
 

 

 

Jordskælv   
(opdateret  17/4  2020)  

Den  18.  april  1906  blev  San  Francisco  ramt  af  et  stort  jordskælv,  der  målte  7,9  på  Richterskalaen.  
Skælvet  ramte  lidt  over  klokken  5  om  morgenen,  og  efterfølgende  brød  en  voldsom  brand  ud,  der  
varede  i  tre  dag.  Katastrofen  lagde  det  meste  af  byen  øde,  og  mindst  3.000  mennesker  omkom,  mens  
250.000  ud  af  400.000  indbyggere  blev  hjemløse.  (1)  
 
Det  hidtil  kraftigste  registrerede  jordskælv  i  verden  var  på  9,5  og  ramte  det  sydlige  Chile  den  22.  maj  
1960,  hvor  det  dræbte  1655  mennesker.  Lidt  mindre  var  skælvet  den  26.  december  2004,  der  ramte  
Sumatra  og  forårsagede  en  tsunami,  som  slog  mere  end  220.000  mennesker  ihjel.  Det  er  desværre  
ikke  engang  det  jordskælv,  der  har  dræbt  flest.  Haiti  blev  den  12.  januar  2010  ramt  af  et  skælv,  der  
målte  7,0  på  richterskalaen,  og  som  dræbte  316.000  mennesker.  (2)  
 
Heldigvis  rammes  vi  ikke  af  så  voldsomme  jordskælv  i  Danmark,  men  ind  i  mellem  bliver  vi  også  rystet  
lidt.  På  hjemmesiden  De  Nationale  Geologiske  Undersøgelser  for  Danmark  og  Grønland  kan  man  se  en  
oversigt  over  registrerede  jordskælv  i  Danmark.  Her  kan  man  f.eks.  se,  at  vi  havde  et  lille  skælv  den  9.  
april,  der  målte  1,0  på  Richterskalaen,  mens  det  største  jordskælv  herhjemme  er  målt  til  4,7.  Så  der  er  
heldigvis  lang  vej  op  til  alvorlige  skælv  med  store  tab  af  menneskeliv.  
 

Fagbøger:  

55.3      
Den  dynamiske  jord  - Sumatrajordskælvet  flyttede  videnskaben  af  Ole  B.  Andersen  m.fl.   
Danmarks  Rumcenter,  2007.  31  sider   
Introduktion  til  pladetektonik,  og  til  de  redskaber  (geodæsi  og  seismologi),  der  bruges  til  at  studere  
pladetektonik.   
 
55.3            
The  great  quake  af  Henry  Fountain  
Crown,  2017.  –  277  sider   
About  the  biggest  earthquake  in  North  American  recorded  history,  the  1964  Alaska  earthquake  that  
demolished  the  city  of  Valdez  and  swept  away  the  island  village  of  Chenega,  and  the  geologist  who  
hunted  for  clues  to  explain  how  and  why  it  took  place.   
 
55.3            
Når  jorden  går  amok  - skælv,  tsunami,  vulkan,  orkan  af  Lars  Henrik  Aagaard  
Lindhardt  og  Ringhof,  2013   
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Instrueret  af  Xiaogang  Feng,  2010  
Den  unge  kinesiske  kvinde  Yun  Ni  lever  lykkeligt  i  Tangshan  med  sin  mand  og  syvårige  tvilinger.  
Idyllen  krakereler  da  et  kæmpe  jordskælv  rammer  byen  i  1976.  Manden  dør  og  Yun  Ni  skal  vælge  
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