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Brevduer og fronter 
 

 

 

Af Ove Fuglsang Jensen 

I sæsonen 2015 og 2016, har der været tilfælde af kapflyvninger i DdB, 
hvor duerne uheldigvis har måttet forcere en koldfront, med det resultat, 
at duerne kom hjem med meget spredte hjemkomster. Denne lille artikel 
vil prøve at forklare hvorfor det gik så galt.  

 

 

Ved en varmfront, er det den varme luft der er ”aggressiv”, og prøver at presse 
den kolde luft væk. Da den koldeste luft er tungest, vil den varme luft blive 
presset opad og kondensere til regn. Hvis den kolde luft er ”stædig” og ikke vil 
presses tilbage, kan det tage mange timer, ja måske dage med regn. 
En varmfront har normalt en udstrækning på ca. 900-1000 km fra de første høje 
skyer over hovedet på èn, og til selve fronten er passeret. Nedbøren vil normalt 
starte ca. 3-400 km før den egentlige frontpassage, og have vedvar-ende 
karakter. På bagsiden af varmefronten trænger varm luft frem, og vejret vil have 
tilbøjelighed til at blive diset og tåget, og såfremt der kommer nedbør, vil det 
blive i form af ganske let regn eller finregn. 
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Ved en koldfront skubber den kolde luftmasse sig ind under den varme, men 
der bliver ikke tale om, at den varme luftmasse i særlig høj grad vil glide op 
over den kolde luftmasse. Der kan i visse tilfælde endog være tale om, at der 
opstår en nedadrettet luftbevægelse langs frontfladen. Men er den varme 
luft blot lidt ustabil, vil det skub, den får af den kolde luftmasse, kunne give 
anledning til udløsning af kraftige, lodrette luftbevægelser. I modsætning til 
varmefronten, vil koldfronten mest give nedbør i form af byger, og alt efter 
hvor markant koldfronten er, vil intensiteten af bygerne variere. Der kan 
også være tale om torden og hagl i forbindelse med fronten. Det må derfor 
være logisk, at en koldfront nemt kan blive en mere voldsom sag end 
varmefronten. 

 

En okklusion er simpelt hen en ”sammenklappet” kold-varmfront. Ved en 
okklusion har den varme luftmasse sluppet jorden. Den ligger et stykke oppe i 
atmosfæren – og ved jordoverfladen har vi nu to kolde luftmasser side om 
side. Imidlertid vil der altid være større eller mindre temperaturforskel 
mellem de to kolde luftmasser. Hvis koldluften på bagsiden er varmere end 
koldluften på forsiden, har okklusionen karakter af en varmfront, og er det 
omvendte tilfældet, vil okklusionen have koldfrontkarakter. 
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 Dannelsen af en okklusion 

 

Koldfronten har tilbøjelighed til at bevæge sig hurtigere end varmfronten, og 
varmfronten indhentes. Det sker først nær lavtrykkets centrum, men efter-
hånden længere og længere fra centret. Hvor koldfronten indhenter varm-
fronten, har vi altså en koldfront oven i en varmfront.  Så kalder man fronten 
en ”okklusion” eller ”sammenklapning”. 

 

 På tegningen ses tydeligt at i en Okklusion ligger de koldere luftlag nederst 
og de varmere øverst. Det er logisk, at noget sådant ikke er nemt at 
håndtere for vores duer. 

Koldfronter og okklusioners effekt på duerne 
   Hvorledes en koldfront eller okklusion virker på duerne, er faktisk et godt 
spørgsmål, men at en kraftig koldfront, er noget af det værste man kan byde 
brevduer at passere, det er vist  indiskutabelt. Lad os først se nærmere på hvad 
der sker ved en koldfront, hvis vi koncentrer os om vindforhold og temperatur. 
Som det kan ses på tværsnittet af koldfronten, rejses en mur af varm luft i lodret 
opadgående bevægelse. Går man ind i koldfrontens kølige vinde, kan man se, at 
vindene faktisk går nedad. Disse vinde kan opnå en hastighed på 100 km/t!  
Skal en brevdue passere her, skal den først igennem lodrette opadgående  
varme vinde, dernæst regnbyger (torden – hagl), og til sidst kommer der kølige 
nedadgående vinde. Dette er hård kost for duerne, og det virker på duerne 
som en mur! Intet under at mange, specielt ældre duer, bøjer af, og følger 
fronten for måske at finde et ”smuthul”? Ser man på varmefronten, går tingene 
mere roligt. Fronten er langstrakt, og vindene blæser opad. 
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Er der en koldfront eller okklusion på spil, er det tydeligt at se på 
hjemkomsterne. Har vi byger i større eller mindre grad, kan dette ikke 
stoppe duerne, men en koldfront eller okklusion har en voldsom påvirkning 
på hjemkomsterne, der faktisk kan udarte sig til den rene katastrofe! 

