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til

den offentlige Examen

Jimlliansfanbs JUtljebralWe

1869.

Indh. 1) Passater og- Monsuner af Overlærer J. A. Bonnevie.
2) Skoleefterretninger.

Kristianssand.

S. A. Steens Officin,



Passater og Monsuner.



Forord.

Nærværende Fremstilling af Jordens regelmæssige Vindforhold 
er el Uddrag af det tilsvarende Afsnit af en Række meteorologiske 
Foredrag, som undertegnede Forfatter i den forløbne Vinter holdt 
ved den herværende Sømandsskole. Jeg har troet, at en Fremstil
ling af saadant Indhold ogsaa kunde være af nogen Interesse for 
Skolen, idetmindste for Lærere i Geografi, og vover derfor at frem- 
jægge delte Uddrag som Program. De Verker, der have skaffet 
mig Materialet til denne Fremstilling, ere fornemmelig: “Explana
tions and sailing directions to accompany the wind 
and current charts“ af Maury, samme Forfaiters “Havels 
fysiske Geografi og Meteorologi“, oversat af II. I. Muller, 
samt AV. H. Rosser: Tire physical geography and the me
teorologi of the North Atlantic together with sailing 
directions og samme Forfatters : South Atlantic directory — 
The physical geography and meteorologi of the South 
Atlantic.

Det har værel min Bestræbelse under Udarbeidelsen at samle 
de enkelte Phænomener under almindelige Synspunkter, og jeg 
vil have naaet min Hensigt med dette Arbeide, hvis det er lykke
des mig derved at lette Oversigten over Jordens Vindforhold.

Chrisliansand i Mai 1869.

J. A. Bonnevie.



I. Luft og Vanddamp. Varme.

Atmosfæren eller Luflkredsen, der overall omgiver 
Jordkloden som el flere Mile dybt Hav, paa hvis Bund 
vi befinde os, indeholder foruden Luft ogsaa større eller 
mindre Mængder Vanddampe. Naar vi nu i det Føl
gende skulle fremstille Lovene for de store stadige eller 
jævnt tilbagevendende Strømninger, der foregaa i Luft
kredsen, er del hensigtsmæssigt foreløbig al omtale de 
Egenskaber hos Luften og Vanddampene, der, eller hvad 
vi vide, sætte disse Bevægelser i Gang.

Luften, som er en Blanding af forskjellige Gasarter 
(20,9 Rumdele Surslof og 79,1 Kvælstof), besidder alle 
Gasarternes almindelige Egenskaber. Den har saaledes 
Ve gi, o: Tyngdekraften trækker den ned mod Jordens 
Overflade, saa at den udøver el Tryk paa den Flade, 
hvorpaa den hviler. Derved fremkommer Lufttrykket, 
som maales ved Barometret; naar man siger, al Baro
metret viser 29", menes dermed, at Luftens Tryk paa 
en Flade er ligesaa stort, som Veglen af en Kviksølv- 
søile, hvis Bund udfylder hele Fladen, og hvis Høide er 
29". Lufttrykket paa en bestemt Flade bevirkes af 
hele den Lull masse, som befinder sig ret over Fladen.
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Derfor aflager Lufttrykket bestandig, naar man stiger i 
Høiden, f. Ex. bestiger et Bjerg eller gaar op med en 
Luftballon; lin eftersom man stiger høiere op i Luften, 
faar man mindre Luft over sig, og det er kun den 
Luft, der er over En, hvis Vegt bidrager til del Luft
tryk, man føler.

Fremdeles har Luften Evne til al indlage forskjel
lig! Rum all efter del Tryk, den lider. Den lader intet 
Rum være tomt, men trænger ind i og fylder enhver 
Hulhed, hvortil den har Adgang.

Paa Grund af denne Udvidelseskrafl vilde den 
sprede sig ud fra Jorden for at fylde det lomme Ver
densrum, hvis ikke Tyngdekraften holdt den fast. Men 
til Gjengjæld kan den ogsaa sammentrykkes. Naar del 
Tryk, der hviler paa Luften, fordobles, bliver del Rum, 
den indtager, omtrentlig halveret, og den bliver derved 
tællere. Heraf kommer del, at de Lulllag, der i for
skjellige Høider omgive Jorden, have forskjellig Tæthed; 
thi over de laveste Luftlag hviler Veglen af mange høiere 
Luftlag, saa at de laveste Luftlag i Regelen ere de tæt
teste; de vilde altid være de tætteste, hvis del blot var 
Trykket, der bestemte del Rum, som Luften skal ind
tage; men del er ikke saa. Luften udvides stærkt ved 
Varmen, og paa Grund deraf hænder del ofte, al del 
nederste Luftlag, der er i Berørelse med Jordens Over
flade, bliver mindre tæl end el høiere Lag, uagtet delte 
sidste ikke lider saa stort Tryk. Men al el Luftlag- 
bliver mindre tæl er det samme, som al del bliver let
tere i Forhold til del Rum, del indtager. Tænker man 
sig f. Ex. lo hule Rum, hvert netop paa en Kubikfod, 
og del ene fyldes med meget tæl, det andel med for- 
tyndel Luft, saa er del klart, al den første Kubikfod 
Luft vil veie mere end den sidste; man betegner delte 
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ved al sige, al Luften i del første. Rum, der har en større 
Vegt pr. Kubikfod, er specifik tungere eller har en større 
specifik Vegt, end Luften i det sidstnævnte Rum.

Ved Varmens indflydelse kan det allsaa hænde, at 
el specifik lettere Luftlag ligger under et, der har større 
specifik Vegt; men denne Stilling kan ikke vedvare. 
Den samme Kraft (Opdriften), der bringer en Kork til at 
slige i Vand, naar den er nedsænket, fordi den er spe
cifik lettere end Vandet, vil bringe del underliggende 
lettere Luftlag til al bytte Plads med det tungere Lag, 
der ligger over det. Bevægelse vil allsaa altid frem
kaldes i Luften, naar et lavere Luftlag ved Varmens ud
vidende Kraft bliver specifik letiere end el høiereliggende 
Lag. Den herved frembragte Bevægelse vil være verti
kal, o: foregaa i Retningen op og ned.

En anden Aarsag til Bevægelse i Luften ligger i 
Lufttrykket selv. Indestængt Luft, som ikke kan slippe 
ud af det Rum, hvori den indesluttes, kan udsættes for 
hvilkelsomhelsl Tryk uden al den derved sættes i Be- 
vægelse, undtagen forsaavidl den sammentrykkes. Men 
aabnes der en Udgang for denne sammenpressede Luft, 
vil den strømme ud af den med desto større Hasliglied, 
jo større Trykket er, og jo mindre Modstand den møder 
udenfor Aabningen, som den passerer. Naar Luften er 
i Ro, saa er Luftlaget ved Jordens Overflade udsal for 
del store Tryk fra alle de overliggende Luftlag, men den 
kan ikke slippe ud, hverken nedad —• thi der stænger 
Jordmassen — eller til Siderne, thi der stænger Luft, som 
er sammenpresset ved el ligesaastort Tryk. . Men lænker 
man sig nu, at Lufttrykket over et Sted A er større, 
end . over de omgivende Dele af Jordfladen, saa ville 
disse Steders Luftlag ikke have likst rækkelig Modstands
kraft til at hindre Luften, som hviler over A, i at 
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strømme ud til Siderne. Naar der derfor er For- 
skjel mellem Lufttrykket paa Lo Steder, der 
ligge nær hinanden, saa vil Luften strømme fra 
del Sted, der har det høieste Lufttryk, til det 
andet. Den herved frembragte Bevægelse vil være 
horizontal, o: foregaa langs Jordens Overflade, og den 
vil være saa meget stærkere, jo større Forskjel der er 
mellem Lufttrykkene (eller Baromelerhøiderne) paa de to 
Steder, mellem hvilke den foregaar.

Vanddampene, som altid lindes i Luften, have 
sin Oprindelse fra Vandels og da især fra Havvandets 
Overflade. Luften har Evne til al holde dem opløsle, 
- og de ere da ikke synlige, - men ei i ubegrændset 
Mængde. Varm Luft kan holde opløst en større Mæng
de Vanddamp end kold. Naar derfor en vis Mængde 
varm Luft er mættet med Vanddampe og derpaa bliver 
afkjølet, maa den skille sig ved en Del af sine Vand
dampe, og delle sker da, idet disse fortættes til Taage 
eller Skyer eller, hvis Afkjølingen er stor nok, til Ned
bør af forskjellig Art.

Dannelse og Fortætning af Vanddampe foregaar uaf
ladelig, og begge Processer ere af den største Betydning- 
for Bevægelserne i Luften og for Verdensdelenes Klima
ler. Ved Dannelsen af Vanddampe forbruges Varme. 
Delte mærker man ved den Afkjøling, som enhver For
dampning frembringer; oversprøjter man f. Ex. paa en 
varm Sommerdag Gaden med Vand, saa bevirkes derved 
slrax en behagelig Afkjøling, som varer saalænge, til all 
Vandet er fordampet og Gaden atter er tør. Afkjølin
gen foregaar her, idet baade Brostenene og Luften maa 
afgive noget af sin Varme til Brug ved Vandels For
dampning. Men hvor bliver nu denne Varme af? Den 
gaar med Vanddampene, men ikke som Varme; thi 
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Dampen er aldrig varmere end del Vand, hvorfra den 
har sin Oprindelse. Man siger, al den Varme, der for
bruges ved Fordampningen, bliver latent eller bunden, 
og man mener dermed, al den ikke kan fornemmes 
som Varme, idel den er omsat til en anden Kraft, — 
den Kraft nemlig, som holder Vandel i Dampform. Saa- 
længe Vanddampene nu holde sig i Dampform, mærker 
man intet til denne Krall. Men gaa de over til Vand 
igjen, saa bliver Kraften ledig, og viser sig alter under 
sin gamle Skikkelse som Varme, der da meddeler sig til 
Luften eller andre omgivende Gjenstande. Denne Var
mens Tilbagevenden til sin gamle Skikkelse betegner 
man vod at sige, al den latente eller bundne Varme 
bliver fri. Af disse Omstændigheder, der ledsage 
Vanddampenes Dannelse og Fortætning, kan man ane 
en af de Maader, hvorpaa de øve sin Virksomhed i 
Luflkredsen. De binde Varme der, hvor de dannes, og 
give den fri der, hvor de fortættes. Vanddampene 
ere altsaa el Transportmiddel, der fører Varme 
fra el Sled til et andet; og Varmen er den vigtigste 
af de Kræfter, der bevirke Bevægelse i Luften.

Men ogsaa som Bestanddel af Luftkredsen fremme 
Vanddampene Bevægelser i denne. Vanddamp er be
tydelig lettere end Luften; den har under samme Tempe
ratur og Tryk kun lidet over Halvdelen af Luftens speci
fike Vegt. Dette meddeler den da en stadig Tilbøjelighed 
til at stige i Høiden, hvorunder den trækker Luften med 
sig. Saaledes forøge Vanddampene Styrken af 
de vertikale Strømninger i Luften.

Endvidere søge Vanddampene hen til ethvert Sted, 
hvor der findes kolde Legemer, der fortætter dem. Man 
kan se det paa Vinduesruderne, naar det er koldt ude; 
den Luft, som berører de kolde Ruder, afkjøles ved 
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denne Berøring og giver Slip paa sin Vanddamp, der da 
dugger paa Buden. Men den Lul'!,, som saaledes er 
lørrel, mættes alter med Damp fra den varmere Luft inde 
i Værelset, der endnu holder alle sine Dampe opløste, og 
saaledes trækkes dlerhaanden en stor Del af den i Væ
relset indesluttede Dampmængde hén mod Vinduesrnderne, 
som, hvis det er koldt, blive bedækkede med ordent
lige Islag. 1 saadanne Tilfælde foretage altsaa 
Vanddampene en Bevægelse henimod del kolde 
Sted, og bidrage vel ogsaa derved til at sætte Luften 
i Bevægelse.

Men den største Indflydelse paa Luftens Strømninger 
øve dog maaske Vanddampene ved den tomme Plads, som 
de efterlade, naar de fortættes. Vanddampene udfylde el 
stort Rum i Luftkrcdsen, og deres Vegi udgjør en bety
delig Del af Lufttrykket. Tænker man sig mi Luft af 
samme Temperatur og med samme Dampmængde udbredt 
over en stor Del af Jordens Overflade, og al derpaa Luften 
over en Del af denne Finde bliver afkjølel, saa den givet- 
Slip paa sine Vanddampe, saa vil den Plads, de før 
udfyldte, blive ledig, Luften vil faa større Plads og 
tabe i Spændkraft, og Lufttrykket vil formindskes med 
Vegten af de Vanddampe, der i Form af Regn for
lade Luftkredsen. Saaledes frembringe altsaa 
Vandda mpen e ved sin For læ tni ng Formindsk else 
i Lufttrykket paa det Sted, hvor de fortættes, 
og det er allerede vist, hvilken Indflydelse Lufttrykket 
har paa Luftens Bevægelse.

Det er sagt, al Varmen er den vigtigste af de 
Kræfter, der sielte Luflen i Bevægelse, og efter det Fore- 
gaaendc behøves kun faa Ord til at gjøre dette forklarligt.

Det er allerede nævnt, al Luflen udvider sig ved 
Varmens Paavirkning, og al et lavere Luftlag, naar det 
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opvarmes tilstrækkeligt, paa Grand al' denne Udvidelse 
maa bylte Plads med de ovenfor liggende Lag, som ere 
koldere og derfor lætiere og lungere. Her er al lægge 
Mærke til, al Luften allid hovedsagelig opvarmes neden
fra. Solvarmen paavirker nemlig ikke i væsentlig Grad 
Lullen umiddelbart, Solslraalerne passere Luflkredsen 
uden der al afsætte nogen betydelig Varme; det er der
for allid koldt høil oppe i Luften. Jorden og Vandel 
derimod oplage Solvarmen i sig; disse Legemer standse 
de hurtige Varmeslraaler og lade dem komme Jorden 
tilgode. Luftens Opvarmning foregaar da paa den Maa- 
de, at del Luftlag, der berører Jorden, tilegner sig nogel 
af den Solvarme, den gjemmer, indtil det derved svulmer 
ud, bliver for let og derfor maa give Plads for et koldere 
Lag, som derpaa overlager den samme Virksomhed. Del 
vil da heraf indsees, at del er Underlagets (Jord- eller 
Havfladens) Temperatur, der bevirker de vertikale Strøm
ninger i Luflkredsen, og at disse ville foregaa desto 
hurtigere, jo varmere Underlaget er; thi jo varmere delte 
er, desto hurtigere kan del meddele det berørende Luft
lag den fornødne Sligkraft. Men saadanne vertikale 
Strømninger fremkalde ogsaa i Regelen horizontale. Del 
er ikke altid del overliggende Luftlag, som udfylder 
Pladsen, naar det nedenfor liggende formedelst Opvarm
ningen stiger tilveirs. Det er oftest Luft fra Siderne af, 
som trænger ind, dersom denne nemlig ikke er ligesaa 
stærkt opvarmet. Lufttrykket tvinger den ind, saa snart 
som Luften over det varme Sted begynder al udvides, 
thi ved denne Udvidelse taber den i specifik Vegt, og 
derved borttages saa al sige en Del af den Væg, hvortil 
Luften over de omliggende Steder støttede sig, og da 
falder den strax ind igjennem Aabningen og løfter den 
lettere Luft tilveirs. Vi have i del Smaa el Billede af 
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denne Bevægelse i Luftstrømningen i et Værelse, der op
varmes ved en Ovn. Her er Ovnen det varme Sted, 
medens Resien af Værelset svarer til de omgivende kol
dere Steder. Den Luft, der berører Ovnen, stiger hurtig 
opad, som man let kan paavise, og breder sig ud op- 
under Taget; det Rum, der bliver toml, fyldes ved hori
zontale Strømninger fra Værelset ind imod Ovnen, og 
saaledes vedligeholdes en stadig opadgaaende Strøm af 
opvarmet Luft langs Ovnens Overflade og en horizontal 
Strøm af koldere Luft langs Gulvet og endelig, hvis Væ
relset er tæl nok, en nedstigende Strøm langs Væggene, 
der fører den varme Luft fra Høiden ned i Rummel; 
denne maa nemlig synke, dels fordi Rummel oprinder 
Taget efterhaanden udfyldes, dels fordi den selv efter- 
haanden afkjøles og bliver tungere, idet den afgiver sin 
Varme til Væggene og til den kolde Luft, der udenfra 
trænger ind gjennem Sprækker og Fuger. Naar den har 
naael tilstrækkelig langt ned, indtræder den da i den 
horizontale Strøm henimod Ovnen, stiger saa op igjen 
o. s. v. i et fuldstændigt Kredsløb, der el'lerliaanden 
bringer al den i Værelset indesluttede Luft i Berørelse 
med Ovnen. Saaledes vil i Regelen Forskjel mel
lem to tilgrændsende Steders Temperaturer be
virke: 1) en vertikal Strøm over del varmere 
Sled og 2) en horizontal Strøm fra det koldere 
til det varmere langs Jorden, og i Almindelig
hed en fra det varmere til del koldere i Høiden. 
Forskjel i tilgrændsende Steders Temperatur virker altsaa 
paa samme Maade som Forskjel i Lufttrykket, og under 
ellers lige Omstændigheder vil ogsaa det varmeste Sted 
have det laveste Lufttryk. Om end nemlig Luften ved 
at udvides ikke laber i absolut Vegt, saa vil den dog, 
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naar den befinder sig i opadgaaende Bevægelse, udøve 
mindre Tryk nedad, end naar den er i Hvile.

Til al frembringe saadan Forskjel i Temperaturen 
bidrager i mange Tilfælde den forskjellige Maade, hvorpaa 
Jordfladen og Havfladen paavirkes af Solstraalerne. Jord
fladen opvarmes hurtig og stærkt, saalænge Solen skin
ner, men giver ligesaa hurtig Slip paa sin Varme, naar 
Solen er skjult. Vandel derimod opvarmes og afkjøles 
langsomt. Dette bevirker da, al saalænge Solen skinner, 
er gjerne Jorden varmere end Havfladen, medens delle 
forholder sig omvendt, naar Solen er nede, ligesom ogsaa 
al Jordfladen er varmest om Sommeren og Havfladen 
om Vinteren, idetmindste der, hvor der er videre Forskjel 
paa Sommer og Vinter, og hvor Havel er isfrit. Dette 
har da, som vi senere skulle se, sin store Indflydelse 
paa Luftens Strømninger.

Stor Indflydelse paa Luftstrømningerne faar jo ogsaa 
Varmen derved, al del er denne Kraft, der suger Vand
dampene op i Luften; men om disses Indvirkning paa 
Luftstrømningerne er tilstrækkelig lali forhen.

Uagtet enhver Del af Jordens Overflade i en lige stor 
Del af Aaret beskinnes af Solen, saa er der dog, som En
hver ved, stor Forskjel paa de forskjellige Egnes Tem
peratur. Aarsagen til denne ulige Fordeling af Varmen 
er den, at en Flade, som beskinnes af lodret nedlaldende 
Varmestraaler, opvarmes i høiere Grad, o: oplager mere 
Varme i sig end en ligesaa stor Flade, paa hvilken Var- 
meslraalerne falde skraat ned. Solens opvarmende Virk
ning forholder sig her paa samme Maade som Lyset, og 
Enhver kan let overbevise sig om, at Lysslraalerne virke 
kraftigst, naar de falde ind under en ret Vinkel. Holder 
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man f. Ex. el kvadratisk Stykke Papir foran et Lys, og 
der ikke er andre Lys i Værelset, saa vil Papiret være 
stærkest oplyst, naar dets Skygge paa en Væg, med hvil
ken det holdes parallel, er et Kvadrat; da falder nemlig 
Lysstraalerne lodret paa Midten af Papirkvadralel, og Pa
piret oplager paa sin Elade saa meget Lys, som det i den 
Afstand kan faa. Dreies derimod Papiret, uden at dels 
Afstand fra Lyset forandres, saa bliver del mindre lyst; 
dels Skygge bliver ogsaa mindre, hvilket lyder paa, al 
Papiret optager færre Lysslraalcr.

