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Om

Pimpstenens Oprindelse
og

hede Vanddunsters Kraft under Jorden.

Af
Dr. Jacob Mumsen.

D a jeg i Sommeren 1788 befaae Bicrgvcerkerne i den sydlige Deel afNorge 
tidigemcb Hr. Professor Bnnllttch, forte Veien os til Hasteds Iernhylte i 
Eger Sogn, Fogderiet Bufferod, som tilhorer Fru Neuman.

Imellem Slaggerne af Hoiovnen bemerkede jeg her hendelseviis nogle, 
som vare hvide og glindsende, og andre, som vare lyseblå« eller gronlige, hul
lede og endnu lenere t Haanden end den aluiindelige Pimpsteen, men lignede i 
ovritzt dette vulkanffe Produkt, og svommede ligesom delte oven paa Vandet. 
Denne cellulose Srccnart fremkom i det Arbejderne sioge nogle Spande Vand 
paa den gloende og endnu flydende Slagge for at afkiole den og for at standse 
Flüssen. Disse Skum-Slagger, som Kronsted kalder dem i den 297 §. af 
sit Mineral - System, hvor han taler om vulkanffe Produkter, ere saa langt 
fra at vcrre noget scelsomt eller ubekiendt i Iernhytterne, at deres mere blaa 
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eller grsnne Farve endog tiener som et BeviiS paa Godheden nf Jernet og de 
Malme, hvoraf man udbringer dette Metal. Paa samme Maade saae vi den 
ogsaa siden at frembringes paa Moss og andre fiere Steder, hvor man lod den 
glaSagkige Slaagc afkioleS og storknes formedelst koldt Vand.

Ligheden imellem dette Skum og Pimpstenens hullede Skikkelse, derncest 
Overcenstcmmelsen imellem den seentfiydende Slagge i Ovnen og Lava-Strsm- 
men af de ildsprudende Bierge opvakte den Tanke hos os, at sammenligne 
begge med hinanden, at forklare deres Oprindelse ved Hielp af hinanden, og 
at betragte saavel det ene som det andel for et Produkt af Ilden og Vandet 
tillige.

I Henseende tilden udvortes Form, Sammenfatningen og andre Egen« 
skaber have de virkelig ogsaa stor Lighed med hinanden, imidlertid er denne dog 
ikke ganske fuldkommen.

Begge ere porose eller hullede og i ulige Grader letvcegtige i Forhold til 
deres stsrre eller mindre Torched: de holde sig svsmmende paa Vandets Overflade, 
ja tildeels over samme, indtil de tilsiost, naar de cre giennemtrukne af Vandet, 
synketil Bunds ligesom en fuldsuget Svamp. Begge have ogsaa, ligesom de ved 
Ilden torrede Produkter en vis Klang, hvilken tnan bemerker hos alle Slagger, 
ja endogsaa hos Trækullene selv. De give ingen Gnister med Staalet, end, 
fikisnt nogle Pimpstene ere haarde nok dertil. For Blceferoret smelter Pimp
stenen til et gronligt Glas, og dette igien til den blaa eller brcekkelige Slagge, 
som den formedelst Vandet var frembragt af.

Pimpstenen er i Henseende til sin SubstantS, saavelsom til sin trevlede 
Bygning og Sammensætning efter Udseende mere asbestarted end vor Slagge, 
ligesom Lava-Materien i sit broendende Svoelg skiller sig fra Jernmalmens 
Steenart. Biergarten for Iernmalmerne er, som bekiendt, mange Slags: 
Hvo veed, hvor mange Slags Steenarter der blande sig sammen i Jordens 
Inderste, og hvor mange Legemer forglassede eller forandrede deri maae ind- 
g aae ? Beviser have vi i de i Farve, Tyngde og Blanding saa meget forskicl. 
lige Masser af Lave fra TEtna, Vesuv og det islandske Hckla, ja endog fra 
ethvert ildsprudende Bierg i Besynderlighed.

