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FORORD

I efterfølgende Fremstilling har jeg søgt at give
et overskueligt Billede af Vulkaner og Jordskælv
ved at lægge Hovedvægten paa enkelte typiske
Eksempler. De Naturfænomener, som knytter sig til
Jordklodens talrige Vulkaner, er saa mangeartede,
at allerede Fremstillingens forud givne Ramme
maatte udelukke Tanken om en mere omfattende
Redegørelse for alle de enkelte Vulkaner og deres
Historie. Paa lignende Maade har det været nød
vendigt at træffe et stærkt begrænset Udvalg blandt
de mangfoldige af vor Tids Videnskab gjorte For
søg paa at forklare Vulkaner og Jordskælv i deres
indbyrdes Sammenhæng og som Led i Jordklodens
Udvikling.
Af Fremstillinger, hvor mere udtømmende Oplys
ninger kan hentes, og som delvis er benyttede i det
følgende, skal for Vulkanernes Vedkommende hen
vises til: Fuchs, Die vulkanischen Erscheinungen
der Erde (Leipzig 18G5); Neumayr, Erdgeschichte 1
(Leipzig 1886); Judd, Volcanoes (London 1888);
Dana, Characteristics of Volcanoes (New York
i*

1891); Haas, Der Vulkan (Berlin 1903). Om Ud
bruddene i Vestindien 1902: Hovey, Martinique
and St. Vincent (New York 1902); Heilprin, Mont
Pelée and the Tragedy of Martinique (Philadelphia
1903); Lacroix, La Montagne Pelée et ses Erup
tions (Paris 1904). Om Jordskælv: Koernes, Erd
bebenkunde (Leipzig 1893); Sie berg, Handbuch
der Erdbebenkunde (Braunschweig 1904). — Af dansk
Litteratur, som delvis omhandler samme Emne, maa
særlig fremhæves T h o r od d s e n, Vulkaner og
Jordskælv paa Island (Kbhvn. 1897).

April 1904.
N. V. Ussing.

FØRSTE KAPITEL.

Indledning.

Vesuv i Udbrud.

Man dvæler ofte med Forkærlighed ved den
Side af Kulturudviklingen, som i stigende Grad gør
Mennesket til Herre over Naturen. „Naturkræfterne
i Menneskets Tjeneste” er blevet Tidens Stolthed;
don, som tænker paa de talrige Fremskridt — Bak
terievidenskab, Transportmidler, Lynafledere, Flod
regulering, for blot at nævne nogle enkelte Eksemp
ler — føler sig langt hævet over tidligere Tiders
Hjælpeløshed overfor ugunstige Naturforhold og
uventede Naturbegivenheder. Om der ikke fandtes
Vulkanudbrud og Jordskælv, hvis Indtræffen ingen
kan forudsige, og hvis Ødelæggelser intet kan fore
hygge, vilde vi utvivlsomt være fristede til at be
tragte det fulde Herredømme over Naturen som et
opnaaeligt Maal for Mennesket.
Men de henved 300 virksomme Vulkaner og de
vidtstrakte, al jævnlige Jordskælv hjemsøgte Egne
er i Virkeligheden vel værd at betragte nærmere;
de lærer os med uhyggelig Tydelighed, at Menne
skets Plads i Verden, naar alt kommer til alt, er og
bliver en ret beskeden. 1 Forstaaelsen af Vulkaner
og Jordskælv har det .sidste Aarhunclrede ganske
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vist bragt store Fremskridt; hvor man i gamle Dage
saa Virkninger af overnaturlige Magter i Jordens
Dyb, kan man nu se eller i det mindste ane den
naturlige Sammenhæng. Men den Forstaaelse, som
er vundet, kan kun forøge Indtrykket af vor egen
Afhængighed.
Kendskabet til Vulkanerne er oprindelig hentet
fra Syditalien og da især fra Vesuv, der længe har
været betragtet som en Slags Hovedrepræsentant
for Jordens „ildsprudende Bjærge”. Efterhaanden
som Jordoverfladen er bleven kendt i større Ud
strækning, har man imidlertid erfaret, at de vul
kanske Fænomener i mangfoldige Egne har en
langt mere storslaaet Karakter og vidtrækkende Be
tydning end i Syditalien.
Desuagtet kan en Betragtning af Vesuv med For
del tages som Udgangspunkt for Skildringen af de
vulkanske Fænomener; thi det berømte Vulkanbjærgs Beliggenhed midt i en folkerig Egn med
ældgammel Kultur, som det aldrig har formaaet
at udslette, har gjort det til den grundigst under
søgte og fuldstændigst kendte af alle Vulkaner.
Vi vil først betragte Vesuv i Udbrud. Omstaaende Afbildning (Fig. 1) gengiver Udbruddet i
Aaret 1872, det første, hvor Øiebliksfotograferingen
kom til Anvendelse. Fotografen, har opstillet sit
Apparat et Stykke ovenfor Neapels Havnemole, i to
danske Miles Afstand fra Vulkanens Top. Tværs over
Neapelbugten ser man som hvide Smaaprikker Hu
sene i de ved Vesuvs Fod liggende Byer, som denne
Gang blev skaanede for Ødelæggelsen. Over dem
hæver Vulkanbjærget sig, først med langsomt sti
gende og vel dyrkede Skraaninger, derpaa efter
haanden stejlere; den øvre kegleformede Top, hvis
Spids delvis er skjult i Darnpmasserne, naar en
Højde af omtrent 4000 Fod over Havet.

V e s u v s U d b r u d den

26. A pril 1872. Set fra N eapel
E fter et Fotografi af G. Som m er i Neapel.

Kl. 2

E ftm d.
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Fra Krateret — Aabningen i Bjærgets 'top
ser man uhyre Dampmasser hæve sig til en Højde,
der endog er mange Gange saa stor som Bjærgets.
1 bestandig skiftende Form og Belysning, som hvide,
blaasorte og brunsorte, tætte Skymasser, staar de
over Bjærget, saa længe Udbruddet varer. Disse
kæmpemæssige, hlomkaalformede Masser er Van ri
fl a ni p. Hvad Billedet i denne Henseende viser os,
er et af de faa Karaktertræk, som er fælles for
saa godt som alle vulkanske Udbrud: Hovedmassen
af det, der udstødes fra Jordens Indre gennem de
„ildsprudende” Bjærge, er ikke Ild, ikke gløderide
Stenmasser, men Vanddamp.
Dampsøjlen lyser om Natten som Ild, fordi den
giver Genskin af den hvidglødende Lava i Bjærget;
denne lysende Dampsøjle anses af mange Tilskuere
for Flammer. Omhyggelige Undersøgelser har dog
vist, at der ved de fleste Vulkanudbrud ogsaa ud
stødes virkelige Flammer, dannede af brændende
(lasarter; men disse fremkommer kun i ringe
Mængde, og de lyser kun svagt.
Paa det Tidspunkt, da det her gengivne Foto
grafi blev taget, herskede paa Vulkanen en stærk
Blæst; trods denne ses Dainpsøjlen at gaa omtrent
tyve tusind Fod lodret op i Luften — et Vidnesom den uhyre Voldsomhed, hvormed den stødes ud.
End mere forbavsende er ofte Størrelsen af de Sten
og Klippemasser, de saakaldte vulkanske Bomb e r, som Dampmasserne kan rive med sig op fra
Bjærgets Indre (Fig. 2).
Som en tæt Regn af glødende Sten falder store og
smaa Bomber under Udbruddet ned i Omegnen af
Krateret; langt større er dog Mængden af Smaasten Lapilli”) og af Sand og Støv („Aske”) i de
udstødte Dampmasser; store Partier af Dampskyerne
er ofte saa opfyldte af saadanne „løse Udbrudspro-
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dukter”, at de viser sig næsten sorte, og den ned
faldende Aske lægger sig som et Tæppe over hele
Omegnen. Føjes hertil, at utallige Lyn omsværmer
Dampmasserne, medens Tordenen blander sig med
Vulkanens egen Larmen, og at heftige og ofte hede
Regnskyl strømmer ned fra Dampskyerne og i For
ening med Asken giver Anledning til Dyndstrømme,

Fig 2. Den største vulkanske Bombe, som udkastedes af
Vesuv under Udbruddet i Maj 1900 (efter Matteucci).

som med stor Hastighed løber ned ad Bjærgets
Sider, har vi nævnt de vigtigste af de Fænomener,
som umiddelbart knytter sig til den mægtige Damp
søjle.
Paa Fotografiet (Fig. 1) vil man foruden de blomkaalagtige, fra Krateret udstødte Dampmasser se
andre med mere udvissede Former, og som ikke
hæver sig til saa stor en Højde; de udgaar fra
Strømme af flydende Materiale, der til tre forskel-
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lige Sider bevæger sig ned ad Bjærget. Disse ry
gende Strømme er Lavastrømmene: ildflydende
Masser, som ved Afkøling størkner til fast Klippe.
Intet Ødelæggelsesmiddel kan udrette sit frygtelige
Hverv med større Grundighed. end Lavaen; overalt
hvor den gaar frem, tilintetgøres hvert Spor af,
hvad der fandtes paa Jordoverfladen. Og dog er
det ikke Lavaen, som er den farligste Fjende for
Beboerne i de vulkanske Egne. De koghede Dynd
strømme, Regnen af glødende Sten og af vulkansk
Støv („Asken”) og endelig Jordskælvene, der ofte
ledsager Udbruddene, anretter i Virkeligheden Øde
læggelser over langt større Strækninger end Lavaen
og kræver ved næsten alle Udbrud de fleste Ofre.
Vi har ovenfor betragtet Udbrudsfænomenerne,
saaledes som de fremtræder paa Fotografiet af det
store Udbrud i 1872. Dette Udbruds Historie
er i Korthed følgende. Mere end et Aar, før Hovedkatastrofen indtraadte, havde Vesuv vist usædvan
lig Uro. Jævnlige, men ikke særlig stærke Jord
rystelser ængstede de omliggende Smaabyer, Kra
teret udstødte næsten til Stadighed Damp og glø
dende Sten, flere Gange i 1871 dannedes Revner i
den øverste Del af Bjærget, og smaa Lavastrønime
flød ud gennem dem. Dog naaede Ødelæggelserne
ikke ned til beboede Egne, og ingen anede, at der
forestod et stort Udbrud. Den 25. April 1872 var
Vulkanens Virksomhed paafaldende stærk; en Del
Folk fra Neapel begav sig om Aftenen op paa Bjær
get for at nyde det pragtfulde Syn af Vulkanen ved
Nattetid, hvor Dampsøjlen ser ud som en Ildsøjle,
og hvor de samme ny dannede Lavastrømme, som
i Dagslyset kun fremviser en sort Skorpe, straaler
i klar Glød. Pludselig, kort efter Kl. 3 om Mor
genen, revnede hele den øvre Del af Vesuvs Kegle;
under ubeskrivelig Larm brød Damp og Lava frem
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gennem Revnen, og omtrent en Snes af Tilskuerne
ramtes af den glødende Stenregn eller opslugtes
af Lavaen. Udbruddet var med ét i fuld Gang.

Fig. 3. Den forreste Ende af en Lavastrøm fra Vesuvs Udbrud
i 1872 (efter Neumayr).

Revner dannede sig paa en Mængde Steder, og
glødende Lava traadte ud gennem dem, saa at det
saa ud, som om Vesuv ,,svedte” Ild; den mægtige
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Dampsøjle rejste sig over Bjærget, og Larmen af
de uophørlige Dampeksplosioner var saa voldsom,
at den endog i Neapel fremkaldte Panik, og Indbyg
gerne tilbragte Resten af Natten paa aaben Gade
i Frygt for, hvad der kunde komme.
Den 26. April var Udbruddets Voldsomhed paa
sit højeste. Dampmasseme antog efterhaanden
mørkere Farve, og store Mængder af løse Udbrudsprodukter regnede fra Dampskyeme ned over Bjær
get og dets Omegn; endog i Neapel faldt der Aske.
Lavastrømmene naaede helt ned til de dyrkede
Egne ved Bjærgets Fod og ødelagde nogle Smaabyer; én af Lavastrømmene — den, som paa Fig. 1
ses længst til venstre — standsede midt i Landsbyen
Massa (se Fig. 3).
Allerede den følgende Dag hørte Udbruddet i
det væsentlige op; Lavastrømmene standsede, Askeregnen sagtnede, og Luften klaredes paa ny. —
Vesuv har i historisk Tid haft talrige Udbrud,
snart, stærkere, snart svagere end det i 1872, som
dog indtager en Særstilling ved sin Kortvarighed.
Vulkanens Historie er et iøjnefaldende Vidnesbyrd
om da vulkanske Kræfters Uregelmæssighed og
Lunefuldhed. Mange Videnskabsmænd har anvendt
deres bedste Kræfter paa at udfinde Love eller Reg
ler, der kunde gøre det muligt at forudse Kata
stroferne og advare Befolkningen i Tide; i et halvt
Aarhundrede har der paa Vesuv staaet et Obser
vatorium, udrustet med de bedste videnskabelige In
strumenter og benyttet af Mænd, som holdt ud paa
deres farlige Post, selv i Tilfælde som i 1872, hvor
Lavastrømmene kom saa nær frem mod Observato
riet, at den udstraalende Varme tændte Ild i Byg
ningens Vinduesrammer; mange Enkeltheder i Vul
kanernes Virksomhed er bievne nøje undersøgte,
og meget af, hvad der før var gaadefuldt, ligger nu
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aabent for Forstaaelsen; men endnu staar man lige
værgeløs overfor Faren, og ingen kan sige, hvornaar den kommer.
Det første Vesuvudbrud, som Historien
melder om, og tillige det voldsomste af dem alle,
var det, som indtraf i Aaret 79 e. Chr. og ødelagde
de blomstrende Byer Pompeji og Herculanum for
uden vidtstrakte dyrkede Egne. 16 Aar før Udbrud
det havde et Jordskælv anrettet store Ødelæggelser
i den tæt bebyggede Egn. Men ingen anede, at
dette var et Tegn paa, at Vesuv atter skulde træde
i Virksomhed; thi Vulkanen havde, saa langt de
sikre Efterretninger naaede tilbage, intetsomhelst
Livstegn givet fra sig; den var dyrket næsten helt
op til Toppen og troedes for længst udslukt. Den
yngre Plinius, som i nogle Miles Afstand var Øjen
vidne til Udbruddet, har skildret os, at det begyndte
med et heftigt Jordskælv, og kort derefter saa han
en mægtig Dampstøtte rejse sig over Bjærget. Højt
oppe i Luften bredte Dampmasserne sig ud til en
Sky, der syntes at hvile paa Danipstøtten ligesom
Piniens Krone paa Stammen. Denne de vulkanske
Skyrnassers sædvanlige „Pinie”-Form er paa det
foran gengivne Fotografi af Udbruddet i 1872 kun
lidet fremtrædende, dels som Følge af Vinden, dels
fordi de dampende Lavastrømme frembringer mex'e
uregelmæssige Skydannelser.
Lavastrømme antages ikke at være fremkomne
ved Udbruddet i Aaret 79, men „Pinieskyen” bredte
sig over adskillige Kvadratmil og frembragte Bælg
mørke og tæt Askeregn selv i lang Afstand fra Vul
kanen. Nærmere ved Bjærget faldt ikke alene
Aske, men ogsaa Smaasten i uhyre Mængder; Pom
peji begravedes under et 12—14 Fod tykt Lag af
saadanne løse Masser, og Beboerne — hvis Antal
man anslaar til 20000 — maatte flygte hovedkulds.

Et eller to Tusinde af Byens Befolkning naaede
dog ikke at redde sig. I Herculanum var Ødelæg
gelsen endnu voldsommere. Skylregnen og Aske
faldet i Forening frembragte Dyndstrømme, som løb
ned. ad Vulkanens Sider og ud over den ulykkelige
By, der begravedes under et 70—120 Fod tykt Lag
af vulkansk Dynd og Aske.

Fig. 4. Gipsafstøbning af et Hulrum i Tuflen fra Vesuvs
Udbrud i Aai'et 79.

De begravede Byer blev snart forglemt. De op
rindelig løse Masser, der dækkede dem, hærdnede
og blev til en beskyttende „Tuf”, under hvilken man
henimod to Aartusinder efter kunde genfinde Ru
inerne af disse Oldtidsbyer i en vidunderlig bevaret
Tilstand. Saa hurtig er den løse Aske hærdnet, at
den har dannet en fast Masse om de omkomnes
Lig, inden de raadnede bort. Derfor har man ved
Udgravningerne i Pompeji kunnet skaffe tro Bille-
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der af de ved Udbruddet forulykkede, idet man med
Gips udfyldte de Hulrum i Tuffen, som Ligene havde
efterladt (Fig. 4).
Efter det frygtelige Udbrud i Aaret 79 havde
Vesuv i det første Aartusinde af vor Tidsregning i
det mindste fem Udbrud, som dog langtfra naaede
det første i Styrke. Efter 1139 indtraadte en næsten
uafbrudt Hvileperiode i fem Aarhundreder; Bjærget
blev skovklædt næsten til Toppen, ja selv nede i
Krateret skal der have staaet gamle Egetræer. Da
indtraf midt i December 1631 en Katastrofe af lig
nende Voldsomhed som i 79, men denne Gang var
det Lavaen, der anrettede de største Ødelæggelser.
Ogsaa dette Udbrud begyndte (15. Decbr.) med Jord
skælv og underjordiske Drøn; den næste Morgen
brød Dampsøjlen frem gennem Krateret, hæftig
Askeregn indhyllede alt i Mørke, og Askeregnen
strakte sig saa langt som til Thessalien, 100 Mile
borte fra Vulkanen. Den 18. Decbr. brød under
fornyede stærke Jordskælv Lavaen frem; den delte
sig i flere Strømme, som i mindre end en Time til
bagelagde den én Mil lange Vej ned til Kysten og
tilintetgjorde største Delen af de dér liggende Byer.
Mere end 3000 Mennesker omkom ved denne Lej
lighed. Siden da er Vesuvs Udbrud fulgt efter
hverandre med 10—30 Aars Mellemrum, men til Gen
gæld har deres Voldsomhed været mindre. Store
Ødelæggelser anrettedes dog i Juni 1794, da næsten
alle Smaastæderne omkring Vulkanen gik til Grunde,
og Lavastrømmene atter naaede helt ud i Havet.

ANDET KAPITEL.

Vesuv i svag Virksomhed.
Vil man forstaa, hvad der foregaar i Vulkanen
under Udbruddet, maa man undersøge den efter
dette. I Virkeligheden hører paa Vesuv Virksom
heden sjælden helt op; den plejer at vedvare, men
ganske vist i stærkt svækket Form, ogsaa i Mellem
tiderne mellem de egentlige Udbrud. Derved er det
blevet muligt at lære Vulkanens Natur at kende ved
Undersøgelse paa nært Hold.
I de fredelige Perioder mellem Udbruddene frembyder Vesuvs Omegn helt andre Billeder end dem,
vi nvs har omtalt. Sciasnart Udbruddet ©r liendøct,
og Solen paany bryder frem, er Dødsangsten glemt,
Beboerne vender tilbage, og Tusinder af Arbejdere
tager fat paa Genopbygningen af de tilintetgjorte
Byer og Dyrkningen af de asketildængede Marker.
Den vulkanske Aske er yderst frugtbar, og i Syditaliens herlige Klima tager Planterne hurtig den
ny, af Vulkanen frembragte Jord i Besiddelse. Dog
gælder dette kun om Asken og de hærdnede vul
kanske Dyndstrømme.
Den klippehaarde, sorte
Lava fra Udbruddet i 1872 ligger endnu for Øjeblik
ket fuldkomment nøgen; paa lidt ældre Lavastrømme

ses sparsomme Blomster og Græs. Lavaoverfladen
maa nemlig have Tid til at forvitre: den skørnes og
smuldrer lidt efter lidt under Luftens, Regnens, So
lens og Frostens Paavirkning, og først derved dan
nes efterhaanden en Jordbund, som Planterne kan
fæste Rod i.
Set fra Neapel viser Vesuv sig som et mægtigt
Bjærg med to Toppe (Fig. 5). Toppen til højre naar

Fig. 5. Vesuv, sei fra Neapel (Fotografi af G. Sommer i Neapel).

en Højde af lidt ovei* 4000 Fod; den udgør den egent
lige Vulkankegle og betegnes som ,,Askekeglen ,
skønt den ikke saa meget er bygget op af fin Aske
som af grovere vulkansk Grus og Bomber. Fra
Krateret i Spidsen af Askekeglen ses paa Billedet en
hvid Dampsøjle hæve sig et Stykke lodret op for
derefter at brede sig ud som en ,,Piniekrone”; kun
sjælden falder de vulkanske Kræfter saa fuldstæn
dig til Ro, at Dampudstødningen helt hører op.
Om Natten, er Udseendet endnu ejendommeligere.
N. V. Utting: Vulkaner og Jordskælv.
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Vulkanen kan da sammenlignes med et kæmpemæs
sigt Blinkfyr: med oftest kun faa Minutters Mellem
rum ser man en mægtig Lysning, som om Flam
mer stødtes ud fra Krateret. I Virkeligheden drejer
det sig her, ligesom ved den tilsyneladende Ildsøjle
under Udbruddene, ikke om Flammer, men kun om
Dampsøjlens Genskin af den glødende Lava i Kra
terdybet.
Den anden Vesuvtop, som paa Billedet (Fig. 5)
ses til venstre, kaldes Monte Somma. I denne Del
af Bjærget findes intet Krater. Kommer man nær
mere hen mod Bjærget, ser man, at Somma er en
halvkreds-forrnet Ryg; Halvkredsen er aaben mod
den Side, hvor Askekeglen ligger. Somma er Ru
inen af en fordums Ringvold, som omsluttede et
uhyre stort Krater — dets Tværmaal var henimod
en halv Mil. Af de sparsomme Beretninger om
Vesuvs Udseende i Oldtiden synes at fremgaa, at
Bjærget indtil det store Udbrud i 79 rimeligvis kun
bestod af denne mægtige Ringvold; den omsluttede
en delvis skovbevokset Slette, paa hvilken endog en
hel Hær engang slog Lejr, lidet anende, at den lune
Lejrplads kun var det midlertidige Dække over Eu
ropas uroligste Vulkan. Under Udbruddet i 79
styrtede den sydlige Del af Ringvolden ned i det
nydannede Krater, og omkring dette opbyggedes den
nuværende Askekegle.
Askekeglens Højde forandrer sig til Stadig
hed. Ved ethvert særlig stærkt Udbrud, bliver Krateraabningen i Toppen større, og selve Keglen bliver
lavere, idet dens Grusmasser slynges op i Luften;
efter de fleste af de større Udbrud har Keglen endog
vist sig lavere end Monte Somma. Under det ro
ligere Tidsrum, som følger efter Udbruddet, byg
ges Keglen langsomt op igjen. Thi Krateret ved
bliver i Reglen at udslynge Sniaasten og Bomber,
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men i stærkt formindsket Mængde og med ringe
Kraft, saa at de falder ned umiddelbart omkring
Krateret. Saaledes føjes i de roligere Perioder niere
og mere Materiale til, og Keglen vokser derved. For
Tiden er den højere end nogensinde før.
Ligesom Askekeglen er alt i Bjærgets nærmeste
Omegn i bestandig Vorden. Lavastrømme, Dynd
strømme og Askelag lægger sig ved hvert nyt Ud
brud over store Strækninger. Paa sin Vis giver
ogsaa Neapel et Billede af Vulkanens uhyre Pro
duktionsevne; thi hele Byen er brolagt med Vesuvlava og hygget af Tuf og andre vulkanske Pro
dukter.
En Bestigning af Vesuv leder i Virkelig
heden Tanken langt mere hen paa disse fredelige
Sider af Vulkanens Virksomhed end paa dens Øde
læggelser. Det samme Krater, som man med Rette
kan kalde et Hovedsæde for uhyggelige Naturmag
ter, der hver Gang de rører sig, tilintetgør alt Menne
skeværk i Omegnen, og breder Død og Dødsangst i
vid Omkreds, det er i Mellemtiderne mellem Ud
bruddene kun et yndet Udflugtssted for Tusinder af
Turister. Et Rejsebureau kræver Afgift af hver Be
søgende og sørger til Gengæld for bekvem Adgang
med Vogn og Jærnbane; naar Vulkanen synes for
urolig, bliver Adgangen forbudt. Den uhyggelige
Fjende er til daglig en Indtægtskilde af Rang.
Den første Del af Vejen gaar over vel dyrket
Land, hvis vulkanske Oprindelse forraader sig tyde
ligst i dets Frugtbarhed. Hojere oppe paa Bjærget
træffes nyere og helt ny Lavastrømme, hvor
Planteverdenen endnu ikke har faaet F'odfæste.
Lavastrømmenes Overflade er forskelligartet.
Nogle Steder fremtræder de som en forvirret Sam
menhobning af store, sorte Blokke, opstaaede der
ved, at den først dannede Skorpe er brudt itu, og
2*
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Stykkerne skubbede uordentlig mellem hverandre af
de bagfra fremtrængende, flydende Lavamasser. En
Forestilling om denne s. k. ,,Bloklava”, giver Bil-

Fig. 6. Vejen til Vesuv. I Forgrunden en gammel Lavaovertlade
(Fotografi af G. Sommer i Neapel).

ledet Side 11. Saadanne Lavastrømme er ovennaade
besværlige at passere. Andre Steder bærer Overfla
den langt tydeligere Præget af en sejflydende Masses
Størkning under langsom Bevægelse: glatte Lava-
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plader, vekslende med knudrede og forvredne Mas
ser, som i deres besynderlige Former minder om
kæmpemæssige Indvolde (Fig. 6). Saadanne Lavamasser betegnes som ,,Pladelava” og „Indvoldslava.”
De øverste Partier af Lavaen er fulde af Blærer,
som stammer fra Dampudviklingen, der vedbliver,
lige indtil Størkningen er fuldendt. Dybere nede,
hvor Afkølingen har været langsommere, og Blæ-

Fig. 7.

