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Saml~nger til jydsk historie og topografi, 
bind 2. Side 210-229. 

Jorclskjælvet den 3die April 1841, 
Af J. G. Forcbho.mlRcr. 

Vod Confcrcnt...~rnn.d F'orchluunmcrs Død fan(\ lOR fOfurlclI ncre nlHlrc 

iklco udgivno Sngcr ogsnn cft.crful(;ondo Anl:l.lHlling, del' rimcl igvia er 
skroycL 1811. Da det pnngj rcldc/Ule Jordsl(jmlv lUlU rrunte .TylInnti, mM. 
dOl rm tngcs nl. h:wo særlig Intoresso for flelto Tid ssl<rift:i Læsere, og det 
meddeles dorfor her sn nlcdC!-l som del foroligge,' fra !"o rfaLicrOIlS 11MII(I, 
mod snnd nnnc minnro ReUelsor, 8010 cre fornnlcdigcllo del'ved, fiol Ar~ 
hnndlingon Gfl:Cr rLL v(l~ro dild.oret. ildet:: Cl\' hl cvQll sjcnncl1l sc l, nf ForfnU,o· 
rou. _ I nDf\nmnrH:-I illuslrcrodo AlnH\l1nk(( fol' 1868 png H1 hM F. givot 
en Fromstilling nf Ilden vostligo Del af Limfjordens Olll~ivcl~or(\ hVOI'Li l 
sluU.er sig Oll ga.nskc ko r/. Mcd delcl se nf ocl.LO snOlffiO .Tonl~kj(Clv . - Noglo 
Amnmrlmingcr (hcI,cgllcdc mcd J.) skyldes Pmfcssor Joh lls lrnp s vel· 
villige Meddeloise, ligesom EI,fI.l.'irl\l\d S l.cen sl. l'up hl\.l' Lillu.dt" nL C1I 1\( 

hnlll for Itcngcre Tid sidcn utlnrhoid ol Fortcgllcl::;o ovor ældrc .Tordshjælv 
i Dllnmnrk JUan. ::;luLl.o dellnO Afhondlillg. 

Det Jordsl(jrelv, som blev følt i den største Deel nf 
Danmark den 3die Al",il 1841, haL' med Rette tilt,nlkket ~ig 
saa megen Opmærksomhed, ~t en ll øic re Angivelse af de 
derved stedfundne Forhold synes at være i1<1<e uden Vigtig
heIl fol' Vidensimben og desuden at have l(rav pM en Hlere 
almindelig Interesse. Omendsl'jøndt Ityst<elsen ~Iev følt over 
den hele Halvøe, fra }(jel til lIj"rrillg, var dog den vestlige 
Deel nf Liimfjorden med dens Øer den Deel af Landet, 
hvorfra Phænomenet lmn ant,'!ges at være gunet nd, Del er 
ogsaa i denne Deel , hVOL' Jordsl(jælvel~ Udbredelse viser en 
interessant Sammcnhæng merl Lalldets dybere Samlllensæt· 
ning, og det er hel', hvor enkelte l'hænomencr nf ganske 
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unlmindelig Interesse lmytte sig til Jordsl(jælvet, Det vil' 
derfor lelle Oversigten over disse Forhold og tjene til deres 
bedre Forstoneise, Iwar jeg fornd sender en Oversigt Over den 
geognostiske Ileskalknhed af Liirnfjonlens Bredder, 

Den . ældste Forlllation, som vi I<jende ideune Deel af 
Danmar!<, Cl' Skrivckf'irlt, lIIcn <let fOl'cl<OJll Jl1Cl' ihkc Sa lli i dc 
1icstc undre Land c, li vor denne FOl'lll~l lion Cl' 1tl'.t'sl<cndc, CCllS
forlIli gen ndbredt over den hele Strælwing; det dallJler der
imod øcforJllige Ophøininger, og i det mindste 0111 en Deel 
af disse Iwn 1,,"11 bevise, at det il(ko el' ValJ(lstrømIllC, del' 
I,ave IOl'Unl ed iget denne nj evne OverIlode. Dell Cl' foraal" 
suget ar dybere liggende Grnnde, og i en stOl' Deel af dette 
Terr. ins Øer I<on "'an eftervise de tydeligste Spor af vold
somme pinlonisiie Bævninge r, del' have foranlediget Over
'Radens Ujevnhl'd, Øefornlell bli ver bestemt ved ,to re Slet. 
ter, del' arl~I<iIJ" de enkelte Ophøininger, og di sse Sletter 
forbinde her J,iilnfjorden med Veoterhavet og til ,leels Ill ed 
l(alleg~U.e t og bevise, at det, S0 111 vi i gcugralh:;j( Betyuning 
I,nve I,uldt 0er, "g~aa i l 'o rtiden i Virkeligheden hal' vær'el 
det. Il "" største af di sse Øer el' den, de,' indtager ri." 
slFl'l's!.e Dee/. ar1 '/1.,,; dCIl gnaer jra ]'iimfjorrlcn lige til Vester
havet og Cl' atl ::; !.. ill rra Jla11,st!wlmclI, og øst!wtme,~ ved en 
stO l' Sall dslette, Illedens den .inrod Sy(l bli Ve l' IJcgramuset af 
2 luve Strækninger, hvoraf den elle rorbi ll del' ueu Ined B orl. 
dum,lmH,t, dcn allc!nll med 1'h-yholm. 

Den nordli fje Dce].' af denl '" store Øe, hvis Grændse L' 
j t>g ikl<e nærHlCl'C vil alJgive, <1 .1. ilian 1I](.:d Lethed kan cfler
See dem ]laa Kortel , bes!..1acr af Skrivehidt. !Jell syd lige 
derimod, imc!km Sjøniuf/ og dc liylig :l11 rørtc sydlige 
Gl'ændsc l') IJcstaacr af sldrtig, steenrric I3hl;\lllcrgcl udcn 
Forsteninger, (sallds)'nligviis lJ ørendc til nruLlIl](u]fOl'lIlntio
nen), ar [luult Rullesteells leer og Rul1estcenssalld, Ved Læ
gind (Nørlr"a So"n), midt i <let.te Termin komlller Krid tet 
endIlu engang frclIl; det salll Ule el' Tilfældet }Jua '1'hyholm, 
med Liimst,enen, snnledes, at. II,on vel er heretl.iget til at an. 
tage, at Si<rivel<ridl.et elle r de ti l den ne 1"ol'1l1 atiOIl horende 
n)'ere Dannelser ikke ere dybt skjulte lLllder ltu1Jcsteellsfor
motionens i3 Afdelinger'). Del', hvor l( ridtet 1<0111 111 er til 

l) l~ , tlccl tc l1 P. l1dig dC I Ign l1~ n\llJ cslccl1~rO rlttntioIlCIl D/'uwdwlcbltllcl_ 
.<;0 11, Itlllles l.uc lIslcol' og lLullC:$lC'l\ lls:mlld. J.. 

l'J:I 
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Overfladen, findel' mun Spor af en nt~llig Mængde J on]fald, 
der have efterla,lt trngtformige Fordybninger af en 3-4 
Alens Gjennemsnit og 1 '1,-2 Alens Dyhde, Navnligen pan 
Yc"db e"g i Nærheden af Nors findes de i nt" lIig Mængde, 
især pna Skr:.cnten af Bakken og næslen hvert Aur dilllnes 
der nyo, Ifølge Professor Steenstrnps lagtt"gelscr følge de 
især en Linie, der gaaer fru Thisteu lige imou Nord, men 
de ere paa ingen Mande ilHlskrænl<ede til denne Lillie, og 
jeg har seet dem ,i Nærheden af Vester Vandet og tiere Ste
der, Disse JorMnld, som snaledes ere udbredte over den 
Deel af Øen, hvor Kridlet kommer nær ved Overfladen, 
stane i Forbindelse me,l et unuerjonli sl< System nI' Huler, 
h.... ilket man bedst seel' uf dl!l nucr\i:v rorcligc Phronomcll 1 soth 
Norssøen viste for omtrent ~ AnI' siuen, da der dannecles 
et ' Jordfald pan Bunden nf Indsøen , hvilket so m et Svælg 
opslugte nit Vanuet, snaledes at Søen i en længere Ticl lane 
tør, indtil omsider ue nnderjol'!lisl<e I{annler sandsynligviiR 
have tilsloppet , sig og Søen lin nLtr,r er fyldt mcd Vand. 
Ganske paa sanlIlle Mnnde forholde lignende JorclfaldhuUer 
sig pM Mm's ,og pn" uen Kridløe, hvorpna K okkcd"t li ~ger, 
hvor lIlan leder Vundgrøvtcrne til disse Jo rdtragtc og el' 
sikl,er pM, at de vi lle optoge nit det Vand, SOIll sclv de 

,', 
.~ . strerkeste Tøebrnd og Regnskyl kunne medføre, 

Nord fol' den store 0e ligge li andre: den sankaldte 
JIansthot",en og en Øe, hvorpaa I( irkerne l:ljardelllaa l, østc r
ild og l-lundslrup li<\ge, og som FoUlel lmlder Østhotmen, 
Di"e to Holme ere ndskilte Irn hinanden ve cl et smalt, fol' 
længe sicJen udlørret Sunu, og i uen bredere Fordybning, 
der adsl<iller disse 2 Holme fm clet egentlige Thy, ligge nndre 
smM Holme, Endnu hetegne Folkesagn det gamlc 1"1I:rgestecl 
over Sunuet" og i Nærheden af Nørholm (Nørtorl"!) Cl' del' 
fundet et Anker i Kjæret, Denne sithtc Gruppc af llanstbol
men og Øst.holmen Cl' ikke længere reent Kridt, delte findes 
ikkun ved Sicl"n af Bal<kerne, medens den øvre Deri af disse 
bestaner af Liinlstecn, Dc nyli g omlalle Holme ere adsl<iltc 
fra de nærmeste veu en meget bred A nn af FjordeII , som 
Jlan de flesle Steder ligger fnl dkom men lør og Cl' becl æld," t, 
af Flyvm:'luHl , men fm Hnnnæs ved en eaunu cxislcl'ende 
Arm a[ ll'jorden, hvor Vnndct nlJigcvcl Cl' san. lavl) at en 
"ci fører (lcl'ovcl' og Comlllllni~ltt.i(}IlCn ildntn s.iddcnt og 
vell meget. høit Vande bl iver "fbrud l, lI aIInres er lin en 
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!Jalvøe, Olen i dens nordlige Deel hænget' den summen med 

Fastlandet ved lignenue Lavsletter SOl1l de ny lig ollllalle. 

