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Udtog
af i2 Aars Mettorologisse Iagttagelser) 

paa Sondmor i Bergens Stift i Norge, 
as

H. Ström.

f disse Iagttagelser ere allerede nogle Stykker indrykkede i det 
Kongel. Norffe Selffabs Skrifter; og det vil beroe paa Ved

kommendes Behag, om flere, som deels ere der indsendte, deels hos 
mig ligge ftrrdige, ville blive der at lerse. Om saa ffeer, vil det dog 
tage nogen Tud inden de alle komlne for Lyset, og Laseren maatte 
endda selv have Umagen med at ligne det ene Aars Iagttagelser mod 
det andet, for at uddrage sig de Slutninger, fom kan giores deraf. 
For da at vinde Tiden og spare andre Moyen, er det jeg her givet et 
Udtog af det vigtigste, Veyret og Vindene angaaende, som jeg i mine 
Iagttagelser finder antegnet;. og da den ftorste Nytte af dette Slags 
Arbeyde vel beftaaer i de Slutninger og Regler, man kan giere sig i 
Henseende til Luftens Beffaffenhed og Forandringer, saa er det paa 
denne Maade jeg har tcrnkt at ville indhefte Frugten af mit Arbeide, 
ved at vise, hvad Slags Vind og Veyr man har haft paa enhver Tid 
af Anret, hvorvidt jamme med nogen Vished kan siges forud af de 
Mcerker og Prognostiske Tegn, som man i Almindelighed pleyer at 
douane efter, hvad Slags Phenomena vor Luft frembringer og f v.; 
Ligesaa, af de Barornetriste og Thermonetriffe Iagttagelser at vise 
Luftens Tyngde, samt Kulde og Varme, med deres Afvexlinger. 
I sig selv synes vel alt dette ikkun lidet at belonne den Moye, en Ob
servator man paatage sig, nogle Gange om Dagen, ja vel og om 
Natten, at besage det Stccd, hvor ban har sine Instrumenter been
gende, og idelig at agte paa de Forandringer, font forcgaae i Luften; 
men bliver han forst vant dertil, lattes Moyen efterhaànden saaledes, 
at det til sidst bliver et fornoyeligt Tidsfordriv. Ja saa meget man
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i Begyndelsen gruer for saadant et Ärbeyde, faa lidet kan man siden 
undvcere det, saasom man deri finder idelig det, som opvoekker Agt- 
somheden, stiller Vide Lysten, og soetter Sindet i en behagelig For
andring; ikke at tale om, at den, som idelig omgaaes med Veyr« 
Glasser, med temmelig Vished kan forud see, naar V yret vil blive 
ondt etter godt, koldt etter varmt, for derefter at indrette sine Reyser, 
sin Medicineren, sin Klcrdedragt, og en afpasset Varme i sine Voe- 
relser. Dette er det, som nceft Vanen har givet mig Standhaftig« 
hed nok, til at fortscette disse Iagttagelser, lige fra April 1761 tilsam
me Manned 1774/ altsna i hele 13 Aar; Men da Aaret 1764 gnaer 
ud, afAarsag, at jeg formedelst min Forflyttelse samme Aar maatte 
ophore nogle Maaneder, vil jeg kun regne det for 12 Aar.

Hvad Mnade jeg har brugt i Iagttagelserne, er allerede giort 
Rede for i det forfte Stykke af mine Météorologiste Observationer, 
som kan lceses i det Norste Sekst. Skrifter 2den Deel, faa jeg ikkun 
behover her at erindre, at endstiont jeg ikke altid har observeret Ba« 
rometer og Thermometer for Solens Opgang om Sommeren, fan er 
det dog ofte steet, i scer naar jeg forud kunde flutte, at Kulden vilde 
blive störst. Jeg kan derfor med Vished angive den storste Kulde og 
Varme, om ikke hver Dag, saa dog for hver Manned, og folgelig 
for det hele Aar. Endelig stulde jeg og erindre, at til 1763 Aars Ud« 
gang ere Iagttagelserne giorte i Borgensund, men fra 1765 i Vol« 
beit, som ligger henved 3 Mile (i lige Linie at regne) derfra mod 
Sonden. Stcedernes Poli Hoyde ved jeg ikke noyere at fastsatte/ 
end Prof. Holm allerede har giort, naar han i den Notisicatton, 
som han 1769 lod indrykke i de offentlige Tidender, scetter Poli Hoy« 
den af den Havn Flaavac, fom kun ligger et par Strcrger Sydli
gere end Borgensund, til 62 Grader 19 Minuter z Secunder; hvor« 
ved jeg ikke kan undlade at erindre, at han fandt Compassets Mis« 
visning ftorre der, end etters nogen Steds paa den hele Nordenfield« 
ste Soe-Kyst, da den gik til 20 Grader 40 Minuter til V Mm 
om man deraf kan giere nogen Slutning til Luftens staffenhed 
paa Sondmor, lader jeg staae derhen. Efter denne Forerrindring 
begiver jeg mig nu til Sagen selv, forø best synes at kunne indbefat
tes i folgende Poster eller Hoved-Stykker.

L Bars'
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Barometers og Thermometers heyeste og nedrigste 
Stand fer hvert Aar/ 

ester Franst Inddeeling i Tonliner og Linier.

E e e Denne

yX
Karometer.

M---------- ----- *---------------- X
Thermometer.

1761 heyeste Stand 
nedrigste Stand

i April
18 Septemb.

28 Tom. 3I Lin.
26 Tom. 7| Lin.

19 Junii
ii Novemb.

72^Grad
23 Grad

1762 heyeste Stand 
nedrigste Stand

16 Manii
3 Novemb.

28 Tom. 4I Lin.
25 Tom. 10 Lin.

16 Julii
15 Februari

67 Grad
17 Grad

1763 heyeste Stand 
nedrigste Stand

12 Martii
13 Decembr.

27 Tom. 6 Lin.
25 Tom. 4 Lin.

30 Julii
27 Decemb.

70 Grad
8 Grad

1765
heyeste Stand 

nedrigste Stand

30 Decembr. 
it. 12 April 
3 October

27 Tom. 10 Lin.

26 Tom. 4 Lin.

30 Julii

3 Januari

69 Grad

y Grad

1766 heyeste Stand 
nedrigste Stand

7 Novemb.
23 October

27 Tom. 10 Lin.
26 Tom. 3 Lin.

17 Julii
5 Februari

77 Grad
0 Grad

1767 heyeste Stand ' 25 Decembr. 
nedrigste Stand AOctober

27 Tom. 10 Lin.
25 Tom. 9 Lin.

6 August
14 Januari

70 Grad 
îGrad

1768 heyeste Stand 
nedrigste Stand

1.2 Novemb. 
ii Februari

27 Tom. ii Lin.
26 Tom. 3 Lin.

31 Julii
2 Januari

70 Grad 
îGrad

1769 heyeste Stand 
nedrigste Stand

24 October
12 April

27 Tom. ii Lin.
2 6 Tom. 3 Lin.

22 Julii
5 Februari

74 Grad
8 Grad

1770 heyeste Stand 
nedrigste Stand

24 Februari
17 Februari

27 Tom. 7 Lin.
25 Tom. 8 Lin.

25 Julii
8 Januari

76 Grad
0 Grad

1771 heyeste Stand 
nedrigste Stand

8 Februari
14 October

27 Tom. 9 Lin.
26 Tom. 0 Lin.

14 Junii 
ii Januari

71 Grad 
A Grad

1772 heyeste Stand 
Nedrigste Stand

8 Martii
10 Decembr.

27 Tom. 7 Lin.
26 Tom. 2 Lin.

28 Julii
16 Januari

71 Grad 
i Grad

1773
heyeste St-nd 

nedrigste Stand
23 Januar.
20 Januar

27 Tom. ii Lin.
2 6 Tom. i Lin.

24 Junii
2 Februari

73 Grad
3 Grad
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Denne Tabelle viser, at Forfkiellen paa Barometers hoyeste 

-g nedrigste Stand belsber sig i det hoyeste til 3 Lommer i Linie, og 
at den storste Forandring viser sig om Foraaret, nemlig i Febr. Mar
tii og April, dg Barometret i nordligt og klart Veyr stiger atter- 
hoyest, men falder igien allerdybest, naar Veyret er uroligt. Det 
samme kan og indtreffe om Hesten i lige Tilfalde, men ikke strå 
jevulig.

De almindeligste Regler for Baromet. Stigende og Faldende ere:

1) At det falder i sydligt, mildt eller regnagtigt Veyr, men stiger 
i nordligt, estligt og klart Veyr.

2) Naar Thermoineter stiger, falder gierne Barometer, og lige
ledes tvertimod; hvilket i fcrr merkes om Sommeren, da Baro? 
metret ftaaer hsyeft om Morgenen, men'falder efterhaanden, 
som Varmen tiltager om Dagen, og Thermometer stiger.

