
5 iS

Luften

Af
Nidder La C o u d r a y e.

^)et er ikke saa let, font man sotdvanlig troer, at forklare alle Omst«ndig- 

hederne ved O.viksolvetS Stigen og Falden i Barometret. Man betragter i 
Almindelighed, ikke uden Grund, dette Instrument, som en V«gtffaal, hvori 
der flydende Legeme er i Ligevagt med den dertil svarende Colonye af Luft. 
Men, dette antaget, hvoraf kommer det, at QvikselvetS Falden ikke har Sted, 
uden naar Luften er betynget med Dunster? og bsr man deraf fkitte, ar den 
Luft, fom er betynget med Dunster, er lettere end en lige Masse af reen Luft?

Dette Sporgsmaal er sikkert af Vigtighed i Physiken, og jeg troer ikke, 
at det nogensteds er bleven grundig besvaret, eller engang behandlet under den 
Synepunet, hvorfra jeg anseer det. Men fsrend jeg ucermere indlader mig 
paa denne Underssgelse, vil det ikke vatre upassende, at bringe i Erindring, 
hvad det er, som vi kalde Luft, og kortelig at forudskikke nogle Begreber, 
som kunne riene ril at giere wimmere forstaaelig i det felgende.

Om 

Barometret, 
og isår om 

de Aarsagcr, som foraarsage Qvtksolvets Falden deri, 
naar Luften er betynget med Dunster.



C, Om Barometret rc. 529
Luften kalder man der flydende Legeme, som omgiver Jorden, og denne 

Luft, betragtet i sin hele Udstrækning, betegnes under Navnet Jordens Atmo
sphäre. Adskillige Phænomener, og især det med Lyset, have givet Anled
ning ril at beregne Almofvhærens Udstrækning, eller dens lodrette Heide over 
Jorden, og der paa felgende Maade: De gamle Astronomer, forundrede over, 
at det Sted paa Himmelen, hvor en Stierne blev observeret, aldrig svarede 
til det Sted, som den efter Beregninger skulde have, bemærkede endelig i det 
ellevte Seculum, at en Lysstraale, i at gaae ind i Atmosphæren, brækkedes, 
det er, ophorte at gaae den lige Linie, som dcl^ forhen fulgde, og at den, 
ved at gaae igiennem Luften, drejede sig af imod Jorden, eller boiede sig imod 
Observator, saa at Hiet, som troede at see Stiernen i det Hieblik, da den 
bliv synlig, ved Enden af en lige Linie, saae den altid hoiere oppe, end den 
virkelig var. Man vidste længe, at Luften var tættere nær ved Jorden, og 
at den blev tyndere efterhaanden, som den var hoiere oppe. Det var let heraf 
ak flutte, at denne Luftens Tæthed maatte have Indflydelse paa Lysstraalernes 
Boining, og forøge denne mere og meer, jo nærmere Lysstraalen kom Jorden. 
Denne Opdagelse, fkiondt allerede tilstrækkelig bekiendr for Astronomerne, blev 
dog lang Tid forssmk, af Mangel paa Midler til at beregne denne Boining, 
hvilken man kalder Neftacliouen. Tycho Brahe i Aaret 1583, og siden 
Cassini, Picard, Abbe de la Caille, og Bradley og Bonguer for den 
hec-e Zone, bragte det endelig til at opnaae en fuldstændig Kundskab om alle 
Omstændighederne ved Refcactionen. De saae, at den var over 30 Minuter 
ved Horizonten, og man vecd nuomstunder med temmelig Vished, ar Solens 
Skraaler naae Jordens Overflade, hvor Solen ikke er over 18 Grader under 
Horizonten. Det er altfaa Atmosphären som vi have ot rakke for Tusmørket, 
da Solens Lys uden denne vilde forjvinde fra det Øicbh?, da Solen er gaaet 
ned for os; og det er ved Hislp af Tusmørket og dets Afhængighed af Jord- 
Atmosphærcns Udstrækning, at Astronomerne have kroet sig istand til ak kunne 
forsikkre, at den lodrette Høide af enhver Luftcolonne var 36362 Toiser eller 
12 til 13 Lieurer, hvoraf 20 gaae paa en TCgvaror-Grad.

Luften har Tyngde; derom tvivler man nuomstunder ikke, naar man seer 
den bære aerostatiske Maskiner. Suepomperne og Barometrene have endvi
dere lært os, at Vægten af den hele Heide af en Colonne as Atmosphæren er 
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i Ligevsgt med en Colonne af Vand af samme Basis, bei omtrent 32 franske 
Fod; eller med en Colonne af Qviksolv, ligeledes af f'mme Basis, og om
trent 28 Tommer hei. Disse Sandheder, som synes es saa simple, ere imid
lertid ikke uden meget langsomt 6levne Menneskene bekiendle, og have have 
megen Vanskelighed for at blive anragne. For Galilei (ssd i Pisa 1564 og 
Lod 1642) troede man, ar Luften var uden Tyngde. Aristoteles havde ve! 
gandske bestemt tart, at en Bl cere, opfyldt med Luft, er tungere, end naar 
den er tom; men ikkun et meget lider Antal af Lorrde havde bemerket denne 
Iagttagelse; og Meningen Inn Luftens Tyngde blev ncrsten almindelig imod- 
sagr. Man forklarede Vanders Stigen i Suepompen ved den Afskye, som 
Naturen havde for det tomme Rum, hvilket drev Vandet til at stige op i Pom
pen, for at fylde det tomme Rum, som fremkom, naar Stemplet blev oploftet. 
Korr, man tillagde Luften Lethed, som en vcesenllig Egenskab.

Saaledcs stod denne Sag, da nogle Pompcmestere i Italien, esterat 
have opsat en Pompe af en betydelig Hoide, med den storste Forundring saae, 
at, uagtet al deres Umage for at bringe deres Maskine istand, steg dog Van
det i Pumpen ikkun til en Hoide af omtrent 32 Fod. De henvendte sig ti! 
Galilei, Mathematicus hos Storhertugen i Toskana, hvilken, selv sat i 
storste Forundring over denne Begivenhed, trak sig ud af denne Vanskelighed 
ved at sige dem, at Naturen ikke havde Afskye for det tomme Rum, uden til 

^en vis Grad. Denne kloge Mand mcerkcde imidlertid selv ret vel det lidet 
grundige i sit Svar, 09 pensede paa at finde den sande Aarsag til dette Phcr- 
11 o men, da Doven overraskede ham^

Torricelli, en af hans Discipler, fulgte hans Ideer, mcn Vanskelig
heden i at bruge til Forsogene et Ror af 32 Fods Lcengde, bragte ham paa den 
Tanke, at hvis Aarsagen, som holdt Vandet 32 Fod i Vcirct, virkelig var 
mekanisk og udenfor Vandet felv, maatte denne samme Aarsag holde ethvert 
andet flydende Legeme i en Hoide, som var proportionccrt med dettes specifike 
Tyngde imod Vandet; og at man altsaa, ved at bruge Qviksolv, som er 14. 
gange tungere end Vandet, maatte kunne benene sig af et Ror, som var 
14 gange mindre.

I Aaret 1643 giorde Torricelli sit Forsog. Han tog et Ror af Glas, 
4 Fod langt, hermetist tillukt i den ene Ende; han fyldte det med Qviksolv, 
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vendte det derpaa om, for at nedsynke den anden Ende heraf, som var aaben 
i en Skaal, som for en Deel var opfyldt med det samme Fluidum. Delte 
Forsøg svarede fuldkommen til hans Forventning, og han havde den Fyldest- 
giorelse at fee Qviksølvtt holde sig i Reret i den Heide, fom han havde for- 
udftet.