Da nu Solslraalerne stadig falde næsten lod
ret ned i Egnene nærmest. Ækvator, medens de li- 
gesaa stadig falde mere og mere skraal ned, ef
tersom man nærmer sig til Polerne, vil der her
ske en stadig og betydelig Forskjel mellem Tem
peraturen i de ækvatoriale Egne og i Egne, der 
ligge under høic Bredder. Denne Forskjel forøges 
endnu yderligere derved, al de Solslraaler, der falde lod
rette, gaa den korteste Vei gjennem Luftkredsen, medens 
de, der falde ind paa skraa, passere gjennem et tykkere 
Luftlag, og om nu end Luften kun i ringe Grad optager 
Solvarmen, saa er den dog heller ikke uden Indflydelse.

Stod Jordaxen lodret paa Jordbanens Plan, saa vilde 
Solslraalerne allid falde lodrette paa Stederne under Ækva
tor, men da den danner en Vinkel paa 60° 32' med delte 
Plan, komme efterhaanden i Aarets Løb alle Steder mel
lem Vendecirklerne ved 23° 28' N. og S. under de lod
rette Solstraaler, medens de tempererede Egne og Polar
egnene falde under mere og mindre skraa Solstraaler, ef
tersom Solen staar lodret over en Paralclcirkel, der ligger 
mod Nord eller mod Syd. Delte bevirker da Forskjellen 
mellem Aarstidernes Temperatur, der især er betydelig 
udenfor Vendecirklerne, da Forskjellen mellem Solslraaler- 
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nes Indfaldsvinkel aldrig bliver ret betydelig mellem disse. 
Endvidere er denne Forskjel større paa Fastlandet end 
paa Havel, fordi som før sagt Landjordens Temperatur 
hurtigere end Vandels forandrer sig med Varmekildens 
Styrke.

Medens allsaa Jordens Kugleform bevirker 
en stadig Forskjel mellem Ækvatorialegnenes 
og Polaregnenes Temperatur, bevirker Jordax
ens skraa Stilling en aarlig Forandring i del 
samme Sleds Temperatur til forskjellige Aars- 
lider.

Men del er jo ikke alene i Aarels Løb, al el Sted 
paa Jorden indlager en forandret Stilling i Forhold til So
len. I Løbet af el Døgn sker der endnu større Foran
dring i denne Stilling ved Jordens daglige Omdreining om 
Axen. Delte fremkalder da den store Forskjel mel
lem Dagens og Nattens Temperatur. Med Hensyn 
hertil stille da ogsaa Landjorden og Havfladen sig for
skjellig, idel Forandringen bliver større paa Land end paa 
Havet.

Efter hvad der nu forhen er sagt om Varmens Ind
virkning til al udvide Luften og derved gjøre den lettere 
— og lil al opsuge Vanddampe og derved give Luften en 
Tilblanding, som fremmer enhver af dens Bevægelser, maa 
vi vente at finde cl sladigl Kredsløb i Luften mellem 
Ækralorial- og Polaregnene, fordi der er en betydelig og 
stadig Forskjel mellem disse Egnes Temperatur, ligesom 
vi ogsaa maa venle at finde Forskjel i Luftstrømmenes 
Styrke og Retning efter Aars- og Dagstiderne.
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IL Passater.

Dc stadige Vinde eller Luftstrømme, som fremkaldes 
ved Forskjellen mellem den bede Zones og de tempere
rede og kolde Zoners Temperatur, kan man med et Ord 
kalde Passater. I Almindelighed bruges dette Ord kun 
til al betegne de stadige østlige Vinde i den hede Zone.

For at erholde en klar Oversigt over delte System 
af Vinde ville vi foreløbig bortse fra alle forstyrrende 
Indflydelser, som i Virkeligheden gjør sig gjældende; dem 
skulle vi senere komme tilbage til. Vi lage allsaa fore
løbig ikke Hensyn til den forskjellige Indflydelse, som Land 
og Hav øve paa Vindene, men tænke os Jordens hele Over
flade bedækket af Vand; heller ikke tage vi endnu Hen
syn til Aarstidernes Vexel, men lænke os, al Jordens 
Ækvalor hele Aarel igjennem er dens varmeste Strøg. 
Paa den Maade ville vi opnaa et almindeligt Synspunkt, 
hvis Gyldighed senere vil vise sig at bestyrkes ved de 
bestaaende Vindforhold, forsaavidt vi kjende dem.

Den Vandkugle, som vi saaledes lænke os istedelfor 
Jordens med dens Land og Hav, vil da have et Bælte 
omkring Ækvalor, som ved de lodrette Solslraalers Magt 
opnaar en høi Temperatur, og hvor Vanddampe i rigelig 
Mængde stige op af Havet. Over dette Strøg vil da Luf
ten, der stadig mættes med Vanddampe, befinde sig i en 
uafladelig opstigende Bevægelse. Lad os følge denne op- 
adgaaende Luftstrøm og se, hvad der maa ske med den 
Luft, som den fører. Eftersom den stiger, kommer den 
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efterhaanden under et mindre Lufttryk; paa Grund af sin 
Spænslighed optager de.n alt det Rum, den kan bemæg
tige sig, og udvides derfor; men ved enhver Udvidelse 
forbruges Varme, og derfor afkjøles Luften samtidig med 
at den udvider sig; desuden afkjøles den efterhaanden 
derved, at den afgiver Varme til den omgivende Luft, og 
derfor vil det ofte indtræffe, at de Vanddampe, den fører 
med sig, ikke længere kan holdes opløste, men falde ned 
som Regn, der da under saadanne Omstændigheder, naar 
Luften er overmande fugtig og varm, vil blive en vold
som Skylregn. Men man kan ikke tænke sig, at Luften 
under denne første Opstigning kan miste alle sine Vand
dampe. Thi for det Første er den fugtige Luft, naar den 
har naael op i Høiden, udsal for mindre Tryk, og der
næst faar den stadig ny Forsyning af Varme fra den 
Stund af, al Dampene begynde al fortættes, og begge disse 
Omstændigheder bidrage til, al den kan beholde den stør
ste Del af sine Vanddampe i opløst Stand, saamegel mere 
som ogsaa Solvarmen i væsentlig Grad kommer disse 
høiere Luftlag tilgode, saasnarl de bære et helt Skydække, 
hvilket de jo altid vil gjøre før og under Regnskurene. 
Del nye Tilskud af Varme giver Luften fornyet Kraft til at 
stige opad, men den naar tilsidst Luftlag, der ere saa for
tyndede, at de ikke kunne bære den høiere, og den opsti
gende Luftstrøm vil da saa at sige gaa ud over sine Rred- 
der og i Høiden strømme ud mod Nord og Syd. Paa 
denne Maade opstaar der altsaa to store Luft
strømme, der fra Ækvator i de høiere Luftlag- 
breder sig ud over begge Halvkugler; vi ville 
kalde dem den nordlige og sydlige Halvkugles 
Ækvatorialstrøm. Den første er Søndenvind, den sid
ste Nordenvind, og begge bære varm og fugtig Luft fra 
den hede Zone til de koldere Dele af Jorden.
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Men naar Luften stiger opad ved Ækvator og dan
ner de mægtige Ækvalorialslrømme i Høiden, saa kan 
ikke delte lænkes at ske, uden at Ækvatorbællet faar 
Lufttilførsel fra de lilgræudsende Egne; del er da ogsaa 
Tilfældet.. Lufttrykket ved Ækvator vil formindskes ved, 
al Luften der stadig befinder sig i Bevægelse opad, og 
ved den store Tilblanding af lette Vanddampe, medens 
Lufttrykket over Egnene i Nord og Syd, der ikke svæk
kes ved nogen opadgaaende Strøm, endnu forøges ved 
Ækvatorialstrømmene, som i Høiden vælter sig ud over 
deres Luftlag. Denne Forskjel i Tryk vil da presse den 
lavere liggende Luft ind imod Ækvalorbællel, og vi maa 
altsaa foruden Æk valorialslrømmene i de øvre 
Luftlag vente al finde lo Luflslrømme, der fra 
begge Halvkugler langs Jordens Overflade søge 
ind mod Ækvator. Vi kalde disse Strømme den 
nordlige og sydlige Halvkugles Polarslrøm. Den 
første, der gaar fra Nord, optræder da som Nordenvind, 
den anden som Søndenvind.

Før vi nu følge Ækvatorial- og Polarstrømmene paa 
deres Yei, ville vi nærmere betragte Forholdene i Ækva
torbællet. Det danner ligesom Bunden af en Skorsten i 
Luften, der har Traik fra lo Sider. Derfor vil der ikke 
herske nogen stadig Vind i delle Bælte; Polarstrømmene 
fra N. og S. ville holde hinanden Slangen; men Storm- 
byger ere under saadanne Omstændigheder altid hyppige. 
Luftens stadige Bevægelse gaar opad, den koldere Luft, 
der af Polarstrømmene føres ind i Bæltet, vil hurtig op
varmes, mælles med Vanddamp og name den opadgaa
ende Strøm. Oppe i Luften dannes da lykke Skyer, som 
hyppig udlade sig i voldsomme Tordenveir og stærke 
Regnskyl. Under den Forudsætning, som vi her gaa ud 
fra, al Jorden var helt bedækket af Hav, vilde man all- 



15

saa, naar man betragtede Jordkuglen fra el Punkt ude i 
Verdensrummet, se Ækvatorbællet betegnet, oppe i Luf
ten ved en “Skyring“, der som et Bælle omgav den hele 
Jord. Ud fra delte Bælle gaa da Ækvalorialslrømmenc 
i Luftens øvre Lag, og ind imod del Polarstrømmene ved 
Jordens Overflade.

Vi have hidtil antaget som givet, al disse Luftstrøm
me alle have en Retning fra Nord mod Syd eller om
vendt. Hvis man imidlertid lager i Betragtning, al Jor
den dreier sig rundi om sin Axe i 24 Timer, vil man 
indse, al dette ikke kan være Tilfældet. Først maa man 
da erindre, al Luflkredsen i del store taget følger med 
Jorden under dens daglige Omdreining fra V. mod 0. 
Gjorde den ikke det, saa vilde vi, der ikke føle noget til 
Jordens Omdreining, opfatte del, som om Luften med for
færdelig Hastighed bevægede sig i modsat Retning, altsaa 
fra 0. mod V.; thi del, al bevæge sig fremad gjennem 
slillestaaende Luft, frembringer netop den samme Fornem
melse som det, at Vinden blæser En i Ansigtet. Vi maa 
altsaa, før vi gaa videre, have det paa det Rene, al en 
Luftmasse, der slaar stille, eller dog ikke saa hurtig som 
Jordens Overflade bevæger sig mod Øsl, vil frembringe 
Vind fra Øsl, altsaa Østenvind paa Jordens Overflade.

Nu have ikke alle Dele af Jordens Overflade lige 
stor Hastighed under den daglige Omdreining. Medens 
saaledes el Sted under Ækvator bevæger sig med en 
Hastighed af 225 Mile i Timen mod Øst, har derimod et 
Sled under 60° Bredde N. eller S. kun halv saa stor 
Hastighed, fordi del i den samme Tid kun tilbagelægger 
en halv saa stor Cirkel. De forskjellige Dele af Luft
kredsen, have allsaa ogsaa forskjellig Omdreiningshastig- 
hed, ellersom de hvile over Egne nær Ækvator eller paa 
høie Bredder. Tænke vi os nu en Luftmasse, der fra 
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høie Bredder sættes i Bevægelse mod Ækvator, saa vil 
den paa sin Vei efterhaanden naa Steder, der have større 
Hastighed mod Øst, end den selv har; og da Lullen er 
træg ligesom alle andre Legemer og saaledes ikke uden 
videre kan forandre sin Hastighed, kommer denne Luft
masse til al sakke efter, og de Steder, over hvilke den 
efterhaanden kommer ti] al hvile, ville gaa den forbi paa 
Veien østover; og da man paa disse Steder ikke mærker 
sin egen Fart, men vel den Modstand, som Luflen gjør, 
naar man farer frem tvers igjennem den østover, saa til
skriver man Luflen hele Bevægelsen og siger, at Vinden 
er østlig. I Forhold til Jordens Overflade er den ogsaa 
virkelig østlig. Tænker man sig, for at tage el bestemt 
Exempel, Luften ved Norges Vestkyst sat i Bevægelse 
sydover, saa vil den, eftersom den naar større Parallel
cirkler, efterhaanden sakke efter mod Vest; den vil ikke 
naa Hollands Kyst, mod hvilken den først sievnede, men 
f. Ex. passere Englands Sydvestkyst. Trækker man da 
en Linie paa. Kaarlel for al betegne dens Vei, vil denne 
Linie gaa fra NO. mod SV. og Luftstrømmen maa faa 
Navn af nordostlig Vind. Da nu det samme af samme 
Grund vil indtræffe Syd for Ækvator, indsees heraf, at 
enhver Luftstrøm, der fra N. eller S. bevæger sig 
ind mod Ækvator, vil afbøies mod Vest, og a]t- 
saa afbøies fra nordlig til nordostlig Vind paa 
den nordlige Halvkugle og fra sydlig til sydost
lig Vind paa den sydlige Halvkugle. Saadan Af- 
bøining vil begge Halvkuglers Polarstrømme 
lide.

Men medens Polarstrømmene paa Grund af den ringe 
Omdreiningshaslighed, hvormed den Luft, de føre, begyn
der sil Løb, efterhaanden afbøies mod Vesi, er det mod
satte Tilfældet med Ækvalorialslrømmene. Disse føre Luft 
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fra Ækvator, hvor Omdreiningshasligheden er størst, til 
høiere Bredder, hvor Omdreiningen bevirker en ringere 
Hastighed, og paa Grund af Trægheden kan nu ikke Luf
ten uden videre opgive den Hastighed, den engang har 
tilegnet sig. Naar den derfor kommer til at hvile over 
Steder, der bevæge sig østover med mindre Hastighed, 
end den selv har, kommer den til at løbe dem forbi mod 
Øst og vil derfor paa disse Steder fornemmes som Ve
stenvind eller rettere som Sydvestvind paa den nordlige 
og som Nordvestvind paa den sydlige Halvkugle, da den 
tillige beholder sin Bevægelse fra Ækvator.

Saaledes afbøies altsaa Ækvatorialstrøm
mene fra Retningen langs Meridianen østover, 
hvorved de forvandles til Sydvest- og Nord
vestvind. Afbøiningernes Retning kan man i Korthed 
sammenfatte under den Regel, al enhver Luftstrøm, 
der oprindelig har sit Løb langs en Meridian, 
afbøies tilhøjre paa den nordlige og lilvenstre 
paa den sydlige Halvkugle.

Vi ere altsaa nu komne til følgende Resultat angaa- 
ende Forholdene i Ækvatorbæltet og de tilgrændsende 
Strøg:

Forudsat at Jorden helt var bedækket af Vand, og 
at Ækvator altid var den Parallelcirkel, der havde den 
høieste Temperatur, og forudsat, al Varmen var den ene
ste eller dog den al ler mægtigste af de Kræfter, som sælte 
Luftstrømme i Gang, vil man paa begge Halvkugler finde 
følgende Hovedluftstrømme i Nærheden af Ækvator:

a) paa den nordlige Halvkugle stadig nordostlig Vind 
ved Jordens Overflade og stadig sydvestlig Vind i 
de høiere Luftlag;

b) paa den sydlige Halvkugle stadig sydostlig Vind ved
2
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Jordens Overflade og stadig nordvestlig Vind i de 
høiere Luftlag.

Men af de tre Forudsætninger, hvorpaa delte Re
sultat hviler, ere de to første usande, og den tredie ial- 
fald usikker, og det er derfor ikke overflødigt at vise, 
hvorledes en Udvikling, der hviler paa dem, dog kan føre 
til frugtbare Resultater.

Hvad nu den første Forudsætning, at Jorden helt var 
bedækket af Vand, angaar, saa ere Afvigelserne fra den 
ikke særdeles betydelige, naar man blot tager Hensyn 
til Ækvalor. Følger man Ækvator paa et Verdenskaarl, 
saa ser man, al 30 Grader af den falder indenfor Syd
amerikas Fastland, omtrent 33 0 indenfor Afrika, og om
trent 15 0 falder paa Øerne Sumatra, Borneo og Celebes. 
Allsaa falder ialt henimod | al Ækvators hele Længde 
paa Landjorden, medens de resterende J falder i Havel. 
Hvis vi allsaa indskrænke os til al behandle Vindforhol
dene paa Havel — og det komme vi i det væsentlige lil 
at gjøre, — saa kunne vi vente al finde de Resultater, 
vi have vundet, bekræftede idelinindste for de Haves Ved
kommende, der ikke i Nærheden af Ækvator i Nord eller 
Syd begrændses af betydelige Landslrækninger. I Atlan
terhavet, og endnu mere i det stille Hav, maa vi saale- 
des vente Overensstemmelse med det, vi have fundet, 
medens vi i det indiske Hav, der i kort Afstand norden
for Ækvator begrændses af Asiens umaadelige Fastland, maa 
vente at finde væsentlige Afvigelser. Ligeledes maa vi 
være belavede paa overall i Nærheden af Kysterne at finde 
Afvigelser fra det Regelmæssige, fordi, som før omtalt, 
Landet opvarmes hurtigere og stærkere end Havel, og 
den opstigende Luftstrøm, der karakteriserer Ækvator
bæltet, o.g som suger Luften fra alle Kanter ind imod sig, 
derved kan blive flyttet fra Havet ind paa Land, og del 
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endog tiltrods for, at Solslraalerne falde lodrette eller 
mindre skraa paa Havet end paa vedkommende Sted paa 
Landjorden. Den anden Forudsætning, at Ækvator altid 
skulde betegne Jordens varmeste Strøg, er lidet væsentlig. 
Alt hvad hidtil er sagt, kunde nemlig ligesaa godt gjælde 
om hvilkensomhelst anden Parallelcirkel, naar man kun 
gik ud fra, at den var den varmeste paa Jorden, og det 
gjælder endelig ogsaa ligesaa godt, om man tænker sig, 
al ikke Ækvator eller nogen anden Cirkel stadig er den 
varmeste, men at det varmeste Strøg paa Jorden efter
haanden flyttes nordover og sydover, alt eftersom Sol- 
straalerne falde lodrette nord eller syd for Ækvator. Vi 
bringe altsaa denne Forudsætning i fuld Overensstemmelse 
med Sandheden ved overalt istedetfor Ækvator at nævne 
Varmeækvaloren, idet vi derved tænke os en Linie 
rundt Jorden, der gaar gjennem alle de Steder, som have 
høiere Temperatur end andre Steder, der ligge under 
samme Meridian. Denne Linie bliver da bevægelig med 
Aarstiden, og med den flytter hele Vindsystemet sig mod 
Nord og Syd.

Eflerat vi saaledes have begrændset de to første 
Forudsætninger derhen, at de stemme overens med det 
sande Forhold, og derved ogsaa begrændset og ændret 
de Resultater, hvortil de maa ventes at lede, saa vil det 
bestyrke Troen paa den tredie Forudsætning, — at Var
men er den væsentlige bevægende Kraft, — hvis vi finde, 
at de vundne Resultater holde Stik overalt, hvor vi ikke 
paa Grund af det før Anførte have Grund til at vente 
Afvigelser fra dem. Da Newton beviste Tyngdens Love, 
gik han frem paa lignende Vis. Han forudsatte, al 
der fandt en Tiltrækningskraft Sted mellem Verdenslege
merne, der virkede efter de samme Love som Tyngde
kraften paa Jorden; efter denne Forudsætning beregnede 
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han Himmellegemernes Bevægelser, og da Virkeligheden 
indtil det Yderste stemte med hans Resultater, var der
med Kraftens Tilværelse og Loven for dens Virksomhed 
fyldestgjørende bevist.

Forinden vi imidlertid gaa over til at fremstille Vind
forholdene, saaledes som man har fundet dem, er der 
endnu et Spørgsmaal at besvare.

Der maa nemlig spørges om, hvor langt Virkningen 
af Ækvatorbæltet strækker sig, med andre Ord, hvor 
langt nordover strækker Nordostvinden sig paa den nord
lige Halvkugle, og hvor langt sydover hersker SO.vinden 
paa den sydlige Halvkugle? Og hvor langt nordover og 
sydover herske de tilsvarende Luftstrømme i modsat Ret
ning i de høiere Luftlag? Her nytter det ikke theoretisk 
at søge en fuldstændig Løsning af Spørgsmaalet. Del 
stiller sig ikke saa simpelt som ved Ækvator, idet man 
ikke kan gaa ud fra nogen simpel Forudsætning, der uden 
altfor store Tillempninger kan bringes i Overensstemmelse 
med Sandheden. Vi maa derfor her stadig se hen til de 
virkelige Forhold og kun søge saavidt muligt at forklare 
os deres Aarsag. Men der er enkelte Ting, som man 
paa Forhaand kan vide, og som tildels allerede før ere 
berørte.

