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et er ey uftedvanligt at sinde, at et Sted har noget besynderligt, 
hvor i det viger fra det Almindelige, og derved ligesom adstil-

ler sig fra andre Steder. Disse Forstielligheder, saa vidt det Phy- 
siste nngaaer, reyse sig snart af Clima, snart af Landftrcekningens 
Beskaffenhed og Beliggende, snart afandre scerdeles Omftcendigheder, 
soin Skaberen viiselig har indrettet paa et Sted frem for et andet. 
Een saadan rnerkelig Omstcendighed sindes ved Bergen i Norge, nem
lig, at den, maastee frein for alle andre Steder i Europa, har en 
ftor Overflodighed af Regn. Bergen har vel bestandig havt Ord der
for endog blandt Fremmede, hvilket har givet Anledning til den Histo
rie, som fortcelles om en Hollandst Skipper, som mueligen traf 
Regnveyr baade da han var her forste Gang, og anden Gang han 
kom igien, og stal derfore have spurgt: Om det endnu regnede i Ber
gent Ret ligesom det imidlertid ftcendig havde regnet. Hvor lidet be
tydelig denne Historie end er, saa viiser dog disse Ord, som ere blevne 
Met alînindeligt Ordsprog, hvad Tanker man i Almindelighed har 
om Bergen i den Henseende. Jeg vil her ikke vidtloftig viise, at den 
hele Vestre Deel afNorge, og i soer Bergens Stift, maa voere un
derkastet en meget fugtig Luft og overflodig Regn formedelst Bierge- 
nes og Landftrcekningens Beliggende, da Nord-Soen giver Overflo- 
dighed af Damper, som, naar de drive ind til Landet, der standses 
og samles til Regn, hvilket om Sommeren formindsker Heeden, at 
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Gr F. C. H. A. Observationer  
ikke de rned en tynd Jord bedekkede Fielde stal aldeles fortorves, mm 
om Vinteren formilder Kulden, ligeledes til Fordeel for Indbygger
ne, hvilket Procantzler Pontoppidan udforligere har vrist i sin Nor
ges Naturlige Historie. Men hvad Bergens Situation i Besynder
lighed angaaer, da synes den i soer at vcere dannet til at opsamle eg 
indflntte en Moengde Damper, som foruredelft deresOversiedighed og 
Jndsperrelse ikke kan andet, end foreenes og lobe samaren til Regn. 
Bergen er, som bekiendt, omgivet med si)v hoye Bierge. Disse stutte 
synes at hindre saa vel Dampernes frie Tilgang, som Overfart og 
Bortgang. Men Naturen har dannet det stråledes, at det Land, som 
meeft stulle afholde Damperne, der i Overflodighed fores ind til Lan
det fra Vefter-Havet, ved de her til Lands meget giengse Vesten-Vin
de, er baade det langst bortliggende fra Byen, og har ogstra for det 
meste den laveste Biergstrakning. Da famine er en He, saa er der 
paa begge Sider Indlob for Skibene fra Soen, hvilke cgsaa give de 
fra Havet inddriveude Damper et ftiere Indlob. Naar nu disse ere 
komne saa vidt, at de svceve over Bym, standses de af de anseelige 
Fielde, der ligesom hange over Byen, nemlig Wy-Lirldek og Ol- 
rikken. Paa den sydlige Kant fra Byen er derneft den beqvemmeste 
Aabning for Dampernes Jndladelse og Narmelse til Byen. Denne 
Aabning ligger mellem Olrikken og Soleims Fieldet/ er nogenlunde 
breed, og har i sin Strakning adstittige smaa Seer og Vande, og 
staaer i nar Connnunication med de Fiorder, der gane lige ud i Ha
vet. Da her nu falder megen Sonden-Vind, i sar efter Soelhverve 
om Sommeren og oiu Hosten, saa drives Dantperne fornennnelig 
giennem denne Vey ind over Byen, eg for en flor Deel der blive hin
drede i sit frie Overlob formedelst Floy-Fieldet. Heraf synes da at 
folge, at den Situation, som Bergen har, forer dette »red sig, at, 
man her maa have stor Overflodighed af Regn, og mueligen storre 
end andre Steder i Stiftet, uagtet det er troeligt, at det meste af 
den hele Strakning fra Lindesnas indtil Forbierget Stadt, i sar ved 
Hav-Siden, i det Stykke overgaaer de fleste andre Steder i Norge.

