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Forord 

Det havde været min mening, hvis jeg nåede så langt som hertil, at indsætte et billede af mig selv i 

bogen. Da et forbillede lyder lidt søgt, er billedet flyttet om bag i bogen og i øvrigt endt med at bli-

ve til en række billeder af mig hen gennem mit liv. Samtidig takker jeg min kone for mange års om-

sorg, madlavning og tøjvask. Der er billeder af hende som ung og midt i livet. 

Herefter vender jeg tilbage til et af mine traditionelle forord: 

En dag jeg parkerede ved Højelse kirke, der jo ligger meget højt i landskabet, blev jeg opmærksom 

på, at vejen bagved kirken hedder Ærtebjergvej. Jeg studsede over, hvorfor man har opkaldt et 

”bjerg” efter en ært. Jeg søgte i Trap og fandt adskillige Ærtebjerg fordelt næsten alene udover 

Sjælland, Fyn og Als. Jeg kom så hurtigt på den tanke, at Ærte skjuler guden Nerthus navn. Oprin-

delig har guden vel heddet Njært, hvad der senere er blevet til gudenavnet Njord. Gudenavnet fore-

kommer i forbindelse med bjerg, dal, mose og å og med lidt fantasi kan man ud fra landskabstyper-

ne hurtigt forstå gudens dobbeltkønnethed. 

Dyrkelsen af Nerthus synes således at falde sammen med forekomsten af stednavne, hvori ”ærte” 

indgår. Germanernes dyrkelse af gudinden Nerthus skete ifølge Tacitus (ca. år 100 e. chr.) på en ø i 

havet. Dette fører mig til, at vi med stednavnet Ærte (og beslægtede som Nær) + landskabsform står 

med herulernes gamle stammeområde, som de forlod, da deres kongeslægt drog på folkevandring i 

200-tallet. De synes at være blevet erstattet af danerne, som omtales som udgået af sveerne (dvs. fra 

den skandinaviske halvø) og fra (Syd) Skåne indvandrede på Sjælland netop i 200-tallet, jfr. de sto-

re høvdingegrave ved Himlingøje ved Stevns og med de mange lev-bosættelser. Dette skete på en 

tid, hvor land skilte mens vand bandt. I de følgende par hundrede år har danernes kongeslægt så sat 

sig fast fra området omkring Tryggevælde å til det øvrige Sjælland (med kongesæde i Lejre), Fyn 

(hvor herulerfyrsternes hovedsæde lå i Gudme (dvs. gudernes hjem)) og på Als. I 400-tallet drog 

anglerne i Sydslesvig til England, og jyderne rykkede så ind i Sydslesvig og skød folkegrænsen 

frem til Ejderen, hvorved de fik saxerne ved Nedreelben til naboer. Ligeledes i 400-tallet forsøgte 

danerne at erobre Jylland, men led nederlag (de store våbenofringer i Illerupådalen). Danernes kon-

geslægt synes dog at have underlagt sig Jylland (hvis folk siden kaldes syddanerne) efter jydernes 

herskerslægts flytning til Britannien. Alene kong Hugleik, der omtales som danerkonge, er kendt. I 

600-tallet ekspanderede de slaviske folk på Østersøens sydkyst, som var blevet folkefattigt efter go-

ternes folkevandring derfra og ind i Romerriget. Presset fra slaverne synes at have givet anledning 

til dannelsen af ”storriget” bestående af danerne og gøterne omkring Dannevirkebygningen eller 

forstærkningen ca. 650. Med til dette ”storrige” omkring Kattegat hørte også den sydlige del af det 

nuværende Norge (Viken). Det er uvist om Svealand også har været omfattet heraf. ”Storriget” brød 

sammen ca. 854 og opsplittedes i bl.a. Danmark og Øster- og Vestergøtaland. Viken kom kort efter 

ind under den vestnorske konge Harald Hårfager. Det var i Danmark og Gøtaland den samme kon-

geslægt, der herskede, og derved fordelte det oprindeligt fælles krongods. Gøtalands splittelse førte 

til, at de to Gøtalande senere kom under Svealand i forbindelse med dannelsen af kongedømmet 

Sverige. Resterne af de omvandrende heruler, der som tiden gik, ellers var indgået i andre folk, 

vendte i 500-tallet tilbage til Norden og fik et område i Blekinge, der derved påbegyndte sin udskil-

lelse fra Småland.   

Herulerne var et germansk folk, men næppe et nordisk. Muligvis stammer stednavnene Møn, Fal-

ster, Fyn og Als fra dem. Jyderne var oprindeligt også et ikke-nordisk folk, hvad der bl.a. ses af, at 
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den bestemte artikel på vestjysk er foranstillet som på angelsk (engelsk) og saxisk (tysk). Østdansk 

har derimod ligesom de øvrige nordiske sprog den meget særegne bagved stillede bestemte artikel. 

Herulernes guder var vanerne, der udkonkurreredes af aseguderne. Som de tilbageværende heruler 

og de tilkomne daner smeltede sammen, således smeltede guderne også sammen. Nerthus blev til 

treenigheden Njord (havets frugtbarhedsgud) og Frej og Freja (landets kvindelige og mandlige 

frugtbarhedsguder). Loke, der oprindeligt havde været gud for atmosfæren - luft og lynild, blev de-

graderet til medhjælper for den nye tordengud Thor. Loke beholdt dog tilknytningen til vejrets usta-

dighed ved at blive en personificeret undergud, som dels hjælper dels ødelægger det for guderne. 

Vejrguden symboliserer dermed vejret, som kan være godt og skidt, men som er af afgørende be-

tydning for livets opretholdelse.  

 

Borup, 8. april 2015 

 

 

 

Rettelser til bogen ”Fredsvejr” 

Side 98 Paul Klingenberg var født i 1659. 

 

Kilder:  

 

Udover vagtskibenes logbøger (journaler) og de omtalte aviser er følgende kilder anvendt: 

 

Morten Pedersens optegnelsesbog 1783-1800 (trykt i Bornholmske Samlinger III. række- 5. bind) 

(1991) 

 

Fæstebonde Christen Andersen i Nr. Tulstrups dagbog for årene 1786-97, udgivet af Landbohisto-

risk Selskab, København 1969 

 

Sognefoged i Stavnsholt Lars Nielsens dagbog (1771) 1789-94, udgivet af Landbohistorisk Selskab, 

København 1978 

 

Optegnelser fra Holevadgården af Anders Andersen og sønnen Lars Andersen 1767-1863, udgivet 

af Landbohistorisk Selskab, København 1982 

 

Jens Juels landskabsmalerier er fra Henrik Bramsen: Landskabsmaleriet i Danmark 1750-1875 

(København 1935) og fra Ellen Poulsen: Jens Juel 2 (København 1991) 
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Bemærkninger til læsning af bogen 

 

Ved læsning af oplysningerne fra vagtskibene betyder: 

 

Stille - vindstyrke 0 

Liden laring (ll) - vindstyrke 1 

Liden laber - vindstyrke 1,5 

Laber - vindstyrke 2 

Bramsejlskuling (b) eller laber bramsejlskuling (laber b) - vindstyrke 3 

Stiv bramsejlskuling (stiv b) - vindstyrke 3,5 

Merssejlskuling (m) - vindstyrke 4 

Stiv merssejlskuling (stiv m) - vindstyrke 4,5 

Rebet merssejlskuling (rm) - vindstyrke 5 

Stiv rebet merssejlskuling (stiv rm) - vindstyrke 5,5 

Dobbelt rebet merssejlskuling (2 rm) - vindstyrke 6 

Tredobbelt rebet merssejlskuling (3 rm) - vindstyrke 7 

Undersejlskuling (u) - vindstyrke 8 

Stiv undersejlskuling (stiv u) - vindstyrke 9 

Storm - vindstyrke 10 

Stærk storm - vindstyrke 11 

 

Det bemærkes, at andre oplysninger i bogen end fra vagtskibene ikke umiddelbart kan indpasses i 

dette skema. 
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VEJRET I 1791 

 

 

1791  

Temperatur 8,8 gr. C. Meget varmt år. Det var meget mildt i januar, februar, marts og april. Det var 

meget varmt i juli. Meget tørt forår. 

