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Udtog
af hvad der angaaende

Veyrets og Luftens Forandringer og Beffaffenhed
er iagttaget i Trondhiem

fra de» iste Octob. 17s9- til den iste Octob.. 1761, 1

I Begyndelsen af Aaret i ^5 9 (a) blev Vinteren her usadvanlig mild, sår
deles i Februarii Manned, da der indfaldt saadant Toe-og mildt Veyr, at da jeg 

mod

(a) J de saa kaldte prene GrscUWaftlrge Erzählungen P: z p. 2gi findcs, at Myret 
i Leipzig og deromkring har og i Januarii og Februarii Maancder va'ret uftrdvaiuig 
mildt dette Aar.

af

GERH. SCHÖNING.
§ . r.

taben Trondhiem ligger under den (S30,26^ Nordlig Brede, efter de nye- 
J ste og beste Iagttagelser, og 20 Mile omtrent Vesten for Kiobenhavn, 

imellem Floden Nid paa den Sydlige og Ostlige, og Havet paa den Nord» 
lige Side, men mod Vesten hanger den sammen med det faste Land, hvor ogsaa 
i Ncrrvcerelsen ligger et temmeligt hoyt Bierg / Gteen-Licrger kaldet , men paa 
de svrige Land-Sider er den omringet af lavere og jcevnere Hoyder, hvilke mod 
Sonden i seer og mod Nord Ost endes med temmelig store Stener og jevne Marker. 
Mod Norden erden store Scnnd-Fisrd, en til 2 Mile breed tverts over^ Om» 
kringByener nu ingenSkove, undtagen lidt Krat og Lov-Skov, paa enFierding. 
eller halv Miil ncer ; ligefomog ingen ferffe Vande af Betydenhed findes i Narva» 
reisen. Hvilket jeg har anseet fornodent at erindre, da satvel et Sleds egen, som
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modSlutningen af bemeldte Maaned reyste fra Meldalen igiennem Buvigen, som 
kigger 2 Mile herfra Byen, og hvor Sneen om Vinteren gemeenligen blaser borr, 
saae jeg der paa sine Steder Bakkeneat blive gronne, og Grasser ak spire frem. 
Men saadam Veyr er det ikke, som man her onfter sig paa den Tid af Aaret, lige
som deten heller betyder noget godt, som og da skeede; thi denne alt for tiligeVaar 
blev siden forandret til en ubehagelig Ester-Vinter, fom varede saa tange med 
Snee og Kulde, at manpaa adffillige Steder ey krmde beede sine Crearurer ude paa 
Marken, forend mod.Slutningen afMaji Maaned (b), saa mange deroverssxaae- 
de, tit derpaa vilde folge et U-Aar. Dog forandrede Veyrek sig ved Junii-Maa« 
mds Begyndelse til det bedre, og blev siden den meste Tid af Sommeren bestan
dig godt,saa her blev et temmelig MAar ,ogpaasine Steder en rigHsst baade paa 
Korn og Hoe, men paa andre derimod toge begge Delestor Skade, deelsved Kul
de, deels ved indfaldendevaadeVeyrligt, den Bd Hoet skulde indhostes. Hosten 
blev ogsaa kold og fugtig: thi i hele October-Maanev havde man kun $ Dage, 
paa hvilke det ikke regnede eller sneede. Ven zdieOet. havde man allerede stark Rim, 
Frost, den 17de sneede det til Fields, og Dagen efter ogsaa i det lave. I Begyn
delsen afMaaneden blaste Vinden Sydlig og Ostlig, men fra den 6tc Sonden- 
Vind og Syd-Vest eller Nord-Vest om hinanden, da det i den forste Slags Vind 
regnede, men i den sidste sneede. Den 2 ide havde man en starkStorm af Nord- 
Vest , som varede den hele Dag og Nat igiennem , med stärkt Snee-Drev, men 
Dagen efter den 22de, lynede det om Eftermiddagen, hvormed fulgte en stark 
Hagel-Iling, og den 29de havdv man amr en stark Slorln afNoro-Vest med Sneo 
vgRegn. I

§. 3.

Z de 6 forste Dage afNovember-Maamd havde man Regn, siden indtil den 
2'4 de godt ogklartVeyr, undtagen at det sneede lidt ven Igde, og imidlertid blaste 
Vinden af Sonden og Syd-Ost, men den i6deNord-Ost. Mod Slutningen 
af Maaneden var Vinden Syd-Ost og Syd-Vest, da der regnede og var klart 
Veyr om hinanden. J December Maaned havde man i 9 Dage klart Veyr, i 7 
Mgn, i de ovrigeSnee. Den9de og 10de blasteen stark Storm af Nord-Vest, 
som endtes med en SwrmafNord-Ost, hvilken Vind blaste deu n te mere Ostlig 
og Sydlig, og bragte en stark Kulde med sig , faa ak Mercurius den rite om 
Morgenen var falden til 121, nren den 12te tllig Gr. under Frys-Puncten paa 
Celfii Thermometer, som jeg har betienrmigaf, og paa hvilket Mercurius heri 

Ffffz den

(b) Af nys bemeldte Sted p. 284. ftes, at Luften i den sidste halve Deel af Majo hari og ved 
Leipzig varet meget kold.
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den allerstrangeste Kulde ingensinde har faldet dybere, end 20 Gr. Den 13 te om 
Eftermiddagen gik Vinden om ril Syd-Vest, da Mercurius og steeg til 8' Gr./ 
og den i zde, efteratder om Natten havde blast en Storm af Syd-Vest/ indtil 3 
Gr. over Fryö-Puncten,

§. 4»

Aaret 1760. begyndte med en ffarp Kulde. Vinden havde fra den 30 Dec. 
tilden 6 Zan. varet Ostlig og Sydlig, tildeels og Nordlig, bvorpaa Mercurius 
faldt den 4de Jan. til i z', den 5 te til 18 J, nun den 6te om Morgenen alt til 20 
Gr. under Fr. Pt., da Kulden var her ret uscrdvanlig strung. Men samme Dag 
den 6te begyndte Himmelen mod Aftenen at blive tyk, da Mercurius var stegen til 
i4rGr., og om Morgenen efter den 7de, tit 9, men om Aftenen til 3! Gr., da 
Sydlige og Vestlige Vinde begyndte ar blase, hvilke siden vedbleve indtil den 22de 
vg derefter, da Vinden igien blev Ostlig; mm Kulden var ellers den heele Manned 
jgiennem kttn maadelig, og ftsrst den 2 8, da Mercurius stod pan 9 Gr. under Fr. 
P. ; ja det regnede fra den i;de til den 19de indus., og det iblant r et steerkt, og i 
i s Dage i denne Manned havde man klarr Veyr.