Imidlertid, da baade Folkes almindelige Tale, saavelsom Si
tuationen bekraftede, at Bergen, i Henseende tit Regnens Overfledig- 
hed, maatte have noget forud for andre Steder, mender var dog hid til 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ af Regnens M«!igde i Bergen. _ _ Sg _■ 
Dags ingen noyagtige Observationer steed , hvoraf det nogenledes 
kunde bestennnes og sammenlignes med andre Steder, holdt jeg det 
Umagen vcerd, derover at anstille rigtige Observationer/ og har da 
aarlig befundet/ at Bergen herudi langt overgaaer mwre Steder i Eu
ropa, sira vidt, som jeg om Regnens Overflodighed paa andre We
der hMer Underretning.

Til at ftette dette i Verk/ har jeg betient mig af den ellers bru
gelige Mande, ved at udsatte i den frie Luft et i Fiirkant dannet Kar, 
som i Forhold af fin Vidde kunde modtage Regn, Snee og Hagel. 
I Midten af samme er et lidet Hul, hvorigiennem den samlede Vced- 
ste kan flyde ned i en der under ftaaende Flaste. Denne pleyer at verre 
fiirkantet, nren af mindre lams, end det oven over ftaaende Kar, 
paa Let man desto lettere kan observere Vandets Lilvext. Men her
udi har jeg viget noget fra dm almindelige Maade, og i Steden for 
umiddelbar at merke paa Hoyden af det tilvoxende Vand, har jeg af 
Vandets Indhold udregnet, til hvad Hoyde det skulle have ftaaet over 
Jorden. Aarsagen - hvorfore jeg heller udvalgte denne Maade, var, 
strdi jeg vanstelig stulte kunde faaet en Flaste, der overalt var accurat 
fiirkantet. Lernest veed man, at Vandet attraheres til Siderne af 
Glasset / hvori det ftaaer, og kunde man altsaa ogsaa i den Henseende 
komme til at style lidet, naar rnan idelig stulle maale de Hoyder, 
hvortil Vandet var voret i Flasten, oinendstiont man hver Gang end
og tog Attraktionens Virkning i Betragtning. Den Maade derimod, 
som jeg har brugt, nemlig af Vandets Volumen at beregne detsHoy
de, sprites at have ftorre Moye, deels i Henseende til Vansteligheden 
at rigtig bestemme Volumen, deels ogsaa at beregne Hoyden, hver 
Gang man observerede. Men dette altsammen kan til hver Gang 
med liden Moye udrettes paa folgende Maade: Jeg forstassede mig 2de 
Flasker, een gandste liden, og en anden noget ftorre, men begge med 
en smal Hals forsynede, pan det at, naar man fyldte dem just til det 
overste, den liden Forstiel, som kunde komme af Attraktionen, eller 
at de ikke noyagtig vare fyldte, kunde vccre aldeles ubetydelig. Disse 
Flaskens rigtige Indhold sogte jeg nope at bestemme efter hydrostati
ske Regler. Af det fundne Volumen blev da videre beregnet, til hvad 
Hoyde Vandet stulle fteegen i det udsatte fiirkantede Kar, naar een 
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84 F. C. H. A. Observationer
etter fleere Flaffer t samme vare udoste, og derefter indrettede jeg en 
Labette; Naar jeg altsaa vilde vide Hoyden af det samlede Vand, 
fyldte jeg det i ovenmeldte Flaffer, og af Tabetten udtog de dertil sva
rende Hoyder, som vare beregnede i Decimal-Dele af eu Linie. Det 
lidet, som kunde blive tilovers af Vandet, og ikke eengang fuldkorn
men kunde fylde den mindste Flaffe, blev giernt til ncerrnefte Gang. 
Denne Maade ffnes mig at vcrre den beste til deflige Observationer, 
i seer, hvor man ikke kunde have accurate Flaffer at lade Vandet lobe i.