Januar 

 

Meget varm. 

Formentlig solfattig. 

Vinden var helt overvejende i 

det vestlige hjørne. 

 

Temperaturen lå fra den 1.-9. 

omkring 0 gr., derefter blev det 

meget mildt især omkring den 

17. og 26. 

 

Den 5. faldt der sne, regn og 

slud (ved Stavnsholt). Fra den 

14. -28. bestandig VSV og SV-

vind med tyk luft og regn (ved 

Helsingør). Den 14. var der 

højvande i Stavnsholt gadekær 

formentlig på grund af megen 

nedbør. 

 

Det blæste stærkt den 3. (ved 

Helsingør) - udløber af stor 

storm over Sydengland. 

 

Lufttrykket var højest den 1. og 

lavest den 8. Lufttrykket var 

gennemgående lavt måneden 

igennem. 

 

Der var lavtrykspassager den 

3., 8., 14., 16., 20. og 30. 

 

Temperatur: 3,1 gr. C 

Februar 

 

Meget varm.  

Formentlig solfattig.  

Vinden var i nord fra den 2.-4., 

derefter i vest indtil den 18., i 

resten af måneden overvejende 

i SØ. 

 

Temperaturen lå fra den 2.-6. 

lidt under 0 gr., derefter over 0 

gr. i resten af måneden. Det var 

meget mildt fra den 13.-18., 

køligere sidst på måneden. 

 

Der faldt slud den 2. (ved 

Stavnsholt) og sne (ved Nr. 

Tulstrup). Omslag til tø den 6. 

Fra den 12.-19. regn og slud 

(ved Nr. Tulstrup). 

 

Lufttrykket var højest den 5. og 

den 6., og lavest den 1. 

 

Der var lavtrykspassager den 

30. januar, og den 11., 13. og 

16. februar. Lavtrykket den 30. 

januar gav stærk storm over 

Holland fra den 1.-3. februar. I 

Danmark gav det nordenvind 

og frost. 

 

Temperatur: 2,7 gr. C 

Marts 

 

Meget varm. 

Formentlig solrig. 

Den 1. var det lidt koldt i en 

østenvind med sneslud ved Nr. 

Tulstrup og Stavnsholt, men al-

lerede den 2. gik vinden i SV 

med mildere luft. I resten af 

måneden var det mildt for års-

tiden især omkring den 16. 

 

Vinden var i øst den 1., deref-

ter i det vestlige hjørne frem til 

den 19., derefter i syd og vest, 

fra den 24. og måneden ud i 

NØ og øst med lidt køligere, 

men tør luft. 

 

Lufttrykket var højest den 3. og 

lavest den 22. Lufttrykket var 

gennemgående højt. 

 

Den 22. var der en lavtrykspas-

sage, der i Nr. Tulstrup gav 

meget stærk blæst og ved 

Stavnsholt regn. På bagsiden 

strømmede køligere luft frem 

fra nord og øst. 

 

Den 9.-10. overmåde stærk 

NV-storm ved Helsingør, og 

meget stærk blæst ved Nr. Tul-

strup. 

 

Tørt vejr fra den 2.-20., deref-
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ter et par dage med regn, fra 

den 25. stærk forårstørke. 

 

Temperatur: 4,4 gr. C 

April 

 

Meget varm. 

Formentlig solrig. 

Vinden var overvejende i øst 

frem til den 16., derefter i SV 

frem til den 25., i resten af må-

neden i nord og siden i øst. 

 

I begyndelsen af måneden var 

der en del nattefrost. Det blev 

varmere fra den 15. og var me-

get varmt for årstiden fra den 

17.-25., derefter blev det køli-

gere. 

 

Der faldt først nedbør den 22. 

Der faldt således ikke nedbør 

fra den 24. marts til den 21. 

april. 

 

Lufttrykket var højest den 3. og 

lavest den 23. 

 

Der var lavtryksfrembrud den 

6. og 10. Den 21. var der en 

lavtrykspassage, der gav regn 

den 22. og 23., derefter blev 

det på ny tørt. 

 

Temperatur: 7,7 gr. C 

Maj 

 

Meget kold.  

Formentlig solrigt frem til den 

12., derefter solfattigt til den 

24., i resten af måneden på ny 

solrigt.  

 

Vinden var i nord og øst frem 

til den 8., derefter vekslende, 

fra den 25. nordlig. 

 

Det var meget koldt for årsti-

den frem til den 10. især om-

kring den 5. Det var på ny 

koldt fra den 17.-21. Den 31. 

var det sommervejr. 

 

Der faldt sne og hagl i skarp 

NØ-vind ved Stavnsholt den 

4.-6., og der var streng natte-

frost ved Nr. Tulstrup. Fra den 

13.-20. faldt der regn. Den 20. 

endda megen regn ved Stavns-

holt. 

 

Der var stærk tørke frem til den 

12. og på ny fra den 21.  

 

Det blæste stærk storm ved 

Helsingør den 20., og der var 

stærk blæst ved Aalborg den 

24. 

 

Lufttrykket var højest den 27. 

og lavest den 20. 

 

Der var lavtrykspassager den 

4., 13. og 20. 

Juni 

 

Normal.  

Formentlig solrigt frem til den 

10., i resten af måneden solfat-

tigt. 

 

Vinden var skiftende frem til 

den 16., i resten af måneden fra 

det vestlige hjørne, den 30. dog 

SSØ-vind. 

 

Det var meget varmt frem til 

den 9., derefter var det køligt 

frem til den 26., derefter på ny 

varmt, især den 30. 

 

Det var tørvejr frem til den 10. 

Der faldt således ingen regn fra 

den 21. maj til den 10. juni. 

 

Lufttrykket var højest den 5. og 

lavest den 11. 

 

Der var lavtrykspassager den 

11., 17., 20. og 26. 

 

Det var stærk storm ved Hel-

singør og Ålborg den 10.-11., 

ved Stavnsholt var det stærk 

blæst. Den 15. var der overmå-

de stærk blæst ved Nr. Tul-

strup. 

  

Omslaget den 10. blev efter-

fulgt af daglig regn fra den 11.-

25. Den 12. faldt der hagl ved 

Nr. Tulstrup, og den 16. kom 

der stærk regn sammesteds. 
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Temperatur: 9,5 gr. C 

 

Den 30. kom der torden og 

regn efter en hed dag i Nr. Tul-

strup og Stavnsholt. 