3) Det falder t uroligt , men stiger i roeligt og bestandigt Veyr, 
eller naar en Storm aflader. Men heri gives dog nogle Undta
gelser; thi undertiden kan Baromet. stige i Regn og mildt Veyr, 
naar neml. klart Veyr er i Vente, skient samme undertiden ikke 
fremkommer, forend 2 à 3’ Dage efter; Undertiden kan det igien 
falde, uden at nogen Forandring folger derpaa, enten fordi den 
Forandring af Luftens Tyngde, som foraarsager Barometers 
Faldende, ikke faaer Tid at vise sig i den nederste Luft-Kreds, 
men for hastig ophceves, etter af andre mig ubekiendte Aarfager. 
Undertiden er Barometers Fald attermerkeligst ved den Tud, 
Veyret begynder at forandres til det bedre, font nogle Gange 
har bedraget mig Saaledes gik det til den 14 October 1771, da 
Baromet. var efterhaanden faldet til 26 Tommer i lydligt og regn
agtigt Veyr, og jeg indbildte mig, at samme Veyr endnu lan
ger vilde vedvare, men fik Dagen efter uformodentlig at see, at 
det. var steget 6 Linier, og at Vinden var gaaen om til M med 
klart Veyr. Endnu merkeligere var det, at Baromet. faldt den

17 Fe-



_ _ _ _ _ _ _ _ _ Iagttagelser paa Ssndmor._ _ _ _ _ 403
17 Febr. 1770 til 25 Tommer 8 Linier, just da det stormende 
Veyr, man den hele Manned havde haft, ophorde. Men Luf
ten var den Tud i en meget uscrdvanlig Bevccgelse, fom kan 
flattes af det stormende Veyr af s. og SV., man ofte i denne 
Manned, men ister den 2 3.4.10 til 14 havde haft, og endog- 
fan nedbrod nogle Bonder Huse. Det samme sees og nf den ide- 
lige Forandring, som tilforn var foreganet i Barometer, da det 
hver Dag havde omvexlet imellem den 26 og 27 Tomme, og 
faldt pan een Dag, nemlig den 15de, 9 Linier, jn den 17 blot i 
5 Timer 6 Linier.

Gandan hastig og voldsom Forandring r Baroniet, er hverken 
rart uroligt Veyr, Vaar og Host, ligesom og i Vinter-Maanederne, 
naar Veyret er stormende af V. med Regn eller Snee; thi da kan 
Barometer falde bande ftcrrkt og hastigt, men det stiger gemeenlig lige- 
san hastigt igien, naar Vinden gaaer om til NV. (som gemeenlig steer 
meget hastig) stiont Stormen endnu kan vedvare. Naar der er megen 
Snee i Luften i Nnar-eller Sommer-Maanederne, kan Barometer 
ligeledes falde uscedvanlig meget, fom saaes den 28 Julii 1762, da 
det nfforberorte Aarsag faldt til 26de Tomme 3 Lin., som pan den 
Liid afAnret er ustedvnnligt, helst da Vinden samme Tiid vnr nord
lig. Om Hosten kan det og falde meget stcerkt, nnar en varm SO. 
Vind indtreffër, saafom den 19 Septemb. 1770, da en meget varm 
80. Vind begyndte at blcrtz ved Klokken 4 til 5 Eftermiddag , thi da 
faldt Barometer i een Time 4 Linier, hvorimod Thermometer samme 
Tiid steeg fra Klokken 4 til 6.3 Grader, nemlig fra den 65 til68de.

Angaaende Thermometer, da sees nf Tabellen, nt man ge
meenlig har den ftorfte Kulde i Aarets Begyndelse, saasom Januari 
eller Februari, men den ftorste Varme i Julio. 1767 indtraf den 
storste Varme i Augusti, og i de Aaringer 1761 og 1773 i Junio, 
fom ellers er ustedvnnligt. Ligeså a indtraf den storste Kulde 1761 i 
November, og 1763 i December; dog, da mine Observationer i det 

Cee 2 forste
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chrfte af disse Aaringer ikke bleve begyndte fsrend i April, kan jeg ikke 
sige, hvor ftor Kulden var i Vinter-Maanederne.

Den ftcerkefte Forandring i Thermometer indtreffer sielden om 
Sommeren, da hoyefte Varme oin Dagen sielden overgaser Nattens 
uden paa io Grader; men Vaar og Hoft, naar man har hastKulde 
om Natten, og faaer klart Soel-Skin med Me Veyr om Dagen, 
kan Varmen paa een Dag stige til 20 Grader, saasom den 13 Febr. 
1770, da man om Morgenen havde ostligt og stille Frost Veyr, men 
Eftermiddagen vestlig og stormende, ffiont klart Veyr, fteeg Thermo
meter fta 24 til 44 Gr. Saaledes havde man og fra Morgen den 
23 Maji 1769 indtil Efterniiddag den 24 ejusd. 30 Graders Forffiel 
i Varme. Derimod kan Kulden ligesaa hastig tiltage om Vinteren, 
som siraes den 16 November 1763, da Thermometer faldt fra Klok- 
ken 8 om Morgenen til 2 Eftermiddagen 10 Grader, og til 7 om Af
tenen 15 Grader. Ligeledes havde man den 30 December 1767, fra 
Klokken 6 til 10 Formiddag, 19 Graders Forffiel i Kulde; da Ther
mometer faldt fra 22de til 3 Grad.

Om Sommeren holder Thermometer altid den Orden, at det 
stiger fra Morgenen indtil Klokken 2 L z, ja undertiden, naar Vinden 
er hele Dagen stille, indtil 5 à 6 Eftermiddag; Men gemeenlig indtref- 
fer om Eftermiddagen en vestlig Vind af Havet, kaldet Hav-Gule, 
som tempererer Varmen, og gior, at den standser ved Klokken 2 à 3. 
De Dage, i hvilke jeg har observeret den storfte Varme, har Vinden 
vcrret gandffe stille, som etters er rart paa det Sted, hvor jeg boer; 
thi da her er en Fiord, soin ligger temmelig lige for Havet, blaser det 
nasten bestandig om Eftermiddagen, hvorimod andre Fiorde, som 

ligge
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ligge mere afvendte fra Havet, kan mange Dage i Rad have en be
standig Stille; og derfor er det troligt, at Barmen der tttaa stige 
langt hoyere. Imidlertid, da denne Fiord ligger midt i Landet, kan 
den Grad af Varme, jeg har obferveret, ansees hverken som den stor- 
ste eller mindste, men som midt imellem begge.

Jo flere Dage i Rad man har haft varmt, klart og stille Veyr, 
jo mere tiltager Varmen om Sommeren. Ligesaa har det sig om 
Vinteren, at jo flere Dage det klare Frost-Veyr vedvarer, jo mere 
tiltager Kulden; Men da Havet, stm ligger i Noerhcrrelsen (og de 
deraf opstigende Dampe) sielden loenge aflade at overdrage Himme
len med Skyer, som fore deels Regn, deels Snee med sig, kan hver
ken Varmen eller Kulden blive meget langvarig. Er Himmelm 
om Vinter-Ncetterne overdragen med Skyer, og samme opklarer om 
Morgenen, er Kulden ftorre om Dagen end om Natten. Ligeledes 
kan Varmen om Sommeren blive et par Grader ringere ved Mid
dag, eller ftaae ved samme Pas, naar Vinden er Nordvestlig og 
kold, saasom samme kolde Vind tiltager med Dagen.

At Vandene kan belegges med Iis, u-agtet Thermometer 
staaer 10 à it Grader over Fryse-Punkten, har jeg allerede i mine 
Météorologiste Iagttagelser for 1761 viist; hvilket ogsaa siden nogle 
Gange er observeret.

Eee 3 II. Vin-
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Ved denne Tabelle er at agte, hvad Vindene angaaer, at 

Side-Vindene ere henforte til Hoved-Vindene, faafom n. til o. og 
NNO. til N., no. ti! N. og ONO. til NO., og faa videre; hvilket er 
steet for at undflye alt for stor Vidtloftighed. For det ovrige har jeg 
indbefattet hele Sagen i 16 Rubriqver, af hvilke enhver behover no- 
gey Forklaring. •

1) Norden-Vmden har paa disse Steder sit Herredomme i 
Vaar- og Sommer-Maanedcrne, helst i Februari, Martii, Maji og 
Junii Maaneder, da de tiene de Soefarende ikke til liden Nytte, foin 
jeg allerede paa et andet Sted har viist; thi de ere ret som Passat- 
Vinde for dem, naar de paa denne Tiid af Aaret stal giere deres 
Reyfer til Bergen, hvorimod de ofte kan blive forlegne, naar de sil
digere paa Aaret, nemlig mod Hosten, stal af Sted, fordi Norden- 
Vindcn da er rarere, og sielden indfalder uden for et par Dage, efter- 
at et stormende Veyr a; 8. og V. nogen Tid har raset, og forst stilles 
ved at gaae om til N. siden til NO. etter O.

2) ^stenVmd er om Hosten meeft almindelig, og forer altid 
stille Veyr med sig. I godt Veyr ont Sommere« er Vinden gemeen- 
lig østlig om Morgenen, men Vestlig sildigere paa Dagen. I klart 
Froft-Veyr om Vinteren har man ligeledes ofte KstenVind, som dog 
mere ncermer sig til NO. og 80., end paa andre Tider afAaret. Ta- 
betten viser dog, at man i Decembr. har haft den uteefte Ksten-Vind.