Saaledes er forhen forklaret, hvorledes Luften pres
ses ud langs Jordens Overflade fra ethvert Strøg, der 
har høiere Lufttryk, end de tilgrændsende Steder. End
videre kan man indse, at et Strøg ikke længe kan ved
blive at have el saadant høiere Lufttryk, hvis det ikke 
stadig erholder Tilførsel afLuft. Thi deler Luftmæng
den, der volder Trykket, og Overskud i Lufttryk beteg
ner altsaa kun Overskud i Luftmængde; naar nu Luften 
stadig udtømmes ved Jordens Overflade, som Tilfældet 
altid er fra Strøg med høiere Lufttryk, vil naturligvis 
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Overskudd snart forsvinde, hvis der ikke stadig kom Til
førsel af Luft i Høiden. Endelig kan man indse, al der 
i el Strøg med høit Lufttryk ikke i Regelen vil herske 
stærk eller stadig Vind. Den stadige Luftstrøm vil være 
rettet ned mod Jordens Overflade, og derpaa langs denne 
stryge snart i den ene, snart i den anden Retning, altid 
til den Kant, hvor den finder den mindste Modstand.

Nu ligger der langs Vendekredsene, nogle Grader 
udenfor disse, i alle Have to Bælter rundt Jorden, der ud
mærke sig ved høil Lufttryk, ved klar og stille Luft og 
ved al stadige Luftstrømme søge ud fra dem mod Nord 
paa Nordsiden og mod Syd paa Sydsiden. Disse Bælter 
danne Passaternes Polargrændser og kaldes Krebsens og 
Stenbukkens stille Bælter; Sømanden stræber al passere 
snarest mulig tværs igjennem dem for al undgaa Vind- 
stillen og deres svage foranderlige Vinde, og række frem 
til de stadige Vindslrøg udenfor dem. Imellem Kreb
sens Bælte og Varmeækvaloren hersker Polarstrømmen, 
der optræder som nordostlig Vind og kaldes NO.passaten, 
medens den sydlige Halvkugles Passat, SO.passaten her
sker i Strøget mellem Varmeækvaloren og Stenbukkens 
stille Bælte.

Hvorfra faa nu disse stille Bælter sin Lufttilførsel? 
Fra det Foregaaende kjende vi et Tilløb, som de have. 
Ækvatorialstrømmen, der næres af den opstigende Luft
strøm ved Varmeækvaloren, maa række disse Bælter i 
de høiere Luftlag og stiger rimeligvis ned der; men er 
dette Tilløb tilstrækkeligt? Vi maa her mærke os den 
simple Sandhed, at naar Lufttrykket paa et Sted holdes 
uforandret, saa kan dette kun være Tilfældet, fordi Til
strømningen af Luft holder Udstrømningen i Ligevægt. 
Hvormegen Luft fører da Ækvalorialslrømmene til de 
stille Bælter? Hverken mere eller mindre end den Luft
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mængde, som Passaterne føre ind i Ækvalorbællel; thi 
der sker hverken nogen Ophobning eller noget Forbrug 
eller nogen ny Dannelse af Luft ved Varmeækvatoren. 
Men medens saaledes Passaterne bortføre ligesaa megen 
Luft, som Ækvatorialstrømmene bringe tilbage, gaar der 
foruden Passaterne endnu en mægtig Luftstrøm mod Nord 
og Nordost fra Krebsens og mod Syd og Sydost fra 
Stenbukkens stille Bælte. Heraf kan da indsees, at Ven
dekredsenes stille Bælter ogsaa maa have andre Tilløb end 
Ækvalorialslrømmene, altsaa at Krebsens stille Bælte maa 
have et Tilløb fra Nord og Stenbukkens Bælte et Tilløb 
fra Syd. At saadanne Tilløb maa findes, kan altsaa ikke 
betvivles; uden dem vilde der jo ophobes Luft udenfor 
Vendekredsene, og vi vide at dette ikke sker. Men hvad 
Vei tage disse Luftsirømme, der føre Luften fra de høiere 
Bredder ind imod Vendekredsene? Deres Hovedretning maa 
være fra NO. paa den nordlige og fra SO. paa den sydlige 
Halvkugle; del maa man idetmindste tænke sig efter Lo
ven om Afbøiningen paa begge Halvkugler. Men deres 
Vei er del neppe endnu lykkedes klart al paavise. Maury, 
den store Amerikaner, der har grundlagt den praktiske 
Meteorologi, og til hvem enhver søfarende Nation bør 
føle sig al staa i en Taknemmelighedsgjæld, besvarer dette. 
Spørgsmaal, idel han tænker sig Luftens Bevægelser i del 
Store at foregaa i følgende Strømninger:

Ved Varmeækvatoren stiger Luflen opad, breder sig 
ud i de høiere Luftlag og strømmer mod Nord og Syd 
og formedelst Jordens Omdreining med Afbøining mod 
Øst. Disse Ækvatorialstrømme holde sig i Høiden, 
indtil de naa Vendekredsene; der stige de ned og stryge 
siden som SV.vind paa den nordlige og som NV.vind 
paa den sydlige Halvkugle langs Jordens Overflade imod 
Polerne, som efter hans Anskuelse ere omgivne af et stille 
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Luftslrøg. Her tænker han sig da Luften at stige opad 
og strømme i Høiden tilbage mod Ækvator. Disse Po
larstrømme, der blæse som NO.vind paa den nordlige 
og som SO.vind paa den sydlige Halvkugle, holde sig i 
Høiden, indtil de naa Vendekredsene; der slige de nedad, 
krydse Ækvatorialstrømmene og blæse langs Jorden som 
Passater ind imod Ækvatorbæltet. Her foregaar da atter 
efter hans Anskuelse en Luflkrydsning, saaledes at den 
Luft, som den nordlige Halvkugles Polarstrøm førte her
ind, stiger opad og danner den sydlige Halvkugles Ækva
torialstrøm og omvendt

Men denne Maurys Theori savner endnu i enkelte 
Stykker den Bekræftelse, som alene Erfaringen kan yde, 
og enkelte af de hidtil gjorte Erfaringer synes at staa i 
Strid med den; og man kan jo aldrig anse sig for at 
være færdig, førend Erfaringen har bekræftet Theorien.

Vi have indtil væsentlig kun behandlet Bæltet imel
lem begge Vendecirkler, og der have vi fundet fuld Over
ensstemmelse med Theorien for Havets Vedkommende; 
Passaterne og det stille regnfulde Ækvalorbælle kjender 
enhver Sømand, der har befaret Atlanterhavet, og Ækva
torialstrømmene i Høiden har man ogsaa Anledning til 
al iagttage, blandt andet ogsaa derved, at Hvirvelslor- 
mene, hvis vertikale Axe naar op i de høiere Luftlag, i 
Regelen drage nordover gjennem NO.passatens Strøg, alt- 
saa mod den Vind, der hersker ved Jordens Overflade; 
man maa altsaa antage, at det er den nordgaaende Ækva- 
lorialstrøm i Høiden, som drager dem. Ogsaa de stille 
Bælter ved Vendekredsene bekræfte Maurys Theori, efter 
hvilken man i disse Strøg har at vente nedstigende Luft
strømme, der altsaa ikke ville frembringe hvad vi kalde sta
dig Vind. Endvidere have vi fundet det uafviseligt at an
tage, at disse Bælter i Høiden have Tilløb fra begge Kan- 
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ter, baade fra Nord og Syd, hvilket atter stemmer med 
Theorien. Vi gaa nu et Skridt videre og undersøge, om 
man har Erfaring for, at der her finder en Luftkrydsning 
Sted, saaledes at det, for at holde os til Krebsens stille 
Bælte, er Tilløbet nordfra, der forsyner NO.passaten, me
dens det er Ækvatorialstrømmen, der fortsætter sit Løb 
nordover som Syd- og Sydvestvind. Man maa have et 
Mærke paa Luften, for at kunne afgjøre dette, og et saa- 
danl har man i de Dampe, den fører. Passaternes Luft 
er forholdsvis tør, idetmindste saalænge indtil den ved at 
stryge hen over Havet mættes med Vanddampe. Dette 
vilde ikke være Tilfældet, om det var de nedstigende 
Ækvalorialslrømme, der forsynede dem; thi disse Strømme 
ere mættede med Fugtighed. Derimod ere Sydvestvin
dene paa den nordlige og Nordvestvindene paa den syd
lige Halvkugle fugtige Vinde, der bringe stadig Nedbør 
paa de Kyster, som de træffe. Erfaringen synes saale
des ogsaa at bekræfte Maurys Theori om Luftkrydsnin
gen i de stille Bælter, og forsaavidt dette er Tilfældet, 
er det med fuld Ret, at man kalder Passaterne for Po
larstrømme, da de jo ere Fortsættelser af Luftstrømme, 
der søge fra høiere Bredder ind imod Vendekredsene.

Men gaa vi nu til de høiere Bredder udenfor Vende
kredsene, blive Forholdene mindre overskuelige. Holde 
vi os til den nordlige Halvkugle, maa vi der efter Theo
rien vente at finde Sydvesten som den stadige Vind langs 
Jordens Overflade, medens der i de høiere Luftlag skulde 
herske en ligesaa stadig Luftstrøm fra NO. Vore Erfa
ringer ere nu temmelig fattige i Forhold til Spørgsmaa- 
lets Omfang; saaledes ere Vindforholdene paa Landjorden 
os for den allerstørste Del ubekjendte. Men Forholdene 
paa Havet ere dog især for det nordlige Atlanterhavs 
Vedkommende temmelig nøie bekjendte, og derfra har 
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man, som vi senere skulle se, Vished for, al SV.vind 
er den almindeligste Vind idelmindste indtil 50 0 N.; der
imod er der ingen Rimelighed for, al en stadig nordostlig 
Luftstrøm skulde hvile ovenpaa denne i de høiere Luft
lag. Man skal erindre, at del er vanskeligt med Be
stemthed at sige noget om, hvad der foregaar i de høiere 
Luftlag. Men var der en stadig Luftstrøm fra NO. i de 
høiere Luftlag, vilde vel en stadig Drift af de høiere 
Skyer have givet Underretning derom. Det er derfor 
rimeligt at antage, at Tilstrømningen til og Udstrømnin
gen fra Vendekredsenes stille Bælter ud imod Polerne 
ikke, som Maury i sin Theori antager, foregaar i Strøm
me, der hvile ovenpaa hinanden, men man maa antage, 
at de paa den nordlige Halvkugle passere ved Siden af 
hinanden, idel NO.vinden hovedsagelig tager sin Vei over 
de store Fastlande, medens SV.vinden har sin Hovedvei 
over Havel. Paa den sydlige Halvkugle hersker der Syd 
for Stenbukkens stille Bælte stadige Vestenvinde, og da 
især Nordvestvinde, rundt hele Jorden, der her saagodt- 
som ganske er bedækket med Hav. Her kan man da 
ikke vel tænke sig andet, end at Tilstrømningen til del 
stille Bælle foregaar i Høiden eller Maurys Theori. Men 
nogen vis Erfaring derfor har man som sagt ikke hver
ken for den ene eller den anden Halvkugles Vedkom
mende. Den nyeste Tids udstrakte meteorologiske Forsk
ninger ville vistnok snart sprede et nyt Lys over Luft- 
cirkulationen paa den nordlige Halvkugle.

Vi maa efter det Foregaaende tænke os Luftcirkula
tionen al foregaa i to store Kredsløb paa begge Halv
kugler: mellem Vendekredsenes stille Bælte og Ækvator- 
bæltel paa den ene Side og mellem Vendekredsene og 
høiere Bredder paa den anden Side. Den nærmeste For
anledning til disse Kredsløb er Forskjellen i Lufttryk, idel 
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Vendekredsenes Lufttryk overgaar baade de mellem dem 
indesluttede og de udenfor liggende Egnes Lufttryk. He
den i Ækvatorbæltet og den stærke Tilsætning med lette 
Vanddampe forklarer tilstrækkelig dettes lavere Lufttryk; 
men hvad sænker Lufttrykket udenfor Vendekredsene? 
Det er vistnok Vanddampene, som gjøre det. I de kol
dere Egne, som her er Tale om, er Nedbøren stærkere 
end Fordampningen; for hver Gang der her falder Regn, 
medgaar dertil en Del af Luftens Dampindhold, som ikke 
fuldt ud erstattes ved ny Fordampning; del Rum, som 
denne Dampmængde optog, bliver altsaa for en Del tomt 
og optages af Luften, der desuden opvarmes, udvides og 
altsaa stiger opad paa Grund af den friblevne Varme, som 
den tilegner sig, og den Andel, som den samme Damp
mængdes Vegt havde i Lufttrykket, bortfalder. Medens 
altsaa det første Kredsløb, mellem Ækvatorbæltet og 
Vendekredsen, umiddelbart bevirkes af Ækvatorbæltets 
Hede, saa maa del andet Kredsløb, udenfor Vendekred
sene, ansees for al være en middelbar Virkning af den 
samme Aarsag; Ihi det skyldes de Vanddampe, hvormed 
Ækvalorialstrømmen under Hedens Indvirkning er forsynet.

Idel denne Strøm alkjøles, eftersom den naar høiere 
Bredder, presses efterhaanden Fugtigheden ud af den og, 
naar den rækker frem til de kolde Polaregne, maa den 
vistnok give Slip paa den allerstørste Del af sin Fugtig
hed. Paa denne Maade bevirker altsaa Ækvalorialslrøm- 
mene, at Lufttrykket aftager, eftersom man nærmer sig 
begge Poler, og man har efter Maurys Beregninger Grund 
til at antage, at Barometret, især ved Sydpolen, men og
saa ved Nordpolen, har en betydelig lavere Middelstand 
end ved Ækvators stille Bælte.

Efter det Foregaaendc er der nu ingen Grund til al 
tvivle paa, al Solvarmen, dels umiddelbart og dels gjen- 
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nem Vanddampenes Dannelse og Fortætning, er den mæg
tigste af de Kræfter, der bidrage til at fremkalde Luftstrøm
mene. Den er ogsaa den eneste Kraft, som virker paa 
dette Felt efter os bekjendle Love. Men der er ingen 
Grund til at antage, at den er den eneste Kraft, som her 
kommer i Betragtning; thi den hjælper os ikke til at for
klare Alt. Det viser sig f. Ex. paa enkelte Steder, at Pas
saterne eftersom de nærme sig Ækvator, blive mere og mere 
østlige, o: sætte mere og mere ret vestover. Dette staar i 
Strid med, hvad forhen er udviklet, og man kan ikke angive 
Grunden dertil. Passaternes Afbøining mod Vest have vi 
fremstillet som en Følge af Jordens Omdreining mod Øsl, 
men var Omdreiningen den eneste Aarsag, saa vilde Afbøj
ningen, tvertimod hvad der finder Sted, blive mindre og 
mindre, jo nærmere de kom til Ækvator; thi der er For
skjellen mellem Parallelcirklernes Længde mindre. Dette 
lyder paa, at andre Kræfter er i Virksomhed. Heller ikke 
kan man forklare Luftkrydsningen i de stille Bælter som 
en Virkning af Varmen; og at en saadan Krydsning af 
Luftstrømmene finder Sted, er vel utvivlsomt for Vende
kredsenes stille Bælters Vedkommende. Luftkrydsningen 
ved Ækvator, som Maury opstiller, er det vel vanskeli
gere ligefrem at bevise, og del vilde føre for vidt at gaa 
ind paa de Beviser, som føres for den, men der er ial- 
fald meget, som taler for den. Hvilke skulde da disse 
andre Kræfter være? Tanken ledes hen paa Magnetis
men og Elektriciteten, thi Jordlegemet virker jo som en 
Magnet, og elektriske Udbrud ledsage stadig alle vold
somme Forstyrrelser i Luftkredsen. Men man kan intet 
sige med Bestemthed; det er forbeholdt Fremtiden al 
sprede Lys over disse eller andre Kræfters Virkninger.

Vi skulle til Slutning samle det hele Passalsyslem, 
hvorunder vi indbefatte alle de stadige Luftstrømme, der 
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fremkaldes af Forskjellen mellem Ækvatoregnenes Hede 
og de tempererede og kolde Egnes lavere Temperatur, 
under et Overblik,

Nogle Grader udenfor Vendekredsene gaar der rundt 
Jorden to Bælter, der idetmindste paaHavel udmærke sig ved 
høiere Lufttryk og svagere Vinde end de Steder, der ligge 
mellem dem og udenfor dem. Delte høiere Lufttryk, der 
bevirkes ved Lufttilstrømning i Høiden, frembringer atter 
Hovedluftstrømmene langs Jordens Overflade. Disse ere: 
1) Passaterne mellem Vendekredsene, der have Reining ind 
mod Ækvator og vestover og 2) Modpassaterne udenfor 
Vendekredsene, der have Retning mod Polen og østover.

Dette gjælder, som forhen bemærket, egentlig kun 
Havet, og kun forsaavidt ikke store tilgrændsende Land
masser bevirke Forstyrrelse. Vindforholdene paa Land 
ere forlidet bekjendte, det er kun om Havets Luftstrøm
me omtrent mellem 60° N. og S. at man har nogenlunde 
tilstrækkelig Kundskab.

Naar vi i det Følgende skulle undersøge Vindene, 
der stryge over de enkelte Verdenshave, kunne vi altsaa 
vente at finde:
Nordenfor Krebsens Vendecirkel fremherskende sydvest

lige Vinde (den sydvestlige Modpassat).
Mellem Krebsens Vendecirkel og Ækvator fremherskende 

nordostlige Vinde (NO.passaten).
Mellem Ækvator og Stenbukkens Vendecirkel fremher

skende sydostlige Vinde (SO.passaten).
Syd for Stenbukkens Vendecirkel fremherskende nord

vestlige Vinde (den nordvestlige Modpassat).
Men vi maa, som ofte paapeget, ikke vente at linde 

alt saa simpelt, eller at Regelen altid holder Stik. Vi 
gaa netop nu over til nærmere at betragte Virkningen af 
de vigtigste forstyrrende Aarsagcr.
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III. Monsuner, Land- og Søbris.

Som forhen berørt flytter Varmeækvatoren eller Jor
dens varmeste Bælte sig mod Nord og Syd med Aars- 
tiden. Det fører Regn og Stormbyger med sig; fandt ikke 
denne Bevægelse Sted, vilde mange tropiske Egne ligge 
som tørre Ørkener, men naar Ækvatorbæltet naar hen 
li) et Sted, indtræder Regntiden, der, om den end kun 
varer en mindre Del af Aaret, dog giver tilstrækkelig Ned
bør for den rige Planlevæxt. Paa nogle Steder indtræffer 
lo Regntider om Aaret; andre Steder have blot en, ef
tersom Ækvatorbæltet passerer forbi Stedet og efter kor
tere eller længere Mellemrum atter passerer del samme 
Sted paa Tilbageveien, eller dette Bælle kun en Gang 
om Aarel naar op til Stedet.

Denne Ækvatorbæltets Bevægelse er af forskjellig 
Udstrækning i de forskjellige Have. I Atlanterhavet lig
ger det under den nordlige Halvkugles Sommer omtrent 
10 0 N. for Ækvator, medens det derimod under vor 
Vinter ligger omtrent ved Ækvator. Her er altsaa Be
vægelsen udstrakt over omtrent 10 Breddegrader. I det 
stille Hav er Bevægelsen neppe saa udstrakt, men i del 
indiske Hav maa det antages, al Bæltet under vor Som
mer naar helt op til Krebsens Vendecirkel.

Hvis Jorden, som vi engang forudsatte, helt var be
dækket med Vand, vilde Varmeækvatorens Middelstilling 
falde sammen med Jordens Ækvator; der vilde den falde
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ved Jevndøgnslidcme eller rettere noget senere, medens 
den under den nordlige Halvkugles Sommer vilde falde 
sammen med en Parallelcirkel nord for Ækvator og om
vendt under den sydlige Halvkugles Sommer. Herfra fin
der altsaa i Virkeligheden betydelige Afvigelser Sted.