Parti fra Vesuvs Askekegle med Jærnbanens øverste
Station (Fotografi af G. Sommer i Neapel).

rerne har faaet Tid til at stige til Vejrs, er Lava
massen en kompakt og graasort, haai’d Sten. Blanke
Krystalkorn ses allerede med blotte Øjne i den; ved
mikroskopisk Undersøgelse kan man overbevise sig
om, at Stenen helt igennem bestaar af Krystalkorn.
Ved alle Udbruddene i historisk Tid har Vesuv le
veret Lava af samme kemiske Beskaffenhed; de for
historiske Lavaer, som sammensætter Monte Somma,
er imidlertid af anden Beskaffenhed og af lysere
Farve.
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Den egentlige Askekegle begynder, naar man
ad Kørevejen er kommet op til omtrent 2500 Fods
Højde; de næste 1100 Fods Stigning naas ved Hjælp
af Jærnbanen, hvis Vogn paa Grund af Keglens
Stejlhed er bygget som en Trappe og trækkes op
med et Tov (Fig 7). Endnu er der henimod 500
Fod at stige, før Kraterranden er naaet. Man syn
ker ved hvert Skridt dybt ned i de løse Grusmasser.
Hele den øvre Kegle bestaar nemlig af saadanne; den
er simpelthen en Grusdynge, der efterhaanden har
hobet sig op omkring Krateret som Følge af dettes
Virksomhed. At ingen eller næsten ingen Lavastrømme ses i den øvre Del af Keglen, ligger i, at
den tunge Lava som Regel ikke flyder ud over Kra
terranden. Thi de løse Masser kan ikke modstaa
Lavaens Tryk, naar den stiger op i Kraterrøret;
Keglen revner, og Lavaen bryder sig en Vej til
Siden, forinden den naar Toppen. Beskaffenheden
af det vulkanske Grus synes ved flygtig Betragt
ning vidt forskellig fra Lavaens. Alle Smaastykkerne er stærkt porøse, pimpsten- eller kokesagtige,
og af forskellige Farver, graa, graaviolette, sorte
og brune mellem hverandre. De større Stykker (Slag
ger og Bomber) kommer i ydre Beskaffenhed nær
mere til Lavaen og ligner dennes Skorpe.
For Forstaaelsen af Vulkanerne er det nu af
største Vigtighed, at disse Forskelligheder ved den
nøjere Undersøgelse viser sig kun at angaa det ydre.
Stoffet er det selv samme, hvad enten det frem
træder som Lava, som vulkanske Bomber, Slagger,
Pimpsten, vulkansk Grus eller Aske. Strengt gælder
dette dog kun for Produkter fra det samme Udbrud.
Alle disse Produkter har oprindelig udgjort, den ildflydende Stenmasse i Vulkanens Indre. Ved Ud
bruddet flyder noget af denne ud i sammenhængende
Masser og størkner til Lavastrømme; andet spræn-
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ges i Stykker ved den vulkanske Virksomhed, endnu
inden Størkningen har fundet Sted, og slynges i
usammenhængende Tilstand op i Luften; dér størk
ner det hurtig og falder ned som Bomber, Sniaastykker og Aske. Den vulkanske Aske er derfor noget
vidt forskelligt fra, hvad man ellers kalder Aske:
den vulkanske Aske er Lavastøv. Hverken
den eller de øvrige Udbrudsprodukter er ,,brændt”
i almindelig Forstand; de har været glødende, smel
tede ved Jordens indre Varme, men de er ikke opstaaede som Følge af nogen. Forbrænding. — De
grovere Stykkers kokesagtige Udseende skyldes alene
Dampblærerne, som ikke faar Tid at undvige inden
Størkningen. Er Lavaen meget sejflydende, kan de
indesluttede Dampblærer komme til at ligge' saa tæt
som Hullerne i en Svamp. Stykker af denne Be
skaffenhed er det, som kaldes Pimpsten; denne
kan derfor produceres af alle Vulkaner, men de
fineste og bedste Pimpsten — saadan faas fra Lipari,
en af de smaa Vulkanøer nord for Sicilien — dan
nes af Vulkaner, hvis Lava er i særlig Grad sej
flydende.
Kr ater ran den maa bestiges fra Vindsiden,
naar man ikke vil være udsat for Fare. Der er paa
Vesuv ligesom paa de fleste andre Vulkaner i Reg
len intet Ildsvælg at se ned i. Kraterbunden er
næsten lukket af de løse udkastede Masser, af hvilke
de største plejer at falde ned indenfor Kraterets
Hand og triller tilbage i det. Kun gennem nogle faa
Huller og Revner strømmer Dampen op. Kraterets
Størrelse ændrer sig bestandig. I 1903 var dets
Tværmaal næppe 200 Fod, og dets Dybde kun en
halvhundrede Fod. Efter hvert stort Udbrud er
Krateret derimod mægtig udvidet; dets Tværmaal
var saaledes efter Udbruddet i 1822 henimod 1/4 Mil,
og dets Dybde 1000 Fod. Straks efter Udbruddet til-
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stoppes det paa nær nogle faa Aabninger i Bun
den, og omkring disse opbygges i de følgende Tids
rum med svag Virksomhed en lille Askekegle midt i
det store Krater (Fig. 8). Den lille Askekegle, som
i sin Top kun har et lille Krater, vedbliver at vokse,
saa længe den svage Virksomhed vedvarer; til sidst
udfylder den hele det store Krater, og Vesuv frenibyder da saaledes som nu for Tiden kun en enkelt
spids Kegle med et uanseligt Krater.
Dampudstødningen sker ikke uafbrudt,
men med Mellemrum. I nogle Minutter er alt roligt;
saa hører man fra Kraterranden en Larm, som naar
Dampen slippes ud af Lokomotiver, og Larmen
vokser med uhyggelig Hurtighed, indtil den, faa
Øjeblikke efter at den er begyndt, gaar over til en
voldsom Eksplosion: Dampmasser stødes højt op i
Luften, og næsten straks derefter begynder Lava
stykkerne at regne ned. Mange af de sidste er
endnu rødglødende, naar de falder. Føreren løber
hen til en af de nærmeste og trykker en Kobbermønt
ned i den for at vise, at den endnu ikke er helt
størknet; Lavaklumpen tænder Ild i Stokken, paa
hvilken han bringer den tilbage. Efter Eksplosionen
indtræder Stilhed, indtil efter nogle Minutters Forløb
det hele Fænomen gentager sig.
En saadan rolig Virksomhed, kan paa Vesuv ved
vare i Aarevis; at den til Tider helt kan dø hen, pr
ovenfor nævnt. Blandt de ikke faa andre Vulkaner,
som i lange Tider holder sig i svag og ufarlig Virk
somhed, er Stromboli, en af Øerne nord for
Sicilien, mest berømt. Allerede i Oldtiden havde den
Ry som et paalideligt Fyrtaarn; saa sikker kunde
man være paa, at den hver Nat med korte Mellem
rum (oftest 5 å 10 Minutter) sendte sin Damp og sit
Lysskær op fra Krateret. Naar Vesuv rører sig paa
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den ovenfor beskrevne Maade, siger man derfor, at
det er i „strombolisk” Virksomhed.
Sjælden paa Vesuv, oftere paa Stromboli, kan
man gennem Krateraabningerne se helt ned til den
glødende Lava og umiddelbart iagttage, hvorledes
hver enkelt Eksplosion forberedes, og hvori den bestaar. Man ser da den glødende Masse i urolig
flydende Bevægelse; dens Overflade stiger, den hvæl
ver sig mere og mere og antager Form som en Boble;
saa springer Boblen med en Eksplosion, og dens
Indhold — Damp — stødes ud gennem Krateret med
saadan Voldsomhed, at Dele af den flydende Lava
slynges med op. Nogle flere Bobler følger umiddel
bart efter og springer paa samme Maade; men
straks derpaa synker Lavaoverfladen i Krateret et
Stykke ned. Efter kort Tids Forløb begynder Lavaen
igen langsomt at stige, indtil de næste Bobler viser
sig og eksploderer.
Her ser vi saaledes Sammenhænget mellem Dampudstrømningen og den øvrige Virksomhed: Dampen
hidrører lige saa vel som de løse Udbrudsprodukter
og Lavastrønimene fra selve den ildflydende Masse
i Dybet. Hvis man vil betegne, hvad der loregaar,
med Udtryk fra det daglige Liv, maa det hele
Fænomen kaldes en langsom Kogning, hvor
Dampboblerne stiger op med Mellemrum. Men den
Masse, som koger, er i Beskaffenhed vidt forskellig
fra Vand: den er sejflydende og paa Overfladen
endog halvvejs størknet. Derfor kan Dampen samle
sig i store Bobler, og den er ikke i Stand til at
sprænge Lavaoverfladen, før dens Tryk er blevet
uhyre stort; saaledes bliver hver Boblesprængning
til en Eksplosion, som frigør en hel Dampsky og
river Masser af Lava med sig som ,,Stænk”. Den
„spruttende” Kogning af Harpiks eller Lim er et
ganske analogt Fænomen.
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De beskrevne Iagttagelser fra Krateret i de rolige
Perioder er Nøglen til Forstaaelsen al de
vulkanske Udbrudsfænomener. Selv ved de
stærkeste Udbrud er Fænomenerne af ganske samme
Art, kun gør de sig gældende i mangfoldige Gange
større Maalestok, idet Dampboblerne udvikles hurtig
efter hverandre og fra hele Lavaoverfloden i Krateret.
I ikke for stor Afstand fra Vulkanen kan man ogsaa
under Udbruddene høre, at den vulkanske Larm ikke
er uafbrudt, men sammensat af en Række hurtig paa
hinanden følgende Eksplosioner; ogsaa Dampskyens
Form bærer Vidne om den stødvise Dampudvikling.
Hvad der foregaar under Udbruddet, er saaledes
dette: Den ildflydende, smeltede Stenmasse i Kra
teret udvikler talløse Dampbobler i sit Indre; Damp
boblerne stiger, svulmer og eksploderer, udstødende
Damp og „stænkende” løse Udbrudsprodukter om
kring sig. Samtidig kan den ildflydende Stenmasse
løbe1 ud som Lava, hvis Bjærget revner, eller hvis
Bobledannelsen er saa voldsom, at den løfter den
Udflydende Masse op over Kraterranden, saa at
Lavaen ,,koger over”.

TREDIE KAPITEL.

Vulkanske Eftervirkninger.
Vi har i det foregaaende set, hvorledes Betragt
ningen af Vulkanerne i deres svage Virksomhedstilstand bringer Klarhed over meget af, hvad der
foregaar under de egentlige Udbrud. En anden
Kække Oplysninger kan hentes fra de endnu svagere
Ytringer af vulkansk Virksomhed, der har faact Navn
af Eftervirkninger.
Vest for Neapel ligger en af de ejendommeligste
Egne i vor Verdensdel: de Flegræiske Marker
(Fig. 9). Jordbunden er helt af vulkansk Oprindelse.
Fra det berømte Udsigtspunkt, Camaldoli, ser man
hele Egnen besat med Ringvolde, omtrent en Snes i
Antal, af hvilke enhver omslutter et udslukt Krater.
En af de største af Ringvoldene, Astroni, er henimod
1/ Mil i Tværmaal; Kraterbunden er flad og frodigt
skovbevokset med en smilende lille Indsø paa det
laveste Sted. Kratervæggen rundt om Skoven er saa
stejl, at intet andet Hegn behøves, skønt Skoven be
nyttes som kongelig Dyrehave. Et helt forskelligt
Billede frernbydér den øde Avernersø, som omsluttes
af en anden af disse Ringvolde; intet Træ har kunnet
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finde Plads omkring Vandet, idet Krater væggen over
alt rejser sig stejlt op fra dette; og efter Sagnet
flyver ingen Fugl hen over Søens mørke, dødsstille
Vande. I Ringvolden om Avernersøen findes en dyb
Hule; her tænkte de gamle sig Nedgangen til Under
verdenen.
Paa talrige Steder i de Flegræiske Marker strøm
mer Dampe, vulkanske Gasarter og hede Kilder frem
af Revner i Jorden, men Udstrømningen sker jævnt,

Fig. 9. Vulkanbjærgene i Nteapels Omegn (eftei’ Scrope).
N Neapel; 1 Vesuv; 2 Astroni; 3 Uumlegrotlen; 4 Solfatara; 5 Monte
Nuovo; 6 Avernersøen.

og man kan uden Fare gaa helt hen til Udstrømningsstederne. Det er disse Fænomener, man be
tegner som vulkanske Eftervirkninger. De lærer os,
at der endnu i ringe Dybde findes glødende Lavamasser, som langsomt afkøles og størkner. Thi de
Luftarter, som strømmer ud, er de selv samme, soni
udstødes under de vulkanske Udbrud, og som afgives
af de endnu flydende Lavastrømme.
De hedeste Udstrømninger er overvejende Vand
damp; deres Varmegrad er undertiden endog over
Kvægsølvets Kogepunkt. Vanddampene fører med
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sig syrlige Gasarter: Kulsyre, samt Forbindelser af
Svovl og af Klor. Italienerne kalder Udstrønmingsstederne „Fumaroler” (Røghuller) eller — naar Luft
arterne er stærkt svovlholdige — „Solfatarer”. Den
berømteste af de sidste ligger tæt ved den lille By
Pozzuoli; her findes en lav, vulkansk Ringvold, hvor
der fra en Revne i den indvendige Kratervæg strøm
mer svovlholdige Dampe frem med stor Kraft; Dam
pene afsætter gule Svovlskorper paa den omgivende
Tufsten. Denne Udstrømning har fundet Sted i over
2000 Aar.
Paa andre Steder, hvor Temperaturen er mindre
høj, fortættes Dampene og giver Anledning til varme,
kulsyreholdige Kilder; atter andre Steder strømmer
Kulsyren frem alene. Saaledes i „Hundegrotten”,
som kun ligger en halv Mil fra Neapel. Kulsyren,
som er en usynlig Luftart, er lidt tungere end al
mindelig Luft; den fylder Grotten til halv Mands
højde, og Voksne kan derfor uden Gene færdes der
inde. Indtil fornylig benyttede den italienske Fører
en lille Hund til at vise Tilstedeværelsen af den vul
kanske Luftart; han tog den ned fra sin Arm og
holdt den paa Bunden af Grotten, hvor den straks
begyndte at kvæles. Paa mindre uhyggelig Maade
overbevises man nu om Kulsyrens Tilstedeværelse
ved Hjælp af en Fakkel, som gaar ud uden synlig
Aarsag, naar den sænkes ned i Kulsyreluften.
De Flegræiske Markers Ringvolde er frembragte
ved forhistoriske vulkanske Udbrud. Kun én af dem,
Monte Nuovo, er opstaaet i historisk Tid. Be
retningen om dette Bjærgs Dannelse er af Betyd
ning for at forstaa Egnen, og den har dertil særlig
Interesse, fordi den omhandler et af de faa Tilfælde,
hvor man har iagttaget Dannelsen af en ny Vulkan
paa Landjorden. Monte Nuovo (Fig. 10) blev til paa
en enkelt Dag, den 29. Sept. 1538; paa Bjærgets Plads
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var der indtil da kun en flad Slette. Mere end et
Aar i Forvejen havde forberedende Jordskælv meldt
sig i hele Neapelegnen, men der var intet, som ud
pegede den nævnte Slette som særlig faretruet.
Dagen før Udbruddet trak Havet sig tilbage fra
Kysterne Vest for Neapel, saa at Vognlæs af Fisk
kunde opsamles paa det tørre. Om Morgenen paa
Udbrudsdagen sank Jorden flere Alen paa det Sted,
hvor Udbruddet skulde foregaa, og Vand brød frem;

Fig. 10. Monte Nuovo, den ny Vulkan, Vest for Neapel
(efter Lyell).

snart efter løftede Jorden sig igen, og lidt før Kl. 8
om Aftenen aabnede sig midt paa Marken et Ild
svælg, som udstødte Masser af Damp, Aske og
Pimpsten, ja endog Sten, der var saa store som
Okser, og derved opdyngede Bjærget omkring sig,
medens Havet i vid Omkreds dækkedes af svømmende
Pimpstenmasser. Vulkanen holdt sig virksom i
nogle Dage, men allerede den 7. Okt. var Udbruddet
ophørt paa nær nogen Dampudstrømning, som ved
varede Aaret ud. Siden da har der ikke vist sig
Spor af Uro paa dette Sted. Paa det ny Bjærg,

32

som har en Højde af 443 Fod, dyrkes nu Grønsager;
Kraterindsænkningen er foroven 1200 Fod bred og
saa dyb, at dens Bund kun ligger lidet højere end
Marken, uden om Bjærget; den lune Kraterbund be
nyttes som Frugthave.
Paa lignende Maade som dette Bjærg maa vi
tænke os hele Egnen opstaaet ved kortvarige Udbrud
snart hist, snart lier: en paafaldende Modsætning til
Vesuv, hvor Udbruddene Gang efter Gang gentager
sig fra samme Krater. Paafaldende er ogsaa, at
Monte Nuovos Dannelse, det eneste iagttagne Vulkan
udbrud i de Flegræiske Marker, indtraf i Vesuvs
mest udprægede Hvileperiode; Man har søgt at for
klare dette ved at antage, at Vesuv spiller Rolle som
en Slags Sikkerhedsventil paa Underverdenens Lava
kedel, saa at der kun er Fare for de omliggende
Egne, naar Vesuv i længere Tid har været fast til
stoppet. —
Er det end kun Eftervirkninger, som i vore Dage
fremtræder i de Flegræiske Marker, kan man dog
ikke stole paa, at den egentlige Vulkanvirksomhed
her skulde være ophørt for stedse; efter Erfaringen
fra 1538 ligger den Tanke nær, at det en skønne Dag
kan bryde løs igen paa ganske uventet Sted.
Anderledes i Mellemeuropa. Her træffes paa
utallige Steder vulkanske Eftervirkninger, mest i
Form af hede Kilder, sjældnere Kulsyreudstrømnin
ger. Saaledes i Ungarn, Bøhmen, Tyskland, Midtfrankrig. Men Virksomheden er svagere, Varme
graden lavere end paa de Flegræiske Marker.
Eksempelvis har Kilden i Vichy i Frankrig en Varme
grad af 35—45° Celsius, Wiesbaden i Tydskland 68 °,
Karlsbad i Bøhmen, der liører til de hedeste, har
75°. Vandet i disse og i Mellemeuropas øvrige vul
kanske Kilder indeholder Kulsyre og talrige Mineral
stoffer opløste. Vi maa her formode, at de endnu
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ikke størknede Lavamasser, som afgiver Dampene
og Varmen til Kilderne, ligger betydelig dybere, end
Tilfældet er i de Flegræiske Marker; de gamle For
bindelseskanaler til Dybets ildflydende Masser maa
i Mellemeuropa langt ned være fast tilstoppede af
størknet Lava, saa at ingen Fare fra neden truer de
talrige Bade- og Kursteder, som nu drager Nytte al
Varmen fra Dybet. At i Virkeligheden disse Mellemeuropas varme Kilder er vulkanske Eftervirkninger,
kan med Sikkerhed sluttes deraf, at de ligger i Egne,
som opbygges af Lavastrønime og Askelag; paa
mange Steder, smukkest i Frankrig, Rhinprovinsen
og Bøhmen, ses ogsaa velbevarede gamle Krater
bjærge i Kildernes umiddelbare Nærhed. Kun paa
et enkelt Sted i Bøhmen synes gamle Beretninger
at tyde paa, at Mennesket har overværet et sidste
svagt Vulkanudbrud; i øvrigt tilhører den egentlige
vulkanske Virksomhed i Mellemeuropa en fjern, for
historisk Tid.
Vi finder saaledes i Europa vulkanske Eftervirk
ninger udbredt over langt større Strækninger end
arbejdende Vulkaner; thi de sidste repræsenteres i
vor Verdensdel kun af Vesuv paa Fastlandet og al
nogle faa Vulkaner paa Middelhavets Øer og paa
Island. En langt større Rolle end i Europa spiller
virksomme Vulkaner ganske vist paa mange Steder
i de øvrige Vei’densdele, men ogsaa dér finder man
et lignende Forhold mellem de to Slags vulkanske
Fænomener. Dette leder til at formode, at Jordens
Vulkanvirksomhed i det hele og store er i Aftagende
i den nuværende Periode. —
De mærkeligste, men tillige de sjældneste blandt
alle de forskelligartede vulkanske Eftervirkninger er
de hede Springkilder, G e y s e r n e. Hos dem træffer
vi ligesom hos Vulkanerne kortvarige Udbrud og
længere, mellemliggende Hvileperioder; Geyserne er
3
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en Slags „Vulkaner uden Lava”, idet deres Pro
dukter alene er Vand og Vanddamp.
Fra gammel Tid berømt er ,,Store Geysir” paa
Island. Navnet, som betyder „den voldsomt
sprudlende”, er fra denne Kilde overført paa de
øvrige hede Springkilder. Store Geysir ligger 12 Mil
fra Reykiavik paa en Slette sammen med henimod
et halvhundrede andre hede Kilder. Hvide og graa
Skorpedannelser af porøs ,,Kiselsinter” dækker Jor
den i tykke Lag omkring Springkilderne; Geyservandet afsætter nemlig Kisel paa Jorden, som det
løber hen over, og paa alt, hvad det kommer i Be
røring med. Endog Blade og Blomster, som kommer
ned i Vandet, inkrusteres, og naar de derpaa raadner bort, efterlader de sirlige Aftryk i Kiselsinteren.
Ved Kiselafsætningen har der omkring Store Geysir
i Tidens Løb dannet sig et fladt kegleformet, lille
Bjærg, lidt over 20 Fod højt, og i Toppen af dette
findes „Krateret”, der fremtræder som en flad Skaal,
fyldt med krystalklart, grønligt Vand. Skaalen er
200 Fod i Omkreds. I dens Bund udmunder det ti
Fod vide Kraterrør, som gaar lodret ned i Jorden.
Ved Maaling har man fundet, at Kraterrøret kun
naar ned til en Dybde af 75 Fod; der kan dog ikke
være Tvivl om, at der maa findes skjulte Sidekanaler,
gennem hvilke hedt Vand eller Damp tilføres fra
størknende Lavamasser i Dybet. Vandet i Skaalen
har en Varmegrad af omtrent 82° C. Det kom
mende Udbrud forraader sig først ved dump under
jordisk Larm, Vandet i Skaalen begynder at dampe
stærkere, og Vandoverfladen hæver sig noget, idet
store Dampbobler stiger op Efter at dette har ved
varet i nogen Tid, skyder pludselig en blændende
hvid Vand- og Dampstraale lodret op indtil en Højde
af 100 Fod eller mere; allerede inden de første
Draaber er begyndt at dale igen, følger en anden
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Straale, efter den en tredie, fjerde o. s. v. og store
Dampmsaser indhyller den mægtige Fontæne. Paa

Fig. 11. Old Faithful Geyser i Yellowstoiieparken.

denne Maade vedvarer Udbruddet nogle faa Mi
nutter; saa ophører det hele lige saa pludselig, som
3*
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det begyndte. Straks efter Udbruddet ses Skaalen
at være tør, og Vandspejlet staar et Stykke nede i
Krateri’øret.
For halvandet hundrede Aar siden skal Store
Geysir have haft Udbrud regelmæssig tre Gange i
Døgnet. I forrige Aarhundrede kom Udbruddene
efterhaanden sjældnere og uregelmæssigere; ikke
alle, der besøgte Geysir, fik dem at se. Jordskælvene
i 1896 forøgede paany Store Geysirs Virksomhed
for en Tid. Den nærliggende Springkilde „Strokkur”
lader sig i Reglen bevæge til at springe, naar det
ønskes; man kommer i dette Øjemed store Græstørv,
Sæbe eller andet ned i dens Kraterrør, og kort efter
begynder Udbruddet. Derimod er det meget sjæl
dent, at Strokkur springer af sig selv.
Foruden paa Island findes Geysere i Nordamerika.
Den nordamerikanske Geyser-Egn overgaar langt den islandske ved Kildernes Talrighed og
Skønhed. Den ligger i uvejsomme, til Klipj)ebjærgene hørende Naaleskovstrækninger i Territoriet
Wyoming og omtrent 8000 Fod over Havet. For
næppe mere end 50 Aar siden forvildede de første
hvide Mænd sig ind i den skjulte Vidunder-Egn, og
nærmere bekendt blev den først 1871. Aaret efter
blev den af Regeringen gjort til fredet Statsejendom
og betegnes fra da af som Yellowstone National
parken.
Yellowstoneparken er en Strækning saa stor som
alle de danske Øer tilsammen. Militær vaager over,
at Fredningsbestemmelserne strengt overholdes:
ingen Nybygger maa nedsætte sig, intet Træ fældes,
intet Dyr skydes. Bjørnen, Bæveren og talrige andre
vilde Dyr vænner sig her til at betragte Mennesket
som en ufarlig Kuriositet; kun Fiskene er det til
ladt at fange til egen Fortæring. De eneste Indgreb
i Naturtilstanden, som er sket, er Anlægget af de
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allernødvendigste Veje og fire Hoteller til de Rej
sendes Brug. Men Parken er ogsaa som et Eventyr
land og vilde uden denne Beskyttelse sikkert være
taget i den private Spekulations Tjeneste. Turisten
møder her tusind Fod dybe Fjældkløfter, mægtige
Vandfald, Bjærge af skinnende sort Glas, der er
dannet af for længst udslukte Vulkaner, Solfatarer
med langt intensivere Virksomhed end de Flegræiske
Markers og Kulsyreluft-Kilder, blandt hvilke den i
,,Death Gulch”, en snæver Fjældkløft, er saa stærk,
at hvert Dyr dør, som forvilder sig derind, ligesom
i Giftdalen paa Java. Fremfor alt er det dog de
liede Kilder med deres hvide Sinterafsætninger og
de i pragtfulde Farver straalende Kildebassiner og
Smaasøer, som særtegner Egnen. Der findes i alt
3000 Kilder, hvor varmt Vand eller Damp strømmer
ud af Jorden, og omtrent 90 af disse Kilder er
Geysere.
Yellowstoneparkens Springkilder viser os Geyserfænomenet i dets pragtfuldeste og mest forskellig
artede Skikkelser. Nogle af dem har ligesom den store
Geyser paa Island foroven et Bassin; hos andre har
Kraterrøret ingen Udvidelse foroven, men er for
længet et Stykke op over Jordoverfladen med en af
Kiselsinter dannet „Skorsten”. Nogle springer saa
regelmæssig, at man fristes til at tro dem regulerede
af et underjordisk Urværk, hos andre indtræder Ud
bruddene paa ganske uforudseelige Tider; Vand- og
Dampmassernes Mængdeforhold, Udbruddenes Varig
hed, Fontænens Højde varierer inden vide Grænser.
Den lille „Minut-Geyser” udstøder hvert Minut en
kortvarig, ti Fod høj Fontæne. ,,Old Faithful ’, hvis
Udbrud er gengivet i Fig. 11 (Side 35), hører til de
største Geysere; den sender sin Vand- og Dampsøjle
omtrent 150 Fod op i Luften; dens Udbrud varer fire
Minutter og gentog sig i en Aarrække med over-
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ordentlig Regelmæssighed hvert 65de Minut. I de
sidste Aar er dens Virksomhed aftaget noget, og
den er blevet mindre regelmæssig; der hengaar nu
oftest 70—90 Minutter mellem Udbruddene. Den
højeste af alle Geyserne er „The Giant”, hvis Fon
tæne endog kan naa over 250 Fod eller næsten saa
højt som Vor Frelsers Kirketaarn i København; den
har i Reglen hver sjette Dag et Udbrud, som varer
lx/3 Time. Hos ,,Bikube Geyseren”, hvis Navn hen
tyder til, at den omkring sit Krater har opbygget
en bikubelignende Forhøjning eller Skorsten af Kiselsinter, indtræffer Udbruddene med uregelmæssige
(10 til 30 Timers) Mellemrum, og Fontænen, som
holder sig i 8 Minutter, naar henved 200 Fod op i
Luften.
En særlig ejendommelig Adfærd viser
„Excelsior Geyser”, som tillige udmærker sig ved
under Udbruddene at udkaste en større Vandmasse
end nogen af de andre; den plejer at holde sig fuld
kommen uvirksom i flere Aar ad Gangen, men af
vekslende med disse lange Hviletider har den kort
varige Perioder med voldsomme Udbrud hver anden
eller tredie Time.