Dette kunstige opbrusende Skum er, som Aiesynet leerer, i sin Natur 
eensformig med den Slagge, som flyder ovenpå« det smeltede Jern, ikkun 

den 
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den sterre eller mindre Teethed giør her nogen Forskiel og maaskee den lysere 
Farve af hver Slags Skum i Særdeleshed.

Pimpstenens trevlede Sammenscetning ansee nogle som Virkningen af en 
overskyllende Flod, der har giver den denne Dannelse: mig forekommer denne trev« 
lede Figur, ligesom de endnu finere Traade af en vis Sksrlart, dannet som 
en Uld, der fordcervede Islands frugtbare Agre, ar vare Kiendetegn paa den 
lidte Overlast og den Heftighed, hvormed disse smeltede Masser ere hcrvede op 
af Kraterets Svorlg og udtrukne ligesom i Traade. Hr. Werner gisr i sit 
Mineral-System, hvoraf den første Klasse er tabellarisk føiet til Overscrttelsen 
af Kronsteds Mineralogie, Forffiel paa Lava-Glas, Lava-Slagge og 
Pimpsteen og regner dem samtlig til Talk-Arterne.

Analogien leder til at forklare Maaden, hvorpaa Naturen frembringer 
Pimpstenen, uagtet den ikke fuldkommen har samme Egenskaber og Oprindelse, 
som den konstige Slagge. De Gamle troede, at Pimpstenen blev frembragt 
af Havets Skum. Ogsaa Nyere have meent, at den blev danner i Havet og 
udbrcrndt i Biergene. Nogle holdte for, at Pimpstenen bestod af forstyrrede 
og udbrændte Kieser. Pott og Bergman holdte den for udbrcrndt Asbest. 
Watlertus var af den Mening , at Pimpstenen var tilsammenhobet af forstyr
rede og udbrændte Steenkul og Skiver, som bloeste sig op i Ilden og bleve hul
lede: Men han sammenligner Pimstenen med den Slagge, som flyder oven 
paa smeltet Jern. Desuden sinder jeg, faa vidt jeg har seek mig om i de mi- 
neraliske Chymisters Skrivter, ingen Spor af, at nogen har forklaret dette 
vulcanske Produkts Oprindelse af hede Vanddunsters Magt, hvilket dog synes 
besynderligt. Hr. henviser vel, hvor han ved Lejlighed taler om dette 
vulkanske Produkt, til sine Anmerkninger over Jern-Slaggen, hvilke jeg dog 
forgieves har søgt paa det anførte Sted. *)

At Pimpstenen ligesom enhver Lava, er et Produkt af Ilden, det veed 
enhver; at den har sin Dannelse af Vanddunster, dette, troer jeg, vil ikke 
blive vanskeligt at bevise, naar man betnnker, at der løber Vandaarer igien- 