 

Temperatur: 14,1 gr. C 

Juli 

 

Meget varm. 

Formentlig solfattigt frem til 

den 12. og derefter solrigt i re-

sten af måneden. 

 

Vinden var i vest frem til den 

10., derefter i syd til den 13., så 

i nord til den 18., derefter i øst  

og SØ til den 21. I resten af 

måneden var vinden i syd. 

 

Det var varmt fra den 1.-3., 

derefter koldt fra den 4.-12. I 

resten af måneden var det me-

get varmt, endda med hedebøl-

ge fra den 15.-19. og fra den 

25. og måneden ud. 

 

Der faldt en del regn frem til 

den 12., endda megen regn ved 

Stavnsholt den 5. og stærk regn 

ved Nr. Tulstrup den 10. 

 

Stærk tordenregn ved Nr. Tul-

strup den 23. Mere regnfuldt 

fra den 27. 

 

Det var tørvejr fra den 13.-21. 

 

Lufttrykket var højest den 31. 

og lavest den 5. 

 

Der var lavtrykspassage den 5., 

12., 25. og 30. 

 

August 

 

Meget varm. 

Formentlig solrigt fra den 6.-

23., derefter solfattigt. 

 

Vinden var i vest indtil den 7., 

derefter skiftende, fra den 26. i 

vest. 

 

Det var ekstrem varmt den 1. 

og meget varmt den 2. Derefter 

var det køligt frem til den 9. 

Fra den 10.-28. var det meget 

varmt, især omkring den 17. og 

24. 

 

Der faldt regn den 1. og 3. Der-

efter var det tørvejr indtil den 

23. I resten af måneden mere 

regnfuldt. 

 

Der faldt strenge regnbyger 

ved Nr. Tulstrup den 3. og 30., 

stærk regn den 24. og 26. og 

tordenregn den 28. 

 

Lufttrykket var højest den 20. 

og 21. og lavest den 29. 

 

Der var lavtrykspassage den 3., 

8., 26. og 29. 

 

Lufttrykket var gennemgående 

højt. 

 

Temperatur: 17,7 gr. C 

September 

 

Varm.  

Formentlig solfattigt til den 4., 

solrigt fra den 5.-14. og fra den 

23. 

 

Vinden var skiftende til den 18. 

derefter nordlig til den 22., i 

resten af måneden østlig og 

NØ.  

 

Det var varmt frem til den 13., 

endda meget varmt omkring 

den 6. Resten af måneden var 

kølig og decideret kold om-

kring den 19. og 30. 

 

Der faldt stærk regn ved Nr. 

Tulstrup og Stavnsholt den 1. 

Fra den 5.-14. tørvejr. Den 15. 

faldt der stærke regnbyger ved 

Nr. Tulstrup. Fra den 19. for-

mentlig tørvejr.  

 

Den 1. stærk storm af SSØ, se-

nere af NV med kastevinde ved 

Helsingør. 

 

Natten mellem den 14. og 15. 

stærk NV-storm ved Helsingør. 

 

Lufttrykket var gennemgående 

højt måneden igennem, højest 

den 10. og 11. og lavest den 

18. 
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Temperatur: 18,5 gr. C Der var lavtrykspassage den 4., 

15. og 18.  

 

Temperatur: 13,3 gr. C 

Oktober 

 

Varm.  

Det var solrigt i begyndelsen af 

måneden, derefter formentligt 

solfattigt indtil slutningen af 

måneden. 

 

Det var varmt for årstiden ind-

til den 14. Fra den 27. var det 

koldt for årstiden. 

 

Vinden var i SØ og syd frem til 

den 6., derefter skiftende, fra 

den 13.-19. var vinden i NØ og 

øst. Fra den 20.-30. var vinden 

i vest og SV. Den 31. gik vin-

den i ØNØ. 

 

Det var tørvejr i begyndelsen 

af måneden, fra den 6.-23. sy-

nes vejret at have været regn-

fuldt. I de sidste dage af måne-

den var det på ny tørvejr. 

 

Der var lavtrykspassager den 

8., 14., 18.-21., 25. og 29. 

 

Der er ikke omtalt storm eller 

blæst. 

 

Lufttrykket var højest den 4. og 

lavest den 21. Lufttrykket var 

højt frem til den 5., derefter 

lavt til den 30. 

 

Temperatur: 9,9 gr. C 

November 

 

Kold.  

Det satte ind med vinter den 5. 

og den 7. var det stærk frost, 

den 9. blev det atter tøvejr. Det 

var mildt for årstiden omkring 

den 17. 

 

Vinden var i øst fra den 1.-3., 

derefter i nord til den 7. Fra 

den 8.-11. var vinden i SV og 

vest. Vinden var derefter i syd 

til den 25. De sidste dage i må-

neden var vinden i vest.  

 

Der er ikke omtalt storm eller 

blæst. 

 

Der faldt en del sne ved 

Stavnsholt og Klemensker den 

5. I slutningen af måneden 

faldt der regn ved Nr. Tulstrup. 

 

Lufttrykket var højest den 7. og 

lavest den 29.  

 

Der var lavtrykspassager den 

4., 9., 12., 14.-18. og 25.-29. 

 

Temperatur: 4,0 gr. C 

December 

 

Kold.  

Det var forholdsvis mildt fra 

den 1.-8., især den 2. Resten af 

måneden var vinterlig, dog 

med omslag til tøvejr den 10., 

14.-16., 24.-25. og 28. 

 

Vinden var i syd og SV frem til 

den 12., derefter nordlig og 

NV-lig indtil den 18. I resten af 

måneden var vinden skiftende. 

 

Den 13. havde Helsingør en 

overmåde stærk storm af SSØ 

og regnvejr. Samme dag havde 

Nr. Tulstrup snevejr og stærk 

snefygning. 

 

Nr. Tulstrup havde endvidere 

stærkt snefald den 23. og fyg-

ning. 

 

Den 17. lå der et godt lag sne 

mellem Nr. Tulstrup og Vi-

borg. 

 

Den 25. og 26. snevejr og sne-

fygning ved Nr. Tulstrup. 

 

Den 3. havde Nr. Tulstrup 

stærke regnbyger.  Fra den 4.-

12. faldt der sne ved Nr. Tul-

strup. 

 

Juleaften: SV-vind og meget 

lavt lufttryk, formentlig med 

snevejr og temperatur omkring 
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frysepunktet. Formentlig sne-

landskab. Nr. Tulstrup havde 

stærkt snefald med opklaring 

om aftenen og vindskifte til 

SV-vind (og tø). 

 

Nytårsaften: søndenvind og tø-

vejr. 

 

Lufttrykket var højest den 17. 

og lavest den 2. Lufttrykket var 

måneden igennem gennemgå-

ende lavt.  

 

Der var lavtrykspassager den 

1.-2., den 6., den 8.-10., den 

13.-14., den 19., den 22.-24., 

den 26. og den 28. 

 

Temperatur: 1,0 gr. C 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1791 

 

ÅRET 

 

Lufttrykket er angivet i tommer (og linier) kviksølvhøjde i Torricellis rør, temperaturen er målt i 

grader R., kl. 07, 12, eller 21 på Observatoriet på Rundetårn, (se bogen ”Middeltemperaturen i 

Danmark 1786-1800”). 