§. 5.
I Februarii Manned var ligeledes Snes og Regn om hinanden, med klart 

Veyr imellem, dog uden synderlig Kulde, hvilken var i Martio endnu mindre, saa 
den var störst den s te og 6te, da Mercurius stod paa 6 Gr., vg den 20de, da sam
me stod paa 7$ Gr. u. f. p. Vinden var messt Sydlig. Dog indfaldt der den 
7de, 8de og 9de i sier et flemt stormende og Haardt Veyr af Nord Vest med stärkt 
Snee-Drev. Mm fra denn te til Slutningen af Maaneden havde man mesten- 
deels klart og deyligt Veyr, eller Regn, og den 31te flot) Mercurius 51 Gr. over 
f. p. Fra April Maaneds Begyndelse indtil den 17de var tyk Luft med Regn og 
Snee om hinanden; men sidst bemeldte Dag begyndte en Ostlig og Nordlig Vind 
at blase, da det klarede opog blev koldt, saaatMercurimstod den 8de paa ir, 
og den 19de paa 1 i' Gr. under fr. p. Siden blev Vinden atter Sydlig og Vest
lig, samr Vestlig og Nordlig, da det imidlertid regnede og sneede til MaanedenS 
Udgang. Men den 14de, i; de og 16de blaste en Storm af Nord-Vest.

§. 6.
Maji Maaned var imod de forrige meget kold og ond i Begyndelsen indtil 

dm r zde, i hvilken Tiiv Synden og Nordm-Veym holdte hinanden ligesom Stan« 
gen,
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gm, da der gierne hlceste Sydlig om Morgenen, siden Vestlig og Nordlig , dog 
stedse koldt, og Skyer imidlertid stege idelig op fra beggeKanter, baade den Syd
lige og Nordlige, og need igien. Og stod den 8deMercur.paas Gr.underF.P Dog 
fik Sonden-Vindenden rzdeoverhaand, faa ar Thermometretstod denizde pack 
12 Grad over Fr. P., da man ogfaa fik er mildt og temmelig sterrkt Regn, paa 
hvilket fulgte klar Luft ogdeyligr varme Veyr, med Ostlige og Sydlige Vinde, fag 
at Mercurius steeg den 2 8de til 21 Gr. over Fr. Pi, da det og regnede lidt. Sam
me milde Veyr vedvarede i Begynvelfen af Juni i Manned medSydlige og Vestli
ge Vinde, deels og Vestlige og Nordlige, vadet ogregnede et Par L)age.

§. 7-
Men paa dette deyllge og varme Veyr fulgte ett «formodentlig og forunderlig 

Forandring: thi den 12te blev Vinden Nordlig og kold, faa det om Eftermiddagen 
haglede lidt; men den 1 zde haglede det endnu stärkere, og sneede noget om Ratten, 
saa det kunde fees om Morgenen i de hope Fjelde. Dog rakte denne Snee ey ned i 
detLave, ey heller blev den lamge liggende, ffiont det sneede i HoydenHaledes, ar 
Marken laae hvid af Snee nogle Timer frem paa Dagen. Den 14de blaste Vin
den Nordlig og Ostlig, da det atter haglede imellemstunder, og Mercurius var 
falder ril 10 Gr. over Fr. P. Dog var alt detce kun som en Forlober for en endnu 
vcerreRie (c); thi den 15de blcrste Vinden forst Vestligog Sydlig, siden Ostlig, 
hvilken OstligeVind om Eftermiddagen frembragtren stark Snee-Kave, som va
rede nogle Timer, ognedlagdesaamegenSnee, at paa min GaardRonningen, 
fom ligger pan Bye-Aasen og temmelig hoyt, hvor jeg den Tiid var, laae Sneen et" 
Qvarreer hoyt over Jorden. Der var et, vel ubehageligt, dog arrigt og rart 
Syn, at see Jorden , ester faa godt og mildt Sommer-Veyr og foregaaende stark 
Varme, ligge overalt bedakker med Snee, ligesom om Vinteren, og de gule' 
Blomster, tillige med Broddenpaa Agrene, hist og her ar titte" frem igiemmuden 
hvide Snee, hvilken paa Agrene laae kun halv faa tyk, som andensteds, og hvor 
Q.verger havdestaaeriGrinder (dj, sar hvor Jorden var meest godet, laae den 
kun en Finger ryk, ligesom den og paa de Steder, hvor man havde ladet Lyng og 
Ovister afbroenve til Aste, var ry faa dyb, som ellers". Hvilket altsammen nok
som viser, hvor megetJordenSGiodning og-Dyrkelse glor til ar berage Snee og 
Kulde meget af sin Krast, og ak disse Ting maa nodvendigi er Land forminvstes, li
gesom Jorden bliver mere og bedre dyrket,

§. 8.
<c) Ri- kalder ran dkf her til lands, Miat' ct ondt ost Haardt Gryr ir.dfalder, oz vedvarer 

nogen Tiid, men side« ophorer. Af hvilke Rier man her har adskillige Slags..
M Grinder kaldes her visse Jndh.rg,linger, som mail flotter fra et Sted t;i tt andet, hvvn 