Pau den sydligste Punkt l<Ollnn er ;der Kridt ,frem, derpM 

hviler Molcer, lleqlUn guu lt Hullest.censleer, Foruden denne 

Øe forekommer der fLere mindre i Øst.crhnn herred, SO lO ulle 

bestane ~f Rullesleensleer og -Sund, og først i Nærheden uf 

B t,lb.iQ1'!/ct komlller dcl' meget Ildm:.crl<ct LihllSLcp,1l [rem, som 
llll sammensætter flere øcfol'llligc Parti er illf(.:Jlem Dulujcrget 
Dg 1{liim og Syd pau indtil Aggersuorg, Dennc Liimsteen 
'Cl' pall de flesle Steder, og manskee pan nlle, adski lt ved 
sund fonnige Fordybniuger fra den Jlufølgende, slore Kridtøe, 
Itvi s NordgræJldse fra Hjortdal til Drat,bjerg hæver sig SOIll en 
Mnur op af den st.ore Vensysselske Sandsletle, og SO lll stræk
l<er sig i en bugtel Lillie fra Svinkl øveJl ved Vesterhavet 
incltil Manstrnp og Aggersborg, Fra ue mere østlige øcfor
,nige l{ridlpartier adski Ues den ved den store Dal, SOm op
tages nf Itycaae, der st.'l<\Cr i Forh inel eise med e1en store 
Vil,linose i VensysseL Denl'" sLore I<ridtoe Ii nr Jordfald, 
ligesom den anclen, der ild<un derved ere fllrsl<jel lige, nl del' 
oCr langt færre , men disse uthnærJu! sig ved en mc~ct beLy
delig Størt'clst" Sanleucs hal' een i Nærheden af I( old",dnl 
ct GjenllelJl,"lit af 50- GO Alen og ell Dybde af 15 Alcn, 
Ved Jannsted fandt, et sandant JorcJfal<l Sted i Anret 1837, 
l Kriellldinlcn vecl Sv inkløven seer IlInn tydelig Anrsogell 
til disse J'ordfald og overbev iser sig om, at di,se hyppige 
JOl'Clfald have deres Gru lId i voldsonnllc Forstyrrelser, SO Ill 

lir icllet, hnr lidt i tidligere Tieler. Man secr Iler nell1li!;, at 
Krillt.ct ilieleslutlcr to store Partier af nulleslcenssllnd, der 
:l[lbclIunrl em lnllgl yngre cl1d Krid tet og allsna kU li I\tm 
være bleven omgiven nf uenne Subs(,oll lS forIHeclelst store°m vrrlit.1 I i nger. Øen }Jfo1's har i sin cnidlerste og høieste 
Deel underst SIU'ivel<ridt, ucrpaa et Lag, cler svarer til dell 
Knlkstcen, aCI' forckOll1lnCt' i sna ll1wgLigc Masse r i Fnxøc 
llnltke; derl'aa Liilllstcen og lJIegel,ridt, l ),,,, Sydsiden ere 
di sse l{ridtlllasser bcdu,ltl<cde af lJla3nlC:rgel, Itnlkslcens-Leer 
og -Santl; paa Nordsiden derimod kOlltlllCr Molcel" og d(:r
paa de nnd re Jordarler, Kridtet viser del Samm e I'h,cnOJHcn 
ni' Jordfald, og S<:hade har eUlhln anført nogle lI)'e Tilfxlue 
af Sænllllinger, Halvøen Salting hnr ingen ]{ridt og over
hovedet ingcn SleCllarter, der hen høre til IhidUorJIHlli ol",n, 
Dell best.lIl1er især af Illeget lIIægt.ige Lag, hen lJ "l'C1I d" li! 
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' Bruunkulformntionen, beclmkkede nf lTIu,gti((e RnlIesteens
Sanellnl;. Det hele sankaldte Iiim11>cl.lamZ, inelt il BjørnsllOlm, 
viRer en ove_ordentli g; mmgtig Bcdæl",ing af Rn llest.eenssnnd, 
hvol"\lnner ocr ikknn pna enl,dte St.ede ,' forckommer Rull c
steenslee,·, og dcnne Beslmll"enlted fortsætter sig mod øst 
indtil Hohroe ved Mori:lgerfjorden. Ved Bjørnsholm kom
mer Liimstenen atter frem, ct Liimstccllsprntie, del' !-iV:"ll'cr 

til det., som forel,omm er imellem oe t.o st.o rp. T{riiII.Aer, SOIll 

før ere blevne om",lte, og den nc Liimst.een hviler i Nærhe· 
den af Løgstør pnn J(ri dt,. bo c1en lICI e Str",I, ,,in!; i,"e l
lem Løgstør og Nihe, hryrl er J,iimstenen p"" mangfohJige 
Steder frem, og dette Lii;nsteensl'nrtie er imod Nord gjen
nemskoal'et af mangc FjortIe, der nu iilcl cels ere fuldkom
men tørre, im od Syo bedækket af mægt.ige Rullestecnssand
masser. Ved Nibe begyn de r I(ridtet igjell og clermed I<om
mer atler øefo nnige Masser tiIR)'Ile, dcr IlU leelsagc. Liimfjor
den paa begge Sid er iIldtil dens Udl øb i l<:tttegattet. 

JOl'elsltjroll'c1:s Ullbl'Cll clsc Ol; Sf.YI'I<c. 
Det er tnnnskee pan Halvøen llannccs's syelligste Deel, 

nt J onl skjmlvet har viist sig stærkest ; her i Sognet Arnp 
var der il<ke NOi;en ]Jun Mur!'en, som ild<e følte det, medens 
dCl" pna tille øv ri ge Steder, sclv dr. r, hvor man troede, flt 
Hu sene vare i D(~r, \'cb mod at st.yrt.e i'\[l1n mcn , var lVla n~CJ der 
ild<e ingt.togc det, Mnr de vare b"s!'jæftigede med Morknr-' 
beide. ]{irken hovd•. fuoet. cn Revne, og en Drndevicls", som 
pna c1en Tid fnnut Sl.ed, blev afbrurlt, furdi de Til stodc. væ
renele tlygtecle fors!, rn: l<ketle nd nf j{ir!<en. Pon den hele 
Øc, hv orpaa Tlu:slr.cZ ligger, synes ncvæge1~cll omtrent at 
lJnvc været li ge !-)tærJ( op; jld<ttn lidet millclrc., end pna det 
nylig unført.e Stl'<\. T Thi , t"d faldt flere SI,orl<tecllspiher 
ned, og Here Bygninger nk Revner, een ""dd" i den Grnd, 
at den mnnLLc lw(lrivns. D el $lIInlnC gj l'.lcJcl' ogs:la om den 
syrl lig,tc ])ee! nf rIelI lle store 0e, selv der, hvor det. ild<e er 
bel'je"dt, at der lindes l( ri elt i ell hidtil nRnet Dybde. Sft", 
ledes fik ](irl<cn i Jfcstewi,q en Mængde nevner, og overalt 
pan hele Stræl<ningell frn lJoc/.dum indtil Kiitmoltcr, vnr der 
mcg~t Fn:!.) dtH' ikke ingttogc Rystel sen, os overa ll hlr:vc 
Folk forslO"æl,l<cde ved linseIles ](JI:lgen og de rved, at 1<01
l, en fuhlt ncd fm I,oftet og Va'ggene. !1<lnll1 paa enl<ell", 
Steder i den mell elllstc Deel af Th y, hvor ltullesf.eenssundet 
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er mægtigt, synes Devægelscn· nt hnve vmret mindrc vold
sum og Ilt være nl\d[luacL Fleres Oplllmrksomheel. Møllen 
p:ta Velldbcrg blev Sila slmrkt rystet, ut den hele Dagen 
var, som Mølleren udtryl<te sig, ledesløs eg gik høist uregel
mæssigt; først efter nogen Tios Forløb havde den nt ter 
vundet si n regelmæssige. Gang. Ve,l Agge,., so m i Forbin
delse med Aalu", danner cn lille 0e, der er adsl<ilt fra 
ThylltuoeL~ store 0e ved Fladsøen og de lavc Stræl",inger, 
(ler forbinde dell med Vcsterhavet og Liimfjorden, iagttog 
niall Bcvægelscn forhold sviis ,nilldre, Byen ligger tildeels 
paa Flyvesullll, tilueels ]loa Rulleslcellsleer, dcr hviler ]lna 
l3IaalOcrgel. 