3) G^ndèn-Vmd har man paa alle Tider af Aaret nok af, 
dog mindst i Maji, Junii og Julii, da Norden-Vinden regierer, og 
meeft Hosten og Vinteren igiennem, naar Veyret er meest uroeligt.

4) Vester» er den Vind, som meest og jevnlig blccser paa alle 
Aarets Tider, thi naar haardeste Vinters Tid undtages, blceser stel- 
den nogen Vind om Formiddagen, som jo om Eftermiddag vender sig 
til Vesten. I sier steer dette fra April til September, da man entert 
i varmt Veyr har Soelgangs Vind, der om Morgenen er ostlig etter 
stille, gaaer siden med Solen til sydlig, og endelig til vestlig Vind, 
kaldet Hav Gule (*),  som gemeenlig er en V. til N., eller og i rnere

(*) Det Engelske Ord Gåle, en kislig Vind, kommer dermed overrens.
'koldt
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koldt Veyr til en Hav Vind, som er en VNV., eller saa kaldet Ud« 
Vest, fordi den ftaaer lige af Havet paa Landet, eller falder Perpen« 
diculair paa Soe-Kyfteu, hvorfor man her siger: Vinden er beint 
ma af o: lige afHavet.

5) Nord Ost ep meesi almindelig Vinter og Vaar, dog helft 
i den starpeste Vinters Tid, nemlig Januari. See og iste Rubri, 
qve, item 6te.

6) Syd-Ost er, ligesom Nord-Ost, ikke nogen ftedvanlig 
Vind, men blccser dog oftere, og noeften lige paa alle Aarets Tider, 
dog meeft om Hosten og haardeste Vinter, da ostlig og kold Vind, 
kaldet Skielle, vender sig gemeenlig enten til NO., kalder Nord« 
Skrå, eller 80., kaldet -sBr-Skielle.

7) Syd Vest bloeser ikke heller jevnlig, og ftaaer sielden et 
par Dage paa af Gangen, da den enten vender sig til s. eller V.; 
Men saa kort den varer, saa hceftig er den, saa lcrnge den ftaaer paa, 
hvorfor de fleste og heftigste Storme falde afdet Slags Veyr.

8) Nord-Vest er af alle Vinde den sieldneste, deels fordi den 
sielden indtreffer i Sommer Maanederne, deels fordi den paa andre 
Aarets Tider varer sielden over i Dags eller Nattes Tiid, da den en- 
ten gaaer om igien til s. og V. (som er Tegn til, at Veyret vil blive 
uroligt) eller til N., da det urolige Hav-Veyr for den Gang ophorer, 
og afvexler med klar og stille Luft.

9) Regn har man vel ingen Tiid af Aaret Mangel paa, end 
ikke om Vinteren, naar man hoyere opi Landetikke veed af andet end 
Snee og Frost. Dog sees af Tabellen, at i Begyndelsen af Aaret, 
naar Kulden er ftorft, falder mindst Regn, siden om Vaaren oftere, 
men i Julio, Augusto og Septembri allermeest. I det mindste for
holder det sig saa i de Aaringer, jeg har agtet derpaa; Men disse Aa 
ringer har inaaffee just derfor ikke voeret meget frugtbare, saafoin 
man veed, at megen Regn t Julio, naar Kornet ftaaer i Skud, er 
ikke gavnlig, hvilketog gielder om August og September, da Korn 
og Hoe stal indhostes. Dog er herved at incerke, at jeg i Fortegnelsen
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har anfort, hver Gang det har regnet, hvor lidet det end har varet, 
og gemeenlig har det den Art om Sommeren , at Regnen kan vedva
re en Limes Tiid, og derefter ophore, hvilket ikke forholder sig faa dp 
andre Tider af Aaret. Det er derfor ikke at toile paa, at jo Regnen 
i mange af de andre Maaneder, helst October og November, har 
varet langt overflodigere og langvarigere, ffiont ikke faa ofte 
igientaget.

10) Riart Veyr ind tresser meeft i Vinter- og VaarMaane- 
der, naar de oftlige og nordlige Vinde regiere i Luften; dog har man 
om Hosten ikke heller nogen Mangel derpaa, helst naar Sommeren 
har varet fugtig og regnagtig; thi da er gemeenlig Hosten desto be
hageligere.

11) Tange af Havet har man meest om Sommeren, og i de 
mindst frugtbare og varme Aaringer allermeest. Om denne Tanges 
Oprindelse fra Grönland har jeg paa et andet Sted yttret ruine Tan
ker, og naar man i den IislanDffe Reyje - Beffrivelje laser om 
Virkningen af den Gronlandffe Driv-Iis paa den Jslandffe Luft, 
kan den samme let kiendes igien her af enhver, fbm veed, af hvad Be- 
ffassenhed Luften hos os var i de seneste Uaar, og gemeenlig er i kolde 
Aaringer.

12) Sttee falder aldrig i den Mangde for Nve-Aar, som est 
ter. Endog i Maji er man stelden frie for den, men i Junii Man
ned veed jeg ikke, at den har belagt de lave Egne, uden een Gang 1764. 
Deriinod er det ikke rart i kolde Sommere, at Sneen i hver Manned 
nedkastes paa de hoyeste Fielde, da Vinden altid er Nordvestlig. Den 
meeste Snee kommer ind af Havet med V.; Med anden Slags Vind 
fra Landet sneer det mere stelden. I min Observations Tiid har det 
sneet af o. NO. og so. 48 Gange, afN. 38 Gange, af8. og SV. 23 
Gange, men derimod af V. og NV. 353 Gange, foruden det, at 
Snee afO. og N. kun kan ansees som et Snee-Stev, men den, som 
kommer med S. og V., falder t store Flokke.

13) Storm indtresser meest i de stdste Hest- og forste Vinter- 
Maaneder, og det som tiest i Anledning afSmen, siden famine stelden

F ff ned-
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nedkastes uden en foregaaende Storm af Havet. De "Vinde, som 
fore de stefte Storme med sig, ere S. SV. og NV., og gemeenlig be
gynde de med de forste og endes med de sidste; Men gaaer Vinden til
bage fra NV. til sv. og s., vil Stormen endnu vare nogen Tiid, og 
det forrige Uveyr fornyes igien.

14) Blnst stiller jeg derudi fra Storm, at den forste, hvor 
stcerk den end har vceret, dog ikke har hindret Folk fra at holde Soen 
med deres Baade, men dog overgaaet en ordinair og stille Kuling. 
Dette Forstiels Moerke falder vel ubestemt for de fleste, men imidler
tid veed dog noesten enhver at stille Vind og Blast fra Storm; og det 
tamme Begreb, de fleste giore sig derom, har jeg herudi fulgt. Af 
Tabellen sees ellers, at man her har Vind og Blast nasten lige me- 
get paa alle Tider af Aaret, allene med den Forstiel, at den Din Vin
ter, Host og Vaar er stärkere og langvarigere, end om Sommeren.

15) Nordlys sees nasten lige meget alle Maaneder, undta
gen i Maji og Augusti, da det sielden, og i Junio og Julio, da det 
aldrig lader sig see. For Resten veed man, at det ofte i en Hast kan 
opkomme, og ligesaa hastig forsvinde; derfor er det langt fra, at 
jeg har kundet observere det alletider. Derimod har jeg ikke forsomt 
at antegne det, saa ofte jeg har feet det. Det ovrige, jeg har at sige 
derom, vil jeg spare til detzte Stykke om Luft-Syner.

16) Torden og Lynild indtreffer her oftere om Vinteren og 
silde paa Hosten, end om Sommeren; ja det er her sadvanltzt, aten 
Storm-Vind, naar den gaaer om fra sv. etter V. til NV., forer 
Torden eg Lynild med sig, hvilket er noget, som Soe-Kysten har for
ud, ey allene for Oplandene, men og for Fiordern e, (de Stå, som 
ligge lcrngft ind i Fiorderne ncermest faste Landet) hvis Beboere, naar 
bekomme ncermere Soc-Kanten, anhore Torden og Lynild om Vin
teren, som noget usædvanligt for dem (*).  Undertiden sees om Vin

teren
(*) Anchor til Rsnge-Speylet afmaler dette paa tn sindrig Maade ssaledes: Men naar den 

hidsige Nor'vestvind fer fin Naboes tunge Slftbne, og erfarer sin egen Skade paa Afte
nens Skionh-der, fom han var vant at besidde, da vifer han snart sit Gindelav med bit
ter Vrede, rynker sin Ayenbryn temmelig skarpt, fnyser hggrdelig med dragende Hagel, og 
fremfører straldende Torden med forskrækkelig W&
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teren Lynild uden Torden, faasom i October 1767, daman l vestligt, 
mildt og stormende Veyr med Regn, havde 2 gange Torden og Lynild, 
og 3 Gange Lynild uden Torden. Den 23 Junii i?73 fanes om Mor
genen Klokken 8, i ffyet og regnagtigtVeyr, en blaa Damp opstige 
af en Vitrioliff Myr her paa Prcestegaarden Aren, hvor en Brond 
nylig var opkastet, og den 25 derefter fulgte derpaa et forffrekkeligt 
Torden-Veyr med Regn. At disse 2de Phcenomena stode i nogen 
Sammenhceng med hinanden, havde neppe faldet mig ind, hvis jeg 
ikke lcenge tilforn havde hort en Bonde fortcetle, at han havde feet en 
blaa Damp opstige af en Myr, hvorpaa strap fulgte Lorden og Lynild, 
hvilket ogfaa temmelig vel stemmer overeens med MafTei bekiendte Er
faring i Italien.