      

Hvorfor mange fronter i 2016? 

 

I 2016 har der været mange lavtryk hen over Danmark og mellemste 
Skandinavien - hvorfor? Svaret er, at Polarfronten tvinger lavtrykkenes 
baner ned over sydlige Skandinavien og Danmark, og dette faktum giver en 
masse problemer for afviklingen af vores kapflyvninger. Ser vi på tegningen 
over lavtrykkenes baner, er det naturlige for lavtrykkene at tage den brede 
pil op langs Norges kyst, men i år 2016, har lavtrykkenes baner ligget 
meget sydligere, og fulgt de sydligere baner.  
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Kan jeg se fronterne? 
Man kan se frontkort på DMI´s hjemmeside . Tryk på Vejrkort i midten, og 
tryk dernæst på Frontkort yderst til højre, hvor der er dagens fronter samt 
næste dags fronter. Man kan også se frontkort på WetterOnline.de, hvor der 
er forecast lidt længere frem. Nedenunder et eksempel på et front kort fra 
DMI med symbolforklaringer. 

 

Koldfronter: Blå linje med takker. Varmfront: Rød linjer med buler. Okklusion: 

Violet linje med takker og buler. 

I dag kan vi via internettet følge vejrets udvikling, samt se modeller for det 
fremtidige vejr. Sådan var det selvfølgelig ikke  tidligere før internettet. 
Dengang fik DdB´s løsladere kort og informationer fra DMI om fredagen, og 
man studerede også fronternes placering. Man har blandt ældre 
brevduefolk i mange år vidst, at specielt koldfronter er meget farlige for 
duerne, og forsøgte at undgå at duerne gik på tværs af koldfronterne. Det er 
desværre gået lidt i glemmebogen, at være nok opmærksom på de ikke 
ufarlige koldfronter/okklusioner. Duernes passage af koldfronter og 
okklusioner, har i 2015-16 kostet tab af duer og stor bekymring i 
medlemsskaren. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? 
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Dannelsen af lav og højtryk, og deres 
rolle i dannelsen af fronter 

Når vi mødes i klubhuset til indlevering af duerne, går snakken om 
hvordan weekendens vejr bliver? Kommer der fronter med regn og 
hvor kommer vinden fra?Den enkelte udøver af sporten, kan nemt få 
indsigt i disse meteorologiske fænomener, uden at det bliver alt for 
svært - lad os se på det. 

Hvad er Polarfronten? 
Året igennem findes der en 
grænsezone mellem varme tropiske 
luftmasser mod syd og kold polarluft 
mod nord, og den kaldes populært for 
Polarfronten. Selve fronten ligger højt 
oppe i 10-12 km højde, hvor 
luftmasserne raser af sted med op til 
320 km/t.  Historisk set fik meteo-
rologerne først kendskab til disse 
enorme jetstrømme, engang i 
1930érne, hvor den svenske meteo-
rolog Carl-Gustaf Rossby beskrev disse 
luftstrømme., og de kaldes derfor også 
for Rossby-bølgerne. Disse 
jetstrømme, som de også 
kaldes, løber ikke i en lige 
ring omkring nordlige 
halvkugle, men bugter sig 
noget som det kan ses på 
den anden illustration til 
højre hvor teningen er st 
fra nordpolen. Disse 
bugtninger har stor 
betydning for vores 
vejrsituation, og på den 
måde er Polarfronten den 
der overordnet styrer 
vores vejr, hvilket vi skal 
se nærmere på i det 
følgende. 
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Rossby-bølgerne 
Fra den tidlige kolonitid i Grønland har man vidst, at der ofte var et system i 
vejret. Når vestkysten af Grønland havde varme perioder, var vejret generelt 
koldt i Danmark og omvendt. På engelsk kaldet ”The Seesaw effect”. Først 
efter Rossbys opdagelse og specielt under anden verdenskrig, blev vejret på 
Grønland af stor betydning for europæiske meteorologer. Rossby fandt også 
ud af, at man kunne regne sig frem til, hvordan disse store bølger bevægede 
sig. Hvis der var flere bølger end normalt – f.eks. 6 eller 7 trug eller rygge – 
rundt om halvkuglen, ville disse have en bevægelse østpå. Var der kun få store 
bølger, f.eks. 3-4, ville de enten være stationære eller langsomt bevæge sig 
mod øst. 