Ereatnrerne flaae indslntteöe om Natten, oz om Dagen, naar de malkes.
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§- 8-
Om Aftenen efterår bemeldte Snee var falden, blaste Winden Vestlig og 

Nordlig, og om Nauen ester Vestlig og Sydlig, remmelig stark vg kold, vadet 
tillige haglede og fros, saa ar Sneen blev paa de fleste Stader liggende den hele 
Nar, paa andre, fom laae hoyere og ril Marken, til hen imod Middag efterfol» 
gendeDag, og paa nogle den hele Dag over/sier hvor Sneen havde falder faa dyb, 
arden rakreril Knaes. Der erventeligt, ardefleeste ville ansee saadanr Som- 
mer-Vayrligt med Forundring og Skrak, og det Land ulykkeligt, fom samme er 
underkaster. Her til Lands erver og heel usadvanligr, ar saadanr indrreffer paa 
den Tid afAarer. Dog ville kyndige Folk sier ikke ansee der for nogenUlykke, naar 
saa skeer, ffionr det for Crearurernes Skyld kan vare ubehageligt og fortrydeligt, 
da Forfarenhed har lart dem, ar paa saadanr Veeyr gierne folger er godr vg frugt- 
barr Aar, hvilket og denne Gang indtraf. Men om Solens Formorkelse, som 
ved de Tider indfaldt, kan have vceret Aarsag, eller giorr noget til saa usædvanlig 
en Handelst, .hvilker Bondernehervilde.foregivesig ar have lcerr af Fvrfarenhed, 
der er noget, som behover videre Underssgning og Bekrastelse.

Den 16de, Dagen efterat bemeldte Snee var falden, stod Thermom. 
paa 5 grad., om Morgenen, Men Veirer begyndte derpaa strap ar blive mil
dere, og Vinden at blase af Syd^Vest med noget Regn imellem; hvilket ved> 
varede den og de 2de folgende Dage, vg fulgte derpaa sydlige og ostlige Vinde 
med klart og varmt Veir, til den 25. in cl., da Thermom. stved paa 25. gr. 
vv. f. p. Jmidlertiid steege alle disse Dage tykke Skyer op, som truede med 
Regn og Torden, men den starke sydlige vg ostlige Vind holdt dem stedse af, vg 
satte dem tilbage. Dog fik man mod Enden af Maaneden Regn, og i Begyn
delsen af Julio havde man Regn, og Solskin vmhinanden, et frugtbart Veir- 
ligt, indtil den i;de, da der faldt et meget hastigt og stärkt Regn, som et Vol- 
kenbruk, og Torden hertes, ffionr her langt borte. Siden var Veircr mest 
fugtigt, Vinden Vestlig og kislig, og fra den 26. indtil Maanedens Udgang 
deiiigt klarr Veir, hvilket vedvarede i Begyndelsen af folgende, indtil den 5, 
6. og?de, da der om Morgenen var stark Taage, hvorpaa den 8de fulgte et 
stärkt Regn med Torden, hvilken man nu forste Gang i dette Aar her havde.

§. 10.
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§. io.

De sidste Fte Dage af Hundedagene forte Regn med sig, ligesom de forste. 
Ved Slmmngen af Hundedagene lod Tordenen sig og et par Gange hore. Den 
22de Aug. blaste en meget stark Storm af Synden, som en Orcan, hovrpaa 
fulgte om Aftenen et stärkt Regn. Siden var Veir^t temmelig got med vestlig 
og nordlig Vind og Regn, hvilken den 28. blev ostlig og kold, saa der om Nat- 
An forud faldt Rimfrost i det hoye og til Marker«. Begyndelsen af 8exr. Man
ned forte koldagtigt Veir med sig, med vestlige og nordlige Vinde samt Negn; 
Men fra den 7de til den 21. var'bestandig got klart Veir, og saa stille, at der 
moppe blaste en Vind-Gust, uden lidt af en Syd-Ost. Imidlertid stod der 
gierne hver Morgen en tyk Taage over Landet, som fordeelte sig, naar det leed 
frem paa Dagen, og det altid i det Hoye, men i det lave holdt den nogle Dage 
bestandig ved. Z denne tykke Taage saaes en heel Regnbue, dog allene med 
den rode Farve, da jeg reiste fra minGaard, hvor ingen Taage var, og kom 
med i der lavere; Og ved der jeg havde Solen, »ersten den heele Vey, bag mig, 
stod bemeldte Regnbue stedse lige for mig, ligesom en stor Pork. I Begyndelstn af 
Octob Manned var Veyret gor, da Vinden blcrste sydlig, og iblant noget ostlig, 
med Regn og klart Veir om hinanden, indtil den 16, da det begyndte at blceft 
sterkt fif en Sydvest, med Regn og Hagel, og derpaa sulgre den forste Snee 
den 18, med stark Vesten-Vind; hvorefter Luften igienblev klar, men kold, indti 
-mod Slutningen af Maaneden, da vet sneede, og den sidste Dag regnede. I Nov* 
Manned b,laste Vinden mest sydlig og vestlig, eller sydlig og ostlig, og af sidst be- 
ineldte Kam blcrste den 7de en stcrrk Storm. Den 14de konede det om Aftenen. 
Det samme ffeede ogom Morgenen den 19, og er det mcerkeligt, ar folgende Dag, 
deir 2oz r>ar i Hannover ethaardtVest med Lynild og Torden. Mod Slutnin
gen af vecemb Manned, blcrste det meget stcerkt af Sydvest med Snee-Drev og 
Regn; men for Resten var Veirec remmelig got og Vinden mest sydlig.