Delte Torricelli's Rer var et virkelig Barometer, men man faae deri 
endnu ikkun et Instrument, der var tjenlig til at bevise Luftens Tyngde, og 
ingen fattede nogen Mistanke om, at Heiden af O.vikfølv- Celonnen kunde 
forandre sig. . Tilhængerne af det gamle System, fom antoge Luftens Lerhed 
og Naturens Aftkye for det tomme Rum, troede sig endnu ikke overvundne 
ved dette berømte Forsøg, og de bleve først bragte aldeles til at tie ved de to 
følgende Experimenter af Pascal. Denne lod i Rouen forscerdige to Glasrør 
af 40 Fods Lcrngde, oprejste dem just paa Glasverkets Plads, bundne til to 
Master, der vare faaledes stillede, at de med Lethed kunde bevcegeö. Han 
igientog i diffe Rør, hvoraf det ene var fyldt med Vand, det andet med Viin, 
Torricellis Forsøg. Begge flydende Legemer holdte sig virkelig, dct første 
i en Høide af 31J Fod, det andet gif Fod, overeensstemmende med Forffics- 
ligheden af deres specifike Tyngde. Pascal, overbeviist om, at Luftens Tyngde 
var ene Aarsag til Qviksølvets Stigen i Rørel, forudfaae nu tillige, at Qvik- 
sølvet vilde falde, dersom Luftcolonnen var kortere, fordi den da nødvendig 
maatte have mindre Vcegt; han faldt da paa at faste Røret til et Brat, fem 
var afdeelt i Tommer og Linier, og ved dette Middel at sammenligne den Høi
de, som Qviksølvet vilde have paa Spidsen og ved Foden af ct Bierg. Han 
valgte Bicrget Pni de Dome i Auvergne, fordi hans Svoger, M. Perric, 
som boede i denne Provinds, kunde faaledes vcere med og styre Forføget. Alt 
lykkedes, fom han havde sorudfeet det. Qviksølvet havde paa Spidsen af 
Bicrget en Høide, fom var 3 Tommer 1 Linie ringere, end ved dets Fod; og 
den forholdsmæssige Forskiel af Qviksølvets Høide i Røret paa de forskellige 
Steder fatte Virkeligheden af Luftens Tyngde i det klareste Lys.

Det var ikke førend 12 Aar efter Torricellis Forsøg at Otto Tuerikc, 
Vorgemester i Magdeborg, der havde bevaret, fom en Mcerkvcerdighed i stc 
Cabinet, et Torricellis^ Rer, mcerkede at Høiden af Qviksølv-Colonnen for
andrede sig. Man simrede dengang heraf, at Tyngden af Luftcolonnen maatte 
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være foranderlig, siden den virkede forstkicllig paa en bestemt Colonne af Qvik- 
selv; men det var ikke let at forklare Aarsagen hertil. I Grunden var det 
vgsaa naturligt at tcenke, ak Luften, som ethvert ander flydende Legeme, holdte 
sig i Vandmaal; og man saae desuden just Qviksolver falde, naar Luften var 
betynget med Dunster, det er at sige, naar den just fynteS al tiltage i Tyngde.

Hvad enten nu Luften kan betragtes som et Element, hvilket var de 
Zamle Philosophers Mening, eller fom et Aggregat, en Sammenscetning af 
Ild og Vand, som man siden efter har sagt, eller endelig som en Blanding 
af 72 Dele Salpeterstof-Gas (gas azotique) og 28 Dele Suurstof-Gas (gas 
oxigene), hvilket man nuomstunder holder for; saa er det vist, at Atmosphæ- 
rens Luft aldrig er for os i en fuldkommen reen Tilstand. Bestandig opstige 
fra Jordens Skiod Uddampninger, som i storre eller mindre Mængde blande 
sig deri, og som vi forvirre dermed. Dette lcere vi tydelig, saavel ved Skyer
ne, der ikke ece andet end opstegne Dunster, som ved Uddampningen af de 
flydende Legemer, og ved at bemærke Himmellegemerne, som undertiden synes 
06 rode, undertiden storre, og næsten altid forskicllige i Udseende fra det, som 
de burde være. Physiken og Medicinen giver ogsaa Beviser for denne Sag. 
De elektriske Forsog lykkes aldrig lige godt til alle Tider, og de forskiellige 
Vinde, om det er Nar eller Dag, have en mærkelig Indflydelse paa de Sy
ges Tilstand. Det er Varmen, som foraarsager, at disse Dampe opstige. 
De have i Forstningen en Udvidelse, som nodvendig gior dem mindre tunge, 
men som de snart maae råbe, enten gandske eller for en Deel, naar de stige 
hoiere op, og eftersom Kulden presser dem sammen.

Man maa lægge Marke til, at de Dampe, som opstige fra Jorden, ere 
langt fta ikke alle af en og samme Natur. Af alle tre Rigerne indeholde de 
Dele, som kunne imodlage en indbyrdes Gcrring og ere virkelig i Gcering 
(i en Oplosnings og Sammenfatnings Tilstand). De forskiellige flydende Le
gemer, som ere spredte rundt om i Luften, give Tingene i denne Henseende 
endnu flere Forbindelser. Elecrriciteten, de mangchaande Gasarter, hos 
hvilke man kiender saa mange Krcefter, de lysende og de magnetiske Fluida, 
fom synes at besidde færre Kræfter, men i Grunden maaffce have dem ligesaa 
meget, og flere andre, som kunne være til, uden ar vi endog have den ringeste 
Formodning om deres Tilværelse, frembringe-nedvendigen i Luften, hvori de 
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svceve, forskiellige Virkninger, hvoraf vi bemcerke nogle, men af hvilke uden 
Tvivl flere undgaae os. Derfra Taage og Storme, Lygtemand og andre 
Meteorer, adskillige Smitter, og for en stor Deel vore Legemers physice 
Despositionec; herfra Symparhier og Daanelser, som man ikke kan forklare; 
herfra nogle visse Ahnelser, som vel ere sieldne, men som man dog ikke kunne 
aldeles noegte, og som tilfldst intet i Grunden blive, uden et physisk Phorno- 
men, der intet indeholder, som strider imod Naturens ordentlige Leve; derfra 
endelig de Forandringer, som man demarker hos visse meteorologiske Instru
menter. Man kan altsaa aldeles ikke tvivle om en bestandig Bevcegelse, der 
kan vcrre mindre eller storre, i Luften eller i de Dunster, som deri svcrve. Man 
vil tilgive, toenker jeg, en Soemand, som vecd, hvilken Grad af Heftighed 
denne Bevcegelse kan gaae til, naar forskiellige Vinde have sammenbragt en 
Mcrngde forskiellige Dele; man vil tilgive ham, sigcr jeg, at han blegner 
denne med den stärkere Benoevnelse: Gcering. Jeg skal i det folgende igien 
tale herom. Undertiden er endogsaa denne Arbeiden i Luften synlig, ister 
naar den frembringes eller ledsages af nogen stark Grad af Varme. Enhver 
kan paa nogle visse Sommerdage bemcerke denne igienncm Solens Straaler, 
eller igienncm nogen anden Lysstraale, som indlades i et Vcerelst. Af hvad 
Slag ogfaa de constitutive Dele ere af det, som vi see, saa kan Bevcegelscn 
selv ikke vcrre Tvivl underkastet. Hvad vi endnu kunne ansee for meget vist, 
det er, ot naar Luften er nice ft reen, saa er det som oftest, ot Qvrksolvet i 
Barometret har sin sterste Hoide, og at det derimod falder, naar Luften er 
tiett?/get med Dunster; ligesom ogsaa, at det ved Kastevinde og i Stormvejr 
staaer allerlavest.