For det første ligger Varmeækvatorens Middelstilling 
i Atlanterhavet og det indiske Hav nord for Ækvator. 
Aarsagen hertil er utvivlsomt den, at Jordens største Land
masser ligger paa den nordlige Halvkugle, og Landjorden 
har jo større Evne til at optage Solvarmen i sig end 
Havfladen. Dernæst følger Varmeækvaloren i sine Bevæ
gelser ikke regelmæssig Parallelcirklerne, men bevæger 
sig over eet Hav over et større Felt end over et andet. 
Aarsagen til denne Afvigelse er da atter den samme, 
nemlig Landjordens Indflydelse; det er Asiens Fastland, 
som, naar det ophedes af Sommersolen, drager Varme
ækvaloren helt op til Vendecirkelen, medens der ikke 
ligge store Landmasser nord eller syd for Ækvator hver
ken i Atlanterhavet eller i del stille Hav, og Havvandet 
behøver lang Tid, før det væsentlig forandrer sin Tempe
ratur; paa Havet ligger derfor Varmeækvaloren betydelig 
efter Solen under dens Bevægelse mod Nord og Syd, og 
naar ikke paa langt nær saa langt ud som de lodrette 
Solstraaler.

Med Ækvalorbællel flytter da det hele Passatsyslem 
sig mod Nord og Syd i Aarets Løb, saaledes at f. Ex. de 
egentlige Passaters Grændser ligger nordligere under vor 
Sommer end under vor Vinter. Vendekredsenes stille 
Bælter flyttes saaledes ogsaa med Aarstiden, men deres 
Bevægelse er langtfra saa betydelig som Ækvalorbællels.

Medens saaledes Aarstidernes Vexel sætter det hele 
Passatsystem i Bevægelse, kan Forskjellen mellem Da
gens og Nattens Temperatur ikke øve nogen Indflydelse 
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paa det. Thi Dag og Nat indtræffer samtidig langs den 
hele Meridian, og det var jo netop Temperaturforskjellen 
langs Meridianerne, der fremkaldte Passaterne. Men ta
ges ogsaa Hensyn til Landjordens Indflydelse, vil man 
indse, at ogsaa Forskjellen mellem Dagstidernes Tempe
ratur vil øve sin Indflydelse. Langs Kysterne, hvor lil- 
grændsende Flader af Land og Vand ere udsatte for den 
samme Opvarmning eller Afkjøling, vil denne Vexlen i 
Temperatur virke paa samme Maade som Aarstidernes.

Der vil saagodlsom altid være Forskjel mellem Tem
peraturen i Havet og paa den Kyst, som det beskyl
ler. Saalænge den varmende Kraft virker, er det var
mest paa Land, og naar den ophører at virke, bliver det 
snart varmere paa Havet, fordi Landjorden saa hurtig af- 
kjøles. Er det nu varmest paa Land, saa vil Luften, 
som hviler derover, udvides stærkere end Luften over 
Havet; denne vil da trænge ind over Landjorden, draget 
af den samme Kraft, der drager Polarslrømmene ind imod 
Ækvator. Det omvendte vil indtræffe, naar Varmekraften 
ophører at virke og det bliver varmest paa Havet. Da 
vil Luften fra Land stryge ud over Søen. Paa denne 
Maade fremkaldes da Luftstrømme, der afvexle i mod
satte Retninger, saa ofte som der indtræder Forandring i 
Varmekildens Virksomhed. Nu er det Aars- og Dagsti
derne, der bevirke Temperaturforandringerne paa ethvert 
Sted, og vi finde i alle Have Luftstrømme, der ere Føl
ger af disse Temperaturforandringer, og som allsaa vexle 
med Aars- og Dagsliden.

De periodiske Vinde, der fremkaldes ved 
Aarstidernes Temperaturforandringer, kaldes 
Monsuner. Man finder saadanne i alle tropiske Have 
henimod Kysterne af store Fastlande, der ved den høie 
Temperalur, de opnaa under de lodrette eller næsten 
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lodrette Solstraaler, bringe Forstyrrelse i Passatsystemet. 
Den Passat, som skulde stryge tværs over eller langs et 
saadant ophedet Fastland, opsuges af den Luftstrøm, som 
Landjordens Hede kaster opad, og saalænge Landet be
holder den høie Temperatur, indtræder derfor andre Vinde 
istedetfor Passaten. Men naar Stedets Vinter indtræder, 
er Fastlandets afbøiende Kraft tilintetgjort, og Passaten 
lager sit regelmæssige Løb.

Ogsaa alle de Strøg af Havel, hvorover Varmeækva- 
loren under sin aarlige Bevægelse passerer, ere egentlig 
Monsunstrøg. Thi de bestryges efler Aarsliden afvexlende 
af NO. og SO.passalen, men man bruger ikke denne Be
nævnelse for disse Strøg undtagen, som vi senere skulle 
høre, for det nordlige indiske Havs Vedkommende.

De afvexlende Vinde, der fremkaldes ved 
Dagslidernes Temperaturforandringer, kaldes 
Land- og Søbris eller hos os Solgangs veir. De 
mærkes kun i temmelig korte Afstande fra Kysterne og 
ere kraftigst i de tropiske Egne. Hos os indtræder ved 
Kysten Solgangsveiret i den varmeste Sommertid, naar 
Veiret er smukt; da kjøler Søbrisen Middagens Lummer
hed og om Natten slaar alter Vinden ud fra Land. Om 
Morgenen og Aftenen er det gjerne stille en Stund, nemlig 
paa den Tid, da Land og Vand ere lige varme, og altsaa 
ingen Aarsag til Luftstrømmene finder Sled. Ligger en 
Kyst tværsover en stadig Luftstrøms Strøg, bliver den 
stadige Vind afvexlende forstærket og svækket eller endog 
ophævet af Land- og Søbrisen; i sidste Tilfælde mærker 
man kun den ene af dem, nemlig Søbrisen, hvis den sta
dige Vind slaar ind mod Land, og Landbrisen, hvis den 
stadige Vind er Fralandsvind. Paa flere Steder i de tro
piske Have er Land- og Søbrisen de eneste Vinde, som 
Sømanden kan gjøre Regning paa; ihi især i Læ af Ky-
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Sterne ere de stadige Vinde ofte upaaregnelige, og den, 
som skal frem langs en saadan Kyst, søger derfor paa 
det bedste at benytte disse vexlende Vinde, idet han sør
ger for at holde lidt ud fra Land, saalænge Søbrisen va
rer, for at gaa klar af Kysten, men søger ind under Land 
mod Natten, naar han kan vente Landbrisen.

Om de forskjellige Vindsystemers gjensidige Indvirk
ning paa hinanden, kunde endnu meget siges paa For- 
haand; men det vil være forstaaeligere, naar det knyttes 
til bestemte Forhold. Vi ville fastholde, at de Luftstrøm
me, der henhøre under Passatsystemet, ere de normale 
og de som man maa vente at gjenfmde overalt, hvor ikke 
forstyrrende Kræfter kunne skjønnes at ville gjøre sig 
gjældende. Og vi have nu saavidt fuldstændig behandlet 
baade det Normale og de regelmæssige Afvigelser fra de 
Normale, at vi derved have erholdt de fornødne Forud
sætninger til at gaa over til en mere speciel Behandling 
af de enkelte Have.

IV. A. Atlanterhavet,
Atlanterhavet strækker sig uden nogen betydelig Ind

snævring fra det nordlige til det sydlige Polarhav, og dan
ner en i Forhold til Længden temmelig smal Rende mel
lem Amerikas Fastland i Vest og Europas og Afrikas 
Fastland i Øst. Dets Hovedretning er først ret mod 
Nord op i Guineabuglen; derfra dreier det om Brasiliens 
Øslpynl, Kap St. Raque, mod NV., men bøier saa alter 
mellem Florida og Gibraltarbugten af mod NNO. Det 

3 
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har intet Værn mod Polaregnenes Kulde, derfor føre 
mægtige Havstrømme Polarhavenes kolde Vand ind i det 
og erholde i Bytte gjennem forskjellige Strømme Tilfør
sel af Vand, der er opvarmet i Atlanterhavets æqvato- 
riale Strøg. Den vigtigste af disse Strømme er Golf
strømmen, der bar sit Udspring fra den mexikanske Bugt; 
den løber med betydelig Hastighed ud gjennem Strædet 
ved Florida, og følger siden som en umaadelig Flod i Ha
vet Amerikas Østkyst indtil Kap Hatteras. Den kan med
rette kaldes en Flod i Havet, thi dens Vande, der ere 
let kjendelige ved sin dybblaa Farve og høie Temperatur, 
hvile bestemt begrændsede i et Leie af det nordlige At
lanterhavs koldere grønklare Vand. Fra Kap Hatteras 
sætter Strømmen op imod Newfoundlandsbankerne; her 
møder den den isførende Polarstrøm, hvis Isbjerge smelte 
i dens varme Vande, og man antager al Newfoundlands
bankerne skylde Isbjergenes Smeltning sin Tilværelse, 
idet al den Grus og Sten, som Isbjergene føre med sig, 
synker tilbunds der, hvor de smelte. Ved Bankerne gaar 
Strømmen mere østover, men udsender efterhaanden For
greninger i mere nordlig Retning, saaledes at en stor Del 
af det nordlige Atlanterhav til alle Aarslider dækkes af 
dens Vande, der ved sin høie Temperatur formilde vore 
Vintre og holde vore Fjorde isfri; ligesom vi ogsaa vil 
spore Virkninger af den paa Vindenes Retning.

Idet vi nu gaa over til at behandle de almindelige 
Vindforhold paa Atlanterhavet, vil det være fornødent først 
at give et Begreb om de Undersøgelsers Natur, paa hvilke 
man grunder sit Kjendskab til dem. Det vilde ikke nytte 
nogen enkelt Mand at drage ud paa den Slags Undersø
gelser. Intetsteds ere nemlig Vindforholdene saa stadige, 
at ikke Undtagelser fra det Almindelige finder Sted, og 
selv om de, vare det, vilde man jo ikke kunne forvisse 
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sig derom uden ved gjentagne Gange at vende tilbage 
til den samme Plads. Men som sagt Undtagelser ind
træffe overalt, og paa de fleste Steder udenfor Passat
strøgene ere Undtagelserne saa hyppige, at der udfordres 
lang Iagttagelse for at forvisse sig om, hvad der er del 
Regelmæssige. Men ligesom der her kræves Undersøgel
ser efter en større Maaleslok end ved noget andet Spørgs- 
maal, saa er der heller ingen anden Opgave, til hvis Be
svarelse saa mange Mennesker bidrage. Ombord paa et
hvert Skib, der seiler over Havet, føres en Journal, hvori 
der anlegnes den Vei Skibet tilbagelægger og den Vind, 
som det træffer. Paa mangfoldige Skibe føre,s ogsaa sær
egne Journaler indrettede saaledes, at de skulle meddele 
Alt, hvorom den meteorologiske Videnskab tiltrænger Op
lysning. Paa den Maade er der samlet et umaadeligt 
Materiale i Aarenes Løb. Inddeler man Havet i Firkan
ter paa 5 Bredde- og Længdegrader, har man idetmind- 
ste for de mere befærdede Haves Vedkommende Opteg
nelser i tusindvis om Vind og Vcir til enhver Aarstid in
denfor enhver saadan Firkant. Støttet til saadanne Mas
ser af Iagttagelser forfattede Maury sine saakaldte Lods- 
k aarter, paa hvilke han indenfor enhver Firkant anbragte 
en Vindrose, der viser hvormange Dage af hver Maaned 
Vinden indenfor enhver Firkant i Gjennemsnit blæser fra 
enhver Kompasslreg. Saadanne Kaarter maa være af 
stort Værd for Sømanden, der jo efter disse kan sætte 
sin Kurs saaledes, at han sandsynligvis træffer den 
fordelagtigste Vind; men for vort Øiemed vilde saa de- 
taillerede Oplysninger kun være til Byrde. Derimod Ind
sættes efter Rosser: “North Atlantic Directory“ følgende 
Tabel, der er tilstrækkelig til at give et Begreb om, i 
hvilken Udstrækning de forhen udviklede almindelige Love 
passe for Atlanterhavets Vindforhold.



86

Vindtabe], der viser, hvor mange Dage af 
Aaret i Gjennemsnit og fra hvilken Middelret
ning indenfor hver Kompaskvadran t Vinden blæ
ser i Atlanterhavet.

Mellem
60° og 55° N. 

Antal Dage .
N. 35° 0. 
. 49

S. 40° 0.
51

S.47"V.
164

N. 49"V.
95

Stille. 
6

55° og 50" N. 
Antal Dage .

N. 49° O.
. 52

S.41°0.
85

S. 48"V.
128

N. 51°V.
86 14

50° og 45° N. 
Antal Dage .

N. 45° 0. 
. 52

S.41°0.
57

S. 48"V.
136

N. 54° V.
107 12

45° og 40° N. 
Antal Dage .

N. 43° 0.
. 58

S. 39°0.
68

S. 46" V.
123

N. 80"V.
100 16

40° og 35° N. 
Antal Dage .

N. 42° O. 
. 74

S. 39° 0.
65

S.45"V.
126

N.48"V.
86 14

35° og 30° N. 
Antal Dage .

N. 44° 0.
. 86

S. 42» 0.
88

S. 42"V.
101

N.46° V.
73 17

30° og 25” N. 
Antal Dage .

N. 49° 0. 
. 127

S. 52» 0.
99

S. 39° V.
67

N.43° V.
51 21

25° og 20° N. 
Antal Dage .

N. 50° 0. 
. 203

S. 55" 0.
96

S.39»V.
25

N. 38° V.
25 16

20° og 15« N. 
Antal Dage .

N. 55° 0. 
. 244

S. 70" 0.
89

S. 38° V.
10

N. 33"V.
13 9

15° og 10° N. 
Antal Dage .

N. 54° 0.
. 244

S. 65"0.
60

S.43"V.
24

N.42« V.
19 18

10° og 5° N. 
Antal Dage .

N. 53° 0. 
. 136

S. 42" 0.
91

S. 30» V.
86

N.45» V.
18 34

5° og 0° 
Antal Dage .

N. 52° 0.
. 85

S.41«0.
192

S. 24"V.
49

N. 33° V.
11 28

0° og 5° S. 
Antal Dage .

N. 60° V.
. 26

S. 53»0.
314

S. 33"V.
17

N.44« V.
4 4

5° og 10° S. 
Antal Dage .

N. 69° 0.
. 24

S. 47"0.
329

S.31"V.
10

N. 43"V.
2 0

10° og 15° S. 
Antal Dage .

N. 63° 0. 
. 58

S. 50» 0.
295

S. 26« V.
8

N. 33° V. 
2 2
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Mellem
15° og 20° S. 
Antal Dage .

N. 55° 0.
. 89

S.52“ 0.
244

S. 29“V.
14

N. 28“ V.
12

Stille, 
6

20° og 25° S. 
Antal Dage .

N. 45° 0. 
. 123

S.47"0.
157

S.37"V.
37

N. 33° V.
39 9

25° og 30° S. 
Antal Dage .

N. 44° 0. 
. 109

S. 41’0.
124

S.38° V.
62

N.36"V.
62 8

30° og 35° S. 
Antal Dage .

N. 39“ 0. 
. 67

S.41“0.
108

S.42°V.
91

N. 43»V.
89 10

35° og 40° S. 
Antal Dage .

N. 38“0.
. 52

S. 42”0.
55

S.47“V.
114

N.47“V.
135 9

40° og 45° S. 
Antal Dage .

N. 35" 0. 
. 53

S. 38“ 0.
35

S.4S"V.
125

N. 45“V.
142 10

45° og 50° S. 
Antal Dage .

N. 27“0. 
. 54

S. 45" 0.
24

S. 54“ V.
123

N.44“V.
155 9

50“ og 55“ S. 
Antal Dage .

N. 30“ 0.
. 65

S. 39“ 0.
19

S.57"V.
129

N. 45"V.
146 6

55° og 60" S. 
Antal Dage .

N. 36"0. 
. 48

S. 36" 0.
18

S.59“V.
121

N. 50“V.
167 11

Efter denne Tabel kan man inddele Atlanterhavet i 
følgende Vindzoner:

1) Mellem 60 0 og 35 0 N. ere vestlige Vinde for
herskende. Sammendrages Tabellen for de mellem disse 
Breddegrader liggende Bælter finder man nemlig følgende 
Gjennemsnitstal:
Vinde fra Kvadranten

Do.
mellem N. og 0. herske 

S. og 0.
i 57 Dage aarlig
i 65 -

Do. S. og V. i 136 -
Do. N. og V. i 95 -

Stille i 12 -

365 Dage.
Vinde fra Vestkanten hersker altsaa omtrent i f af 

Aaret, og de sydvestlige Vinde ere de hyppigste.
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2) Mellem 35 0 og 30 0 N. blæser det omtrent lige 
hyppigt fra alle Kompasstreger.

3) Mellem 30 0 og 10 0 N. ere østlige og især nord
ostlige Vinde forherskende. Sammendrages Tabellen som 
ovenfor, finder man, at 
Vinde fra Kvadranten

mellem N. og O. herske i 205 Dage aarlig.
Do. - S. og O. - i 86 -
Do. - S. og V. - i 31
Do. - N. og V. - i 27 -

Stille _ i 16 .

365 Dage.
4) Mellem 10° N. og Ækvator finder man, at 

Vinde fra Kvadranten
mellem N. og O. herske i 110 Dage aarlig.

Do. S. og 0. i 142 -
Do. - S. og V. - i 67 -
Do. - N. og V. - i 15 -

Stille i 31 -

365 Dage.
De forherskende Vinde ere altsaa NO. og SO. og 

Stille indtræffer her hyppigere end i noget andet Bælte.
5) Mellem Ækvator og 30 0 S. ere sydostlige Vinde 

i høi Grad forherskende. Sammendrages nemlig Tabel
len finder man, at 
Vinde fra Kvadranten

mellem N. og O. herske i 71 Dage aarlig.
Do. - S. og 0. - i 244 - -
Do. - S. og V. * i 25 - -
Do. - N. og V. - i 20 - -

Stille - i 5 - -
365 Dage.
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6) Mellem 30° og 35° S. ere østlige og vestlige Vinde 
omtrent lige hyppige.

7) Mellem 35 0 og 60 0 S. herske vestlige Vinde i 
over $ af Aaret. Sammendrages nemlig Tabellen linder 
man, at
Vinde fra Kvadranten

mellem N. og O. herske i 55 Dage aarlig.
Do. - S. og O. - i 30 -
Do. - S. og V. - i 122 -
Do. - N. og V. - i 149 -

Stille i 9 -
365 Dage.

Af disse Tal fremgaar tydelig nok, at vi paa Atlan
terhavet gjenfmde alle de Vindstrøg, som vi efter Havets 
Beliggenhed og Udstrækning kunne vente at finde; men 
det viser sig ogsaa, at der maa finde mange Undtagelser 
fra det Regelmæssige Sted, idet dels de saakaldte stille 
Bælter ved Ækvator og Vendekredsene, ikke synes fuldt 
berettigede til at kaldes stille Bælter og dels Vindret
ningerne udenfor Vendekredsene er temmelig meget for
delte mellem de forskjellige Verdenshjørner. Hvad de 
stille Bælter angaar finder dette sin Forklaring deri, at 
en Vindtabel for hele Aaret ikke kan vise Forholdene 
til de forskjellige Aarstider, og derved bevirkes, at disse 
Bælters Ejendommeligheder for en stor Del blive udvi
skede. Lægger man saaledes Mærke til Bæltet mellem 
Ækvator og 10 0 N., som er det Strøg, hvorover det 
ækvatoriale stille Bælte i Aarets Løb bevæger sig, saa 
viser det sig tydelig af Tabellen, at NO.passaten hyppig 
naar saa langt sydover som til 5 0 N., og at Sydostpas- 
salen ligeledes ofte naar den samme Parallel. Sagen er 
jo den, at det stille Bælte ikke hele Aaret igjennem ud



40

fylder denne Zone, men, begrændsel af begge Passater, 
stadig befinder sig i Bevægelse mod Nord eller Syd.