17) Hagel folger ofte mcd Torden og Lynild om Vinteren, 
naar Vinden, som fagt er, gaaer om til NV. I varmt Veyr om 
Sommeren kan det og fornemmes, men mere sielden, uagtet det kan 
tordne og lyne. I den varme Sommer 1766 faldt paa nogle Steder 
Hagel saa store, som Bysse Kugler.

IIL

De sædvanligste og bestandigste VeyrDmffiftelser 
i disse Aarrnger.

i) Er det her en ncesten bestandig Regel, at et vist Slags 
Veyr, det vcere sig ondt eller godt, vedvarer et heelt Fierdingaar, og 
omvexler med et ligesaa bestandigt Slags Veyr af en anden og mod'at 
Beffassenhed. Ja naar man noye giver Agt derpaa, kan nmn endog 
hele eller halve Aar mcerke en stor Lighed i Luftens Forandringer, end- 
ffiont de ellers kan vcere ulige efter Aarets Tider. Saaledes f. Er. 
var ncesten det hele Aar 1773 af den Beffassenhed, at Vinden meest 
blceste af 8. og naar den en Tiid havde snoet sig til V. med Regn og 
Blcest, vendte den igien tilbage til S., da den ellers efter stcerk Blcest 
af Havet pleyer -at vende sig til N. og O. Afdisse sydlige Vinde kom 
det og, at Vinteren samme Aar var meget mild, og Sommeren li
geledes varm. Paa denne Vedvarenhed i Veyr-Skifteme grunde sig 

Fff2 de
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de sirdvanligê Mcerker eller Mccrke-Tegn, man gier sig af Tampêr- 
etter (som andre rettere kalde dem) Temper-Dage (*); thi da de sam
me mdfalde hvert Fierdingaar, og det Veyr, som da begynder, ge- 
meenlig vedvarer ti! den folgende Fierdendeel af Aaret, faa kan man 
fra den Epoche med temmelig Vished stritte til den hele Periodus; 
men j«ft fra Vcyrets Beffaffenhed famme Dag at ville giere en faa- 
dan Slutning, font hos os ge meen lig steer, det har ingen Rimelig
hed, og stemmer ikke heller overeens med mm Erfaring.

2) I diste store Perioder har man igien andre mindre, men 
liqefta sædvanlige Omskiftelser, i soer denne, at hver Manned med
bringer en Forandring af Land- eg Hav-Veyr, afhvilke det forste bar 
klar, det andet taaget og sneeagtig Luft i Folge med sig. Saaledes 
har man Vinter og Vaar en vis Dild hver Manned klart -frost- Myr 
med ostlig og nordlig Vind, som igien ganer om til sydlig og vestlig 
Vind med Regn og Snee. Øm Sommeren og Hoften har man liae- 
ledes en Forandring af varm og kold Luft i hver Manned, og, ligesom 
Kulden og Varmen indtreffer i den forste af Vaar Sommer' etter 
Hoft-Maanederne, enten forst i Maaneden, eller i midten etter Slut
ningen, kan man giere sig temmelig vis Regning paa, at de vil httde 
famine Tour de efterfelgende Maaneder. Saaledes er det gandffe 
almindeligt ont Sonnneren, at man een Gang i hver Manned^har 
Varme, med en derpaa folgende Kulde af Hav-Vind, som forer 
Laage med sig, og naar den gaaer ont til NV., kaster Snee ned paa 
de overste Field-Toppe; og ligesom nu dette indtreffer i den forste af 
Sommer-Maansderne, enten i Begyndelsen etter Enden, bolder det 
siden bestandig ved i de andre Sommer-Maaueder, ja ofte i Host-Maa- 
nederne med.

3) Det

0) DW Temper Dage have vist nok deres Oprindelse af de forhen brugelige Te kl nia C Ht es 
qv ¡tuor remponun, da man ved hvert F-rdinaaars Btñyndelse fastede visse Dâqe. Disse 
Dage irdfaldt i Martio, Jamo, Septembri »g^December, som p?sr Oiig.
Ecctef. V' I NI. g Lib. 21. Cap. 2 §. I. Sammesttpos 7. heder det, at de i Enge- 
lm'd kaldes E'nb-.-r.Week», Hvilket »T d-d selv samme, som vores Immer- kst.r Imber- 
Uger, item Imber-Dñge (diésv¿fnerurrí) fom i Jure Ecdetiâft N » veg. Capujo- de 
jejunus kaldes Imbrudies. Seê Pontoppid. Annales Tom. I. p. gjj.
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3) Det er ligeledes en almindelig og temnielig vis Regel, nt 

det Veyr, nran taaer ved Maanens Forandringer og O-varteer-Skif- 
ter, vedvarer det hele Qvarteer-Skifte igicnnem, og, om det ikke 
forandrer sig ved et nyt Ovatteer-Skifte, holder det ogfaa dette ud. 
Lcegges nn denne Regel til de 2de Foregaaende, blive de forste Dage i 
hvert Fierdmgaar, Manned, og Qvarteer Skifte, de visteste 
kes-Dage, hvorefter uran kan dsmrne om Veyrets Forandringer; 
hvorimod de i den fan kaldte Boude-P acttk angivne Mcerkes-Dage, 
(saasoru de 1 r Juledage, Sk. Peders og Povels Dag, og andre) ere 
ikke paalidelige. Om Mcerker, som tages af andre Ting, stal siden 
handles.

4) Da det ene Slags Veyr uden Tvivl paa en gandffe Me
chanist Maade driver det andet for sig, etter folger paa det andet, fom 
Virkning og Aarsag, saaer det en gandffe nmclia Slutning, at paa 
en mild Vinter vil folge en kold Sommer/ og ligeledes tvertiiuod. 
Man nger og efter et gammelt og ikke ugrundet Ordsprog: Jule- 
Sommer, paaffe-Vmt-r, 0. s v. Thi naar Varmen inderesser 
paa en urigtig Tiid af Anret, indfinder sig gierne Kulden paa en 
Tud, na ft den mindst ventech hvilket i frr viiste sig i îe seneste U-Aar 
fra 1^40, da Vinteren syntes at have foraildret sig til Sommer, og 
Sommeren iglen til Vinter, som jeg paa et andet Sred har blist; 
Men at denne Regel ikke er uden Undtagelse, sees af 1766 og 1773.^ 
i hvilke Aaringer man davde usirdvantig varme S omniere, mcd lige- 
stia usædvanlig milde Viniere. J det forfte af disse Aaringer stod 
Q 'ssgsolvet i Thermometer sielden under Fryse-Puncten, endog i 
Januari og Februari, fom pleyer fore meest Kulde med sig, og dog 
b!ev Varmen Sommeren efter faa stor, at den fatte Ild i Skov og 
Marke. Den almindelig vedtagne Mening, - at kold Majigiver varm 
Sommer, grunder sig paa det, som nu er fagt, og tresser ligeledes 
oste ind. Kaaledes ' Leman den varme Sommer r66 bestandig 
kold Mail; 177, ligeledes for en De-l. I de fleste Aaringer har Mail 
vccret in-ddelmaadig, eller deels kold deels varm, og de andre Som- 
mer-Maaneder ligeledes. Man har eg cn anden Reg i: at LAaii- 
Nuloe gr^r Bondens Lader fulde; men deri sinder jeg kun liden

F ff 3 ’ Rinte-
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Rimelighed, og tvtter paa, at dette Ordsprog er opñmdet her i Lan
det, hvor ftcendig Erfaring leerer, at Kulde i Mali, da Kornet stal 
rodftefte sig og ftemspire, giver det en Knek, som det siden ikke for
vinder, helft siden de nordlige Vinde, som Kulden paa den Tiid af 
Aaret gemeenlig er geleydet med, tillige udtorrer Jorden alt for 
meget.

IV.
Prognostisse Tegn eller Mcrrkcr af Luft, 

Soe og La-id.
i) Hvad Luften angaaer, da vide vore Fistere og SoeMcend 

med ftor Vished, af Skyernes Fart og adstillige Skikkelser, at dom
me om forestaaende Veyr-Forandringer. Deres Slutnings Maader 
ere mig langt fra ikke fuldkommen bekiendte, men de meest almindelige 
og bekiendte ere disse.