 

De kraftige jetstrømme trækker varm luft med fra syd, og kold luft 
med fra nord. Læg mærke til at der er sai H og L for Højtryk/Lavtryk, 
og det handler næste side om. 
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Polarfronten danner lavtryk og højtryk 
Polarfrontens jetstrømme bevæger sig ikke kun i bugter nord/syd, men den 
bugter sig samtidigt op og ned i de viste bølgebevægelser.  

   

På denne simple tegning er det tydeligt, at de kraftige vinde på vej 
nedad taber fart (konvergens), hvorefter vinden på op øger farten 
(divergens). På vej ned er luften kold, og på vej op er luften opvarmet. 
Ved højderyggen dannes et højtryk, og ved trug i bunden dannes et 
lavtryk. Nedenunder grafisk fremstilling af dannelse af høj/lavtryk. 
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Hvordan arbejder høj/lavtryk? 
Når Polarfronten nu har skabt disse høj/lavtryk, hvordan arbejder de 
så med luftmasserne omkring sig.  For det første tvinger de 
kold/varmfronter rundt omkring sig, og det sker på en bestemt måde 
som vises nedenunder med en illustration fra DMI. 

 

Til venstre vises et højtryk, og der drejer med uret. Til højre ses et 
lavtryk, og det drejer mod uret. Specielt ved lavtryk kører både 
fronter og vind mod uret, hvilket godt at huske i sæsonen, hvis man 
ved hvor lavtrykket befinder sig.  

 

Som hele vejrsystemet omkring Polarfronten virker, ligger Danmark 
og Skandinavien i det bælte der kaldes Vestenvindsbæltet. 
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Billeder af lavtryk 
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Forudsigelser af Polarfronten 
Under siden Vejret, findes nederst til højre en adresse benævnt 
Jetstream forecast, hvor det er muligt at se en uge frem. Virker det? - 
Ja, se neden under med de to forecast, der begge er 19-20. okt. 
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Kan vi bruge denne viden? 
Angående det med vejrudsigter, forventer vi, at meteorologerne 
informerer os løbende. Nogle af de forudsigelser meteorologerne 
kommer med skifter nogen gange lidt hurtigt. Lad os tage vinden som 
vi alle går meget op i når der kapflyves. Lad os tage det eksempel, hvor 
der bliver lovet sydøstenvind om onsdagen, hvorefter det skifter 
senere om torsdagen til sydlige vinde, for til sidst om fredagen laves 
om til sydvestenvind - hvad sker der? Der sker det, at et lavtryk ligger 
ovre ved Skotland og giver sydøstlige vinde, hvorefter det bevæger sig 
østpå - som det skal - og efterhånden får vinden til at dreje i en anden 
retning. Nogle gange er det ret svært for meteorologerne at lave 
stabile forudsigelser, når lavtrykkene i større antal svirrer omkring 
Danmark. 

 

 

I et lavtryk er et lavt tryk og det "suger" vindene til sig imod uret. 
Indeni lavtrykket er der ingen vind. Som tegningen viser, er det en 
varm vind der går ind i lavtrykket og stiger til vejrs og bliver afkølet. 
Dette giver skyer og regn. 

I et højtryk er der et højt tryk, der skyder vindene væk fra sig i retning 
med uret. Inde i højtrykket er der ingen vind. Kølig luft synker ned 
oppe fra og bliver opvarmet ved jorden. Højtryk giver en klar skyfri 
himmel.   

 