 

Observatoriet 

Den 1. januar lufttryk 28.4.0, temperatur -2 grader, sv-vind 

Den 2. januar lufttryk 28.1.1, temperatur - ¼ grad, s-vind 

Den 3. januar lufttryk 27.7.8, temperatur 1 ¼ grad, s-vind 

Den 4. januar lufttryk 27.9.7, temperatur -1 ¼ grad, uvis vind 

Den 5. januar lufttryk 27.10.6, temperatur 2 ¾ grad, sv-vind 

Den 6. januar lufttryk 27.10.5, temperatur -1 ¾ grad, s-vind 

Den 7. januar lufttryk 27.10.0, temperatur -2 ¼ grad, s-vind 

Den 8. januar lufttryk 27.3.4, temperatur -1 ¾ grad, nv-vind 

 

Helsingør, 3. januar 1791 

Siden i går morges har det blæst så stærkt af SSØ, at 10 herliggende skibe, som er bestemte til 

Nordsøen (JER, dvs. Kattegat) ikke har kunnet få deres ankre lettet. 

 

Observatoriet 

Den 9. januar lufttryk 27.5.3, temperatur -3 ¼ grad, sv-vind 

Den 10. januar lufttryk 27.10.6, temperatur 3 grader, nv-vind 

Den 11. januar lufttryk 27.11.0, temperatur 2 ¾ grad, sv-vind 

Den 12. januar lufttryk 28.0.2, temperatur 3 grader, v-vind 

Den 13. januar lufttryk 27.6.6, temperatur 4 ¼ grad, sv-vind 

Den 14. januar lufttryk 27.6.0, temperatur 4 grader, v-vind 

Den 15. januar lufttryk 27.8.5, temperatur 3 ¼ grad, nv-vind 

Den 16. januar lufttryk 27.7.1, temperatur 5 grader, vnv-vind 

Den 17. januar lufttryk 27.8.0, temperatur 5 grader, v-vind 

Den 18. januar lufttryk 27.8.7, temperatur 4 ¼ grad, v-vind 

 

London, 24. december 1790 

De fra Jaksonsbay indløbne efterretninger går i hovedsagen ud på, at misdæderne opfører sig tem-

meligt uroligt, og at vi har været nødsaget til at bruge strenghed, koloniens naboer, indbyggerne i 

Nyholland, har gjort nogle angreb på samme; men er i disse skærmydsler kommet slet derfra. Erfa-

ringen med de nyankomnes overmagt har altså siden den tid afholdt dem fra flere angreb. Nogle 

prøver af korn, som var avlet dér, er bragt hertil og fundet meget gode af dem, som har undersøgt 
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dem. Imidlertid har indhøstningen dér i landet været så ringe, at man stedse er i fare for hungersnød. 

Torden og lynild kløver såvel klipperne som jorden, indfalder ideligen der i landet, dog har den 

endnu ikke gjort kolonien nogen skade. 

 

I går morges klokken imellem 4 og 5 havde vi hér en stærk orcan, hvis lige de ældste folk ikke kun-

ne erindre. Den var ledsaget af den skrækkeligste torden og lynild; ja nogle mener endog, at et lidet 

jordskælv har været forbundet dermed, hvilket dog, efter vore tanker er ugrundet, da husenes ryst-

ning efter al sandsynlighed kom af stormens heftighed. Ej alene en mængde skorstene, men endog 

huse er nedblæste, ligesom mange tage, så at gaderne ved daggry var helt bedækkede med tagsten. 

Nogle mennesker har derved mistet livet, og det var en lykke for os, at dette uvejr ikke varede me-

get over en ½ time. På adskillige steder er store træer rykket op af jorden og kastede nogle skridt 

bort. Den på skibe anrettede skade er desværre betydelig. 

 

London, 4. januar 1791 

Den sidste storm og hvirvelvind har anrettet store ødelæggelser i hele det sydlige England. I nogle 

dage er det begyndt at fryse, og i nogle egne ligger sneen så høj, at den sinker postens gang. 

 

Observatoriet 

Den 19. januar lufttryk 27.7.1, temperatur 3 grader, ssø-vind 

Den 20. januar lufttryk 27.6.8, temperatur 3 grader, sø-vind 

Den 21. januar lufttryk 27.7.4, temperatur 3 ½ grad, sø-vind 

Den 22. januar lufttryk 27.11.6, temperatur 4 ¼ grad, sv-vind 

Den 23. januar lufttryk 28.0.3, temperatur 3 grader, uvis vind 

Den 24. januar lufttryk 28.1.0, temperatur 4 ¼ grad, v-vind 

Den 25. januar lufttryk 28.1.0, temperatur 5 grader, vsv-vind 

Den 26. januar lufttryk 28.0.9, temperatur 5 ¾ grad, v-vind 

 

Helsingør, 28. januar 1791 

I en tid af 14 dage har vi bestandig haft VSV og SV-vind med tyk luft og regn. 

 

Aalborg, 28. januar 1791 

På Egholm har de for nylig opdaget nogle små hvide lækatte. Dette lille dyr gør for nærværende tid 

stor gavn, da det fra husene jager rotterne på flugt, og kunne de gøre det samme på marken, måtte 

de prise sig lykkelige, om de engang kunne blive skilte ved disse skadelige gæster, der ødelægger 

agrene ved at underminere jorden. Dette dyr, som også kaldes brud, er lavbenet og synes ret at være 

skabt til at smutte og glide sig ind igennem de mindste åbninger. Bruden er meget væver og hurtig; 

den opholder sig i lader, stalde, og formentlig i huller i jorden. Dette dyr er af en langstrakt skikkel-

se, almindeligvis 7 tommer langt fra enden af snuden til halens begyndelse; det er så modigt og dri-

stigt, at det angriber dyr, som er meget større end det selv, såsom store rotter; det overfalder muld-

varperne i deres huller, er meget begærlig efter hønse- og dueæg for at udsuge dem; det dræber un-

ge høns og kyllinger, men rører ikke de gamle; den har ingen stadig gang, den sker oftest ved 

spring, og de søger deres føde om natten.  
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Observatoriet 

Den 27. januar lufttryk 28.1.9, temperatur 5 ¼ grad, v-vind 

Den 28. januar lufttryk 28.0.6, temperatur 4 ¾ grad, v-vind 

Den 29. januar lufttryk 27.11.6, temperatur - ½ grad, vnv-vind 

Den 30. januar lufttryk 27.5.7, temperatur 4 ¼ grad, v-vind 

Den 31. januar lufttryk 27.6.0, temperatur 3 ¾ grad, v-vind 

Den 1. februar lufttryk 27.6.2, temperatur 2 ¾ grad, v-vind 

Den 2. februar lufttryk 27.7.8, temperatur -1 grad, n-vind 

 

København, 28. januar 1791 

Kapitelstaksten for Sjællands stift er for rug 3 rdl. pr. tønde, for byg 2 rdl. pr. tønde og for havre 1 

rdl. 2 mark pr. tønde.  

 

Helsingør, 4. februar 1791 

Siden i dag 8 dage har vi bestandig haft VSV, V og NV-vind, dog med mildt vejr, så at små galea-

ser og sildejagter fra Gothenborg dagligen har passeret gennem Sundet. Siden i forgårs har vi haft 

lidt frost, dog ingen is på vandet. 

