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Iagttagelse af Jordskælv.

H e rv e d  tillader man sig a t anmode Dem om, ved indtrædende Jordskælv, a t besvare neden- 

staaende Spørgsniaal saa fuldstændig som muligt, og derefter indsende Skemaet med Benyttelse af 
den paatrykte Adresse, ufrankeret til Meteorologisk Institut.

Det fremhæves, a t Iagttagelser selv af ganske svage Jordskælv ere af stor Interesse, og at 
enhver Oplysning vil blive modtaget med Taknemlighed, selv om kun enkelte af Spørgsmaalene 
kunne besvares.

Vigtigst er den nøjagtige Angivelse af Klokkeslettet, hvorfor man bedes erindre i paakom
mende Tilfælde straks a t se paa Uret.

De igennem Skemaerne fremkomne Oplysninger ville blive videnskabenlig bearbejdede paa 
Foranstaltning af Dansk geologisk Forening.

Skemaer kunne faas tilsendte ved Henvendelse til Dansk geologisk Forening, Adresse: Mine
ralogisk Museum, Kjøbenhavn.

Bestyrelsen for Dansk geologisk Forening. Kjøbenhavn i Maj 1895.
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1) Paa hvilket Sted gjordes Iagttagelsen? — I Byerne anføres Gade, Husnummer og Etage, paa 

Landet Byens, Sognets og Herredets Navn.

2) Paa hvilken Dato og hvilket Klokkeslet mærkedes Fænomenet? Klokkeslettet bedes anført saa 
nøjagtigt som muligt.

Hvis Fænomenet gentog sig anføres saavidt muligt det nøjagtige Klokkeslet for hvert Stød 
eller Bulder?

3) Hvorledes mærkedes Jordskælvet? Som Stød eller Rystelse? Ledsagedes det af Bulder?

4) Hvorlænge varede hver Rystelse eller hvert Bulder?
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5) Fik Iagttageren noget bestemt Indtryk af hvorfra og i hvilken Retning Stødene eller Bulderet kom?

6) Faldt ophængte Genstande ned, eller kom de i Svingning? Gik Pendulure i staa, og i saa Fald, 
hvad Retning har Væggen hvorpaa de hænge? Sprang Døre op eller i, eller slog Murene Revner?

Paa Telegrafstationer bedes det anført om Apparaterne bleve paavirkede.

7) Mærkedes der stærke Vindstød? Kom Vandet i Søer eller i Havet i Bevægelse, forsvandt Vandet 
i Kilder eller Brønde, eller brød der nye Kilder frem? lagttoges der andre usædvanlige Fænomener?

8) Kan De meddele paalidelige Iagttagelser gjorte af andre, eller opgive Adresse paa andre, der ere 
i Stand til at give Oplysninger?

Iagttagerens

Navn:

Stilling:

Bopæl:



Maa ikke forsegles.
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