Saaledes har jeg i de 6 forbiegangne Aar ftcrndig observeret 
Vandets Hoyde her i Bergen, og funden det for hver Manned fan- 
dan, som folgende Tabelle udvisser:

1765. 1766. 1767. ,1768. 1769. 1770. Medium.
Januar. 37-5 1 77-2 1 49-81 44-8 1 80.9 88-1 ! 63.01
Februar. 24.9 66.6 1 83-3 1 66.3 1! 27.5 138-1 1! 67.7
Martz. 62.8 1 99-2 !1 51-41 66.6 1 70.8 1 5O.O ;1 66.8
April. 52-5 1 28-9 1 45-8 1 71.2 1 77-4 1 I7.8 1 48-9
Maj. 31.31 29.3 1 27-9 1 19.4 1 48-4 1 2O.4 ! 29.4
Junii. 30.3 1 32.0 f: 93-11 8-1 163.6 1 71-3 1 49-7
Julii. 54-6 62.5 1 95-81 37-5 1 46.8 !1 61. i l_ 59-7
Auguft. 53-7 |H3-I 1 1456 1 48-91 63.7 j1 86.6 1 85.2
Septemb. i48-4|i33-9 1 152.3 1 52.0 j1100.11 43-3 1105.0
October. 112.6 >139.4 1 188.4 1 61.0,1 39.2 1 73-9 j¡102.4
Novemb. 101.9 ¡105.9 1 130.4 1 140.3 III0.4 1 71.3 1[IIO.O

Decembr. 88-3 1 57-0 1 71-81 110.6 1129.4_ 1 <58- 21 87.5
Summa 798- 8- 94).o. 1135.6. 726.7. 858-2. 790.1. 875.3.

Et hvert Tal udtrykker den Hoyde, hvortil Vandet i hver 
Maaned ffutte have steget, naar det nformindffet havde blevet staaen- 
de over Jorden. Tallene ere Decimal-Brok af en Linie, beregnede 
i2 i hver Tomme, og 12 Lommer i hver Fod ester Dnnff Maal. I 

den



■ af Regnens MñNgde i Bergen,_ _ _ _ _ _ 85
dm sidste Columue er anfort den Middel - Hoyde, som kommer ud^ 
mar alle Aarenes Summa divideres med Aarenes Tal.

Af disse Observationer sees nu for det forste, at Bergen, i Hen- 
feende til Overflodighed af Regn, har noget forud og besynderligt frem 
for andre Steder, og at Erfarenhed noksom ftadfcrster det, strn af 
gammelt Rygte baade er bekrcrftet, og afStedets Situation med ftor 
Rimelighed ligesom forud kunde fluttes. Af Tabellen fees, at den 
ftorfte Hoyde, hvortil Vandet i disse Aaringer har steget, var 1767, 
da det kunde have bedekket Jorden til en Hoyde af 944 Tomme, den 
mindste Hoydevar det paafolgende Aar 1768, da det dog alligevel 
havde naaet til 60^, men den Middel-Hoyde, sorn kommer ud afatte 
Aars Obfervationer, stiger dog nesten til 73 Tommer. Naar man 
nu sammenligner dette med de Observationer, somere giorte paa an
dre Steder, vil Forssiellen stray falde i Dynene. Jeg finder faaledes 
antegnet af den berommelige Myfchenbroech t hansLM de Phyfiqve 
Tom. 2. §. 1565., at der til Utrecht, naar man tager et Me'dium, 
kan falde Regn til en Hoyde af24 Rhenol. Tommer.' I Hardervich 27.
1 Dordrecht 40. I Middelburg 33. IParis 20 Tommer efter Pa
risisk Maal, men i Lion 37. Til Pifa i Italien 34f. I Rom 20. 
Til Zürich i Sveitz 32. Til Ulm i Tydssland 26z Rhenol. Dominer. 
Til Wittenberg i6f. Til Lancaster i Engeland 41 Londonsse Torn- 
mer, til Upminster i§i ; og i hans inftimtion. Phyfic. §. 1544. findes 
desuden Regnens Hoyde i Edenburg anfort til 22;. I Berlin rof. I 
Upsal 15. I Algier 28.