 

Observatoriet 

Den 3. februar lufttryk 27.11.7, temperatur -3 ¼ grad, n-vind 

Den 4. februar lufttryk 28.4.0, temperatur -4 grader, n-vind 

Den 5. februar lufttryk 28.6.7, temperatur -4 grader, uvis vind 

Den 6. februar lufttryk 28.6.7, temperatur -2 grader, v-vind 

Den 7. februar lufttryk 28.3.7, temperatur 1 ¾ grad, v-vind 

Den 8. februar lufttryk 28.4.7, temperatur 1 ¾ grad, v-vind 

Den 9. februar lufttryk 28.4.0, temperatur 2 ½ grad, v-vind 

Den 10. februar lufttryk 28.1.0, temperatur 3 grader, v-vind 

Den 11. februar lufttryk 27.10.5, temperatur 3 ¾ grad, sv-vind 

Den 12. februar lufttryk 27.11.0, temperatur 4 grader, v-vind 

Den 13. februar lufttryk 27.10.6, temperatur 4 ¼ grad, v-vind   

Den 14. februar lufttryk 27.11.0, temperatur 4 ¾ grad, v-vind 

Den 15. februar lufttryk 27.10.6, temperatur 6 ¼ grad, v-vind   

 

Amsterdam, 8. februar 1791 

Af efterretninger, der er indløbne fra den 1. til den 3. februar om de storme, orkaner, uvejr og hefti-

ge vindstød, som har raset i vores provins, ses, at provinsen Holland har været truet med de største 

landeplager, såsom vandet i havet, floderne, søerne og kanalerne alle vegne har været steget så højt, 

at man frygtede, at det skulle bryde igennem; men ved en stor virksomhed og hurtighed i at forstær-

ke dæmningerne og sluserne er ulykken blevet afværget. Kun de lavere stadskvarterer af Amster-

dam og Rotterdam har stået under vand; men i egnene af Harlem er meget småkvæg druknet, træ-

bygninger og magasiner bortskyllede, og vejen fra Harlem til Lie ved tildrevne bjælker og brædder 

fra savmøllerne så fordærvet, at man ikke kan komme frem på samme. I Rotterdam er en kone 
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druknet i sit hus, og i Texel og Vlie, i særdeleshed i det nye Diep, er mange skibe blevet beskadige-

de. 

 Observatoriet 

Den 16. februar lufttryk 27.8.8, temperatur 4 ¾ grad, v-vind  

Den 17. februar lufttryk 27.10.1, temperatur 5 grader, v-vind 

Den 18. februar lufttryk 27.10.7, temperatur 4 ½ grad, v-vind 

Den 19. februar lufttryk 27.11.7, temperatur 4 grader, sø-vind 

Den 20. februar lufttryk 28.3.3, temperatur 4 ¼ grad, ø -vind 

Den 21. februar lufttryk 28.2.0, temperatur 3 grader, sø-vind 

Den 22. februar lufttryk 28.2.9, temperatur 2 ¾ grad, sø-vind 

Den 23. februar lufttryk 28.2.9, temperatur 2 ½ grad, sø-vind 

Den 24. februar lufttryk 28.1.0, temperatur 2 grader, ssø-vind 

 

Trondhjem, 11. februar 1791 

For så vidt angår de stærke SV-lige storme, som i forrige måned især fra den 23de til den 26de ra-

sede berettes fra Hitterøen (?) følgende bemærkelsesværdige omstændigheder, at samme var fra 

mandag til onsdag aften forenede med uophørlig torden og lynild, hvilket på en gård ved navn 

Hammerstad, tirsdag morgen slog igennem væggen i stuen og efterlod i samme et igennemboret og 

fliset hul af en næves størrelse. Den på loftet indtrængende lynstråle knuste dér en stor kiste med en 

del deriværende krustøj i små splinter. Den anden lynstråle, som borede sig ind igennem væggen 

under loftet i stuen, kastede dørene med deres klædninger langt hen ad gulvet, og sprængte vinduer-

ne ud, så at blyet og glasstykkerne blev kastet langt ud på gården og brækkede panelet mellem stuen 

og køkkenet tværsover og søndersplintret, slog hylderne og alle små møbler i køkkenet i stykker og 

brød karnissen af sengen i stuen i små fliser, så at de blev kastet på gulvet; men et barn på 4 år, som 

sad i sengen, forblev urørt og uskat. Derimod blev konen, som stod for enden af bordet, og udskif-

tede frokost, tillige med hendes mand og søn, som sad på hver side af bordet, og et lille barn på 1½ 

år, som sad ved siden af farfaderen, kastet straks, da lynet sås og tordenen med ét hørtes over ende 

på gulvet og besvimede. På konen blev strømperne og huden på en del steder af hendes legeme un-

der skørterne forbrændt. På den gamle og på hendes mand blev huden i ansigtet og på den unge 

mand huden på hænderne og ansigtet, og håret på den ene side af hovedet samt den fremmeste del 

af ærmerne på hans klæder forbrændte. Barnet derimod, som sad på siden af den gamle, blev straks 

dræbt, og huen med håret på hovedet forbrændt. En hund, som lå på gulvet, blev tumlendes kastet 

nogle alen og straks død. Stuebygningen blev 1½ kvarter forrykket af sin sylmur, og alle broer og 

fjæle rundt om samme oprevne og splittede i stykker. De berørte 3 personer ligger endnu syge, men 

er i bedring. Floden steg ½ alen højere end den har været i 50 år, og har udtaget adskillige søboder 

og både. Havet var så oprørt, at søen brækkede langt fra samme på 12 favnes dyb grund, og opka-

stede adskillige slags fisk, såsom torsk, hyser, langer, brasmer, små uver og søkaruser ude ved havet 

højt op på landet og somme steder i stor mængde. 

 

Observatoriet 

Den 25. februar lufttryk 28.2.8, temperatur ½ grad, n-vind 

Den 26. februar lufttryk 28.4.0, temperatur 3 ¼ grad, uvis vind 

Den 27. februar lufttryk 28.3.7, temperatur 2 ½ grad, ø-vind 

Den 28. februar lufttryk 28.3.5, temperatur 3 grader, ø-vind 
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Den 1. marts lufttryk 28.3.5, temperatur 2 ¼ grad, ø-vind 

Den 2. marts lufttryk 28.5.8, temperatur 3 ¾ grad, sv-vind 

Den 3. marts lufttryk 28.6.3, temperatur 4 grader, v-vind 

 

Helsingør, 28. februar 1791 

Imellem Kronborg og Gilleleje ligger endnu 5 engelske skibe for anker for kontrær vind (JER, de 

skulle til Østersøen). 

 

Observatoriet 

Den 4. marts lufttryk 28.2.8, temperatur 6 grader, v-vind 

Den 5. marts lufttryk 28.2.4, temperatur 6 ¼ grad, nv-vind 

Den 6. marts lufttryk 28.1.0, temperatur 5 ¼ grad, v-vind 

Den 7. marts lufttryk 28.0.0, temperatur 5 grader, vnv-vind 

Den 8. marts lufttryk 28.5.6, temperatur 3 ½ grad, uvis vind 

Den 9. marts lufttryk 28.4.6, temperatur 2 ¾ grad, v-vind 

Den 10. marts lufttryk 28.2.9, temperatur 5 ¼ grad, vnv-vind 

Den 11. marts lufttryk 28.5.7, temperatur 4 grader, n-vind 

 

Torino, 23. februar 1791 

I mange år har man her i egnene ikke set så megen sne falde som der i en tid af 14 dage er faldet i 

Mautienne og på bjerget Cenis, hvor vejene er ganske tilspærrede. I egnen af Coni ligger sneen næ-

sten 6 fod højt. 

