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§. G. Kratzenstein.
^^ndDent man endnu ikke har bragt der saa vidt, at man kundo forudsige 

Veiret for Eftertiden af de Iagttagelser, man allerede har giort over Vei
rer i de forbigangne Tider, faa rroer jeg dog ikke, at man derfor bor holde op 
med at fortfette disse Iagttagelser. ' Man maae meget mere barre sig ad dermed, 
ligesom de klogere og opmerksommere af Jordenö forste Beboere med Soel- og 
Mgane-Formorkelserne. I.Begyndelsen kunde de ikke vide, at Formerkelserne 
vilde komme igien efter n, efter ig, efter 47, efter 223, eller paa det neieste 
efter 278 Aar 193 Dage og 9 Timer, eller efter 3445 Maaneffifter. Imid
lertid er det dog vist, at de har opregner Formerkelserne; thi ellers havde Chal- 
Lererne ikke kunder bestemme deres Saros eller FormerkelfeS Cirkel ti! ig^Aar, 
hvilken Saros er endnu bekiendt iblanrBraminerne, og bruges af dem ril at for
udsige Formerkelserne. Herom agter jeg en anden Gang at forelæse det Konge
lige Selffab en Afhandling. Det kan akrsaa ler ffee, ja de?er endog rimeligt, 

at der engang vit skee, at vore Efterkommere kan opdage denne-os endnu ube- 
kiendre Veir-Saros af de Iagttagelser. fom nu blive givne, endffient den rorde 
maaffee/aae en egen La-ngde for erhperr Land. I Almindelighed lcrrcrErfaren
hed, fit Vejrliget rettet* sig overalt paa det faste Land meget noiere efter visse 
Regler og Spaaetegn, end ncrr ved Havet. Til Exempel herpaa vil jeg anftre 
Egnen ved Bloksbierg, fom kigger omtrent 40 Miile fra Haver. Der vptegne- 
de jeg moisommeligen Beirers og alle Slags Veir-Instrumenters Forandringer
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fro 1738 fil 1742. Af denne Dagbog kan jeg beviise, at det der paa Skeder al
drig regner medAstenvind, men erklärt Veir; at Barometeret, naar det sti
ger hoit, altid spaaer Hsten eller Nordvind; ar Nordvinden aldrig forer Regn 
med sig, men vel tyk Luft; at Nordvestvinden er den sædvanlige Regnvind, hvor-' 
fore man og kalder Egnen hvorfra den kommer, die Kahennase, afsammc Aar- 
sag, fom Egnen ved det beromreSvcelg i Sverrig er kaldet Troldhetta; at Vest
og Sydvind der paa Stedet undertiden bringer got Veir, undertiden Regn; at 
naar Vestvind blceser nederst og Sydvind overst i Luften om Sommeren, faaer 
man Torden. Imidlertid rcenkte jeg dengang endnuikke paa nogen Veir-Cyclus. 
Da jeg derfor fra Aar 1742 til48 giorde Almanakker for Stiftet Qvedlinborg, lod 
jeg de forste Aar nogle af mine Venner efter eget Gotbesindende indfore Veiret, 
som Landmanden troer at vcere sig uundværligt, efterdi jeg ikke selv vilde spilde 
Tiden dermed. Men.da disse, for at spille mig en Streg, ofte indforte urimeligt
Veirligt, saa fandt jeg det bedre, at lade Veiret udskrive af min Veirjournal 
saaledes, at det kunde paffe sig efter Aaret^ Tider. Og da jeg paa samme Tid 

.begyndte at indsee, at Maanen ligesom i Havet, saaog foraarsagede een og for
modentlig ncesten 1000 Ganghhoiere Ebbe og Flod i vores Atmosphäre, og der
ved maatte have en merkelig Indflydelse i Veierliget, saa udvalgte jeg Iagtta
gelserne af et saadant Aar, hvor Apogamm traf ind i samme Maaneder med den 
samme MaanenS Phasi, formidet Aar og den Manned, hvis Veirligt jeg for-' 
ud ssulde bestemme, endssisnt MaanederneS Dage vare forssiellige. Og neppe 
var det halve Aar forbi forend jeg fik Eftcrsporgfel af nogle Videnssabernes El
skere i Brunsvig, O,ved!inborg og Wernigerode, hvor jeg i al Verden var kommet 
efter den Hemmelighed, at kunde forudsige Veiret saa accurat i dette Aar? mett 
jeg holdt det paa den Tid, saa lcenge jeg ssulde giore Almanakkerne, ikke for raa- 
deligt at aabenbare min Hemmelighed, men svarede dem alle: artificis efTe ce
lare artem. Jeg var tilfreds med, at jeg eengang havde funder en Exception 
fra den Regel, at en Prophet gielder ingensteds mindre end i sit F-edreneland. 