Udenfor Vendekredsene er det ikke at vente, at man 
skal finde fuldstændig Regelmæssighed. Thi fordetførste 
findes der paa den nordlige Halvkugle svære Landmasser, 
der ved sine stærkere Temperaturvexlinger altid indvirke 
forstyrrende; og dernæst virker Aarsagen til det lavere 
Lufttryk udenfor Vendekredsene, som giver Anledning til 
Luftstrømningerne fra deres stille Bælter ud mod de høiere 
Bredder, ikke saa stadig, som Varmen virker i del ækva
toriale stille Bælte. Det er, som før omtalt og efter de 
Oplysninger, man hidtil besidder, hovedsagelig Vanddam
penes Fortætning, der bevirker det lavere Lufttryk over
jordens koldere Egne, og denne Fortætning er mange 
Tilfældigheder underkastet. Foregaar den f. Ex. paa el 
Sted med stor Voldsomhed, hvilket let kan indtræffe, hvis 
en varm fugtig Luftstrøm pludselig møder en kold Luft
masse, saa kan Tabel af Luflvegt paa del Sled, hvor 
Fortætningen foregaar, være saa stort, at Luften fra alle 
Verdenshjørner voldsomt kaster sig ind imod dette Sted 
og frembringer Hvirvelbevægelser i Luften.

Men er der end saaledes mange Undtagelser fra Re
gelen, saa viser dog Tabellen, at de af Theorien udledede 
eller ved den forklarlige Vindretninger ere de alminde
ligste. Enhver befaren Sømand ved ogsaa, hvad Vind 
han kan gjøre Regning paa, naar han seiler Kanalen ud 
og gaar paa Reise rundt Kap Horn eller Kap gode Haab.

Først gjør han Regning paa at møde vestlige Vinde, 
llii han befinder sig i den sydvestlige Modpassats 
Bælte. Derfor gjør han sit Bedste for at komme saa- 
vidt ud fra Kysten, at han gaar klar af Kap Finisterre. 
Har han naael tilstrækkelig ud vestover, lader han staa 
til sydover i Almindelighed med ret gunstig Vind. Han 
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nærmer sig da Krebsens stille Bælte, eller rettere de for
anderlige Vinde nord for Krebsens Vendecirkel. Ofte kan 
han passere dette Strøg uden at lide noget Ophold, især 
naar han ikke holder for langt vest fra Portugals Kyst. 
Der blæser der nemlig oftest fra NNO. og denne Vind fø
rer En ofte uden nogen Afbrydelse lige ind i NO.passa
tens Strøg. Gjennem Passatstrøget har han da grei 
Seilads; Spørgsmaalet er kun under hvilken Længdegrad 
han helst bør søge at passere det stille Bælle ved 
Ækvator. Erfaring har lært, at delte i del store taget 
lettest foregaar omtrent ved 30 0 V. for Greenwich. Er 
han vel over dette Bælte, træffer han SO.passaten, som 
er den stærkeste af Atlanterhavets stadige Vinde. Han 
beholder den i Regelen til omtrent 30 0 S., og kan derpaa 
vente at maatte passere el Bælte med foranderlige og 
svage Vinde, inden han naar frem til den sydlige Modpas
sats Vestenvinde. Slaar nu hans Kurs østover, kan han 
vente, at de “brave Vestenvinde“ ville føre ham hurtig 
frem, men skal han rundt Kap Horn, maa han vente en 
alvorlig Dyst med disse kraftige regn- og stormfulde 
Vinde, inden han klarer Sydamerikas Pynt og han sæt
ter nordover op imod del stille Havs Passalslrøg.

Forholdene ere saaledes i sine store Træk vel be- 
kjendte og Overensstemmelsen med del forhen udviklede 
tydelig nok udpræget. Vi skulle nu gaa over til særlig 
at behandle de forskjellige Bælter, hvori Atlanterhavet af 
Hensyn til Vindfoldene deles, idel vi skulle paapege de 
vigtigste og stadige Afvigelser fra den almindelige Regel.

Det nordlige Modpassatstrøg begrændses i Syd 
af Krebsens stille Bælle. Vinde fra Vestkanten ere her 
dobbelt saa hyppige som Vinde fra Østkanten; Vindens 
Hovedretning er mellem SSV. og VSV. undtagen midt
vinters, da Vindretningen gjerne falder mere fra Nord.
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Især ere de nordvestlige Vinde hyppige nord for Golf
strømmen, hvis varme Vand paa den Aarslid omgives af 
meget koldere Strøg i Havet, og nord for den ligger La
brador, der om Vinteren er blandt Jordens koldeste Egne; 
som enhver stor Temperaturforskjel mellem tilgrændsende 
Dele af Jordens Overflade virker dette til at suge Luften 
ind mod det varmere Strøg. Denne Virkning har Golf
strømmen ikke om Sommeren; thi da er dens Overskud 
i Temperatur ikke betydeligt nok dertil, og SV.vinden gaar 
da i Regelen uhindret tværs over den. Golfstrømmen kan 
saaledes siges at fremkalde et Slags Monsun i denne 
Del af Havet, naturligvis ikke, fordi den selv bliver var
mere om Vinteren, thi det er ikke Tilfældet, men fordi 
dens Overskud i Temperatur fremfor de nordenfor lig
gende Strøg af Land og Hav da bliver betydeligt. Utvivl
somt forherskende er Sydvestvinden om Vinteren kun 
mellem 30 0 og 50 0 V.*)  og syd for Golfstrømmen. 
Henimod den spanske Halvø er Nordvestvind hyppig baa- 
de Sommer og Vinter og længere Syd udenfor Portugal 
og Gibraltarbugten hersker ofte især om Sommeren en 
Nordostvind, der af mange antages for at være en 
Udløber af Nordoslpassaten; idetmindste har den ført 
mangt et Skib uden noget Ophold ind i Passaten. Disse 
Afvigelser ere rimeligvis Virkninger af den spanske Halvø 
og Afrikas Fastland.

Nordostpassatens Bælte har meget foranderlige 
Grændser. Deres midiere Beliggenhed til de forskjellige 
Aarstider vil sees af følgende Tabel, der tillige viser dette 
Passalstrøgs Middelbredde:

*) Længdegrader regnes ahid fra Greenwich’s Meridian.



43

Nordostpassatens
Januar til 

Marts
April til 

Juni
Juli til 
Septbr.

Octbr. til 
Decbr.

j Nordgrændse . . 25’4" N. 27%" N. 29 V N. 26%° N.
Middel- Sydgrændse . . 2%" N. 4’4° N. 10%" N. 6’4" N.

'Bredde............. 22%0 23’4" 18%" 19%°

Denne Tabel viser tillige det ækvatoriale stille Bæl
les Nordgrændse til de forskjellige Aarstider. Af Tabellen 
ser man, at Passatens Bredde er slørst i Aarels førsle 
Halvdel; da er den ogsaa stærkest. Langs Kysterne fin
der flere Afvigelser fra den regelmæssige Vindretning Sted. 
Saaledes bøies langs Afrikas Kyst Vinden ind imod Land 
og den blæser saaledes der ofte som Nordvest. Ligeledes 
afbøies Vinden stadig under den nordlige Sommer inde i 
den mexikanske Bugt. Her er det Nordamerikas Fast
land, som drager den nordover, og den kommer til at 
blæse som sydostlig Vind.

Sydostpassatens Bælte har ogsaa foranderlige 
Grændser. Dens midiere Beliggenhed til de forskjellige 
Aarstider vil sees af følgende Tabel:

Sydostpassatens 
(Nordgrændse . .

Januar til 
Marts

April til 
Juni

Juli til 
Septbr.

Octbr. til 
Decbr.

’4" N. 1’4" N. 3 %“ N. 3" N.
Middel- Sydgrændse . . 26" S. 25’4" S. 26 %" S. 26’4" S.

"Bredde............. 26’4" 26%" 30" 29*4°

Denne Tabel viser tillige det ækvatoriale stille Bæl
les Sydgrændse til de forskjellige Aarslider. Sydostpas
salens Bælle er altsaa bredest i Aarels sidsle Halvdel, 
som paa den sydlige Halvkugle er den koldeste. Ogsaa 
denne Passat afbøies af de tilgrændsende Fastlande. Un
der den sydlige Sommer indvirker Sydamerikas Fastland 
stærkt paa den, saa den kommer til at blæse mere ret 
fra Øst. Under den nordlige Sommer øver derimod Afri
kas Fastland stor Indflydelse paa den, idet det drager 
den mod Øst, saa den gaar over til sydvestlig Vind.
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Denne afbøiede Passat er kjendt som Atlanterhavets Syd- 
veslmonsun. Den rækker fra 45 0 V. til Afrika og naar 
undertiden op til 11° N.; dens Retning er fra S. til SV. 
og den blæser, ofte stærk og med Byger, fra Midten af 
Mai til Midten af September. Den giver i det Smaa et 
Billede af, hvad vi i det indiske Hav ville gjeniinde i 
større Maalestok.

I den store Bugt, som Afrikas Fastland danner mellem 
Kap gode Haab og Kap Palmas, hersker ikke Passaten. 
Fastlandets Indflydelse er her overveiende og Vinden er 
foranderlig.

I Sammenligning med Nordostpassaten er Sydost
passaten i enhver Henseende den mægtigste. Dens Felt 
har en betydelig større Udstrækning fra Nord mod Syd 
og den blæser stærkere. Maury sætter Nordostpassatens 
Middelhaslighed til omtrent 14 Kvartmile i Timen, Syd- 
oslpassatens til 25 Kvartmile. Til dette Resultat er han 
kommet ved at bruge Skibene som Vindmaalere, idet han 
af deres Fart bedømmer Vindens Styrke. Andre Iagt
tagelser tyde paa det Samme; Passaternes Luft opvar
mes naturligvis eftersom den føres ind imod det stille 
Bælte, men jo hurtigere den farer afsted, desmindre Tid 
faar den jo til at opvarmes for hver Breddegrad den 
passerer; nu viser det sig, at Nordostpassalens Tempe
ratur paa de sidste 5 Breddegrader, den passerer, før 
den naar det stille Bælte, stiger i Middeltal fra 20,5° R. 
til 21,8° R., medens Sydostpassatens Temperatur paa del 
tilsvarende Felt kun stiger fra 21,4° R. til 22° R.

Det er ogsaa af Interesse i Forbindelse hermed at 
lægge Mærke til Barometerforholdene:
Middel-Barometerslanden mel. 5° og 20° N. i Nordoslpas- 

saten er 29,968" 
do. mellem 5° og 20° S. i Sydostpassaten er 30,023" 
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Middel-Barometerstanden i det æqvatoriale stille Bælte 
29,915" 

Altsaa er:
Sydostpassatens Lufltryksoverskud over Nordostpassaten 

0,055" 
do. do. — det stille Bælle

0,108" 
Nordostpassatens do. — do. 0,053"
Da det nu er Forskjellen i Lufttryk, som bevirker Vin
dene, skulde vi altsaa af disse Lufttryksdifferen Iser netop 
vente at finde det Forhold mellem Vindstyrken i begge 
Passater, som Maury har fundet.

Hvad giver nu Sydostpassaten denne større Magt? 
Eller, hvad der er det samme, hvad bevirker det større 
Lufttryk over Sydostpassatens Bælte? Her kan kun gives 
en Antydning derom. Nordostpassaten er stærkest og 
indtager det største Felt i den Halvdel af Aaret, da det 
er koldest paa den nordlige Halvkugle; det samme er 
Tilfældet med Sydostpassaten i den anden Halvdel af 
Aaret, da det er koldest paa den sydlige Halvkugle. 
Heraf fremgaar, at enhver Halvkugles Passat voxer i 
Styrke og Omfang ved at vedkommende Halvkugles Tem
peratur synker. Nu er det idethelelaget koldere paa den 
sydlige Halvkugle end paa den nordlige, og vi have vist
nok her en af Grundene til den nævnte Forskjel. Men 
der er ganske vist andre Faktorer, som her ere virk
somme, saaledes Luftens Dampmængde og Forholdene i 
Polaregnene, der endnu ere forlidet kjendte, til at man 
kan slutte noget fra dem.

Det sydlige Modpassatstrøg, der i Nord be- 
grændses af Stenbukkens stille Bælle, stemmer i det Hele 
taget overens med del tilsvarende Bælle paa den nord
lige Halvkugle. Dog ere Vestenvindene, af hvilke Nord
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vestvindene ere de hyppigste, lier stærkere og stadigere 
end i den nordlige Modpassat, men til Gjengjæld er her 
mindre stormfuldt. Langs Brasiliens Kyst ere Vindene 
meget ustadige. Under den sydlige Sommer blæser det 
langs Kysten hyppigst fra NO., medens Sydvestvinden er 
forherskende om Vinteren. Henimod Afrikas Sydspidse 
og derfra opover i nordvestlig Retning træffer man ofte 
sydostlige Vinde, der maaske ere at betragte som en 
Forlængelse af Passatstrøget, svarende til hvad man fin
der udenfor Portugals Kyst og Gibrallarbuglen i det nord
lige Atlanterhav.

B. Det indiske Hav.
Ved første Blik paa Kaartet viser der sig en stor For

skjel mellem Atlanterhavet og det indiske Hav. Medens 
det første har sin største Udstrækning fra Nord til Syd 
og er aabent mod begge Polarhave, er det indiske Hav 
i Nord begrændset af Asiens Fastland, hvis Kystlinie 
bugter sig snart i længere, snart i kortere Afstand fra 
Krebsens Vendecirkel. Hele Bagindien og omtrent Halv
parten af Hindostan og Arabien ligger indenfor den hede 
Zone. I Vest begrændses Havet af Afrikas Fastland og 
i Øst af Australien og det oslindiske Archipel; endelig- 
er det mod Syd aabent mod Polarhavet.

Tænkte man sig Atlanterhavets Vindzoner overflyt
tede paa de tilsvarende Parallelcirkler i det indiske Hav, 
vilde man dele del i følgende Bælter fra Syd af:

1) Fra den sydlige Polarcirkel til omtrent 30° S. den 
nordvestlige Modpassats Strøg, der i Nord vilde be
grændses af
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2) Et Bælte med Stille og foranderlige Vinde; norden
for dette indtil Æqvator vilde man finde

3) Sydostpassaten, der vilde begrændses af det æqva- 
loriale stille Bælte; endelig Nord for dette

4) Nordostpassaten.
Vi skulle nu se, hvorvidt Overensstemmelse finder Sted.

Betragte vi paa Kaartet blot den Del af det indiske 
Hav, der ligger Syd for Æqvator, saa finde vi ingen 
væsentlig Forskjel fra Atlanterhavet; tværtimod, Havenes 
Bredde er ikke meget forskjellig, og deres Begrændsning 
er ogsaa temmelig overensstemmende. Som man kan 
vente, hersker derfor her ogsaa væsentlig Overens
stemmelse i Vindforholdene, og vi gjenfinde saavcl 
Modpassatens som Sydostpassatens Bælter vel udviklede. 
Men Nord for Æqvator er Forskjellen desto større; der 
maa vi vente stor Virkning af det nærliggende Fastland 
i den Tid, da dette er varmest, og, da det er at forudse, 
at dets Varme i høi Grad vil overstige Havets Tempera
tur, maa man vente, at Varmeæqvatoren vil drages ind 
mod Land under den nordlige Sommer, og saaledes er
holde en langt mere udstrakt Bevægelse, end Tilfældet 
er i Atlanterhavet. Under den sydlige Halvkugles Som
mer derimod kan man ikke vente, at Fastlandet, der da 
ligger temmelig langt fra de lodrette Solstraaler, skal øve 
nogen væsentlig Indflydelse. Saa forholder det sig og
saa: Nord for Æqvator hersker Nordostpassaten kun, 
naar der er Vinter paa den nordlige og Sommer paa den 
sydlige Halvkugle; i den anden Aarslid derimod trækker 
Fastlandets Varme Varmeæqvatorens stilte Bælte helt op 
til Krebsens Vendecirkel, og Sydoslpassaten gaar da tværs
over Æqvator og ind over Asiens sydlige Halvøer. Men 
idet den passerer Æqvator, beholder den ikke længere 
sin Retning. Den følger den almindelige Lov for Afbøi- 
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ningen paa den nordlige Halvkugle, bøies altsaa af til- 
høire og blæser saaledes som sydvestlig Vind. Efter 
denne almindelige Oversigt skulle vi nærmere betragte 
de enkelte Bælter, og da især dvæle ved det nordligste.

Bæltet nord for Æqvator er Jordens mærke
ligste Monsunstrøg. Intetsteds ellers herske Mon
sunerne over en saa stor sammenhængende Strækning af 
Havet, og heller ikke opnaa de noget andet Sted en saa 
stadig Styrke.

Som allerede anført, blæser den ene Monsun, Vinter
monsunen, fra NO. og er ikke andet end Nordostpassaten, 
der søger sydover mod Varmeæqvatoren, som om Vin
teren ligger omtrent ved Jordens Æqvator, medens Som
mermonsunen blæser fra SV. og er en Fortsættelse af 
Sydostpassaten nordover mod Varmeæqvatoren, som om 
Sommeren antagelig ligger omtrent ved Krebsens Vende
cirkel. Hvorledes nu Vindene fra NO. og SO. ere for
delte paa de forskjellige Aarstider i denne Del af Havet, 
vil sees af følgende Tabel over del Antal Dage de nord
ostlige eller sydvestlige Vinde herske mellem 80° og 85° 
O. og fra 22° N. til Æqvator.

Vind fra

22°—20° N.
Marts—Septbr. 
Ok 11)1’. —Januar 
Februar ....

NO.
—15

64
11

SO.
162

18
11

20°—15° N. Marts—Septbr. 
Oktbr.—Febr..

14
97

157
17

15°—10° N. April—Oktbr. . 
Novbr.—Marts

17
105

149
12

10°—5° N. April—Oktbr. . 
Novbr.—Marts

15
80

151
11

5° N.—0°
April—Novbr. .
Decbr.—Marts.

14
62

145
18

Sum for et Aar 99 170 = 269 Dage.
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Denne Tabel, der er uddraget efter Kapt. Müllers 
Oversættelse af “Maury: Havets physiske Geografi og 
Meteorologi“, viser altsaa, at den ene eller den anden 
Monsun hersker i Gjennemsnit 269 Dage af Aaret, at 
altsaa Monsunerne i delte Strøg tilsammentagne ere lige- 
saa stadige, som Passaterne i Atlanterhavet. Den viser 
ogsaa, al Monsunerne ikke ere lige mægtige, idet Syd
vestmonsunen har stor Overvegt; endelig viser den, at 
de ikke skifte samtidig over hele Bæltet. Med Hensyn 
hertil kan man udlede følgende Resultat:

NO.monsunen ender ....... begynder 
SV.monsunen begynder. .... ender 

Mellem 22 0—20 0 N. med. Febr. si. Septbr.
— 20°—15° N. beg. Marts si. Septbr.
— 15°—5° N. beg. April si. Oktbr.
— 5 0—Ækvator med. April si. Novbr.
Det viser sig altsaa, at begge Monsuner tage sin Be

gyndelse fra Monsunbæltets nordlige Grændse, og del stem
mer ikke med hvad man paa Forhaand skulde antage. 
Man skulde jo tro, al Sydvestmonsunen maatte begynde 
fra Syd af, naar Varmeækvatoren om Vaaren drog sig 
mere og mere nordover, og drog Sydostpassaten efter sig 
som Sydvestmonsun; saa forholder det sig maaske i At
lanterhavet. Men Sydveslmonsunen i det indiske Hav 
■begynder i Nærheden af Krebsens Vendecirkel allerede i 
Midten af Februar, medens Nordostpassaten eller Monsu
nen fremdeles er herskende søndenfor; men den sidstes 
Omraade indskrænkes stadig, idet Sydvestmonsunen ud
breder sig baglæns sydover og efter et Par Maaneders 
Forløb naar Ækvator. Fra April til Slutningen af Sep
tember hersker derpaa Sydvestmonsunen over hele Bæl
tet, men saa kommer alter Nordoslmonsunen til Magt; 
den møder Sydvestmonsunen ved dens nordlige Grændse 

4
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og trænger den i Løbet af omtrent lo Maaneder tilbage 
til Ækvator.