 

Helsingør, 11. marts 1791 

I forgårs havde vi overmåde stærk storm af NV. 

 

Observatoriet 

Den 12. marts lufttryk 28.4.0, temperatur 5 ¼ grad, v-vind 

Den 13. marts lufttryk 28.3.7, temperatur 5 ¾ grad, v-vind 

Den 14. marts lufttryk 28.3.7, temperatur 6 ¼ grad, sv-vind 

Den 15. marts lufttryk 28.5.2, temperatur 7 ¼ grad, v-vind 

Den 16. marts lufttryk 28.5.9, temperatur 9 grader, nv-vind 

Den 17. marts lufttryk 28.5.6, temperatur 5 ¾ grad, n-vind 

Den 18. marts lufttryk 28.6.0, temperatur 2 ½ grad, uvis vind 

 

Petersborg, 4. marts 1791 

I forgårs gjorde kejserinden en kanefart til det kejserlige slot Chesme. 

 

Observatoriet 

Den 19. marts lufttryk 28.3.8, temperatur 5 grader, nv-vind 

Den 20. marts lufttryk 28.1.3, temperatur 4 ¼ grad, s-vind 

Den 21. marts lufttryk 27.1.9, temperatur 5 ¼ grad, s-vind 

Den 22. marts lufttryk 27.8.0, temperatur 5 grader, vnv-vind 

Den 23. marts lufttryk 27.11.5, temperatur 4 grader, vsv-vind 
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Den 24. marts lufttryk 28.3.0, temperatur 4 grader, n-vind 

Den 25. marts lufttryk 28.4.0, temperatur 6 ½ grad, nø-vind 

Den 26. marts lufttryk 28.4.8, temperatur 5 ¾ grad, sø-vind 

 

Observatoriet 

Den 27. marts lufttryk 28.3.3, temperatur 5 grader, øsø-vind 

Den 28..marts lufttryk 28.4.0, temperatur 4 ½ grad, uvis vind 

Den 29. marts lufttryk 28.3.7, temperatur 3 ¾ grad, øsø-vind 

Den 30. marts lufttryk 28.4.6, temperatur 5 grader, nø-vind 

Den 31. marts lufttryk 28.4.9, temperatur 3 ½ grad, nø-vind 

Den 1. april lufttryk 28.4.3, temperatur 6 grader, sv-vind 

Den 2. april lufttryk 28.4.6, temperatur 3 grader, ssv-vind 

Den 3. april lufttryk 28.6.4, temperatur 5 ½ grad, sø-vind 

Den 4. april lufttryk 28.4.3, temperatur 4 ½ grad, ø-vind 

Den 5. april lufttryk 28.0.6, temperatur 6 ¼ grad, ø-vind 

Den 6. april lufttryk 28.0.0, temperatur 6 ¾ grad, sø-vind 

 

Observatoriet 

Den 7. april lufttryk 28.2.0, temperatur 5 ¾ grad, sø-vind 

Den 8. april lufttryk 28.3.0, temperatur 6 ¾ grad, uvis vind 

Den 9. april lufttryk 28.1.1, temperatur 7 ¾ grad, s-vind 

Den 10. april lufttryk 28.0.0, temperatur 6 grader, nv-vind 

Den 11. april lufttryk 28.4.1, temperatur 6 ¼ grad, ø-vind 

Den 12. april lufttryk 28.4.6, temperatur 6 grader, ø-vind 

Den 13. april lufttryk 28.6.0, temperatur 6 ¼ grad, øsø-vind 

Den 14. april lufttryk 28.5.4, temperatur 7 ¼ grad, sø-vind 

 

Observatoriet 

Den 15. april lufttryk 28.3.8, temperatur 9 grader, s-vind 

Den 16. april lufttryk 28.4.2, temperatur 9 grader, ø-vind 

Den 17. april lufttryk 28.3.8, temperatur 9 ¾ grad, sv-vind 

Den 18. april lufttryk 28.1.5, temperatur 8 ¾ grad, sv-vind 

Den 19. april lufttryk 27.11.2, temperatur 12 ¾ grad, sv-vind 

Den 20. april lufttryk 27.10.0, temperatur 12 ¼ grad, ssv-vind 

Den 21. april lufttryk 27.7.9, temperatur 13 grader, sv-vind 

Den 22. april lufttryk 27.7.4, temperatur 14 grader, s-vind 

 

Observatoriet 

Den 23. april lufttryk 27.7.2, temperatur 12 ¾ grad, ssø-vind 

Den 24. april lufttryk 27.9.9, temperatur 11 ½ grad, s-vind 

Den 25. april lufttryk 28.0.3, temperatur 13 grader, sv-vind 

Den 26. april lufttryk 28.1.3, temperatur 8 ¾ grad, nnv-vind 

Den 27. april lufttryk 28.4.0, temperatur 10 ½ grad, nv-vind 

Den 28. april lufttryk 28.4.0, temperatur 9 ¼ grader, ssv-vind 
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Den 29. april lufttryk 28.3.0, temperatur 8 ¾ grad, ø-vind 

Den 30. april lufttryk 28.2.9, temperatur 8 ¼ grad, ø-vind 

 

Helsingør, 25. april 1791 

Formedelst den så længe vedvarende SSØ-vind, har en stor del skibe, som alle er destinerede for 

Østersøen, forsamlet sig mellem Kronborg og Hornbæk. 

 

Skalholt på Island, 24. september 1790 

Endnu har den gode gud velsignet dette land med et godt år og mildt vejrlig. Fiskeriet har vel på 

nogle steder slået fejl, men landmandens kreaturer formeres år for år. I Skalholt stift er i forrige år 

204 fødte end døde. 

 

Skalholt på Island, 26. januar 1791 

Næstafvigte sommer har været her den mildeste og varmeste, man nogensinde kan erindre, så land-

manden har fået sit foder godt og tørt ind. For 6 år siden døde på én gang af hungersnød 5-6.000 

mennesker, hvilket var mere end 1/5 af hele folketallet. 

 

Skalholt på Island, 26. februar 1791 

Her i landet er opkommet en farlig og smitsom sygdom blandt fårene, hvorved de dø overmåde ha-

stigt ligesom af et slag. 

 

Observatoriet 

Den 1. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 8 grader, ø-vind 

Den 2. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 9 ¼ grad, ønø-vind 

Den 3. maj lufttryk 28.1.2, temperatur 5 ¾ grad, n-vind 

Den 4. maj lufttryk 28.0.0, temperatur 5 ¼ grad, ø-vind 

Den 5. maj lufttryk 28.0.0, temperatur 5 grader, ø-vind 

Den 6. maj lufttryk 28.0.5, temperatur 5 grader, n-vind 

Den 7. maj lufttryk 28.3.7, temperatur 5 ½ grad, n-vind 

 

Madrid, 8. april 1791 

I Sevilla, Cordova, Castillien, Murcia og Valencia er der i 3 måneder ikke faldet en dråbe regn, 

hvorved kornet og vinstokke lide ualmindeligt.  

