenes Anfald. Paa 
famme Maade beffiermer ogsaa Slevens Herred Kioge og de narmeste Byer 
deromkring, hvilket ogsaa meget vel stemmer overeens med Beretningerne.

Om Vindens Direktion har jeg dette at berette, at den i Decembri 
Maaned, som Jordffielvet ffeede, blev observeret, som oftest Ostlig ; jeg finder 
den 86 Gange optegnet i Observations-Protocollen, og af de 86 Gange har den 
52 Gange varet til Osten, men om dette for Resten ffulde have nogen Sam» 
menhang med Stod enes Direction, kan jeg ikke vide.

Det er bekiendt, at i Iordffielv ogsaa merkes Forandringer med Magne» 
ten vgMagner-Naa'en, ar Direktionen ikke bliver den samme, og arByrden, 
som hanger ved Magneten, falder. Jeg finder ikke nogen Observation giordt 
med Magneter ved Jordffielvet , dette var ikke heller ar vente, faa have dem , 
og de fleste, fom kunde have dem, ranke ikke paa at bruge dem i flige Tilfalde, 
og desuden faldt denne Rystelse ind paa en Tid, da ikkun meget faa vare oppe, 
og kunde vare i Stand til at giøre Observationer; jeg har en Magnet hängen
des ved mine Boger, chargeret med saa stark Byrde, at den falder strax, naar 
der rores ved, dog markede jeg, at min Magnet havde holdt sig denne Nat, og. 
ikke mister Byrden, fom hangte ved den.

Barometram pleyer ved Jordffialv at siunke, jeg har ved at efterser vore 
Observationer fundet, ar det i Decembri Maaned nreest har holdt sig imellem 
27 Tom 8 Linier, og 28 Tom; om Aftenen for Jordffialvet stod Barometrunr 
paa 27. ioj, og om Morgenen derefter paa 27.104, saa at herudi ingen For- 
ffiel er bleven marker.

Ther-
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Thermometrum pleper derimod ved Jordskialv at (hUDe stige; det holdt 

sig i Decembri Maaned imellem o og 2 Gradus frigoris, Aftenen for Jord- 
skialvet stoed det paa o) gradus frigoris, og om Morgenen derefter paa 04gra
dus frigoris, saa her er og faa ep nogen Forandring at rale om; ikke heller kan 
jeg sige , ar Luften blev observerer varmere efter Jordstialvet, end tilforn, dette 
alleeneste kan markcs, af hvilket dog ikke kan trakkes nogen vigtig Folge, at 
Luften i de Dage, da Jordstialvet passerede, var 1 til 2 Grader varmere, en
den var nogle Dage tilforn, og nogle Dage derefter.

Nu kommer -eg endelig til de Forandringer, som fornammeS efter Jord, 
skialvet, hvilke ikke eve mange: et Sted i Sicelland, nemlig i Reerslev, blev 
Eftermiddagen efter Market en besynderlig Taage af uscrdvanlig Klarhed, som 
svevede over endeel lave og sumpige Stcrdrr; et ander Sted, nemlig i Jystrup 
blev Vander giorr ilde smagende baade for Mennesser og Creaturer: i Ods, 
Herred saaes z Timer efter Jordssierlvet 2 klare Skin eller Ild-Skyer, det 
eene strax ester der andet, og siuntes det, at Liusningen forsvandt ved Jorden, 
og fremdeles blev vgsaa remarqveret i Ods-Herred, ar i den Sted Strandbred, 
den Dagen for Jordstielvet var belagt med Jis, befandtes den Morgenen efter 
reen og uden Jis, endssiont Luften havde varet gandsse stille: ellers markes den
ne Effect, ar Ilsen bliver borte ved Jordskialv, heel almindeligen paa alle Ste- 
der, og er den ogsaa oste bleven observeret, at brakke sig med stark Force.

Angaaende Vanligets Beffaffenhed efter Jordstialvet, kan man sige, at 
det samme steede her, som i lige Tilfalde pleyer at stee paa andre Steder, nem
lig Luften var meget uroelig, og der indfaldt meget fugtigt Vair med Sner og 
Blast, hvilket alle endnu kan erindre sig, fornemmelig de, som i nastfolgende 
Jule-Helligedage havde en lang Kirkevey: ja man kan sige, at samme uroelige 
og fugtige Vairligr har continueret lige indtil i Martii Maaned Ao. 1761., thi 
vi have her i Landet ester Jordffialvet havr meget mere Regn, Blast og Jld- 
Phænomena, end man kan erindre sig at have havk mange Aar tilforne, oz 
esterhaanden marker man ogsaa, ar Soerne iglen begynde at fyldes, som til» 
forn, formedelst den langvarige foregaaendeTsrke, mesten vare udtorrede.

Nu maatte sporges tilsidst, hvordant Jordstialv ere at ansee af os Men- 
neffer, og om vi bor holde dem i Henseende til Jorden enten ffadelige, eller 
nyttige. Ingen kan tvivle paa, at de jo bor anfees for et stort, ja et af De aller- 
storste Guds Riis; Al anden Fare, som kan mode os, finnes vi dog at see 
Udveye til at kunde stye fra, men naar Jorden ikke vil bare vs, hvor skulde vi 
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da tage vores Tilflugt? Men som den vise Skabere veed at bruge alte andre 
frygtelige Ting til Menneskets Beste, naar han finder det for got - faa erdet ik
ke at tvivle paa, at han jo vgsaa ved Jordfficrlv, foruden den Moralske Nytte, 
hat sine vise og os tienlige Hensigter. En vis Autor anseer Jordfficrlv i Jor
den, som Febere i et menneffeligt Legeme, hvilke ofte ere fornodne, for at brim 
ge Sundhed til veye, og alle Ting til sin rette Circulation tgien. Vi see, naar 
Jorden har baarek sit Korn og Afgrode, og derved er bieven mager og udpiffer, 
at den igien faaer nye Krcester at give Frugter, naar den giodrs, arbeydes, og 
bliver vendt ved Ploug og Spade; men hvad store Forandringer ssee der ikke 
ved Jordfficrlv, hvor meget vendes ikke da Jorden, og hvor mange nve Blån» 
dinger ffee der ikke da, som maaffee ere hoystfornodne til, at Jorden kan bevrn 
re sin Frugtbarhed? Phyfici ptepe af Jordfficrlv at fpaae tilkommende frugt
bare Tider; vi kan ikke heller sige, at Spaadommen denne Gang har flager 
feyl hos os; Capitels Taxten var i de ncrste Aaringer for Jordfficrlvet for 
i Pund Biug ved 9, iv, 7 og 8 Rixdaler, og for de andre Kornvahre i Pro« 
portion, men i Aar efter Jordfficrlvet er den igien faldet til ; Rixdaler, som 
pleyer at vcrre det rette Kornkiob i gode Aaringer. Men dette maa vcere nok, 
GUd beffterme os og vore Lande fremdeles, og han give os, naar han sender 
Noden, Naade med Frimodighed at kunde sige: Lad os falde i HEreeirs 
Haand/ chi hairs Barmhierrigheder ere store.