Hvad kan nu være Aarsagen til den eiendommelige 
Maade, hvorpaa Monsunskiflningen foregaar? Den lader 
sig ikke forklare ved en jævn Bevægelse nordover af 
Varmeækvatoren; derimod bliver den forstaaelig, hvis man 
antager, at der en lidlang ved den nordlige Sommers Be
gyndelse lindes saaatsige lo Varmeækvatorer i denne Ver
densdel, o: to Parallelcirkler, der udmærke sig ved høi
ere Temperatur baade fremfor de mellemliggende og frem
for de Nord og Syd for dem liggende Paralleler. Paa 
Forhaand skal bemærkes, at dette ikke er støttet til Ob- 
servalionsrækker og heller ikke til Udtalelser fra aner- 
kjendte Videnskabsmand i dette Fag. Men det synes 
dog at være rimeligt, al det maa foregaa paa den Maade. 
Naar nemlig Solens Slraaler i Aarets første Maaneder be
gynde at falde lodrette nord for Ækvator, og Varmeækva- 
loren i Havet begynder langsomt at bevæge sig nordover, 
vil Solens Virkning paa Fastlandet, der allerede langs 
Krebsens Vendecirkel udgjør en næsten sammenhængende 
Masse, hurtig tillage. Landets Temperatur vil da snart 
indhente og overstige det sydligere Havs. Nordostpas- 
salen, der skulde passere dette opvarmede Sirøg af Jor
den, vil da standses af den Luftstrøm, som der stiger 
opad, og eftersom Varmen tiltager, vil del varme Bælte påa 
Land vinde større og større Kraft til al suge Luften til 
sig; saaledes vil ogsaa Lull fra sydligere Egne drages 
nordover mod Bæltet, afbøies tilhøire og allsaa frembringe 
sydvestlig Vind søndenfor det. Derved bliver da den 
Luft, der indesluttes mellem Varmeækvatoren i Havet og 
det varme Bælte paa Land, suget ud i begge Retninger. 
I Begyndelsen har Tiltrækningen fra Havets Varmeækva- 
lor Overmagten og Nordostpassaten eller Monsunen her
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sker over den største Del af Strøget; men eftersom Var
men paa Land tiltager, voxer ogsaa det andel Bæltes Til
trækningskraft, saaat det over en større og større Ud
strækning drager Luften til sig. Tilsidst udstrækker del 
sin Virkning over hele Feltet; der exislerer ikke længere 
noget egentligt stille Bælte i Havet, men Sydoslpassatcn 
drages uden nogen mærkelig Afbrydelse ind i det varme 
Bælle paa Land. Delte Forhold maa nu antages at ville 
vedvare, saalænge det omtalte Bælte ved Krebsens Ven
decirkel vedbliver at være det varmeste. Om Høsten 
maa jo dels Varme aftage, Varmeækvatoren maa alter 
bevæge sig sydover og Sydvestmonsunens Nordgrændse 
flytter sig med den, medens Nordostmonsunen derimod 
begynder nordenfor den. Men noget pludseligt Sprang i 
Varmeækvatorens Bevægelse kan man ikke vente om Hø
sten; thi der er ingen Landmasser i Syd, og Havets Op
varmning foregaar langsomt og jævnt. Monsunskiftnin
gens Tid, der medtager henimod to iMaaneder Vaar og 
Høst, er den stormfulde Tid i denne Del af Havet; især 
indtræffer ofte stormfuldt Veir om Høsten, da Nordost
monsunen og Sydvestmonsunen blæse mod hinanden, idel 
den første trænger den sidste tilbage og saaledes el Bælle 
med lavt Lufttryk bevæger sig sydover; men ogsaa Vaa- 
ren er en stormfuld Aarstid i denne Del af Havel; men 
da er det et Bælte med høit Lufttryk, Monsunbølgen, 
der bevæger sig sydover, idet begge Monsuner samtidig 
blæser ud fra hver sin Side af den.

Monsunbællet strækker sig fra Vest mod Øst mellem 
Afrika og Phillipinerne; det chinesiske Hav hører altsaa 
ogsaa derunder. I Syd begrændses det af Ækvator, men 
har langs Afrikas Kyst en betydelig Udvidelse, idel begge 
Monsuner stadig herske i Mozambikkanalen mellem Af
rika og Madagaskar. At Nordostmonsunen strækker sig 

* 
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herned er lel forklarligt, da dens Aarslid falder sammen 
med Sydafrikas Sommer, saa al delle store Land øver 
den samme Virkning paa Nordostpassalen som Asiens 
Fastland under den anden Aarslid øver paa Sydostpas
saten; men Landets Beliggenhed hindrer her Atbøiningen. 
Forinden vi forlade Monsunerne, maa endnu berøres Aar- 
sagen til, at. Sydvestmonsunen baade med Hensyn til 
Styrke og Stadighed overgaar Nordostmonsnnen. Grun
den til denne Forskjel ligger i Fugtighedsforholdene. Syd- 
veslmonsunen er mættet med Vanddampe, og naar den 
da træffer Fastlandet, indtræder Regntiden der. Der
ved indtræder de før omhandlede Forhold. Lufttrykket 
formindskes med de fortættede Vanddampes Vegt; Luften 
udvides ved den friblevne Varme, og naar disse Aarsa- 
ger til Vind slutte sig til Landets Sommervarme, er del 
let at forudse, hvilken Monsun der vil være den kraftig
ste. Det ækvatoriale stille Bælle er ikke mærkeligt un
der Sydveslmonsunen. Sydostpassalen dreier sig, efler- 
haanden, som den nærmer sig Ækvator, mere og mere 
nordover, og i Almindelighed kan man uden væsentlig 
Afbrydelse seile med denne Passat lige ind i Monsunen. 
Naar derimod Nordostpassalen hersker, begrændses i Re
gelen Sydostpassalen med 10 0 S. Mellem Ækvator og 
denne Parallel hersker dadels Slillc, dels nordvestlig Vind, 
der da er al betragte som en Forlængelse af Nordostmon
sunen, der ved at gaa over paa den sydlige Halvkugle 
afbøies mod Venstre. Man kunde altsaa ogsaa kalde 
dette Bælle for cl Monsunstrøg, med Sydostpassat eller 
Østmonsun under den sydlige Halvkugles Vinter og Vest
monsun om Sommeren.*)  Den nordvestlige Luftslrøm- 

*) Som en almindelig Regel kan man mærke sig, al de vestlige 
Monsuner indtræde paa enhver Halvkugle under denne Halv
kugles Sommer.
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ning maa vel for en Uel ansees for al være en Virkning 
af Australiens Fastland, under hvis Sommertid den ind
træder; dens Strøg udvides ogsaa i betydelig Grad syd
over henimod Australias Vestkyst. Men da det samme 
Monsunstrøg synes at fortsætte sig omtrent mellem de 
samme Breddegrader langt ud over del stille Hav (indtil 
145 0 V.) maa ogsaa andre Aarsager, som man endnu 
ikke kjender, her være virksomme.

Sydostpassalens Sydgrændse er i Regelen beliggende 
omtrent ved 28° S. Om dens Strøg ligesom om Mod- 
passatslrøget syd for 29 °—30° S. er intet særligt at 
bemærke.

C. Det stille Hav.

Delte Hav udmærker sig fremfor de lo øvrige Ver
denshave ved sin umaadelige Udstrækning. 1 Nord be
grændses det i Behringsstrædet af Polarcirkelen og ud
vider sig mere og mere sydover mellem Asien i Vest og 
Amerika i Øst. 160 Grader af Ækvator falde uden Af
brydelse i dette Hav; del afsmalner lidt længere Syd, men 
det staar dog vidt aabent mod det sydlige Polarhav, idel 
Australiens Østkyst og Sydamerikas Vestkyst ved 40 0 
S. ere henimod 120 Længdegrader fjernede fra hinanden.

Om Vindforholdene i dette Hav er ikke meget al 
sige; thi om end Havel i den senere Tid uafladelig be
fares af mangfoldige Skibe, saa har man dog ikke sam
let og bearbeidet el saa stort Antal Observationer, at 
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man kan gaa meget i det enkelte; og forsaavidl man 
kjender Forholdene ere de, som man kan vente i et saa 
stort Hav, overensstemmende med det af Maury opstillede 
almindelige Vindsystem. Man finder saaledes her de sam
me Vindzoner og stille Bælter som i Atlanterhavet; men 
Afvigelser fra Luftstrømmenes regelmæssige Gang ere sjeld
nere, fordi Kysterne i del store taget ligge fjernere. De 
stille Bælters Beliggenhed ere mindre nøjagtigt bekjendle, 
men man ved, at Ækvators stille Bælte ligger sydligere 
og er mindre bevægeligt med Aarstiderne end i Atlanter
havet. Dette Bælte saavel som Krebsens stille Bælle 
gjøre en Bøining nordover henimod Asien og Amerika og 
ligger sydligere midt ude i Havet; saaledes ligger Ækva
torbæltet helt Syd for Ækvator mellem 125° og 155° V.

Langs Kysterne linde jo adskillige Uregelmæssighe
der Sted, dog ikke saa mange, som man skulde vente. 
Saaledes frembringer Sydamerikas tropiske Fastland ingen 
Monsun i delle Hav, men kun stærk Søbris. Sydoslpas- 
salen lider saaledes ingen væsentlig Afbrydelse ved Syd
amerikas Vestkyst. Aarsagen hertil er rimeligvis, at den 
vestlige Del af Sydamerika opfyldes af de høie Andes- 
bjerge. hvis Bjergkjæder og Dale selv under de lodrette 
Solslraaler aldrig opnaa nogen egentlig tropisk Hede, og 
saaledes ikke i nogen større Maalestok kunne forstyrre 
Luftstrømmenes regelmæssige Gang. Derimod øver Cen
tralamerikas og Mexikos Sletter større Indflydelse under 
den nordlige Halvkugles Sommer. Idelhelelaget ere Vind
forholdene meget uregelmæssige i den Del af Nordost- 
passatens Strøg, der ligger østenfor 1200 V., altsaa in
denfor det Triangel, der begrændses af den nævnte Me
ridian i Vest, Ækvator i Syd og Amerikas Kyst i Nord
ost, og dette gjør Seiladsen mellem Panama og San 
Francisco meget vanskelig og tidsspildende. Sydvest for



55

Centralamerika ligger et lidet virkeligt Monsunstrøg, idet 
Ækvalorbællet under den nordlige Sommer i Nærheden 
af Kysten flytter sig nordover lige til 10—15 0 N., og 
Sydoslpassalen saaledes kommer til at passere Ækvator; 
den bliver da baade paa Grund af Afbøjningens almin
delige Lov og paa Grund af Centralamerikas Sommer
varme forvandlet til en Sydvestmonsun. Men saavel Pas
saten som Monsunen ere her lidet paaregnelige.

Ogsaa ved Asiens Kyster findes Afvigelser fra det 
Regelmæssige. I de chinesiske Have og tildels i den ja
panske Sø hersker det indiske Havs Sydvest- og Nord- 
ostmonsnner. Nordvest- og Sydostmonsuner herske langs 
Australias Nord- og Vestkyst, og dette Monsunstrøg sy
nes at strække sig Syd for og langs med Ækvator lige 
til 145 0 V. Men for de sidste Monsuners Vedkommende 
maa bemærkes, at man kun ufuldstændig kjender dem, 
og al man ikke kan vente, at de skulle være meget re
gelmæssige. Thi deres Strøg er opfyldt med utallige Øer, 
og enhver 0, hvor liden den end er, viser strax sin Ind
flydelse paa Passater og Monsuner, ofte i større Udstræk
ning, end man kan forklare sig. Ere Øerne større, ville 
de gjennem Land- og Søbrisen forvolde regelmæssige Af
brydelser i Monsunernes Løb.

Begge Modpassatstrøg udmærke sig her som i At
lanterhavet ved forherskende vestlige Vinde, og disse ere 
især stadige og kraftige, paa den sydlige Halvkugle. Maury 
antager, at man intetsteds seiler hurtigere østover paa 
Havel end mellem Ny Zeeland og Kap Horn. Det hæn
der ofte, at et Skib kan beholde en uafbrudt stiv Kuling 
af Vestenvind paa hele denne lange Reise, og er Skibet 
sødygtigt, gjør man da ikke Veien lang. Men der for
dres godt Skib og udholdende Mandskab; thi Søen gaar 
umaadelig høi, Vinden voxer ofte til en Storm, Regn og
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Sne hører til Dagens Orden, og gaar man for at forkorte 
Veien sydover*)  maa man stadig være paa Vagt mod 
Isbjerge.

V. Nogle af Vindenes Virkninger. — Seilads.
Af hvad der hidtil er udviklet, vil man se, at Luft- 

kredsen er i uafladelig Bevægelse baade i det Smaa mel
lem nærliggende Steder og i stor Maaleslok langs hele 
Jordens Overflade. Vindene ere altsaa uophørlig beskjæf- 
tigede med at flytte Luftmasserne om hinanden, den sam
me Luft faar ikke Lov til længe al hvile over samme 
Sted, men maa snart vige Pladsen for ny Luft. For at 
falle Betydningen af denne Bevægelse i Luflkredsen, maa 
man erindre sig Luftens Bestanddele og deres Betydning 
for det Liv, som rører sig paa Jorden.

Som før nævnt bestaar Luften af 20,9 Rumdele Sur
stof og 79,t Rumdele Kvælstof; Surstoffet er fornødent for 
Dyrs og Menneskers Aandedræt og ingen Forbrænding 
kan foregaa uden Surslof. Foruden disse Bestandele lin
des altid meget ringe Mængder Kulsyre i Luften. For
holdet mellem Mængden af Surstof og Kvælstof holder 
sig altid uforandret, og den ringeste Forandring deri vilde 
vel ogsaa snart vise sine skadelige Følger. Men det, at 
Forholdet ikke forandres, er Følgen af et høisl mærkeligt 

*) Paa Grund af Jordens Krumning er den korteste Vci mellem 
to Steder paa Jordens Overflade Storcirkelbuen mellem disse 
Steder. Derfor vil den korteste Vei mellem to Steder paa den 
sydlige Halvkugle, der ligge paa samme Parallelcirkel, ikke 
følge denne Cirkel, men gaa i en Bue søndenfor den.
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Kredsløb. Surstof forbruges nemlig stadig i umaadelige 
Mængder. Ethvert Dyr, som indaander ren Luft, udaander 
en anden Luftblanding, der for en væsentlig Del indehol
der Kulsyre isledetfor Surstof; Kulsyren dannes, idet Luf
tens Surstof sætter sig i Forbindelse med (forbrænder) 
Legemets overflødige Beholdning af Kulstof. Det samme 
foregaar, men paa en anden Maade ved alle Forbræn
dinger; det fornemste Brændstof er Kul, der under Ud
vikling af Lys og Varme forener sig med Surstoffet til 
Kulsyre. Disse Lo Processer, Dyrenes Aandedræt og For
brændingerne, virke altsaa til det samme Maal, al forbruge 
Luftens Surstof og erstatte denne Luftart med Kulsyre, 
og da de virke uafladelig, vilde de, om de stode alene, 
snart mærkelig forandre Luftens Sammensætning. Men 
Planternes Liv frembringer en anden Slofvexling, der gaar 
i stik modsat Retning og saaledes holder de to nævnte 
Processer Stangen. Kul er en Hovedbestanddel af alle 
Planter, og de erholde delle Stof ikke gjennem Rødderne, 
men gjennem Bladene, der indaande Luftens Kulsyre og 
adskille dens Bestanddele, idet de optage Kulstoffet i sig 
men atter udaande Surstoffet. Da det nu er paa den 
samtidige Virksomhed af disse lo hinanden modarbejdende 
Processer, det beror, al Luftens Sammensætning holdes 
uforandret, vil man kunne forslaa, at Jorden paa mange 
Steder vilde være ubeboelig for all Liv, hvis ikke Vin
dene stadig blandede Luften. Der er vist faa Steder paa 
Jorden, hvor Forbrændingerne netop frembringe snameget 
Kulsyre, som del Steds Planter kunne forbruge. Den 
ene Virksomhed har Overvægten paa el, den anden paa 
et andet Sled. Vi kunne saaledes antage, at Forbrændin
gerne have Overvægten i de tempererede og kolde Zoner 
medens Planternes Virksomhed er størst i den hede; men 
derfor udvexle Ækvatorial- og Polarslrømmene uaflade



58

lig disse Zoners Luft, saaledes al den Kulsyre, der stiger 
op af vore Skorstene, kan tænkes at gaa sydover med 
Polarslrømmen for at nære de tropiske Landes Væxler.

Ikke mindre Betydning have Vindene for Jordens Kli- 
mater. Ækvalorialslrømmene føre den varme Luft fra 
Ækvator ud over de høiere Bredder, medens Polarstrøm
mene føre den kolde Luft tilbage derhen, og saaledes ud- 
jævnes Forskjellen i Temperatur. Det er allerede forkla
ret, at Vanddampene ere det fornemste Middel for denne 
Varmetransport. Den tørre Luft slipper snart Varmen, 
men Vanddampene, der føre Varmen med sig skjult un
der en anden Skikkelse, beholde den, indtil de fortættes som 
Regn eller Sne. Saaledes kommer den hede Zones Over
skud af Varme den hele Jord tilgode. Varmen løfter den 
umaadelige Vegt af Vanddampe op i Luften, hvorfra de 
derpaa udøses over Land og Hav, der hvor Vinden fø
rer dem hen. Ingen Regndraabe falder til Jorden, ingen 
Snebræ dannes paa Fjeldene, ingen Elv strømmer gjen- 
nem Dalene, og intet Ferskvand fylder Jordens større For
dybninger, uden at Varmen først har løftet alt del Vand, 
der fylder det, fra Havets Overflade op til Skyerne, og 
medens de tropiske Egne kunne glæde sig ved det Var
metab, de lide ved Fordampningen, er den friblevne Var
me til end større Velsignelsefor de Egne under høiere 
Bredder, hvor Regnen falder ned.

Men den mest iøjnefaldende, skjønt ingenlunde den 
største Gavn gjøre Vindene os ved al muliggjøre Seilad- 
sen. Livets største Fornødenheder, Luft og Vand, bruge 
vi uden al tænke derpaa, fordi det aldrig er forbundet 
med Anstrængelse al skaffe dem tilveic; men man er ikke 
saa let blind for den Hjælp, man direkte modtager under 
sil Arbeide, og vi skulle nu til Slutning kaste et Blik paa, 
hvilke Fordele Vindenes regelmæssige Løb yder Sømanden.
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Alle Luftstrømme komme paa Grund af Jordens Om
dreining til at afbøics fra Meridianerne og blæse allsaa 
mere eller mindre i Retningen rundt Jorden. I begge de 
tempererede Zoner, Modpassaternes Bælter, blæser stadig 
Vestenvind og i de mellem dem indesluttede. Passalstrøg 
er der stadig Østenvind. Da nu Vind ret ind fra Siden er 
god Vind for Sejladsen, vil man heraf kunne skjønne, at 
del i Regelen ikke vil være forbundet med nogen særde
les Vanskelighed at seile frem omtrent langs en Me
ridian; seiler man f. Ex. sydover Atlanterhavet vil man 
først i Regelen have Vinden ind fra Høire, gaa for Styr
bord Halser, indtil man naar Passaten; gjennem begge 
Passater har man derpaa Vinden ind fra Venstre, gaar 
for Bagbord Halser, og har man saa passeret Sydoslpas- 
saten, gaar det alter for Styrbord Halser i den sydlige 
Modpassal. Man behøver under saadan Seilads heller 
ikke al lægge an paa at knibe sig høit op i Vinden, naar 
man kun passer at holde sig i rum Sø. Thi kommer 
man lidt for langt østover med Vestenvinden, er del lel 
at vinde det op igjen med Østenvinden i Passaterne. Den 
eneste Vanskelighed under Seiladsen fra Nord til Syd el
ler omvendt er at. passere de stille Bælter, og især er 
del ækvatoriale stille Bælle med sin lumre Luft og uaf
ladelige Regnskyl og Byger en Skræk for Sømanden, da 
det slet ikke kan beregnes, hvor lang Tid han vil blive forsin
ket der. Erfaring har lært, at dette Bælle i Almindelighed i 
Atlanterhavet med mindst Tidsspilde kan passeres om
trent ved 30 0 V. Del bliver nemlig smalere henimod 
Brasiliens Kyst, men altfor langt Vest, kan man ikke gaa, 
da man maa sørge for at klare Kap St. Roque. Før i 
Tiden, da Skibenes Bygning var mindre fuldkommen, holdt 
man sig af Frygt for, at Ækvatorialstrømmen skulde sætte, 
dem ind imod dette Forbjerg, indtil 10 0 østligere; men 
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dette er med nyere Fartøier efter al Erfaring overflødigt 
og aldeles ikke fordelagtigt for sydgaaende Fartøier, da 
baade Bæltet er bredere og Sydostpassalen i den østlige 
Del af Havel er mere sydlig end i den vestlige. Er man 
engang kommen ind i det stille Bælte, saa maa man kun 
stræbe at komme tværs igjennem det snarest muligt, og 
derfor uden Hensyn til, om Bestemmelsesstedet ligger i 
Øst eller Vest, benytte enhver Byge saaledes, som den 
bedst kan nyttes for at komme tværs over Bæltet, allsaa 
nord- eller sydover.