Hvor de tynde Skyer, som man afderes blege Farve kalder 
Bleik, troekke sig hen, Derfra har man Vind i Vente, og jo tyndere 
eller blegere de ere, jo vissere. Disse Skyer ere ellers af den Bestaf- 
fenhed, at de holde sig hoyere op i Luften end andre, og have ofte en 
Fart, fom er tvert imod hines; de kan i stor Hast opkomme, og lige- 
saa hastig forsvinde; de kan sees nu paa eet, nu paa et andet Stcrd, 
og jo hastigere de ere i deres Fart, jo hastigere folger pen Vind, som 
De forkynde. Af alle Slags Bleik er intet vissere, til at betegne Veh- 
rets Forandring, end det faa kaldte Meve-Bleik, som saa kaldes, 
fordi det seer ud fom lange Strimer med en Hage eller Krumining i 
Den ene Ende, hvori de ligne Slcrde-Myer. Dette Slags Bleik kom
mer altid fra Ñ., og trcrkker sig lige over Himmelen til S., har, som 
sagt er, enHage i den sondreEnde, og saa snart det, fom man siger, 
er kommen til Middags Sted (det Sted, hvor Solen siaaer i Mid, 
dagsftunden) har man vift Sonden-Vind, undtagen naar det trcekker 
sig igten tilbage fra s. til 0. eller N., som dog, saavidt jeg veed, al
drig steer lige over Himmelen, men ved en Ontvey, eller langs Ho
rizonten til 0. eller N., i hvilket Fald det kaldes Hcersie, som vil sige, 
at det kun tiener til at hcerde den Vind, sorn var tilforn afdl. eller o, 

men
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men ikke til at frembringe den sydlige Vind, det trcekkede for. Det 
faa kaldte Vesta-Bleik, der opkommer fta V., tratter sig enten hen 
ril 0., eller derfra ved en Omvey hen til N. og NV., da enhver af 
disse Vinde folger derpaa; men dette Slags Bleik ffal dog ikke vare 
faa sikkert at lide paa, det besiaaer ikke heller af såa tynde og klare 
Scher, som det rette Synna Bleik, 2: Bleik, som tratter fra N. 
til s., og holdes for det rette og agte Bleik, og jo renere eller klarere 
deter, jo mere.

Med Nordlysets Fart til een eller anden Kant af Himmelen, 
har det sig i de fleste Ting, ligesom med Bleiket. Trakker det sig fra 
N. til somjevnlig skeer, og det tillige narmer sig meget til den 
sondre Horizont, har man vist Sonden-Vind; ja jeg har ofte erfaret, 
at det ikke for er kommen til den sondre Horizont, eller bag de msd s. 
liggende Fielde, forend Sonden-Vinden har begyndt at blase. Un
dertiden har jeg seet det tratte sig lige over Himmelen fra 8 til N., 
hvorpaa har fulgt ostlig og nordlig Vind; men det trasser dog sielden 
ind. I Betragtning af alt dette, i sar det forste, synes det ikke at 
vare ilde truffet, naar Baron Wolff kalder Nordlyset et umodent 
Uveyr, naar man derved vil forftaae et vift Slags Veyr, som let kan 
blive ti! Storm og Uveyr, helst man veed, at sydlig Vind er i de 
nordligs Lande, som tiest urolig og stormende.

Kommer Taage ind af Havet med Veften-Vind, folger der
paa gemeenlig Norden-Vind, soin adspreder Taagen, og opklarer 
Luften; men kommer den ind med Norden-Vind, folger derpaa Ve
ften-Vind med Regn og Uveyr.

Samler sig Taage i klart Veyr paa de overfte Field-Toppe, 
kan man vift vente Norden-Auw, hvilket i sar indtreffer om Somme- 
ren. Der er og mange middelmaadige Fielde, som have den Art, 
eller ligesom tiltrcrkkende Kraft, at Taagen for nordlig Vind famler 
sig paa dem frem for andre.

Megen Taage for Marimesse (Maricr-Bebudelses Dag) bety
der Snee, men efter samme Regn.

At
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At Vinden pna een Dags Did gaaer om den hele Horizont, 

betyder godt Veyr, hvorpaa jeg havde Exempel i Mali 1771.

2) I Henseende til Soen eller Havets Bevccgelse, tages gemeen- 
lig Mcerke af Flod og Ebbe; thi er Floden nogen Tud uscedvanlig 
ftor, ventes Hav-Vind, men er Ebben meget ftor, da Land-Vind.

Naar en Storm begynder med Flod, lergger den sig gierne i 
Ebben, og ligeledes tvertimod.

Ved Hostens Tider ployer Floden at stige hoyere end ellers, og 
derafgiores Slutning til Sneen Din Vinteren; thi kommer Floden ti
lig, ventes tilig Snee-Fald, ligesom man og af Flodens storre og min
dre Stigen plever at finite til Sneens storre eller mindre Merngde. 
Dette er et temmelig paalideligt Mcerke, og har trusset ind, saa ofte 
jeg har givet Agt derpaa.

Naar der er Floe-Veyr (Ecnephias) om Sommeren, det er 
Sydostlig Vind med Torden Skyer, og det tegner stg til Negn, 
pleyer samme indtreffe i faldende Soe, hvis ikke, ophorer det gierne 
den Dag.

At Floden ffyder stcrrkt frem efter Fuld-Maane betyder Uveyr 
af Havet.

Er Vandet i Havet eller fcersse Soer varmt at fole til, bety
der det Regn og Uveyr; men holder det sig koldt, da klart Veyr. 
Dette er, ligesom det nccftforegaaende, paalideligt nok.

Ligger Nisen (Marsvinet) lcenge stille paa Soen, uden at 
tumle sig, folger derpaa langvarig Vind-Stille, hvilket jeg altid har 
befundet rigtigt.

3) AfLandet og de Ting, som dertil hore, saasom Trceer, Dyr, 
og Fugle, tages ligeledes visse Prognostiske Tegn, saasom:

Sees Marken om Morgenen ftcerkt bedcekket med Riimfrost, 
folger derpaa Regn, som jeg oste har lagt Mcerke til, og altid befun
det rigtig.

Bcer-
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Bar Birken ved Jule-Tider mange Kogler eller Kümmere, i 

soer den faa kaldte Klø^Kummer (det er 2 eller 3 Kogler, siddende 
tilsarnmen i Skikkelse af Fugle-Kloer eller Fugle-Toeer) spaaer man 
varm Sommer og Kiernerigt Korn. Dette, som Venderne holde 
for et af deres viffefte Man-ker, traf rigtig ind 1773, da man fik en 
varm Sommer og riig Host vaade af Korn og Hoe, endffient den 
bestandig milde Vinter kunde give Anledning til at flutte anderledes.

Fra den Tird, Saven (Saften) begynder at stige i Birke- 
Trccet, indtil Lov-Springet, skal altid medgaae 7 Uger; standser den 
imellem (soin altid ffeer, naar koldt Veyr afV. og NV. indfaldet om 
Vaaren) inaae samme Tiid regnes fra, og de 7 Uger lige fuldt opfyl
des, forend Lôv-Springet kommer og Sommeren narmer sig. Dette 
Merke satte visse Bonder stor Tillid til.

Falder Sneen i det gronne Lov om Hosten, eller forend Tra- 
erne, i sar Birken, har faldet Blade, faaer man en kold og lange 
udhalet Vaar; Men gulner Skoven meget om Hoften, hvilket vil 
sige, at Lovet bliver meget guult, forend det affalder, faaer man tilig 
Vaar og god Sommer, hvilket ligeledes kan regnes blant Vendernes 
viffefte Regler.

Bar Rognen mange Bar , og Tidselen (Carduus Cri (pus) 
vorer Hoyt i Agrene, faaer nian om Vinteren efter megen og dyb 
Snee. Dette er og rigtig indtruffet, saa ofte jeg har givet Agt 
derpaa.

Fugle, som jevnlig opholde sig hoyt op i Landet, og, for at 
komme hid, maae passere de store Fielde, saasom Dompap, Sieben- 
schwantz, Bogfinke 0. s. v., kaldes her Field-Fugle; og disse Fugles 
Ankomst til Soe-Kanten i nogen Mangde betyde altid dyb Snee, 
eller ffarp Frost og sträng Vinter. Soger Ryper og Over-Fugle 
nar til Husene om Vaaren, kan man ligeledes giere sig forvisset om 
stark Sneefald. Saaledes har det sig og med Snee-Fugle, Guul- 
Spurv og flere, som i flige Tilfalde altid begive sig ned til Gaardene 
eller Soe-Kanten om Vaaren.

Ggg Gunl-
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Guul-Spurvm (Emberiza flava) sidder altid i Marken om 

Sommeren og synger nogle korte Toner med en lang Final i Enden, 
hvilken den dog ikke altid trcckker lige langt ud, men undertiden lige
som afbryder. Skeer dette sidste, og den, sour man siger, ikke faaer 
sin tzskaat (sit Synge-Stykke) ret udfort, ventes ondt Veyr, men 
ellers godt Veyr, som og rigtig nok indtreffer.