Men derefter haver jeg bekiendtgiort Forssriften dertil i min Afhandling om Maa
nenS Indflydelse i Veiret. Endnu fuldkommen indtagen af denne Troe, bildte 
jeg mig ind at kunde forudsige Vejrliget i Petersborg, ligefaavelsom midt i Tydss- 
land af Barometerets Forandringer; men jeg blev hjertelig udleet afProfeffor 

.Richmann, da jeg engang fpaaede en stark Storm, efterdi Qvegfelver faldt
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dybr i Baromereret, og det dog kun faldt ud til en mild Vestvind. Endnu fandt 
jeg mig meere bedraget i Archangel, naar jeg vilde forudsige godt og ondt Veir 
af Barometerets Stigen og Falden , og. kun lider mindre bedragende viser Baro
meteret sig her. Imidlertid har jeg dog ikke sielden observeret merkelig Ebbe vg 
Flod endog i vores Luft i For- og Efteraars Maanederne, da Ebbe og Flod ogfaa 
er stcerkest i Havet. Just paa de Dage, da Nye- og Fuldmaane falder ind, kla
rer det op om Middagen, og Luften bliver igien tyk om Aftenen; den felgende 
Dag bliver det klart. Kl. u om Aftenen bliver Luften igien tyk, en Time fer, o. f. v. 
indtil en Forandring i Vinden udfletter disse Spor. Men jeg troer i Overeens- 
stemmelfe med Erfaringen at kunde fastsætte, at jo mere man ncermer sig 2Eqva- 
tot, og jo længere man er borte fra Havet, desto mere cyklisk er Veyret, og de
sto neyere folger det Barometerets Forandringer. Ja imellem Vendekredserne, 
hvor stadige Vinde regierer paa visse Aarets Tider, syneS.Fraliggenhed fra Soen 
ikke engang at være nodvendig. Man behsver kun at læse Beskrivelserne over 
Kysten af Gvinea, Coromandel, Malabar og Malacca for at overbeviise 
sig herom.

Udi Frankrig traf jeg Vindbarometerer, hvorpaa Nordvinden stod everst, 
derpaa Astvinden og dybere ned ad Vest og Sydvind. Men jeg havde ikke Lej
lighed at observere, hvor note det stemmede overeens med Erfaringen. Her 
vilde man bedrage sig meget dermed. Her kan alle 32 Horizontens Vinde tresse 
ind med QvcegsolvetS baade Stigen og Falden. Det samme giælder og om 
Regn og Soelskiy. Alleneste Tordenvejr synes at komme med Nordvest eller 
Vestenvind nederst og'Sydvind overst i Luften. Dog haver jeg engang observe
rer Tordenvejr med østenvind om Formiddagen, som ellers lader her at være en 
usædvanlig Tid paa Dageu, men det var og kun svagt, og varede ikke lange. 
