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E. G. Ziegenbalgs

OBSERVATIONER,
som ere gjorte over Veyrliget og Vindene 

i Kiobenhavn fra Dec. 1745. til Jun. 1748, 
samt korte Afhandling om flige 

Obfervationers Nytte.

t Luften paa ethvert Sted her paa Jorden er mange og store 
Forandringer underkastet, er en Sag, som Erfarenhed noksom 
bevtiser: Thi man finder/ at den stundu-n er stille og rolig,

stundum i storsteBevcrgelse; engang varm, en anden gang kold ; nu 
klar og reen, nu igien opfyldt med mange stags Dampe og Exhalatio- 
ner, hvoraf nogle falde ned i Regn, Taage, Dug, Snee, Hagl og 
Riimfrost, men andre optoendes og foraarsagr Torden og Lynild; 
Engang er den tungere end en anden gang; Undertiden er den prydet 
med de prcegtige Nordlyse, med den deyllge Regnbue, med Ringe om 
Solen og Maanen, medSkye Soler og Skye - Manner (Pareliis & 
Parafelenis) ; Foruden diste lüde fig oqsaa andre lysende Phænomena 
tilsyne udi Luften, saasom Stierne^Skud, lysende Kugler, desaakal- 
dede Lygte-Mcrnd (Ambulones) &c.

Udi det forrige Seculo begyndte adffillige Lemmer af det Flo- 
rentinske, Londonske og Parisiske lcerde Societeter forst for Alvor at 
give noye agt paa ovenmeldte Forandringer i Luften og flittig at op
tegne deres derover giorte Obfervationer og Betragtninger, hvilket de 
aldre Tiderseller Naturens Betragtere havde forsomt.

En Hollcender navnlig Drebbelius havde allerede udi det 15de 
Seculo opfundet et Inftrument, som skulde give Luftens Kulde og 
Varme ti kiende og kaldes Thermometrum, og den Italienske Ma
thematicus Torricellius var An. 164Z. saa lykkelig at blive Opfindere 
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af detinñrument, som kaldes Barornetrum, ogttemr tll at viise Lust 
tens afog tiltagende Tunghed og Vcrgt. OvenmeldteSocieteter og 
ñ áe fordeMñnd vare rkke ullenefie omhyggelige for at forbedre disse 
Lags Vcyrglas/ men ogsaa at finde nye i nft rum enter/ hvorved Luftens 
Fugtighed/ Vindenes Force, Qyantitetm af Regnvand og Snee, 
som aarligen fa-der ned, samt andre Meteorologien vedkommende 
Ting kunde undersoges og erfares.

Den bkkiendte ypperlige Phyficus Robert Boyle, en Gmves af 
Cork 4de Son/var afdtt Engelfte Societets Medlemmer den forfik/som 
holdt Journal eller Dagk-Regijter over Vindenes og Veyrligets Foran- 
dringev/som forefaldt i det Engelfte Clima. Hand begyndte dermed An. 
1659 og indsendte stneAnmerkuinger derover tiiSocieteter,fem kond sees 
ûfTransa&ionerne for det Aar 1666. n. 5. Hans Epemvel blev firår 
efterfuldt af mange forde og fornemme Mcrnd paa adftillige Steder i 
Engelland. Og at summe Societet endnu ikke er blevet kied af faabant 
Arbeyde/ stes baade derast at Dage*Regifiere/  som holdes over Vinde 
og Veyrliget udi London/ endnu mdfores i Societetets (Skrifter kaldede 
Transactions, saavelsom ogsaa af den Erindring/ som bemeldte So
cietets Secretair og D. Med. Jacob Jurin udi Transact, for Aüret 1723 
n. 379. har givet alle Elftere af de naturlige Vrbenftaber, at de farth 
gcn ftulde opftrive, hvorledes det hver Dag havde forholdt ña »ned 
Luftens Varme og Kulde, Vindene, 0. s. f. 19 ,tu