Pna HarLsl- og Østholmaa følte lnan Bcvægelsen meget 
stærkt, omtrent p"" snmme Maade, som pna Thyøen, men 
det synes, SOln om den var min tlre heftig pan den syuøst· 
lige Deel af 0 sthohll ell, og Jlavnligen i den laverc Decl af 
0 sterild blev den ild<ll n følt megct svagt. 

I tiet Parti , SO lO ligger 0. for tie lI ævnte Hol me, og som 
indbefatter 3 Itu I lesteensøer , forb undn e veu mcget store 

-Strækninger nf Lavla lld, bl ev Jord sl<jælvcl kun fu lt j cn 
ri llgc Grad. DenIle AftagelI i Styr!< e iag ttager ma li ty deligst, 
lianI' mali fra den syd ligstc Deel af llallllms gaaer Ol' imod 
N. - fra !(ridt, bedmkket nl<!d Moleer, til l<ullesteellslee r. 
ller nft"gcr JonIRI' jælvet.s Styrl'e Illeget lllllti[lt, og ma" cr 
mC[let sllarL ]laa Steder, hvor il,kn ll. Faa have følt oet" 

I'"a de LiimRl.eellsøer, der dan Ile Partiet ved Bulbjerget, 
hliill' osv., blev Jordskjælvct følt stærkere og, salli det, sy Iles, 
med meget forskjelli g Styrk e. Snaledcs havde Sli:ell hrydel"lle 
i Bulhjerget aldeles ilel,e iagttaget det, IIUII C II lill c Pige, 
de,' stod ved Siuen af Arbeidel"llc, følt.e ell let Bevægelse ; 
derimod allgivcR det at vmre følt llI egct stærkt i Stecllbrud
dCllc ve(l Kliim, 

Jfanh"n edm"1IOS !(ridtpurtier fra I{okkednl til Hjortdnl, 
fru Aggcrsbu rg tilll ,,,tbjerg, ti II igell",,1 dc Slllaa Sideøer ved 
Brntskov, Ilronst og Oxltolm bicve rystede overord entlig 
stlerl,t, cndskjølldt dog ikl<e saameget, Rom Tb yJa ndct.~ l( ridt. 
Her paa dette Parti c, som atter udmær!wr sig vc·d meget 
store Jordfa1d, var Forde)jngcll af Bevægelsen meget mærke· 
lig, pna enkelLe Steder, som f. Ex. i Anr"p, blevet Huns me
get st'lJl"l( t r.Ystet, mec1cll s et an tl et., salli lnoc ikke toh,i ,"Jrede 
Skridt ,lcl"fr~, aldelcs ild'e blev bcv,r."d.. I e"keltc lJ.ver, 
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som f. E. l Fl egum, f"l le man det nideles ild<c, medens 
mnn i den nordlige Deel, i Sognene TraJlum og LeeruPT 
følte det overordentlig sl.ærlct; ligeledes i Slejerpingg:w nl. l} 
Denne st.ore Kridtøe . "fslcjære, med en brat V,~g i.mod dem 
store vensysselskc Sundslette og Jorrlskjælvets Styrke aftagar' 
meget hurtigen , nnnr man ganer imod Nord. Sanlr,eles følt~ 
]mn Enkelte Ryst.elsen i Klithusenc; i Bækkcneluncle(?) hArIe
man kun den underjordisi<c Tord en'. l' Blol<1u, s"ne i:cgttog 
man det ild",n pna Møll eIl , og længere imod Nord , i Hjør
ring, var det høist ubetydelrgt, medens det i Skngell n1clcles; 
iklee blev fnlt. 

I den store nal, som ausleiller Nørre·Sunub)'es· J(riell.øe 
og Vncl'mns Rllllesteensl eer fra den nylig omtalte I(ridt.masse,. 
var Rystelser stær!e (Bidtr.Ise, Aabyl<roe, AnstrIlp). ran' 
Vadums llullestcensøe blev Jordslcjælvet følt meget svagt 
og ligeledes' pna Sundbyes ](ridtøe. 0verhovedet viser eler 
sig ideri ne Dc.cI- af Liimfjorc1clls I{reelMr den besy nderlige' 
Anomalie, at Dalene bleve stærlet rystede, meden s Kridthøi
deme' ilekun følte en forhold sv iis ringe Uevægdse. Ddte' 
begynder med elen· nylig omtalte store Vildmosella.! og er 
gnnslee lenra!cte!'is!.isle i Omegnen "f Aalborg, ll vo r nyen selv 
blev meget, stærlct 'l,e'væget, ligcsaavel som de ell lcelte Hilse, 
som laae l"ngs med Ji'jords id en eller i D"lr.ne imallem Kridt
øerne, medens 'Rystelsen entl'n aldeles ildee blev fult c11et
neppe ingtt.1get ]l""" ](ridthøiclerne. Mecl den sam"'e I{" ra!( 
teer synes Ilystelsen nt ha ve vi ist sig imdlem Anlhorg og' 
Liimfj'ordena østlige Mundin g. 

Hr.le Øen Mm's har været uds"t fOl: omtrent den s" mme' 
stærlec Ilystel"e som 1'hylallrl, ogsa;! her revnede en Kirke 
og faldt enleelte SleO!'s\.ene nml (Tødse). Den vestlige Doe[ 
re[ SetUi".9 IcaI' lielt ,len snnllne nyst.r.]~e som Mors , men i den 
østlige Deelog i Nærheden af Slcive hnr Bevægelsen ildeul1 

I) 	 I nI d('nno Ul'c~cllll r.cF.$ighcd med Bons)'n til FonlldingclI :;YI1C8 
IOnu nl 1mllll0 fOl'fulgc rHI .Ij~1l(h·l IJov : DeL er F.krronl,crne, som It!
tid rY!'lt~l'I~ og I. vor 111Icgtisc l ,ng ar JtullcslcCHB!\ nnd forcl-oJlHllC, r~,· 
leT man Jty:d.chmll megc l. ~itll. eller !JloL ikke. D el! limile IlCIH 'C I'!r· 
ning sLnner 6:l.lIIh;yulig'lii l:l i l!~orbindp.lsc med dcn Inslt ..."gd~e, :.lL og

i; n.tL .J ortlrnldcuc (VuII<IlH3.'S ved Nono! og I<oklccdl\l) især furdcOlHlHC 

pM Sl<rrcntc l'nc ; dcn nudcn Ing ttllGdi-io !':l:\:\cl' rimcli~vijs i ForhiH

dcl$\l' )Lu,:d (1011 lllegeL l·iuge LedeevIle. Bom SILolllngene overhovedet 
11:\\'0 for Stød. . F o rL 
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været ingt~1.get som meget sv:cg, eller slet ildcc. SallinlJ r.r 
nrIlUllkt11h~c l', b~dæl{kct }Ina mange Steder a.f JJJæg t.i g:t~ ).OIg 

"r Rnllestee.nssnnd, og lIIO.1I seer tyel eligen, at Uevægcl sen 
i clenne Egn har strnnleform igen IIdhredt sig fra M()r~ ej(:S 
](ridtpnl'ti e. Delte sL.1(lfæstcs endnu mere, 11:1;11" 1110111 lægger 
Mærke til, nt Jfilll""cUc(')!clcl.s ves t.ligc Deel har værd meg<:\. 
svagt bevæget, saa1cdes at mnll i de dybere 1i g~enelc: I)ale: 
hyppigen ald eles ikl<e har mrcr!(ct noget, IlIc!lCIJS III flll I l; lil 

lløidel'lle hist Qg her h"r følt Stødet. Ved Bjør"shul"e, paa 
dell syd1ige Skramt. af Løgsf.ørs- Liilllst.eell ~ l:)c) var Ryst.el se·1l 
nUer meget. betydelig) og paa SilIlIllIe Maadc viste den sig- i 
Løgstør selv, VM Næsborg og i Nibe. Næsborg Kirke s l,al 
ellelog have fn" et. en Re vne. 