Ikke desto mindre vilde det dog være alt for tilig endnu, at opgive alt Haab, om 
at finde en meteorologisk Saros, 'der paffede sig til vorClima, endskiom jegend- 
nu ikke har været i Stand til at uddrage saadan en af de Journaler , som jeg har; 
men jeg haver langt fra ikke heller giort alle muelige Forsog, og hvo veed, hvor 
lang Tid Chaldæerne have tilbragr, inden de opdagede deres ekliptisse Saros. For 
at lette denne Opdagelse, holder jeg det meget beqvemt og passende, at betegne 
Veirliget med Noder eller krumme Linier, ligesom Muschenbroek udtrykker Baro-
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mekereie Forandringer ved Noder, eller Lambert sit Hygrometers Forandringer 
ver krümme Linier, hvilke da stige og falde ligesom Veiret i Godhed; leg fandt 

det flet ikke tungt, at udtrykke merkværdige Forandringer i Atmosphæren derved/ 
men allerbest ved Noder, som detsuden endnu have den Fordeel, at de ei udfor
dre noget kostbart Kobberstik, som Lamberts krumme Linier eller Hr. Magister 
Vilses Veirsigurer, men at de af Bogtrykkerne kan blive fat og trykte, ligesom 
Noder til Musik. Dog holder jeg det ikke heller for saa, svcert at udtrykke de 
Vilsiffe Figurer og de Lambertffe Krumheder med Bogtrykker-Tegn, daman 
nu haver lærtBogtl ykker-mæssig at aftrykke Landkort med Her paa en temmelig 
god Maade, hvilket uden Tvivl er meget sværere. Jeg kan heller ikke nægte, 
at krumme Linier falde bedre ‘i Hinene end usammenhængende Puncter osssore- 
stille VeirligetS Gang mere tydelig, er og sindet at vælge dem, naar jeg kanfin- 
de dertil beqvemme Bogtrykkerlettere. Fem Spatia ere tilstrækkelige ril Veiret; 
et dobbelt Spatium inddeelt i Qvadrate, horer til at vist Vinden; syv Spatia for 
Barometeret for at udtrykke hver Linie tydelig; sex Spatia for Hygrometeret, 
som allerbest forudsiger Veiret her ril Lands ; syv for Thermometeret; sex for 
Vindens Hastighed; ligesaamange for Ebbe og Flod i Luften; ag endnu tolv 
Spatia, naar man tillige vil indfore Listen over Dode og Fedde. Disse Forteg
nelser ere alle saa tydelige, at man behover kun eengang at beste Marginalierne, 
for at vide hvad debetyde, uden at have nodig at kere et tungt nyt Sprog, som 
vedfolgende Udkast for May 1768 viiser. Iagttagelser for en heel Maaned 
tage da ikke mere Plads ind, end et Qvartblad; og vilde man engang forsoge at 
stride en meteorologisk Saros af en Samling af saadanne Obstkvatiomr for 20 
Aar, saa vilde jeg dertil bruge folgende. Jeg vilde udffiære Fager for Veierli- 
ger og Vindene for.enhver Maaned, og lime 4 Maaneder aset Aar paa firkantede 
Stave , ligesom de Nepperffe Regnestave ere giordte, og fa aledes ar de fore- 
gaa'ende og felgende Maaneder passe sammen, eller at hver Side paa Slaven 
kunde indeholde 3 Maaneder, og altsaa 4 Sider et heelt Aar, naar man 
vilde giere den 16I Tomme lang. Nu ligger man de samme Maaneder af paa 
hinandenfolgende Aar under hverandre, og i Besynderlighed ssaadanne, hvorudi 
Maanens Apogæum træffer ind med den samme Maanens Phasi i samme Slags 
Maaneder, eller hvilket er det samme, de nærmeste Dage i samme Maaned, 
paa hvilke der er ligesaa por Ebbe og Flod l Luften. Derpaa skyder man Veir-
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stavene frem og tilbage forbi hverandre for at see om ikke Veirnodernes ligedWne 