I det Parisifte forde Selftab var (siiavidt jeg erindrer) den 
crldste Caffini den ferfie, som vaatog fig saadan Forretning. Hand 
begyndte 1681. at obfervere Veyrliget og fortsatte dtte Foretaqmde 
mange Aar efter hinanden/ dog uden at hans Observationer bleve ind- 
fordte udi Selftabets Skrifter. Men efterår dette beromre Selftab 
An. 1699. var sat p^a en bedre Fod end det tilforn havde vcrM/ er 
det bleven til en Skik/ at Meteorologie Observationer mdfores i deres 
aarlige Skrifter kaldede Mémoires. Saaledes finder man derud? beage 
de la Hires, Jac. Phil. Maraldis og andres Anmerkninger over Veyrli
get i Paris. I for p'eyer ogsaa den for fine ypperuge inventioner 
vel bekiendte Monsr. Reaumur aarligen at fremlegge udi samme forde
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Sellad be Obfervationet/ som hand selv med sit nye opfundne ifber- 
mometro udi Paris/ og mange andre pññ adffillige Steder t og uden 
for Frankrig have gjort.

Engellcendernes og Frantzosernes Fliid og Agtsomhed i denne 
Sag har ogsaa opmuntret Hollcrnderne og andre Nationer til samme 
Arbcyde, som kand sees af Crucqvii, Muflchenbroeks, Weidlersog 
andres ved Trykken udkomne Observationer.

Af hvis jeg nu hit indtil haver anfert/ meener jeg/ kunde denne 
Slutning gimes/ at det maa vcrre nyttigt og nodvenbigk, flittig at 
betragte og opskrive alle fenfibles eller merkelige Forandringer, som 
forefalde i Luften, eftersom mange lcrrde og habiles Mcrnd i mange 
Aar efter hinanden udi denne Post have vrist en urrettelig Fliid ôg 
Application, Men at jeg ikke skal synes at bygge for meget paa lcrrde 
Ma'nds Exempler og Authoritet, saa vil jeg nu korteligen viise, hvori 
den egentllge Nytte af oftbemeldte.Observationer bestaaer; Og dette 
gier jeg i det Haad, at de af Hans Majesiets Undersaatter, som ere 
Elskere af Naturens Kundskab og finde Lyst i at betragte Verdens viise 
og herlige Bygning / herved blive opmuntrede til at holde Journaler 
over Luftens Varme og Kulde, Vindenes og Veyrligets Afvexlinger/ 
samt hvad ellers merkvcrrdigt maatte forefalde i Luften, og det ey ab 
leneste paa adskillige Steder her i Danmark/ men ogsaa t Norge, 
Grönland, Island &c. og at de sende deres derover giorte Obferva
tioner til dette Kongellge lcrrde Societet eller paa anden Maade givre 
dem bekiendte. Nytten af saadant Arbeyde bestaaer fornemmelig udi 
disse tre Poster:

i) Mon det ey ffulde vcrre fordeelagtigt for de Medicin^ 
Bidenffaber/ dersom vi havde et eller flere hundrede Aars accurate 
Obfervationer over Luftens Varme og Kulde og evrige Forandringer/ 
og tillige ogsaa en tilforladelig Efterretning, om de Sygdomme/ som 
udi samme Did og paa samme Steder, hvor Observationerne over 
Veycliget vare gwrte, aarligen blank Menmffer og Qvcrg havde 
grasseret? Om deraf ikke saadanne Regler og Lcerdomme kunde ud' 
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som ere gierte overVeyrlr'get og Vindene. __379 
trekkes, som kunde vcrre det mennisselige Kion til Nytte, det overlader 
jeg til kyndige og erfarne Medicos at paassionne.