v Den øvrige FonleJing nf (len sV:1gere Dcvrr.gl!lsc i Lan
det fl'embj'(lc!' IIU fnrhold svi is i"kllll lidet lIIærl<t!ligt. Over. 
cC lI ssLcmmende med den Erfnrillg, at det. er (1<:11 vesLligt! 
Ded nf Liill'lljorden, hvorfra Bewæge!scn er ga"d Ild , sy
nes det, som om den har fonl(:dt. sig gallslcc eCIlf\fo rJni ge ll , 
og at man kunde slaac isodynn.lllishc Duer over dCll sydlig(:n.: 
og øst.lige Deel jf Jy1l3nd, n";)r man ganer nd fra cl; 1'nnl,t, 
som ligger noget syd ligt fol' This ted: Hingl'jøbing "on""er 
d~ til at ligge i ~amme Paral1el Som Hobroc osv. Undl" f\cJ
scr sYlle); ogsaa her at vise sig derved, at IIlægtigc Hulle
s leenssa ndl"g have forhindret Stød ets Meddelelse, og nt Stø
det el' bleven le!.tere iagt.tnget, hvor l(ridtforJ\);)I.ion f' ns S t f'l! n
arter Iwmme nitI' til Overlioclen. Srutledes bic " J orclslejælvet 
fø lt i den Deel nf nobror., som ligger lIærll,est ved Fjorden, 
meden s mnll i de høiere liggenue Dele "f Byen, 1''''' U"lIe
steenssand, ilcke i"gttog noget . Mali følte Støcl et p"a Hol
kenhavn ved Nyborg, hvor Kridtfonnal.ionen s Stl'ennrler kOIl1
Ille frcln, og ved Ncstved, hvor man ligeledes i" gt~1ge r ](rid
tet i enkelte Partier i Jorusk"rpen. Den øs!.ligsl.c Grwnuse 
for ,JordslejlClvets yclc:rst svage Zittl'inger el' l lclsinllør og 
](jøbenhavn, hvor det 1'na begge Steder er følt "f enleelt.e 
Personel'. Den sydligs te Grænel8e e l' ](iel, hvor n,:,n Jip;e
ledes hnr iagtt.aget det. Jeg bal' nllel'Cde omtalt .Jordsl(jæl
vets yderst ringe Udbredelse imod Nord, idet det ildee en
gang ilnr nane e Nord spidse n nI' Jylland. l den sydlige Il eel 
af Norge (I,'ahrsund, Arenc1 al, Chris(.ian,nncl) har mon følt 
det, men ikknn nb etydeligt. Paa Liimljorcl en selv h"r ((Ian 
iagttnget det pn" et SI,ib vetl Ani borg, nogle Skibe ved 1'hi

http:J(riell.�e
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sted, llle<kns Fislecrlle i Donelelle i Almindelighed ildee hove 
lap:t M",rkc dertil. Ved Ibis i<lgt.tog ",an, nt Vaudet verl 
MUlJ(lillgCIl nf l"jorclt'J1 l<r\l sr.th~ sig \):11\ ell hl:~ynclcrlig :Mnacle 

HlIrIer Sf.ø<1t\t. Vcd :Nibe )<om omt.rellt. 'Il Tim e dtcl' SI.C)c]ct 

ell Dølge op poa Landet. Ogson Hovet Ve"t for den Deel af 
.Ty llillld ~ flr.r i!iær har været l'Y8t.ct, h:11' l.:1gct Dcd i denne 
Bevægel ,c, 111 en cl" del.te stl",er i )iorlJinel else med "Ilflre 
}'hrunollwllcr) }cOl lll1ler jeg SCllCI'l.l tillJage dm'lil. 

ltct.nill~, Vari;;hcd , '1'ifl. 
Ho\'ed"tøcl('t. ineItra f paa nile Sted,,,· imellrm 4-:) ~:Iler

middag j I\l('Jl i1t !WI1 fm. Anlhorg hil!' jeg en i\ngivelR(\ Iler 
1mn het.ra gtr.s ::;0 111 t.ib;tn.chl.dig nøi:."lgtig) hvul'dlcl' Jord · 
$Iejælve t indtraf Kl. 4, ~G M. Sanledes' blev de\. iogtt"got 
af Cnpt. HlulllllC) dcl' Cl' ovcrhcviist 0111, al Feilen i dellne 
'J'idsbcsl.ellll1lelse ild'e 1,011 1Illgj"re l) M.. l Sallin!; villIIon 
allerede Dng: cl1 irorvcicn 11:1VC bcmær)eet omt.rent ved ~;\mmc 
Tid et svagt Sl.ød, og i Hauders vil man hove følt et St"tl 
den 3die Al,ril IO. L Di~se lagtt.agelser kunne dog meget 
vel bcror, paa l'eil~1gelser, dn man før"t efter det cgp,ntli~e 
Jords)tjælv lW-l" lib,lucvct dem uogen Bcty(lninl; ; deri III oll 
vi se to ondre Ia~tl"gel ser, ot det egentlige J ord,kjælvst ød 
1,,111 s lut.tede r. n heel Rælder. af g:ulsl", Slllna dirrend e SI.od. 
Havet va l' nemlig ;\I J e rc(h~ fra (len tidli~c Morgcnslund i en 
Jlwgct voll1 som nnvæge1se, SOIll ilde c IOHnle lil skrivcs d('m 
svn!;e Vind, sonl blæst.e 1''''' den Uag. Ilevægeisen tog til , 
indtil det egentlige Jord s lljmlvstød lCOIll , hvo!'dtcr lio""I. 
1I1o.v roli gt. 1'''0 et Sled (l'jnlt!'iug) sllol r.ndda Jorcl"Jejmlvllt 
have været ful gt nf eB meget høi Bølge. Overcensstemmende 
Jlel'lned er en lagt.~1gel s e, SOIll en [<Olle i Nycl<jøbing gjorde, 
der 1,avtlu været længc syr; olj bd:mc1t Hig i en Hlcgel ner
vens Til sl.and. HUl! bclc\ o~ede s ig over, ot. el! Hnlld bestan
dig g lwd sig opad S'''lgebclleue, cndslejøndt dcl' intel Dyr 
var, og do JonhJejælvsl"dct havde fnnd et Sted, s prang hun 
op og forl ongtll, nt. IIIOl! s lculcle ska l!'e helld c l'red fol' HUl!
den. D isse to, aldeles af hinanden uo.rhæn ~ige lagttagel,"l' 
godtgjørc cft.er min F'ormcnillg, at Jorden hulc dcn 3dic 
April hor været i en dirrend e Bevægelse. Havets stærlee, 
af Vinden i1eke fornlllecligede, Dølgeslag betegn edes af lIi
slecl'lle med NovJlet U",Zenoc, og denne Undel'søe blev iogl.
taget fra IlIokh usene indtil Agger og inaaskee cndnu syd
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ligere. Ikku n frn et. enest.e Sted, fra ]Oithusenr., " nvd" Fi
slwrnc vovet sig ud lIaa Søcn, mUH de 1I1HIgik J<UH vnl1sl~e
ligen ot dl'lllwe, lordi Søen hwd 'sa" ~t.ærl, t i''''' I\cvlen. 
Ved Agger mr.cnlc Fi skerne dog, nt de IWHdc h:lvC g:l.:H:t. ud 
at fi ske, hvis il,ke lleskja!ftigelsc n 10"cl et stran,ld S leih 
hav dc forhindrct <l cm d(~ ri. Denne llcvægclsc n1' Il n.vct, 
som i dette Tilfælrle eftcl' alle Stralldhoere, Menin ~ ild,e 
)<all forJd arcs ar. Al1l1ospll re l'('.ns 'l'ilslaHrl, Ilina da li gefrc m 
anllces ~om p.n Følge :Ir ,Jor(h;J{jælvd , SOIl1 cn Hevægld.)c, de r 
af clel! l'y5tede Joro el' Hl eddeelt Lil Valldet. Il:tvct., ,],il,tollll 
vecl dett.c JOl'ds l,j ælv har :lObuet Foll, s Øine fol' li gne lIII e 
tidligere Phællorncncr, og nnvnligcH mindcs m:-tll endnu , hvor
ledes ~O Aul' t'idligc l'e, den 4de Al'rillf<21, en Iig w ln plud se
lig paolcollltne!l lJol' ægelse "f Ilavcl blev fordæl'vcdil,( for rle 
fleste Fi l-\ Jwrc pan Slr,lIuJen imellclll ll:mst.holI1Hm og ~ 1';:1gen. 1) 
N;1~H' Lulleu Cl' ul"oli g-, vove Fislwl'l\c ved de nlll~ ]{yst sig 
iJdec Hd paa Havet) fordi JJncmlingcrn c cre sa~L svæ re pHa 
TIevlcrnc og paa ::;trand cn. Vei,.et var del! nag illlidlertill 
meget !;odt, og fm ethvcrl Fis l,erleie l;ln~slllctl hel e Str;llldeu 
var Folle g::t:lct tl{l fo r at fi sli c. Pl"dscligcn oplwm <lc l' en 
mcgct voldsom Jmul Soc, 1,vofJ}1ed ff-Jrsl se ll cre Cl ' Storm 
forencdc sig, og: af allc 13uudcnc blavc forlldcH Hug ic, som 
redd ede s ig til Norge, 10111 et Pal' fr r, lste. Alle ,I c uVl'ige 
kæntrede i Drændint(clI lJ i\U de.n yderste Hcvlel og 11I(!gt'l I':la 
af tic leæntl'cde llootle ~ MalHls l,ab 1I00ede ](ystell. lJisse fu l'
talte, at Ilayet var kOlOlIIt~ t i }{og, og da jeg rOl'l:'lIlgt(~ cn 
nærmere lt'orldnring al dcn l\'laud, som meddeelte mjg dcLLc 
FactulIl , sagdc klll, at Ilavel ha vde J<aslel Dobler, ~OJlI Jla{ll' 

') 	 Som cL SlLpplCmeTlI, I,nn hCl"l.il rnics Oll lngltogclsc rrn Silll i Anret 
1868. hYOI"olll (lcL hcddcr i den I,VCf; ll)l e:;v igskc Avi:-;(': uLfl luagoH 

dcn 6to Jllui Om IU I.c rmidd:lJ;cll 1<lo (j 11M dcr lilcll"lLgcL "ig Oll 
mn;.-!,v:crdig Nnlul"bo.c;: i\'cnhcd i Li~tc,.dyLJ, idcL Lrcnde Bmf\d ~~JC 1' Ilf 

uhyrc Hoido cfLc!" hvcrfLlld rc pludsclig r,,:\ Hovct va:lLctlc iluJ hllo,l 
Ln.lld mcd fillfLtln.1I Krn ft . nL Socn rull,'rlc lloosLcn Ol' lil 'I'oppell I\f 
f)l\ucltlynornc. Sorrn c \'n l'r: "IHI. yold'lol11IlH~, ni. hvil' ~t glcilJ i :;1 11111110 