Seiladsen mellem Øst og Vest eller omvendt 
foregaar med forskjellig Lethed i de forskjellige Bælter. 
Vestover seiler man bedst i Passatstrøgene, hvor de øst
lige Passater herske, østover derimod bedst i Modpassat- 
strøgene, hvor Vestenvindene ere fremherskende. Det 
er væsentlig kim to Steder, hvor man stadig seiler øst
over i Modpassalernes Strøg. Det ene er det nordlige 
Atlanterhav, hvor utallige Skibe stadig besørge Samfærd
selen mellem Europa og Nordamerika. Men det viser sig, 
at Skibene stadig bruge meget længere Tid til Amerika 
end tilbage igjen, og det er ikke sjeldent, at et Skib ef
ter lang og forgjæves Kamp med Vestenstormene gaar 
sydover for at træffe Passaten, for derpaa med god Hjælp 
af Golfstrømmen at arbeide sig op langs Amerikas Øst
kyst. Del andel Sled, hvor mange Skibe arbeide sig vest
over imod Modpassaten, er rundt Kap Horn; denne Pas
sage er en af de besværligste Ture, som Sømændene have 
al gjøre; her hænder del ofte, at el Skib opholdes i uge
vis af Vind og Strøm uden al kunne vinde en Mil frem; 
thi Vestenvindene i den sydlige Modpassat ere i Almin
delighed stærkere end i den nordlige; men især udmær
ker Farvandet om Kap Horn sig ved voldsomme Storme, 
der rimeligvis fremkaldes ved den overordentlige Nedbør, 
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som Palagoniens Bjerge presse ud af de fugtige Vinde. 
Med Undtagelse af disse to Passager lægge i Almindelig- 
Skibene sine Veie over Havet saaledes, al de gaa øst
over med Modpassalernes Vestenvinde og vestover med 
Passaternes Østenvinde, idet de, saavidl muligt søge al 
følge Slorcirkelbuen for al forkorle Veien.

Paa de fleste Søkaarter finder man afsat Linier, der 
skulle vise Vei over Havet (tracks) mellem de mest be
søgte Havne. Det er en Selvfølge, at ikke ethvert Skib 
kan følge disse paa sin Vei; Vindforholdene ere intetsteds 
fuldt paaregnelige, og en Storm kan sætte et Skib langt 
ud af dets Kurs. Men de have dog, naar de ere an
lagte med Kyndiglied, megen Interesse; tin de vise da 
den Vei, som lang og omfattende Erfaring har vist at være 
den fordelagtigste.

Disse Linier vise i Regelen forskjellige Veie frem og 
tilbage mellem de samme to Steder. Saaledes er Veien 
fra den britiske Kanal til Kapstaden sædvanligvis lagt 
temmelig nær udenfor Europas Kyst henimod Madeira, 
derfra til Ækvator 300 V. gjennem Nordoslpassalen, fra 
Ækvator ret sydover nær Braziliens Kyst gjennem Syd- 
oslpassaten og saa i en stor Bue gjennem den sydlige 
Modpassat til Havnen. Tilbage igjen lægges derimod 
Veien lige mod Ækvator 30 0 V., derfra mod Nord eller 
N.Nordost gjennem Nordostpassaten og saa nordostlig over 
Atlanterhavet til Kanalen. Grundene til disse forskjellige 
Veie ere efter del foregaaende leite al indse; for sydgaaende 
vil man i det nordlige Atlanterhav benytte de nordvest
lige, nordlige og nordostlige Vinde, der herske udenfor 
den spanske Halvø og Gibrallarbuglen, medens man for 
nordgaaende holder sig længere ude paa Havet for al be- 
nylle de der stadigere Sydvestvinde; paa samme Maade 
benytter man for nordgaaende i det sydlige Atlanterhav
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ile hyppige Sydostvinde mellem Kap og den regelmæssige 
Sydoslpossat. I del indiske Hav begges Linierne forskjel- 
ligt efter de forskjellige Aarstider. Dette er en ligefrem 
Følge af Monsunernes Skiften fra Sommer til Vinter. Pas
serer man Kap gode Haab under Sydvestmonsunens Tid, 
er Sejladsen til Indien let; Veien lægges dels gjennem 
Mozambikkanalen, hvor man tidligst træffer Sydvesten, 
men hvor Vindforholdene ikke ere saa paaregnelige; dels 
seiler man østenom Madagaskar; man har da at passere 
Sydostpassaten, og søger derfor ikke ind i dennes Strøg, 
førend man ved Vestenvindenes Hjælp har naaet saa langt 
østover, al man har rum Seilads gjennem den. Tilbage 
igjen gaar Veien paa denne Aarstid først sydover og lidt 
øsllig gjennem Sydvestmonsunen og derpaa vestover for 
Sydostpassaten. Under Nordostmonsunen lægges derimod 
Veien anderledes, idet man maa seile saa langt østover, 
som man skal, i den sydlige Modpassat; man kan nemlig 
ikke gjøre Regning paa at vinde østover, hverken med 
Sydostpassaten eller med Nordostmonsunen. Seiladsen 
tilbage til Kap gode Haab under denne Monsun er simpel.

I det stille Hav ere Afstandene mellem de østlige 
og vestlige Kyster saa betydelige, at man altid søger ind 
i Passalstrøget for veslgaaende og i Modpassatslrøget for 
østgaaende.

En Reise rundt Jorden er i vore Dage ikke noget 
usædvanligt, og mangt et Seilskib har i vore Dage Anled
ning til al foretage den; hyppigst lægges da Veien øst
over. Man har f. Ex. fra Europa Fragt til Australien, og 
gaar da søndenom Kap gode Haab med Vestenvindene 
til Bestemmelsesstedet; derfra gaar man da ofte med 
Fragt eller Ballast til Chinkas-Øerne for at lade med 
Guano, som derpaa rundt Kap Horn bringes til Europa.

Man behøver blot at tænke paa en saadan Reise for 
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al forstaa, hvilken uvurdelig Skal af Kundskab vor Tids 
Sømænd eie fremfor Fortidens. Man lænke sig blot, al 
en Skibsfører skulde gaa fra Ny-Zeland lil Panama og 
var aldeles uvidende om de herskende Vinde? Han maalle 
jo sælle Kursen ret mod sit Bestemmelsessled og vilde 
da meget snarl komme ind i Passaten, som han derpaa 
den hele Vei vilde have al kjæmpe sig frem imod. Nu 
derimod seiler man for de sladige Vestenvinde saalangt øst
over, som man behøver, for derefter at kunne passere Passa
terne med fordelagtig Vind. Veien bliver længere end 
Slorcirkelbuen mellem de to Sieder, men den tilbagelæg
ges med god Fart og er ulige kortere end den Zikzak- 
linie, efter hvilken et krydsende Skib med meget mindre 
Fart maa arbeide sig frem.
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SknletnerrdningeL

A. ^ifdpclantallct i 6 8/6 9.
©folens ©ifcipetantal, foin Beb SfoleaaretS ®egbn« 

helfe ubgjorbe 141, ^boraf 42 i gætleSllaSferne, 67 Stu« 
berenbe og 32 SRealeleöer, ere iubbelte i 7 ®laSfer: 2 et« 
aarige fjælleSflaSfer, lfte, 2ben, 3bie og 4 Satin« og Steal« 
flaSfe, famtlige etaarige, og 5te SatinflaSfe, af ^bilfe 
lfte gælleSflaSfe beb StoleaaretS Seg^nbelfe talte 22

©ifctyle og nn beb StoleaaretS Ubgang tæller 22 
X)ifciple.

2ben fallest laSfe beb SfoleaaretS Segtynbelfe 20 ©i« 
fciple, beb bets Ubgang 19 ©ifciple.

lfte Satin« og StealflaSfe (3bie SlaSfe) beb Sfaleaa« 
rets SegVnbelfe 27 ©ifciple, 13 ftuberenbe og 14 
itteftuberenbe, beb bets Ubgang 24, 14 ftuberenbe 
og 10 itteftuberenbe.

2ben Satin« og 9tealtlaSfe (4be StaSfe) beb Stole« 
aarets SSeg^nbelfe 28, 15 ftuberenbe og 13 itfeftu« 
berenbe, beb bets Ubgang 22, 15 ftuberenbe og 7 
itteftuberenbe.

3bie Satin« og Steal!las f e (5te SlaSfe) beb Sfoleaa« 
rets SegVnbelfe 12 ©ifciple, 10 ftuberenbe og 2 
itteftuberenbe, beb bets Ubgang 12, 10 ftuberenbe 
og 2 itteftuberenbe.
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4be Satin« og SRealUagfe (6te Stagfe) beb Stoleaaret« 

®eg(nbetfe 10 ©ifciple, 7 fhtberenbe og 3 iffeftu« 
berenbe, beb betg Ubgang 9, 6 fhtberenbe og 3 ilte« 
ftuberenbe.

5te Catinftaöfe (7be Stagfe) reb Sfoleaarctg SJegpnbelfe 
22 ©ifciple, (boraf 4 ere ubinetbtc og 1 gaaet ober 
tit 6te Stagfe, (»bor (an beltager i iKealunberbig« 
ningen, attfaa beb Sfoteaaretg Ubgang tilbage 17 
©ifciple, (boraf 6 bille btibe bimitterebe af olen, 
1 privat til Uniberfitctet.

©toleng ©ifcipetantat Miber faalebeg beb Sloleaaretg Slut« 
ning 125, nemlig 41 i fællegf lagf erne, 62 Stubereube og 
22 9?ealeleber.

B. ©folens S^trffom^eb i ©foleaaret 
7hr lalasR-

9Jorft. ®n Ubarbeibelfe (berauben Uge, i tegelen fom 
$jemmearbeibe, unbertiben ex lempore. Sæfe« 
ftpffer og (ele æærfer af forffjellige forfattere; 
litteratur(iftoriffe SDlebbetelfer. Sibt Sbenff.

Satin. ®egge partier (abe i fællegftab gjennemgaaet: 
dicerog £ale for SJlilo, Sibiug’g 21be iBog famt 
9be og lObe ®og af æirgilg S^neibe. Oeguben 
(ar øberfte )ßarti færftitt tæft 216 æerg af §o« 
ratg’g Oberg 3bie æog famt 500 æerg af ærebe« 
neg lfte 23og. 9leberfte ^Jarti (ar tæft alene 
Scerog Sæling, famt 250 æcrg af ^joratg’g Ober; 
bberfte 5ßarti (ar repeteret alt, (bab ber læggeg 
op til examen artium. 1 Ohne ugentlig er au« 
benbt til ©rammatif og 1 Oime til furforiff Sæb- 
ning. 2Xf flriftlige Slrbeiber (ar gberfte )ßarti 
(abt en §Jemmeoberfættelfe, en ©ptemporalober« 

5
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fættelfe og i førfte ^atoaar en Stil ugentlig; 
neberfte 'ißarti en Stil og en ©berfættelfe pber 
Uge afbeplenbe font ^jemmearbeibe og ex tempore, 

©ræft Segge partier pabe tæft i §ælle«ftab §erobot.
I Sap. 1—70. ©bpsfeen lib. I, II, V, VI. Øberfte 
^Jarti par fcerflilt gjennentgaaet ©emoftpene« 2ben 
otpntpifte Sale; neberfte ißarti 5ßlaton« apologi. 
SReb øberfte s3arti i færflilte Simer Repetition af 
bet tibligere Sæfte. Surtiu« ©rammatit: §ovnt« 
læren repeteret og Spntapen gjennentgaaet.

^ebraift. I. SSlbre ©ifcipel. ©et Refterenbe af ben 
pebr, formlære efter Sinbberg« Ubtog; i ©efen. 
pebr. Sæfeb. 1 SRof. 41, 18 — 45, 28 fanit poab 
ber i famine Sæfeb. inbepolbe« af 2 DRofeb., ©om« 
tuerne« 58. og af 5ßfalmerne. II. fingre ©ifcipet. 
2If ben pebr, formlære efter ginbberg« Ubtog 
Rr. 1—202 og i ©efen. pebr. Sæfeb. 1 DRof. 1, 
1—40, 14.

©pbft 9lutenrietp8 ©eutfcp. Sefeb. S. 348—373; S. 
1—8 famt Roget af Stptfet "Hermann u. ©oro« 
tpea". ©jtemporaloberf.

granfl. Sorring« “Etudes iilteraircs“ 91 Siabe, poor« 
af 59 eptemporalt; ©rammatit.

(Sngelff. SKutenrietp« “The english reader“ 88 Siabe, 
pooraf 29 ejtemporalt, famt SöittrupS engelfte 
ßcefebog 6 Siabe ejtemporalt. Slntenrietp« ©ram« 
matil.

Religion. Rlattpæi 6o. i ©runbfpr. ^ap. 17, 14—25, 
46; Risfen« Sirlepiftorie; Repetit. i ^erslebs 
(ftørre) Sibelpift. (Rp Ubg. 4be ©pi. beb 8inb) 
®. 62—129; @. 167—271; berpaa fortfat i 
Rlattp. famt meb ©imittenberne repeteret nogle 
enfelte ißaragrapper i Stabel« Omrib«.
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^iftorie. ©imittenberne repeteret bet £>ele efter ©brie* 

geS, (BobrS og ®. ^eterfenS (be ftanb. Sanbe tit 
Unionens Opløsning) Særebøger, (RebolutionSbifto* 
rien efter $rof. ©aaS Særebog. ©et anbet 5ßarti 
tæft ©briegeS gamle ^iftorie Ideelt meb Unbtagelfe 
af ^erioben fra ©råenerne til Seifertiben famt beS* 
uben SRibbelalberenS ^iftorie, be flefte efter fßrof. 
©aaS, men nogle efter (BobrS lærebog.

Geografi. OeelmupbenS Særebog fra gorinbien til @n* 
ben og af ©aa’S Særebog 9Qorge og ©berige.

^Iritljmetif. Seeren om Signinger og Sogaritbmer efter 
OrocbS Særebog; herefter (Repetition, ©er er 
ftabig gibet ffriftlige ©pgaber til SøSning bels 
gjemme og bels paa ©folen.

geometri, fßolpgon« og ©rtelberegning efter ©rodjS 
Særebog; berefter (Repetition; SonftruftionS* og 
OeregningSøbelfer.

6te Ælasfe.
(Rorft. ^beranben Uge §jemmeftil af beffribenbe eller 

ræfonnerenbe Onbbolb. ©e to ugentlige ©inter 
babe bæret benpttebe til ©jeunemgaaelfe af ©til* 
opgaber, (Sptemporalftil, ©eclamation og SæSning 
af §ammerid;S Sæfebog, ©briegeS ©IbtibSbiftorie 
og enfelte bele ©tpffer af §olberg og ©eplem 
fcpläger. (Realifterne tjabe tæft en ©ime ugentlig 
bet dRefte af SaSfenS profaifte Sæfebog.

Satin. Sæft og repeteret: ©alluft’S Satilina, Gicero’S 
catitinariffe ©aler famt Scero’S ©ale for bet 
manilifte Sobforflag. 1 ©ime ugentlig ®ramma= 
tit, af fritten er tæft SafuSlæren famt dRobuS* 
læren, ^brmlæren repeteret. 3 (Regelen en $jem»

*
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meftil, en (Sytemporalftil og en (Sytcmporalober» 
fættelfe ugentlig.

®ræft Xenonens Slnabafi? 7be ®og. ©bpsfeen Ifte 
S3og. Surtin? formlære og SIffnittet om ißreepo» 
fitionerne. ©pntay.

Jpbft. Seftiebii? og grammatift gjennemgaaet omtrent 
25 SSlabe af Sluteurietb? Sæfebog. ©eSuben Sy» 
temporaltæ?ning og enbcel ©tile.

granft Slf 3nger?teb? franfte Scefebog 66®labe, poor» 
af 16 eytemporalt; ©rammatif. ©eSuben bar 9?eal» 
eleverne flrebet 34 ©tile efter Soning? ©tiløbelfer.

Sngelft. Satineleberue: S3ergS “English made easy“ fra 
Segpnbetfen til ^ag. 75; formlæren; Slutenrietb? 
“The engJish reader“ 40 Stabe, b^oraf 19 ey» 
temporalt.

SRealeleberne: 58 ©iber i Slutenrietb’? “The 
engJish reader“. 21 ©tile, böoraf enbet Sytem» 
poratftile. formlæren gjennemgaaet efter Sluten» 
rietb’8 ©rammatit. Slf og til ©atepbetfer. ©pro» 
getö bigtigfte fpntaftiffe Sienbommeligbeber inbøbebe 
gjennem ©tilene og ©ateøbetferne.

Religion. 3 Ubt. af fßontopp. ^orff. ©p. 184—602; i 
§er?leb? (ftørre) æibelbift. ©. 144—286. 3 Si» 
belen tæft Wtattb- ®ap. 13—®ap. 28 famt nogle 
kapitler af Sip. ®j.

.^iftorie. 'ißrof. ©aa’§ i ben npere $ift. fra ißag. 394 
(Snebælbet, ligevægten) til ©nben mob gorbi» 
gaaelfe af enfelte Slffnit. (Realafbelingen beøuben 
SRomerneS £>ift. efter ©aa’§ og ©. ißeterfen? Seere» 
bog. 3 ©Ibtibené ^iftorte er Sbr>9e^ Særebog 
tæft ub fra "Slleyanber ben ©tore", repeteret inb» 
tit "^ompejuS’S ©eire og ©tigen".

©eografi. ©aa’? Særebog: Slmerifa og Oceanien faint 
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fra ^ag. 106 (Stanbinabien) til fßag. 145 — ©ve« 
rige.

Sia tur l ære. Stealeleberue If are gjennemgaaet Bæren om 
Spben, Spfet, ætagneti«men og ©ettriciteten efter 
SlrnbtfenS Særebog. ©eSitben er gjennemgaaet 
entelte af be Vigtigere djemifte fßrofeSfer. (Sype« 
rimenter ^ave ftabig lebfaget UnberviSningen.

Sla tur ^i ft or i e. Sirbo’« ©rnnbrib« af Söotanitfen tæft 
og repeteret unber SBenpttelfe faavel af ©folen« 
fßlantefaniling fom af leveube planter. Stepetition 
af fßattebprene efter Siebtes [tørre Særebog.

Sirit^metif. SSrodf« Særebog 4be og 5te Sog (Bæren 
om ligninger og Bogarit^mer). Stibeu er for ftørfte 
Selen anvenbt til Søgning af Opgaver, væfentlig 
^entebe fra ©ulbberg« (Syempelfamling.

©eometri. Sro^« Bærebog 6te til 9be ®og incl. Sat« 
rige ®eregniug«opgaver.

Stegning. Stealeleverue ^abe gjennemgaaet Sjæberegelen, 
©elingSregning, Stente« Stegning (berunber Op« 
gaoer af Stente« Stente beb §jælp af Bogarit^mer); 
blanbebe Opgaver (Sur«= og gragtberegning for 
en ftor ©el efter ©djjøtlj« og ®erg^« Særebøger); 
veb UnberbiSningen er bpppig benyttet Opgaver i 
praftift Stegning af S. 2R. ©ulbberg.

5te Ältisfe.
Stor ft. ^veranben Uge ^jemmeftil af beffrivenbe eller 

ræfonnerenbe 3nb^olb. @n fEime bveranben Uge 
vepelvi« benpttet tit ©ptemporalftil og ©eclama* 
tion. (5n Stime ugentlig Sæ«ning af ^ammeri^S 
Sæfebog. Stealifterne t;ave læft en Stime ugentlig 
bet SRefte af 8a«fen« profaiffe Sæfebog.