Heraf er det klart, at vi i Bergen har aarlig 4re Gange, og 
derover, faa meget Regn, som i Upsal eller Wittenberg, 3 Gange 
saa meget, soni i Paris, Rom, Berlin og Upminster, og nässten
2 Gange saa meget som de Steder i Europa, som dog synes at bave 
det overffodigst. Edenburg, som mod Bergen ligger paa den anden 
Side afNord-Soen, og paa lidet mere, end qre Graders sydligere 
Brede, har kun lidet urere, end een tredie Deel af den lnindste Regn, 
fom vi har, hvilket vel til Deels kan komme afden beqvemme Sitfia- 
tiorr til Regn, som viifer sig i og omkring Bergen, men mueligeu og- 
faa deraf, at den ostlige Deel af Skotland er mere bessiermet fra De
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86  _ _ _ _ F. c. H. A. Observationen
Damper, font Vester- Havet mellem America og Europa giver af 
sig, end de Norffe Kyster.

Da jeg snnledes har viiset Regnens OverflodigheD i Bergen L 
Almindelighed, og sammenlignet ben rued andre Steder i Europa, 
vilde det vel ogsaa vcere Umagen vcrrd at sammenligne Aarets Lider 
med hinanden, og at undersoge Aarsagen til, at een Lud af Anret 
deri er meget adffilt fra en anden. Jeg vil da atlerfsrst nnforeMnn- 
nederne i den Orden, efter hvilken de give mere eller mindre Regn, 
og tillige hvad enhver omtrent giver efter det Medium, som er obser
veret, og da haver
November onttrent en Hsyde af — — 9^Lom. 2 Lin.
September — — — — 8 — 9
Oétober — —* — — 8 — 6
December — — — 3
Auguft — — —- — 7 — i
Februar — — — — H — 7
Martz — <— — — 5 — 6
Januar — — — 5 — 3
Julii — — — — 4 — il
Junii — — — 4 — I
April — — — — 4 —
Maj —■ — — — 2 — 5.
Heraf merkes, at November er den Manned, som giver den aller- 
meste Regn, og Maji den, som giver den mindste. Videre, at de 3 
forfte Maaneder i Anret komme hinanden gandffe ncer, ligeledes Ju
nius og April. Julii Manned ncermer sig meest til Januar. Decem
ber øg Auguftus ere hinnnden ogsna omtrent lige, da de 3 Mnnneder 
mellem dem give nf alle bande det meste og nesten nlle lige tuegen 
Regn. Fra Maji Manned nf, synes det bemerkede Medium nt stige 
et Merdings Anr hen, bande i de Mnnneder, som gane frem ad fra 
Maji, som og tilbage i de Mnnneder, som gane forud. I nt giere 
disse Anmerkmnger hnr man dog ikke seek uden pan det Medium, som 
er udbragt nf alle Anr; thi betragter man hvert Aar i Besynderlighed, 
da vige de meget ofte fra disse Regler. Man merker dn undertiden
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stor Forffiellighed mefíem de z forste Manneder i Anret. Man rner- 
ker, at Maj. vel over Hoved er den torrefte Manned i hele Anret, dog 
viser Observationerne, at snart een, snart en anden Manned forSom- 
mer Soel-Hverve har haft den mindste Regn.