NyeSaml.IV.B. R nem

*) Wallern Mineral - System durch Lesse und Hebenstreitt. 2. Theil S. z8r. 
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nem Biergene, ja, at der overalt, endogsaa paa det flade Land selv, frems 
vcrlder Vand, der udgyder sig i Bcekke og Stromme. Ja endogsaa af Om- 
stcrndighederne ved ildsprudende Bierge og Jordskielv er det sandsynligt, at 
selv Havets Stromme til sine Tider trade ind t Dybets Afgrund, overskylle 
de gloende Masser og, saa at sige, falde i det egentlig Phlegethon. Endnu me
get mindre vil nogen tvivle om Tilvcrrelse af hele Lag og Schikter af brandbare 
Materier, naar man beranker, hvilken uhyre Mangde Steenkul Engelland 
og Skotland allene i en lang Rakke af Aar dagligdags bringer for Lyser; oien- 
synlige Beviser paa Fremavlen, saavelsom Forbindelsen af Svovlsyre med det 
brandbare Stof i Jordens Skiod, hvor den immer vedvarende Antaqoniseren 
imellem det torre og fugtige har her dannet Krystaller og Salter, hist Svovl 
og Jordfedmer, paa et andet hele Lag af Basalt, eller en anden Stccnart, 
eftersom Materien har havt mere eller mindre Tilboielighed til denne eller hiin 
Figur eller Regelmassighed. Vi, der ere ligesom Fremmede paa voregen 
Grund, og ikkun flygtig giennemvandre denne Skueplads af Undervarker, vi 
kiende ikke denne vor Planet, hvor vi vandre om imellem Ruiner; vi vide ikke, 
hvad der er under vore Fodder og gictte ueppe, om den er tat etter huul. Ik
kun af Virkninger kunde vi kiende Almagtens Aand ved vore Sandser. Og 
uagtet det lader som man i vore roesvardige Tider er blcven mere bekieudt med 
de besynderlige og hoist merkvardige Egenskaber ved Luften, der ligesom et 
umaaleligt Ocean omgiver og indflutter os, faa kiende vi dog langtfra ikke 
denne forunderlige Prothcus tilstrakkelig nok, som lige under Handerne paa 
os, og lige for vore Sandser, forvandler sig snart til Flammer, snart til Ild, 
snart til en Syre og snart igien til Vand og hverken lader sig fange eller gribe 
af menneskelige Hander. Saa meget vide vi, at Basener, der nu ere faste 
vgfoelbare, en Tid have varet flyvende og flygtige. Geogonicn lader 06 
formode, at alle jordiske Skabninger ere enten Krystallisationer eller andre 
Slags Forbindelser af vaade Dunster og torre Dampe: men da vi ere ube- 
kiendte saavcl med den skabende Kraft, som dens Produkt Materien, saa an
tage vi Vandet, eller Ilden, eller Luften og den mindre bekiendte 2Ether, 
som Aarsag og Fuldforer af alle Bevagelscr og forklarer det dog dermed ikke; 
forgieves tage vi vvr Tilflugt til Phlogiston, til det nu snark forglemte ^.ci- 
dum pingue, til allchaande Slags Dunster, og til de utallige mange nye 
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opfundne forvirrede Principier. Vi beundre, men forklare det ikke, eftersom 
Verdens Herre og Skaber ikke tillader 06 Her i Livet at udgrunde hans Magt 
og Viisdom, cller ar beregne det Umaalelige efter endeligt MaaU

Fugtighed findes overalt i Dybet, oger paa en vis Maade alle under
jordiske Legemer egen. Iordfedmernes og det brcendbare Vasens Frembrin
gelse forudfattet' ogsaa en Mcengde Luft, og det saa vel den phlogistisks, som 
den degplogisterede, hvilke paa en vis Maade sammenblaudede udbryde i Lue 
og forvandle sig til fix Luft. Ligesom ds paa Jordens Overflade forbrcendelige 
Legemer, saasom Trcre, Qviste, Straae, Balge og terre Froehuse, Torne 
og Ranker, oliede Kierner, Frugtskaller og tort Lov ved Forbrorndingen ud- 
puster en Mcengde Luft, nogle meden hvid Lue, som TEblefkaller, eller med 
Kniktr^n, som Laurbccr- Blade, saaledes give ogsaa Steenkullene, iscer de 
fra Neukaftel en Mcengde flagrende LyS af sig, eftersom de indholde den ril 
Lue tilboielige Blanding af Luft-Arter i Mcrngde. Ligesaa indeholder ogsaa 
de underjordiske Bcrkke og siillestaaendc Vande Luft. Man har tillige Grund 
til ar formode, at Vandstromme ligesaavel under Jorden, som paa dens Over
flade bortskyller Klipper og Jord, og ikke allene baner sig Veien i underjoxdiske 
Kanaler, men giver ogsaa Anledning kil udgravede Huler, om hvis Virke
lighed ingen Tvivl kan vcere, da ethvert Trin paa den hule Slette ved Solfa
tara opvcrkker en Lyd, og en taaget Damp bestandig stiger op af Jorden med 
Susen. Og de forbrcrndte Masser selv efterlade ledige Rum. Sau nu, at 
en Flod, som trceder ud over sin Bredde, cller en Vandsamling, som ned
bryder sin Dcemning, udgyder sig i den gloende Massa af Lava'n, enten den 
saa roelig staaer i Flus, eller bevcrger sig langsomt afsted, saa udvikler ikke 
allene den i Vandet indeholdte Luft sig, men endog Vandets hedede Dunster 
vide sig ud og virke strax, ligesom antcrndt Krudt, med saa betydelig Kraft, 
at den er i Stand til at overvinde de tungeste Laste.