Man kunde ved forste Aiekast falde paa, at Luften just i Forhold til sin 
Hastighed var istand til at bringe O.vikselvet i Barometret til at falde; thi ved 
visse Lejligheder forringes i Grunden Tyngden ved Hastighed og Bevcegelse; 
og det skeer herved, at et Menneske kan holde sig i Vandet, og Fuglene i 
Luften. *

Denne Aarsag kan uden Tvivl ikke vcere gandske uden Virkning; men 
Observationer og Forsoq bevise snart, at denne ene ikke kan vare tilstrækkelig 
til den Forklaring, som vi soge, da det ofte et stcrrk Vind, naar Luften er 
reen og Barometret staaer hoit, og det undertiden tverrimod er stille Vcir, 
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naar Luften er betynget med Dunster og Barometret staaer hsit. Der hav 
Derfor vcrret de, som have troet sig berettigede til at slutte, al den Luft, dec 
var betynget med Dunster, var mindre tung, end en ligestor Masse af reen 
Luft, og jeg har seet imellem endeel SpergSmaale, opkastede i Aarek 1788 
nf Videnskabernes Selskab i Ryffel (Societé litteraire des Philalethes a 
Lille), dette Spsrgsmaal fremsat i folgende positive Form: "Hvorfor er den 
"med Dunster betyngede Luft lettere end en ligestor Mceugde af reen Luft?"

Man kan imidlertid neppe undgaae at fele, hvormeget denne Satninz 
har Udseende af et Paradox. Man bestyrkes i denne Tanke, naar man erin
drer sig, at Luftlagene ere tomere ncer ved Jorden, og at man paa dennes 
Ovrfiade kun behever ar bringe Barometret 11 til 12 Toiser op i Vejret, for 
at faac Qviksolvet deri til ar falde 1 Linie. I Grunden maa denne Totthed 
sinde Sked, ikke alene fom en Virkning af de ovre Luftlages Trykning, men 
ogfaa formedelst de af Jorden opstegne Dunster, hvis synlige Grcendser sees 
under Form af Skyer. Dersom denne anden Aarsag ikke fandt Sted, skulde 
Forffiellen i Luftlagenes Tcrthed gaae frem i et bestemt Forhold fra Jorden af 
indtil AtmosphcerenS Overflade, som er 36362 Toiser over Jorden, hvilket ikke 
forholder sig saa; thi Hsiden af Bierget Pui de Dome bcagde Qvikselver til 
tit falde 37 Linier, medens 336 Linier Heide af Qvikselv ere tilstroekkelige for 
at holde Ligevcegt imod den hele Colonne af Atmosphcrren, som svarer dertil. 
Tverlimod afvexler denne Forffielllghed saa pludselig, at de, som ere stegne op 
over Skyerne, til en Heide, som undertiden ikke har overgaaet 1500 Toiser, 
have allerede fundet Lufte« saa tynd, at Aandedraget har verret dem vanffeligt, 
eller dog har maattet vcere igientaget oftere. Altsaa er Tcetheden af Luften 
ncer ved Jorden tillige afhcengig af Blandingen og Trykningen af Dampene. 
Det synes at fslge heraf, at naar Dunsterne ere i Mcengde i Luften, eller de 
samles nok for at synke ved deres Borgt til Jorden, hvilket skeer i visse Taagcr, 
i Stormvejr, og i Almindelighed paa de Steder, hvor Barometret falder; 
saa maatte den korresponderende Luftcolonne, som paa den Tid var ovecrynger 
med disse Dunster, have endnu mere Tcrthed og Tyngde, og Barometret synes 
sacriedes, naar det falder, ar vorre i Modsigelse med Fornuften og Erfaringen.

' I Forlegenhed ved denne Vanskelighed have kyndige Physiker, for at 
forklare QviksolvetS Fald ved disse Lejligheder, taget dcreS Tilflugt til Luftens 
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Elasticitet. De tilftode da, at Luften havde mere Tyngde, naar den var be
ladt med Dampe, men paastode tillige, ar det var Luftens elastiske Kraft, fom 
virkede paa Barometret, og i det de antoge, ar Indblandingen af Dunsterne 
skillede den ved denne Egenskab, fantit de det naturligt, ’tit O.viksolvet steg ved 
godt Veir, og faldt ved Luftens Opfyldelse med Dunster, som foraarsagede 
Regn og Uveir. Denne Forklaring, saa antagelig som den efter Anseelse er, 
kan dog langt fra ikke udholde nogen streng Prove. Den elastiske Kraft, hvor 
ufuldkomne og lidet bestemte end vore Kundskaber om denne ere, kan aldrig 
ansces anderledes end som en Tilbagevirkning (reactio); men nu i Stormvin
de, hvoraf de fleste foraarsagcS af en heftig Tilbagevirkning af den sammen
pressede Luft, eller dog forstcerkeS ved denne Aarfag, hvor kan man troe, at 
Luften da skal have en mindre Grad af Elasticitet? Det som forogrr Toetheden 
og Tyngden, kan det vel formindske Trykningen?

En anden stark Grun-d til ikke at antage denn§ Forklaring er den, ar 
Barometret, omendskisndr det som oftest falder- naar Luften er betynget med 
Dunster, dog ikke alftd uden Undtagelse folger denne Regel. Dersom Luftens 
Elasticitet var Aarsagcn til QviksolvetS Stigen i Barometret, og dersom Dun
sterne skildre Luften ved dens Elasticitet, maatte Qviksolvet nodvendig falde 
hvergang Luften var opfyldt med Dunster og Himmelen var bedakket med 
Skyer, hvilket ikke finder Sted. Dersom Dunsterne formindskede Luftens 
Tyngde, skulde Qvikselvet ligeledes bestandig falde, saasnark der var Dunster 
i Luften, og dette skeer imidlertid ikke. Disse Aarsager ere altsaa ikke tilstrcek- 
kelige til at forklare Sagen, og blive med Rette forkastede.

Nogle Naturkyndige have i vore Dage ssgt Aarsagcn til QviksolvelS 
Fald i den chemiske Operation, som man kalder Precipitation. De have 
paastaaet, at Regn ikke fandt Sked, uden naar sammeustedende Gasarter ved 
deres Affinitet blandede sig tilsammen, og overgave Vandet, som de holdt op- 
lest, til sin egen Vcrgt. Men foruden at del ikke er let ar indsee, hvorledes 
dette Vand ved sit Faly kunde formindske AtmosphcrrcnS Trykning, saa synes 
denne Grund ikke anvendelig paa den Indflydelse, som Vinden ytrrer paa 
Qviksslvers Stand i Barometret, og oplofer folgelig ikke tilfulde Sporgsmaa- 
let. Forresten bliver ogsaa den Indvending, som vi nylig talte om, i sin 
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fulde Styrke, al nemlig del ofte er Regnvejr, uagtet Barometret »edbljver 
al staae meget heit.