Hvad Anrets Tider angaaer, da seer enhver lettelig, at For- * 
aaret og Begyndelsen as Sommeren er den torrefte Ttid hos os, og at 
den ovrige Deel af Sommeren er noget niere fugtig, Hosten, i soer de 
3 Maaneder September, Oétober og Noveftiber ere nllermeest over- 
flodige paa Regn, og at Vinter Maanederne iglen give noget mindre 
deraf Det ffulle mnnffee ikke vare enten unyttigt eller ubehageligt, 
at giore Forsog paa, at udfinde de retteste Aarsager til disse Afvexlin- 
ger, som ncerme sig meget til at vare bestandige, dog stråledes, at 
saafnart de Aarsager, som strax skal anfores, forandre sig, strå bli
ver ogsaa Afvexlingernes sadvanlige Orden forandret. Procnntzler 
Pontoppidan melder i sin Norges Naturlige Historie, at man om 
Sommeren, her til Lands, harmindre Regn end om Vinteren, og 
angiver dertil fern Aarstrge, at Soelens Varme da har Kraft nok til 
at lofte Damperne op over de hoye Field-Toppe. Begge Dele maa 
vel i visse Maader biefaldes, uagtet ikke fuldkommen; thi den betyde
ligste Tud af Sommeren efter Soel-Hverve har vi som oftest mere 
Regn, end man haver Regn og Snee tillige i de z Vinter-Mnaneder 
efter Soel-Hverve our Vinteren, ligeledes kan Varmen heller ikke 
vare den betydeligste Anrsnge til en mindre Overflodighed nfRegn, 
een Tud af Aaret frem for en anden; da Augufti Manned selv oftest 
giver mere Regn, end Januarii Manned. Hertil mnn nltsnn udfindes 
en tilsirckkeligere Grund, hvilken jeg for en Deel fatter i Dumpernes 
sierre Overflodighed, pan een Tiid end pnn en anden, men fornem- 
melig troer jeg, nt den beroer pnn Vindenes Forffiellighed, nf hvilke 
nogle ere mere, andre mindre beqvemme til nt tilfore os Dumper, 
hvoraf folger, nt den Tiid nf Anret, dn de meest torrende Vinde her- 
ffer, har lnnn og mindst Overflodighed nf Regn.

Hvad nu for det forste Dumpernes Mangde nngnaer, fan vidt 
sorn snnime kun dependerer nfAnrets Tider, faner det vel ikke nt tvivle 
pnn, nt jo Luften de fleste Anr dermed er mere besvaret efter, end for 
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88 F. c. H. A. Observationer  
Sommer Soel-Hverve, i scer hvor Havet er saa noer, foin paa disse 
Grcendser, ligeledes Hoften mere end Vinteren, og denne mere end 
Foraaret, da Luften efterhaanden ligesom har udtemmet sig, for ved 
Naturens fornyede Virksomhed og Soelens tilvorende Kraft, paa 
nye at betynges og fyldes med denne Circulerende Fugtighed. Luftens 
Varme og Kulde gior vel ikke det mindste til Dampernes Overflodig- 
hed, da der ufeylbarlig i de varme Maaneder maa opstige af Havet 
og fugtige Steder en storre Mcengde Damper, end i de kolde. Den 
bestandigste og ftcerkefte Kulde falder her, som paa andre Steder, gier- 
mfte efter Soel-Hverve om Vinteren, og den ftcerkefte Varme efter 
SoebHverve om Sommeren, uagtet vi vel har nogle varme Dage i 
Maji og Junii Maaneder, og een Deel af Hunde-Dagene felv bliver 
ofte kiolige formedelst Regn og fugtigt Veyr.

Fremdeles hvad Vindene angaaer, da ere Sydlige og Vestlige 
Vinde de almindeligste, i soer efter Sommer - Soel - Hverve ¡ og om 
Hosten, forend Kulden rettelig begynder. Syd-Ost Vind er heller ik
ke usædvanlig ont Hosten og om Vinteren, mere end om Foraaret og 
Begyndelsen af Sommeren, ligesom Osten-Vind errar, udeniFroft- 
Veyr ont Vinteren, og Ncetterne om Sommeren. En lige Nor- 
deN'Viud er heller ikke meget giengs, men kan tresse ind af og til paa 
alle Tider afAaret, Nord? Vest er mere almindelig, dog helst om 
Foraaret fra Icevn-Dogn kil Soel-Hverve, da herfalder meget af den 
saa kaldede Hav-Aulje eller Soel-Gangs Vind, som er meest Nord- 
Vest, den begynder om Formiddagen, og endes ved Soelens Nedgang, 
da den blir stille og gierne afloses med en Ostlig Vind fra Landet. Det
te er det behageligste Veyrligt, som her falder; thi Himmelen er da 
for det meste klar, naar ellers Vinden er Nordlig, de Reyfende finde 
ogsaa da god Beqvemmelighed til at fortscrtte deres Neyser, de som 
vil Nord efter, kan avancere om Natten, de join vil mod Sonden, 
har den foyeligste Vind om Dagen. •