V.
Om Luft-Syner, sadvanîige og uftrdvanlige.
Nordlys. Hvor ofte dette Luft-Syn er bleven anmcerket, 

og hvilke Veyr-Mcrrker man tager deraf, har jeg allerede i det fore- 
gaaeude vrist. Her har jeg da kun at bestrive det noget nsyere i Hen
seende til sin Natur og vcrsentlige Beskaffenhed. At dette Lys genreen
lig fees i een eller flere Buer fra NO. til SV., at det yderste af Buen 
er lyst, men det inderste morkk, og at disse Buer nu simes stille staa- 
ende, itu i stcerk indvortes Bevcegelft, er aktsammen bekiendt nok. 
Noget uscedvanligere er det, at det lader sig tilfyne, nu i Cirkelrunde 
og Elliptiske Figurer, den ene om den anden midt paa Himmelen 
(sorn jeg kun et-par Gange har sect) nu igien i en Ring, fom omringer 
den hele Horizont, hvilket jeg observerede den 13 Januari 1771, da 
hele Horizonten ncrrmeft vep Biergene var orngiven med morke Skyer, 
undtagen i O-, hvor de giorde en Aabning, og da samme Skyers 
Bolgagtige Rand var overalt oplyst af Nordlyset. Vinden var nordlig 
og Himmelen klar. At Nordlyset undertiden kan holde sig meget nedrig 
i Luften, og flamme stärkt, faa at Folk kan sattes i Skrak derover, 
derpaa havde jeg Erempel Natten til den 14 October 1763, endsiisnt 
jeg ikke selv fik det at see. Strax efter kaste man i de offentlige Tiden
der fra Warschau, Eisenach, Gotha og Erfurt, cm u fadvanlige 
klare Nordlyfe, fom der vare ftete den 16 og 17de i ftmme Manned, 
item om lysende Funker, der faldt ned, og en gandffe tynd ordentlig 
Regn, som fulgte derpaa. (*) Ellers er ved Nordlyset endnu at agte.

i) At 

(*) I Hr. Glahns Anmærkninger over Hr. D. Crantzes Grrttlñttdñ Beskrivelse pag. 66. 
tales cm et Nordlys saa last, at det synkes at rere ved Ansigtet, og satte derved Fvlk 
i Skmk.
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1) At det kan sees ved alle Maanens Forandringer, men meeft ved 
Nye-Maane og sidste Qvarteer, som sees as folgende Tabelle, der 
dog ikke ftrekker sig til min hele Observations Tiid, men kun til nogle 
Aar deraf. I diste Aaringer har da Nordlyset ladet sig see.
For Nye--Magne zy Gange, i Nye-Maane 5 Gange, efter 28 Gange, tilsammen 72 Gange. 
For fsrste Qvarteer 2, Gangs, i fsrste Qvart. 9 Gange, efter 20 Gange, tilsamncn 53 Gange. 
For suld Maane 14 Gange, i futo Manne 5 Gange, ester 8 Gange, tilsammen 27 Gange. 
For fidste Q 'artrer 34 Gange, i fidste Qvart. 14 Gange, ester 23 Gange, tilsammen 71 Gange.

2) I nogle Aar kan det oftere lade sig see end i andre; thi 1764 er 
Nordlyset r de sire Maaneder Januar Febr. Martti og April observe
ret 29 Gange, derimod i det hele Aar 1766 ikkun 6 Gange, 1767 
26 Gange, 1770 ligeledes, men 1769 kun 19 Gange. 3) At Nord
lyset er det felv sannne om Natten, fom det man kalder Bleik om Da
gen, og at dette virkelig antagdr Nordlysets Skikkelse og Couleurer, 
saa snart Let bliver nlorkt om Aftenen, har jeg adskillige Gange erfa
ret, saafom den 17 April 1767, da Bleik og Nordlys faaes paa een- 
gang, det forste i V., hvor Solen endnu ikke gandffe var nedgaaen, 
Let andet mod 8., hvor Natten allerede ved fin Merkhed giorde det 
synligt; den 12 December 1768, da de blege Skyer, som stode i V., 
forandredes ved Klokken 5 om Aftenen til Nordlys, som iTime efter 
giorde en ordentlig Bue i NO. og SV.; ligeledes den 18 Januar 1770, 
La der ved Klokken 9 om Aftenen saaes lyfe Strimer langs Horizon
ten tmeføm s. og SV., som strap efter forandrede sig til Nordlys.
4) Den Observation, Hr. Barhov har i sin Tractat om Nordlyset, 
at der kan folge alle Slags Vind derpaa, undtagen Nordvest, har 
jeg i diste 12 Aar stedse haft Dye paa, og ikkun et par Gange fundet 
noget, fom syntes at stride derimod. Paa det Nordlys, som indfaldt 
den 10 og ii Januari 1771, fulgte den 12te NV., eller i det mindste 
NNV., fom simes rimeligst, siden Vinden var mere stille, end dent 
NV. pleyer at vcere, hvorpaa den strar efter gik om Lil N. Den 4de 
Martii 1764, da Nordlyset udbredde sig over den hele Himluel, men 
i sier mod s., fulgte vnv. den zte, og som det syntes NV., som dog 
strap gik om til N., hvorefter igien fulgte vestlig og sidlig Vind en 
Lid lang. Da jeg nu r hele 12 eller 13 Aar ikke oftere har kundet

Ggg 2 erfare
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erfare med nogen Rimelighed, at der pan Nordlys har fulgt NV., 
kan Hr. Barhovs Observation ansees som vel grundet. Der er og in
gen Vind, som baade varer kortere, og tillige overdrager Himmelen 
mere med Skyer, end denne, hvilket vel ikke gror lidet til,- at Nordly
set ikke sees for dens Komme. Endelig maa jeg 5) tillegge det, som 
ellers tilforn burde verret anfort, at ieg om Hoften har observeret ro
de Taager imellem n. og O., som, saasnart Solen gik ned, fikNord- 
lys-Couleurer; ligeledes, at der den zde Junii 1770 siraes strap efter 
Solens Nedgang en rod Skye i SV., ligesom en Nordlys-Bue, og 
da samme trcrkkede sig mere og mere mod s., fulgte derpaa so. og 
S. Det synes altsaa, efter diste Erempler at domme, at Solens 
Skin kan undertiden giere Nordlys Materien rod.

Regnbuen. Af usirdvanlige Regnbuer, font jeg selv har 
seet, vil jeg kun anfore een, fom forekom mig den 30 Julii 1770. 
Jeg var den Liid paa Davigs Prcrstegaard i Nordfiord, sinn ligger 
temmelig hoyt, ved Foden af et hoyt Bier g paa den ene Side, og 
Soen lige neden for paa hin Side. En halv Miil derfra mod N. 
gaaer en lang Field-Strcckning fra O. til V. Fra dette Stcrd fan jeg 
ved Middags Tider en Regnbue, lige neden fer mig i Soen eller Fior- 
den, i hvilken de nederfte Coulenrer, eller de inderste i Buen, vare 
den gronne og purpnrblaa, hvorimod en anden simes mcd ornvendte 
Coulenrer i den lange Field-Strcrkning paa hiin Side af Mordene. 
Jeg, som Tilffuer, havde Solen bag Ryggen i S. Buen i Meldet, etter 
Fielde-Siden, havde sit Centrum i n., men den anden, som faaes 
paa Soen, i ON O. samme Aar den 18 Septembr. blev seet (ikke af 
mig, inen en anden) 6 Regnbuer paa engang i V. om Morgenen, de 
5 staaende omtrent i lige Vidde fra hinanden, men den overfte og 6te 
noget mere adffilt; alle vare Concentriffe.

Soel Hov (Parhelius) som og kaldes Gier, sees oste baade 
for og ester Solen, og undertiden baade for og ester tillige. Dette 
sidste observerede jeg den 12de Martii 1769, hvorpå« fulgte indtil den 
27de forst Regn, siden Snee, da Luften den forrige Tiid afMamden 
havde vcrret klar. Den 18 Julii 1768, fanes den bag efter Solen, 
hvorefter fulgte nordlig og taaget Luft til den 27de, siden klar. Til-



_ _ _ _ _ _ _ _ Iagttagelser paa Ssndmor._ _ _ _ _ _ 42c 
forn havde den vceret regnagtig med sydlig og vestlig Vind. Den 13 
Mari 1772 faaes den baade for og efter Solen, hvorpaa fulgte nord
lig og mestendecls klart Veyr til den 28de.

Rmg om Maanen er deels at fee forn en coulenret Rand i 
de Skyer, som omringe Maanen, og betyder ondt Veyr, deels font 
en meget stor og rund Skive, hvori Maanen er Centrum, og lader sig 
atter tilfyne paa zde Maader, enten fom en rund og lys Snee-Skye, 
der omringer Maanen, naar Himmelen ellers er klar, etter fom en 
Himmclblaa og klar Skive, der har Maanen ftaaende i Midten, 
naar Himmelen ellers er overdragen med lyfe Skyer, undertiden 
igien fom en lys Ring, uden og inden til orngiven afden blaa og klare 
Himmel. Dette Slags Ringe ere altid tneget ftorre, end den forst 
ommeldte, og indtager gemeenlig et Runt paa Himmelen af 30 til 
40 Grader. Den fees her een etter stere Gange i de stefte Vintere, 
og betyder altid Traaveyr, det er, Bestandighed i det foregaaende 
Veyr. Dette kan sees af folgende Cx. nemlig den 8de Januari 1767, 
da Veyret tilforn havde vceret nordostligt og klart, og blev af famme 
Beffaffenhed faavel denne som storste Deel af esterfolgende Manned; 
ligesaa 27 December 1770, da Veyret tilforn havde vceret Sneeag- 
tigt, og forblev faaledes indtil dm 24 Januari, da lige faadan Ring 
lod sig tt'l yne, og faimne Sneeluft vedvarede ey aliene denne Man
ned, men og hele Vinteren; ligeledes den 18 December 1771, dN 
man for og efter havde stille Veyr med sydlig og vestlig Vind.