§. IL

Anr 1761. var Vester forst i Januar. Maaned meget Haardt med starke 
Vinde af Sydvest og Nordvest, sitmt Slud og Snee-Drev. Den i sde blcrste 
her iglen Storm af Sydvest, som siden gik om til Nord-Vest. Samme st'eede 
og den 22.23. 24 og 25. og ligeledes den 2. Febr., og den 21. dito af Vest. 
Mod Slutningen af denne Maaned sneede der sterkt ncrsten hver Dag. Martii 
Maaned var vel i Begyndelse» noget ond med Slud og Snee-Drev, men fra 
dm 4de til den 21. var mest godt Vest med Regn og Svlffin, ffiont der iinel- 

Gggg lrmstun-
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lemstunder indfaldt Narre-Frost, faa Sneen meest roede bort, og paasine Ste
der gik gandffe af Marken, ved der gode og milde Veir. Og endffionr Veirec 
blev mod del sidste afMaaneden, igienondt, faa begyndte dog Lover, endeel 
Skeder, hvor Dneen gandffe var borrrcrrer, at flane ud paa Trererne. I Be
gyndelsen af April Maaned havde man forst nordlige Vinde med Snee og Ha« 
gel, siden vestlige og fydlige med Regn og Toe-Veir, hvilker var den 6. faa mildt, 
ar Thérmom. stod paa n. grad. ov. fr. p. Men den ?de blceste en Storm af 
Osten og Synden, hvorpaa fulgte, fom vedvarede den heele Maaned igiennem, 
Regn og Snee om hinanden, med Vestlige og Sydlige eller Vestlige og Nord
lige Vinde. Maji Maaned var i Begyndelsen bedre, end den blev mod Slut
ningen : Thi Veir^'t var til den 22. mest klart og mildt, saa at Therm, stod 
den 17. pan 17. grad., men siden blev Vinden Vestlig og Nordlig med Regn 
og Snee, hvilke sidste fornemmelig faldt den 24. 25, da Thermom. var faldet 
ril 3. grad ov. f. p. om Morgenen, og den z6, hvorpaa Veirer blev mildt og 
godt, men tillige torrere og varmere, end man gierne suffer paa den Aarers Tid- 
rhi den bestandige Torke, som siden indsaldr, giorde at baade Gresser og Agrene 
toge Skade, saa ar der paa de fleste steder blev kun lidet Hoe, ffiont man dog 
fik der vel indbierger, ved der at Veirer var mestendels godr og klart indtil Aug. 
Maaned, i hvilken det var remmelig ubestandigt og meget fugtigt. I sar 
faldt paa sine Steder, fornemmelig i Borte-Skogn, er usædvanligt stort og 
sterkt Hagel, som paa nogle Gaarder reenr nedflog al Scrd den 9de Aug. For 
Resten blev dette et temmelig frugtbart Aar, og Kornet tilig modent, saa at man 
paa adffillige Steder nmatte fficrre sine Agre sidst i Julii Maaned,. Hosten 
blev og uscrdvanlig god, faa at man i Sept, havde kun Regn et Par Gange, 
og i Octob; Maaned har Veirer veeret bestandig klart, ffiont Natte-Kulde 
tillige har indfaldets indtil den ryde da man her forste Gang i Aar fik Snee..

§. 12.
Efter denne korte For tcrling om Veirets Beffaffenhed i Almindelighed man 

der endnu vare mig tilladt at tilfoye nogle Anmcerkninger, hidhen horende, for 
at samle paa eet Sted hvad som om een eller anden Ting endnu kan vare at er
indre , saasom 1) At de Vinde, som har mest regieret, strrdeleö om Vinteren 
vg Vaaren, ere Vestlige Vinde, fornemmelig Syd-Vest og Nord-Vest. Med 
diffr Vinde indfalder her gemeenllgen, naar saadant sseer, den starkeste Storm,- 
hvilken gierne begynder af en Syd-Vest, og kan vedvare et heelt Jevndogn^ 
undertiden ogsaa to eller tre Dage, ffiont ey ofte, da Stormen gemeenligen ep 
legger sig,, forend Vinden, gaaer,. eller som de sige,, springer om til Vest og 

Derfra
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Derfra til Nord-Vest, med hvilken den gierne endes, undertiden og med 
Nord-Ost. Med forbemeldre Vinde har vi og her den meste Snee og det meste 
Regn, hvortil det store Vester-og Nord-Hav, som omringer Landet paa den 
-eene Side, giver en riig Materie, undertiden mere, end man vel er tient med. 
Man kan her faae Snee med alle Slags Vinde, dog sielden med Sonden, 
Syd-Ost-Osten-og Nord-Ost-Vind. Derimod falder her den meste Snee med 
Vesten- og Nordvest-Vind ; Og sneer det da ikke gierne en i Træk, med mindre 
stormende og uroligt Veir tillige mdfalder, men man har stistesviis Snee og 
klart Veir om hinanden, saaledes, at en Stund er Luften saa fuld af Snee, 
Der gierne er geleidet af en hæstig Blast, at man neppe kan see et Borse-Skud 
frasig, hvorpaa folger klart Veir og stille Luft, som atter afloses med sierkt 
Snee-Drev, og saaledes stedse oru hinanden. Hvilket vel har sin naturlige Aar- 
sag, men vidner tillige om Guds Vise Forsyn , som i alle Ting , saa og heri: 
Thi her til Lands og längere Nord falder det meste Fifferie seem ud paa Ho
sten og om Vinteren, da og mange Reiser maa flee til Sees. Men 
nu er intet farligre for dem, som giore Soe-Reiser, end at blive overfalder 
af tyk Snee-Kave (e) og Vind tillige, ved det man umueligt kan see sig for 
og magtte »lodvendig tage Feil af Veyen, samt sene Livet til, hvis ikke Luften 
paa forbemeldre Maade imellemstunder blev klar, saa man kunde rette sin Kurs 
og undgaae Faren. Ligesom man og har Exempler paa dem, som i saadant tykt 
Veir og tonge vedvarende Snee-Kaver, har en heel Dag farer vildt runde om 
paa Soen, og verret næsten paa samme Sted, hvor de begyndte: Thi det steer 
og undertiden, at der salder en stor mængde Snee i mildt og stille Veir, da det 
kan snee et heelt Jevndogn og længer i een Træk , og Sneen, ved det den er stor 
og til deels fugtig, legger sig i store Dynger paa Træernes Greene, og gior ofte 
stor Skade, særdeles paa Lov-Skoven. Dog spaae Bonderne, naar saadant 
fleer, sig her .et gor Aar og en fuld Lade.