2) Det kand vel ikke af nogen negtes, atdetjo var fornoyeligt 
og nyttigt, om vi havde rigtige Beskrivelser over i ethvert Lands 
phyfi(?e eller naturlige Bessaffenhed, og vi derved kunde komme til en 
grundigere Kundssab, end vi nu har om vor Boeligs, jeg meener 
Jordens sande Tilstand. Det kand vel ikke heller tages i Tviil, at jo 
Heede og Frost, Vinde og Veyrligt foraarsage meget til et Lands 
Frugtbarhed eller Ufrugtbarhed, Sundhed eller Usundhed, og gime 
store Virkninger baade paa Mennissers Legemer, saavelsom ogsaa paa 
alle andre Ting, der fodcs eller opvoxe i et Land. Jeg tcrnker derfor, 
at enhver forstandig Lcestre vil srlv giore denne Slutning, at det var 
nyttigt/ ja mdogsaa nodvmdigt, at udi saadanne Beger, som handler 
om et og andet Lands pbyllsse Tilstand, om de ellers stal fortjene 
Navn af en fuldstændig Hiftoria naturalis, ogsaa saadanne Observa
tioner bleve indfor te, som i nogle Aar efter hinanden med Fliid og, 
saavrdt som ssee kunde, ved Hielp af gode Inftrumentev vare giorte 
over Vindenes oa V yrlrgets Bessaffenhed udi samme Lande. Slige 
Efterretninger vilde uden Tviil forhielpe os ti! at domme fornuftige» 
om Landenes ovrige Egenssaber. Der maatte maassee nogen falde 
paa de Tanker, at naar man alleneste vidste et Steds Breede eller Af
stand fra Æqvatore, saa kunde man deraf ester mathematice og 
phyfiCe Principia lktttligen selv gime sig en rigtig Forestilling om 
Stedrts Heede og Kulde, &c. saa at det hverken behovedes, at giore 
Observationer, eller give nogen Bessrioelse over Luftens Egenss ber 
paa saadant er Sted. Men Erfarenhed viiser, at man ved blotte 
Fornufts-Slutninger maae udi denne Sag gaae ligesaa usikkert til 
Berks, som om man efter en vis Engelss Author (hvis Navn jeg nu 
ikke husker) hans PrHeå vilde foretage sig, af Pulsens Slag i et frisst 
Mennisses Legeme, at udfinde Steders Diftance fra Æqvatore. N y! 
den alviise GUd har indrettet sine Gierninger saaledes, at de Men- 
nisser, som vil tare at kiende dem, maae ingen Moye, ingen Umage, 
ingen Did svare derudi, og saa stor en Mesters Gierning er nok ogsaa 
saa usle Kiendere, som vi ere, deres Fliid og Umage vcerd, allerhelst 
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La vi have dobbelt Nytte deraf/- nemlig at kiende Mesterens Storhed, 
Herlighr dog ubestrivelige Godhed imod os, og bruge hans Skabninger 
til vor egen Fordeell Mig synes, at det er ikke af Veyen, forend 
jeg flutter dette Nummer, at anfore den forhen beromte Robert 
volles Ord,overfatte af det Engelste Svrog,om denne sammeMarerie, 
efterdi hand var en redelig og gudfrygtig Mand, og anvendte store 
Penge og en utroeligFtiid for at kienoe Guds Gierninger i Naturen, 
hvortil hand ogsaa havde god Forstand og Skionsomhed. "Intet 
"Menmste, siger band, (*)  som har Tiid og Leylighed, tcenke, ar det 
" var at drive Borne Spill, om hand samlede saadanne flags Obfer- 
"vationer. 3 det mindste rr det rosvcerdigere, at efterlade sig en 
" Historie om den Tilstand, Luften har voeret udi ivoreDder, end ved 
" alle Leyligheder atraabe ud: Dftre er det heedeste, dette er detkol- 
" deste, dette er det behageligste Veyr, jeg mm Livs Tud har fett; da 
"det maastee er gandste og alletes falstt. Ferte fligeObfervatíoner 
" ingen anden Nytte med sig, saa vilde de dog hielpe til at forfærdige 
" en fuldkommen Historie over ct og andet Lands Narur og Bestaf- 
" fenhed. Herpaa have vi et Exempel i den lcerde Skribent, som har 
" givet os en naturlig Historie over Braftlien. Hand harderudi givet 
" en omstændelig Efterretning om, hvad Beskaffenhed det daqligen udi 
" mange Aar efter hinanden har havt udi samme Land med Veyrliget, 
"hvoraf det kand sees og erfares, ak Landet ikke alleneste kand beboes, 
" men er ogsaa sundt og got." Jeg er forsikret paa, at det i Scerde- 
leshed vilde vcere encuåx Danst og Norst Mand fiert, om de havde 
flige noyagtige Efterretninger om deres eget Fcederneland. Og Frem
mede, som ikke have vceret i disse Lande, kunde derved blive bragte 
paa vedre Tanker, end de fleeste af dem have om det Danste og 
Norste Clima.