Dragen. Dette Luft-Syn har jeg i disse 12 Aar ikke feet, 
endsttontdet dog er feet af andre. Jeg veed aktsaa intet at sige derom, 
uden hvad der allerede er sag: i Ssndmors Beskrivelse.

Det af Natnrkyndige saa kaldte Chafma, da Himmekm aab- 
ner sig faa , at man kan fee langt derind, og , ester at have udsendt 
et klart Lys afAabningen, efterhaanden lukker sig til igien, har jeg 
ve! ikke heller feet; nten at det dcg den 25 December 1767 blev feet af 
mange , og mcd hvilke Omstændigheder, vil formodenttlg blive at lasse 
i ruine for sanune Aar til det Kongel. Norske Scclstab indsendte Mé
téorologiste Iagttagelser.

Under-Ggg 3
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Undertiden sees stark R-de t so. og 8./saa om den ?8 Octo- 

ber 1768, da Himmelen efter Solens Nedgang var Kobber- eller 
Ild-rod, og ret streksom. Denne Rode, som stod i so. og s., fer« 
Dunklede Maanens Skin med sin Glantz, og krakkede sig til V. Man 
havde samme Tid klart og mildt Frostveyr afNo., fom vedvarede ti! 
Den 6te November, da Vinden blev lydlig og vestlig, og undertiden 
stormende. I December havde ruau indtil den 21 meeft oftlig og stille 
Veyr, men siden sydlig og nordvestlig med Storm og Regn. I Ja
nuari fra den 8de stedse Blast og Regn af s. og V. I Febr. mesten- 
Leels klart og mildt Veyr, med sydlig Vind og Blast undertidm, der 
ester hele Martii Blast af S., ogi den sidste halve Deel af Maaneden 
Regn, ligeledes hele April lydlig og vestlig Vind, og 8te gange 
Storm. Jeg erindrer, at jeg eengang for mtn Observations Lid 
har seet dette Luft-Syn, og at derpaa fulgte stark Blast af s., ffiont 
ikke forend en temmelig Tid efter. Ellers handler og Hr. Barhov der
om i Slutningen af hans Tractat om Nordlyset, og forklarer det paa 
en gandske fornuftig Maade.

Ild og Blinken i Luften sees undertiden om Vinteren i sydligt 
og mildt Veyr, faafom i Octobr. 1767, da Veyret den hele Manned 
rar mildt og regnngtigt, famt ofte stormende, saaes den 17, i8 og 
25, ligesom Lynild uden Torden. Den 12 Julii 1766 saaes ligeledes 
Lynild uden Torden. I den varme Sommer 1773 blev den 16 Augu- 
sti fornummet Ild og Blinken i Luften, hvorpaa fulgte Sufen og 
Rystelse den 25de. Den iode Novembr. 1765, da man om Aftenen 
havde haft Iordffielv, saaes Ild og Blinken i Luften den hele Nat. 
Den 4de Septembr. 1766 saaes om Aftenen fom en Kornmoe, eller 
starkBlinken i Luften, eø i NV. faae jeg en stark Ild og Flamme, 
foin nogle gange i Rad opstod af Havet og dalede igien. Den 19 Fe
bruari 1768 faaes en Ild over Soen i Voldssiorden, fom efterat at 
have splittet sig ad, og kastet Flammer frasig, strar forsvandt. El
lers fornemmes ofte i og for stormende Veyr om Aftenen en stark 
Lysning eller Klarhed i Luften, som jeg ikke ved, enten den kommer 
af Nordlyset, som kan holde sig oven for de nederste Skyer, eller as 
andre Aarsager. Det faa kaldte Fiste-Lys blivw vel ueppe andet,
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end et Nederffin af den i Havet svcermende Sild, som baade har me
get blanke Skietl og holder sig gemeenlig overst r Vand-Kanten, hvil
ket og er Hr. Borhovs Mening.

Jordstielv har i disse 12 Aar nogle Gange vcrret sornummet, 
men som tiest meget svagt. Skade har det aldrig giort. Den rode 
Novembr. 1765, hordtes ftcrrk Susen i Luften, og da een Tune efter 
fulgte Storm og Blceft, meente rnange Det var et faa kaldet Veyr- 
Brest, son: vel neppe bliver andet end Jordstielv, i det Fald, naar 
det scetter mere Luften end Jorden i Bevccgelfe, om hvilket Slags 
Jordstielv ogsaa Scheuchtzer taler i hans Natnr-Wissenschaft. Der- 
paa fulgte bestandig sydlig og vestlig Vmdmled Snce og Regn, og 
undertiden Blceft, ligesom og i esterfolgende Manned bestandig sydligt 
og ulñdt Veyr. Den Dag dette Jordstielv ester Veyrbrest indfaldt, 
begyndte Barometret at stige, og, stiont det Dagen efter faldt lidet, 
holdt det dog ved at stige 6a 7 Dage ester. I Januarii 1766 var 
tvende gange Jordstielv, nemlig den 2den og 24de, hvorved Huse og 
Vinduer rystede. Den hele Maaned var Veyret meget mildt, og 
Vinden sydlig ester vestlig. Begge Gange stod Barometer temme- 
lig hsyt nemlig paa 27 Lommer 6 Limer, og blev staaende derved 
uden nogen moerkelig Forandring, som sees deraf, at det den z og 4 
steg til 8 og 9 Linie, men den 25 og 26 faldt til 5 og 3 Linie. Natten 
til den T3 April i samme Aar blev atter en Rystelse sornummet, nten 
ikke af aste. Vinden i denne Maaned var deels ostkig og nordlig, deels 
sydlig, og Varmen (helst mod Slukning) ufcedvanlig stor, da Ther- 
monieter stod ved Middags Tider paa 60 til 64 Grad. Barometer 
stod imesteni den 27 og 26de Tome med umådelige Merlinger. Nat
ten ti! den 22 Septembr. 1767. hordtes en Susen, der ligestm kom op 
afJorden, hvorpaa strap fuldte temmelig stcrrk Rystelse 2de Gange i 
Rad, og i en Minutes Liid. Luften var varm, taaget og regrragtig. 
Et par DM forud var Barmneter, soin nogen Tiid havde ftaaet urr- 
der 27de Toinme, steget til 27 Tom. 6 Lin , hvilket i dette sydlige og 
regnagtlge Veyr var ustrdvanligt. Aftenen forud faldt der iglen til 3 
Lin., men fandtes om Morgenen staaende paa den 4de. Den 4de 
Septembr. 1768. hordtes kun en Surren i Luften uden Rystelse, og 

' Nat- '
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Natten til den 25de April 1769. en fterrk Lyd, font mart ikke vidste 
enten det var Iordfkielv, etter Torden. Natten til den 10 Decembr.
1771. atter en liden Rystelse, og endelig den 24 Martii 1773. ligeledes. 
De fleste af disse Jordffielve har gaaet fra SO. til NV., alle have haft 
mildt Veyr og sydlig Vind i Folge med sig; og da man 1766. havde 
3 gange Iordfkielv, er det troeligt, at samme ikke har giort lidet til 
Den stcrrke Varme, font indfaldt i samme Aar. Hvad deres Virk
ning paa Barometeret angaaer, da har samme gemeenlig synket 
i Linie eller 2, enten nyelig for etter efter, «neu strap dsrpaa steget 
iglen.

En Comete saaes her 1769 i Slutningen af Augusti og Ve- 
gyndelstn af September Manned, hvorved jeg ikkun vil anmcerke: at 
ligesom man Udenlands observerede, at den stod noer ved Tyrens 
Conftellation, saa anmoerkede vore Bonder, at den stod ncer ved S*  
ffer-L.rogen (*),  som er Orions Baand, den noermeste Conftella
tion ved Tyren.

(*) Denne man adstilles fra Lister-Balden, hvorved vore Bonder betegne den klare Stier
ne neden sor Onons Baand, eller strap neden for Orions Svaerd, og tart ved Leporis 
Hoved.

VI.
Usåanlige Tildragelser.

1) Med Menneffer. Hertil kan henregnes, at den 1 Jann- 
arii 1770. omkom 27 Mennesker i Iorgenfiords Sogn paa Sondmor, 
og det i et Hyeblik, afdm blotte Vind, som den afFieldene nedfaldne 
Snee forde med sig, og som omkastede deres Baade, da de ffulde 
reyse til Kirke, uden at Sneen selv kom dem noer. 1768. omkom 30 Men- 
neffer i Bue i Romsdalen, paa Havet i Vaarfifferiets Tiid, men 
paa Sondmor ikke en eneste. Store og mærkelige Sygdomme blant 
Folk ere i disse 12 Aar ikke indtrufne. 1771 om Vinteren grasserede 
dog ftoerk Krig-Hoste, samt Smaakopper, item flemme Saar paa 
Hoender og Fodder, som udbredde sig med rode og Hidsigtighed. 
Denne Vinter var etters meget mild, da Vinden var sydlig, og Mar- 
ken bar for Snee. 1765 i Sommer- Maanederne gik en Sygdom 

blant
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blank Folk, hvorafderes hele Krop ophovnede, ffiont samme sielden 
eller aldrig var dodelig. Den foregaaende ffarpe Kulde om Vinteren 
syntes at have vceret Aarsagen dertil. Ellers graWrede og MesiLnger- 
ne ftcerkt i dette Aars Host og Vinter, og rykkede mange bort. Ve« 
neriff Syge yttrede sig allerede 1771 hos adskillige, men i sier :?7Z. 
Salnnle Aar, oin Hosten og Vinteren efter vare og mange plagede 
as Tor-Verk, Rheumatiimus.