§. 13.
Det steer vel undertiden, at her falder Regn med sydlige, ostlige og nord

lige Vlnde, dog sielden, ey heller meget og til nogen Bestandighed. Men det 
nieste Regn faae vi med Syd-Vest-Vesten-og Nord-Vest-Vind. Og naar det 
fleer, særdeles naar Vinden blæser fra sidst bemeldte Kant, bliver end og midr 
om Sommeren, gierne Veiret koligt og ubehageligt, da det og ikke sielden hæn- 

Gggg 2 der,

(e) Slice Rave kalder man det om Vinteren, naarenstcrk, eller maadclig Blæst,- opfylder 
Luften , enten kortere eller længere, med saa megen Snee, som imidlertid nedfaldet, at 
man neppe kan ser de Ting, som tre end og i Nærværelsen.
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der, ar saadant Veir kan vedvare otte, jafiorun Dage; Thi den megen Taags, 
fom af det store Vester-Hav opstiger, bliver,i naar Vinden begynder atblcese 
af den vestlige Kant, dreven ind over Landet, hvor den, veels af den lange 
Fieldstreekning, som ligger osten for os, mellem Norge og Sverrig, veels af 
Landets egne Fielde, opholdes, opsamles og tilsammen trakkes; Hvilket giver 
Luften stedse Materie til Regn, ved det at Biergene ey allene beholde hos sig 
Fugtigheden af bemeldte Taage, og samle deraf de tykke Regn-Skyer, men og, 
naar disse har givet fra sig hvad Regn dr indeholdte, uddunste iglen den Fug
tighed, som de har imodtaget-, ved det. at Luften i oven for eller omkring dem 
holder sig kold, hvilken atter nedfalder i Regn og paa nye opstiger og savledes 
stedse om hinanden, indtil Luftens Bestaffenhed forandres. Hvorledes bemeldte 
Fugtighed af Fieldene opstiger, er her tydelig, at see, ncrsten saa ofte Regn ind
falder, nemlig som tynde hvide Skyer, der opstiger som en Rog, efterat de ofte 
i eet Oyeblik, har samlet sig«; Og naar det steer, er man som oftest vis paa 
Regn, men legger derimodTaagen sig ned V der Lave,, venter man gierne arder-' 
xaa sviger klart og bestandigt Veir..

§. 14
Fremmede, svm boe Sor paa, stuldr vel gisre sig Ve Tanker, at vi her, 

Ka langt op i Nord maarte sm Vinteren have en stark og. bestandig Kulds. 
Men Forfarmhed lerrer vs der, som er tvertimod, ofte mere, end man her 
stiotter om , hvor man heller ouster sig.stadigt Frost-Veir om Vinteren, end 
mildt Toe-Veir eller Regn, da det forste saa vel befordrer Landets Brug og- 
Handel, fom fornemmelig til Lands steer om Vinteren- over de ined Jis og: 
Sure belagte Soer, Elver, Fields, og Moratser, hvor man ellers meget van« 
steligen eller siet ikke kan komme frem, og.da-man her ikke er saa meget bange 
for Vinterens Kulde, om den end var nok saa streng , som for een -reneste kold 
Nat om Hosten- Ey at tale derom, at man efter Vintre, som ere i mide alt
formilde, spaaer sig kolde Foraar, 04 stene eller maadelige Aaringer. Den- 
strerngesteUulde,- som her har verret i de 2dr Aars Tiid, i hvilke jeg har givet 
agt paa Veirets Forandringer, indfaldt den 6. Januarn 1760, da Mercurius; 
i C el Gi Thermom-, var falden til 20. grad, under Fr. p. For Resten stal Kul
den her veere streng, naar den falder til 14,12. eller grad , og gemeenligen 
siaaer den derover, paa 4,5., 6. Grader.- Med ostlige Vinde, og med dem, 
som blerse af Nord-Ostog Syd-Ost har man her om Vinteren den starpeste 
Kulde, men derimod indfalder med'sydlige og vestlige Vinde, ofte Regn og Toe- 
Veir. Saa lange Kulden er maadelig, er Veiret og gierne mest bestandigt, og

staaer
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staaer sig heller til Sner , end til Regn, naar Forandring ffeerr Bliver Kulden 
derimod ret streng, og rager ril den eme Dag efter den anden , hvilket gierne 
vedvare i tte Dage, saa staaer gemeenlig Veirer, naar Kulden er kommen paa 
der heyeste, sig om paa eengang ril Regn og Tse-Veir, hvormed vore Vintece 
ofte afvexle. Dog steer der og i bemeldte Tilfalde, ak der ved saadan Foram 
dring Sner nedfalder , og dersom da derefter Luften bliver klar, kan man vente 
strengere Kulde end for. Naar Kulden er saaledes rer streng , opstiger der af 
Haver en ryk Rog eller Damp, som staaer over Soen, som en tyk Skye, her 
Frost-Gnav kalder, hvilken foeaarsages deraf, at Luften da er saa meget kol
dere, end Soe-Vandet, og gior meget, og maastee der fornemste dertil, ae 
Vimer-'Kulden her er saa maadeiig streng, og at naar ven er streng, den dal 
saadan Hast forandres.