Øioblik 'I :wdc vrorcL i Nærhedcn nI' GrtllldclIC ror Listt:rclyh 1)~nI L
])1\11IIc/lC( 0J; ))11.istcnl' , vildu dcl up;\aLyivlclj~t Vl"('rc gnf\(~ l IHltlcr IlIcd 

MlLnd og MIlIIS. Im cll orn h vcr Su forlølJ (:I ~ , 10 MilluLtcru. - DeL er 
on pnl\ mnngc Stedcl' gjorl g ..rlll'i llg, al Jonhd,jn.:lv o n e !cll s:l.c;:c~ af 
lignendc pht~l :Jdigc Uølgo,1:ltIllc!!)Cr, og dcL hCI' nævnle P1HCllol1lr.n 

lwn ncppo forldnl"cs O-lIll crl ('II C14 cnd r-;om Oll ,lIlIdr:rj ordisk Jonb'y
'I lc!!:iC , hvis direkte VirlOling l,cr iHe I':ll' lJr\.flCL J(Ylftcll . .1. 
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Jun.n stnngr.r AnI. Mon I,~n derfor neppe nære nogen Tvi-! 
0111, (It. (l(~nl1c Bevægelse var ledsaget (Ir ell GasutlvilcJillg: 
l)an UllVcts lllllld, 

Mon har allerede vcd flere J.eilir;heder troet at illgLL1ge 
Virkninger af Jonlsl 'jlclv i hin~ forhenlclige Vandfl ader, der 
uf og till olllt.n'ut CClI Gnllg i hvert AarhlllHlredc, h.i\:II1~øgc 
vore 'Vestlige Kyster, llavnligclI hal' 111:111 af <Iell utrolige Bur
ti~hcd, ·hvonll~" l'lodcll lIf 4(lc-[)t.c FclJrunr 1~~5 stt.:g. ::;llIl
tet "ig til vnll<anske Uevægel",U' pM llllJHlcn at j'lavet, 

Jonlsllj:c1vet hm frn N,V, llg gik til S,O. Dette Cl' den 
olmindeli~e llelning, SOl» angives fra olle Stede" hvnr det 
Itnr vrcrcl t~Jlllllclig st.erl;;t., og: ClI stcnhdcs god lagttngel.sc, 
som Cnpt. llluhmc flll~t.ilh.~de j Aalhorg illla en Ly sekrolIe, 
der val' sat i svingende llBvrcgcl~c formedel st Jonlskjrulvct., 
giv~r dcn SHlIlIllC Hulning, SOlll Cl' Kridifol'lllalionens Stryg
llill g~1illjC . MOIIge have st!.ct. J on!l!n bølgc, og alle udcn 
Undtagels~ crc ellige i, nt Uevægcisen val' b"lgeformig. ') 

r) 	 Eu Lil JlRilJo Avis!! givelI Meudcldse rr'll det vcst.1igstc Punl.t i Lnn 
del, U1nt\vnlllh:hull, SYUC::i l". oi nL lmvo været j ncsiddclse ur, Ul\ 
tlcuuo AOlt\II\lJillg blev IIcd~hevclI . Baarlc dcn ob::;cf\'crc.lc Tid o:; 
de lIel:\Lc PhæIlOIIICll(ll", uO!' h~II I>:l.c;:ed(1 .Jl!rll!~l(jxlvcL, srllll :;;lClHIIIC Im:u 

hglLngehiernc fm uc mere lIunlli.c;:t Lclig.c;:eude Stcder. 
nUa j cg den 011;0 Al'l'il n:gulercc\c IIlit Uhr ved till ien!! Notlg,urg 
i JhlVI L, og tin jcg 0111 l~nel'lI,i,ldllgeH Ili ehlikl.clig eftor Junlry ' 
glclsell havdo ob!)ervel"cL 1\lokl.cNle11eL, I;"n jeg mcd t:iil! \« 'rhed nl1' 

give, nL donne Nl\lUl'hegivouheu irullmr ber ved HIMVI\llU JO . 4 
8,j-36 Min . Bil Ly,I, li g f.Jydell nI" lI~r, 11I1t,tit; I(jtli"licl pn.ll eu 
BlccIJi'I'(l, gilt ronlu Tor Jtu·,lryslc hic n og vlll"cdo ovcr cL Minut, 
SllmL 1,1111(10 lydeligt hCII1n.:1"1te::l Ilt kOllllllO rrn NV. og Lnho !l ig i 
SO. lt~'8(01l~el' !>clv tiynLes n~ rlJl.c;:,~ !1n.IIlIIIC Dil"cklio ll ug ytJrr.rlo 
Kig i eu hOl"i·l.Olllm cllor r~l.l.cL·C hølgeLlgl.ig (scilnllrh~) JJevlcgclse, 
dcr t.illog ; nogle 1:)eeulltlor og cn,ac IIIc\1 oL stærkl. Ilyk, SOUl 

eftel·lod cn ~ilUC. II. Be"Legoh.cTls UL'MI elle r St.yrlcc 1:"Hlcr 8jl::" lin
Lndig ,'ii~ il,kc Ileiagl.igl. hoskrivc. og jog ",Iml Jcrror i SM H en
SOCIlU O }WII IJclIlærlw, nL min l":lIl1ilie og JCJ; , UllSloLJord,,\<jælvels 
SjlChleubctl her i fJLLnJel.. luLet. Øicbhk tvivlodø 0111, hvaJ J('l \ ' 1\1", 

luen t.)'e(lo Alia IHI af HuseL, MiL nfl.rollrcter stou vcJvurcudo 
plln aln ullL Veir, og B:wcl.) SOUL jog en.. 10 Mill . en,cr Jurt!rYHlol· 
aC11 gik 1\0.1 til, VI\(" uFCAL.cn blih"t.illo og meget. bvt Rom cn Føl.c;:e 
:r.r, Ilt del. vm i Bhhetitlell. Hvorlode!> Hnvct. pnn SS1l1Lme 'l'id Jmll 
Imv a. v:OrcL i ct. vohl~omL Oprør pM L crnviss·{{t\llte ll - hl'illc ct 
Aviwrno hnvo beroLl.cL - ar jcg iHo idm,d l,i l nL forkll\ l"O.u 

lierlil )(un dog gjo rco dcn Uumu.~r1ming, nl lig: esolll Jordt)hjælvcl 

;!:!l 

Eell af ,Ic intel'essalltc"l.., Ingttll gel "e,' el' mig TIledcleclt. IIf Dep;
lI(~n i Vc~t.cl'vig , SO Ill sulte Gulvut i sill 8tu ~, som var beln.gt 
mcu F'liser) reise og bevæge sig lJølgdol"lnigell. lIall meenl.c 
nt, !CUtlIlC ant.a.ge Bølgens Høide til omtrellt 31'olJllllel", og Ine. 
,leIIs dissc Bølger løb OVer Gulvet, (;av de enl,ell.<, l'li ser sig 
fl·"l hillanden, Sna :1t lier kOlli et MelleJllruTIl af '/"J_I/, '1'011 II Il c, 
der, dil Bølgcn var rllHct bol't.~ Iøiede sig samlllcn igjCll, og 
iklw led nogell v~.l'ig l!'o r:llIdring. Om cell eller flere paa 
hinandcn følgcnlle Dølger snalcdcs forel<olll, ),lIl1de jeg ikkc 
b'riflgc i Erfaring. E11 Pigl' i Nærhedun IIf Vestervi g sone 
pan ligIIelIde Mande, at JonIelI gy ngede 0>( bnlfiede i det 
Jo'rie; det" .sa ll"ne blev iagttaget d alldet Sted i Thy, hvor 
Bræddcl'lle i , Gulvet gav sig frn hveralldre. LiglIcIIde lngt
tnge]ser gjorde '~?' Ma,"1 i Nærhe,k~' .f J\o'horg, der gil, 
paa et Dige og snae JordclI gy"~e ved Sid.,1I nf sig; ogso" 
flere andre Steder lltu' lllan iagttaget: snadallt. Til samme 
llesultnt fører ogsa" dette, at ell KOlle i Ilixne, Sall) vilde 
brygge, havdc ell Dallie fyldt llIed Urt, der ved JaniCHS 
bølgefonnige Devægels,~ tølHtes hnlvt. Af disse Erfarillger 
sy nes det <1.t frcmgflae, oL Jorden hal' bølget ligesoJll H:wet. 

