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1. Bregnelignende krystaller dannes  Kaldt og stormfullt
2. Bregnelignende krystaller forsvinner  Varmere og bedring i været
3. Stjernekrystaller daler ned   Frost, eventuelt med snø
4. Krystaller overalt i væsken   Utsikt til regn
5 Væsken er helt klar    Fint og tørt vær

Bregnekrystallene står højest på den siden som vinden kommer fra.

Stormglas



STORMGLASSET – FOR NYTTIG VÆRINFORMASJON OG EN GOD GAVEIDE!

Så vidt man vet har stormglass vært kjent siden 1750 og ble brukt i seilskip for stormvarsel.
Den første egentlige beretning om anvendelsen om bord på skip stammer fra jordomseilingen som Charles Darwin gjennomførte 
1831 - 1836. 27. desember 1831 dro Darwin avsted med barken HMS “Beagle” under kommando av kaptein Fitzroy 
(1805 - 1865). Han hadde gjennom hele sin karriere brukt stormglasset. Fitzroy avanserte i flåten til admiral. Men han var 
også meterolog og endte som sjef for det britiske meterologiske institutt. Han skrev bl.a. den kjente “Weather Book”, som 
populariserte kunnskap om værforutsigelse og boka ble meget utbredt i alle lag av befolkningen. På høydepunktet av sin karriere 
gjorde han som tradisjonen i familien tilsa: Han skar halsen over på sig selv!

Stormglasset er et pålitelig barometer. Alle som har et vil daglig sjekke det for å se hvordan været vil bli det kommende døgnet. 
Noen bruker det også til å se når fisken biter! Uansett anvendelse er det ingen tvil om at stormglasset virker. Ingen har til dags 
dato kunnet gi noen forklaring på hvordan, det bare er slik. Admiral Fitzroy mente det var statisk elektrisitet fra de felter som 
omgir oss. En revolusjonerende tanke på den tid!

Man får størst utnyttelse av det ved å anbringe det på et kjøligst mulig sted, f.eks. i en båt eller en nordvegg. Som navnet 
tilsier skal man i hovedsak legge vekt på  informasjon om stormfullt vær det neste døgnet eller døgnet deretter. Helt erstattes 
barometeret ikke, men det supplerer det. Husk alltid på å lytte på værmeldinga allikevel.
Stormglasset er et nyttig instrument og brukes ofte som gaveide. Et stykke ekte dansk håndverk!
Utsett ikke stormglasset for sterk varme eller sterk sol, da det kan opphøre å virke.  

Vennlig hilsen
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Advarsel: Vask straks hendene hvis du kommer i berøring med væsken i glasset!
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