z) Endstiont ingen kyndig og redelig Phyficus ter love, at 
man ved mange Aars Obfervationer stulde enten sinde saadanne Regler, 
hvorefter man altid og med Vished kunde forud sige Veyrligets til
kommende Tilstand, eller tilNaviZationens, Cornmerciens ogAger- 
Dyckningens store Fordeel erfare, at Veyret var periodijî, det er at 
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sige, at Vryret efter faa og faa mange Aars Forlob stulde blive det 
famme hvert Aar, som det havde vcertt udi de forrige Aarmger; end- 
stiont, siger jeg, det ey kand loves/ at faa ftor Nytte for det almindelige 
Beste kunde flyde af meteorologi|ïe Obíervatíoner : Saa kand dog 
ved mange faadanne Observationers Sammenligning adstillige phy- 
llste Sandheder udfindes, hvilke, hvis de ikke ere lucriferas, ere de dog 
luciferæ, det er, hvis de ikke berige og fylde Pungen, oplyse de dog 
Forstanden. Saalrdes har man (at jeg herpaa stal give et og andet 
L xempel) ved at giore Forsog med Barómetro paa adstillige Steder 
fornummtt, at Luften er lettere nar ved Æqvator eller Linien end 
langt fra den, faa at de Personer/ som reyse fra de nordlige til de 
varme Lande, omstrfte ikke allenefte en kold Luft med en varm, men 
ogsaa en tung og tet Luft med en lettere og tyndere. Ved at 
give flttkig agt vaa Qvaqsolvtts Stigen og Falden i Barómetro leerer 
mail, at her iK-o^enhavn Luften meget sielten nogen Daq igimnem 
beholder een og den samme Tyngde. Zeg har af mine Observationer 
erfaret, at Luften udi s Dage har saaledes forandret sig her/ at den 
paa den forste Dag har vceret A af sin heele Vcegt tungere end den 
femte Dag. Og eftersom ved Udregning (*)  kand sindes, at Luften 
har samme forfte Dag, som var den 12 Jan. 1743, trykt med mere end 
4224O Pund uden til paa et voxen Menniffe, taa har den den 5te Dag 
derefter, nemlig den i6 Jan. udi famme Aar, trykt med ncesten 2000 
Pund mindre end den 12 Jan. Vil man have endnu et tydeligt Exempel 
paa den stork Nytte, som flyder af meteorologi^ Observationer til 
at forbebre Phyficam eller den Videnstab, der handler om Naturens 
Virkninger og deres Aarsager, tor man ikkun lcese den Traéht, som 
sindes i dette Kongelige Societets Skrifters ferste Deel ^ag.394/ hvor af 
forudbestrevne tilforladelige Observationer, Nordlysenes sande Bk- 
stasftnbed og Egenstaber ere deriverede og fremsatte/ saa at man 
derved ikke allenefte faaer en god Oorysning om dette Lyses Natur og 
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(*) Conf. MuffehenbroeksEflai de Phyfiqve §. 1336. 0g »IM Tabelle over QvLgsvlveks 
Hoyde i Barometre, fom findes sidst t denne Trañat. Man lnaa herhos merke, at det Daiste 
Larngd^oa Huule-Maal nu er det samme, som det Rhinlandsse, hvilket Muflchenbroek har brugt. 
Delte melder jeg ogsaa i den Henseende, fordi Fremmede, som strive om vortLivngbe- M^al, tage 
meget Feyl udi denne Post.
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mange stags Forandringer, men forhielpes ogsaa ti! med Tiden at 
Udfinde vers rette Aarsag oZ Oprindelse. Der er altsaa en klar Sag, 
at io storre Forraad man havde pm accurate Obfervationer, som vare 
gior-e paa mange Steder ogi mange Aar efter hinanden over Luftens 
Tyngde, Kulde, Heede, Hvirvel-Vinde, Storm-Vinde og andre 
fcedvanlige Vinde, Tange, Dug, Riimftosi, Hagl, Snee, Torden, 
Ly -ild og alle andre stags Meteoris, jo storre Indsigt kunde vi derved 
faae udi disse Tings naturlige Egenffaber, Sammenhceng og Oprin
delse, og den Part t Særdeleshed af Phyfica eller Natur-Videnffaben, 
fom handler om Meteoris, kunde derved buve bragt til storre Fuld
kommenhed.