Geyserfænomenerne ansaas længe for uforklar
lige. Allerede de første udførlige Undersøgelser for
noget over 50 Aar siden paa Island bragte dog
Spørgsmaalet nær sin Løsning, og efter at det senere
er lykkedes kunstig at efterligne disse Fontæner
ved lignende Midler, som er virksomme i Naturen,
maa de regnes blandt de bedst oplyste Natur
fænomener.
Ved at sænke Termometre ned i Store Geysirs
Krater har man fundet, at Varmegraden tiltager med
Dybden, Ved et Forsøg nogen Tid før et Udbrud
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viste det sig saaledes, at Vandets Varmegrad 13 Fod
under Overfladen var 85°, i 28 Fods Dybde 106°, i
46 Fods 120° og paa Bunden af Kraterrøret endog
1280 Celsius. Vandet i den dybere Del af Røret er
saaledes ophedet langt over den Temperatur, som
under almindelige' Forhold er Vandets Kogepunkt
(100°), men det koger dog ikke. Dette Forhold er
let forklarligt; thi det er en bekendt Sag, at Vandets
Kogepunkt stiger, naar Vandet staar under Tryk, og
i det dybere Parti af Geyserrøret er der et stort Tryk,
da Vandet maa bære hele den ovenoverværende
Vandsøjle. Man kan beregne, at Trykket ved Kraterrørets Bund i 75 Fods Dybde er saa stort, at Vandet
dér ikke kan koge før ved omtrent 137°. Vandet i
den nedre Del af Geyserrøret er altsaa „overhedet”
ligesom i en Dampkedel: hvis Trykket pludselig
ophørte, vilde en Eksplosion, et Udbrud finde
Sted.
Maaler man Varmegraden paa et senere Tids
punkt, dog saaledes at intet Udbrud har fundet Sted
i Mellemtiden, finder man, at den overalt i Røret er
steget. Der maa saaledes være en. underjordisk
Varmekilde, som langsomt men til Stadighed op
varmer Vandet. Til sidst bliver da paa et eller andet
Sted i Røret Varmen saa stærk, at Vandet dér be
gynder at koge til Trods for Trykket; de første Bobler
viser sig foroven, Boblerne bliver større og talrigere
og trænger en Del af Vandet fra Røret op i Geyserens
Skaal eller ud over dens Munding. Men derved
indtræder Betingelserne for Eksplosion; thi naar
Vandmængden i Røret formindskes, aftager ogsaa
Trykket, og Vandet begynder da pludselig at koge
voldsomt op overalt i Geyseren: der sker Udbrud.
Ved Udbruddet afkøles Vandet stærkt, og idet til
sidst en Del af det kolde Vand løber tilbage i Røret,
standser Kogningen paa en Gang. Et nyt Udbrud
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kan nu ikke ske, før den hele Vandsøjle paa ny er
bleven varmet op ligesom før.
Et Apparat, med hvilket man kan efterligne
Geyserfænomenerne i det smaa, er afbildet i hosstaaende Tegning. Det bestaar af en Beholder A,
som er helt fyldt med Vand, og
som bringes i Kog ved Hjælp af
et (paa Fig. 12 udeladt) Gaskogeapparat. Fra Beholderen udgaar
to Glasrør; det ene, som maa være
temmelig vidt, gaar tre Fod lodret
op, det andet staar ved en Kautsjukslange i Forbindelse med Fla
sken B, der forsyner Apparatet
med nyt Vand til Erstatning for
det, som slynges bort under Ud
bruddene, saa at det lodrette Rør
altid staar fyldt til Højden a.
I et saadant Apparat kan Van
det ikke komme i jævn Kogning:
det vil forholde sig ganske som i
en Geyser og med regelmæssige
Mellemrum kaste en Straale af
koghedt Vand og Damp op i Vejret.
Jo længere det lodrette, vandfyldte
Udbrudsrør er, desto større Tryk
kommer der til at hvile paa Van
Fig. 12. En kun det i A, og desto voldsommere
stig Geyser (efter
bliver Udbruddene. Ved at regu
Wiedemann).
lere Opvarmningen og Tilløbet af
frisk Vand paa forskellig Maade kan man desuden
variere Udbruddenes Hyppighed og Varighed.
Det lodrette Rør i vor kunstige Geyser svarer til
Kraterrøret i de naturlige. Beholderen A indeholder
den overhedede Vandmasse, som eksploderer under
Udbruddene, og som i Naturen har Plads i under-
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jordiske Hulheder eller i Udvidelser af Kraterrøret.
Gasapparatets Rolle besørges i Naturen af stærkt
ophedet Damp, som fra vulkanske Masser i Jordens
Dyb trænger op til Geyseren og holder den i Gang.
Endelig har Flasken B og Kautsjukrøret, der for
syner Geyseren med Vand, i Naturen sit Modstykke
i de underjordiske Vandaarer, som fører Vand til
Kraterrøret og selv næres af Regnen, som falder paa
de omgivende Strækninger.
Naar her er dvælet ved Geyserne, er det ikke
alene, fordi de hører med til Vulkanernes Eftervirk
ninger, men især fordi de kaster Lys over selve den
egentlige Vulkanvirksomhed i de Tilfælde, hvor
saaledes som hos Vesuv og de allerfleste andre
Vulkaner Dampeksplosionerne spiller Hovedrollen.
Hvorledes selve Udbruddene gaar for sig, er omtalt
i det foregående; med Geyserne som Udgangspunkt
er det muligt at naa i det mindste en delvis Forstaaelse af Hviletiderne.
Vel kunde det ved flygtig Betragtning synes
iirimeligt at ville sammenligne de ofte med næsten
utrolig Regelmæssighed arbejdende Geysere med en
saa lunefuld og uberegnelig Naturvirksomhed som
Vulkanernes. I denne Henseende foreligger dog kun
en Gradsforskel, ja man kender endog enkelte Vul
kaner, saaledes som Stromboli, hvis Udbrud ind
træffer med en Regelmæssighed, som overgaar mange
Geyseres. Geysernes Hvileperioder skyldes som
nævnt det store Tryk, der hviler paa de dybt
liggende Vandmasser, og derved gør det muligt, at
disse kan overhedes og ligesom samle Kræfter til
Udbruddet. Et tilsvarende, men mangfoldige Gange
saa stort Tryk hviler paa Lavaen i Vulkanens Dyb,
thi Lavasøjlen i Vulkankrateret er langt højere end
Vandsøjlen i Geyserrøret, og Lavaen selv er næsten
tre Gange saa tung som Vand. I Vulkanens Dyb
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vil derfor Varmegraden lange Tider igennem kunne
stige og stige, saa at Katastrofen langsomt forberedes
paa samme Tid, som Krateret foroven holder sig i
fuldkommen Ro, og Bjærget med smilende Ydre
ligesom lokker baade Mennesker, Dyr og Planter til
sine frugtbare Skraaninger. Naar da til sidst Uroen
begynder, og den første Dampsøjle stødes op fra
Krateret, indtræffer et lignende Forhold som ved
Geyserne: Dampboblerne fortrænger en Del af
Lavaen i Kraterrøret og bringer noget af den til at
flyde ud eller bortfjerner det i søndersprængt Til
stand som løse Udbrudsprodukter; men derved bliver
Lavasøjlens Vægt og Trykket paa Lavamasserne i de
underjordiske Beholdere pludselig mindre, og Kata
strofen indtræder, idet der udvikler sig Damp sam
tidig fra alle Steder i Bjærgets overhedede Lava
beholdere. Undertiden udtømmer Vulkanen hele sit
Lavaforraad ved Udbruddet, og dette standser da af
Mangel paa Lava; men selv naar de skjulte Lava
kilder, som forsyner Vulkanen, vedbliver at flyde,
vil dog Udbruddet snart høre op. Thi Udbruddet er
en Kraftanstrengelse for Vulkanen ligesom for Geyseren. Det koster den hele det Varmeforrad, som
er opsamlet i den forudgaaende lange Hviletid; og
naar det er medgaaet, maa Dampudviklingen
standse, og Lavaen paa ny som en samlet Masse
fylde Kraterrøret. Trykket er derved atter bragt til
Veje, og der maa ligesom hos Geyserne hengaa læn
gere Tid, før det næste Gang kan overvindes.
Ogsaa i selve Udbrudsfænomenerne er der Lighed
mellem Vulkaner og Geysere. Hos begge udgør
Damp Hovedmassen af, hvad der udstødes, og hos
begge søndersprænges den flydende Masse ved
Dampudviklingen til Sprøjt og Stænk. Den vul
kanske „Aske” er frembragt paa ganske tilsvarende
Maade som det fine Vandstøv fra Geyserne. —
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Gennem Sammenligningen med Geyserne er vi
naaet et Stykke frem i Forstaaelsen af Vulkanerne:
det vil af det foregaaende indses, hvorfor Vulkan
virksomheden paa Jordoverfladen maa indskrænke
sig til forholdsvis kortvarige Udbrudsperioder, ad
skilte af Hviletider, under hvilke det næste Udbrud
forberedes. Men Afvekslingen af Hviletider og Ud
brud bliver hos Vulkanerne ofte særdeles uregel
mæssig, fordi der griber Forhold ind, som ikke har
noget tilsvarende hos Geyserne.
Saaledes først og fremmest Lavaens Størkning
i Kraterrøret. Efter hvert Udbrud vil som Regel
den øverste Del af Lavamassen i selve Bjærget
størkne til fast Sten. Kraterrøret bliver derved lige
som tilproppet og forseglet, og naar „Proppen”
sidder godt fast, kan den i lang Tid hindre Udbrud.
Til Gengæld vil da Katastrofen, naar den endelig
indtræffer, blive saa meget voldsommere. Vi faar
herigennem ogsaa en Forklaring paa, hvorfor Ud
bruddene som Regel først i Løbet af nogle Timer
eller Dage naar den fulde Styrke. Thi de størknede
Lavamasser, som danner Proppen, kan ikke helt
■■bortfjernes paa en Gang; kun lidt efter Jidt vil de
smelte eller slynges ud. Efter al Sandsynlighed maa
man ogsaa i denne ,,Tilpropning” se Grunden til, at
det ny Udbrud undertiden undlader at benytte det
gamle Kraterrør og i Stedet bryder frem paa et
eller andet Punkt ved Siden af, saaledes som Til
fældet var, da Monte Nuovo i de Flegræiske Marker
dannede sig paa en flad Slette, omgivet af gamle
Vulkankratere.
Af endnu mere gennemgribende Betydning for
Forstaaelsen af Vulkanvirksomheden er dog Spørgsmaalet om, hvorledes Vulkanerne næres. Hos Gey
serne er Forholdet simpelt; deres Næring er dels det
fra Jordoverfladen nedsivende Regnvand, dels døn
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hede Danip, som langsomt strømmer op fra neden,
fra endnu ikke helt størknede Lavamasser, som For
tidens Vulkanvirksomhed har efterladt i Dybet.
Men hvorledes de virksomme Vulkaner faar deres
Forsyning med ildflydende dampfyldte Lavamasser,
er et Spørgsmaal, som endnu langtfra er helt op
klaret, og til hvis Belysning vi i det følgende gen
nem en Række Eksempler vil betragte Vulkanernes
Forskelligartethed og deres Sammenhæng med
Jordskælvene.

FJERDE KAPITEL.

Krakatau og Martinique.
Pil Krakatau og Martinique knytter sig de to
frygteligste Vulkanudbrud i den sidste Menneske
alder. Begge Udbrud frembød Eksplosioner af
næsten ufattelig Voldsomhed, men i øvrigt var de
af meget forskellig Art og viser os hver for sig en
Række af yderst interessante Forhold.
Krakatau Vulkanen er en ubeboet Gruppe af
Smaaøer i Sundastrædet mellem Sumatra og Java.
Den hører til et af Verdens mest berygtede Vulkanomraader. Alene paa Java, som i Størrelse ikke
engang naar England, tælles over 100 Vulkaner, af
hvilke de 19 har haft Udbrud i Løbet af forrige Aarhundrede.
Blandt de ældre Udbrud i disse Egne har ad
skillige været af uhyggelig Styrke. Saaledes voldte
paa Java Vulkanen Galungung i 1822 over 4000
Menneskers Død, og ved Udbruddet af Papandajung
i 1772 skal ikke mindre end 40 Smaabyer være blevet
ødelagte. Dog overgaas begge disse Udbrud af Kra
kataus i 1883.
Krakatau havde holdt sig helt i Ro siden Aaret
1680; da den desuden ligger seks Mil fra Javas Kyst,
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ansaas den for ganske ufarlig. Ingen usædvanlige
Naturbegivenheder indledede det store Udbrud i 1883.
Vel havde man i Begyndelsen af Aaret mærket Jord
skælv paa Java og Sumatra, men saadanne regnes
dér næsten som Hverdagsbegivenheder, og de var
hverken før, under eller efter Udbruddet stærkere
eller hyppigere end sædvanlig. Om Udbruddets Be
gyndelse har man faaet nærmere Underretning fra
et tysk Skib ,,Elisabeth”, som den 20. Maj 1883 afsejlcde fra Javas Nordkyst; fra dette Skib iagttoges
henimod Kl. 10 om Formiddagen, hvorledes en hvid
Dampsøjle pludselig hævede sig op over Krakatau;
store askefyldte Skymasser blandede sig straks efter
med den hvide Damp, og oppe i Luften bredte Aske
skyerne sig ud, saa at der snart indtraadte Mørke
og Askeregn i vid Omkreds. Man foretog fra Skibet,
straks da Udbruddet begyndte, en Maaling af Damp
søjlen: den viste sig at naa P/j danske Mil op i
Luften! Samme Eftermiddag faldt Askeregn paa
Java, hvor man ogsaa kunde høré Vulkanens Larm;
først flere Dage efter fik man af Skibene at vide,
hvor Udbruddet var.
Det første stærke Udbrud sagtnede efter kort Tids
Forløb, og Vulkanen vedblev nu i flere Maaneder at
holde sig i snart svagere, snart stærkere Virksom
hed. Den besøgtes flere Gange af Ekspeditioner fra
Batavia, hvorved det endnu den Ilte August blev
konstateret, at hverken Vulkanøerne eller Hav
dybderne i Omegnen havde undergaaet større For
andringer. I Maj var der paa Krakatau et enkelt,
omtrent 3000 Fod bredt Krater i Virksomhed, i Juni
saas to, i August endog tre Kratere, som samtidig
udsendte Dampsøjler. Lavastrømme fremkom slet
ikke under hele Udbruddet; derimod udkastedes flere
Gange, ogsaa inden den store Eksplosion, umaadelige
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Aske- og Pimpstenmasser, som var til ikke ringe
Hindring for Skibsfarten.
Hovedkatastrofen indtraf den 27de August. Alle
rede ved Middagstid den 26de viste Krakatau stærkt
tiltagende Uro; den ene Eksplosion fulgte hurtig
ovenpaa den anden, og de vai’ saa voldsomme, at
Damp- og Askemasserne slyngedes 4 danske Mil op
i Luften. I Løbet af Eftermiddagen indhyllede Aske
skyerne hele Sundastrædet og de nærmeste’ Dele af
Java og Sumatra i fuldstændigt Mørke. Aske og
Pimpsten faldt, delvis i Form af vaadt Slam, i saadanne Masser, at Skibene flere Gange dækkedes af
alentykke Lag; Luften var saa ladet med Elektricitet,
at den blaa St. Elmsild lyste fra Master og Ræer,
og uafbrudt lynede det fra Askeskyerne, mens Tor
denen næsten overdøvedes af Vulkanens Larmen.
Orkanagtige Vindstød og heftig Søgang forøgede
Rædslerne ombord; de fleste Skibe, som ikke laa
ved Kysterne, undgik dog Tilintetgørelsen og kunde,
da det efter henimod to Døgns Forløb atter begyndte
at lysne, sejle videre. Men ved Sundastrædets Kyster
var imidlertid Ødelæggelsen fuldført.
Allerede den 26de om Aftenen ængstedes man i
Kystbyerne ved Havets usædvanlige Bevægelse.
Vældige Bølger kastede Baade og mindre Skibe paa
Land og ødelagde Skure og Bygninger paa Strand
bredden. Den 27de tiltog Havets Bevægelse. Byen
Telok Betong paa Sumatras Sydkyst ødelagdes fuld
stændig Kl. 7 Morgen af fire høje Bølger, der kom
hurtig ovenpaa hverandre; et Dampskib „Berau’,
som Søen den foregaaende Aften havde kastet ind
paa Land, skylledes nu næsten en halv Mil længere
ind. Kl. 10 om Formiddagen, mens Mørket var paa
sit højeste, indtraf et Knald saa frygteligt, at det
hørtes i indtil 600 danske Miles Afstand fra Vul
kanen eller over en Strækning, som er langt større
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end hele Europa; Luftbevægelsen var saa voldsom,
at den blæste Gasblus ud i Batavia, skønt der er
lige saa langt derfra til Vulkanen som fra Køben
havn til Aarhus. Straks efter brød Havet som en
uhyre Bølge ind over Kysterne og overskyllede Øerne
i Sundastrædet: flere Hundrede Smaabyer skylledes
bort, og 36 400 Mennesker fandt deres Død i denne
Bølge. Om dens Højde og Magt faar man en Fore
stilling ved. at høre, at ved Byen Anjer, som ligger
paa Javakysten 7 Mil fra Krakatau, naaede den 115
Fod over dagligt Højvande, og den udslettede Byen
saa fuldstændig, at kun Fyrtaarnets nederste Del
angav Byens Plads for de Skibe, som den 28de
August vilde opsøge den.
Askeregnen vedvarede endnu hele Dagen den 27de,
men med aftagende Styrke; den følgende Formiddag
begyndte Luften at klares, og de faa Indbyggere i
Kystbyerne, som havde kunnet redde sig ved Flugt,
vendte tilbage. Havet udenfor de ødelagte Kyst
strækninger var dækket af Træer, Huse, Lig og
uhyre Masser af Pimpsten, som endnu delvis var
glødende og gav Anledning til stadige, smaa Eks
plosioner, efterhaanden som de kom i Berøring med
Vandet. Det svømmende Lags Tykkelse var over
store Strækninger af Sundastrædet mere end fem
Fod. — I de følgende Maaneder sporedes af og til
svag Virksomhed paa Kratakau; siden har den holdt
sig i fuldkommen Ro.
Hvad der fremfor alt udmærker dette Udbrud,
er Hovedeksplosionens ubegribelige Voldsomhed og
de store geografiske Forandringer, som fulgte med.
Bølgebevægelsen, der anrettede de frygtelige Øde
læggelser i Sundastrædet, forplantede sig udenfor
dette naturligvis kun med stærkt svækket Kraft;
men den mærkedes tydelig paa alle det Indiske
Oceans og Stillehavets Kyster, ja man kunde spore
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den som svage Dønninger lige til Frankrigs Kyster
og Vestindien. Hele Verdenshavet blev saaledes
paavirket. I endnu højere Grad sattes Luften i Be
vægelse ved den store Eksplosion. Som tydeligt
Knald mærkedes denne som ovenfor nævnt kun over
en mindre Del af Jordoverfladen, men hele Jorden
over kunde man paa Barometrene iagttage den Luft-

Fig. 13. Kort over Krakatau før og efter Udbruddet 1883.
De punkterede Linier angiver Øernes gamle, de fuldt optrukne
deres ny Kystomrids. K K betegner de to største Krateres Plads
under Udbruddet.

bølge, som Eksplosionen fremkaldte. Til Europa
naaede den første Luftbølge i Løbet af omtrent 1Ü
Timer; 1G Timer efter blev Barometrene paa ny
urolige, idet de paavirkedes af den Del af Luftbølgen,
som var gaaet mod Øst over Amerika og havde brugt
26 Timer om at tilbagelægge Vejen. Paa fint
mærkende Barometre kunde det ses, at begge LuftN. V. Ussing: Vulkaner og Jordskælv.
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bølger flere Gange kom tilbage med omtrent lx/2
Døgns Mellemrum, idet de vedblev at løbe rundt om
Jorden, indtil de tabte sig. — Umiddelbart iøjne
faldende var den stærke Aftenrøde, som viste sig
overalt i Efteraaret 1883, og som efter al Sandsyn
lighed hidrørte fra, at der ved den store Eksplosion
var slynget fine Askepartikler op i Luftens aller
højeste Lag, hvor de gav Anledning til ejendomme
lige Skydannelser, der bredte sig over hele Jorden.
Man har kunnet beregne, at Asken ved Hovedudbrud
det maa være bleven slynget omtrent 7 Mil op i Luf
ten, og de fineste Partikler er sandsynligvis ført
endnu højere.
Da man efter Katastrofen den 27de August under
søgte Krakatau, var Vulkanen helt forandret. De
udkastede Pimpstenmasser var stedvis ophobede i
over 100 Fod tykke Lag og dannede bl. a. et Par ny
Øer i Sundastrædet; disse Øer er dog senere blevet
bortskyllede. Men dér, hvor selve Kraterne havde
været i Virksomhed, fandtes efter Udbruddet kun
Hav: den større nordlige Del af Krakatau Øen var
forsvundet og havde givet Plads for Havdybder, der
paa sine Steder endog oversteg 1000 Fod; ogsaa en
Del af den til Øerne nærmest grænsende Havbund
fandtes at ligge dybere end før Udbruddet. Den
hele Strækning, som er sunket eller forsvundet, er
lx/2 Gang saa stor som Amager. Det tidligere og
nuværende Omrids af Øerne er vist paa foranstaaende
Kort; Vulkanen udgøres nu af en Ringvold, der del
vis er overskyllet af Havet, saa at kun tre Stykker
af den rager op som langstrakte Øer, og mellem
disse ligger den vidtstrakte og dybe Kraterindsænkning.
Ingen har set, paa hvilken Maade de to Trediedele af Hovedøen forsvandt. Ifølge den hollandske
Geolog Verbeek, som nøje har undersøgt Krakatau,
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maa vi tænke os, at Katastrofen den 27de August
er gaaet for sig paa følgende Maade. I Løbet af det
tre Maaneder lange Udbrud er lidt efter lidt den af
gammel Lava bestaaende Jordskorpe, som bar største
Delen af Øen, bleven svækket ved den stærke Ophedning, som efterhaanden smeltede eller blødgjorde
den; den gik i Stykker paa flere Steder, hvad der
viste sig ved, at Kraternes Antal forøgedes. Maaske
har der samtidig paa Grund af de store Masser Aske
og Pimpsten, som Vulkanen udstødte, dannet sig
underjordiske Hulrum. Til sidst kunde Lavaskorpen
ikke længer bære den Vægt, som hvilede paa den:
det hele styrtede i Dybet, og Havet brød ind over
de glødende Lavamasser. Hvad der saaledes for
svandt i Dybet, var ikke Smaating: paa den sydlige
Del af Krakatau fandtes et massivt Lavabjærg paa
2500 Fods Højde, som spaltedes langs en omtrent
lodret Brudflade gennem Toppen, og den ene Halv
del fulgte med de nedstyrtende Masser. Ved denne
Indstyrtning opstod Bølgebevægelsen, og den store
Eksplosion fremkom, idet Havet pludselig fik Adgang
til den glødende Lava.
Den store dybe Indsænkning mellem de tre nu
værende Krakatau-Øer er saaledes et „IndstyrtningsKrater”. Man kender adskillige lignende, milebrede
Kraterindsænkninger (paa de Azoriske Øer, ved San
torin i det ægæiske Hav o. fl. St.), om hvilke man
tidligere troede, at de var opstaaede ved uhyre Eks
plosioner, som havde slynget hele den indenfor
Ringvolden liggende Del af Jordskorpen op i Luften.
I saa Fald vilde disse Kraterindsænkninger bære
Vidne om en Fortids-Vulkanvirksomhed af eksempel
løs Styrke; men efter al Sandsynlighed er de ligesom
Krakatau opstaaede ved Indstyrtning af Jorden om
kring virksomme Kratere af betydelig mindre Om
fang.