Satin. 3 Satin er læft og repeteret Ifte So g af Sæfar
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“de bello Gall.“, af DbibS Wtetamorppofer: 23er^ 
benSalbrene, Deucalion, fßpaeton, Europa, ^3cr= 
feuS — 1211 53. ■— og Scero “de senectute“ til 
Sap. 16. SlaboigS ©rammatit gjennemgaaet fra 
Sap. 7 "Dm Stbjectirerne" til Sflp. 9 "Dm (Son* 
junctionerne". §ber Uge eit Sptemporatftit og en 
^jemmeftit, unbertiben en Doerfættelfe paa Stolen. 

®ræft. 3 ®ræff er ben attiffe formlære inbøbet efter 
ßurtiuö’S ©rammatif. Stprfteparten af be til* 
foarenbe (Stempler i "Scpentt’ø Sæfebog" tæft og 
repeteret.

£pbft. VectiebiS og grammatifl gjennemgaaet omtrent 
25 Siabe af StutenrietpS Scefebog. DeSuben (Sp* 
temporallæsning og enbel Stile.

6te og 5te SI. Steateteber: Spbfte Stitøøelfer 
1 Slime ugentlig.

granft. Sif SngerSlebS franffe Sæfebog 56Stabe, poor* 
af 17 eptemporatt; ©rammatit. DeSuben par 
Stealeleberne ffrebet 22 Stile efter SorringS Stil* 
øbelfer.

Sngelft fom i 6te Staéfe.
Stetig i on. 3 Ubt af ißontopp. §ortt. Sp. 504 inbtil 

SogenS Slutning famt Sp. 1—218; i ^erSteb« 
(ftørre) Sibetpift. S- 1 — 153. 3 Sibeten tæft
Slattp. 1, 1—19, 15.

^iftorie. ißrof. ©aa’S Særebog i ben npere §ift. fra 
Segpnbetfen tit ißag. 427 (ißreuSfen). Stealafbe* 
tingen beSuben StomerneS §ift. efter ©aa’S og 
S. ißeterfenö Særebog. 3 Dtbtibenb ^iftorie er 
læft efter Sprige fra Segpnbelfen inbtil 3talienS 
^»iftorie, repeteret til Sicilien fra 413 til 336.

®e ograf i. ©aa’S Særebog fra Starlift Slfia tit Oceanien.
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Olaturlære. <©ont 6te Älaéfe.
91 a t u r if t o r i e. Repetition af ißattebprene efter Siebte« 

ft^rre lærebog. Sotanit.
9lrit^metit. Srod;« ßcerebog 2ben og 3bie Sog; tal* 

rige ©pgaber gjemme og paa Stolen.
©eometri. Srodf« lærebog 2ben, 3bie, 4be og §alb* 

parten af 5te Sog; ^onftruftion«øbelfer.
Otegning. Som 6te Ma«fe.

•Tbc ßUsft.
91 or ft. ^oeranben Uge ^jemmeftil af beftrioenbe eller 

fortcellenbe 3nb^olb. ßn Sime ugentlig ®ram* 
matif, Sætning og Slnalpfe, en Sime ©eclamation, 
en Sinte ftriftlig ®jenfbrtælling.

Satin. 5 Søger af S^æbru« meb Borbigaaelfe af enfelte 
fabler. Cæsar de bello Gallico lfte Sog. 9If 
®rammatifen repeteret formlæren og bet bigtigfte 
af Safu«læren efter Slabbig. ©et bigtigfte af 
SempuS* cg 2Robu«lceren er munbtlig mebbelt 
unber gorfatterlæSningen. ßu Stil ugentlig efter 
Srojel.

Spbft. 2If 9lutenrietl)« Sæfebog 25 Siabe. ©m be fam* 
menfatte Serber efter Søtfe« formlære, beSuben 
enfelte 9lffnit i famme repeterebe. ßntelte Sar5 
tier af SBoIle« SRaterialier til 3nbøbelfe af §orm* 
læren munbtlig og ftriftlig inbøoebe.

^ranft. 2lf Sorring« "granffe Sæfebog" — lfte ®urfu« — 
fra Segpnbelfen tit ißag. 13, fra SaS- 50 til 85 
og af 2bet Äurfuö fra Sa0- 14—27; bet bigtigfte 
af formlæren.

ßngelft. 2lf Sutenrietß« "The engiish reader“ 27 Siabe; 
af Serg« “English nuide easy“ fra Sfl9- 68—90.

^Religion. 3 Ubt. af Sittopp, gortl. fra lfte SIrtifel
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til ®p. 550; t (ftørre) ®ibe£^ift- ®.
167—256. 3 “Bibelen teft 3op. ©rang. Sap. 7, 
25—21, 25 faint nogle Sapitler af SlpoftlerneS 
©jerninger.

^iftorie. Prof. ©aa’S Særebøg i PtibbelalberenS §ift. 
fra ben triftne Sirte til be ftanbiuawfte Sanbe.

©eografi. Saa’s fterebog fra Spbftlaub til Sprtift 
2lfia.

Siritpmetit. Sirocp« Særebøg Ifte 33og; Opgaber pjent* 
me og paa Stolen.

©cometri. sBrocp« fterebog Ifte IBog; ^onftruftion«* 
øøetfer, poorunber Sopiering af Saubtaarter.

Staturpiftorie. 3nfelterne, Stufinbbenene og be ebber* 
fopagtige ßebbpr efter Siebte« ftørre Særebog.

Stegning. 1 Sime ugentlig entelt og fammenfat Stegula* 
betri reb Stebuftiou til ©npeben, Stente« Stegning, 
©eling«regntng og blanbebe Dpgaber. ^eSuben 
pace Stealelebcrne: to færftilte Stimer gjennem* 
gaaet Procentregning af forftjellig Slag«, 3jæbe* 
regelen, ^Beregning af giaber anoenbt paa prat* 
tiftc Spempler (tilbels efter forub optaget Sliaal).

3Me liltssfe.
Storft. 8æ«ning. 2(nalpfe og ©etlamatiouSøbelfer. 8øt* 

fe« lille ©rammatit teft og repeteret. Striftlige 
£5oe(fcr paa Stolen engang ugentlig, afbeplenbe 
©jenfortalliug og Stile af fortøllenbe og let be* 
ftrioeube 3nbpolb.

8atin. 3 ©rammat, bet for Segpubere Sløboenbigfte af 
gormteren efter Stabe, lat. ©ram.; i Scpmibt« 
Scefebog be latiufte Sæfeftptfer Sir. 1—36. famt 
gab. 1—12 intl. Sfriftlige Øvelfer.

Stpbft. Slutenrietp« Sæfebog Pag. 6—13; 18—21; 55—
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71. formlæren repeteret. 1 Sime ugentlig muitbt* 
lig etter ftriftlig ©verfættelfe fra StorfT til Sbbfl 
efter SSctteS SRaterialier.

©ngelft. töergb “English made easy" fra SJegpnbelfen 
til Pag. 72 og fra Pag. 112—117; 3Iutenriet1jb 
“The english reader“ fra Segpubelfeu til Pag. 28.

fReligibn. 3 Ubt. af pontopp. fyortl. @p. 1—239; i 
^erélebö (ftørre) töibelfyift. S. 5—128. 3 Sites 
len tæft 3o^. ßv. Slap. 4, 34—21, 25 og Slpoft* 
ternet ®j. 1, 1—5, 24.

§iftorie. ©en gamle £>ift. repeteret efter Stiffens Være* 
bog. ©ebuben efter Prof. ©aa’d Vævebog i Piib* 
belalberenS Ipift. førft be ffanbinaoiffe Vanbe ub 
og berpaa fra Segpnbelfen til Start ben Store.

©eografi. ©aa’S Værebog fra Suropa til Sbbfttaub. 
2)iatl;ematit. a) Slrittmetifte Øoelfer; ©ecimalbrøt meb

Jlnveubelfe paa bet metriffe 3Raat|pftem, 5|3otenferen, 
Sivabratrobubbragning; Scgpnbelfebgrunbene af 2lt* 
gebra inbtit Slultiplifation af potpnormer inti, 
b) ©eometriffe Woelfer: öfter en ©el foreløbige 
fSoelfer i ærugen af Segneapparaterne Svnftrut* 
tionSopgaber oebfommenbe ben rette Vinie, (Sirte* 
len, æintler, paralleler, Siriangler og potpgoner. 

Statur p if tor ie. Srebbbpreue, Sløbbprene og Straale- 
bprene efter Sütten’S "©e allerforfte öegpnbelfeS* 
grunbe". ^Repetition aj IRoofugleue og enbel af 
Spurvefuglene efter Siebtel ftørre Værebog.

Stegning. 1 Sime ugentlig Stegulabetri vcb fRebuttion 
til ßnljeben, Sjæberegelen. ©ebuben ^aøe Steal* 
eleverne beltaget i be færftilte Siegnetiiner meb 
4be Älabfeb Stealetever.
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2iicn ^lasft.

¥1 orft. SæSning. Slnatpfe og ^ettamationSotoelfer. Søb 
fe8 tifte ©rammatil tæft og repeteret. @n Sime 
ugentlig er anoenbt til flriftlig ®jenfortælling og 
©ittat.

SLVbff. Slalbolmé Sæfebog ißag. 29—42 faint 123—132. 
gormtæren gjennemgaaet meb Unbtagelfe af be 
fammenfatte Berber. 1 Sime ugentlig i fibfte 
^aloaar munbtlig ©berfættelfe fra dorfl til Spbft 
efter SBolleö SRaterialier. ©iltat.

de lig ion. ©ibel^ift. af SSogt (6te ©pi.) ®. 1—86; 
KatediUmeng 5 farter og bet fdefte af bet 
geube; ißfalmer af SöeyelS’S fßfalmeb. 3 ©ibelen 
tæft 1 ®am. 7, 1-2 ®am. 24, 25. SufaS’S @b. 
fanit enbel Kapitler af SlpoftlerneS ®j.

§iftorie. dtøfenø Særebog fra ®orm ben gamle til 
ben franfle debotiition.

©eografi. SeelmubbenS ©eografi for IBegpnbere fra 
Spbftlanb til (Snben.

daturbt ftorie. KrVbbpreue, labberne, Sebbprene og 
IBløbbprene efter SiitlenS "©e allerførfte ®egpn* 
belfeSgrunbe".

degning. örvtmeb og uben©enæbning. (Snfeltdegula* 
betri meb l;ele og brubne Sal beb debuttion til 
Snbeben.

Iftc filasfe.
dorft. Sæfeøbelfer meb Snbpbetfe af ©rammatiftenS 33e= 

gpnbelfeggruitbe; UbenabSlæSning af ©igte i ßaS» 
fens og ^ageriipS Sæfebog; ©iftat 2 Simer om 
Ugen.

Stybft. 9lall)olm§ Scefebog 1—31 og 54—72. 
Sirtitlernes, SubftantiberneS, SlbjeftioerneS, tßro^ 
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nominernes og be fbage Serbers Shining efter 
SøtfeS ttybffe formlære for Segtynbere, inbøbet beb 
ftriftlige og munbtlige ©belfer.

Religion. Sibeltyift. af Sogt S. 1-86; SatectyiSmenS 
5 farter og flöget af bet gølgenbe; Sfalmer af 
©illæg tit ben ebang. (tyr. Sfalmeb. 3 Sibelen 
tæft Ifte og 2ben W7ofeb., SKiarfuS’S @oang., 3Ityoft= 
lernes ©gerninger og nogle kapitler af 3ofua Sog.

^iftorie. 97iSfenS Særebog fra Segtynbelfen til 97ibber= 
bæfenet.

©eografi. ©eelmutybenS ©eografi for Segtynbere fra 
Europa til Stybftlanb faint fra Segtynbelfen til 
Sag. 12.

97 a tu r ty if t o r i e. S^b^rene, fuglene, gifTene og ®rtyb= 
borene efter ©iebfe’S "©mribS af ©tyrerigets og 
^Planterigets 9Jaturtyiftbrie".

97 egn in g. ®e fire 97egningSarter i tyele Sal meb og 
uben Senæbning. Slanbebe ©tygaber.

C. 23ibIi0tHcU Xtfoæfft i 1868.
@. glemmer, ©tilbringer fra 3talien I.
37. 907. Seterfen. Sibrag til ben banfte literature §i= 

ftorie 6te—12te §efte.
97orfte UniberfitetS» og ©tole»9(nnaler, 3bie 97æffe, IX, 

Ifte—4be §efte.
97. Setyfer. ©amlebe Slftyanblinger, Ifte—3bie §efte. 
SibSftrift for S^leloøl °9 Sæbagogit VII, 4be §efte. 
Holberg, ©en tyolitifte ®anbeftøber, 12 (Sytylr. 
Styateftyeare’S famlebe Særfer, 22be—25be $efte. 
©. 3. Srocty. ©tatiftiff Slarbog, Ifte-2bet §efte.
S. £olmboe. Sibelff 97ealorbbog. I.
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9?. 'ø'Hsfeit. ©ej firtetyiftoriffe gorebrag. i.
5Korff Styrt! (1814—1868) i Ubvalg. 1.
iß. SD?, ©øegaarb. 3 gjelbfctygberne. 1.
ß. ®erg og ß. ©æbecfen. 91orbi|fe ©agn. 1.
S. 21. 21. 2lultn ißaibagogif! SibSffrift 1868.
3. ©. æeltyaven. ©amlebe ©frifter IV—VIL 
®oettyeS Skrie, 12 SBinb.
SeffingS æerte, 6 Stub.
’ßratyl, ©fanbtnabienö Sort.
©ibfte 23Iabe af gorfatterinben til "2lmtmanben$ ©øttre".

gorflag til en foranbret Orbiting af bet tyøiere ©folebæ= 
fen, 3bie ©el.

gortegnelfe over UniverfitetS«18ib(iottyetet§ Oilbælft i 2laret 
1866. I.

SD?. ©arS. Crinoides vivanls. UniberfitetStyrogram 1868 1. 
9?tyt SD?agafin for 9laturbtbenflaberne XV. 3—4be §efte. 
gortyanblinger i æibenftabsfelftabet i Sriftiania 1867. 1.
9?tyt 9?egifter til Sriftiania æibenffa6éfelffab§ gortyattblin* 

ger (1858-1867). I.
goreningen til norfte gortiböininbedmcerfer« ®evaring. 

2larS6eretning for 1867. I.
®ælje Slofterlevninger. I.
ß. 21. Sßulfdberg. ©nt gtnntarfen. I.
®. ©tetytyenS. The old-noi lhern ninie inotiuinenls. 2 vol.
Storfle ©foletyrogrammer for 1868.
©toenfle ©loletyrogratniner for 1868.
©anffe ©foletyrograntnter for 1868.
kongelige ißrotyofitioner til Swe

out offentlige ©foler for ben tyøiere 2lltnenbanitelfe, 
om en ©jamenSfommiSfioit for ben tyøiere 2Ilmenifole, 
out goranbringer i og Xillæg til UnioerfitetSfuiibatfen.

@. ©unbt Sllabe til gattigfotninUfionerite. II.
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D. Sti ttniverfitefet
bitte i inbeoærenbe Slår afgaa folgenbe ©ifcipte:

§ugo ©eoerin Wfunt^e-Saab, fobt ben 22be 2Jfai 
1852, ©on af W?afor Sarf german ©etim fKunt^e^aa«; 
inbfat i ©toten i Stuguft 1860.

So^n ©otytanb, fobt ben 28be December 1851, ©on 
af Kjobmanb Slnberé ©ø^tanb; inbfat i ©toten i Sluguft 
1867.

©écar Solfan grebrit XlfVgefen, fobt ben 17be 2lu« 
guft 1851, ©on af Kontorift S^omab Slnbreaé ST^Vgefen; 
inbfat i ©toten i Sluguft 1862.

Sßittfetm Kriftian Ufermann, fobt ben 2ben fttobem* 
ber 1852, Son af ©iftriftstæge Ufermann; inbfat i ©to« 
len i Sluguft 1863.

©benb IBor^mann §>er§teb æogt, fobt ben lObe ge« 
bruar 1852, ©on af Stsfeéfor SQietö Soren^ æogt; inbfat 
i ©toten i 3luguft 1864.

S^orbalb Solfan £)eltanb ØSteb^, fobt ben 7be Suti 
1851, Son af Kæmner ©te ØSteb^; inbfat i ©toten i 
Stuguft 1859.



Den offentlige ©jamen i Sriftianöfaiibö Satl;ebralftole 
tager fin ©egpnbelfe Sorbag ben 26be 3uni og afpolbe« 
efter poSfoiebe Dabei. Dil at oberbære ben mnnbtlige Del 
af ©jamen par jeg perbeb ben ?©re paa SOleblærere« og 
egne 23egne at inbbpbe ©npber, fom intereSferer fig for 
©folen.

Sir i f t i an «f a n b ben 17be 3nni 1869.



® r a nt c n é t a b e I.

©age. gonnibbag .RI. 8. ©ftermibbag SI. 3.

Sørbag ben 
26b e Suni. Me SlaSfer Storft ffrifttig.

SJlanbag ben 
28be Snni.

7b a. Satift ©til. 
m f b. Storft Stil. 
^«t.Stil;^« 

2ben Stegning.

©tyntnaftit Si. 4.

SirSbag ben 
29be Sunt.

7be)
6te } Satinff Oberfcettelfe.

Steaiafb. Sranft ©til.
3bie Satinff ©til.

©ymnaftif Si. 4.

£^or?bag ben 
Ifte Sult.

7be I ®rceft.
7be It ©eograft.
6te Satin i
5te Satin ( Steaiafb.
4be Satin ( Stegning.
3bie Satin )
2ben I §iftorie.
Ifte Statur^iftorie.

I Steaiafb. ©ngelft

3bie H Storff.
2ben n §iftorie. '

grebag ben 
2b eu Sult.

7be I §iftorie.
6te iWatliematit.
5te ©eograft.
4be i Steligion.
3bie i Siorft
2b en I ©tybff.

4be II Steligion.
3bie Steaiafb. ©ngeift.
2b en II ©vbfl.
Ifte I §iftorie.

Sørbag ben 
3bie Suli.

7be 1 Satin.
6te ©raifl I Steatafb.
5te ©tæft ' Slatnrlære.
4b e I §ranff.
3bie I Steligion.
Ifte II ©bbff.

7be II §iftorie.
4be 11 granft.
3bie II Steligion. 
Ifte I

SKanbag ben 
5te Snli.

7be II Satin.
6te ©eogvafi. 
5te gjlat^ematif. 
4be I Storff. 
3bie 1 §iftorie. 
2ben I ©eagrafi.

7be I granff.
4be 11 Storft.
3bie II §iftorie.
2ben II ©eografi.



Sage. gorntibbag fil. 8. ©ftermibbag fil. 3.

£ir«bag ben 
6te 3nli.

7be i ©eografi.
7be 11 ®ræff.
6te Keftgion.
4be i Stybff.
4be II ffltatbematif.
Ifte I ©eografi.

6te Satinafb. ©ngelff.
5te Keltgton.
Ifte II ©eografi.

DnSbag ben 
7be Sult.

7be i Sttbff.
6te Sgtff.
5te granff.
4be i SKatbentatif.
3be i xbbff.
2ben atatnrbiftorie.

7be li Keligion.
4be gieaiafb. Sngelff.
3bie il 5£bbff-

ISboröbag ben 
8be 3«li.

7be i SJlatbematif.
7be li granff.
5te ^iftorie.
4be I Kealafb.
3bie > Katurbiftorie.
Ifte atctigion.

Ifte Kegning.

grebag ben 
9be 3uli.

7be il SKatbematif.
6te §iftorie.
4be 1 ©eografi.
3bie i ©eografi.
2ben I ateligion. 
Ifte Dtorff.

5te Svbff.
4be il ©eografi.
3bie il ©eografi.
2ben n Keligion.

Sønbag ben 
lObe 3«li.

7be i Religion, 
6te granff.
5te @1. §iftorie. 
4be II ‘£bbff. 
3bie SWatbematif. 
2ben Korff.

7be II æbbff. 
Ifte li tpiftorie.

SKanbag ben 
12te 3uli.

7be gngelff.
6te ©l. ^iftorie.
6te ( Keafafb.
5te I Katurbiftorie.
4be II .§iftorie.
Ifte I Steligion.

7be §ebraiff.
4be i .^iftorie.

SarafteroplæSning önSbag ben Ube 3uli M. 9. gorm.