2) Med firef^dde Dyr. I den sircenge Vinter 1771 ind
fandt sig i Dalene og de Gaarder, som grcendse til Fieldene, en tem
melig Deel Lemcmd, som cg gave sig tilkiendeForaaret ester. Sam
me Aar den 8 og 9de Septembr. lidde Sceden paa adffillige Stccder 
Skade af Frost, ffiont her ikke saa almindelig, som i Oplandene og 
Trondhiems Stift. Samme Aar i Julii Maaned, da ftcerk Torke 
indfaldt, saaes mange Musefflarr (Sorices) at Lebe Folk lige for 
Fodderne, og lade sig ihieltrcede uden Tvivl af Afruagt og af Man
gel paa Vand. Flaggermuse af det store Slag (Veipertilio auritus) 
som jeg for ikke havde feet, fandtes og dod Liggende.

3) Med Fugle. 1765 i November saaes her ved Strand
bredden Blis Hatten (Fulica atra), som er her en meget rar Fugl, 
og var maaffee en Forbetydning til den paafolgende milde Vinter..
1769. i Octobr. indfandt sig en Mcengde NMdeffrig (Corvus Cario- 
catades) for at pille de Nedder, som samme Aar frembragte i Mceng
de. 1770 i November, da Veyret var meget mildt, saaes Svaner 
i Field-Vandene, graae paa Hals og Vinger. Den efterfolgende 
Vinter forde megen og dyb Snee med sig. I Martii Maaned 1772, 
indfandt sig en Deel uscedvanlige Ugler med ftcerkt Skriig; i Februari 
1773 RñVnkaatett (Corvus Corone) i mere end scedvanlig Mcengde, 
og samme Aar i Octob. og Novemb.en Mcengde Siebenstliwairtz, 
for at indhoste Ronnebcerene, hvorpaa samme Aar var meget frugt
bart. Herfuglen , (Upupa) som her er meget rar, bar og engang i 
min Obfervations Lild ladet sig see om Hesten, ffiont jeg ikke erindrer 
i hvilket Aar.

H hh 4) Med



4) Med Fiffe. I April 1765 og derefter simes en Mcengde
Lede Aal flydende paa Havet. Aarfagen var efter Fiskernes-Mening 
Len langvarige Torke, da man i nogle Maaneder ingen Regn havde 
haft, hvilket den dog figes at behove, om den ffa! leve. I nogle Elve 
blev ligeledes Lod Aal fundet, hvortil Aarsagen skal have varet den 
(amme, nemlig Mangel afRegnVand, og at Elvene laae hele Vin
teren tilfrosne. Sonnneren. efter var Soen opftldt med Halder eller 
Blcrk-FLff, som var Sepia media, og blev i Mcengde opkastet paa 
Hav-Bredden. 1769 om Hesten blev (ScomberThynnus)
fanget i usicdvanlig Mcengde. Samme Aar gik den og overflsdig tit 
t Italien efter den Beretning, man havde i de offentlige Tidender. 
1773. var Soen opfyldt af Bopler (Medufæ) , til Hinder for Silde- 
Fiskeriet, da Silden skyede for den, og vilde ikke gaae ind i Hav- 
Bugterne. Lodder har rnan og i nogle Aar, i sier om Hosten 1765, 
haft mere end nok af, til Hinder for Fifferierne.

5) Med Orme og Infecter. I det meget regnagtige Veyr, 
som indfaldt om Sommeren 1769, indfandt sig det Insect conops 
culcitrans i Mcengde, og plagede Folk med sit Sting. Mange un
drede over, at denne Me Flue kunde stikke sira stärkt, endog igiennem 
Klñdeme, men det kunde ikke komme den fremmedfor,, jom betrag
tede den lange Brod eller Preen, som den har i Munden. 1767 
blev Hvid-Malms Planter og Redder gandffe afbidte af Tarva 
Tipulæ Oleraceæ, ligesom Blaa - Kaalens Blade1 biede af Larva 
Phal. Tineæ Xylofte!læ fordcervede i den stoerke Varme 1766. Aaret 
1-770 i Matt blev en Mwngbe R^d-Lmrs (Acarus holofericeus) 
fowmnmet i Have- og Ager-Muld.. Derpaa fulgte en varm Som
mer, font desuden var mcerkvcrrdig af de mange Hvepse, fom op- 
aade ikke allene Kirfebmene paa Trccerne, men og Fiffe, four hcengte 
paaFiffe-Hieldene for at torres: Den var meest Vespa .vulgaris; 
men Vespa rufa sanes og ofte Leriblant. I adffillige Aaringer, men 

' i sccr 1772 og 1773 ere Ribs- og. Stikkelsbcer-Trcreme blevne gandffe
ffaldede og ffilte ved alle deres Blade af et Slags grenue og fortprik-- 
kede Orme, som ere Larva Tenthred. Salicis. Ved Nye-Äars Tider 
1772 sagdes en WcenKe Regn-Orme og ankre at have ladet sig fee 

oven
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oven pññ Sneen í regnaqtig og tanget Veyr, og ferst i April 1774 
i klart og mildt Frost -Veyr fandt jeg ftlv brune og laadne Somnar- . 
strgl-Larver, gaaende oven paa Sneen, af hvilke een/ som .jeg tog 
rued, og bragte hiem i en Vante, indspandt sig strax efter.

VIL

Om Frugtbarheden og Fifferierne i disse 
Aaringer.

1762. Faldt god Byg-Sad, men i Havren mange tomme Ax.
1763. Sån lykkedes i dette Aar temmelig vel; men Fiffertet faldt 

ulige, da nogle fiffede vel, andre middelmaadig eller flet. Fisten 
(Torsten) holdte sig 80 Favner dybt, og var feed.

1764. Soeden faldt kun maadelig, og den megen Regn i Hofte Tiden 
fordervede den meget ; men derirnod faldt ypperligt Torffe-Fi
fferie , saa at man fra 1756 ikke har haft det bedre. Fisken jvar 
seed, og holdt sig heyt i Soen.

1765. Sceden faldt i dette Aar nok saa flet , som i det forrige ; paa 
visse Stader tog den og Skade af Frost. Fiskeriet tegnede sig 
godt, men varede kun kort; derover blev knapt fiffet halvt imod 
forrige Aar.

1766. Den starke Varme, font indfaldt i dette Aar, drev Gaden 
alt for tilig til Modenhed, og forbranbte den. Torffe-Fifferiet 
blev i dette Aar kun lidet, meeft af Mangel paa beqvemt Veyr.

$767- Det fugtige Efteraar forhalede Korn-Hestningen meget, og 
fordervede en Deel Korn; imidlertid fik man dog et godt Aar. 
Torffe-Fifferiet faldt paa nogle Stader godt, paa andre lidet. 
Fisten var meget feed.

1768. Godt Aar med god Heft og fulde Lader fik man overalt; men 
Torffe-Fifferiet faldt ulige, paa nogle Stader godt, paa andre 
middelmaadigt eller flet. Derimod lykkedes Sey-Fifferiet i De
cember Manned saa vel paa nogle Stader, at man med en eneste 
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Sekke-Nod (et Slags Vod at fange Seven med) kunde fortie
ne zoo Rdlr. for Trannen allene. Fisken selv nberegnet.

1769. Det gode Hoft-Veyr oprettede den Mangel, man havde haft 
af Sommer-Varme, og gav et godt Aar, lidet men godt Byg, 
og bedre nr oden Havre end forrige Aar. Med Torske-Fisseriet 
forholdt det sig ligesom i det foregaaende Aar.

1770. Sveden ikke megen i dette Aar, men god og moden. Det forste 
var Vaar-Kulden, det sidste den varme Sommer at tilssrive. 
Fra den 12 til 20 Mail var Varmen saa stark, at Have-Urter, 
som ellers pleye at ligge henved 3 à 4 Uger i Jorden, opkonnne 
8 Dage, efterat de vare udsaaede. Torsse-Fisseriet faldt paa nog
le Stader godt, paa andre ringe, altfaa mindre end forrige Aar.

1771. Saden middelrnaadig god. Torsse Fisseret endnu mindre end 
forrige Aar, men gik bedre til i den sondre end nordre Part af 
Sondmor, hvilket forrige Aar forholdt sig tvertimod.

1772. Saden faldt i dette Aar overflodig, men ikke Kiarnrig; paa 
nogle Stader tog den og Skade af Frost. I dette Aar flet Fi
ffene over det hele Land, dog paa Sondmor bedre end anden» 
steds, ffiont faa stoppede Omkostningen.

1773. Dette Aar gav baade meget og Kiarnrigt .Korn, stunt fulde 
Lader baade afKorn og Hoe. Men Torffe-Fisseriet faldt mis
ligt og ulige, da Fiffen stod langt ud i Havet, hvor Veyret frel
sen tillod Folk at komme; dog paa nogle faa Stader godt.

Om