Jeg tcenker allsaa, at Luften, naar den er betynget med Skyer og Dun
ster, virkelig er tungere end en lige Masse af reen Luft, men st der gives en 
Aarsag, som formindsker for os denne Virkning, og som bedrager oS deri, 
at den synes at gisre Luften lettere. Chemien, som i de sidste Tider har gisrt 
faa stor Fremgang i Kundskaber om de focskiellige Luftarter, berettiger 06 til 
at antage en Tilvcext af Tyngde hos den atmofphcrriske Luft, naar Dunsterne 
forbinde sig med den. Med Undtagelse af de inflammable Gasarter, er den 
storste Deel af de phlogistiske Luftarter, naar de ere betyngede med mephitiske 
Gaser og Dunster, tungere end den atmospheeriske Luft, og holde sig ved 
Bunden i <t Kar, hvori man indstutter dem. I den beremte grotta del 
cone (Hundens Hule), ncer ved Neapel, kunne Menneskene uden Fare gaae 
omkring opreiste, fordi de rcrkke over Dunsterne, og fordi disse ikke naae deres 
Respirations-Organer, medens Hunden og ethvert mindre Dyr, (cm fsceS 
derind og kastes ind i Dunsterne, angribes af Convulsioner, som vilde om
bringe det, om man lod det lcenge b^ive derinde. Denne samme er en af de 
Grunde, hvorfor Luften i Sletterne ikke er faa sund at indsande, som den 
paa Biergene. Man erfarer ogfaa i Skuespil-Salene, hvor Mcengden af 
Menncffer forandrer og fordcerver Luften, at de usundeste Pladser ere de ne- 
derste og de overste.

Det vil ikke vare afVeien her at fremstille en Tabelle af de forskiellige fly
dende elastiske Legemers specifike Tyngder, sammenlignede med Tyngden afLuften.

Atmosphcrrisk Luft ♦
Reen Luft eller Suurstos-Gas (gas oxygene) . 
Salpeterstof-Gas (gas azotique) . .
Salpeter - halvfyrlig - Gas (gas nitreux) . 
Kulsuur-GaS (gas acide carbonique) . 
Kogsalt-fuur-Gas (gas acide muriatique) . 
Svovelsyrlig-Gas (gas acide fulphureux) . 
Ammoniak-Gas (gas ammoniacal) ♦ .
Reen Vandstof-Gas (gas hydrogene pur) 

(Taget af Trake de phyfique de Mr. Brißon.)

100,0000.
108,6795.
96,6040.

105,6365.
151,0642.

173/2344*
206,0560.

53,0353» 
8,0425.
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Men i dette Fald, hvilken er da den Aarsag, fom kan giere, ot den 

Luft, som i Grunden er lettere, synes tungere? Vi ville nu sege ar forklare 
dette efter de Begreber, som vi have fremsat.

Det er klart, at dersom Jordens Atmosphäre var altid i en fuldkommen 
reen Tilstand, uden Blanding af nogen Dunst og uden voldsom og heftig Be- 
vcegelsc, skulde Barometres Stand altid vcere ben samme; thi hvorledes ffulde 
den blive forstyrret? Luften er et yberst bevoegeligt Fluidum, som tragter be
standig ak fatte sig i Vandmaal, og som folgelig ffulde bestandig blive i Lige
vagt med Colonnen af Qvikselv.

Dersom man tilfarter Luften ligeartede Dunster, ffulde Tyngden af 
Luftcolonnen endnu ikke blive uden meget lidet forstyrret, eftersom Forffietlen, 
som deraf vilde felge, ffulde staae i en nodvendig Forbindelse med den hele 
Heide af Atmosphären; nu trykker en Colonne af Luft paa en Overflade af en 
Qvadratfod med en Vcrgt af omtrent 2240 Pund; der behoves altsaa en Til- 
fatning, langt over det, som ffeer i Naturen, for at frembringe ved dette 
Middel en Virkning, som kunde vcere meget mcerkelig paa Barometret. De 
folgende Facta ville ncrrmere udvikle denne Sandhed. Man veed af physiffe 
Iagttagelser, at i et og samme Dogn forholder sig Tcetheden af Luften om Da
gen til Luftens Teethed om Natten som n til 12; og dog mcrrker man ikke, 
at denne Forffiellighed frembringer nogen Forandring paa Barometret, naar 
ellers ikke andre Aarsager forstyrre dette. - Man veed ligeledes, at Luftens 
Tcethed i den storste Varme om Sommeren forholder sig ti! Luftens Tcethed i 
den sisrste Kulde om Vinteren, paa lidet ncer, som § til 6, og dog stiger Ba
rometret i lige Grad i den ene Aarskid som i den anden, og det er snarere om 
Vinteren end om Sommeren at den naaer sin laveste Standpunct, Disse For- 
fficlligheder i Luftens Tcethed, som ere 06 saa folelige, ere altsaa i Naturen 
intet i Henseende til Tyngden eller Forffiellen af atmosphorrens Trykning. Der 
er endog al Grund tit at antage, at denne Forandring i Luftens Tcethed ikke 
stnder Sted uden fra Jordens Overflade og til Skyerne, og at Atmosphären 
ovenfor disse er i en ncesten bestandig lige og uforandret Tilstand. Den For- 
fficl i Vcegten, som den forogede Tceihed foraarsager i Luften i den Region, 
som er nedenfor Skyerne, kor da i Grunden staae i Sammcnhceng med den 
hele Vcegr af den corresponderende Colonne af Atmosphären, som har 36362 
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ToiscrS Heide, og den bliver derfor umcttMitb Disse Iagttagelser ere en ny 
Prove paa Utilstrcskkeligheden af de Grunde^ som tages af Luftens Tyngde eller 
dens Elasticitet til at forklare O.vikfslvetS Stigen eller Falden i Barometret.

Ttlskttcr man derimod Luften i nogen Deel af Akmosphoeren forsslellig- 
artede Dunster, metalliske, salragtige, dyriffe o. s. v., som ere istand til at 
g arres, saa vil deraf fremkomme en Virkning, en indvortes Bcvcegelse, som 
vil meddele sig Luften, hvilket jeg har kaldet Goering. Det felgende vil lcere, 
at denne Bevcegelse virkelig finder Sked, og at Navnet, fom jeg har givet den, 
ikke er upassende. Dersom Virkekredsen for denne Goering har nogen betyde
lig Udstrcrkning, da vil det nodvendige Resultat deraf blive, at Qviksolvet fal- 