15.
UstedvanligePhenomena har her ey vcrret at see, i denTiid, i hvilkenjegher 

har givet Zlgt paa Veyrets Bestaffenhed. Og hvad Nordlyset angaaer, saa har 
famme vek vceret og er her meget giangs, men om dets rette Aarsag er jeg endnu 
kigesaa uvis- som for. Dog synes mig endnu, at Sal. Hr. Barhows Mening derom 
er blank alle den'rimeligste, og ar alle Nordlysets phenomena derefter allerbest kan 
forklares. Merrkeligt er det, ak naarHimmelen ellers overalter klar, viser sig, som 
jeg har ofte i agttaget, forend Nordlyset kommer, mod Norden, som en mork Rog 
eller Taage, oven over og igiennem hvis overste Kant Nordlyset, naar bemeldte 
Taage eller Dunster ere opstegne til en vis Hoyde, forst som et svagt Skin og 
siden klarere fremstinner. Hvilker visseligen er et kraftigt Beviis for, at Nord
lyset faner sit Skin fra Norden, og ey oven, men neden fra. Thi denne Rog, 
fom de Gamle og har observerer (f), cg som, naar Nordlyset fremstinner, 
staaer som en Skygge inden for Nordlysets h/e Bue, hvilket end ogsaa i de 
ftdlige Lande i dette Seculo er iagttaget , er ikke ander, end' en Samling af 
flygtige Snee-og Is-Partikler, hvoraf Luften om Vinteren er fuld, og som, 
naar Luften dertil er beqvem, tommer trekkende saaledes samlet fra Norden til 
Sonden, men maae synes rnork for Tilstuerens Oyne, indtil den er kommen 
ril dm Hoyde, at angulus incidenti« fra Lyset, bagen for mod Norden, bli
ver ligesaa stor som angulus reflexionis, ligesom det steer i Regnbuen stionk 
paa uliige Maade, da forst den overste Kane bliver lys, og saa meere deraf, 
efter fom det, stiger meere og meere i Hoyden til. Er nu Luften overalt ftrvn 

Ggg g 3 W

(k) Som kan ftes af det gamle Nvrdste brist, Speculum Regale kaldet.
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og holder en lige Vagt, bliver herpaa Nordlyset ak see i en ordentlig Bue, hvis 
ikke, saa spreeder Materien sig uordentlig ud, og Nordlyset bliver flygtigt, 
ligesom Luften er i Bevagelse til, hvori disse Partikler ligesom svammr 
omkring, hvilke jo klarere og reenere de ere, jo klarere bliver og Nordly« 
set, hvilket ey heller lader sig see, med mindre bemeldte Partikler ere beho- 
rig adspredde og ligesom fortyndede, som man blant andet kan see af forom» 
talte Nog eller Taage mod Norden, hvilken oste seer ud som en dunkel-lys 
Skyr, overst i hvilken histog her eendeel Straaler af Nordlyset frembrydeiblant, 
men undertiden igien bliver den saa stagende, uden at komme til nogen ret Klar
hed, fordi Materien er alt for tykt samlet, og af een eller anden Aarsage holdes 
tilbage, saa den ey behorig kan udsprede sig. Og heraf meener jeg, arman kil- 
deels kan forklare Aarsagen kil den forunderlig hastige Forandring, som man bli
ver vaer i Nordlyset, naar det oste i et Oyeblik udflukkes ligesom paa eet, og 
teendes paa et andet Sted, eller synes at fare frem igiennem Luften, som en 
Strom : Thi Sagen waae vare denne, at den hcrftige Bevcegelse, som den 
latte pg tynde Luft er udi, i hvilken bemeldte smaa Jis - Parcikle svomme, dri
ver undertiden disse Partikler lettere tilsammen, da Nordlyset synes at Dukkes, 
og undertiden atter fra hinanden, da det paa nye synes at toendes, og ligeledes 
at fare frem, som en Skrom, naar bemeldte tynde Lust , af een eller anden Aar
sag, sattes i en hastig Bevagelse, som gemeenligen steer fra Osten mod Vesten, 
og trakker didhen med sig de lysende Partikler, af hvilke den er opfyldt. Lige
som man ogsaa ofte har marker, at hvor Nordlyset nylig tilforn harffinnetgandste 
klart, der erdet blevet borte, oghae efterladt sig ligesom en klar Skye eller Ros, 
hvortil Aarsagen vel maae vare, at den lysende Materie da er bleven fortyk, saa 
den har confunderet og fordunklet den forige Klarhed og Glands.

§. 16,

I saadant Tilfalde, nemlig naar bemeldte Is-og Snee-Partikler krakke 
sig meget tal sammen, steer der ogfaa, ar de ey alleene miste deres Glands, 
men ogsaa med deres naturlige Tyngde soge ned til den nedere Luft, og der blande 
sig med fleexe af deres Art, da pe tilhobe falde ned og bedekkeJorden, som med 
en tynd Snee, eller Rimfrost, hvilket ester et stärkt Nordlys at vare steet, baade 
andre har marker, og jeg af egen Erfarenhed har befundet at vare rigtigt, lige
som der samme ogsaa kan siges om hvad Sal. Hr. Farhow har anmarker, nem
jig , at naar Himmelen om Dagen forud har varet hist og her overrrukken med 
visse tynde Skyer, eller hvide S trager, ere samme om Aftenen derpaa blevne 
forvandlede til Nordlyser. I Betragtning af hvilket og andet saadant, der vel
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maar blive en afgiort Sag, al Nordlyset henhorer tU vor Dunst-Kreds, og 
M det har sin Oprindelse af samme Materie, hvoraf Skyer og Snee fremkom
me; Dog med den Forssiel, at hvis Nordlys deraf ssal blive, maae bemeldte 
Materie bestaae af de letteste og fineste Partikler, som ved deres Leeched stille sig 
fra de grovere, og jo lcrttere og finere de ere, jo hsyere opstige de i den overste 
Dunst-Kreds, hvis Flygtighed foraarsager Nordlysets hastige og forunderlige 
Vevcrgelse. j Saa ar efter dette bliver Nordlyset ey andet, end en Samling af de 
fineste og lcetteste Snee-og Is-Partikler, hvilke svamme om i den overste Dunst- 
Kreds, og naar de der ere i behorig Mcengde, og staae i en vis Stand mod 
Tilssuerens Oye, da oplyses af et vist Skin mod Norden,, og kaste samme Lys 
ril vort Oye.