Hvad nu ved mine Obfervationer er atbemerke, da har jeg dertil 
betient mig af de beste Veyr-Glas, jeg har kundet faae. Mit 
Thermometrum er fyldt med Qvñgsolv, og er indrettet efter den 
Maade, som den beromtefahrenheit udi forstningen af dette Seculo 
har opftrnden. Det har udi den Tud, jeg har benyttet mig deraf, 
hcrngt udi et Vindve, som vender mod Vesten til Norden, paa m 
Saal, hvor ingen Ild eller Varme har varet. Fra den 12 Dec. 1745. 
til den 21 Martii 1746. har bemeldte Vindve vceret tillukt, men fra 
sidstbemetdte Tiid af har jeg altid aabnetVindvet og givet mit Ther- 
momerrum saa megen frieLuft, fom var mueligt, forend jeg obfer- 
verte og opssrev Qvcrgsolvets Heyde. Den 32te Grad udi dette In- 
tournent betegner ongefeer saadan Kulde, hvorved ftrsttVand, naar 
det staaer paa ligefaa koldt et Sted fom Thermometrum, begynder 
at fryse. Jo dybere Qvcegfolvet synker under den 32te Grad, jo stär
kere tiltager Frosten, men jo hoyere det stiger over bemeldte Grad, jo var
mere bliver det i Veyret. Videre Efterretning,om dette FahrenheitifFc 
Thermometro, kand faaes af Boerhaves Elementa Chemiæ Lipf. 
1752. Tom. I. hist og her udi den Artikel de igne, MuiTchenbroeKs 
Elfai dePhyfiqve pag. 462. 0g Tentamina Academiæ del Cimento 
pag. 10. fq. -bet Barometrum, sont jeg har brugt, er af det limpie 
og til Observationer beqvemmeligste stags, og bestaaer af et uboyet 
Glas-Ror og en Trce-Calle, som indeholder det overflodige Ovag- 
folv. Rorets Huulhed holder henimod i af en Dansk Tomme, og 
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som ere glotte over Veyrltget og Vindene. 383 
Caflèn îomme i Diameter. Rerets Lcrngde er inddeelt efter 
Ettgelste Tommer og Linier eller tiende Deele af en Tomme. Obler- 
vationerne paa bemeldte Inåmenter ere tagne ofte om Dagen, men 
i scrr mellem Kl. 7 og 8 om Formiddagen, og om Astenen mellem 
Kl. 9 og 10.

Eftersom Vindene foraarsage de sterfte og fieeste Forandringer 
i vor Luft, saa vll jeg fornemmeligen handle om dem og viise, hvad 
Connexion de udi deAaringer 1746/1747. indtil May Maaned 1748. 
have havt med de mange flags Omvexlinger, somvorKiobenhavnste 
Luft har varet mnderkastet.

Det er ikke at tvile paa, at dersom Luften altid'var stille og 
rolig, vilde der ikke forefalde nogen besynderlig irregularitet og U-or- 
den i Vcyrligtts Forandringer; Thi Kulde og Heede kunde ordentlige» 
tage afog til, ligesom Solen narmede sig til os eller gik längere bort 
fta os, og llgesom den. var Hoyt over eller dybt under vor Horizont 03 
Dampene havde deres visse Tud til at stige opog falde nedigien, som 
ogsaa undertiden kand sees at stee udi stille og klare Sommer-Dage.

Man seer altfaa heraf, at den store Ustadighedog de hastige 
og uformodentlige Forandringer, som forefalde i Veyrliget, kommer 
af Vindene, som blase nu fra en, nu fra en anden Kant, og nogle 
bringe os Frost og Kulde, andre Toe-Veyr og Varme, nogle giore 
Luften tung, andre let, nogle jage de overflodlge fugtige Dampe 
bort, som findes i vor Luft, og forskaffe os klart Veyr, andre fore 
Regn, Snee, Taage og mifcre Exhalations med sig.