-der paa alle de Steder, hvortil denne Virkning strcekker sig. Det er virkelig 
GorringenS Natur at den virker til alle Kanter, men at den siden henvender sin 
Virkning til det Sted, hvorfra den mindste Modstand kommer. Dersom i det 
forste Tidsrum de gcerende Dunster presse nedad og til Siderne, i samme For
hold, som de selv stige op, saa ville de i det andet Tidsruin vende sig derhen, 
hvor den mindste Hindring er at overvinde. Nu er det klart, at i Haardt Veir, 
uaar Dunsterne i stor Mcengde ere meget nedtrykte, da tillader Jordens Over
flade dem ikke at virke nedad. Det er videre klart, at hvilken Heide end Mid- 
delpuncten for Geringen har, saa vil altid Virkningen opad vcvre stærkere, 
eftersom Luftlagene ere tættere imod Jorden, og ere derimod cfterhaanden tyn
dere og lettere, ligesom de ere hoiere i Veiret. Delte vil endnu vare vissere, 
og Virkningen deraf storre, dersom der er Modstand paa Siderne; og dette er 
netop det, som finder Sted i Haardt Vcir. Virkelig ere imellem Aårsagerne 
til Luftens voldsomme Rystelse disse to de vigtigste: Tilbagevirkningen af dette 
meget elastiske Legeme, som sammentrykt i el Rum soger at scekke sig i Ligevcegt 
med en Styrke, der er proportionem til den Sammentrykning, som det leed, 
og den nysomralte Gåring af de sammensamlede Dunster, hvis Virkning er 
saameget mcegtigere, jo flere ueensartede og til denne Virkning tienlige Dele 
de indeholde. Nu er det ikke mueligt andet, end at erkiende denne sidste Aar
sag i den heftige Bevcegelse af Luften, som man kalder Storme. Aldrig ind
falder disse, uden at Atmosphceren er fuld af Skyer, af tykke og opdyngede 
Dunster. Det Local, som Stormen indtager, kan have en storre eller mindre 
Udstrakning, men altid synes disse Skyer og disse Dunster i Begyndelsen at 
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ttdgisre en Masse og vare ubevægelige. Grunden er, at de virkelig ere drevne 
sammen ved forskielUge og modsatte Kraftcr, og det er paa denne Maade at 
Foreningen af de forskiellige Dele have frembragt cn Garing. Uden disse to 
Omsiandigheder skulde ingen Storm finde Sted, ligesom der ingen er i Passat
vindenes eller de stadige Vindes Region; Dunsterne skulde, efterhaanden som 
de dannede sig, adsprede sig i Atmospharens vids Udstrækning; thi Orkanerne 
i den hede Zone, hvilke vi paa rt andet Sted (*)  have forklaret, ere af en faa 
forfkiellig og for dem sarskildl 97atur, al de ingen Undtagelse giere. Det cc 
faa afgiort, at der i Stormveir finder en Modstand Sted rundt om det Streg, 
som Vinden indtager, saa afgiort, at Vindene ere drevne sammen efter for- 
Dellige Directioner, og at Gåringen er foraarsaget ved Delenes Ueensartig- 
hed,, at saasnart een af disse Directioner bar overvundet Hindringerne, og at 
Skyerne begynde at tage et bestemt og hastigt Leb, saa er man sikker, at Vin
den ikke bliver stärkere, og at Stormen er, for at betiene mig af Seemandens 
Udtryk, brusten. Et andet ligesaa indlysende Beviis for disse forskielUge 
Directioner, ere de Spring af Vinden, fem Skibene undertiden fole ved disse 
Leiligheder, foran hvilke altid gaae nogle Aieblikke stille Veir imellem Stodet 
af de modsatte Krafter. Man seer en heftig Vind fra Sydost pludselig vige 
for en ny Direction fra Sydvest, eller denne i et Aieblik overvunden af en 
endnu heftigere fra Nord. Endelig beviser den saa kaldte Luftild (feu St. 
Elme), som fatter sig paa Masten af Skibene, og andre Gasarter, som un
dertiden i Uveir viser sig under synlige Former, Virkeligheden af Dunsterne, 
enten saa disse ere elektriske eller af nogen anden Natur; ligesom den starke 
Bevagelse i Luften viser deres Gåring.

Modstandens ubetingede Kraft fra nedin af, og Fvrsgelsen af Mod stans 
den fra Siderne af del Strog, som en heftig Vind indtager, maae da føre 
Luftens Bevagelse opad, saa ofte Gåringen er cn af de integrerende Dele af 
Aarsagen til Vinden. - Denne Aarsag lofter da Luftcolonnen i Veiret, for
mindsker dens Trykning eller dens Vagt, og foraarsager saaledcs Qviksslvcts 
Falden. En Storm altsaa, fom var stark nok til at bringe Qviksolvet til at 
synke 8 Linier nedenfor dets Middelhøjde, formindsker Atmosphären- Tryk g-, 

og 
(*)  Theorie des vents.
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$40 C. Om Barometret, og ister om Aarsagerne tik
vg i Linies Falden vil svare til ™. Forresten behove vi ikke alene at (Tuffe 
vs til denne Sag, ogfaa Erfaring bestyrker den. Skibene fole.det i Uveir, 
og Vinden stiger i Veiret. Deres adsplittede Seil loftes i Vcirct med Hef
tighed, og det er paa samme Maade, ar Tage af Huse, som endog ere ifolerte, 
at Takningen af Blye og af Kobber, omendffiendt deres skraae Skilling vilde 
satte dem i Sikkerhed, om Vinden var horizontal, aflives og kunne flange- 
Weget langt bort.

Regnen kan ligeledes foraarfage, at Barometret falder; men den maa 
da vare frembragt af Gåringen i de sammendrevne og opdyngede Skyer. Det 
er ogfaa meget sieldent at fte en Regn, der ikke har en Storm i Felge med sig, 
at foraarfage nogen markelig Falden af Qvikftlvet. Det var hertil nsdven- 
Digt, at Virkningskredsen for Gåringen var paa eengang baade stark nok til 
al formindske Lnftcolonnens Vagt, og tillige hoit nok oppe eller langt nok borte, 
for ikke at markes paa det Sted, hvor Iagttagelsen skedte paa Barometret, 
hvilket er vanskeligt, og indtraffer ikke sadvanligt.

Men denne Garing af Dunsterne er fielden i den hoie Grad, hvori vi 
nu, naar Veiret er uroligt, have betragtet dem. Men dersom denne hsie 
Grad er mindre almindelig, faa er en maadelig Grad sadvanlig. Vi have 
allerede bemarket, at Luften aldrig er for os i en fuldkommen reen Tilstand, 
og at den er bestandig betynget med Uddunstninger fra de tre Riger, fom have 
sig op af Jordens Skisd. Transpirationen af de levende Legemer, den svovel- 
agtige Lugt, fom folger med Tordenflaget, de Salte, som man antager at 
indeholdes i de frosne Meteorer o. f. v., ere sikkre Beviser herpaa.

Det flyder heraf, at der i Luften er en bestandig Garing, hvis Virk
ninger mcrae ligeledes vare bestandige, men kunne blive stärkere, naar Dun
sterne famle sig i stor Mcengde. Efter denne Theorie maa da Vagten af en 
Luftcolonne vare i vore Climater yderlig foranderlig, og vi ville kun have Aar- 
fag til at forundre os over en Stadighed, som varede noget lange. Der er 
efter de samme Grundsatninger ogfaa klart, at Vinden kan vare temmelig 
stark, uden at foraarfage nogen Falden af Qviksolvet. Dette er Tilfaldet, 
naar Aarfagen ti! Vinden er en simpel Tilbagevirkning af Luften, som har 
varet stark sammentrykt, men ikke i sig felv indeholder Grunden til sin Beva- 
gelse. Den gier da, saa at sige, ikke andet, end den gaaer hen at opfylde der 
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tomme Rum, som den foregaaende Udvidelse har foraarsaget. Dens Diree- 
tiot: er simpel og horizontal; den kan ikke virke paa Barometret, uden saavidt 
dens Hurtighed kunde giere det; og deus Virkning paa Qvikselvers Stand 
er ingen ellcr meget svag.

Dette er, hvad vi troe a< finde Sted i Naturen; dette er der, som for
klarer under alle Omstændigheder QvikselvetS Synken i Baromettet, naar der 
cre Dunster tilstcede t Atmosphären; ligesom ogsaa, hvorfore disse Dunster 
9 i øve, at Qvikselvet falder, og aldrig, at det stiger; og endelig, hvorledes 
Vind eller Regn, naar de ikke ledsages af Goering, finde undertiden Sted 
endog til en hei Grad, uden ar forandre Armosphcerens Vagt og uden at for
andre noget i Qviksslvers Stand.

Der er her Stedet, at tage Hensyn til den Regel, font af flere er frem
sat, at man nemlig maa have mange Beviser af Erfaringen til Hielp, naar 
man forsvarer en Sottning, som ikke mathemakiff lader sig bevise. Jeg troet 
derfor ikke at turde undlade at fare fort med at samle her de Facta, som maatte 
liene til at overbevise dem, der endnu kunde tvivle om Virkeligheden af en Gar
ring af Dunsterne i Skyerne, og til at retfcerdiggiere de Ideer, som jeg troee 
at vorre fuldkommen nye, men at have Medhold i Iagttagelserne.