 

Observatoriet 

Den 8. maj lufttryk 28.3.0, temperatur 7 ½ grad, nv-vind 

Den 9. maj lufttryk 28.2.4, temperatur 9 ½ grad, v-vind 

Den 10. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 10 grader, v-vind 

Den 11. maj lufttryk 28.2.9, temperatur 11 ½ grad, nv-vind 

Den 12. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 13 grader, nø-vind 

Den 13. maj lufttryk 28.0.1, temperatur 12 ½ grad, ssø-vind 

Den 14. maj lufttryk 28.3.2, temperatur 12 grader, sv-vind 

Den 15. maj lufttryk 28.5.2, temperatur 12 ¼ grad, ssv-vind 

Den 16. maj lufttryk 28.2.4, temperatur 11 grader, s-vind 
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Konstantinopel, 28. marts 1791 

4000 pilgrimme, som på 16 skibe rejste til Mekka er i en storm gået til grunde tilligemed skibene. 

 

Observatoriet 

Den 17. maj lufttryk 28.0.5, temperatur 9 ½ grad, nv-vind 

Den 18. maj lufttryk 27.11.6, temperatur 10 ¼ grad, v-vind 

Den 19. maj lufttryk 27.11.5, temperatur 10 ¼ grad, s-vind 

Den 20. maj lufttryk 27.9.9, temperatur 9 grader, v-vind 

Den 21. maj lufttryk 28.1.0, temperatur 10 ½ grad, vnv-vind 

Den 22. maj lufttryk 28.0.9, temperatur 12 grader, v-vind 

Den 23. maj lufttryk 28.2.9, temperatur 12 ½ grad, vsv-vind 

Den 24. maj lufttryk 28.1.4, temperatur 13 grader, sv-vind 

Den 25. maj lufttryk 28.5.1, temperatur 9 ¼ grad, n-vind 

 

Ålborg, 26. maj 1791 

Den 24. maj mellem kl. 4 og 5 slet var der en stor ildebrand på grund af stærk blæst. 

 

Observatoriet                         

Den 26. maj lufttryk 28.6.9, temperatur 13 ¼ grad, nv-vind 

Den 27. maj lufttryk 28.8.0, temperatur 13 grader, uvis vind 

Den 28. maj lufttryk 28.6.1, temperatur 13 grader, nv-vind 

Den 29. maj lufttryk 28.5.0, temperatur 14 grader, nø-vind 

Den 30. maj lufttryk 28.4.6, temperatur 12 ½ grad, n-vind 

Den 31. maj lufttryk 28.3.8, temperatur 16 ¼ grad, nv-vind 

Den 1. juni lufttryk 28.3.8, temperatur 14 grader, nv-vind 

 

Observatoriet 

Den 2. juni lufttryk 28.4.2, temperatur 12 ¾ grad, v-vind 

Den 3. juni lufttryk 28.5.8, temperatur 13½ grad, nø-vind 

Den 4. juni lufttryk 28.6.9, temperatur 15 ¼ grad, sv-vind                      

Den 5. juni lufttryk 28.7.0, temperatur 14 ¼ grad, sv-vind 

Den 6. juni lufttryk 28.5.8, temperatur 16 ½ grad, uvis vind 

Den 7. juni lufttryk 28.4.6, temperatur 18 ½ grad, sv-vind           

Den 8. juni lufttryk 28.2.4, temperatur 18 ¼ grad, nø-vind 

Den 9. juni lufttryk 27.11.7, temperatur 17 grader, n-vind 

Den 10. juni lufttryk 27.7.2, temperatur 11 ½ grad, vnv-vind           

Den 11. juni lufttryk 27.6.9, temperatur 11 ¼ grad, nnv-vind 

Den 12. juni lufttryk 27.8.6, temperatur 11 ½ grad, v-vind 

Den 13. juni lufttryk 27.11.3, temperatur 13 ¼ grad, sv-vind           

Den 14. juni lufttryk 28.1.2, temperatur 14 ½ grad, sv-vind 
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Helsingør, 13. juni 1791 

Formedelst en stærk storm af VSV og vest, som varede fra den 10. til 11. juni om eftermiddagen, er 

nogle af de skibe, som for 8 dage siden afgik herfra, kommet tilbage. 

 

Observatoriet 

Den 15. juni lufttryk 28.0.7, temperatur 15 ¼ grad, ø-vind 

Den 16. juni lufttryk 28.0.8, temperatur 13 ¼ grad, s-vind           

Den 17. juni lufttryk 27.11.7, temperatur 15 ½ grad, nv-vind 

Den 18. juni lufttryk 28.0.0, temperatur 12 ½ grad, nv-vind 

Den 19. juni lufttryk 27.10.0, temperatur 13 ½ grad, vsv-vind           

Den 20. juni lufttryk 27.8.8, temperatur 12 grader, vnv-vind 

Den 21. juni lufttryk 27.10.3, temperatur 10 ¼ grad, v-vind 

Den 22. juni lufttryk 28.0.6, temperatur 12 ¾ grad, v-vind           

Den 23. juni lufttryk 28.0.3, temperatur 11 ¼ grad, v-vind 

Den 24. juni lufttryk 28.3.8, temperatur 12 ½ grad, nv-vind 

Den 25. juni lufttryk 28.3.4, temperatur 14 ¼ grad, vnv-vind           

Den 26. juni lufttryk 28.2.0, temperatur 12 ¼ grad, vnv-vind 

Den 27. juni lufttryk 28.2.0, temperatur 15 ¾ grad, sv-vind 

Den 28. juni lufttryk 28.3.1, temperatur 15 ¾ grad, nv-vind           

Den 29. juni lufttryk 28.4.4, temperatur mangler, nv-vind 

Den 30. juni lufttryk 28.2.8, temperatur 18 ½ grad, ssø-vind 

 

Aalborg, 24. juni 1791 

I den sidste hårde storm før helligdagene berettes, at ved Vestervig forliste et stort skib fra Frisland. 

(JER, fmt. stormen den 10. og 11. juni, da det var pinsedag den 12. juni) 

         

Observatoriet 

Den 1. juli lufttryk 28.0.6, temperatur 16 ¾ grad, v-vind 

Den 2. juli lufttryk 28.0.8, temperatur 17 grader, sv-vind 

Den 3. juli lufttryk 27.11.5, temperatur 16 grader, sv-vind 

Den 4. juli lufttryk 27.10.0, temperatur 12 ¾ grad, sv-vind 

Den 5. juli lufttryk 27.9.0, temperatur 12 grader, v-vind 

Den 6. juli lufttryk 28.0.4, temperatur 10 ¼ grad, v-vind 

Den 7. juli lufttryk 28.2.2, temperatur 13 ½ grad, vnv-vind 

Den 8. juli lufttryk 28.2.5, temperatur 14 ½ grad, vnv-vind 

 

Observatoriet 

Den 9. juli lufttryk 28.0.2, temperatur 13 grader, v-vind 

Den 10. juli lufttryk 27.11.7, temperatur 14 ¼ grad, v-vind 

Den 11. juli lufttryk 27.11.3, temperatur 13 ½ grad, s-vind 

Den 12. juli lufttryk 27.10.8, temperatur 14 ¾ grad, sø-vind 

Den 13. juli lufttryk 27.11.0, temperatur 15 ¾ grad, s-vind 

Den 14. juli lufttryk 28.0.0, temperatur 19 ½ grad, n-vind 

Den 15. juli lufttryk 28.0.4, temperatur 21 grader, n-vind 
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Den 16. juli lufttryk 28.3.9, temperatur 20 ¼ grad, nnø-vind 