52

Den hele Mængde fast Materiale, som i Form af
vulkansk Aske og Pimpsten slyngedes fra Dybet op
paa Jordoverfladen ved Krakataus Udbrud i 1883,
anslaas af Verbeek til 18 Kubikkilometer, d. v. s.
en Masse saa stor, at den vilde udgøre et Lag af
V/2 Fods Tykkelse, hvis den bredtes jævnt ud over
hele Danmark. Saa uhyre end denne Produktion
er, kan Krakataus Udbrud dog ikke gøre Krav paa
at regnes som det største i historisk Tid. I Reglen
anføres som saadant Udbruddet af Tambora (paa
en af Sundaøerne, Øst for Java) i 1815; dette skal
have leveret en ti Gange1 saa stor Mængde Udbruds
produkter som Krakatau og anrettet endnu langt
frygteligere Ødelæggelser; de paagældende Egne var
imidlertid den Gang kun i ringe Udstrækning beboede
af Europæere, og om de vulkanske Fænomener ved
Tamboras Udbrud er Efterretningerne derfor ufuld
stændige.

Udbruddet paa Martinique i 1902, som vi nu
skal betragte, kan hverken i Udbrudsprodukternes
Mængde eller i Henseende1 til de Forandringer, som
Landet undergik, maale sig med Krakataus; Antallet
af Ofre var heller ikke fuldt saa stort. Og dog har
næppe noget Budskab — maaske med Undtagelse' af
det om Jordskælvet i Lissabon 1755 — bredt Rædsel
over den civiliserede Verden i saa høj Grad som
Telegrammerne om Katastrofen paa Martinique: en
blomstrende By tilintetgjort i Løbet af faa Minutter,
henimod 30 ()()() Døde, hvoraf allermindst 5000 var
Europæere (ved Krakataus Udbrud omkom kun 37
Europæere), og alt dette forvoldt ved et i Vulkaner
nes Historie ukendt Ødelæggelsesmiddel, nemlig ved
et enkelt, mod den ulykkelige By rettet ,,Ildpust”
fra Bjærget. Aldrig før har en Vulkan med saa
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ringe Midler voldt saa megen Sorg og Tilintet
gørelse.
Martinique var før Udbruddet lovprist som en af
de skønneste og frugtbareste blandt de vestindiske
Øer. Den er dobbelt saa stor som Falster, men dens
Befolkning var seks Gange saa stor. Øen har flere

Fig. 14. Bertin-Pladsen i St. Pierre før Ødelæggelsen i 1902;
i Baggrunden Mont Pelée.

gamle Vulkanbjærge, som synes at være udslukte
for lang Tid siden, og kun ét, det nu saa sørgelig
berømte Mont Pelée, vides tidligere at have haft
enkelte men kun svage Udbrud, sidste Gang i 1851.
Op ad Bjærget strakte sig frugtbare dyrkede Skraaninger indtil 1000—1500 Fods Højde; højere oppe
kom pragtfuld, tropisk Urskov. Vulkanens øverste
Top, hvis Højde var lidt større end Vesuvs, frembød
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mød sine Palmetræer og en idyllisk lille Sø et yndet
Maal for længere Udflugter. Som Vidnesbyrd om
den vulkanske Natur fandtes noget nedenfor Toppen
varme, svovlholdige Kilder netop paa det Sted, hvor
det store Krater dannede1 sig i 1902. Paa Vestkysten,
umiddelbart ved Bjærgets Fod og kun en Mils Vej
fra Toppen laa den nu ødelagde By, St. Pierre, som
med sine 26000 Indbyggere var den største og rigeste
paa Øen (Fig. 14).
Udbruddet i 1902 begyndte ganske svagt. I Aarets
første Maaneder mærkedes af og til stærk Svovllugt
paa Bjærget, og underjordisk Larm synes enkelte
Gange at være hørt. Den 25. April saas de første
svage Dampudstødninger, som viste, at Krateret nu
var i Færd med at danne sig, og fra da af tiltog
Vulkanens Virksomhed rask. Den 2. Maj begyndte
Aske at falde i St. Pierre, og Askeregnen og Svovl
lugten tiltog de følgende Dage; den fine, hvidgraa
Aske trængte ind og beklædte alt, saa at endog
Negrene — skriver en St. Pierre-Avis i de Dage —
syntes hvide. Imidlertid foruroligedes Befolkningen
mere og mere ved den tiltagende Larmen fra Bjærget
og ved de mægtige Askeskyer, som til Tider bredte
Mørke over Byen. Fugle laa i Massevis døde paa
Havet og paa Vejene, og Kvæget begyndte at blive
sygt. Smaabækkene, som fra Mt. Pelée strømmer
ned til alle Sider, begyndte at svulme op og føre
en Mængde Dynd og Klippeblokke med. Den 5. Maj
kom den første større Ulykke: en koghed, vældig
Dyndstrøm løb med utrolig Fart ned ad Bjærget og
begravede en stor Sukkerfabrik nær Byen. Befolk
ningen i St. Pierre blev nu greben af Panik: de faa
Skibe, som forlod Byen, i de Dage, var overfyldte
af Flygtninge, og mange drog bort til Lands. Til
Gengæld kom et stort Antal Personer fra de paa
selve Vulkanbjerget liggende Landsbyer og søgte Til-
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flugt i St. Pierre. Autoriteterne stræbte imidlertid
at berolige Befolkningen, saa godt det lod sig gøre;
i Virkeligheden syntes der ikke at være overhæn
gende Fare hverken for Lavastrømme eller Dynd
strømme, da der laa flere Kløfter mellem Byen og
Bjærget, og kunde det end tænkes, at Byen skulde
begraves i Aske som i sin Tid Pompeji, vilde der
dog rimeligvis blive Tid til at flygte. Mest frygtede
man Jordskælv, som allerede saa mange Gange bar
anrettet Ulykker i de Egne; men overfor denne
Fare var den ene Del af Øen ikke sikrere end den
anden.
Det skulde komme ganske anderledes. Den 8. Maj,
Kristi Himmelfartsdag, begyndte med klart Vejr,
men fra Kl. 7 Morgen tiltog Bjærgets Uro; mange
af Indbyggerne saas samlede paa Gader og Torve,
hvor de betragtede det paa en Gang pragtfulde og
frygtelige Skue af de umaadelige Røg- og Damp
masser, som fra Krateret hvirvledes op i bestandig
skiftende Former og Farver, snart lysegraa, snart
blaa og sorte. Pludselig, da Klokken var 2 Minutter
over 8 (efter Fort de Frances Tid) hørte man en
intensiv Larm, efterfulgt af en frygtelig Eksplosion:
uhyre, mørke Skymasser stødtes ud af Krateret, og
under dem. saas en næsten kulsort Sky, som ikke
steg til Vejrs, men som kom rullende nedad med en
Orkans Hastighed. Efterhaanden som den for frem,
voksede den; dens forreste Del syntes lysende, sam
tidig med at dens øvre Partier tog Dagslyset bort.
I Løbet af et Minut eller to havde den naaet og ind
hyllet St. Pierre, og Skyen for videre ud over Havet.
Et Øjeblik efter slog Flammer ud fra omtrent alle
Bygninger i Byen og Omegnen. Men Døden havde
da allerede gjort sin Høst; paa to Undtagelser nær
fik intet levende Væsen, som den Morgen opholdt sig
i St. Pierre, Ødelæggelsens Resultat at se. Døds-
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skyen skød sig frem i én bestemt Retning: Ødelæg
gelsen omfattede en Stribe af mindre end x/4 Mils
Bredde, og Grænsen var paa sine Steder saa skarp,
at man kunde finde Træer, hvis ene Halvdel var frisk
grøn, mens den anden var helt afbladet.
Paa St. Pierres Rhed laa 18 Skibe; fra disse

Fig. 15. Hovedgaden i St. Pierre (Rue Victor Hugo) efter Øde
læggelsen d. 8. Maj. Fotografi af E. O. Hovey for Arner. Museum
of Nat. Hist, i New York.

reddedes en 30—40 Personer, som har kunnet give
enkelte Meddelelser om, hvad de saa. For øvrigt
har man af Ruinerne og Ligene maattet slutte sig
til, hvorledes Ødelæggelsen gik for sig. Det viser
sig da, at den dødbringende' Sky er kommet med
en Kraft som den voldsomste Orkans. Tykke Stenmure, som stod paa tværs af dens Bevægelsesretning,
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var blæst om, endog af Fyrtaarnet stod kun den
nederste Del tilbage; Træer var væltede eller be
røvede deres Grene, Kanoner og Statuer var blæst
ofte anselige Strækninger bort fra deres oprindelige
Plads — alt i Retning bort fra Vulkanen. Paa
Rheden krængede Skibene saa stærkt over, at de
fleste af dem kæntrede eller sank; enkelte Søfolk
reddede netop Livet derved, at de straks ved det
første Vindstød blev revne med ned under Vandet
og ikke kom op igen, før Ildorkanen var gaaet forbi.
Ingen Del af Ødelæggelsen var derimod forvoldt ved
Jordskælv; den stærke Eksplosion medførte kun en
svag og uskadelige Rystelse. Det er dernæst sikkert,
at Skyen bragte med sig en Regn af glødende Sten
og Aske. Især paa Skibene dræbtes mange Personer
af Stenregnen, og inde over Byen, især i den Del,
som laa Bjærget nærmest, var alt strøet over med
vulkanske Bomber, Pimpsten og Aske. Sandsynlig
vis har disse glødende Sten bidraget til, at
Ruinerne og de ikke sunkne Skibe straks kom i
Brand. Mængden af Sten og Aske' var dog i det
hele kun ringe; ingen større Genstand begravedes
helt deraf. Men det, som gav Skyen dens alt
dræbende Evne, var dens høje Varmegrad, maaske
i Forbindelse med, at den for nogle Minutter for
trængte al Luft, som kunde nære Aandedrættet. Af
livad for Luftarter den bestod, véd man ikke sikkert;
de faa Overlevende, som alle opholdt sig paa Steder,
hvor de kun berørtes af Dødsskyens Rand, angiver,
at de ikke mærkede andre Ulemper af Luften end
en forfærdelig, brændende Hede — de fik Brandsaar
under Klæderne. Der kan dog næppe være Tvivl
om, at Skyen kun bestod af de sædvanlige vulkanske
Luftarter, altsaa langt overvejende1 Vanddamp og
dertil smaa Mængder Kulsyre o. a. En saadan Luft
kan ikke nære Aandedrættet, men dens Indhold af
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egentlig giftige Stoffer har næppe været saa stort,
at det har spillet nogen Rolle som Dødsaarsag.
De fleste af St. Pierres Indbyggere laa døde i
deres Stuer, mange umiddelbart ved det Arbejde,
de havde været beskæftigede med, og i Stillinger,
som ikke tydede paa nogen Dødskamp. Der havde

Fig. 16. Floden Roxelane og den botaniske Have i St. Pierre efter
Ødelæggelsen den 8. Maj 1902. — Fotografi af E. O. Hovey for
American Museum i New York.

for dem ikke engang været Tid til at begynde paa
Flugt. Paa den anden Side viste Undersøgelserne i
den ødelagte By, at Dødsskyens Virkninger langtfra
havde været ens overalt; det hele havde varet saa
kort, at alle Haande Tilfældigheder kunde gøre sig
gældende. Saaledes var et stort Antal af Ligene for
kullede, men paa andre var endog Klæderne be-
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varede; helt uskadte og helt forbrændte Genstande
kunde træffes næsten Side om Side ogsaa inde i
Byen. At Døden ikke for alle har været øjeblikkelig,
kan desværre næppe betvivles; de Overlevende paa
Rheden kunde straks, da Orkanen var ovre, ved
Skæret af den brændende By se Skikkelser, som løb
forvirret om paa Strandbredden og høre deres Skrig
under Vulkanens Buldren. Snart efter niaa de dog
være bukkede under for deres Brandsaar, thi da
Baaden fra den franske Krydser „Suchet”, som var
sendt ud til Redning, om Eftermiddagen Kl. 3 lan
dede ved St. Pierres Ruiner, fandtes intet levende
Væsen, men kun en „brændende Ørken”.
Efter at den dødbringende Sky var gaaet over
Byen, fulgte en kortvarig Skylregn; derpaa klarede
det lidt, saa at man fra Rheden kunde skimte Vul
kanen, som endnu langtfra var faldet til Ro. Byen
brændte endnu, da den danske Krydser „Valkyrien”,
det første af de fremmede Skibe, som vilde komme
St. Pierre til Hjælp, om Aftenen den 10de naaede til
Ulykkesstedet.
Af de 18 Skibe, som laa paa Rheden, da Kata
strofen indtraf, reddede sig kun ét, Jærnskibet
„Roddam.”, som laa længst ude; i halvt ødelagt Til
stand, med 10 af Besætningen som Lig og Kaptajnen
og de fleste af de øvrige bedækkede med frygtelige
Brandsaar, naaede det ved egen Hjælp over til en
af Naboøerne. De faa overlevende fra de øvrige
Skibe drev om paa Vraggods, indtil ,,Suchet” kom.
De reddedes Skildringer af Ulykken er gribende.
Her skal anføres nogle enkelte Øjenvidners Beret
ninger om denne Katastrofe, som vel kan siges at
være den rædselsfuldeste, Verdenshistorien kender.
Nogle af de reddede fra det paa Rheden brændte
Dampskib ,,Roraima” fortæller: Ombord var 68 Per
soner, deriblandt 15 Passagerer, af hvilke nogle
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netop belavede sig paa at gaa i Baaden for at ro
ind til Kaien, medens andre stod paa Dækket og
betragtede eller fotograferede Vulkanen, da der Jige
med ét hørtes en intensiv Buldren, fulgt af en for
færdelig Eksplosion, saa stærk som om 1000 svære
Kanoner affyrede« paa en Gang. Larmen stilnede
et Øjeblik, og Kaptajnen styrtede op paa Kommando
broen og gav Ordre til at hive Ankeret op. Men det
var for sent. En Hvirvelvind af Damp kom ned
over Skibene, og en Lavine af Ild fejede hen over
Byen og Rheden med en Orkans Voldsomhed. Øjne,
Øren, Mund og Klæder fyldtes med Sand eller Lava,
medens Skibet krængede voldsomt over, Master og
Skorstene gik over Bord, og alt indhylledes i Mørke.
Lykkeligvis varede Ildorkanen kun nogle Minutter,
Luften blev noget mindre sandopfyldt, og man kunde
atter aande friere. Alle, som havde opholdt sig paa
Dækket var døde eller frygtelig forbrændte, og de
sidste maatte nu sammen med de uskadte kæmpe
mod Ilden, som havde taget fat paa en Mængde
Steder. De tilskadekomnes Skrig og Raab efter Vand
var frygteligt; mange af dem var næsten ukendelige.
En efter én friedes de af deres Lidelser ved Døden.
Af dem, der havde været ombord, var kun 25 i Live,
da Hjælpen kom.
Som ovenfor nævnt fandt Folkene fra „Suchet”
intet Menneske at redde i den brændende By. Saa
ubegribeligt det end maatte forekomme dem, kunde
de dog efter at have set de ligopfyldte Huse og Gader
ikke tvivle om, at inde i selve St. Pierre maatte Ild
orkanen have raset med en endnu langt frygteligere
Intensitet end paa Rheden, saa at ingen af de
26—27000 Indbyggere kunde tænkes undslupne fra
Døden. Og dog viste der sig senere at være et Par
enkelte, som ved sælsomme Tilfælde havde beholdt
Livet. Deres Beretninger om, hvad de oplevede,
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er at let forstaaelige Grunde ufuldstændige, men
de giver dog noget Indblik i Dødsskyens Beskaf
fenhed.
Negeren Ciparis var indespærret i Kælderen i
Byens Fængsel, i et Rum uden Vinduer, kun med
et Gitter i Døren. Paa Ulykkesdagen, mens han
ventede paa sin Morgenmad, blev hans Rum pludse
lig bælgmørkt, og hed, askefyldt Luft strømmede
gennem Gitteret ind i hans Celle. Han følte en for
færdelig Smerte, idet Luften brændte ham, men han
hørte ingen Larm, saa’ ingen Røg og mærkede ingen
Lugt uden den af hans eget brændte Kød. Han
raabte og skreg i Dødsangst. Heden varede kun et
Øjeblik og tændte ikke engang Ild i hans Klæder,
men under disse blev han frygtelig forbrændt, især
paa Ryggen og Benene. Falde tre Døgn tilbragte
han i utrolige Lidelser og Angst, indespærret i
Cellen og uden at begribe, hvorfor alt var dødsstille,
og hvorfor slet ingen svarede paa hans Raab. Føde
flk han ikke, men Drikkevandet i Cellen havde
Askeskyen skaanet. Endelig om Søndagen den Ilte
hørte han Stemmer, og det lykkedes ham at blive
hørt igen. Han blev befriet og bragt i omsorgsfuld
Pleje.
Senere flk man at vide, at der endnu var i det
mindste én af St. Pierres Indbyggere, som var und
sluppet Døden, Skomageren Leander. Hans Frelse
synes dels at skyldes den Omstændighed, at han
boede i den Vulkanen fjernest liggende Ende af
Byen, dels hans ualmindelig stærke Konstitution —
han var en kraftig bygget Neger, henimod 38 Aar
gammel. Leanders Beretning (med nogle Forkortel
ser) er følgende:
„Den 8. Maj, omtrent Kl. 8 om Morgenen, sad jeg
paa Dørtrinet til mit Hus. Ganske pludselig følte
jeg en frygtelig Storm, Jorden begyndte at ryste,
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og Himlen blev mørk. Jeg vilde gaa ind i Huset,
men det kostede mig den største Anstrengelse at
gaa de tre, fire Skridt ind til mit Værelse, og jeg
følte det brænde i Arme og Ben og i Kroppen. Jeg
kastede mig ned under et Bord. I samme Øjeblik
søgte fire andre Tilflugt i mit Værelse; de skreg og
vred sig i Smerte, endskønt deres Klæder syntes
ganske uskadte. I Løbet af en halv Snes Minutter
faldt en af dem, en Pige paa ti Aar, død om; de
andre gik ud af Værelset. Jeg rejste mig og gik
ind i et andet Værelse, hvor jeg saa den lille Piges
Fader ligge død paa Sengen. Han var rødblaa og
opsvulmet, men hans Klæder var ubeskadigede. Jeg
vilde gaa ud, men i Gaarden stødte jeg paa Ligene
af to Personer, som omslyngede hinanden; det var
de to unge Mennesker, som før var komne ind i
mit Værelse. Jeg gik ind i Huset igen; i et Rum
fandt jeg Ligene af to Mænd, som havde været i
Haven, da Katastrofen kom. Overvældet af Smerte
og næsten berøvet Forstanden, kastede jeg mig paa
Sengen, sløv og ventende paa Døden. Jeg kom ikke
til mig selv før efter Forløbet af maaske en Times
Tid, da jeg saa, at der var Ild i Taget. Med Op
bydelse af mine sidste Kræfter, med blødende Fødder
og bedækket med Brandsaar løb jeg til Fonds-SaintDenis, 6 Kilometer fra St. Pierre. Henimod Kl. 11
om Formiddagen var jeg frelst. Jeg er sikker paa,
at med Undtagelse af de omtalte, hørte jeg intet Men
neske skrige; jeg havde ingen Følelse af Kvælning,
eller af, at jeg manglede Luft; men Luften var
brændende. Der var hverken Aske eller Dynd. Hele
Byen stod i Flammer.”
Saa vidt Katastrofen den 8. Maj. For Vulkanen
selv betød den ikke nogen Kraftanstrengelse, der
medførte længere Hvilé. Stærke Drøn, Damp- og
Aske-udbrud vedblev i den følgende Tid og med kor-
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tere eller længere Mellemrum kom ny Katastrofer,
hvor Masser af Aske og Pimpstensstykker, ja endog
Blokke af Størrelse som smaa Huse, udslyngedes af
Vulkanen, medens samtidig hede Dainpskyer som
Ildorkaner styrtede ned over de samme Egne, som
allerede en Gang var ødelagte. Allerede 12 Dage
efter det første store Udbrud kom den anden Ild
orkan; den væltede adskillige af Ruinerne i St.
Pierre. Den 6. Juni og 9. Juli gentog Fænomenet
sig. Det sidstnævnte Udbrud lykkedes det en engelsk
Ekspedition at fotografere (se Fig. 17, Side 61). Efter
en Pavse, hvor Beboerne atter begyndte at tage fat
paa Markernes Dyrkning, kom den 30. Aug. 1902 det
stærkeste af alle Udbruddene, som sendte Ildpust
ned over tæt befolkede Landstrækninger, der indtil
da havde været forskaanede. 2000 Mennesker om
kom ved denne Lejlighed paa ganske samme Maade
som St. Pierres Indbyggere. Herved steg det sam
lede Antal Menneskeliv, som Mt. Pelée tog fra St.
Pierre og Landdistrikterne, til omtrent 32 000. Ogsaa
efter den 30. August vedblev Vulkanen med uregel
mæssige Mellemrum at sende sine Ildorkaner ud
over de nu ganske livløse Egne, det sidste stærke
Udbrud, som der foreligger Efterretninger om, ind
traf den 12. og 16. September 1903.
Hvert Spor af den før saa frodige Skov paa Mt.
Pelée er efterhaanden tilintetgjort; lysegraa, af de
hæftige Regnskyl opblødt, vulkansk Aske beklæder
nu hele døt mægtige Bjærg. Men under Tropernes
Sol og i den frugtbare Aske spirer nyt frem med
forbavsende Fart; allerede flere Gange har et
grønligt Skær bredt sig over de ødelagte Stræk
ninger, dog kun for at tilintetgøres ved det næste
Udbrud.
Fra Frankrig, Nordamerika, England og Tysk
land rejste Videnskabsmænd straks efter St. Pierres
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Ødelæggelse ud for at studere Vulkanen. Mt. Pelée
blev atter og atter undersøgt fra Foden til Toppen
midt under Udbrudsperioden, — mærkelig nok uden
at der hændte et eneste Ulykkestilfælde, — og man
havde Gang efter Gang Lejlighed til at iagttage Ild
orkanernes Askeskyer rulle” ned ad Bjærget. Efter
alle de foreliggende Undersøgelser kan der næppe
være Tvivl om, at disse uhyggelige Skyer i det
væsentlige dannes paa samme Maade som Aske
skyerne fra Vesuv og andre Vulkaner: de opstaar
af selve Lavaen i Dybet, derved at denne indeholder
Vand eller sammenpresset Damp, som under vold
som, eksplosionsmæssig Kogning udvikler sig, saa
snart Lavaen befries for det uhyre Txyk, der hviler
paa den; derved sprænges den ildflydende Lava til
Pimpstensstykker og Pulver (Aske), og det hele
slynges op som sorte, askefyldte Dampskyer. Denne
eksplosionsmæssige Del af Vulkanens Arbejde er hos
Vesuv forholdsvis svag og gaar Haand i Haand med
den langt roligere og derfor mindre farlige Udflyd
ning af Lava. Men hos Mont Pelée (ligesom hos
Krakatau) er slet ingen Lava flydt ud i sammen
hængende Form; det er, som om Vulkanens Raseri
har været saa stærkt, at alt maatte søndres, selv
dens egen Lava. Allerede før den første Katastrofe
havde Folk, som kendte Vesuv, Følelsen af, at Mont
Pelée var af langt uhyggeligere Natur end Vulkanen
ved Neapel; i det mindste blev dette udtalt af en
italiensk Kaptajn, som Dagen før Ulykken trods
Rhedernes Protest afbrød Ladningen af sit Skib og
sejlede bort fra St. Pierre. — Aarsagen til Eksplo
sionernes Voldsomhed maa søges i Beskaffenheden
af Lavaen i de underjordiske Hulrum under Mont
Pelée; vi maa antage, at den er af ganske over
ordentlig sejgflydende og dampgennemtrængt Be
skaffenhed.
N. V. Ussing: Vulkaner og Jordskælv.
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Det ny og tilsyneladende ufattelige' ved Mont
Pelées Udbrud er imidlertid ikke Fremkomsten af
de hede askefyldte Dampmasser, men deres Be
vægelse. Mont Pelée sendte ikke blot som alle andre
Vulkaner i stærkt Udbrud Damp og Aske milehøjt
op i Luften, men samtidig udsendte den andre hede
Askeskyer, som ikke steg, men som med Orkanfart
,,rullede” ned ad Bjærget. Disse Ildorkaner eller
„Rulleskyer”, som Gang efter Gang kom frem uden
Varsel, og som næsten i samme Nu, de viste sig,
sved alt levende ihjel endog i Afstande, som man
troede udenfor Vulkanens Rækkevidde, maatte vække
Rædsel Jorden over. Hvis f. Eks. Vesuv vilde be
gynde at vise saadan Adfærd, vilde Følgen blive Død
og Ødelæggelse i et Omfang, som man vægrer sig
ved at tænke. Intet Under, at Mt. Pelées ,,Rulle
skyer” mere end noget andet har beskæftiget Videnskabsmændene. Uhyggeligt nok er det derved kom
met for Dagen, at dette frygtelige Fænomen ikke er
saa enestaaende, som man straks troede. Vulkanen
Soufriére paa St. Vincent, en engelsk 0, 20 Mil
sønden for Martinique, havde stærke Udbrud sam
tidig med Mt. Pelée, og den udstødte ganske lig
nende Ildorkaner; Landet, som ødelagdes derved,
var fuldt saa stort som paa Martinique, men da
ingen større By ramtes af Katastrofen paa St. Vin
cent, blev Antallet af Ofre under 1700. Endvidere
foreligger fra ældre Tid nogle faa Efterretninger om
Ildorkaner, saaledes fra Vulkanøen S. Jorge (Azo
rerne); disse Beretninger, som syntes at stride mod
al Erfaring, ansaas for Fostre af en opskræmt
Fantasi, lige indtil Fænomenet gentog sig paa
Martinique.
De fleste Videnskabsmænd, som har haft Lejlig
hed til at se Mt. Pelées Ildorkaner, har søgt at for
klare dem som rullende ned ved deres egen Vægt:

67

under de meget stærke Udbrud er Dampskyerne saa
overvældende askefyldte og udstødes saa hurtig efter
hverandre, at de, der kommer sidst, forhindres af
de foregaaende i at stige til Vejrs; de taber da deres
Fart opefter og maa, tunge af Aske, glide eller
ralle ned ad Bjærgets Sider. At Askeskyerne Gang
efter Gang tog Vej netop ned over den ulykkelige
By, er det mindst gaadefulde ved Fænomenet. Thi
i Bjærgryggen, som omgiver Krateret, findes og
fandtes allerede før Udbruddet en dyb Indsænkning,
som giver fri Vej netop til den Side, hvor St. Pierre
laa. Men mod den første Del af den ovenfor givne
Forklaring har der været rejst mange Indvendinger;
især synes den uhyre Fart, hvormed Askeskyen farer
frem, at tyde paa, at der maa være særegne' Kræfter
til at sætte den i Bevægelse. Nogle har formodet,
at elektriske Kræfter kunde spille en Rolle: disse
Skyer ses i Virkeligheden at udsende utallige Lyn.
Efter alt hvad man véd om de elektriske Forhold,
maa det alligevel betragtes som sikkert, at Lynene
kun er Bifænomener. Derimod er der et andet For
hold, som særlig de franske Forskere tillægger stor
Betydning for Ildorkanernes Tilblivelse, nemlig det
sælsomme ny Bjærg, som i 1902 og 1903 har rejst
sig midt i Mt. Pelées Krater.
Den stolte Spids, som paa Fotografiet Fig. 18 ses
at udgøre Vulkanens Top, er Verdens yngste Bjærg.
Den rager henved 900 Fod op over Kraterranden,
men da det ny Bjærg liar dannet sig helt nede fra
Kraterets Bund, er dets Højde i Virkeligheden hen
ved 3000 Fod. Denne vidunderlige Obelisk bestaar
af størknet Lava og har hævet sig lidt efter lidt.
Den kunde allerede den 21. Maj 1902 gennem Damp
masserne skimtes fra Kraterranden, men voksede
først i Løbet af Efteraaret saa meget, at den kom
til at rage op over Kraterranden. Denne sidste er
5*
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skilt fra det ny Bjærg ved en ringformet Fordyb
ning, som dog lidt efter lidt udfyldes af de ud
kastede eller nedstyrtede Masser. Obeliskens Højde
forandrer sig stadig: Stykke efter Stykke løsnes fra
den og falder ned, og til Gengæld skyder hele
Massen sig i Vejret. Fra det franske Observatorium,
som for de videnskabelige Undersøgelsers Skyld er
bygget 5li Mil Syd for Mt. Pelée, har man maalt,
at den mægtige Obelisk undertiden har skudt sig
mere end 30 Fod i Vejret i Døgnet.
Hvorledes skal man forstaa Dannelsen af det ny
Bjærg? Her synes ingen anden Forklaring at være
mulig end den, at Obelisken er den størknede
,,Lavaprop” i Krateirøret, og at den ved det under
jordiske Tryk langsomt og uregelmæssig skubbes
opad. Den ene Side af Obelisken (den højre paa
Billedet) er glattet og lodret stribet, aahenbart ved
Gnidningen imod Kraterrørets Vægge. Den øverste
Del af den var, da Fotografiet blev taget, ved Ned
styrtninger i’educeret til en smal Spids (i August
1903 er denne øverste Spids helt faldet ned); men
længere nede har Lavabjærget Kraterrørets fulde
Tykkelse (omtrent 1/g Mil). Den nederste Del af
Lavabjærget var dog endnu i Foraaret 1903 kun en
tyk Skal omkring en indre glødende Masse, der
utvivlsomt endnu stod i Forbindelse med Lavaen i
Dybet: om Natten saa man talrige Revner forneden
i Obelisken lyse som Ud. Af og til, naar det indre
Tryk blev for stort, udvidedes Revnerne, eller
Stykker af Obelisken slyngedes ud; øjeblikkelig kom
da en stor tung Askesky ud gennem Aabningen med
stærk Fart og i omtrent vandret Retning. Foruden
disse Udbrud fra selve Obeliskens nedre Del, strøm
mede til Stadighed eller med Mellemrum Damp ud
fra flere Steder i den omgivende, ringformede For
dybning.
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Under disse Vilkaar synes den vandrette Udstød
ning af hede Askeskyer forklarlig: Kraterrøret er
foroven lukket med en solid Prop, men denne er

Fig. 19. Den store Lava-Obelisk i Mt. Pelées Krater, set fra
Kraterranden den 25. Marts 1903. Fotograferet af E. O. Hovey
for American Museum i New York.

skudt saa højt i Vejret, at Trangen til Udbrud af og
til kan skaffe sig Luft under Proppen eller gennem
Revnen i dens nedre Del; Udbrudsprodukterne bliver
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da ligesom skudt ud til Siden, og tunge af Aske maa
de fortsætte deres Vej langs Jordoverfladen. Ifølge
den franske Kommissions Beretninger er det ved en
kelte af de senere Ildorkaner fra Mont Pelée iagtaget,
at de virkelig er komne ud fra den nedre Del af Obe
lisken paa den ovenfor antydede Maade; om den
første Ildorkan, den som ødelagde St. Pierre, er
bleven til paa samme Maade, er umuligt at afgøre;
dog skal der om Aftenen før Udbruddet være set
ubevægelige, lysende Punkter ved Mont Pelées Top,
hvad der tyder paa, at en Lavaprop maaske alle
rede da kan have været skudt i Vejret.
Inden vi forlader Mont Pelée, maa vi omtale den
mærkelige Sammenhæng, som i 1902 og 1903 viste sig
mellem denne Vulkan og den ovenfor nævnte „Sou
friére” paa St. Vincent. Afstanden mellem de to
Vulkaner er 221/2 Mil. Soufriéres første stærke Ud
brud fandt Sted den 7. Maj, Pelées den 8. Maj; det
næste stærke Udbrud indtraf paa Soufriére den 18.,
paa Pelée den 20. Maj. I de følgende to Maaneder
hvilede Soufriére, medens Pelée baade den 6. Juni
og den 9. Juli havde kraftige Udbrud, men i den
derpaa følgende Tid blev Sammenhængen yderst
paafaldende, idet de særlig stærke Udbrud fordelte
sig saaledes: Soufriére den 3. Sept., 16. Okt. 1902 og
22. Marts 1903, Pelée den 30. Aug., 26. Okt. og
26. Marts. Gang efter Gang har saaledes den vul
kanske Uro forplantet sig fra det ene Bjærg til det
andet. En saa udpræget Arbejden i Takt af to
Vulkaner hører til Sjældenhederne; langt hyppigere
træffer man det modsatte Forhold, at Vulkanerne
forholder sig fuldkomment uvirksomme, naar der er
Udbrud paa et nærliggende Sted.

FEMTE KAPITEL.

Havaii og Island.
Ved de sidst beskrevne Vulkanudbrud maatte vi
vel forudsætte Dybets glødende Lavamasser som
Arnestedet for Vulkanens Uro, men den flydende
Lava holdt sig skjult i Bjærget, og hvad der bredtes
over Omegnen var kun sønderdelt Lava i Form af
Aske, Dynd og løse Sten. Vi skal i det følgende be
tragte de endnu mere storslaaede Naturfænomener,
hvor Lavaen selv i uhyre Mængder strømmer ud
fra Jordens Indre.
Sandwichøerne midt i Stillehavet bestaar
overvejende af Lava. Øerne, som tilsammen næppe
er halvt saa store som Danmark, har ikke mindre
end femten første Rangs Vulkaner, af hvilke de
fleste dog er udslukte; de højeste af Vulkanbjærgene
naar mere end 13000 Fod op over Havfladen, og da
Øerne hæver sig fra Havdybder paa 2—3000 Favne,
udgør de — regnet fra Havbunden — kolossale
Bjærge. Deres samlede Klippemasse er beregnet at
være saa stor, at den, jævnt udbredt over Europa,
vilde udgøre et henimod hundrede Fod tykt Lag!
Hele denne Masse er opstaaet lidt efter lidt af Lava
strømme, som er flydt ud den ene over den anden;
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inden det mægtige Bygningsværk naaede op til Van
dets Overflade, har dog Korallerne1, som mellem de
enkelte Udbrud opførte deres Kalkstenklipper ovenpaa Lavastrømmene, bidraget væsentlig til Opbyg
ningen.
Endnu virksomme Vulkaner findes kun paa d&n
største af Øerne, Havaii, Vulkanbjærgene her
har et Udseende, som er vidt forskelligt fra alle de
hidtil omtalte Vulkaners. De hæver sig ikke spidst
og kegleformet, deres Skraaning er mir.dre stejl end
hos de fleste Bakker i Danmark, og opefter bliver
de fladere og fladere. Set i lang Afstand danner
de svagt hvælvede Højder; fra Byerne ved Kysten
ser man kun de nærmest liggende Dele af Skraaningerne, og der medgaar et Par Dagsrejser, før man
gennem vidtstrakte og stadig svagere skraanende
Egne naar op til højeste flade Lavamarker. For
neden findes store Sukkerplantager, højere oppe
kommer tropisk Urskov, og de højeste af Vulkanbjærgene naar over Skovgrænsen op i den evige
Snes Regioner.
Havaii bærer den mægtigste af alle Jordens virk
somme Vulkaner: Mauna Loa. Dennes Krater,
som ligger i Bjærgets højeste, flade Del, 13300 Fod
over Havfladen og omgivet af øde Lavamarker, er
en vidtstrakt Indsænkning med flad Bund og lod
rette Vægge. Baade Bunden og Væggene bestaar
udelukkende af sort Lava. Kraterindsænkningen,
som er 6—800 Fod dyb, er oval, og den omfatter en
Strækning, dobbelt saa stor som den Del af Køben
havn, der ligger indenfor „Voldene”.
Under almindelige Forhold danner Kraterbunden
en ensformig, sort Stenørken, hvor der kun hist og
her fra Sprækker udstrømmer Vanddampe og svovl
holdige Luftarter. Men hver Gang et Udbrud for
beredes, — og saadanne gentager sig her oftest med
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faa Aars Mellemrum, — skifter Udseendet. Man ser
da om Dagen Uro i den midterste Del af Kraterets
Lavaørken, idet Lavaens Overflade deler sig i Flager,
som forskydes langsomt og uregelmæssig mellem
hverandre; om Natten er den samme Del af Krater
bunden svagt glødende, og det bevægelige Netværk
af Revner mellem Lavaflagerne straaler i kraftig

Fig. 20. Lavakaskade, dannet af Lavastrømmen 1881 nær Hilo
(Havaii). Efter J. D. Dana.

Glød. Af og til bliver der større Aabninger mellem
Flagerne, og den hvidglødende Lava skvulper over
og flyder ud over smaa Strækninger af Krater
bunden. En Del af denne viser sig saaledes at være
en glødende Lavasø, dækket af en størknet og i tal
rige Flager itubrudt Skorpe. Med stigende Virksom
hed indfinder sig de berømte Lavafontæner:
gennem Aabninger i Lavasøens Skorpe presses, snart
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kun paa ét, snart samtidig paa flere Steder, den
tunge, flydende Lava op i mægtige Fontæner; og
disse kan vedvare i flere Dage, ja endog Maaneder.
Fontænernes Bredde anslaas hyppigst til 100—200
Fod; deres Højde kan være endnu større, ved enkelte
Lejligheder skal de endog have hævet sig op over
Kraterets øverste Rand, saa at de har kunnet maale
sig med Eiffeltaarnet i Højde. De skinner om Nat
ten pragtfuldt hvidglødende, og Skæret kastes tilbage
fra Dampskyen over Krateret; Lysningen er under
tiden saa stærk, at man selv i Miles Afstand kan se
at læse ved Nattetid. Dette vidunderlige Skuespil
foregaar uden Eksplosioner af nogen Slags, der
høres kun Lavaflagernes stadige Bragen og Fon
tænernes haardt klingende Piasken: den hvid
glødende Lava i Mauna Loas Krater er saa tyndflydende som Vand.
Under saadanne Fænomener er det undertiden
hændt, at hele Lavasøen er steget og steget, indtil
den flød ud over Kraterets Rand; som Regel finder
dog intet Lavaudbrud Sted fra Toppen, men et
Stykke nede paa Bjærgskraaningen — ofte flere
Tusind Fod under Toppen og flere Mil fjernet fra
den — bryder Lavaen pludselig frem med stor Kraft
og ikke sjælden under Jordskælv og flyder af Sted
som en mægtig Strøm. I samme Øjeblik som Lavaen
skaffer sig Udløb, ophører Fontænerne, og Lyset ud
slukkes i det store Krater. Gennem den nydannede
Aabning vælder Lavaen jævnt frem, ofte i Maancdsvis; nedad de svagt skraanende Bjærgsider danner
den Ildstriber, der om Natten ses milevidt til Søs.
Hvor utrolig letflydende Havaii-Lavaerne er, ses
slaaende, naar de strømmer ned over Afsatser i
Terrænet; den tunge ildflydende Stenmasse deler sig
da i Straaler som Vandet i et Vandfald. En saadan
„Lavakaskade” er afbildet Fig. 20; den Lavastrøm,
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som danner Kaskaden, har tilbagelagt over 5 Mil,
før den naaede det afbildede Sted. —
Paa Mauna Loas sydøstlige Skraaning, 4000 Fod
over Havfladen, ligger det berømte Kilauea.
Kilauea er intet selvstændigt Bjærg, men kun en
Kraterindsænkning af lignende Udseende som Mauna
Loa Krateret (se Fig. 21). Ogsaa de vulkanske Fæno
mener er næsten ganske ensartede i begge Kratere,
men den glødende Lavasø er i Kilauea ikke noget

Fig. 21. Kilauea-Krateret med den glødende Lavasø i 1840.
Tegning af Drayton (efter Dana).

kortvarigt Undtagelsesfænomen, men holder sig ofte
i Aarevis. Dette Forhold i Forbindelse med den
lette Tilgængelighed — Krateret naas efter 7 Timers
bekvem Køretur fra Øens største By, Hilo, og et
Hotel er opført umiddelbart ved Kraterranden —
har gjort Kilauea til Valfartsted for Tusinder af
Turister.
Paa ovenstaaende Billede ses Kilaueas Krater og
Lavasøen, saaledes som den ofte har vist sig i lange
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Perioder ad Gangen. Lavasøen, hvis Tværmaal er
henved 1000 Fod, indtager kun en lille Del af Krater
bunden, men. træder særlig iøjnefaldende frem paa
Billedet, fordi dette er taget fra den Søen nærmest
liggende Kraterrand. ,,Lavasøens Overfade danner
en jævn, blyantsgraa, i Solskinnet glinsende Flade;
den ser i Dagslys næsten, ud, som om den bestod
af Dynd, især fordi den paa mange Steder er i lang
som, vandret Bevægelse. Kommer man nær til den,
føler man Straalevarmen; rundt omkring synes den
dyndlignendei Masse at koge, idet den sprøjter nogle
faa Tommer i Vejret. Men det, som sprøjter op,
er ikke graat, men stærkt rødt, thi Kilauea-Lavaens
Gløden er saa intensiv, at den selv i Solskin ser
rødgul ud, omtrent som Segllak. Om Natten lyser
den blændende gult” (Friedländer). Af og til op
træder Lavafontæner, som dog ikke kan maale sig
med Mauna Loas. Man kan uden Fare færdes ved
Randen af Lavasøen; Udseendet paa nært Hold skal
om Natten være overordentlig betagende.
Udbruddene foregaar paa følgende Maade. I
Løbet af nogle Aar bliver Kraterindsænkningens
Dybde langsomt formindsket, dels ved smaa Lava
strømme, som fra Søen flyder ud over Kraterbunden,
dels derved, at denne sidste giver efter for Lavaens
Tryk og løftes i Vejret. Søens Udseende bliver mere
og mere glimrende, — indtil den pludselig en skønne
Dag er helt forsvundet, og dens Plads indtages af et
dybt og af nedstyrtede Lavablokke halvvejs opfyldt
Svælg, hvor intet Spor af glødende Lava er synligt.
Kraterbunden udenom Søen er ofte ved samme Lej
lighed sunket et anseligt Stykke. Samtidig med at
Lavasøen forsvinder i Kilauea, bryder i Reglen en
Lavastrøm frem et eller andet Sted paa Bjærgskraaningen nedenfor Krateret og ofte i lang Af
stand fra dette; ikke sjælden tømmes dog Lavasøen,
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uden at man kan paavise, hvor Lavaen skaffer sig
Udvej. —
Det vil af det foregaaende ses, at de vulkanske
Fænomener paa Havaii er vidt forskellige fra de
tidligere omtalte. Karakteristisk er først og frem
mest den uhyre Lavaproduktion. Adskillige af de
mange Lavastrømme, som er fremkomne i den korte
Tid, hvorom sikre Efterretninger haves (fra 1823), er
7—8 Mil lange og indeholder en Lavamasse saa stor,
at den vilde kunne fylde en Terning med henimod
1/4 Mils Længde, Bredde og Højde. En saadan jævnt
fortsat Masseproduktion, som muligvis har været
endnu betydeligere i Fortiden, da ogsaa de nu udslukte Vulkaner paa Sandwichøerne var i Virksom
hed, forklarer os, at der i Tidens Løb kan opbygges
saa mægtige Landmasser som disse Øers. Dernæst
viser Havaii-Lavaerne en overordentlig Grad af Let
fly denhed. I Stedet for den uhyrei seje Lava, hvis
Egenskaber vi har lært at kende hos de i det fore
gaaende skildrede Vulkaner, finder vi her en ild
flydende Stenmasse, der er næsten lige saa let be
vægelig som Vand. Derfor udebliver alle Eksplo
sioner, og det kommer næsten ikke til Dannelse af
Aske og vulkanske Bomber. Vel indeholder HavaiiLavaerne Damp, — Mauna Loas Piniesky vidner til
strækkelig derom, — men Dampmængden er for
holdsvis ringe, og den bobler op og undviger saa
fredelig, at man kan gaa tæt hen til den kogende
Lava. Denne Letflydenhed antages at skyldes La
vaens høje Temperatur i Forbindelse med dens sær
egne kemiske Sammensætning. En Følge af Letflydenheden er Lavabjærgenes svage Skraaning; et
andet ganske ejendommeligt Forhold, som staar i
Forbindelse dermed, er den hyppige Dannelse af
Huler i Lavastrømmene. Paa disse danner der sig
nemlig hurtig en størknet Skorpe, og Lavaen der-
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under flyder bort, efterladende lange, uregelmæssige
Tuneller, i hvilke man ofte kan trænge flere 1000 Fod
ind og ved Fakkelskin beundre de sælsomme Lava
drypsten, der hænger ned fra Loftet.
Ejendommeligt er Jordskælvenes Forhold paa
Havaii. Man skulde vente, at de rolige Lavaudbrud
her i langt mindre Grad gav Anledning til Jordskælv
end de stærke Vulkaneksplosioner, vi møder i andre
Egne. I Virkeligheden er det ogsaa hændt adskillige
Gange, at store Lavaudbrud fra Mauna Loa og
Kilauea er foregaaede uden nævneværdige Rystelser
i Jordskorpen, men andre Gange er Lavastrømmenes
Frembrud indledet mod endog meget stærke Jord
skælv. Saaledes føltes i 1868 paa Havaii i Løbet af
syv Dagø over 2000 Jordskælv, samtidig med at
Mauna Loa Krateret viste kraftigt Lys, saa at. man
kunde slutte sig til, at der var store Lavafontæner
deroppe, og at et Udbrud forberedtes; Jordskælvene
tiltog i Styrke indtil den syvende Dag (den 2. April),
da et Stød indtraf,. som havde ødelæggende Virk
ninger over mere end Halvdelen af Havaii, og efter
dette brød Lavaen frem i store Fontæner paa Bjærgsiden i en Afstand af fem Mil fra Krateret.
Det mærkeligste og uforklarligste paa Havaii er
dog de to Vulkaners indbyrdes Sammenhæng eller
rettere' Mangel derpaa. Allerede det, at to af Ver
dens største og virksomste Vulkaner ligger paa
samme Bjærg og kun 41/., Mil fra hinanden, er uden
Sidestykke. Men endnu uforstaaeligere er det, at
de to store1 Vulkaner trods denne nære Beliggenhed
og den fuldstændigste Overensstemmelse i Beskaffen
heden af deres Lava, ikke synes at have det
mindste med hinanden at gøre. Mauna Loas Lava
søjle naar 9 000 Fod højere op over Havet end
Kilaueas; om der var fælles Udspring eller Forbin
delse mellem dem, vilde Udbrud af den første være

80

en Umulighed, al Lavaen maatte løbe ud gennem
det lavtliggende og altid aabne Kilauea-Krater. Til
Overflod bekræftes Uafhængigheden derigennem, at
de to Vulkaner slet ikke arbejder „i Takt” med hin
anden; Uro i den ene paavirker ikke i mindste
Maade den anden. Her foreligger saaledes under
de mærkeligste Omstændigheder et Forhold af ganske
modsat Art af det, der fremtraadte ved de vest
indiske Udbrud i 1902 og 1903.
Havaii-Vulkanernes rolige og dog saa storartede
Lavaudbrud staar i en iøjnefaldende Modsætning
ikke alene til de enkelte1, i det foregaaende omtalte
Vulkaner, men til hele det store System af mere end
halvandet Hundrede mægtige og virksomme Vul
kaner, som omkranser Stillehavet i næsten sam
menhængende Rækker baade paa den asiatiske og
den amerikanske Side, og hvor overalt det eks
plosionsmæssige er det fremtrædende Karaktertræk
i Udbruddene. Man kunde vel fristes til heraf at
slutte, at de nylig skildrede Naturfænomener paa
Havaii i deres Oprindelse var væsentlig forskellige
fra den almindelige Vulkanvirksomhed. Men saa
ledes forholder det sig ikke.
Paa Island ser vi den nøjeste Sammenhæng
mellem de to Slags Vulkanvirksomhed og dertil en
nøjere Forbindelse mellem Vulkaner og Jordskælv,
end de hidtil fremdragne Eksempler har vist.
Hele Islands mægtige Landmasse er i Tidernes
Løb bygget op ved vulkansk Virksomhed, under
hvilken rolig Udflyden af Lavastrømme er gaaet
Haand i Haand med voldsomme Eksplosioner og
Askeudbrud. At der til den store Øs Opbygning er
medgaaet Tidsrum, som maa regnes i Hundred
tusinder af Aar, er sikkert; thi mellem de gamle
Lavastrømme har man paa flere Steder fundet For
steninger fra længst svundne Tider af Jordens Ud-

81

viklingshistorie, hvor endnu intet Menneske havde
sat sine Fødder paa Jorden, og hvor Island havde
mildt Klima og bar frodige Urskove af en nu uddød
Planteverden. — Allerede før Islands Bebyggelse var
den vulkanske Virksomhed hendøet i en Del af Øen;
baade den nordvestlige Halvø og Østlandet har i
historisk Tid været saa godt som helt forskaanet
for Vulkanudbrud og stærke Jordskælv. Men i et
bredt Bælte tværs over Øen, omtrent fra Sydvest til
Nordøst, fortsætter de underjordiske Kræfter deres
uhyggelige Arbejde af begge* Arter endnu i vore
Dage. Landet er sparsomt bebygget, og de fleste
Vulkaner ligger i Ødemarker; desuagtet er Vul
kanernes Ødelæggelser her saa følelige som noget
steds, thi i det barske Klima hengaar der mange
Aarhundreder, før Planter og Dyr paany kan finde
Rodfæste og Næring paa de tildængede Strækninger,
og særlig Askeregnen, som oftest strækker sig langt
udenfor de egentlige Vulkanegne, afstedkommer
megen Nød ved at gøre Græsset uspiseligt for
Kvæget. Endelig har nogle af Islands Vulkaner et
særegent og frygteligt Vaaben i Iskaaben, som dæk
ker dem: thi denne smeltes og itubrydes under Ud
bruddet, saa at en mægtig Flom af Vand og Is
stykker, et saakaldt Jøkelløb, styrter sig ned over
Bygderne. Især Vulkanen Katla paa Sydlandet er
berygtet for sine Jøkelløb.
Af Islands mangfoldige og storslaaede Vulkan
fænomener foreligger andetsteds udførlige og let
tilgængelige Skildringer. Kun nogle enkelte af
disse Forhold, som i særlig Grad egner sig til at
belyse de underjordiske Kræfters Virkemaade, skal
fremdrages her.
Mange Steder paa Island findes mægtige, flade
Lavabjærge, hvis svagt skraanende Sider og Mangel
paa løst udkastede Vulkanprodukter vidner om, at
N. V. Ussing: Vulkaner og Jordskælv,

®
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de er dannede af letflydende Lava paa samme
Maade som Sandwichøernes endnu større Vulkaner.
Trølladyngja, som ligger i den 70 Kvadratmile
store Lavaørken „Udaadehraun”, er et af de anse
ligste Bjærge af denne Art; det naar en Højde af
omtrent 4700 Fod og rummer i sit højeste Parti en
oval Kraterindsænkning af lignende' Art som HavaiiKraterne, dog mindre i Udstrækning. Men Trølla-

Fig.22. Det indre af Ask ja, det største Krater paa Island. I For
grunden ligger Sne; bagved ses Kraterbundens flade Lavaslette.
I Baggrunden nedenfor Kraterranden stiger Dampe op fra de i
1875 virksomme Udbrudsteder. Efter en Tegning af Caroc 1876.