Uden Tvivl giver disse Vanddunster ikke allene dette vulkanske Produkt 
sin Figur og Skikkelse, men befordrer endogsaa dets Udbrud, i det de drive 
ud af Afgrunden med en overordentlig Magt og Heftighed.

HvorR 2
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Hvor uhyre Krorftec virke, der felge ofte cif merkelige Aarsager de vold
somste Virkninger, som man snart feer, snart ikkun blot horer. Ja endog i 
Havet selv opkommer undertiden Ild; naar Stormvindene rase paa Islands 
nordlige Kyster , hcender det sig, at enkelte Stammer af det amerikanske Driv- 
Temmer, som svcermer omkring imellem den optaarnede Driviis, gnider sig 
saa stcerkt paa hinanden, ot de midt i Vandet og midt i Isen anteender sig og 
frembringer en Ild, der oplyser hele Egnen og Himmelen faa stärkt, som om 
det var Nordlys. Naar Salpeter forbindes med Kul og Svovl og ankerndes, 
faa udvikler sig i Aieblikket den herftigste Kraft, som er Livet og Sielen i vore 
Tiders Krige. Orkaner og Hvirvelvinde rase i den usynlige Luft og vise sig 
foros i deres Virkninger. Vanddunster blive Ledere for Lynilden, der ned- 
styrter og splitter Egen og forvandler Metallerne ril Stev i et Sieblik. Hede 
Vanddunsters Magt tiende vi af Wolipila og Digestor, af Boultons og 
Wart's Dunstmaffine og af de frygtelige Virkninger, som nogle faa Draa- 
ber Vand ere i Stand til at frembringe, naar de ved Stobuinger af Uforsig
tighed komme i den smeltede og gloende Metalmasse.

Er det vel mindre sandsynligt, at Vand, som styrker i den gloende Lava, 
forvandler sig til Dunster, hvis Virkninger i de underjordiffe Huler blive desto 
forfcerdeligere, jo mere Modstand de finde, saa at de befordre Vulkanens Ud
brud og edelergge frugtbare Haver og Viinbierge, eller ryste, naar de ere ind- 
stuttede, det grundfaste Land selv, og nedstyrte hele Srceder med Mennesker i 
Afgrunden.

Maastkee er der neppe nogen Kraft i Naturen, der er saa stor, som hede 
Vanddunsters: ingen, der er i Stand tit ar hcrve og saa langveis bort at hen
kaste uhyre Laster, at fremdrive saadanne Ildstremme af smeltet Lava, som 
Vanddampe i underjordiske Huler ; thi af alle Ruiner erIordskielvetS de vold
somste, fom vi kicnde, og Phoenomenerne ved Iordskielv ere Beviis paa hede 
Vanddunsters Magt, saavel deres Udbrud selv og Rystelser, som ogsaa Ulig
heden i deres Sted, Direktion og Intervaller giere denne Formodning til 
Sandsynlighed.

Det
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Det vetre mig tilladt her nt anføre af troværdige Efterretninger nogle 
Omstændigheder ved ildsprudende Bierge og Iordfkielv, hvilke synes at be
styrke denne Formodning.