r 
og ~'olkell c udtrykte det ogsoa saaledes, at disse Bølger vare 
hOl'te og skn.rp<'. Deraf ftJrldnres ogsan dcn Indvirlmillg, 
som JOl'll ~ kjrolvct har havt pnn, mnl1 gc Pcr~oJl~r. Flerc blevo 
søcsygo, særdelcs '"a lige \.roede, at de vare bl evIIe apoplek 
ti sl,e, og CII syg Ko"e i j(jett,I'I'1' troede, da hllll føltc HJ'. 
stclscn og hørte Lyden} oL tid var Spøgcl'i, Hcl' saav elsolll 
ved de fl este H'I<lre Jonlskj:c1v følte Illon Itystclsen stærkere 
i Huscllc og lI!ln l' ilian va.l' lænet op til Væggcnr., elld ude 
pM I\'larl.:cn l st.ærkcre i grundmurede Iltlse elit! i Din. 
dingsværk, stærkere i anden end i første Etage, ja i 
en n ye, h vor en Mu,,,] vor oppe i Klol<ilctaarnct, løb han 
forfærdet ll.ed, fordi hall trocde, det vilde styrte sa",,,,ell, 
medeIIs Folk poa Gaden ild," havde iagttaget det rillgcste, 
Overalt, hvor Jorrl skjrolvet yttreue sig ret st.ærilt, klIagede 
njæll\Crne~ Dørcllc ...'-\pmJlg op og Glassene klirrede, I l\al

borg ingt.tog 1I0gle nøl'll, der stod i et Vindue, at de U1l1ler 
St.ødet I",nde see ned paa Gnden imelleIlI Vinduet og !\nr-

8j)OreJ c", hvisl. uli!;e pM L(ludjonloll, ~c !v Jl:'1IL 'tlcrliggendo l'unktc,· 
encr .Jorc.1bItIlUellli fOI'skiclli ge llelil{afTolllred, mn:\ ud !:)\l1l11ll0 ogtill\\ 
1ll1laSl:S :'IL sjlelJO ral" lfu\'uuntloll8 VedlwLl1I11 I!U UC. J. 
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men. l Th i,ted ringede J(Jokl<en pna en Gadedør \lltder 
J onls l(jælvstødet. 

l'hysisl<e Ilo rallllrilll;cr, fre)llbrat;t~ vc,! JOl'd s!(j:r.lvct. 
Der er især to Sporgslllaal, der fremstille sig med Hen

syn t il Landets 110rnndrinll. Det først.c er , h vorvidt Jord
rysl.el,en hor frelll brngt A,lsk illelser i Jo rdens fasl.e Mnsse, 
nltf::ln om Jorden hal' s luael I\uvlICl'. 'Man n æVJlCI' tre Ste
uer, hvor dett.e angives at have være t Tilfælde: ved Næs· 
borg i N::crhellen nf Løgstør, ved Hornu m i Thy og vl·.d · 
llonderul' (1\'I.1Ie1rul' "!) i Vestervi~ Sogn, Iigeleeles i 'fhy. 'De 
førsLu lu fi.Y "CS fl t være ly ivlsol1l1nc, det trcdie dc;~jmocl har 
mon GrtllHl til nL flllLagc) virkelig (;1' frembragt. ved dClIlIO 
JOl'rJbevægcls(~. nCVl.I~': " . h ;l.r ,en lfdst;'~!(l,:, ing: af ~O Alell; 
den Hndes i Leet' well Slllaa!:'Lllllll 1 og .lordbunden er Jler 
fugtig. l'~a den fif") tl dre Sille siod llandcn j til g 'l'onltruw 
høiere} cmi }lila don nOl'lln:; men da Hcvnen hlev OIHl<1g:ct 
omtrent. 3 U~er efter ,J ord rystelsen stod den sand"e Side 
dter Bondens 1I0rldaring omtrent 1 till 'I, Fod høiere, llev
lI e ll ]wv(\c, da (daværende) FOL'stcandiuat Andresen, hvem 
jeg skylder ,Iisso Efterretninger, rørst iagttog den, ell Viddo 
af 	l til 2 Tomlller og en Dybde ar ~ til il 'I, Fod j men Si. 
(l eme erc ~ i tl cn den Tid SlLllknl;! sammen og slutte 1lU lil, 
hillfllldcn. Væggene vnrc sna glatte, som om de vare gjcll
ll cmslmarnc Illed ('Il SI(:1.l'p l{n iv J og Plnnterøudcrnc varo lige 
sua I(ort a[brudte. Disse Forhold levne nepI,e nogen Tvivl 
on" Ilt Revnen virl,,' li g sky lder Jordsl(jælvet si n Oprindelse. 
Det sy"es endvidere nt antyde, at en Niv ea uforan rl rin g har 
fund et Sted, enten en 1I,cvninl; af den søndre Side Ilt møf· 
t en, elle,' en Sænkning af den nordre Side. Det rørs te Cl' 
allige vel det Rimelig&te, og de t sy"es at stane i Forbi lIdelse 
mell to andre lHglWtgclscl', den CllC fra Futtcwpgaard vl'd 
Næssund, dcn linden rra Sallingsund mellem Salling og Mors, 
Paa begge Steder iagttog man de rørste 4 eller'" Dage efter 
J ordsl<jælvet en uahnindelig lav Vandstand, og det bli ver 
6an dsy nli gt, at dette ~taac r i Forbindelse med llevllen vml 
llollderup, da disse ::l Punkter ligge i el1 og samlIle Linie, ') 

l) 	Dog llH\t\ jag bCIII;cd,c, tl.L II'l\:rr;CUmlld\)1I yctl Nn;sstlu<1 ildw lllwdo 
Ingl MruL'ko t.il del! uyclig nnl"urle Inva Vl.\ ll d:<;t.I ~ [HI, lIIedells l!:il:n:lI 

nf FIILlcl'upgOILI"<hm tllll.ryllkdigt.:lI crldll.:!rcdc for mis, 111. 11011110 OV t.: l'~ 
dCll(,!igc 1t\V1~ Vnll(!s( nnd Imvtll,; VaJl'ct ham jl{\(\rnlt.lcndc, FurL 
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Il'oru den <lisse Tegn ]'ona en Joenl og til<leel ~ forhign:lC'mf. \,l 
NivcanfOl'andrillg} forekommc der allch'(\ som hnve en langt 
mere omrattende Chnrnetecr. Den rørste De", ærJOIing, jeg 
hørte med Hensyn dertil, var i D1 oldlHsene, hVOl' man 11:lvdo 
lagt. Mærke ti l, ut Vandet, nilerede i flr.re il'\an neder førend 
Jordskjælvet havele væ ret ganske usærlvnnligt lavt P"" T'y. 
steme, og Ul nn tilføiede udtrykk eligt, at Illedens man ellers 
Jelln pleie r at have lavt Vnnd 1I",d N(,rd og Nordost Vind, 
og høit Vnlld med sydlige Vinde, s,," var Vand et lin ogsa" 
lavt., nanr Vinden bJæslc fr:1 Syd og Syd ve!;L. En lignende 
Demærlmillg skal l\1,n have gjort ved LIJkken, hvor jeg ,log 
jklw selv hnr været, id et mali ogS:1n del' j Løhct af det ~il l 
stc An.l' vil havc iagttngct rcgclm:essigen lavt V:lIlCJ. Ved 
llulbjerget har man ligeledes i L øbet ar dot sidste AnI' he
mærket en lIsædvalllig lav Vandsl,' ''d , so m ar ell af Arild· 
derne blev nngivet nt. udgjøre i Gjen llemsllit 2 Lil 3 Fods 
Forslcjcl imod de t.i(lJigerc Aar. Hall viste en Sleen, som 
tidlige re ' næstelI altid l", vde værcL ol'erllydt og IIU for en 
sto r Deel næsten alti d var over Valldets Ov"rtlalle. Han 
pnastocl ogsna) at det samme l)hæl101I1CIl vist.e sig langs 
med hele KystelI rra Bu lb.ierget li l L økken; derimod kunde 
han ikl(e sige, h vorledes det forholdt sig længel'e illlod 
Vest, i Vixøebugten. 

P,~, Hanst.holm en, hvor jes talte med ftere Fiskere, havd e 
man il(ke ingttnf:et denne lave Vand sland, ligesaalitlt som 
ved }Oi1.llI øllcr og ved Agger, S:1n. at vi meta bcslenullc Ud
strmlwingen fo l' dellne tils)'l1cladcJlclc Niveauforal1(lrillg t.i1 
](ystclI IIIcllclll nllllJ.ier~cl og Lklldwll. Det er oll:sn:1 dell 
Dee! af Vestcrhllve t~ l( yst, der s varer til Uanherrec.lel'l\es 
l(ric\tparti. I den til sa mlIle Pa rti høren,le Deel af Liimfjor
dtu imellem Løg~t0r og Oxholm crc dcri lnlHl IagU..1gclscl'l\c 
l:lIIgt mere tviv lsolllme. Nogle ville ogslla her have bemærket 
en forhoJdsviis lavere Vandstnnd i L r-'bet ar tiet s idste Aar, 
lUedens Allllre iJ(ke have iagl.t.,gct "t saadant Forhold. 

J. Thistetl Havn, i Hn vnen ved Nyekjøbing I"''' Mo rs og 
overhovedet i hele den Deel ar Liilllrjordon, der oll,siver tl en 
nordlige Doel ar Thy, Mors og Salling, Iwr man i L'Jbct af 
dette s idste Au.. ingt~lget on meget lav l'and sL'lId; men saa· 
STJnlt man lCOIII IIICl' ~y() li gc re, lil Sldve f. Ex.) til delt ~yd

lige Deel ar Mors og tlen s;~\ I(al dte NissulH·Jjredning, har 
lllan ikke iagtt~et et lignende l'hænOlllen, og Iigesoalidet 
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llnr man u"mærket en Forandring i Liilllfjordens Vnndstnlld 
""I Aalborg. 