I den hede Zone, i det ringeste paa Herne, og i aabeu Sse, beholder 
Barometret en marckvardig Lighed i sin Heide; og dets Forandringer, uden i 
de extraordinaire og sieldne Tilfalde af Orkaner, ere saa ubetydelige, at de 
ncesten kunne ansees som umcerkelige. Dog^char denne Zone Skyer, fom de 
andre; der ere Dunster i Mcengde, og maaskee i en hsrere Grad end anden- 
fleds. Denne besynderlige Sag, som ofte er bleven bemcerket, uden at blive 
forklaret, flyder som en naturlig Folge af de Grundsottninger, som vi have 
fremsat, nemlig, at Dunsterne, som sveeve i Luften, nodvendigen ere mere 
eensartede i en Region, hvor stadige Vmde herske. Disse opstige fra den vide 
Overflade af Vandet, og kunne ikke samles fra forssiellige Regioner for ar 
frembringe heftige Gåringer. Forffiellen eller Tilvcexten af dens Borgt er 
altsaa kun en Sum, som staaer i Forhold til Borgten af en Luftcolonne af 
36362 Toiser, hvilken veier paa en Flade af en Qvadratfod med en Kraft af 
omtrent 2240 Pund, som vi allerede have anmorrket. Den kan altsaa ikkun 
lidet markes, og Baromettet maa fslgelig vorre norsten stillestaaende. Denne, 
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EenSanighed af Dunsterne i de stadige eller Passatvindenes Region bestyrkes 
ved en anden Begivenhed, fom jeg skal anføre. Skibene, fem have ar passere 
Linien, træffe paa disse Farvande baade Havblikke og Uvejr. Det femmer af, 
at Eensamgheden ikke er niere fuldstændig. Virkelig veed man, al Vindene 
ikke ere de samme paa højre og paa venstre Sidø af Linien. De ere noget nord
lige i den nordre og noget sydlige i den søndre Halvkugle. Der er alksaa et 
bestandigt Sammenstød af drsse to Vinde under Linien, og cn Forening af for- 
skiellige Dunstcr, som foraarsage de Havblikke og de llvcir, om hvilke man 
taler. Men det, som paa samme Tid taler til Fordeel for vor Mening, det 
er, at disse Uveir ere lidet voldsomme. Virkelig kunne ikke heller Dunster, 
som ere bragte sammen ene ved de to Vinde Nordost og Sydost, og som først 
forener sig efterat have igiemiemløbet et i Bredde vidt udstrakt Rum, hvor 
Regionerne og Omstændighederne ere be famme, disse kunne ikke indeholde 
nogen stor Mængde af ueensartede og til Gæring begvemme Dele. Derfore 
bcstaae og disse Uveir meest ikkun i Trudfler. I vor Region, hvor de for
anderlige Vinde regiere, skulde Synet af disse Uveirs-Byger bringe os til at 
skælve, og node Skibene til over Hals og Hoved at beflaae deres Seis. Un
der Linien derimod ere de sædvanlig uden Vind, og de opløse sig i Vand, fordi 
de ere uden Gæring, og ikke indeholde uden Vanddele; men den Mængde af 
Vand, som de give, og Størrelsen af hver Draabe, som falder, fortjener 
billig at bemærkes, og bestyrker vort System.

De temmelig hyppige Uveir, som falde nogle Maaneder i Aarer paa An
tillerne, giøre heri ingen Undtagelse. Dersom Barometret herved ikke falder, 
faa er Aarsagen, at Tordenen, hvor stærk end Mængden af ekctrif¥ Materie 
giør den, dog ikke har nden/n meget liden Virkekreds. Uvejret er ikkun totalt; 
det indskrænker sig undertiden til Spidsen af et eneste Bierg; det varer meget 
fort, og Skibe i en liden Afstand fra Landet mærke flet intet til det. Hvad 
der endvidere beviser det, vi have fremsat, det er, at disse Tordner ikke finde 
Sted, uden i det Aieblik, da Landvinden, fom daglig blæser imod Aften, 
faaer Overhaand over den ligeledes daglige Ssevind, og saaledes bringer 
Skyer fammen, fom ere af forskiellig Natur.

Er Satsen om Gæringen i Dunsterne engang antagen, faa vil det ikke 
mere være vanskeligt at fatte, hvorledes de, ved at formindske ved deres Virk
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ning en Deel af den korresponderende AlmosphcrrcS Vcrgl, kunne fringe Qvik- 
sslvet til at falde; hvorledes eensartede Dunster, omenbffisndt tilstede i stor 
Mcrngde, kunne mangle al Indflydelse paa Barometret; og hvorledes en stcerk 
Vind, naar den kun cr frembragt ved Tilbagevirkning af sammenpresset Luft, 
det cr at sige, naar den ikke har uden sin Hastighed, og ingen Gcerlng, kunde 
da lade den ordentlige Vcegt af Aimosphcrrens Colonner gandffe uforstyrret. 
Dette cr den Punct, som vi endnu have tilbage at forfolge, og vi vilde giere 
dette, i det vi aaae frem styrtende os paa Iagttagelser og Begivenheder.

Denne Gcrring i Skyerne og i Dunsterne er bleven faa al sige beviislig- 
giort af dem, som have besejlet de aerostatiffe Maskiner, og have passeret igien- 
nem Skyerne. De have undertiden seek disse Masser i en heftig Virksomhed 
at vcrlte sig omkring hinanden, stede sig imod hinanden, at stride indbyrdes, 
cg pludselig antage forffiellige Former. Naar de ere komne til de heiere Re
gioner, have de derimod nydt Vindstille og de behageligste Forncrmmclser, hvil
ket man uden Tvivl ikkun ni a a tilskrive det, at de ikke have solet mere Indfly
delsen af disse Dunster og andre Uddampninger af Jorden. Har man da ikke 
end mere Grund til at antage denne Gcering, naar man seer, at O-vikselvetS 
Falden bestandig er allerstorst under de Omstcendigheder, naar Dunsternes Til
værelse i Atmosphären synes at tilkendegive denne; det er at sige, naar Vin
den forener sig med Regnen, eller Tordnen lader sig hore, i det den opstiger, 
efter sin Scedvane, imod Vinden, ligesom vi have forklaret det i vort Skrive 
om Vindene. Qvikftlvets Falden er endnu meget kiendelig, naar Skyerne, 
langt fra at have der samme Lob, drive om fra forffiellige Sider, og forener 
felgclig forffiellige Dele. Endelig bor man erindre sig, al det just er i Uveir, 
naar Skyerne ere sammendrcvne og opdyngede fra alle Sider, og naar de af 
denne Aarsag synes at udgisre een Masse og vcrre nbevcrgelige, at just da, naar 
de gasartede, eleckriffe og gårende Dunster ere tilstede i den storste Momgde, 
og Gceringcn altsaa maa vcere i sin hsieste Grad, at just da er del at Barome
tret har sin allerlavcste Standpunct.

Uagtet disse temmelig overbevisende Kiendsgierninger, er det dog mur
ligt, at de nyere Chcmister, som ikke vilde erkiende i Naturen uden tre Gerin
ger, Viingeringen, den sure Gcering og ForraadnelseSgceringen, kunde giere 
Vanffeligheder i at antage en anden Gcrring i de Dele, som udgiere Atmo- 
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fpharen. Men for der første spørges om det da er saa gandske afgiort, ar der 
ikke existerer uden disse tre Slags Gåringer? Hvorfor stkulte i øvrigt ikke een 
af hine finde Sted i Atmosphären, dette Naturens uhyre Laboratorium, hvor 
den forbereder den største Deel af sine store Operationer? Hvo veed desuden, 
om det ikke er mueligt, at der frembringes i dette store Verksted en Gåring, font 
øengang har Deel i de tre andre? Vore Kundskaber ere faa indffrcenkte, vor 
Maade at Sutte paa, faa gisningsfuld, at man vel maa vare forsigtig i at 
domme, og at den Vise kun bør bekrcefte lidet. Dersom i øvrigt Ordet Ge
ring mishager, da satte man i ders Sted et andet; man kalde denne Dunster
nes Virken paa hinanden i Atmosphären Brusen, virkende Kraft, Udvidelse, 
Composition eller Decomposition o. s. v. Lad faa vare; Navnet giør lidet til 
Sagen; det er Virkningen hvorom der handles, og denne falder tydelig i 
Hinene.