(lyngjas Krater er udslukt og fyldt af Is og Sne;
ingen af de yderst faa Rejsende, som hidtil har
besøgt de islandske Kratere af denne Art, har truffet
glødende Lavasøer i deres Bund.
I den samme uhyre Lavaørken som den nys
nævnte Vulkan ligger Askja’s store Krater, et af
Hovedsæderne for det nedenfor omtalte, mærkelige
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Udbrud i 1875, som mere end nogen anden, hidtil
iagttaget Naturbegivenhed har vist Sammenhængen
mellem de forskellige Slags Vulkanfænomener.
Askja, hvis Navn betyder Æsken, dannes af en anse
lig, paa et Par Steder afbrudt Ringvold af vulkansk
Tuf, som omslutter en Lavaslette af Størrelse som
Amager. Dette mægtige Kraters Dannelseshistorie
er ikke nærmere kendt; maaske skylder det sin nu
værende Form til en Katastrofe af lignende Art som
den, der omdannede Krakatau til en Ringvold. Kra
teret maa i sin Tid have udgydt store Basaltlavamasser over den omgivende' Slette; de nyere Udbrud,
hvis Udspring kan eftervises, er dog ikke udgaaede
fra den store Kraterbunds Midte, men fra smaa
Udbrudssteder langs Ringvolden. Nord for Askja
træffes baade i Lavaørkenen og længere mod Nord
i de beboede Egne et stort Antal Spalter i Jorden;
de gaar alle omtrent i Retning Syd—Nord; nogle
blandt dem er milelange og indtil 100 Fod dybe,
Bredden er ofte ikke større, end at man kan skræve
eller springe over dem. Jævnlig er Spaltevæggene
indbyrdes forskudte, saa at den ene Side ligger
10—20 Fod højere end den anden. Ny Spalter
danner sig ved hvert Jordskælv eller Vulkanudbrud.
En Del af disse Spalter ser endnu uhyggeligere ud
derved, at de er tæt besatte med Smaavulkaner: ret
regelmæssige Kegler af nogle faa indtil flere
Hundrede Fods Højde og med et lille Krater i Top
pen. Disse Smaavulkaner er opbyggede af løst ud
kastede Vulkanprodukter (Bomber og Slagger), men
de har i Reglen tillige udspyet Lavastrømme, som
har gennembrudt Kratervæggen (sml. Pig. Side 87).
Paa andre Strækninger, ofte af samme Spalte, ei
Lavaen vældet direkte ud over Spaltevæggene.
Saadanne Spalter med Kraterrækker ses
intetsteds saa smukt og saa talrig som paa Island.
6*
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Deres Dannelse, som altid ledsages af Jordskælv,
hænger sammen med Lavaudbrud af uhyre Omfang:
idet Jordskorpen brister, bryder Lavaen frem paa
mange Steder af den dannede Revne; saaledes opstaar samtidig mange Lavastrømme, som forener sig
og oversvømmer Landstrækninger af undertiden
adskillige Kvadratmiles Omfang. Ødelæggende Ud
brud fra Kraterrækker i Egnen Nord for Askja fandt
Sted i Aarene 1724—30; her skal nærmere omtales
de mindre ødelæggende Udbrud i 1875 og deres
Sammenhæng med Askjas Udbrud.
Som et Slags Forberedelse til disse Udbrud kan
man vistnok betragte de stærke Jordskælv ved Husavik o. a. Steder i det nordlige Island i 1872. Især
den 17. og 18. April nævnte Aar rystede Jorden
næsten uophørlig, de fleste Huse faldt sammen, og
Jorden slog store Revner i Retning fra Nord til
Syd, indtil en Mil lange og 2—3 Fod brede. Hos
de varme Kilder iagttoges samtidig en stærk, men
forbigaaende Temperaturstigning; dog mærkedes
den Gang ingen Uro i Vulkanerne. 1 Foraaret 1874
saa man fra fjerntliggende Bygder de første, svage
Dampsøjler hæve sig over Askja; henimod Jul be
gyndte Jordskælvene paany, dog ikke nær saa kraf
tig som forrige Gang. Den 3. Januar 1875 saas over
Askja det første stærke Dampudbrud, og svagere
Danipudstrømning vedblev i den følgende Tid. Den
18. Februar begyndte pludselig stærke Lavaudbrud
paa en ubeboet, men græs- og kratbevokset Slette,
8l/2 Mil Nord for Askja: Lavaen flød under Drøn og
Larm ud fra en nyaabnet nordsydlig Spalte, som
efterhaanden forlængedes flere Mil. Fra flere Punk
ter af Spalten udstødtes tillige Damp og glødende
Lavaklumper i saadan Mængde, at det i Frastand
saa ud som tykke Ildsøjler, der stod i Række. Dog
var Eksplosionerne i det hele svage, og der dannedes
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til Trods for den store Lavaproduktion ingen Aske
skyer. Den 10. Marts og følgende Dage var Lava
udbruddet særlig stærkt; der saas paa en Gang
16 ,,Ildsøjler” over Spalten, og allerede i lang Afstand
kunde man efter Befolkningens Udsagn høre Ud
bruddet „som en svær Brænding mod en Klippe
kyst”. Lavastrømmen var allerede da en Mil lang,
og den bredte sig stærkt i den flade Egn.
Om Morgenen den 29. Marts hørtes en voldsom
Eksplosion fra selve Askja; Damp med fin lysegraa
Aske og Pimpsten slyngedes op i uhyre Mængde fra
denne Vulkan. Vinde-n bar Askeskyerne mod Øst,
og de var saa tætte, at det endog 15 Mil fra Vul
kanen blev bælgmørkt om Formiddagen. Et over
i/2 Fod tykt Askelag lagde sig over vide Strækninger
og ødelagde Græsgangene; i alt blev mere end
100 Kvadratmil af Island dækkede af Aske og Pimp
sten i Løbet af faa Timer. Askeregnen strakte sig
langt ud over Havet, ja den fineste Askø førtes af
Vinden helt til Skandinavien, hvor den i Løbet af
den næste Dags Morgen og Formiddag faldt i det
mellemste Norge og Sverig, endog saa langt mod
Øst som til Stockholm. Paa denne' Tid var Lava
udbruddene fra den store Spalte Nord for Askja
stilnet af, men allerede den 4. April tog de fat
paany; endelig, efter nogle Maaneders Hvile, kom
her den 15. August et sidste Udbrud med Jordskælv,
og denne Gang udspyedes ikke alene Lava, men
ogsaa nogen sort Aske, som dog ikke bredte sig saa
langt, at den gjorde Skade. Derefter indtraadte Ro;
endnu næstø Sommer var der dog stærke Dampkilder
i Askja (Fig. 22).
Den Lavamængde, som fremkom ved det skildrede
Udbrud fra Spalten Nord for Askja, var ganske
enorm. Efter et lavt Skøn udgør den 10 Milliarder
Kubikfod, hvad der er 15 Gange saa meget som ved
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V&suvs berygtede Udbrud i 1794 og næsten lige saa
meget, som Hekla frembragte i 1845. Hvad der
imidlertid fremfor alt udmærker det nu skildrede
Udbrud, er den tydelige Sammenhæng, som det
lagde for Dagen, mellem vulkanske Fænomener, der
ellers maa søges paa vidt adskilte Steder. Fra selve
Askja udstødtes kun Damp, Pimpsten og Aske, men
intet Spor af Lavastrømme: paa dette Sted var Ud
bruddet saaledes et udpræget Eksplosionsudbrud, af
lignende Art som f. Eks. Krakataus, kun med endnu
lysere og kiselrigere Aske, hvis Beskaffenhed viser
hen til underjordiske Lavamasser af yderst sej
flydende Beskaffenhed. Fra den lange Spalte væl
dede derimod under den længste Tid af Udbruddet
kun den tunge, sorte og kiselfattige Basaltlava frem
paa lignende Maade som Havaiis Lavaer; ved det
forholdsvis svage Slutningsudbrud kom tillige sort
basaltisk Aske, hvorved Udbruddets Karakter nær
mede sig til, hvad man kender fra Vulkaner af
Vesuvtypen. Spaltens Retning peger nøjagtig mod
Askja, og dens Fortsættelse har i Virkeligheden
kunnet sikkert eftervises paa en stor Del af Stræk
ningen mellem de to Udbrudssteder, saa at man
ikke kan være i Tvivl om, at de hører nøje sammen.
Vi har saaledes indenfor et Tidsrum af nogle Maaneder en Række af vulkanske Udbrud paa en om
trent ti Mile lang Brudlinie i Jordskorpen. Ved det
ene Yderpunkt af denne Linie bestaar Udbruddene
udelukkende i voldsomme Dampeksplosioner med
Udstødning af mægtige Pimpsten- og Askeskyer, ved
den anden Ende foregaar en rolig Udflyden af sort
Basaltlava. De to Slags Udbrudsvirksomhed var i
det hele samtidig, men under hvert enkelt stærkt
Udbrud det ene Sted var der forholdsvis roligt det
andet. Udbrudsstedet i Askja ligger 2000 Fod højere
end Udbrudsstederne for Basaltlavaen; vi forstaar
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herigennem, hvorfor den tunge Lava maatte træde
frem det sidstnævnte Sted, medens den lette og
dampfyldte havde samlet sig og eksploderede paa det
førstnævnte. Saa forskelligartede Naturfænomener
som Krakatau Katastrofen paa den ene Side og
Havaii Udbruddene paa den anden viser sig saaledes ved det islandske Udbrud i 1875 nøje sammen
knyttede.
Udbruddet ved Skaftaa i det sydlige Is
land i 1783 fortjener her at fremdrages som det
største Lavaudbrud, der nogetsteds er indtruffet i
historisk Tid. Udbruddet varede i fem Maaneder;
det havde sit Udspring fra en omtrent 4 Mil lang
Spalte, ud af hvilken der vældede saadanne Masser

Fig. 23. Et henimod én Mil langt Stykke af Skaftaaens
Kraterrække, set fra oven (efter Helland).

af Lava, at en 10 Kvadratmil stor Landstrækning
oversvømmedes deraf. Lavastrømmenes samlede
Masser anslaas til at være 40 Gange saa stor som
den, der fremkom ved de nylig omtalte Lavaudbrud
Nord for Askja. Udbruddet ved Skaftaa var imidler
tid ingen helt rolig Lavaudflyden: Eksplosioner fore
gik næsten uophørlig dér, hvor Lavaen traadte
frem. Følgen deraf var, at kun en Del — man
regner omtrent ^/6 — af den fia Dybet frembrydende
Lava flød ud i Form af Strømme, medens det øvrige
(omtr. 1/fi) ved Eksplosionerne søndersprængtes til
Bomber,' Slagger og sort Aske, som spredtes over
meget store Strækninger.
Da man (længe efter Udbruddets Ophør) opsøgte
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Udbrudsstedet, fandt man den 4 Mil lange Spalte tæt
besat med Kraterbjærge, som var dannede af de
grovere, ved Eksplosionerne udkastede Lavastykker
(Fig. 23 og 24). Denne pragtfulde Kraterrække bestaar af omtrent 100 enkelte Vulkanbjærge, hvis
Højder varierer mellem 20 og 300 Fod. I de fleste af
dem er Kratervæggen gennembrudt af en eller flere

Fig. 24. En Del af Skaftaaens Kraterrække, set fra Randen af
et højt Krater udover Nabokraterne. Fotografi af Tempest
Andersson (Volcanic Studies in Many Lands, London 1903).

Kløfter, i hvis Bund den sidst udllydte Lava Jigger
størknet; paa andre Steder er Lavaen ved Udbruddets
Slutning sunket tilbage, saa at man kan se dybt
ned i selve den store Spalte (Fig. 24).
Følgerne af Udbruddet i 1783 var forfærdelige.
Jordskælvene og Lavastrømmene tilintetgjorde ad
skillige Gaarde, men langt værre var det langvarige
og stærke Askefald. Uhyre Græsmarkstrækninger
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blev ødelagte, saa at Kvæget døde af Sult og Syg
dom; Fuglene fordreves, og Indsøfiskeriet maatte
ophøre, selv Havfisket blev næsten umuliggjort ved
det Mørke, som Askeskyerne voldte. Uheldigt Vejr
lig kom til, og Sygdom og Hungersnød bredte sig
over hele Øen. Over Halvdelen af Kreaturerne, tre
Fjerdedele af Hestene og næsten hele Faarebestanden
paa Island døde i Løbet af den paafølgende Vinter;
for Befolkningens Vedkommende regner man, at
omtrent 9500 eller en Femtedel af Øens Indbyggere
døde som Følge af den ved Udbruddet fremkaldte
Nød.

SJETTE KAPITEL.

Jordskælvene og deres Forhold til
Vulkanerne.
Ligesom Vulkanerne er indskrænkede til visse
Egne af Jordoverfladen, holder ogsaa Jordskælvene
sig med Forkærlighed til nogle Strækninger og
skaaner andre. Men de Omraader, hvor Jord
skælvene huserer, er baade talrigere og større end
Vulkanernes, og de Ødelæggelser, som hine foraarsager, er derfor i det hele endnu føleligere for Jor
dens Beboere end de vulkanske Udbrud.
Strengt taget vil en Jordrystelse frembringes af
ethvert, nogenlunde kraftigt Stød, hvad enten dette
skyldes Begivenheder paa eller nær Overfladen (Eks
plosion af et Krudtmagasin, Bjærgskred, Sammen
styrtning af underjordiske, af Vandet dannede
Huler) eller det skyldes de indre Kræfter. Men de
stærke Jordskælv er alle af den sidste Art. Ved
svage Jordrystelser kan det undertiden være umu
ligt at afgøre, hvor Aarsagen skal søges; i det føl
gende betragtes udelukkende saadanne Tilfælde, hvor
der er Grund til at tro, at Jordens indre Kræfter er
virksomme.
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Jordskælvene føles snart som Stød, snart som
bølgende Bevægelse, men i Reglen som begge
Dele i Forening. Larm som af Torden under Jorden
følger ofte med. I Løbet af ét eller nogle ganske
faa Minutter dør Rystelsen hen, men den kan ofte
komme igen flere Gange med kortvarige Mellemrum.
Ved det stærke Jordskælv, som den 26. Marts 1812
tilintetgjorde Byen Caracas i Sydamerika og krævede
henved 10 000 Ofre, var hele Ødelæggelsen fuldbyrdet
ved tre voldsomme Stød indenfor et Tidsrum af
20 Sekunder. I andre Tilfælde kan svage og stærke

Fig. 25. Sekiya’s Model af et Punkts Bevægelse under Jordskælvet
i Tokio den 15. Januar 1887. De paa Traaden befæstede Tal angiver
Antallet af Sekunder, forløbne efter Jordskælvets Begyndelse.

Rystelser vedvare i Maanedsvis, ja i Aarevis, saa
at man kan tale om hele Jordskælvssvær nie.
En særlig udpræget og uhyggelig Ødelæggelse af
denne Art ramte Provinsen Fokis i Grækenland i
1870—73: Jordskælvene her vedvarede i samfulde
tre Aar, saaledes at der indenfor dette Tidsrum
forefaldt 35 Jordskælv af den frygteligste Virkning
og mange Hundrede, som under andre Omstændig
heder vilde være regnede for meget stærke; Maaneder
igennem var Jorden i uophørlig Rystelse. Ved denne
Jordskælvssværm blev paa en 7 Kvadratmil stor
Strækning alle Bygninger uden Undtagelse lagt i
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Ruiner, men over et mange Gange saa stort Ornraade
led Husene svære Beskadigelser.
Til nøjere Undersøgelse af Jordskælvene har man
konstrueret Instrumenter (Seismometre), som ikke
alene gør det muligt at fastsætte Tidspunktet, naar
Bevægelsen begynder og ophører, men. ogsaa at
maale Bevægelsens Størrelse og Retning. Ud fra
saadanne Maalinger er det lykkedes at anskuelig
gøre Jordrystelserne ved Modeller af Kobbertraad
(Fig. 25), hvor Traaden i forstørret Maalestok viser
den Bane, som et enkelt Punkt af Jordskorpen gen
nemløber, mens Rystelsen varer. En saadan Model

Fig. 26. Forskydning af et Jærnbanespor i Nærheden af Charleston
(Syd Carolina), forvoldt ved Jordskælvet den 31. Aug. 1886 (efter
D u 11 o n).

giver en Forestilling om, hvor overordentlig uregel
mæssig Jordskælv-Bevægelsen er, og hvor lille det
Spillerum er, indenfor hvilket hvert enkelt Punkt af
Jorden kastes frem og tilbage. Den her gengivne
Model viser (i Afbildningens Maalestok) Bevægelsen
omtrent 20 Gange forstørret: i Virkeligheden var
Spillerummet i det afbildede Tilfælde kun x/4 Tomme,
og Jordskælvet var dog af ødelæggende Virkning.
Lignende Resultater har man fundet ved andre
stærke Jordskælv. Instrumenterne' synes her at
modsige al umiddelbar Erfaring; thi enhver, som
oplever et stærkt Jordskælv, beskriver Jordens Be
vægelse som mangfoldige Gange saa stor. For-

93

Fig. 27. Regeringsbygningen i Shillong i det nordøstlige Indien
før Jordskælvet den 12. Juni 1897 (efter Oldham).

Fig. 28. Samme Bygning efter Jordskælvet den 12. Juni 1897 (efter
O Idha ni).
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klaringen af det tilsyneladende Misforhold ligger
deri, at Instrumenterne er fast opstillede og viser
Rystelserne i selve den sammenhængende Jordskorpe,
medens det allerøverste løse Jordlag og de Gen
stande, som hviler derpaa, paavirkes ganske ander
ledes iøjnefaldende: de bliver ved Stødene ,,kastede”
ofte langt bort fra deres qprindelige Plads (Fig. 26).
Man iagttager et lignende Forhold i det smaa, naar
man f. Eks. slaar i Gulvet med en stor Hammer; man
kan derved faa Stole og Borde til at hoppe, skønt
Rystelsen i Gulvet næppe er synlig. Paa lignende
Maade ligger Aarsagen til Jordskælvenes Ødelæggel
ser mere i Stødenes eller Svingningernes Pludselig
hed end i Bevægelsens Størrelse.
Den materielle Skade, som Jordskælv i Tidens
Løb har gjort, er utvivlsomt langt større, end hvad
Vulkanudbruddene maa bære Skylden for; mere
tvivlsomt er det, hvad der har krævet flest Menneske
liv. Ved Jordskælvet i Syrien i Aaret 526 eft. Chr.
skal, efter hvad der berettes, ikke færre end
200000 Mennesker have mistet Livet, og lignende,
uhyggelig store Tal nævnes fra adskillige senere
Jordskælv. Men saadanne Angivelser er sjælden at
forstaa bogstavelig; de vidner i de allerfleste Til
fælde kun om det frygtelige Indtryk paa
Sindet, som Følelsen af Jordskælv gør hos Men
nesket. Den nøjagtige, statistiske Opgørelse over
Ofrenes Antal, som i vore Dage tilvejebringes efter
nogle' Maaneders Forløb, plejer derfor at vise et
betydelig mindre mørkt Billede end de første Efter
retninger. Ved Jordskælvet paa Ischia 1883 angaves
de forulykkedes Antal til 4000; det virkelige Antal
viste sig at være 118 døde, 70 haardt saarede. Ved
Jordskælvet i Guatemala i April 1902 hed det sig,
at 20000 Mennesker var omkomne, men da Under
søgelseskommissionen havde afsluttet sit Arbejde,
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var Tallet reduceret til 335. Desværre er dog de
Tilfælde, hvor de virkelig forulykkede kan regnes i
Tusinder, ikke helt sjældne.
Ligesom Menneskene paavirkes ogsaa Dyrene i
høj Grad ved Følelsen af Jordskælv, og det for
tælles ofte, at de viser iøjnefaldende Uro, allerede
nogen Tid før Rystelsen begynder; dette beror
sikkert paa, at de føler allerede den første svage
Sitren, i Jorden, som ikke mærkes af Menneskene,
naar disse er optagna af deres Gerning. Fint
mærkende Instrumenter viser i Virkeligheden, at der
næsten altid gaar svage Rystelser lidt forud for de
egentlige Jordskælv.
Jordskælvenes Virkning paa Bygninger
afhænger ikke alene af Rystelsens Styrke, men til
lige i høj Grad af Bygningsmaaden. Stenbygninger
er langt mere udsatte end Træbygninger, fleretages
mere end énetages. Dog gør der sig ofte ved kort
varige Rystelser en Mængde Tilfældigheder gæl
dende, saa at man kan træffe næsten ubeskadigede
Huse Side om Side med helt sammenfaldne. Saaledes berettes fra Jordskælvet i Californien den
30. Marts 1898, som anrettede betydelige Ødelæggel
ser i San Francisco, at Byens højeste Hus, en
19 Etagers ,,Skyskraber”, forblev fuldkomment
uskadt, skønt man skulde tro, at det mest af alle
var udsat for Ødelæggelser af denne Slags; ja et
Billardspil, som foregik i 17. Etage paa det Tids
punkt, da Jordskælvet indtraf, blev ikke afbrudt,
skønt Rystelsen meget tydelig mærkedes af de
spillende.
Af Ødelæggelsen paa Bygninger kan man drage
Slutninger om Jordstødenes Retning. Mure, som
staar paa tværs af denne, er langt mere udsatte for
at vælte end saadanne, som staar paa langs; fritstaaendø Søjler vælter oftest til den Side, hvorfra
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Fig. 30. Et krateragtigt Hul, dannet ved Jordskælvet i Syd Carolina den
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Stødet kommer. Ved heftige lodrette Stød, saaledes
som ved de frygtelige Jordskælv i Syditalien (Calabrien) i Februar og Marts 1783, hvor alt omstyrtedes
indenfor en Landstrækning paa
Kvadratmil,
me'dens Angivelserne af de omkomnes Antal varierer
mellem 20G00 og 100000, blev hele Huse slynget op i
Luften; ja det angives endog fra enkelte Jordskælv,
at Lig slyngedes op af Gravene. I Egne, som er
stærkt hjemsøgte af Jordskælv, er Husenes Bygningsmaade indrettet derefter, og dette Forhold i For
bindelse med, at Indbyggerne straks ved de første
Rystelser, som mærkes af dem selv eller deres
Hunde, flygter ud. i det fri — eller stiller sig i
Døraabningerne, hvis Gaderne er for snævre til at
byde Sikkerhed — forklarer, at Tabet af Menneske
liv ofte er langt ringere, end man efter Ødelæggel
sens Omfang skulde tro det muligt.
En særlig Betydning har Jordbundens Be
skaffenhed. Fast Klippebund er ikke saa farlig som
en med løse Jordlag dækket Klippebund, fordi
Stødene i den sidste sætter de løse Sand- og Lerlag
i stærk Bevægelse; allergunstigst er dog Forholdene,
hvor Jordskorpen saaledes som i største Delsn af
Danmark helt ned til meget stor Dybde bestaar af
løse eller bløde Jordlag; thi gennem saadanne kan
Rystelserne ikke forplante sig ret langt uden at
svækkes i høj Grad. Kun paa enkelte Steder i vort
Land (f. Eks. Thy, Stevns, Bornholm) kommer faste
Stenarter nær op til Overfladen; til saadanne
Steder er de svage, danske Jordrystelser ind
skrænkede.
De stærke Jordskælvs Virkninger indskrænker sig
ikke til Ødelæggelser paa Overfladen. Ogsaa den
øverste Del af selve Jordskorpen lider mangehaande
Forandringer. I Bjærgegne fremkaldes ved Rystel
serne frygtelige Bjærgskred; i løse Jordlag opstaar
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ofte kraterlignende Huller (Fig. 30), der i
Reglen skylder deres Oprindelse til Grundvand eller
vaadt Sand, som ved Stødene presses op gennem
Revner i den øverste Jordskorpe. Endnu hyppigere
dannes gabende Spalter i Jorden (Fig. 31). Mange
saadanne lukkes atter under Jordskælvet, saa at
Jorden ligesom opsluger de Genstande, som falder

Fig. 31. Jordskælvsspalter i Sandsten ved Randen af Bålpakråm Plateauet, opstaaede ved Jordskælvet i Indien den 12. Juni
1897 (efter Oldham).

derned. Bekendt er, at Kilder som Følge af Jord
skælv ofte hører midlertidig op at rinde eller
plumres.
De hidtil omtalte Jordskælvsvirkninger angaar
alle den øverste Jordskorpe, og hvad der hviler paa
den. Der kendes deg enkelte Jordskælv, ved hvilke
der er sket dyberegaaende Forandringer.
Det bedst undersøgte Tilfælde af denne Art indtraf
i Japan den 28. Oktober 1891. Dette Jordskælv føltes

10Ü
over mere end Halvdelen af det japanske Ørige og
var indenfor et langstrakt, 1/5 Kvadratmil stort
Omraade af altødelæggende Virkning; det kostede
7000 Mennesker Livet, medens 17 000 blev saarede.
Det første, mest ødelæggende, Stød mærkedes om
Morgenen den nævnte Dag; flere Hundrede, men
efterhaanden svagere Stød paafulgte samme og næste

Fig. 32. Jordskælvsrevne i Midor (Japan). Langs Revnen har
baade lodret og vandret Forskydning fundet Sted, saa at Lande
vejen er afbrudt; det hævede Terræn er med stejl Skrænt adskilt
fra det 19 Fod lavere liggende Terræn i Forgrunden (efter Ko tå).