Sammellligne vi nu alle disSH Iagtf...1.gc1.ser, vi1le vi ve] 
ilcJ,c uægLc, at man ildte lwn dr:Jgc nfgjørcllde Slutnillgcr 
af delll, da de nile beroe pna SI,j0n, fordi ingen regehJllCS
,igo M"alingr,r nf V"ndS~1 nden i nogen nf Liillllj onlens Hnvne 
have fllndet Stel!. Men pM den nn den Side tør 111011 \lan in
ge ll ~bade f"rlla ste de allførte \agt~1gelser, der ikke beroe )1M 

"e.n MatHis Ud"'gn, IlIen er ell nlnlindelig Erfnrillg at Mænd, 
hvi s llaglige Sysler føre delll t.il at lægge nøie Mærke til 
Vandets Høide. Den Omstændighed, at lagttngelsel'll e ere 
saa nt sige eCll stclnlllige lOed Hensyn t.il den lav<~re Vnnd
stand l,na Kyslen illll,llclIl,lllllbjerg og LYJkllen, medens mOIl 

frn HUlISt.hollllcn Lil Aggcl'kallaJt:.1l lige san eClIstcmmigcll 
l,nnstaaer VnlldeLs lIforallllrcde StalId, gjør det ovcrlllaade 
v""skeligt., Om ildle ulllllligt, at, forklare dette l'hællolll ell 
nf dell herskende Vind s Ret Iling og Styrl<c, et Forhol,l, der 
desud en ikke synes nt være fOrHlIdret i det sids te Aar, me· 
den s A ntagelsen af en partiel HævIling af denne Kyst vil,lo 
foddare hele I'ltænolllenet lII ed Lethed, 

Ucl Stlmllll! gjrchlcr om VandSl.nndClI i den ycsUigc Deel 
af Løgstør Ureu;'lillg og i llredningen omkring Thisted. Netop 
tlell Olllstælldiglied, at Illan liverkell ved Agger eller ved "al
borg, hver ll ell ved det vestlige eller ved det østli ge Indløb 
til Liilllfjordell har iagttaget. en forandret Vond st:llld, me.lell s 
dell i den allførte Deel synes at være ingUaget ar alle, leder 
til dcn Forll1odnillg} at ogsaa h~l' en lltu'tiel Hævning Cl' 

flanet fornd fOL' Jortlskjælvet. 
Vedvarende lagtt:lgclser maa alligevel først fuldkommen 

afgjøre, om det virIlelig har været en Hævning, eller om lindre 
tilfældige Ollls trelld iglteder i Veirliget have fOl"lllllediget tlette 
Forhold, It vilket sitlstc dog, efter dot tidligere AJlførte, ikke 
Cl' Illeget snlld sY llligt. Det bliver derfor rimeligt, at en virke
lig Hævning ar ell Deel af del, nordvestlige Jylland cr ganet 
forud fol' Jordskjælvstødet ,elv, og at del' ildmn under Jord
skjælvet ved en pllld selig Hævning er løftet en rillge Deel, 
dcr dog snnrt fol' s tørste Delen el' sUllkell tilbage, 

Vi savne i1dle Sllor til, nt ligIlend e stød foJ'lnige og nf
brlldte HævIlinger have fundet Sted i ældre Tider, I den 
nordlige Deel af Ven syssel forekollllller i det hævede Termin 
en besynderlig bølgefol'lllig /lfvexling af meget lave Ophøi· 
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ninger og Dale, de snnknldte flimmer og Duppcr~ I en af 
di,se Fordybninger hal' 1\1an endnu fundet Levninger af ell 
nand, og man vil lettest forklare dette PhænOlllen, nMr 01:111 
nnt.nger, at enltver :If Ophøiniligc('IIe udtrykker en s:1atlall 
lille H.ævningsperiotle, Ganske uen samme Charakter have 
de gamle Havstokke af rllllet Flint · Nord fol' Døgeskov 
ved Stevns liIinl Pa,,"lIelløb,m de Ha\'stokstribel' ere ",1_ 
sl,ilte fra hinanden ved svnge Fnrrlybllillger, og disse Hav
stokstriber vise fra den ind erste til tlen yderste en bestall
dig aftngende Høide. Pan antlre Steder derimOd, som f. Ex, 
p"" Østkysten af Dornhohn, hvor den gamle Havstok Cl' me
get stærkt betegnet, forekomme disse lIavstoksbolger og Dalo 
ikke, - Allerede fol' flere Aor siden, da jeg studerede do 
af navet for henge siden forladte Hnvstohlle i Stevns l'lerred, 
forekom det Illig, at disse Dølger leLlest IOlllde forhJores ved 
al anl..'lgc istcdctfot' en regelmrcssig uafbrudt I-1n.:vnill!;, en 
nfbl'lldt og stødforlOig Opløftninll af Jorden, og c1eUc synes 
IIll at finde sin llorIdf\l'illg i eJe PilrcnolUcllcr, Som jeg !lill' 

.amlet :tll(laaende J ordskjælvet af Udi e April ~841.') 

Veil'ligel.s 1>'ol'hold og ll'o,'"n,'slel' for JO"Ilsl,j:clvct, 
Med Hensyn til Veirforboldene, der af Mange antoges 

lit stane i IH-Jic It'orbilldcl~c . med JonIskjæJ vclltl, give Iagt.
t..1gelsel'lle et aldeles negativt Resnltat, Veiret vnr gout før 
og efter Jordsl,jæJvet; llarollletret stod uforandret, eller viste 
idetmindste knn San smna Forandringer, som dngligell pleie 
at forekomnle lias os, 

Ogsa.~ ForvarslcrJle c,re høist ubetydelige; ild",n i Anl
borg vil man paa enl'elte Steder .have iagttnget pon Jonl
skjætvsdagen og førend Stødene indtraf, en vis Uro hos 
FlIglelIe, navnligen hos SIlUrvene og Stæren",. Disse Tegn 
[lM Uro man, hvis de ikke havo været tilfældige, sandsyn
ligviis tilsl<rives de svage Ziltl'inger, del' ifølge Havets Uro 
og Iagtl<'gelserJle fra Nylljøbing sy nes at have fllndet Sted 
hele Dagen. 

I) 	 Til dc physisku li'orl\lltlrinscr i Jonlcl1 se lv, som bleye fOl'n II lcd igcllc 
vctl JordsJ.j:ch'cl., I1m/\ endnu hom cgllCS,' nt en I\ihlc pM Sl.jr:rpillg_ 
garud i lI :mhcrrr.f!c rll c.'l J<ridll':nLio, Ko m havdo udllHCI'l{ct I3;S \'c<l 
tlOC'rdc1cs Idnrt Valid, blev IIldru'L ullliddtdunrl eftm' Jonlsl<jælvcL og 
hn.vtl o eu/tutt den 2Gde April, nllMI\ J Uger enor, iHe sjenvullllet 
:-;ill }<lnrhcll. 	 LI'orr. 
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Mun pleier gjeroo hos os, -si~en Jordskjrclvct i Lissabon 
i Midten Rf foo'igc A3crhullllrede ogsna blev følt pM elll<clle 
5>tæder "(lver hele Dalllna rl" nt antage, at de S'Ma JOl'd skja:lv 
s tød, SOIll fra Tid lil anden iagltages s lIart pait ,det elle, ""art 
pan det andet Sted i DanI1mrI" ere SiderysLeIser, der sta.,e 
li .Forbindels e med stærl<c Jortlbevægelsel" i alld,'e Lande. 
Navnligen Cl" ilian meget tilbøielig til at antage, at Jord
rystelser i Island ,ogsa. 'maatte føles hos os. D enne Mellin;; 
har dog Ikke en , one~te E.rfm'illg for sig; .thi ihJ.,ndt de :tn
tegnede Jordskj rcl'y stød, falder, sanvidt jog har q"lE'nC<t op
dnge, jldre et,eueste Sllmtidigt med Jordrystelser plla 131nna. 

Alle 3Mvel de ind.re 'fegn hentede fra Jord sl'j:elv,cts Ud
bredelse, som ogs,a Mangleu af tilsvarende Jordl'ys tels"r i 
Nabolandene, med Undt,lIgelse af det sydlige Norge, hvor 
Stødet I, om fra SydO!;t, føre lil det Ilesultat, II! Bevægelsen 
har havt sit Udga ngsllllnltt under den nordvesUige Decl nf 
Jylland. J')en slutter sig ved sin ~'orbin dclse med det llregel
mæssigen hævede Kridt j J yllnnd til ældre, langt voldsom
mere Jordryat<!Iser paa samme Sted ." ) 

Til den Detrng llling, at det her 1Iesl,,,ev1le JOj'dskjælv 
Itar været ' det slærkeste iblandt alle, hvorom vi hnve histc
risice Efterretninger, lcnyltcr sig det SpørgsInaal: om nJa:\
skee en Periode af voldscmmere Bevægelser har begyndt, og 
de JorUsl,jælv stød, der hidtil in gen vi,\cre Forstyn'elser have 
bevirket, 'kunne fonnodes at. villo vende tilbage med fcr
øget I(raft -cg blive farlige for Menneskeliv. I Allnindclig
!Jed pleie nemlig "oliGeTe Perioder i Jcrdens Liv cg Udvik
ling nt 'afvexle med voldscmme Devægelser. Imidlertid pleie 
selv jnd,cllfor hill e rclige Udvildings tider enkelte Spor at 
minde 0111 de slnmrende Kræfter, cg "Vi kunne iI,ke betragt.c 
det sidste Jordsltjælv scm andet, elld en til den roli ge Udvik
ling henllØrcn de Rystelse. Vi haw 800 Aars Erfaring for c s, 