For de Ssefarende i det ringeste er denne Goering ikke underkastet Tvivl. 
Disse, fom erfare den, og, faa at sige, fee den daglig i det Phcrnomen, fom 
de kalde en Travat (grain), ere derom fuldkommen overbeviste. Disse Tra- 
vater ere en Tilfatning til Vinden, fom varer tangere eller kortere, men or- 
dentligviis ikkun nogle Minuter. Denne Tilsatning, fom ofte er meget heftig, 
cr fadvanlig paa Havet i den Region, hvor ustadige Vinde herske. En Skye, 
meer eller mindre tyk, af en undertiden indskranket Udstrakning, opstiger og 
narmer sig med en rivende Fart. Havet oprøres og skummer under dens Tryk. 
Denne Skye, fadvanlig ledfaget af Regn, undertiden o g fa a tør, fvæver om 
med de andre Skyer, men tilkiendegiver ikke destomindre en for den gandffe 
farstildt Direction. Den forandrer Vindens Gang og bringer den til at dreie 
sig nogle Streger paa Compaffet; men hvad desuden vifer, at den besidder en 
egen Kraft, er det, at naar den er passeret forbi, og har udraset, følger oven 
derpaa altid en Dulmen i Luften, under hvilken Luften, igien fatter sig i Lige
vagt, og Vinden antager igien sin forrige Direction og sin forrige Styrke. 
Hvorledes kan man andet end erkiende i dette tilstrakkelig bekraftede og jcevnlige 
Phänomen den Overeensstemmelse, fom der er imellem disse Travater og de 
Luftbobler, fom udgaae fra de Ting, der ere i Garing.

Det er sielden, at en Travat er alene, men det er ikke sielden, at Vin
ren, fom ved disse opvakte-, btaser stere Timer efter hinanden, undertiden i 
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røeflct forte Mellemrum. Dette har fornemmelig Sled ved Nerk vestvinde, 
og ifar, hvilket er det almindeligste, naar de felge umiddelbar ovenpaa en 
Sydvestvind. Og hvorledes skulde det ogsaa i Grunden fhe anderledes, da 
de Vinde, som komme fra de nordlige Regioner, indeholde nodvendigen saa 
mange T)ele, der ere ueensartede med dem, som de saa almindelige Sydvest
vinde have bragt med fra TEqvcuor og udspredt i Atmosphcrren? Det er endnu 
at mcrrke, at disse Travatcr aftage lidt efter lidt i Krcefrer, og fortceres omsider 
aldeles; og at den famme Nordvestvind, naar den vedvarer noget, bliver reett, 
det er nt sige, bliver favn og samlet, og gaaer da ofte over til Nord eller til 
Nordost. De Ssefarende have derfor ogsaa givet denne Nordvestvind øge
navnet Himmelens Feiekost. Folger den lige ovenpaa en stark Vind, som meet 
eller mindre blceser fra Sonden, hore Dunsterne op ar vcere fammenhcrngende. 
De dele sig bestandig i tykke adffildte Skyer, imellem hvilke man seer den blaae 
Himmel. Vinden, som frembringes ved Travaterne, blceser altid fra Be
gyndelsen meget voldsomt, og Barometret stiger, eller i det mindste horer op 
ot falde. DetS Stigen er sikker og vedvarende, dersom Nordvestvinden fa ti 
blive lange nok ved for ar drive Dunsterne tilbage imod Sonden, og frembringe 
meer Eensartighed i Atmosphcerens Dele. Tvertimod varer denne Stigen kun 
kort, dersom Dunsterne og Vindene fra Sonden maatre faae Ovcrhaand, og 
dette er een af de Puncter, som Barometret er noiagtigst i at angive.

Saaledeö have vi feet, at Skyerne under Wqvator i aabent Hav, hvor 
Dunsternes Eensartighed er aabenbar, aldrig frembringer uden Phcenomenet 
med Travaterne; og faaledes have vi bestandig i vore Regioner ved Nordvest
vindene, da Ueensartigheden af de Dele, hvoraf Skyerne bestaae, er ligefad 
aabenbar, Hagel og andre Mcrrker af Gåring.

Man forbinde nu tange nok, for at forklare disse Travater, Suurstof- 
gasen med den svovelagtig Vandstofgas, man tage endnu Elektriciteten til Hielp, 
man stige endog op, om man vil, til Affiniteterne, til Formene, til Antallet, 
til Atomerne o. s. v.; vi bifalde alt. Seemanden, styltende sig fast paa sin 
Erfaring og paa Facta, vil ikke mindre vedblive med fuld Tillid at paaftaae, 
at der af den Sammenhobning af Dunster, som ere forenede under Skikkelse 
af Skyer, opstaaer undertiden en Virkning i Luften, som, hvad Navn og 
hvad Aarfag man end lillcegger den, har Gåringene hele Krast, har dens 
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Skielnenmrker, og cn faa farlig Siyrke, at han for sin egen Sikkerheds Skyld 
nsdes kil ar være med sin hele Opmorr-ksomhed paa sin Post derimod.

Der er endnu er ander meget mcerkeligr Facrum, hvortil jeg beder man 
nsie vil lcegge Morrke. Jeg mener den Beveeqelse op og ned hos Qviksolvet, 
som ved visse Kastvinde sinder Sked i Bacomerrene, omendskisndr de ere indes 
lufte i vel tilsluttede Værelser, naar de kun ere fuldkommen vel gtorte, og man 
har lader dem koge for ar renfe dem fra Luften. Man feer der flydenpe Legeme 
reise sig og falde ved meget hyppige oscillerende Bevægelser, imedens Vinden 
er paa der størkeste; og enhver Bevoegelse er undertiden en Linie og derover. 
Nu spsrge man, Hvorfra kan der komme, fom man her seer ar ffee? Hvorle
des kon man alvorlig ville forklare del ved Luftens Tyngde eller Elasticitet; ved 
dens Hastighed, som ofte er gandffe stadig; ved Electriciteten og de oplesende 
eller andre Kreefter, som man tiltøgger adskillige Gasarter, da Skyerne og 
Dunsterne, som paa samme Tid ere ubevægelige, bevidne ar Delene i den coc- 
responderende Colonne af Armosphceren vedblive at vcere de samme, og at ved
ligeholde sig i samme Mcengde. Man spsrge fremdeles, hvorfore Gaserne og 
Electriciteten Mlde give Luften saa stor en Virkning i vore Regioner, hvor de 
foranderlige Vinde herske, og siet ingen der, hvor de truende Travater ere saa 
sædvanlige under Jcevndegnölinien? Er det da ikke mere rimeligt, er öetJffe 
mere sikkert, at denne QvikselvetS Bevægelse er en Felge af den fra en meget 
virksom Gcrring uadskillelige ujcevne Bevcegelse, ved hvilken Luften Trd efter 
anden imodrager igien en Deel af sin naturlige Vcegt? Ogsaa er man fra det 
-Aicblik, at Skyerne ophore at vcere ubevægelige, og at tage en bestemt Fark, 
sikker om, at Vinden ikke bliver stärkere, og at Oscillationerne ikke mere finde 
Sted.