I Henseende til Vindenes Fugtighed, som ved et Slags Vind 
er storre end ved en anden, da vitser baade Situation og Erfarenhed, 
at lige Osten-Vind er den mindst fugtige, derneft Nord- ogNord Vest- 
Vind. Denne sidst benevnte kan vel undertiden i sin Begyndelse 
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af Regnens Mcrngde i Bergen. 89 
styrte en temmelig Mcrngde Regn ned, i scrr, naar den, som ofte 
steer ein Hosten, san vel som andre Lider i en Haft forandres, eller, 
font man siger, springer om sin Sonden til Norden; thi derved tilfo
res bande nye Damper fra Vester-Havet, og de forrige, som vare til
bragte ved den sydlige Vind, ftandses og ligesom sammendynges ved 
den forandrede blast, hvilken, i Fald den ikke bliver alt for meget 
Vestlig og sagte blasende , inden feye Tiid renser Luften og forstaster 
os klarere Himmel. Dnt Vinteren steer det ogsaa, at Norden-Vin
den kan medbringe de saa kaldede Suee-Aaver, det er Skyer, hvoraf 
en god Deel Snee nedfalder, der endog betager de reysende Leylighcd at 
see langt fra det Sted, hvor de ere, men diste gaae snart forbie, og pley- 
er omsider, efterat den Nordlige Vind har varet een etter flere Dage, 
folge klart Veyr og Frost. Det er overalt at merke, at hvad Tiid afAa- 
ret her indtreffer megen Norden-Vind, da har vi ogsaa mindre Regn, 
da denne Vind er, at jeg saa stal tale , den bedste Feye-Kost i vor Luft.

Sonden- og Syd-Vest-Vinde ere derimod de, som give os 
overflodig Regn, thi, om det end er nok saa klar Himmel, og Son
den-Vinden begynder at blccft/ kan man vente, at det ikke varer me
get lcenge, forend den overtrekkes med Skyer, fom snart vil udgyde 
Regn, saa at Sonden-Vind og Regn ansees her nesten som uadstitte- 
lige, og vi gior os her til Lands samme Tanker om Vindene, som for
dum Ovidius i hans Metamorph. Lib. I. v. 262.

Protinus Æoliis aqvilonem claudit in antris 
& qvæcunqve fugant indultas flamina nubes 
emittitqve notum; madidis notus evolat alis 
terribilem picea te£tus caligine Vultum &c. 

Herved kan jeg ikke forbiegaae at giore endnu folgende Anmerkning: 
Jeg finder i Profestor Schiönnings Beretning om Veyrets Be

skaffenhed i Trondhiem, indgivet til det Kongelige Videnstabernes 
Societet i Kiobenhavn, at saa vel Nord-Vest, som Syd-Vest og 
Vesten-Vind, medforer der paa Grcendserne den meste Zîegn. Dette 
gielder og i Bergen om de 2 forste, men ey om Nord-Vest, uden den 
er meget Vestlig; thi for Resten kan en saa kaldet hoy Nord-Vest 
Vind snart staffe os klart Veyr, og giver liden Regn, uden i det for
ste den reyser sig, som for blev meldet. Aarsagen er ikke vanstelig at 
udfinde; thi da Landstrcckningen fra Lindesnces til Bergen, og lcenger 
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go F. C. H. A. Observationer_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
frem til Forbjerget Stat, beyer meget af fra Nord til Veft, saa gaaer 
den perpendiculcere Linie fra Landftrcekningen nd i det store Hav i en 
Vest-Syd-Vest hen, og felgelig har de Damper og den Taage, fom 
driver ind af Havet, en langt friere Adgang ved Vestlige og Sydlige 
Vinde, end ved Nordlige, hvor de vedLandstrcekningen meget hindres. 
Situationen ved Trundhiem er derimod langt anderledes beskaffen; 
thi fra Stat og Nord efter gaaer Landet meget Aftlig, faa denperpen- 
diculoere Linie ganer i Nord Vest hen, og Situationen af Landftrcek- 
ningen vitser noksom tydelig, at Trundhiem allermeest man vcrre ex
poneret de Dmnper, som ved Nord-Vest-Vind drive ind til Landet. 
Dernest vil det nok falde een Bergenser forunderligt at lcefe i bemeldte 
Beretning, at man i Trundhiem stelden har Regn ved Sydlige Vin
de, da man i Bergen anfeer den: nceften fom uadskillelige ; men endog 
denne Forffiel lader sig lettelig forklare af Landets Situation; thi 
Trundhiem har just Midten af Norges Rige for sig i Sonden, hvis 
Biergsirockning ikke kan andet, end afvcerge de Damper, som fra 
Sonden skulle nerme sig derhen, hvorimod den Linie, soul fra Bergen 
ffutte troekkes hen i Sonden, gaaer lige ud i Nord-Soen, faa at vore 
Ftorder og Strandbredder lettelig fra den Kant, ja endog om Vinden 
er noget Astlig, kan opfyldes med Damper og Fugtighed.