Z. 17«
At bemeldte'Snee-og Is-Partikler ere i Stand til at brakke Lysets Straa- 

ler, kan vel ingen Naturkyndig nagte, saa ar Knuden alleene bliver denne: 
Hvorfra Nordlyset faaer sit Skin, og fra hvilket Lys de Straaler komme, som 
brakkes der igiennem? At det faaer sit «Lys fra Norden (g) kan ikke ncegteS 
af den, jsom har nogenledes givet'Agt derpaa, og at det faaer bemeldte Lys 
neden, og ey oven fra, synes og efter de almindelige opliste Regler at vcere noget, 
som maae tilstaaes. Men hvor har vi i Norden det Lys , hvis Straaler faa- 
ledes, som sagt er, foraarsage Nordlyset i vor Dunst-Kreds ? Om vi sagde, 
ac der under Nord-Polen brandte en bestandig Ild, eller at Ver laae en Hoben 
Ild-sprudende Bierge, vilde vel ey mange troe os paa vore blotte Ord, ffiont 
Sagen derved kunde leet afgiores. Men nu er, saa vidt man veed, intet saa- 
dant der at finde, men heller lutter Iis og Snee; hvorfor om det var mueligt, 
ar samme kunde give saa meget Skin fra sig, som behoveves til Nordlyset at 
frembringe, ssulde inter vcere rimeligere , end ar det fik sin Glands derfra, ved 
Hielp af et andet Lys, hvis Straaler bleve sorst brekkede fra bemeldte Iis til 
Nordlysets Materie, og siden derigiennem til vort Oye. At dette i sig selv er 
umueligt, stat vel neppe kunne beviises; og rimeligt maatte det blive om jaadant 
Lys, som vi nylig omtalte, nogensteds var at finde. Sal. Hr. karbow mener, at 
dette Lys kan komme fra Maanen og Stjernerne, og jeg mener, at han derudi 
har Rcet, og at de Grunde og Beviiser, som han derfor anforer, ey ere at forka
ste. Den heele Vansselighed bestaaer derudi, at det Skin, som Stiernerne give 
fra-sig, synes at vcere altfor svagt Dertil, at det ssulde kunne, end og efterår 
det eengang er brcekket, frembringe saa klar en Glands, som Nordlyset har.

Men
(g) Hvoraf det og sommer, ot jo strygere Nord man er, jo klarere og stcrrkere vises Nord- 

lystt.. See Spielbergs Tractat vm Nordlyset Phxnom. IX. p. 6.
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Men denne VansteligheD er maasteeey saa stor, at den jo af en forfaren Natur
kyndig tøt kunde haves. Og synes mig, at, endstiont der Skin, som Stier
nerne kaste fra sig ned paa vor Jord, kommer os, som ere Jorden saa nar, og 
vame til stärkere Lys, svagt og ringe for, saa kan Det derfor allerhelst naar det 
falder paa saadanne Ting, som Jis og Snee ere, vel synes stärkt nok for den, som 
var , at vi saa stal satte, et Par Mile hoyt op i vor Dunst-Kreds, og kunde med sit 
Syn naae den Gronlandste Jis. Ligesom en Indbygger i Maanen vel neppe stal 
troe, at Solens Skin ,som falder paa Maanen, stal vare saa stärkt, og give saa« 
dan Glands fra sig, at der kan oplyse vor Jord-Klode, eller at Maanen selv stal vi
ses for os saa blank, som en Lue, da det er venteligt, ar Maanens Overflade ligesaa 
lidt stinner for dens Indbyggere, som Jordens stinner for os. Og dog kan Maa
nens Skin og Straaler, stisnt de og eengang ere brekkede, ogkunetlaanrLys, baa- 
de give madan Glands frasig, og paa nye lade sig brakke, som man kan feej visse 
tynde Skyer, naar de krakke for Maanen, at der vises bl aae, gtrleog rode Farver, 
ligesom i Nord-Lyser. At jeg her stal forbiegaae den Omstcrndighed, som jeg et 
Par Gange har lagt Marke ril, nemlig at i de tynde hvide Skyer eller Strcrger, 
som undertiden sees paa Himmelen, har Maanens Ekm frembragt Nordlyset, ef
tersom dette beroer paa noyere Iagttagelser, og er noget, somjeg endnu ikke tor gi- 
ve ud for en Sandhed,

§. i8.
Endnu maa det vare mig tilladt ak giore nogle faa Anmærkninger om Nord

lyset, for ar forbedre eller rerce endeel andres Beretninger derom.

i .) Saasuarr Nertterne begynde her at blive noget m orke, er Nord-Lyser 
nasten hver Nar eller Aften ar fte, dog ikke altid, uden for dem, som give rroye Agt 
Derpaa, og saa fremdeles. Imidlertid steer Det dog, sti om sielden, ar Nord Ly
ser , end og naar Himmelen er overalt klar, ey kommer til syne, hvortil Luftens og 
Veym.s da varende Bestaffenhed vel er Den rette Aarfag.

2.)  Nord-Lyset lader sig ofte see, endog i det tykkeste Regn- og Sner- eller 
Storm-Weyr, nemlig naar De rykke Skyer stille sig saa meget ad, ar man kan Der« 
igieunem fte Nord-Lyset, som altid holder sig i Hoyden over De rykke Skyer. I 
stille Veyr sees Det og, og stiom Himmelen er styer, dogsaaledes, at Det ner sten 
et ukiendeligr, uden man giver Desbedre Agr Derpaa. Og alrsaa er Den Sakning i 
alle Maader rigtig, idet mindste her paa Sred-t, at man aldrig bliver Nord-
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Lysir vaer, medmindre Himmelenergandskeklar, ogac Nord-Lyset for# 
svinder, saasnarr Skyer opstige (g).