Med faa Ord, Gceringen i Dunsterne, som udgisre Skyerne, er i de 
faa kaldte Travater, i Storme og Uveir aldeles ikke tvivlsom for Soemanden, 
Der paa den ffcsbelige men stolte Maskine, som barer ham, har vant sig til at 
iagttage Phcenomenerne. Han veed, ar i Kastevindene, hvor Gåringen er 
nedtrykket lige til Jordens Overflade, der oplsster den sig paa en mcerkelig og 
synlig Maade; at den i de faa kaldte Travater viser sig ved en Divergcnts til 
flere Sider; han veed, at denne Gcrring, efter Lovene for den mindste Mod
stand, hvilke han faa ofte har havt Leilighed derved at iagttage og tøve at tien
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de, rodvendig maa have cti Direction der gaacr i Veiret; nt en faadnn Aar sag 
ikke kan veere uden Virkning, oa ar den, naar den er lilstsrde, maa nodvendiz 
formindM en Deel af Armofphcerens Vagt.

Vi have ovenfor talt lidet om Barometrets Nsiagtighed i at angive ved 
sin Stigen, om Nocdvesivinden vilde vare lcenge nok for at rense Atmofphcrre?l, 
eller i nr falde, om de sydlige Vinde fFu(t)e faae Overhaand, og bringe frem 
igien deri Ueenöartighed i Dunsterne. Denne Noiagtighed har for os alt for 
megen Vigtighed, og har cn alt for noie Sammenhorng med vort System, tik 
6t vi ikke Mtlde an fee det nedvcndigk, at blive staaende lidt herved, og lade see, 
vl det fra ver Side ikke er en simpel Gisning. Det cr tvcrtimod en Begiven
hed, som tusinde gange cr bemcerket, ikke alene til Lands, men ogsaa til Soes, 
hvor alt det, fom angaaer Vinden, har en besynderlig Interesse. Det er en 
20 t.l 25 Aar siden, at det Kongelige Seeacademie i Brest indsaae Nytten af 
tit have Barometre paa Skibene. For at iverkscette dette var fornemmelig to 
VauM'ligheder at overvinde; den ene kom fra den starke Rysten af Qviksolvek, 
foraarfaget ved Skibets Slingre«, og som, uagtet de anbragte Indknibningee 
og de forffielllge Omrids, man gav Roret, ikke tillod at iagttage dets Hoide. 
Den anden VanMlighed var den, at Rorene faa jævnlige« knak istykker ved 
Explosionen af KanonMldene. Denne sidste Vanskelighed overvandt man ved 
at anbringe Iernror, og den fsrste, ved at give Roret cn mrgct stor Diameter, 
og at anbringe deri cn meget snaver Indknibning. Herved fhete det, at den 
Qvantitet af O.vikseiv, som i de korte og stridige Slingringer af Skibet kunde 
passere den indknebne Hals, var «ersten umcrrkelig i t)en store Masse af O.vik- 
fslv i Rerets ovre Deel. Det er let at iudfee Nytten af Barometrene til Soes, 
hvor det meer end andensteds er til Fordeel, at ktcnde Veiret forud. En jævnlig 
Leilighed, for den franske Marine at Monne paa denne Nytte, har den paa Ky
sterne af Brest. Denne Havn, som cr beliggende paa en Landtnnge, der lovec 
ild i Havet, og er omgivet med Skiar, har, iscrr paa nogle Lieus mod Son
den, en Rcekke af meget farlige Klipper, og mod Nord Aabninqe« af Canale«, 
i hvilken man paa en meget stor Dybde kan stsde paa, ferend man mcerk r det. 
Naar Veiret er taaget, og Vestenvinden stcerk, hvilket er meget sædvanligt i 
disse Farvande, ere Skibene nodte til at holde sig i aaben Soe, in-Mil Veiret 
klarer op og tillader Dem at ssge Land. I denne Forfatning er det dem meget 
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vigtigt ar holde sig til Vinden, og forndsee, om denne vil gaae til Nord eller 
ril Senden, for derefter at tage enten den ene eller den anden Cours. Det er 
der, hvor jeg har havt Lejlighed til at iagttage den Sag, som jeg her har frem
sat, og at sorsikkre mig om, at Barometret i dette Fald aldrig har bedraget.

Det folger as alt, hvad hidtil er bleven sagt, at en Colonne as Atmosphä
ren aldeles ikke er i sin naturlige Tilstand, naar den er i Ligevcegt med en corre- 
sponderende Colonne Qvikselv, som er 28 franske Tommer hoi, men med en 
Colonne af Qviksolv, som har den hoieste muelige Stand;- thi da er det alene, 
at Luftcolonnen virker med den gandffe Vcrgt af sin Heide. Altsaa ber Baro
metret, ved enhver anden Heide af Qviksolvet, ansees for at vcrre funken; og 
Heiden af 28 Tommer ber ikkun ansees font en Middelgrarndse, for saavidk, 
fom denne er den s«dvanligste Punck, til hvilken Qviksolvet falder ved de al
mindeligst tilstedeværende Dunster. Det er af Mangel paa bestemte Begreber 
i denne Henseende, at de, som ikke raadfore sig med Barometret, uden for at 
fee, om det spaaer godt Veir eller Regn, finder Feil ved dette Instrument, som 
det i Grunden ikke har. For det forste er den Middelhoide af 28 Tommer al
deles ikke ubetinget rigtig, men er ashcengig af den Hoide over Vandets Over- 
fiade, fom ethvert Sted har, hvor man gior Iagttagelser med Barometret. 
Man indseer altsaa let, at naar Barometret staaer hoit, kunne locale eller lidet 
udbredte Dunster i Atmosphären foraarsage Regn eller Vind, forend Barome
tret faldt til de 28 Tommer eller derunder, eller endog uden at det falder dertil; 
ligesom det ogfaa kan i Atmosphcercn blive godt Veir, naar Barometret, som 
siaaer lavt, begynder at stige, og farent) det har naaet sin Middelgrnndse. I 
Grunden er det undertiden nok, for at frembringe Regn, at Kulden pludselig 
sammenpresser Luften, som holdt Vanddunsterne oploste, og giver Vanddraa- 
berne Lejlighed til at danne sig ved at bringe dem sammen; eller at Varmen, 
vcd at udvide Luften, som holdt Vanddelene ved sig- overgiver dein til deres 
«gen Vagt.

Overalt er Barometret ikke vcrsentlig bestemt til at angive enten godt eller 
ondt Veir. Det ffal tilkiendegive Forandringerne i Luftens Tryk paa det, og
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der er i dette Stykke et meget sikkert Instrument. Det er sandt, at dette Tryk 
som oftest rillige tilkendegiver Vejret, men dette er imidlertid ikke uden en ana
log Egenffab ved det, og horer ikke vcrsentlig til det, som er dets Bestemmelse. 
Forresten maa man studere dette Instrument i sin Gang, for at sinde deri en mere 
sikker Veirprophet. De, som iagttage det med Flid, mcrrke sig ikke alene detS 
Bevcrgelser, naar det falder eller stiger, men ogsaa naar det viser en TendentS 
eller Disposition til disse Bevcrgelser. De bemcrrke, om Qviksolvet hcrnger ved 
den indre Side af Glasset; om detö Overflade er convex eller concav, i de Ba
rometre, hvor denne ikke er bestandig flad; den Hurtighed eller Langsomhed, 
hvormed Bevcegelsen af detS Stigen eller Falden skeer; de forbinde disse Ting 
med hvad der gik foran, og de drage deraf temmelig sikkre Slutninger, hvilke 
undgaae almindelige Iagttagere.

------- -

UdlogAaaa s


