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Efterretning 
om 

Skpc-Pllmpcll 
den 18. Augusti 1779. 

Ved 

S. M. Holm. 

--

Kisbenhavn, 
Trykt hoS Johan Rudolph Thiele. 





den Formodning, som vor lcerde Hr. 

Professor Kratzenstein, i Addresse-

Avisen No. 144, har over SkyepUMpen, 

som den 18. Augnsti trak over den gamle 

Kongevej til Amager, onffer han, at de, 

som have havt Lejlighed at bemerke samme, 

vilde meddele Publikum deres Iagttagelser. 
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I No, ZZA i Nyekongensgade bes 

tragtede jeg dette Scerfyn meget noie, og 

detS Forandringer vil jeg ei allene i Kort

hed berette, som de foreviste sig mit Hie, 

men har og foranstaltet 5 Kobbere, efter 

de af mig felv derover strax forfærdigede 

Tegninger, 

Om Morgenen var stcerk Varme og 

Soelskin, og Vinden blceste fagte af Nords 

vest; men Klokken Formiddag begyndte 

det at trcekke op med tykke Skycr hist og 

her fra Nordvest og Sydvest Kanten. Klok

ken 12 vedvarede endnu den famme Vind. 

Efter nogle MinuterS Forlob bemerkede jeg, 

at 

Udsigten af dette Huus er nylig ved en Byg

ning noget forandrer. 
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at tykke og morke Nordvesiffyer trak op 

med temmelig stcerk Fart, under hvilke man 

faae andre endnu morkere af sortehlaa Far

ve; disse tiarmede sig meer og meer, og jeg 

formodede sikkert en ncer forestaaende Torden 

og Regn. 

Derpaa blev hele Himmelen overtruk

ken med morke Skyer overalt, der bedcekkede 

Solen. Lidt derester hortes et stcrrkt Tor

denskrald, ikke langt fra, og efter nogle 

Minuter et andet, endnu haardere. 

Efterat denne morke Tordenffye, hvor

fra der tillige faldt nogle adspredte store 

Draaber, var kommen ncsrmere, merkede 

jeg strax i Skyerne ligesom en lang Rivt 

* Z fra 
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fra Sydvest til Nordost, over den sydlige 

Kant af Byen, hvor igicnnem man kunde 

see klar Luft, og tykke Skyer paa begge 

Sider. Skyerne trak sig til Sydost med 

Vinden, som ser er sagt, men de, som vare 

Sonden for, syntes at gaae til Nordvest, 

og trykke de andre tilbage. Vinden var 

dog endnu den samme, og Himmelen i Nord

vest enhnu mortere. 

Omtrent en halv Time fra ovenmeldte 

Tordenskrald saae jeg, Kl. iZ Eftermiddag 

i Nordvest en Skye, temmelig tyk, af 

Skikkelse som en Stette, jcevntyk til begge 

Ender, at nedsenke sig fra de merke Skyer; 

den var hvidagkia, dog meget dunkel hist 

og 



og her, af den Hagel og Regn, som den 

indeholdt; thi samme Dag, og ved samme 

Tid, faldt temmelig stcerk Hagel og Regn 

paa denne Egn. i Tavle viser dens Ud

seende. I denne Skikkelse begyndte den 

meer og meer at ncerme sig, omtrent en halv 

Time, og optrak mod Midten af Byen 

lige i Sydost, meget sagte, thi Luften vay 

stille. 

Da den var kommen til Kongevejen, 

eller ved det Pas, dreiede den sig lidt mere 

til Asien. Jeg blev da bange den skulde 

skade Byen, thi man kunde nu godt see 

dens Farlighed af dens ubeskrivelige Hvir

velfart, hvormed den kunde omrive eller op-

* 4 drags 
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drage i Luften alt hvad den msdte. Den 

syntes da at have runde Streger fra ne

den op ad, der lignede Skruegange, og var 

gandffe tyk. Den var ikke nu langt fra 

Graven imellem Norre- og Vesterport. 

To af mine Venner, som vare ncrr-

vcerende, og tillige ansaae dette forskrækkelige 

Scersyn, blcve gandffe forfærdede. Deref

ter drciede Vinden sig til Nordost, hvorved 

Skottens nederste Ende gik mere til den 

vestlige Side, og lidt derefter sik den den 

Skikkelse af en uregelmessig SMetop, som 

den 2 Tabel fremviser; den var af Farve 

hvidagtig, og dens nederste Ende gandffe 

smal. Undertiden udvidede, undertiden sam

men-
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mentrak Sletten sig; somme Tider kunde 

man ikke adffille dens Rynker eller Skrue

gange, men nu og da viste de sig tydelig, 

og havde saadan en utroelig Fart, at man 

neppe kunde faste Aiet der paa. 

Nogen Tid efter dette, lod den til at 

blive lidt mindre, og da gik den over Ve-

sterbroe imellem Byen og Friderichsberg, hvor 

den giorde adffillige Omsvob; paa famme 

Steder rykkede den nogle Trcrer op med Ro

den; nedbrakkede Plankeverker; rev Tagstene 

af Husene; trak et LysthnuS op i Luften, 

og splittede det i Stykker; oploftede en Pram, 

og fsrte den bort paa et andet Sted; op-

suede en mibdelmaadig Park m. v. 

* A Fra 
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Fra Vesterbros tog den Veien til Ama

ger, imellem Tømmerpladsen og Byen, og 

havde da, som den Z Tavle forestiller, for

andret sin Skikkelse til en lang Cylinder, 

af famme Tykkelse som den nederste Ende 

af Fig. 2; thi at samme er lidt smallere, 

kommer af dens storre Frastand. Den stod 

lige fra Jorden til Skyerne, og syntes at 

gaae i et jevnt Skrueomlsb, som var for

skrækkeligt at see, og vendte da den nederste 

Ende mod Sydvest, men den sverste mod 

Nordost, just over Byen, og gik derpaa 

til Sydost, øverst L Toppen havde den 

en Hvicvelrog af Skyer, som den 5 Tavle 

udviser. 

Da 



Da den var kommen langt ud paa 

Soen imellem Amager og Smlland, gi? 

den i m, og udspredte fra sig hvide Skyer, 

som havde dog samme Kredsomleb som den 

selv. Den 4 Tabel viser denne Tilstand. 

Derefter begyndte den at sormindffes. 

Den 5 Tabel viser hvorledes den overste 

Ende lod sig til syne, efterat Stammen selv, 

det overste undtagen, var forsvunden. Un

dertiden ffruede den sig hoiere op, og gjorde 

som morke Huller om sig. Naar de hsie 

Skyer lode sig see, som vare ovensor, syn. 

tes de at have den samme Hvirvelfart, som 

^ky^pumpen felv z disie, tillige med de Skyer 

lttngere fra, fom og syntes at hvirvle med, 

bleve 
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bleve endelig indviklede i Moderstotten, som 

fortsatte sin Hvirvelfart hsit oppe i Luften, 

indtil de heiere Skyer hindrede øjesynet. 

En Times Tid derefter begyndte Sky

erne at adskilles, og dreve meget sagte til 

Nordvest, men Vinden dreiede sig til Syd-

ost, og b!a.'ste meget sagte den hele Dag; 

den milde Soel, begyndte igien at ffinne, 

og dette truende Uveir var gandffe forbi. 
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