3.)  Ligeledes behover derog nogen Jndflrankning, at Nord-Lyset ey sies, ester, 
ar Mlaanen er 6 Dage gammel, og forsvinder, saasnarr Fuld-Maane gaaer 
op (h): thi vel er det rigtigt nok, at Maanen med sit Skin ofte fordunkler Nordly, 
fet, saaat detentenikke, eller neppe kan sees. Men imidlertid har jeg dog meere 
end eengang market, at Nord-Lyset har ladet sig see ncesten i sin sulde Glands, end» 
vg i FuldMaane og i fuldkommen Maaneskin, og spreder sig ud over den heele 
Himmel, endog forbi Maanen, uden at tabe ret meget afsin Klarhed. Dog skeer 
Detteeyoste, ogikkunnaar Nord-Lyseterretstortogstärkt.

4.)  At Nord-Lyser uden synderlig Lorskial bevcegcr sig mod alle V,an- 
rerafHimmelen (i), er velrigtigrnok, naar Derved i sar forstaaes de flygtige og 
ustadige Nordlyse. Men naar det heder, at Nord-Lyser som oftest bevceger ftg 
fra Nord-Ost ril Gyd,Vest, faa bchover denne Sætning ogsaa noget at rettes 
vg indffrcenkes: thi hvad det Slags Nord-Lys i sar angaaer, som viser sig i en or
dentlig Bue , omtrent i Nord-Nordvest, saa har jeg altid marker, at naar dem 
ne Bue trakker sig hoyereoppaa Himmelen, hcntil eller forbi Zenith, ogsaa vi
dere mod Sonden, gaaer den stedse frem ligesom efter samme Scrag, paa hvilken 
den i Begyndelsen stod, og bliver Sonden for Zenith staaende i Syd-Syd-Ost 
omtrent, stiont bemeldte Bue underveys ofte paa een eller anden Kant viger frem 
eller tilbage, eller paa sine Stader afbrydes.

5 .) Ligeledes skeer det og meget sielden, ar dette Slags Nordlys, (de andre 
kan jeg ey saa vist sige det om) bevager sig mod Norden. Dog har jeg een eller an
den Gang marker, at bemeldte Bue, efterår den var stegen til, og over Zenith, 
har faaet en modsat Bevagelse, og trukket sig Nord paaiglen, da derpaa har fulgt 
en stark Blast fra Norden. Ligesom det og rappe skal siaae feyl, at naar Nord-Ly- 
fets Bue trakker sig forbi Zenith hen tmod Sonden, Der jo skal strap efter vpblase 
en Sydlig eller Syd-Ost-Vtnd, og hvis den allerede tilforn har blast, kan man i 
dette Bifalde vente, at sammeVind vil längere holde ved.

6.) At

(g) Spidberg om Nord-Lyset. Phænorn, 2. p. L confr. Barhow, Obfervation, p- 24,

(h) Spidberg. loc. cit. Phxnom. z.

(i) Barhows Obfervat. pag. 6,
Hhhh
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6.) At oftbemeldteBue, saasnarr den er kommen forbi Zenith > mister 

gandftefinRIarhed, og gandsse forsvinder (k), er vel rigligt nok, hvad de 
fieste Tider angaaer; mendenneNregelbehoverognogen Undtagelse: thi jeg harey 
allene ofte sect Buen atbeholde sm fulde Glands, efterår den var kommen temmelig 
langt forbi Zenith, men at den ogsaa, uden at forsvinde , ssiom med et svagt 
Skin / hårtrukket sig langt henne mod Sonden, og er der bleven staaende, omtrent 
i samme Hoyde fra Horizonten, i hvilken Nord-Lyset staaer i Nord, naar det forst 
viser sig. Ligesom man og i dette Tilferlde altid seer rde Nord-Lysets Buer, den 
rene i Nord ogden anden i Soer, staaende begge lige hoyk, og lige mod hinanden; 
Vader under Buen i Soer har og vceretlige saadan mork tynd Taage arsee, som un
der den mod Norden, til Tegn, at Nordlysets Materie ogsaa mob Sonden da har 
vceretoverfiodig, saajeg ey tvivler paa, at Nordlyset jo i faadanne Omstændighe
der er seek langt S onden for os. Ja det har og hambt, at der paa engang har va
ret trende faadanne Buer at see, de 2de paa forbemeldte Steder, og den zdie ved el
ler i Zenith; og er det da sseet, at ben sidstbrmeldte har varet den klareste, men den 
i Nord, ey mindre end den Sydlige, temmelig dunkel, til en Tud, da den atter har 
begyndt at fremikinne. Ligesom der ogsaa , foruden disse Buer, har varet andre 
mindre og flygtige Nordlyse der imellem imidlertid at see.

§. 19»
Endelig maa jeg tilsidst have denLEre ak erindre: AtderVeyr, som her indsaldk 

ved Slutningen afAarer 1761, har voeretmeget godt, saa at Creaturerne her kun
de soge deres Fode ude paa Marken hentil i November-Maaned, og at man ogsaa i 
bemeldteMaaned her ployede paa mange Steder. Ligesom ogsaa Vinteren siden 
Den Bid har varet, indtil Februarii-Maaned 1762, ret god,' uden streng Kulde, 
og ondt eller stormende Veyr; hvorom jeg i Fortsættelsen af disse mine begyndte 
Iagttagelser over Veyrliget her paa Stevet, ffa! have ben IEre at give iwyere 
Underretning.

k) Barhos:» Obfcrvat. g.