Naar alt dette forud sattes, vil det ikke blive saa vanskeligt, at 
angive de rette Aarsager, til hvad vi forhen har fagt, om Regnens Be- 
ffasfenhed her paa Grendferne; thi forft er det troeligt, at den Strik
ning af Norge fra Lindesncrs til Stat maa have overflodigere Regn, 
end enten Aften for Ncesset etter Norden for Stat, da denne Landstroek- 
ning har sin eneste Beffiernlelse paa den Nordlige og Afflige Side, 
hvorfra man dog ikke kunde vente de fugtige Vinde, derimod er den just 
exponeret te Sydlige og Vestlige, og har, faa at sige, ingen For-Muur 
for det betydeligste afNord-Soen. Derved bliver ogfaa Norden-Vin
den mere rar, men Sydlige og Vestlige Vinde desto mere almindelige.

Fremdeles da Observationerne vifer, at Foraaret hos os giver 
den mindste Regn, bliver den fornemste Aarssge dertil, at vi just 
paa den Liid har den storffe Forraad paa Nordlige Vinde, hvilke, for 
Sommer - Soel Hverve, pleye vare meget inere giengft, end paa an
dre Tider af Anret. At denne er den rette Grund dertil, sees aller
bedst deraf, at, naar rnod Sadvane niegen Sonden - Vind mdtref- 
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feri deMaaneder, som ellers pleye have liden Regn, da blive 
famine ogfaa meget fugtige. Derpaa haves et merkeligt Exempel r 
indevccrende Aar 1771; thi da de forste störten Dage af Maji Manned 
vare mest torre med Nordlige Vinde, faa det faae ud til, atNasiMaa- 
md i Aar, font scrdvanlig, ville give liden Regn, faa forandrede Vin
den sig mod Formodning, og i de sidste storken Dage af Maji, saavel- 
som Begyndelsen af.Iunil Manned, under en ncesten bestandig Son
den-Vind og Taage, faldt her 3 til gre Gange saa megen Regn, som 
i noget af de foregaaende 6 Aar i samme Manned var observeret.

Det har ved den Leylighed faldet mig tnt> at tcenke , om ikke 
maaffee den Mcengde afIis, font i dette Foraarsaa lccngeer bleven 
liggende i Cathegat og Sundet, og derfra drevet ud i Nord-Soen, 
hvor den altfaa er bleven oploft, kan have givet Anledning til, at 
disse Kyster af Norge med en Mecngde flere Damper, end sædvan
lig pan den Tiid af Anret, fra Sonden af ere blevne opfyldte.