Jrg har ved mine journalers Giennemlasnmg fundet, at alle 
flags Vinde, faavel Nordlige og østlige, som Sydlige og Vestlige fore 
Regn, Taage, Hagl og Snee med sig, og at dette kand ffee, er ogsaa 
klart deraf, fordi udi alle Lande, fom ikke ere alt for sandige, opstiae 
fugtige Dampe, som blive til Regn-Sme- eller Hagl -Skyer, og kand 
med en paakommende Vind eller Bevægelse i Luften transporteren til 
et andet Sked; Desuden steer det ofte, at Skyer, som med en eller 
anden Vind ere forte hen til tt Sted, drives med en anden Vind der- 
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fra tilbage igien til et andet Sted; Saaledes tzcendre det sig/for Exempel, 
udi Aaret Í746 i Januarii Maaned , at vi i en Dags Tiid fik megM 
Regn med Nord-Ost Vind/ efterat Syd-Vesten Vind havde blcrst 8te 
Dage tilforn og bragt ma^ge Skyer med sig, men de efterfolgende 
Dage, da Nord-Osten Vind holdt ved, havde vi klart Veyr. Dog har jeg 
fundet stor Ullighed hos Vindene i Henseende til Regn-ogSnee*Skyer;  
thi udi de halvtredieAar, jeg her iKiobenbavn har givet agt vaa dem, 
har jeg fornummet/ at Vest og Sonden Vind tillige med de Vinde/ 
som ere imellem dem/ have dragt os langt meere Regn/ Taage og 
Snee til/ end nogen af de andre, saa at den heele Kant mellem Vesten 
og Sonden har vceret ligesom et Refervoir, hvorfra vort Land har faaet 
den storste kortion Vand, og som har verret saa overflodigen forsynet, 
at vi stelden have faaet klart Veyr, saalcrnge diste Vinde bave havt 
Raade-Rulm Derimod have de ostkige og nordlige Vinde ikke været 
saa fugtige/ men de have jevnligst bortjaget de Skyer/ som vare os 
tilforte fra Sonden eller Vesten/ og naar de bleve ved nogle Dage at 
blcrst/ flog det ikke feyl, at vi jo fik reen og klar Luft.

Med sydlige og vestlige Vinde have vi ncrsten altid faaet mildt 
og varmt Veyr, og det har vceret dem allene/ som tillige med Solens 
Varme have giort Ende paa Vinterens Kulde. Derimod have de 
andre Vinde dragt os Frost og kold Luft. Den stcrrkestc Frost, vi 
havde Anno 1746 og 1747/ kom udi Martii Maamd med Nord-Ost 
Vind, og Qvcrgsolvet i Thermometro stod den ene gang/ som var den 
4 Martii 1746, paa 22 Grader, og den anden gang / som var den 
I Martii 1747. paa 14I Grad. Hvis Thermometrum havde hcrngt i 
fri og aabkn Luft den 4 Martii 1746, hàvde Qvcrgsolvet uden Tviil 
ogsaa vceret sunket saa dybt som den 1 Martii 1747/ thi forend Vind- 
vet blev aabnet den 1 Martii 1747, stod Qvcrgsolvet llgeled s paa den 
22de Grad, og sank forst til 14I Grad, fftetfit Thermometrum havde 
en kort Tiid vcrcet i aaben Luft. Udi Aaretji748. dm 25 og 26 Febr. stod 
Qvcegsolvet paa i8 Grad, med en Ost'Nord-Ost Vmd, og den 5 Martii 
paa uf, den 6. paa 12.09 den 7. paa 13 Grad.med Norden Vind. Dlsse 
havevåret de koldeste Dage, medens jeg har observeret Vcyrliget. 
Udi disse to stdst-btmeldte Maaneder var Sundet lagt til/ saa atZftn 
kunde bcrre Heste og Vogn.
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I disse Aaringer have de si)dlige og vestlige Vinde blcrst «Men 
lige faa mange Dage, som alle de andre tilsammen. For Resten har 
/eg tkke fundet, at nogen Vind har havt sin egen Manned at regiere 
udi; thi de have alle uden Forffiel blcrst baade Sommer og V.nter, 
Foraar og Efterhost.