Efter de ta Torre og andre udkaster Vesuvius af sit Gab Røg og 
Damp, grovere eller finere Sand, og en Regn af Stene, der ere brcendte og 
sveertede af den sodede Lue, hullede Slagger, som ere giennenurukne af Salt 
og alle Slags andre Steenarter. Paa Lava'ri selv, som det udspyer, sidder 
en svamped Slagge, mere eller mindre let, mere eller mindre fast. Af Klov
terne i Egnen deromkring stige qvcelende Dunster op, som man kalder Mofeta, 
for at skille dem fra den synlige Damp Fumeta, der udbryder paa andre 
Steder. Alle Tider hcever Dampen og Luen sig med Knagen og Bragen og 
en heftig Bulder hores i Forveien for Udbruddet.

Omtrent samme Beskaffenhed har det med TEtna, Hckla og andre af 
Jordens ildsprudende Bierge.

I Ncerheden af disse vulkanske Bierge findes overalt varme Kilder, hede 
Sprudeler, svovlholdende Brønde, Dampe-Bade, Huler, fom Grotten 
del Cane vet) Pozzuolo, hvoraf til visse Tider opstige drctbende Dunster; 
Vand opfyldt med Luft-Syre; altsammen Beviser paa underfordisk Varme 
og udviklede Dampe.

Iblandt alle varme Kilder, saa mange fom ere til, er ustridig Geiser- 
Kilden ved Laugafield i Island den allerstørste og ifcer merkvcerdig af de ulige 
Mellemtider, i hvilken den ikke allene hcever en Vand-Skøtte af 19 Fods Gien- 
nem snit til en maadelig Høide, men driver den endog ofte for nogle Hieblikke 
op til en Høide af 60 til i 00 Fod, ja efter Eggert Otafscns endog 60 Favne 
(som nesten synes ntroeligt) og det med en hnul Bulder og bombeartede 
Udbrud, fom Uno von Troils Beskrivelse og de Hrr. Banks og So
lander bevidne, der vare Aienvidnec *)  til dette Natur-Under. Dette de

fy nd er- 

*) Utrb von Troils Nesa til Island. Bref 20. P. 253.
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synderlig« Springvand har faa voldsom en Magt, at store Stene, som Banks 
og Solander i Mellemtiderne lod rulle ned i Aabningen, bleve med Vand- 
Kolonnen igien kastede op af den. At hede Vanddunster drive disse Bronde 
og foraarsage disse Kanonskud og disse ulige Mellemtider, vil den bedst kunde 
forestille sig, som har vceret opmerkfom paa de sonstige hydrauliske Maskiner og 
erinder sig de Skud, som den storste Fontaine ved Herrenhusen, hvis Straale 
ikke engang er synderlig tyk, efterdi Pibens Aabning har siere Huller, giver 
af sig, iscrr i Fsrstningen, »anr den begynder at hceve sig. Thi den inden i 
Vandrorene imellem de ulige Vand-Kolonner sammentrykte Luft bliver fri og 
udtommer sig med cnstnrkLyd, hvorved Vandstraalen standses, og Vundet 
stiger med en Fart over den sædvanlige Heide. Ogfaa ethvert lille Spring
vand gior det samme i det Smag; men i Geiser - Kilden er det ikke allene Luften, 
men endog det hede Vands Dunster selv, fom driver den frem. Enhver Thee- 
kiedel, der koger over, giver herpaa et Exempel i det Smaa.

Efter den samme Biffops Uno von Troils, som ogsaa Hr. Eggert 
Olafftns Beretning, kaster Hekla, na ar det spruder, ikke allene en Mcengde 
Stene fra sig, men driver dem tillige utroelig langt derfra, faa at Hr. Olaf- 
sen fandt 4 Miil borte derfra ved Kattlegians*)  et Stykke Steen af 14- Lpds. 
Vegt, som var drevet derhen, og Biskoppen opdagede en Mii! borte fra Aab
ningen ved Nofverholt **)  et Stykke af lige Beskaffenhed, fom holdt cn Alen 
i Giennemsnit, og var ved Ildens Magt kastet derhen. Sclv de fleste Pimp- 
sicne af Hekla stige ofte op i Mcrngde med en Sprudel af Vand, som efter 
Ildbrudet lader Spor af Soesalt tilbage. Hvilken Mcrngde Lava har ikke 
Skapta Iokul i Aaret 1783 udgydet, fom anrettede de storste Adclorggclfer og 
opfyldte endogfaa Skaptaflodens Leie, saa at Stremmen forandrede sit Lob?