Dag, og der hengik et Par Maaneder, før Jordskorpen
kom i Ro Ved Jordskælvet dannede sig gennem den
stærkest rystede Egn en ikke mindre end 15 Mil lang
Revne, som gik i NV—SØlig Retning tværs over
Højder og Lavninger; og de to Sider af Revnen
havde forskudt sig i Forhold til hinanden. Ved en
Landevej (Fig. 32) var Forskydningen endog saa
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stor, at man dér, hvor Revnen krydsede Landevejen,
maatte op eller ned ad en nydannet, 19 Fod høj
Skrænt for at komme videre, og paa samme Sted
beløb den sidelænds Forskydning sig til 13 Fod.
Her foreligger aabenbart en Revnedannelse, som
gaar dybt ned i Jordskorpen.
Ogsaa til Havet strækker Jordskælvene deres
Virkninger. Skibe paa det aabne Hav mærker dem
oftest som Stød — omtrent som om de pludselig
stødte paa en Klippe — thi Havbundens sitrende
Bevægelse meddeles til Vandet og fortsætter sig gen
nem dette. Som Regel lider Skibene ingen Skade
derved, da de er byggede til at modstaa Bølgernes
kraftige Stød; derimod er det ikke sjælden hændt,
at døde Fisk i utallige Masser er set drive om paa
Havoverfladen efter Rystelser af denne Slags. Langt
farligere er de store Havbølger, som i visse Til-,
fælde kan opstaa ved Jordskælv (ligesom ved under
søiske Vulkanudbrud), og som skyller langt ind over
Kysterne. Ved det berygtede Jordskælv i Lissabon
den 1. November 1755, som i Løbet af faa Minutter
lagde den store og rige By i Ruiner, opstod saaledes
en 40 Fod høj Havbølge, som baade i Byen og ved
de omliggende Kyster skyllede mange Mennesker
bort. At de omkomnes Antal ved denne Lejlighed
blev særlig stort — der angives 32000 — skyldtes
netop Havbølgen; i nogen Grad forøgedes Ulykkens
Omfang ogsaa derved, at mange Mennesker, da
Katastrofen indtraf, opholdt sig i Kirkerne, hvis
mægtige Stenhvælvinger knuste dem under sig. Den
umiddelbare Aarsag til Havbølgen maa søges deri,
at en Kyststrimmel sank i Dybet under Jordskælvet;
med den sank en nybygget Marmorkai, ligesom
ogsaa alle» i Nærheden liggende Skibe sporløst for
svandt. Hvor Kaien havde staaet, fandtes efter
Katastrofen 100 Favne dybt Hav.
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De enkelte Jordskælvs Udbredelse viser
mærkelige Forskelligheder. Det nysnævnte Jord
skælv i Lissabon føltes tydelig over næsten hele
Vesteuropa og regnes at have frembragt kendelige
Rystelser over et flere Hundrede Kvadratmil stort
Areal; Jordskælvet paa Ischia i 1883, som paa selve
Øen anrettede frygtelige Ødelæggelser, sporedes der
imod slet ikke paa det nærliggende Fastland. Paa
lignende Maade forholdt Jordskælvet i Calabrien
1783 sig: trods sin. ualmindelig voldsomme Karakter
mærkedes det kun lidet ud over det Omraade, hvor
alt blev ødelagt. Her er Talen dog kun om de
umiddelbart iagttagne Rystelser; paa fintmærkende
Instrumenter kan de fleste stærkere Jordskælv spores
over næsten hele Jorden.
Naar Jordskælvene føles over store Arealer, kan
man paavise, at Rystelsen bruger Tid til at for
plante sig fra det ene Sted til det andet. Den
mærkes først der, hvor Virkningerne er stærkest,
og Stødenes Retning mere eller mindre lodret; dette
Sted har man kaldt Jordskælvets „Epicentrum”, og
vi maa antage, at det ligger lige over Udspringet for
Jordskælvet. Herfra forplanter Rystelsen sig til alle
Sider som en Slags Bølgebevægelse i den faste Jord
skorpe og med stor, men yderst variabel Hastighed
(fra nogle 100 indtil adskillige 1000 Fod i Sekundet).
Langt større Interesse har dog de Undersøgelser,
man i den senere Tid har gjort over den Dybde,
hvor Jordskælvenes Udspring maa søges.
Man kan danne sig en Mening herom ved at sam
menstille Iagttagelser over et og samme Jordskælv
paa forskellige Steder, dels med Hensyn til Stødenes
mere eller mindre skraa Retning, dels med Hensyn
til Tidspunktet for Rystelsernes Begyndelse. Under
søgelser af denne Art er dog meget vanskelige, og
det er hidtil kun lykkedes at naa ganske omtrent-
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lige Resultater. Efter disse synes de fleste eller
maaske alle Jordskælv at have deres Udspring i
en i Forhold til Jordklodens Størrelse overordentlig
ringe Dybde: nogle ganske faa Mil, ikke sjælden
endog mindre end én Mil. Det har endvidere vist
sig, at Udspringsstedet for et Jordskælv ikke kan
antages at være et enkelt Punkt, men Rystelsen be
gynder samtidig paa en længere Strækning. Man
har derfor Grund til at tro, at mange eller maaske
alle Jordskælv simpelthen opstaar derved, at Jord
skorpen i faa Miles Dybde slaar Revner; disse Rev
ner, som fremkalder Rystelsen, behøver imidlertid
ikke at hænge sammen med dem, der ved Jord
skælvet danner sig paa Overfladen. Vi maa tænke
os Forholdene omtrent som i et Hus, hvor den
nederste Del af Muren slaar en Revne; Beboerne paa
Kvisten vil da mærke Rystelsen, og maaske vil den
paa Grund af denne ogsaa komme Revner i den
øverste Etage, men selve den første Revne, som frem
bragte Rystelsen, behøver ikke at fortsætte sig saa
højt op i Muren, at den bliver synlig for Beboerne
paa Kvisten.
Det ovennævnte Resultat, at Jordskælvene opstaar
i en Dybde, der som Regel ikke overstiger nogle faa
Mile, medens de aldrig har deres Udspring i Jordens
glødende Indre, finder sin Forklaring i den høje
Varmegrad og det stærke Tryk, som hersker i større
Dybder under Jordoverfladen. Erfaringen har vist,
at Varmegraden overalt tiltager med Dybden, og
skønt denne Tiltagen sjælden er mere end 1° Cel
sius for hver 100 Fod, man trænger ned, vil den
dog medføre, at Stenmasserne allerede i en halv
Snes Miles Dybde ikke længer har den Sprødhed,
som udkræves til pludselige Revnedannelser; ogsaa
det uhyre Tryk i de større Dybder, nemlig Vægten
af hele den ovenover liggende Jordskorpe, vil mod-
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virke Dannelsen af saadanne Revner, som kunde
volde Jordskælv,
Ogsaa for Vulkanernes Vedkommende plejer man
at antage, at Arnestedet for Udbruddene ligger i
forholdsvis ringe Dybde under Jorden; thi dette
er den simpløste Forklaring paa, at selv nær
liggende Vulkaner ofte „arbejder ’ ganske uafhængig
af hverandre og leverer Lava af forskellig Be
skaffenhed.
Naar vi saaledes maa søge Udspringsstedet baade
for Jordskælv og for Vulkanudbrud i forholdsvis
ringe Dybde, bliver Følgsn, at der rna<a, antages at
være et meget stort Antal, uregelmæssig over Jor
den fordelte Arnesteder for den underjordiske Uro,
og det er en almindelig Anskuelse, at disse Arne
steder i de forskellige Lande ikke staar i noget nøjere
underjordisk Sammenhæng med hverandre. For
inden vi gaar over til at betragte dette, i Virkelig
heden uafgjorte Spørgsmaal om, hvorvidt der er
noget saadant Sammenhæng eller ej, vil det være
nødvendigt at omtale Forholdet mellem de to
forskellige Ytringsmaader for underjordisk Uro.
Det vil allerede af det foregaaende indses, at der
ikke er noget simpelt Sammenhæng mellem
Jordskælv og Vulkanudbrud. Et Vulkanbjærg sitrer, mens det har Udbrud, og det forekom
mer af og til, at endog stærke Jordskælv ledsager
Udbruddene. Men langt hyppigere indtræffer Jord
skælv uden samtidige Vulkanudbrud, og Vulkanud
brud uden samtidige Jordskælv. Heller ikke i Sted
er der noget simpelt Sammenhæng mellem de to
Slags Katastrofer: undertiden indtræffer Vulkan
udbrud i Egne, hvor der nogle Aar i Forvejen har
været Jordskælv, der da betragtes som „Forbud”
paa Udbruddene; men Erfaringen viser, at det langt
fra er ethvert Jordskælv, der kan betragtes som
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et saadant „Forbud”. Den eneste Regel, som har
almindelig Gyldighed, er den, at de vulkanske Egne
er Sædet for hyppige og heftige Jordskælv; men
Reglen kan ikke vende's om, thi der er store Jordskælvomraader, indonfor hvilke Vulkanudbrud aldrig
forekommer.
Betragter vi saaledes Europa, finder vi hei af
vulkanske Omraader (foruden Island) kun to, nem
lig for det første Syditalien, hvor Udbrud i historisk
Tid har fundet Sted baade paa Vesuv, i de Flegræiske
Marker, paa Øerne Stromboli og Vulcano, paa Etna
og fra Havbunden Sydvest for Sicilien, og for det
andet det græske Øhav med Vulkanøen Santorin.
Disse samme Egne er ogsaa i høj Grad plagede af
Jordskælv, men de er langtfra enestaaende i.den
Henseende: til de særlig hjemsøgte Jordskælvomraader i Europa hører Middelhavslandene i deres
Helhed samt Alperne, altsaa mangfoldige Gange saa
store Strækninger som de vulkanske.
Udenfor Europa træffes ganske lignende Forhold.
Vulkanudbrud og Jordskælv i Forening huserer paa
den uhyggeligste Maade i de Kystlande og Øer, som
omkranser det Stille Ocean; Japan og visse Partier
af Amerikas Vestkyst afgiver særlig udprægede
Eksempler. Japans frugtbare, vulkanske Jordbund
med de talrige virksomme Kraterbjærge rystes
endog saa hyppig, at man adskillige* Aar igennem
har haft gennemsnitlig mere end ét Jordskælv om
Dagen; Mellemamerika, hvor der er 14 store, virk
somme Vulkaner, Ecuador ir.ed de mægtige Vulkan
bjærge Sangay, Cotopaxi og Chimborazo, endelig
de vulkanske Kystegne af Peru og Chili, udgør Jordskælvomraader, som kun staar lidet tilbage for
Japan. De vestindiske Øer og Sundaøerne er andre
Eksempler af samme1 Art. Men paa den anden Side
har man i det indre Asien og delvis i Nordamerika
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vidtstrakte Egne, som trods deres fuldkomne Man
gel paa Vulkaner jævnlig hjemsøges af stærke Jord
skælv.
Disse Forhold har ført til Teorien om, at Jord
skælvene er af to, væsentlig forskellige Slags: vul
kanske og ikke-vulkanske. De første antages
da for umiddelbare Virkninger af „døn vulkanske
Kraft”, ved hvilket Udtryk man i Reglen tænker paa
den uhyre Dampspænding, som i saa iøjnefaldende
Grad giver sig Lult under Udbruddene; de sidste
betragter man som Virkninger af helt andre Kræfter,
nemlig enten af de „bjærgkædedannende Kræfter”,
som skyldes Jordens Sammenskrumpning, og som
nedenfor skal omtales nærmere, eller som Virk
ninger af rent overfladiske Aarsager (Sammenstyrt
ning af Huler, som Vandet har dannet i Kalkbjærge
o. desk). Adskillelsen mellem de forskellige Slags
Jordskælv er dog i mange Tilfælde lige saa vanske
lig og tvivlsom som Adskillelsen mellem de forskel
lige Udspringssteder for den underjordiske Uro.
I Virkeligheden gives der nemlig Forhold, som
direkte tyder paa, at de ovenfor nævnte Anskuelser
om Jordskælvenes Inddeling og den indbyrdes Uaf
hængighed mellem de enkelte Arnesteder for Jord
skælv og Vulkanudbrud kun ufuldkomment afspejler
de virkelige Forhold. Saaledes er det paafaldende,
at i visse Aar indløber Efterretningerne om under
jordisk Uro ganske ualmindelig rigelig og fra vidt
adskilte Egne, medens i andre Tidsrum det modsatte
er Tilfældet. Alle Betragtninger af denne Art hviler
imidlertid paa en altfor kortvarig Erfaringsrække,
da det først er i de allersidste Aartier, at Civili
sationen har omspænclt Jordkloden i saa stor Ud
strækning, at man har kunnet faa tilstrækkelig gode
Oplysninger for de fremmede Verdensdele, og vi
skal derfor her indskrænke os til at omtale det vig-
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ligste hidtil kendte' Eksempel paa samtidig Uro
i mange og spredte Egne, nemlig de talrige
Jordskælv og Vulkanudbrud, som hjemsøgte Jord
kloden i 1902 og Begyndelsen af 1903.
Den første stærke Ytring af de underjordiske
Kræfter i 1902 var et heftigt Jordskælv i Guatemala
(Mellemamerika) den 18. Januar. Mindre end en
Maaned derefter, den 13. Februar, indtraf et frygte
ligt Jordskælv Syd for Kavkasus; Byen Sjemakha
blev ødelagt helt, og 1000 Mennesker omkom; Rystel
serne vedvarede paa samme Sted i de følgende to
Maaneder. Den 26. Februar hjemsøgtes atter Mellem
amerika: en stor, sandsynligvis ved undersøisk
Vulkanudbrud fremkaldt Flodbølge ødelagde Kysten
af Republikken Salvador, bortskyllende baade Men
nesker, Træer og Huse. Den 18. April kom i Guate
mala et nyt, overordentlig stærkt Jordskælv; skønt
det indtraf om Eftermiddagen før Sengetid og i Egne,
hvor Befolkningen bor i Hytter og Træhuse og yder
ligere var forberedt ved Jordskælvet i Januar,
dræbtes 335 Mennesker; efter Jordskælvet i April
vedblev svagere Rystelser i Guatemala hele Somme
ren igennem, og den 23. September indtraf paa/ny
et særlig stærkt Jordskælv.
Den 7. Maj havde Vulkanen Soufriére paa St.
Vincent et voldsomt Udbrud; Dagen efter indtraf
den tidligere skildrede foifærdelige Katastrofe paa
Martinique: St. Pierres Tilintetgørelse ved Pelées
Udbrud. Begge dø sidstnævnte Vulkaner vedblev
gennem den øvriga Del af Aaret og langt ind i det
følgende at være i Virksomhed og med uregel
mæssige Mellemrum var de Sædet for ny Eksplo
sioner, der ikke gav de første noget efter i Styrke.
I Maj begyndte ogsaa i Mellemamerika et vulkansk
Udbrud, nemlig af Vulkanen Izalco i Salvador; dette
Udbrud var betydelig svagere end de vestindiske,
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Fig. 33. Udbrud af Vulkanen Colima i Mexico den 24. Marts 1903
(efter Arreola).

men vedvarede som Damp-, Aske- og Lavaudstødning
hele Sommeren og Efteraaret. I Midten af August
indtraf et ødelæggende Vulkanudbrud paa Øen Tori-
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Shima i Japan, den 22. August et Jordskælv i Om
egnen af Kasjgar i Centralasien (altsaa langt uden
for de vulkanske Omraader), hvorved flere 1000 Men
nesker skal have mistet Livet, og den 30. samme
Maaned et stærkt Jordskælv i Carupano (Venezuela).
Den 24. og 25. Oktober kom et heftigt Udbrud i
Guatemala fra Vulkanen Santa Maria, som indtil
da var anset for udslukt; dette Udbrud frembragte
ingen Lava, men uhyre Mængder Aske. I Slutnin
gen af Oktober og Begyndelsen af November meldtes
Jordskælv og Lavaudbrud fra Samoaøerne i Stille
havet, og endelig indtraf den. 16. December i Om
egnen af Andisjan i Centralasien et heftigt Jord
skælv, som dræbte 4200 Mennesker. Fra de første
Maaneder af 1903 kan foruden fortsatte Udbrud paa
Martinique og St. Vincent nævnes stærke Jordskælv
i Guatemala og et Udbrud af Vulkanen Colima i
Mexico (Fig. 33).
I ovenstaaende Opregning er kun medtaget en'
Del af de stærkeste Udbrud og Jordskælv; mindre
ødelæggende Ytringer af de underjordiske Kræfter
indtraf i samme Tidsrum paa et overordentlig stort
Antal Steder, bl. a. ogsaa i Middelhavslandene, ja
i nogle Maaneder af 1902 bragte Aviserne flere Gange
ugentlig Meddelelser om ny Jordskælv og Udbrud.
Herved er naturligvis at tage i Betragtning, at den
frygtelige Ulykke paa Martinique havde fremkaldt
en Følelse af Uhygge og Ængstelse, som Følge af
hvilken der især i vulkanske Egne blev lagt Vægt
paa Naturfænomener, som under andre Vilkaar ikke
vilde paaagtes synderlig; det maa ogsaa erindres,
at en rent naturvidenskabelig Vurdering af disse
Naturfænomeners Styrke er yderst vanskelig, fordi
de — selv om de i og for sig er smaa — kan gribe
saa skæbnesvangert ind i Menneskelivet. Men der
kan dog ikke være nogen Tvivl om, at vi i 1902 har
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gennemlevet en Periode, hvor Jordkloden har vist
usædvanlig mange Tegn paa indre Uro. At dette
kan bero paa tilfældige Sammentræf, lader sig
næppe benægte; men det ligger paa den anden Side
nær at spørge, om der ikke gives anden Forklaring,
med andre Ord om der ikke kan tænkes Veje, ad
hvilke den underjordiske Uro kan forplante sig fra
det ene Sted til det andet, selv om Afstanden er saa
stor som fra Mellemamerika til Centralasien. En
saadan Vej kunde man søge i Jordskorpens Rystel
ser: fra de stærke Jordskælv forplanter Stødene sig
erfaringsmæssig gennem hel& Jordskorpen, skønt det
i den største Del af denne sker i Form af saa svage
Rystelser, at de kun kan eftervises paa fintmærkende
Instrumenter. Det er derfor ikke utænkeligt, at
f. Eks. et Jordskælv i Amerika kan give Stødet til
Uro i andre Egne, nemlig naar dér i Forvejen er
ophobet saa stærke Spændinger, at der kun behøves
en. yderst lille Anledning for at sætte Bevægelsen i
Gang, ligesom den mindste Gnist kan volde Eksplo
sion, naar Sprængstoffet i Forvejen er til Stede.
Men mod en saadan Forklaring af Begivenhederne
i 1902 taler Erfaringen fra de fintmærkende Jordskælvmaalere, som viser, at ganske svage Rystelser
hvert eneste Aar indtræffer i stort Antal i alle
Jordskælv-Omraader, saa at der utvivlsomt aldrig
mangler Anledning til, at ophobede Spændinger
kan give sig Luft. Paa den anden Side var det
tænkeligt, at den underjordiske Uro kunde forplante
sig fra Verdensdel til Verdensdel gennem Jordens
Indre ad Veje, som vi ikke endnu har nogen Kund
skab om. Adskillige Videnskabsmænd har frem
hævet, at de mange usædvanlige Naturbegivenheder
i 1902 ikke synes tilfældig spredte over Jorden: de
fleste fandt Sted i et bestemt Strøg, som kan følges
fra Mellemamerika mod Øst gennem Atlanterhavet
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til Stillehavet, og dette Strøg rundt om Jorden er
netop det samme1, som ved geologiske Undersøgelser
har vist sig som det, det i forbigangne Jordperioder
var Skuepladsen for de største Omvæltninger. I
denne Belysning fremtræder den underjordiske Uro
i 1902, — saa mægtig og uhyggelig den end fremtraadte for Jordens Beboere — kun som en ubetyde
lig Efterklang af de store Naturbegivenheder i For
tiden og som et Vidnesbyrd om, at der endnu den
Dag i Dag i Jordens Indre foregaar en Udvikling i
Fortsættelse af den, hvorigennem vor Klode er naaet
frem til sin nuværende Tilstand. Hvorledes de indre
Udviklingsprocesser foregaar, og paa hvilken Maade
de er i Stand til at paavirke de mange i Jordskorpen
spredte Arnesteder for Vulkanvirksomhed og Jord
skælv, derom véd man intet sikkert. Vi kan derfor
heller ikke med Hensyn til Spørgsmaalet om den
indre Sammenhæng mellem Naturbegivenhederne i.
1902 naa videre end til de uvisse Formodninger.

SYVENDE KAPITEL.