I) 	 At .let ikko :'I.lc llc cr Jonlsltjælvcl i 1841 1 Iler 1':lr hnvt det nf F. 
her nnf.yucdo Udgllll gspunkt , frcrognncr nf neretninger om cL 8etlero 
Jordskjmlv, ocr rollC3 elon 21l1c Dec. 1814 mell om KI. g og 10 OlU 
An.cnon. DeL "tu ode kU1\ nog le rna ScclI lldor og il\g:ttogCS forLrins
vii8 i lli ngkjt1hiug_, ved Agger, i Thisted, Nykjøbing og Vcstcrhan
oorrcd. ,,[ Thorup PrlCtilogM:lrO bevægedo D~ro og Møblor sig 
sbærkl )nolt Syd, fiOtr' OlU do tI!(Uldo ralde om; nw::rkoligL cr det.., aL 
Sl.ucuhrcL, 50111 vi sLO PD.~ 9 th. slnnJ500e~ ved J<lrdrysleh:lcn og bar 
t;hlcu il<kc villd gMC.u (ThistcJ Av.) J. 
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nt J'ordskjælvenc i Dallmat"!c e,'e uskadelige cg i det Høieste 
fornarsagc en forbi:;a.."1cIHlc SlcræJc, og: ingcn Phænomcncr 
forekom ved det sidste Jord skjælv, SCm hentyde pn., usrcd
va,dige Vi,rknillgsfonner nf de ullderjordisl'e Kræfter. I sær 
mM vi p:", det all er bestemteste bel<j ælllpe en Frygt, vi hist 
og her have hørt yttre i den Deel af Jylland, som hnr væ~ 
ret stærkes t rystet, den Frygt nemlig, nt en Vull<an skulde 
aabne sig i hine Eglle. - Selv i de meget voldsomme Re
vcluticne,·, der hnve sammenkostet de vestjydske Kridtpnr
tier sanledes, nt s tore Hul e,' ere blevne tilbnge, hnr iklce det 
ringestc Tegn vist sig til l!n egcntlig vulkansk Virkning. 
llvet"!<en i .Jylland, eller i Sjælland og Fyen med de milldre 
0e,", viser sig det allerringeste Spor til nogen pno. Stedet 
selv frembrudt Lava, eller udkastet vul!;a.ni~k Aske, og v 
have ikl,e dell fjerneste Grund til at ant.'ge, at den under
jordiske Ild vil søge en Udvei her, selv 0.111 uuclerjordiske 
Dampe cg Luft.1tter synes at presse Jordslcorpen ol'. 

ÆI,lrC .TordslcjæJv i Danmark.') 
[Beretningen i fo"st" , Knytlingasaga ledsagell cle, Soguhrot 

hnll 111:111 v llrdere efter Godtbcfllldellde: pat er ællall mnJlIln, 
p,\ er l'rcj\laCrii\r vnr, at f l>allll lfma væri l R6maLcrg Ag,l
stus keisari, si, el' fri ~ sctli Ulll allall heint; p:t var Kris lr 
borinn. pil er fl'iMr6bi rco rfkillll, v:lr :ir sv:. mildt, nt 
aknll' vur\lu sj,i1fsåll ir, ck I'u rfti eigi vio vetri nt bunst. 
p :t fannst i j or~ 1I nllskollnr målmr. pat var :i eillll :"tri, p" 
er F1'60i var g:l ll,nll , at reiba[>nllllllr I,omu st6ral' ok eldfn. 
gal'; l)" I,vnrf s61 af hilllni, ok skalf jo1'O, sv i, at bjorg hrutu 
Ol' stai'): I,i kOlllu hjii1'g Cl' jorbu uPI', ol, viltust allir sp;\d6
mar. "Det er Fcll, s Fcrmening, nt i den Tid, dn Frodcfrecl 
var, sk<ll Allgustus hnve været Keiser i ROl1laLorg, hau Som 
gjorde Fred cver hel e Verden ; da blev Chrislus født; da 
Fredfrode rcgjerede, var der san god" Anringer, nt Agrene 
sn."lCde s ig sclv, og behøvede il,ke nt pløies imod \"interen. 
Da fan dLes alskens Mal m i Jcrden. Det skete et Aar, dn 

I) 	Di.ssc Optegnclacr till7'or0S"C'J:sc, <: llcr SLnM("C!)tclsc nf dcn i SChOliW8 
),Skildring nf Vdrligo Ls l'ilsl.nuJ i DalllJlnl"k:t s. 6~r, givne I"ol' lcg. 
I1cl ~c over .JorJRI{j :.clvcl1o i Dnnm nl"k Cro i 18·j1 Incdtlcll.' j COJlr. 
F Or"chh nmlnCl r ti) })l"iv:lL AruCllyltC):iC , Rnnlcd cs som de (In vnro 
vcd TlMuclol\j ,Io kulIlI C )I(! lvfolgclig ydcrli~f!l"e snp plcrcs "cd nt gjcn
ucmgnn<.: f1cre dOll gn llg iklcc bcuyttcdo Kilder. J. St.p. 
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Frode vqr gammel, at der kom stoTe Tordw<lrøn og Ly"ilde, 
d" (oTsvandt Sole,. a( Himlen og JOTden skjalv, sa"at Bjer
gen. stYTtede (Ta deres Stecl; da kom Klipper 0l' a( Jorde .. , 
o.g alle Spa"do",me (orvildodes." · - Ra(ns Ove,·sæt/else. 

. 'Skjøndt Sagabrottcts stn<lige Benyttelse af bibelske Data 
lade,' mig nære Mistanke til Bcretnillgen, sanlcdes at den vel 
i Modsætning til Fredfrodes, Angnsts og Christi-Føclsels her· 
lige Tid kunde hnve sat J{orsfæstelsens tristere Tidspu llkt 
jeg kim ikke dølge, at der i Udtrykkene om Jordsl<j ælvet og 
.do ledsngende rhæn omener forekommer noget, som minder 
stmrkt om Biblens Udtryk - lenn det dog ~jerJIe være, at 
:der ligger noget lier i NordelI oplevet til Grllnu for samme, 
og hVIS saa 'er, da have vi her Antyduing af det allerhæftig
ste J.ordsl<jælv, som nogen sinde har rammet NonIen og det 
omtrent ved ·Christi Tider. Man mna vel indtil videre holde 
pM Steuet, som meget mærJ,eJigt, det hnde manskee være. 
·nt det er et stø rre Stød i den almindelige Hævnillgsgnllg, 
:som herved er erindret.J 
1073. Anno dorn. MLXXIII teITre motus in Dacia. Birke

ro,ls Angi1lelse e(ter en ga",,,,el Pe-rgamcntsbog i 
Danske Atlas Tom. III. 49f>. 

1(177. X Knlendns Maji fnrtu s cst tetrm motus ferin VI. 
Lunll. XIIJI. A,ma!es lisTomenscs. 

1173. Maximus te'Tæ motus fum'at in Daci". Clwo". Eriei 
Tcgis. 

11 08. ·Terrrc motus fuit in DnciD.. Cl,,·on. Er. Tcgis. 
·TCrr11l Illotus fuit in Dncia. Pcl1i Olai Min. Bosk. 

Ann. rer. DM1. 
Tcrræ 	IllOtus f"it in Dncia. 

lJi,ke,:ocl a(tai Pe,ga1ltcntsbog i Dansk At/. III 49G. 
1277. MCCLXXVIL Terne motus ruit in Dacia. HirkerocZ 

e(tcT Pergarnclltsbog i D . .LIll. III 1%. 
1409. 	 "M. Scmcl ct ·tcr CL mortis tempora dieunt 

Tune morS in munuo regnuvit primo Jlcennclo 
MeD 	tlOnO lcrræ 1not"s (uit it'gC'lIS, 
Horridus ntqvc tremens [ler loca plura vagans 

Nocte sequente diem sacrosnncti Bnrtholomæi. (2f>Aug.) 

N oelis pcr mcdium plebs timet ntquc stupet. 

Fuit hic und enæ spatium, luit et duollenæ 

Horre; quæ causa, novcrit ipsc dcus . . 


BirkaTod e(tcr Pergaments bog ,i D. All. III 1.95. 
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HilS. Fuit tm"æ molns magnus Sabbato Jlost festum J(a' 
nuti ducis, et codclll allno fuit ingcllS et horrida; 
tCllll'estas Dominico Oenli pcr dicm naturalem. J{a
nut. dux = 7 Jan. 

P et,-, Ola'i lili". Bosk. .LIn". ' ·er. D a". 
1M!. Anno Domilli in Vigilin Sti. Jacobi Apostoli , hoc cst 

in <lie domilli c.a., hom sccundn post mel'idiaun sævus: 
t.cnæ motu.$ (aclns cst. 

Pctri Ola·i ]tIi". Bosk. Ann. reT. Da"., 
Til dc senere, nf Prof. oehouw anførte Jorcl~J<jæJv har· 

jcg i!<ke fnndet noget at tilføie. 
Af ,Ic 23 her og nf Prof. S c h O u w aniørle Jordskjælv· 

er kun cd nngivet ut have flmdd Sted om Sommoren. Ret 
mærl,c!ig er Fonlclillgen af de kjcndte Jordsl.j<elv illlou Aar· 
huudreucrnes Slutning ellcr Bcgyndclse. 