Jo lccngere Sommeren avancerer frem ad imod Hosten, jo 
overflodigere Regn, hvilken Regel i de fleste Aar synes at vccre fast. 
Overalt skulle det vccre rart, at de 3 Maaneder efter Soel-Hverve ikke 
ffutte vccre rigere pan Regn end de 3 foregaaende, i det mindste har 
det ftcendig vceret saa i disse 6 Aar. Aarsngen dertil er forst og fremst 
denne, at vi pan den Tiid har meget niere Sonden Vind, end i de z 
foregaaende Maaneder, og mindre afNorden Vind, uagtet der kunde 
vel tresse ind et Aar, som vigede fra disse Regler. Dernccst er Dam
pernes Overstodighed ikke nccr saa stor for Soel-Hverve, sorn efter. 
Soelens Varnre har da haft Tiid nok til at optrekke en anseelig Mccng- 
de deraf, saa vel af det nccrgrendsende Havs Overflade, som fra Lan
det. De Vestlige Vinde, som har vcrret for Soel-Hverve, har endog 
med klar Himmel bragt sarn me uformerkt ind til Landet. Underti
den blive de endog gandffe ssnlige, da der Sommer-Aftener, efter en 
varm og klar Dag, ofte kommer fra Vesten en synlig og tyk Taage 
kaldet Skodde, som undertider: ikkun driver langs rned Fieldene, men 
undertiden bedekker det hele Land saaledes, at man ikke kan see ret langt 
fra sig , og de Reysende endog ind i Fiorderne kan fare vild. Denne 
Taage pleyer saaledes at blive liggende til om Morgenen, da den deels 
af Soelens Varme, deels af den for omtalte HavKulje pleyer at for
drives og ordentligere fordeles. Naar da disse Damper omsider t 
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Overflodighed ere samlede, faa kan vi ey allene i nogle Dage efter 
hinanden have Sonden-Vind og Regn, men der indtresser ogsaa da 
oftere end for Soelhverve, at vi har de faa kaldede Floex, hvilke 
bestaae deri, at meftendeels i klart Veyr om Sommeren, i sier, 
naar Luften tillige er temmelig varm, reyser sig meeft fra Land- 
Siden af nogle tykke og Regn fulde Skyer, hvilke styrte Regn ned, 
hvor de sitre over, og alleryppigft der, hvor de tresse den Hav-Vind, 
som paa famme Tiid gemeenligst blccftr. Disse 3loer eller Regn-Skyer 
har uden Tvivl sin Oprindelse deraf, at den Mcengde Damper, fom 
den foregaaende Varme har opdraget, deels formedelst stnOverflodig- 
hed, deels ogfaa ved at tresse paa en koldere Region afLuften, har fun
det Leylighed til at foreene sig, og naar de videre drives frem i en ved 
Varmen fortyndet Luft, begynde de at fynke og at falde ned i Regn.

Gaae vi nu videre frem at betragte Hoften, da finde vi, 
som forhen blev fagt, at Regnen da er den yppigste, i sier, naar vi 
tage de 3 Maaneder September O&ober og November sammen. 
Det maa ogsaa faa vcere eftet Sagens Beffassenhed; thi vi har da 
idelige Sonden-Vinde, som ncesten alle Tider hos os ere fugtige 
og vaade. Luften kand da heller ikke andet, end vcere opfyldt med 
den meste Overflodighed af Damper, baade paa den Side til Havet, 
font og ind til Lands, hvilke ved den Sydlige og Vestlige Vind sam
menpakkes ind over Landet, hvor de ikke finder frie Fortgang formedelst 
Fieldenes Modstand. Lullen bliver da ogsaa faa meget mere kiolig, at 
Dampernes vaporeufe Tilstand ikke faa vel kan holdes ved lige.

I December Maaned begynder dog Regnens Overfledighed 
tgien som ostest at aftage, faa vel font i Januar. Februar, og Mart. 
Luften har da allerede temmelig ndtommet sig om Hosten. De dag
lige Uddampninger fra Havet og Landet, font ffulle erstatte sittnme, 
blive mindre formedelst Vinterens Kulde, og naar Frosten bliver 
nogenlunde bestandig, er Vinden fom oftest Ostlig og Nordlig, fom her 
til Lands, efter det font forhen er viist, medsorer det torreste og klare
ste Veyr. Afdisse Grunde chnes mig altsaa, at man retteste kan for
klare den Forffiettighed af Regn og Fugtighed, font yttrer sig paa de 
forffie ttige Aarets Tider.

Bergen d. 16. Seprembr. 1771.