Jordens indre Kræfter.
Allerede hos Oldtidens Kulturfolk i Middelhavs
landene finder vi Forsøg paa en naturlig Forklaring
af Jordskælv og Vulkanudbrud; forskellige Lærde be
tragtede dem som foraarsagede af indespærret Luft,
af Ild eller af Bevægelser i Jordens Indre, — For
klaringer, som dog alle var i høj Grad ufuldkomne.
Udenfor de Lærdes Kreds ansaa man almindelig
Vulkaner og Jordskælv for Virkninger af Dybets
hemmelighedsfulde Naturkræfter, og Folketroen per
sonliggjorde disse. Det bedst kendte Vulkanbjærg
(paa en af Øerne Nord for Sicilien), tilhørte saaledes
Smedenes og Ildens Gud, Hefaistos; fra Essen i
Bjærgets Dyb, hvor han arbejdede sammen med
sine Svende, Kykloperne, naaede Lyden af Hammer
slagene vidt omkring. Hefaistos blev hos Romerne
til Vulcanus, og Øen blev „Vulkans 0”; senere er
Vulkannavnet blevet fælles for alle Steder, hvor de
glødende Masser i Dybet fremkalder Udbrud. — Med
Kristendommens Indførelse forstummede Vulkans
Smedje; Middelalderen igennem hørte man fra
Vulkanernes Indre kun de fordømtes Skrig og Jam
ren: Vulkanerne var Helvede, ja man gik saa vidt,
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at man fordelte de særlig fornemme Forbryderes
Sjæle til de forskellige Vulkaner, man kendte.
Først et godt Stykke1 hen i den nyere Tid maatte
efterhaanden disse Forestillinger vige for Trangen
til naturlige Forklaringsmaader. De „ildsprudende
Bjærge” blev da opfattede som Steder, hvor brænd
bare Stoffer var ophobede i Jorden og var i stærkere
eller svagere Brand, og denne Opfattelse var den
raadende endnu i den første Tid af det 19de Aarhundrede. Allerede i Slutningen af det 18de havde
imidlertid italienske og franske Videnskabsmænd
begyndt at anstille nøjagtige Undersøgelser af Eu
ropas Vulkaner, og den tilsyneladende saa natur
lige Forestilling om de brændende Bjærge maatte
da opgives, efterhaanden som det viste sig, at der i
Vulkanerne ikke findes brændbare Stoffer i nævne
værdig Mængde. Vi véd nu, at den vulkanske Varme
ikke fremkommer ved Forbrænding, men Lava;
masserne bringer den. med sig fra Jordens glødende
Indre, og de vulkanske Eksplosioner skyldes kun
Vanddampene, som er indesluttede i den ildflydende
Lava. Spørgsmaalet om Vulkanudbruddenes Aarsag er da et Spørgsmaal om, hvilke de Kræfter er,
der bringer den glødende Lava op gennem Jord
skorpe^, og efter hvilke Love de arbejder.
Man har ofte troet at finde et vist Sammenhæng
mellem paa den ene Side Vulkaner og Jordskælv og
paa den anden saadanne ydre Forhold som Vejr
liget, Barometerstanden, Solens og Maanens Stilling,
Solpletterne o. a. Saaledes blev i Oldtiden Vulkan
øerne Nord for Sicilien ikke alene tillagt Smedenes
Gud, men de var ogsaa Bolig for Æolus, Guden for
Vindene, en Forestilling, der hænger nøje sammen
med den paa de nævnte Øer endnu herskende Tro,
at erfarne Folk kan bedømme Vejrudsigterne efter
Dampskyens Udseende, saaledes som den svæver
o
N. V. Ussing: Vulkaner og Jordskælv.
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over Strombolis Krater. Heller ikke har der manglet
Forsøg paa ad nøjagtig statistisk Vej at paavise de
øvrige ovennævnte Forholds Indflydelse paa den
underjordiske Uro. Selv om man nu ikke længer
finder Ordet „Jordskælv” nederst paa Barometer
skalaen, har dog ogsaa i vore Dage Forsøg paa at
forudsige Katastroferne efter Maanens og Solens
Stilling vakt megen Opmærksomhed. Maanen og
Solen paavirker som bekendt Havets Bevægelser;
Tanken om, at de kunde paavirke ogsaa de indre
flydende Masser og derigennem øve Indflydelse paa
Vulkanudbrud og Jordskælv, er derfor i Virkelig
heden nærliggende. Men Erfaringen har ubønhørlig
modbevist baade denne og alle andre hidtil frem
komne Teorier om Sammenhæng mellem ydre og
indre Kræfter: intet af, hvad vi ser paa eller over
Jordoverfladen, kan hjælpe os til at forudsige Ud
brud og Jordskælv. Endog den længe som Kends
gerning betragtede Forestilling, at Strombolis Damp
sky blev stærkere eller svagere, efter som Lufttrykket
sank eller steg, har maattet skrinlægges efter om
hyggelige Undersøgelser: Stromboli arbejder som alle
Vulkaner ganske uafhængig af Lufttrykket. At dens
Dampsky har faaet Ry som Vejrprofet, forklares
simpelthen deraf, at Skydannelsen over Krateret ikke
bestemmes al Vulkanvirksomheden alene, men ogsaa
af Luftens Fugtighedsgrad. Saaledes viser alle hid
tidige Erfaringer hen til de indre Kræfter, som de
eneste, der har Betydning for Vulkanudbrud og
Jordskælv.
Det første, videnskabelig gennemførte Forsøg paa
at udrede, hvad der rører sig i Jordens Indre, søgte
Løsningen af alle herhenhørende Spørgsmaal i den
vulkanske Kraft, d. e. det Tryk, som Dybets
glødende Lavamasser udøver paa deres Omgivelser.
Om selve dette Tryk antog man, at det hidrørte fra
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Dampmasserne i den glødende Lava: Jordens Indre
var at sammenligne med en Dampkedel, der var op
hedet til Glødhede, og Trykket var derfor stærkt nok
til at bane Vej for Lavaen op gennem Jordskorpen.
De større Vulkanbjærge ansaas for „Hævnings
kratere”, d. v. s. man tænkte sig Bjærget frem
kommet derved, at det vulkanske Tryk fra neden
havde skubbet den omkring Krateret liggende Del
af Jordskorpen op i Vejret. Jordskælvene skyldtes
efter denne Teori Dampeksplosioner i de under
jordiske vulkanske Masser. Teorien gav ogsaa en
Forklaring paa de almindelige Bjærge og Bjærgkæder, som ikke har noget Krater i Toppen: det vul
kanske Tryk fra neden, mente man, havde voldt
alle Bjærges Hævning, selv om det ikke altid havde
medført vulkanske Udbrudsfænomener paa Jordover
fladen. Efter denne Teori var Jordskorpen overalt
udsat for de indre Massers voldsomme Tryk; hvor
Jordskorpen var svag, saa at den ikke kunde staa
imod, fremkom Vulkanerne, og disse virkede da som
en Art Sikkerhedsventiler, gennem hvilke
Dampspændingen kunde skaffe sig Luft. Man støt
tede sig her bl. a. paa den Erfaring, at Jordskælvene
i Egnen ved Neapel og Vulkanudbruddene i de Flegræiske Marker og paa Ischia har fundet Sted netop
i de Tidsrum, hvor Vesuv var helt uvirksom, og
dets Krater — Sikkerhedsventilen — altsaa tilstoppet.
At Jordskælv optræder i vulkanske Egne, var efter
denne Teori letforklarligt, da alle Jordskælv for
udsattes at have samme Aar sag som Vulkanerne; at
Jordskælv ogsaa optræder langt udenfor de vul
kanske Egne, betragtede man. ikke som stridende
mod Teorien, thi at en Egn var uden Vulkaner, betød
jo kun, at den manglede Sikkerhedsventiler, og det
var da naturligt, at den netop derfor kunde være
særlig udsat for Jordskælv.
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Denne Teori om den vulkanske Dampspænding
som den væsentlige Kraft i Jordens Indre havde
sine ivrigste Forsvarere i den. første Halvdel af
forrige Aarhundrede, men mødte efterhaanden saa
mange Indvendinger, at den helt blev opgivet. At
Teorien om Vulkanerne som Sikkerhedsventiler er
forfejlet', har vel sjælden vist sig saa tydelig som i
Vestindien og Mellemamerika i 1902, hvor der Gang
efter Gang kom stærke Udbrud og Jordskælv trods
nærliggende aabentstaaende Vulkaner; dog var det
andre Sider af Teorien, som først blev modbevist.
Saaledes blev det ved talrige Undersøgelser slaaet
fast, at alle de Vulkanbjærge, som var ansete for
Hævningskratere, i Virkeligheden ikke er andet end
Dynger af løst udkastede Lavaklumper og vulkansk
Aske, ophobede omkring Krateret, og dermed bort
faldt det, der var betragtet som Beviset for, at den
vulkanske Kraft kunde hæve Bjærge. Tillige kom
man ved omhyggelige Undersøgelser af Alperne og
andre Bjærgkæder til det Resultat, at disse umulig
kan forklares ved vulkansk Tryk fra neden; thi
Bjærgkæderne har vist sig at være Strækninger,
hvor Jordskorpen er presset sammen i store Folder
ved vandrette Tryk. Den Forklaring, man efter
de nyere Undersøgelser maa give dem, er følgende:
Jordens indre, hede Kærne afkøler sig langsomt,
fordi Varmen lidt efter lidt ledes bort gennem Jord
skorpen og straaler ud fra Jordoverfladen; men
efterhaanden som Kærnen afkøles, maa den trække
sig sammen, og Skorpen, som ikke bliver koldere,
maa da blive for stor til den indskrumpede Kærne.
Hvis nu Jordskorpen var ude af Stand til at give
efter, maatte der fremkomme aabent Rum mellem
den og Kærnen; men i Virkeligheden vil Jordskorpen
synke efter paa Grund af sin Tyngde, og den maa
da samtidig lægge sig i Folder for at kunne passe
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til den mindre Kærne. Bjærgkæderne er saaledes
fremkomne paa lignende Maade1 som Rynkerne i
Skallen paa et gammelt Æble, dog at Jordens Indre
er svundet ind som Følge af Afkøling, medens
Æblets Indre er blevet formindsket ved Indtørring.
Saaledes har man til Forklaring af Bjærgkædernes Dannelse maattet forkaste den vulkanske
Kraft og i Stedet forudsætte en særlig, bjærgkædedannende Kraft, som skyldes Jord
kærnens Afkøling og Jordskorpens Tyngde. Den
bjærgkædedannende Kraft kan ikke antages helt
ophørt i Nutiden, thi Jordkærnen maa vedblive at
afkøle sig, og sker dette end uhyre langsomt, maa
det dog i Aarhundredernes Løb føre til Spændings
tilstande, Revnedannelser og Forskydninger i Jord
skorpen og dermed ogsaa til Jordskælv. Ad
denne Vej faar man derfor en langt naturligere For
klaring paa de fleste Jordskælv, end den vulkanske
Teori kunde give: de stærke Rystelser i Jordskorpen,
som ikke umiddelbart kan tilskrives de vulkanske
Udbrud, lader sig tilfredsstillende forklare som
Følger af Jordens Afkøling; i mange Tilfælde, saa
ledes i Alperne, synes Jordskælvene at. være' en
Efterklang af den nylig afsluttede Bjærgkædedannelse, i andre Tilfælde er de maaske at betragte
som Indledningen til store Bevægelser, der engang i
Fremtiden vil gøre sig gældende.
Efter at man var bleven opmærksom paa, at den
vulkanske Kraft ;kke kunde gøres ansvarlig for
Bjærgenes Dannelse, gik man en Tid lang endnu
videre og var tilbøjelig til at antage, at der slet
ikke var nogen vulkansk Kraft af nævneværdig
Styrke; man søgte at føre alle Ytringer af Jordens
indre Liv, ogsaa selve Vulkanerne, tilbage til den
bjærgkædedannende Kraft.
Denne, sagde man,
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frembringer Revner i Jordskorpen, og hvor Revnerne
gaar helt igennem, danner de Veje, ad hvilke Dybets
Lavamasser stiger op. Disse sidste skulde saaledes
kun spille en underordnet Rolle; Revnedannelsen,
ved hvilken Lavamasserne antoges ganske uvirk
somme, blev det egentlig bestemmende for Vulkan
udbruddene. Denne Teori var i Virkeligheden et
stort Fremskridt; den gjorde paa en simpel Maade
Rede for den bekendte Erfaring, at en Mængde* af
Vulkanerne ligger ordnede i lange Rækker, — saa
ledes især Sundaøernes, Syd- og Mellemamerikas
Vulkaner og mange af de vulkanske Øer i Stillehavet,
— thi disse Vulkan rækker bliver forstaaelige,
naar man antager, at de betegner Beliggenheden af
store Spalter, som gaar tværs gennem Jordskorpen,
ned til de indre', ildflydende Masser.
Alligevel har heller ikke denne Teori fundet. Be
kræftelse i Længden. Samler vi alle efterhaanden
vundne Erfaringer, viser det sig umuligt at forklare
Vulkaner, Jordskælv og Bjærgenes Dannelse ved
Hjælp af en enkelt Kraft i Jordens Indre. Lige saa
meget som man i den første Tid af forrige Aarhundredei overdrev den vulkanske Krafts Betydning,
lige saa fejlagtigt er det at frakende den enhver
Betydning. Den nøjagtige Undersøgelse af Jord
bundsforholdene viser i mange Egne, at dø vul
kanske Masser selv har evnet at bane sig Vej til
Overfladen, og at de i det mindste i den øverste Del
af Jordskorpen ikke behøver Hjælp fra anden Side.
De allertydeligste Beviser for, at der virkelig er
en vulkansk Kraft, er de saakaldte Lakkoliter
(Fig. 34), en egen Art af isolerede eller gruppevis
forekommende Bjærge, som i den senere Tid er
paaviste mange Steder i Verden. Lakkoliterne opstaar derved, at en Lavamasse, uden at bryde frem
til selve Overfladen, presser sig ind mellem Jord-
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lagene og løfter dem kuppelformet over sig. Omstaaende Billede gengiver et af de smukke Lakkolitbjærge paa Sletten Nord for Kavkasus (Fig. 35). De
fladtliggende Kalkstenslag, som udgør Jordbunden
i Sletten, hæver sig som den øverste Halvdel af en
uhyre Boble bag Byen; men Boblens Indre er størk
net Lava, og som Tegn paa, at Lavamasserne staa i
Forbindelse med. Lavareservoirer i Dybet eller endnu
ikke er fuldstændig afkølede, skønt deres Frembrud
tilhører en forhistorisk Tid, trænger vulkanske
Luftarter og hede Kilder frem gennem talrige Spræk
ker i Bjærgets Kalkstenlag; Byen i Forgrunden

Fig. 34. Skematisk Tværsnit af en Lak ko lit.

skylder sin Opkomst til de hede Mineralkilder, som
har gjort den til et meget besøgt Kursted. — I nær
liggende, endnu større Lakkolitbjærge har Vand
løbene skaaret deres Kløfter saa dybt ned, at den
indre størknede Lavamasse er kommen til Syne.
Saadanne Forhold gør det utvivlsomt, at den vul
kanske Kraft spiller en selvstændig Rolle mellem
Jordens indre Kræfter. Spørgsmaalet om, hvorpaa
den beror, er derfor paa ny kommet frem, men er
ikke endelig løst. Blandt de forskellige, hidtil frem
komne Forsøg paa at forklare den vulkanske Kraft
skal i det følgende kun omtales et enkelt, som af
mange anses for det sandsynligste. Denne Forkla
ring gaar ud paa, atHavvandetsNedtrængen
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til Jordens indre glødende Masser er den oprindelige
Aarsag til Vulkanerne. Der er her ikke Tale om
rask Nedtrængen gennem aabne Spalter, thi gennem
saadanne vilde' tværtimod Lavaen selv trænge ud;
den Nedtrængen, som mulig kan finde Sted, maa
foregaa uhyre langsomt, gennem utallige fine Porer
og for det blotte Øje usynlige Sprækker i de faste
Klippemasser. I Jordskorpens dybere Partier maa
der antages at være saa varmt, at Vandet bliver
til Damp; i Dampform maa vi tænke os, at det
trænger dybere og dybere ned gennem Sprækker,
der er saa fine, at de vel kan tillade Dampens Pas
sage, men ikke den flydende Lavas. Man har mod
denne Forklaring indvendt, at Trykket fra Dam
pen. i de flydende Lavamasser maatte forhindre, at
der trænger mere Damp ned; denne Indvending
holder dog næppe Stik, da man har Grund til at
at tro, at Lavamasserne ved den høje Varmegrad
i Jordens Dyb med Begærlighed indsuger Vand
dampene fra den porøse Jordskorpe og gaar i ke
misk Forbindelse med dem. Under saadanne Vilkaar vil Dampene blive ved at trænge ind i den
ildflydende Lava, og denne vil efterhaanden komme
til at udøve et uhyre Tryk. Hvad der særlig taler
for Rigtigheden af denne Forklaring, er, at alle
Jordens Vulkaner ligger i Nærheden af Havet eller
endog i dette; den største Afstand mellem Vulkaner
paa Fastlandet og den nærmest liggende Kyst er
henved 20 Mil (visse sydamerikanske Vulkaner),
men som Regel er Afstanden langt mindre. — Dog
er det ikke rimeligt, at nedtrængende Havvand er
den eneste Kilde til Vulkanernes Dampproduk
tion; en væsentlig Del af denne stammer utvivlsomt
fra Jordens Indre ligesom de øvrig© vulkanske Luft
arter, men det nedtrængende Havvands Rolle er
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den at give Lavamasserne i Dybet den Kraft, som
de behøver for at trænge sig op gennem Jordskorpen.
For nu at faa et samlet Overblik over de Formod
ninger om Vulkaners og Jordskælvs Aarsager, der
i det foregaaende er fremstillede som de sandsyn
ligste, er det nødvendigt at gaa ud fra bestemte
Forudsætninger om Jordens indre Beskaffen
hed. Endnu i vore Dage er denne ikke kendt med
Sikkerhed, men som den sandsynligste Formodning
kan følgende betragtes.
Jordskorpen, d. e. den Del af Jorden, der
bestaar af faste Klippemasser af lignende Beskaf
fenhed, som vi kender paa Jordoverfladen, har en
forholdsvis ringe Tykkelse, sandsynligvis kun 15
20 Mil. I større Dybde maa vi antage, at Varme
graden. overstiger alle Legemers Smeltepunkt, og
dybere nede i Jordkærnen er Temperaturen vel
endog over Kogepunktet; men samtidig er Trykket,
som skyldes den overliggende Jordskorpes Vægt, saa
uhyre stort, at alt er sammenpresset til det yderste,
og den indre Bevægelighed, som ved Jordoverfladen
udmærker alle Stoffer, naar de ophedes over deres
Smeltepunkt, mangler derfor næsten helt i Jordkær
nen: Jordens Indre maa paa Grund af det uhyre
I ryk være omtrent lige saa haardt og ubevægeligt
som de faste Stoffer paa Jordoverfladen. I de vul
kanske Egne tiltager Varmegraden særlig rask ned
efter, de ildflydende Lavamasser maa derfor her
ligge særlig nær Overfladen og under det mindre
Tryk have større Bevægelighed. Saadanne forholds
vis højt liggende Dele af Jordens indre, smeltede
Stenmasser udgør Arnestederne for de vulkanske
Udbrud; Mangelen paa indre Bevægelighed i Jord
kærnen forklarer os, at de enkelte vulkanske Arne
steder kan være i det væsentlige uafhængige af
hverandre.
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Med denne Beskaffenhed maa Jordkloden undergaa en stadig Udvikling: paa Vekselvirkninger mel
lem den glødende Jordkærne og den kolde Jordskorpe
beror de indre Kræfter, vi i det foregaaende
har lært at kende: den bjærgkædedannende Kraft
og den vulkanske Kraft; de arbejder Haand i Haand,
og begges Virkninger gør sig stærkest gældende,
hvor Jordskorpen er svagest. Den bjærgkædedannendei Kraft ytrer sig for os tydeligst som Jord
skælv, men fører i Tidens Løb til store Forandrin
ger af Jordoverfladen; den søger at rynke Jord
skorpen, for at denne kan snævre sig ind om Kær
nen, der paa Grund af Afkøling bliver mindre og
mindre. Efter al Sandsynlighed er den desuden
medvirkende til at frembringe svage Steder i Jord
skorpen, og den understøtter saaledes den vulkan
ske Kraft. Ogsaa denne sidste er i Stand til at
frembringe Jordskælv, men dens Hovedresultat er
de vulkanske Udbrud. I Modsætning til den bjærg
kædedannende Kraft er den vulkanske bundet til
snævert begrænsede Egne: vi formoder, at den kun
gør sig gældende, hvor Jordskorpen er svag, og
Vandet kan trænge ned til de indre glødende
Masser.

For den umiddelbare Betragtning fremtræder
Vulkaner og Jordskælv som uhyggelige Fjender af
Jordens Beboere: ingen Forklaring af disse Natur
begivenheder er trængt dybere ind i Folkeslagenes
Tankegang end den ældgamle Anskuelse, der i Jord
skælv og Vulkanudbrud kun ser Udslag af over
naturlige Magters ondsindede eller straffende Ind
greb i vor Tilværelse. Men for den, der ser nøjere
til, bliver Billedet et ganske andet. Selv om man
endnu er langt fra at kunne gøre fuldt ud Rede for
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alt, hvad der fremkalder og staar i Forbindelse
med den underjordiske Uro, kan man dog, takket
være de videnskabelige Undersøgelser, som for
disse Forholds Vedkommende begyndte for kun
lidet mere end 100 Aar siden, allerede nu indse, at
Vulkaners og Jordskælvs Rolle i Naturens
Husholdning er en langt betydningsfuldere end
den at skade eller straffe.
Lor Jordskælvenes Vedkommende har vi
set, at en Del af dem er nødvendige Ledsagere af
Vulkanerne, en anden Del er uadskillelig forbundet
med Bjærgenes Dannelse, d. v. s. med Vedligehol
delsen af Jordoverfladens store Ujævnheder, af Hav
og Land, af Bjærge og Sletter. Alt hvad der rager
op over Havet, undergaar bestandig Nedbrydning
ved Vejrligets Paavirkning, ved Flodernes og Ha
vets Arbejde, som langsomt, men ustandselig fort
sat tærer paa. Jordoverfladen; hvis ikke de indrø
Kræfter, der for os ytre sig som Jordskælv, arbej
dede imod denne Nedbrydning, vilde Jordoverfladen
for længst være jævnet, al Mangfoldigheden vilde
være forsvundet og dermed en af Hovedbetingelserne
for Livet og dets Udvikling.
Vulkanernes Betydning ligger delvis endnu
klarere for Dagen, en naturlig Følge af, at de vul
kanske Processer foregaar for vore Øjne, medens
Jordskælvene kun er Bivirkninger af, hvad der sker
i Dybet. Som det iøjnefaldende Hovedresultat af
Vulkanarbejdet ser vi Stenproduktionen, Skabelsen
af ny Jord, hvad enten nu denne fremkommer som
Lavastrømme eller Aske. Men det er allerede ved
tidligere Lejlighed nævnt, at i Virkeligheden er
det ved de allerfleste Vulkanudbrud Damp og dertil
Kulsyre og andre Luftarter fra det indre, som pro
duceres i størst Mængde; i denne Henseende kom
mer foruden selve Vulkanudbruddene ogsaa de uaf-
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brudt fortsatte Udstrømninger af Dybets Damp og
Luftarter i de vulkanske Eftervirkningers Egne i
Betragtning. Paa disse Forhold maa vi særlig rette
Opmærksomheden for at forstaa Vulkanernes Be
tydning.
Man kunde tro, at den vulkanske Damp- og Luft
produktion var et overflødigt Arbejde, og at vi ikke
behøvede Vulkanernes i andre Henseender saa
uhyggelige Hjælp for at have Vand og Luft i al
ønskelig Mængde. Men saaledes er Forholdene
ikke. I Virkeligheden er der et stadigt Forbrug af
Vand: af den Regn, som siver ned i Jorden, kom
mer ganske vist det meste igen frem gennem Kilder;
men en lille Del bliver i Jorden og gaar tabt, idet
Jordskorpens Mineraler optager det i sig og med
det danner ny faste Stoffer. Hvor meget der ad
denne Vej gaar tabt, lader sig næppe beregne; men
at der i Løbet af den uhyre lange Tid, Jorden har
eksisteret, maa være forbrugt store Mængder Vand,
kan der ikke være Tvivl om. Vulkanerne har da
gjort den Nytte, at de har vedligeholdt Havene gen
nem Jordens lange Udviklingstid; om der ingen Vul
kaner havde været, var efter al Sandsynlighed Van
det bleven opbrugt, før Udviklingen var naaet saa
vidt, at Mennesket kunde tage Jorden i Besiddelse.
Naar Jordens Indre engang i en fjern Eftertid er
afkølet saa meget, at den vulkanske Virksomhed
ophører, da maa efterhaanden ogsaa alt Vandet for
svinde fra Jordoverfladen.
Endnu større er dog Vulkanernes Betydning for
Vedligeholdelsen af Luftens Sammensætning. Den
Gasart, som ved Vulkanvirksomheden bringes frem
i størst Mængde1 fra Jordens Indre, er Kulsyre. Af
dette Stof indeholder den Luft, hvori vi færdes, kun
yderst lidt (kun 3/10 000
Jordens Atmosfære er Kul
syre). Kulsyren findes som bekendt i den af Dy-
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rene udaandede Luft, men den kan ikke nære
Aandedrættet, og man plejer at regne Luften for at
være „daarlig”, naar den indeholder mere end den
sædvanlige Mængde Kulsyre, et Forhold, der som be
kendt indtræffer, naar mange Mennesker er samlede
i et ikke-ventileret Rum. Ikke desto mindre er det
ganske nødvendigt for Livet paa Jorden, at Luften
indeholder Kulsyre. Thi Planterne ernære sig af
denne Luftart; ingen Sæd kunde avles, ingen Skove
og Græsmarker eksistere, hvis der ingen Kulsyre
var, og uden Planterne kunde Dyrene ikke være til.
Ogsaa for Klimaet maa det efter nyere Undersøgel
ser antages, at Luftens Kulsyreindhold har Betyd
ning; blandt alle Luftens Bestanddele synes Kul
syren at bidrage mest til, at Solvarmen kommer
til Nytte paa Jorden, thi den har i særlig Grad Evne
til at hæmme Udstraalingen, som ellers vilde afkøle
Jordoverfladen lige saa hurtig, som Solen varmer
den. Forbruget af Kulsyre er imidlertid stort: Plan
terne tager deres Del, og en anden langt betyde
ligere Del magasineres i Form af Kalksten i de mæg
tige Kalkaflejringer, som efterhaanden dannes paa
Havbunden. Den Kulsyre, som Planterne forbruger,
kommer delvis tilbage til Luften igen, nemlig naar
Planterne dør og raadner bort eller fortæres af Dy
rene; en anden Del gaar dog tabt, idet den fastbindes i
de af Planterne dannede Tørve- og Kullag. Den
Kulsyre, som medgaar til Kalkstenaflejringen, er
derimod helt tabt, og at det her drejer sig om uhyre
Kvantiteter vil indses deraf, at i al Kalksten udgør
Kulsyremængden, beregnet efter Vægt, mere end en
Trediedel. Man har udregnet, at Kalkstensdannel
sen i Løbet af et Tidsrum, der er mangfoldige Gange*
saa lille som det, det organiske Liv har behøvet til
sin Udvikling, vilde opbruge hele Luftens Kulsyre-
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indhold, hvis dette ikke fornyedes ved Vulkanernes
Virksomhed.
Saaledes maa vi i Vulkaner og Jordskælv ikke
alene se uundværlige Led i den livløse Naturs store
Maskineri, men deres Virksomhed er i Længden til
lige en Livsbetingelse for alle Jordoverfladens Be
boere. Saa skaanselløst tilintetgørende end disse
Naturvirksomheder kan ytre sig i Øieblikket snart
hist, snart her, er dog deres blivende Resultat ikke
Død og Ødelæggelse, men Foryngelse og Vedlige
holdelse af den Naturens Tilstand, som de levende
Væsener behøver. Naar engang i en fjern Fremtid
Vulkanerne dør, og Jordskælvene ophører, vil Jorden
uddø.
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