Udi Aaret 1746. havde vi to gange en meget stcerk Storm med 
vestlig Vind, som satte vor Frue Spiir i stor Bevcegelfe, nemlig den 
13 Oct. om Formiddagen og den 20 Dec. fra Kl. 12 om Natten tilom 
Morgenen Kl. 8. Vi havde ogsaa Haardt StormVeyr med Vest og 
Syo Vest Vind den 22.23. og 25 Dec. fom begyndte om Aftenen og 
vedvarede Natten igiennem, men disse Storme kom ikke mod de forste. 
An. 1747. havde vi ogsaa to saadanne forskrekkelige Storme, med 
vestlig Vind, som udi det forrige Aar, nemlig den 3 Dec. om For
middag- n og den 13. Ejusd. om Natten og Formiddagen. Imedens 
disse Srorme siode paa, bevcrgede Floyene sig frem og tilbage fra NW 
til SW, men for og efter Stormen var Vinden vestlig. An. 1748. 
Len 8 Martii havde vi ogsaa en temmelig stcrrk Blcrst afSonden med 
Sneefog. AsienVmd og Asien ril Sonden have ogsaa blcrst to gange 
og Nord -. V st here meget stcrrkt i disse Aaringer, men dog ikke ncrr 
med saadan Heftighed, som de forhen bemeldte Vinde.

Vindene mellem Sonden og Vesten giore gemeenligen vor Luft 
let; thi man sinder, at naar de blcrse over vor Horizont, Qvcrgsolvet 
i Barómetro synker. Det har meget sielden staaet over 29 Tommer 
9 Linier med disse Vinde, og udi de 29 Maaneder, jeg har giort disse 
Obfervationer, nemlig fra 1746. at regne, er Qvcrgsolvet Hver Maaned 
sunket til 29 Tom. 5^ Lin. og derunder med bemeldte Vinde, to gange 
har det staaet paa 29 Tom. , engang paa 28 Tom 94 Lin. og engang 
paa 28 Tom. 8i Lin. Engana er Let steget 6i Lin. udi klart og stille 
Vkyr med Sonden og Vesten Vind, men ellerser det tkke nogen Tiid 
steget over 4 Llnier, og dersom bemeldte Vinde bleve ved at blcrse, faldt 
Qvcrgsolvet ned tgien. De nordlige og ostlige Vinde derimod giore 
vor Luft tung, og det saa meget meere, som de blcrse lcrnge til; For 
Epempe! i^n. Maaned 1746. steeg Qvcrgsolvet i 7 Dage fra 29 Tom. 
4 Lin. til 30 Tom. 7L Lin. med NO, NW og SO udi klart Vcyr, og 
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heyere ft Qvcrgsolvet i disseAaringer ikke kommet/vg folgelig har Luften 
ikke heller vcrret tungere. Undertiden er ogsaa Qvcrgsolvet faldet med 
disse Pinde, helst med Syd Ost, men meget rarrover 3 à 4 Linier, og 
ellers har det gemeenligen stacret over 30 Tom. naar vi have havt 
en Vind af Nord-Vest, Nord og Osten, eller derimellem, og efterat 
Qvcrgsolvet, medens dG Vinde blaste, var faldet, steeg detigien, 
hvis de bleve ved at.blcrse.

Den heele Forstiel, som i disse Aaringer har vcrret imellem 
Qvcrgsolvets storfte og mindste Hoyde i Barómetro, er ncrsten 2 Tom., 
som er omtrent Tv af dets storste Heade nemlig 30 Tom. 71 Lin:. Den 
14 Dçc. 1745. faldt Qvcrgsolvet u Linie i to Timer, fierre Forandring 
udi saa kort en Tud har jeg ikke fornummet.

I den Tiid, jeg har observeret, har det haglet i Jan., Febr.; 
Mart., April, May, Jun.o^Novemb., og det Mttst udi Pebr., April 
oANovemb., saavel med eftligr og nordlige, som vestlige og sydlige 
Vinde, saa vel om Natten som om Dagen.

An. 1746. havde vi Nordlys den 25 Martii, den 12 April, den 
4. og 25 Aug., den 19 0Ä. og den 17 Nov. og An. 1747. den 16 Martii, 
den 4 May, den IO Sept. An. 1748. den 27 Pebr.

Jeg vil nu slutte denne Tra&at med efterfolgende Tabelle, 
som viiser i hvad Peyr og med hvilke Vinde Qvcrgsolvet i Barómetro 
har staaet hoyest og lavest hver Manned. Ligeledes lees derudi ved et 
Oyekast Forstiellen imellem Qvcrgsolvets mindste og storste Hoyde 
for hver Manned.

Aar 1746.
Tom. Lin.

Jan. den 13. 30. 7i. Vinden havde vcrret nw". tilforn, nu
stille og Luften fuld af Skyer.

den 6. 7 - - 29. 4. sw. Regn-Veyr.