Stigen og Falden Dulle forekomme, nacir Stavene under denne Frem- ogTilbagessy- 
Den kom til at ligge paa fsrssiellige Maader ved hverandre. MaaDee man paa denne 
Maade finder en Veircirkel af Aar, som ei ere langt fra hverandre, som nogen
ledes komme overeens Med det forste Mac, ligesom den mindste FormorkelseScir- 
kel af ig Aar endnu viger temmelig fra Sandheden. Efter flere Aar, naar 
Maanens Nodus foruden dens Apogceum tresser ind i een Maaned, og paa Dage, 
fom ikke ere langt fra hverandre med den samme Maanens Phasi, vil man for
modentlig faae at see Veiernodernes bedre OvcreenSstemmelse i deres Falden og 
Stigen, ligesom Chaldceernes Saros af ig Aar allerede stemmer bedre overeenS 
med Himmelen end den forrige af u Aar. Maafkee man endelig tresser et 
Aar, hvori de sannue Formorkelser vende tilbage i vor DunstkredS med den sam- 
me Regn, Snee og Storm, som Formorkelserne af de tvende Himmellys efter 
278? Aar. Vilde man sperge mig: hvorfore jeg ikke allerede lcenge haver 
giort saa interessant et Forsog, maarte jeg svare lige frem, at jeg ikke eier saa 
lang en Rekke af VeiroLservationer herfra Byen, som der formodentlig vilde 
udfordreS hertil, jeg bor heller ikke vente at Veirjournafen fra Observatoris bli
ver laant mig, efterdi Hr. Professor Peter Horrebow er sindet at lade dem 
trykke, hvorpaa jeg allerede lcenge haver ventet. Endelig horer der og mere 
Taalmodighed og Tid til ar bringe det Drevne Veic i Noder, end jeg nu har, og 
desuden vilde det endnu krceve mere Taalmodighed ak sammenligne saa mange 
Aur. Imidlertid er jeg dog sindet, saasnart jeg haver en Rekke af omtrent 
20 Aar, at foranstalte saadant et Forsog. Men skulde det og flaae feyl, saa 
vilde det ikke vcere nogen Grund at tilsidescette Veirobservationerne. Landman
den haver endnu en anden Nytte at vente deraf, som ikke er uvigtig. Naar 
herved tillige bliver anmerket hvorledes Mark- og Haugefrugterne aarlig lykkes, 
hvilket, billig burde Dee, saa kan Landmanden see deraf, hvad Han haver at 
vente ved et lige Veirligt af hver Sort, som ikke kan vcere andet end interessant 
for ham. I de parisiske Memoires finder man en Prove heraf, men som ikke 
er fortsat lcenge nok, og det var at onffe, at man ligeledes giorde nogle Forsog 
her. Endelig kunde man deraf og i Tiden see om Veirliqet virkelig bliver vorrre 
hver i Srkulum ester det andet, som jeg ikke troer uden Grund, og om Vmter-
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tg overhoveder blive efterhaanden strcrngere end i forride Tider, Hvorved en 
reneste faa mild Vinter, fom denne, ikke kan komme i Betragtning. Haller 
troer, at have beviist, at Vinterkulden overhoveder er blever formindsket ved Sko
venes Hdeleggelfe, veddet at Menneskene toge til, at de fleste troe det ogfaa, 
efterdi en Haller haver fagt det. Men jeg troer ar dette gielder allene om en
kelte Egne paa Jorden, hvor Skovene have grort det fnmpigr og moradset, og 
hvor Sneen lcengere haver kunder holde sig formedelst deres Skygge, Jeg 
kroer mig oqfaa til at kunde beviise, at Jordklodens faavcl indvortes som udvor
tes Varme haver virkelig taget af, og efter al Anscende vil bestandig tage mere 
af, og jeg haaber med der forste at have be«. 2Ere at forellegge det 
Kongelige Selskab delte Bevits. /