*) Egg. Olafs. P. 773.
**) L. c. P. 244.

Hvorledes Naturen midt i den flydende Lava har frembragt den nye Hsi, 
som de la Torre har kaldet Montemoro og den nye Ae i Nærheden af Is

land, 
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land, som efter troevcerdige *)  Efterretninger og Formodninger reiste sig op af 
Havet og sank ester nogen Tid igien tilbage, lader sig maaskee ogsaa forklare 
af Vanddunsternes udvidende Kraft, hvilke den langsomme Lava saaledes giver 
efter for i Fluffen, at den hist og her svulmer op uden at briste, omtrent som 
de smaa Ujevnheder, man seer paa Overfladen af en Kage, som man er i fcerd 
med at bage.

*) Hr. Capitain og General-Adjutant Ovenérn forsikrede mig, at han paa 
sin Reise til Grönland selv med egne Hine har sect denne SSc, eg har anforr 
den paa sit Kort.

**) Hr. Bartcls Briefe über Calabrien und Sicilien S. 25.

***) Briese über Calabrien und Sicilien 1787.

En nyere Reisende **),  som for halvtredie Aar siden reiste igiennem Ca« 
labrien og Sicilien, besteeg Toppen af Vesuv, og bemerkede, i det han stod 
ved Randen af det frygtelige Bocca, at ucestcn hvert Minut blev udkastet en 
nye Ladning gloende Stene med en grcesselig Bragen, hvorved Grunden i 
Forveien nogle gange brandte, og man herte i Jorden en Buldren, som af en 
rullende Torden; undertiden steg Ildstotten op imod Himlen og forend Steen- 
Regnen endnu havde naact Jorden, steeg allerede en nye op igien. Under
tiden horte man ligesom et Torden-Skral, uden at noget Udbrud fulgte derpaa, 
eller og nogle gloende Stene stege lidet op i Veiret og sank ffrny igien.

Denne Ulighed i Udbruddene forklarer han af det storre eller mindre 
Tillob as Jldmaterien, eller deraf at Massen ikke havde Kraft nok til at hceve 
sig. Naturligere synes det at forklare og oplyse alle disse Tildragelser ved ild
sprudende Bierge, Oversvommelser og hede Springvande af den Lighed, der 
er imellem Virkningerne af Vanddnnster eg Vandets Tillob til en gloende 
Materie.

Men at Vanddunstcr i underjordiske Huler blive Aarsag til Jordskielv, 
derom vidne de Tildragelser, som folge med store Jordrystelser; thi ikke allene 
hcever Havets Strem sig, som i Calabrien og paa Forbjerget ved Scylla 1783***),  
hvor Floden steeg forfærdelig hoit og borttog en Mcengde Mennesker, som havde 
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reddet sig og deres Eiendomme fra Iordstkielvet, og spyede dem siden ud igien, 
men efter de Beretninger, man læfer, sikal endog saavel Vandstromme, som 
hede Dunster blandede med Lue være udkommet af de indstyrtede Aabninger 
i Jorden og en skrækkelig Bulder, ligesom en Torden, rutter under Jorden 
enten saa Ildudbruddet eller Iordffielvet folger efter etter ei.

Disse Betragtninger opkom hos mig, da jeg eftertænkte denne Slagges 
Oprindelse ved Vanddampe: og Analogien af forffiellige Tildragelser bringer 
mig til at troe, at den uhyre Magt hos ildsprudende Bierge og det til samme 
Tid bemerkede Iordffielv, ikke saa meget er al tilskrive Elektrisiteten, som 
de af Ilden hedede og indstutlede Vanddunster, som allerede andre have for
modet *).

*) Muschrnbr. §. 1468. Tychsens chem. Haandbog §. 545.
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