Den 17. juli lufttryk 28.3.3, temperatur 21 grader, n-vind 

Den 18. juli lufttryk 28.2.4, temperatur 20 grad, n-vind 

 

Observatoriet 

Den 19. juli lufttryk 28.2.3, temperatur 20 ½ grad, ø-vind 

Den 20. juli lufttryk 28.2.7, temperatur 18 ¾ grad, ø-vind 

Den 21. juli lufttryk 28.2.7, temperatur 19 grader, sø-vind 

Den 22. juli lufttryk 28.4.4, temperatur 18 ¼ grad, v-vind 

Den 23. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 18 ½ grad, s-vind 

Den 24. juli lufttryk 28.2.9, temperatur 16 grader, s-vind 

Den 25. juli lufttryk 28.0.0, temperatur 21 ½ grad, s-vind 

Den 26. juli lufttryk 28.2.9, temperatur 18 ½ grad, ssv-vind 

 

Birkerød, 21. juli 1791 

Som en sjældenhed i ægtestanden højtideligholdt sognedegnen for Birkerød menighed hr. Oluf 

Been Petresch og hustru madam Hedevig Petresch, begge agtværdige oldinger af 77 års alder, den 

6. juni deres 50 års ægteskab udi deres nærværende børn, børnebørns, øvrige families, samt en del 

af egnens bekendtes og velynderes tilstedeværelse. Henimod middag opgik det agtværdige gamle 

brudepar med følge til kirken og opofrede algodheds fader den ham alene tilkommende lov og ære 

for en så langvarig og heldig ægteforening. I den hensigt blev af stedets sognepræst holden en til 

handlingen passende tale. Før og efter samme blev under orgellyd afsunget 2de vers af en salme. 

Derefter beværtedes samtlige ved hjemkomsten i degneboligen med et tarveligt måltid, hvor de med 

al selskabelighed og vennehuld underholdtes til ud på aftenen; da efter et af egnens beboere og hul-

de venner indrettet lidet fyrværkeri var bleven antændt, selskabet adskiltes med vedvarende erin-

dring af dagens højtid.  

 

Observatoriet 

Den 27. juli lufttryk 28.2.1, temperatur 20 ½ grad, s-vind 

Den 28. juli lufttryk 28.1.7, temperatur 21 grader, uvis vind 

Den 29. juli lufttryk 28.2.9, temperatur 19 ½ grad, s-vind 

Den 30. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 21 grader, s-vind 

Den 31. juli lufttryk 28.4.8, temperatur 19 ¾ grad, v-vind 

Den 1. august lufttryk 28.3.9, temperatur 21 ¾ grad, s-vind 

Den 2. august lufttryk 28.2.3, temperatur 18 grader, v-vind 

 

Observatoriet 

Den 3. august lufttryk 28.2.2, temperatur 13 ¼ grad, v-vind 

Den 4. august lufttryk 28.3.5, temperatur 14 ¼ grad, v-vind 

Den 5. august lufttryk 28.3.8, temperatur 15 ½ grader, v-vind 

Den 6. august lufttryk 28.4.9, temperatur 13 ½ grad, vnv-vind 

Den 7. august lufttryk 28.3.0, temperatur 15 grader, v-vind 

Den 8. august lufttryk 28.2.9, temperatur 16 grader, n-vind 

Den 9. august lufttryk 28.4.9, temperatur 14 grader, v-vind 
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Den 10. august lufttryk 28.5.2, temperatur 17 ½ grad, ø-vind 

Den 11. august lufttryk 28.5.1, temperatur 15 ½ grad, v-vind 

Den 12. august lufttryk 28.4.9, temperatur 16 ¼ grad, ø-vind 

Den 13. august lufttryk 28.4.2, temperatur 18 ½ grad, uvis vind   

Den 14. august lufttryk 28.5.3, temperatur 18 ½ grad, v-vind 

Den 15. august lufttryk 28.6.6, temperatur 19 grader, uvis vind   

 

København, 5. august 1791 

Af dato Frederiksberg Slot 15. juli 1791 er udkommet en forordning, som bestemmer, hvorledes 

sælhunde, der findes døde ved forstrandene, bør deles imellem finderen, forstrandsejeren og dem, 

som til sælhundefangst have udsat kroge, når det kan skønnes, at de fundne sælhunde ere blevne så-

rede ved krogene. 

 

København, 12. august 1791 

Blæst ved Skydeselskabets skydestævne. 

 

Neapel, 15. juli 1791 

Mandags nat hørte man en frygtelig larm, som kom fra Vesuv, og om morgenen så man en stærk 

røg, der ikke så meget kom fra den store gamle åbning på toppen af bjerget, som fra andre noget 

neden for de store mod vest liggende åbninger, der forrige år i de første dage af august viste sig. 

Tirsdag aften så man flammer, som i en middelmådig højde steg op, hvorhos en mængde lava ned-

flød af bemeldte åbninger. De følgende dage blev sammes udflyden bestandig heftigere, særlig om 

aftenen og natten, og man kan her i staden se de opstigende luer. 

  

Observatoriet 

Den 16. august lufttryk 28.6.8, temperatur 18 ¾ grad, sø-vind  

Den 17. august lufttryk 28.5.7, temperatur 19 ¼ grad, ssø-vind 

Den 18. august lufttryk 28.5.5, temperatur 18 ¼ grad, v-vind 

Den 19. august lufttryk 28.6.9, temperatur 17 grader, nv-vind 

Den 20. august lufttryk 28.8.0, temperatur 16 ¼ grader, nø-vind 

Den 21. august lufttryk 28.8.0, temperatur 17 ¼ grad, ø-vind 

Den 22. august lufttryk 28.7.0, temperatur 18 grader, uvis vind 

Den 23. august lufttryk 28.5.3, temperatur 17 ¾ grad, uvis vind 

Den 24. august lufttryk 28.4.8, temperatur 19 grader, sø-vind 

 

Observatoriet 

Den 25. august lufttryk 28.1.2, temperatur 19 grader, s-vind 

Den 26. august lufttryk 28.0.0, temperatur 18 ¼ grad, v-vind 

Den 27. august lufttryk 28.0.3, temperatur 14 ¾ grad, vnv-vind 

Den 28. august lufttryk 27.10.3, temperatur 15 ¾ grad, v-vind 

Den 29. august lufttryk 27.8.4, temperatur 14 grader, v-vind 

Den 30. august lufttryk 27.10.4, temperatur 13 ¾ grad, v-vind 

Den 31. august lufttryk 27.10.8, temperatur 13 grader, v-vind 

Den 1. september lufttryk 27.11.0, temperatur 11 ¼ grad, s-vind 
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Den 2. september lufttryk 28.0.2, temperatur 12 ¼ grad, nnv-vind 

Den 3. september lufttryk 28.0.6, temperatur 13 grader, v-vind 

 

Helsingør, 2. september 1791 

Den 1. september om morgenen begyndte en stærk storm af SSØ, som vedvarede til om eftermid-

dagen med tyk luft og regnvejr. Den 1. september om aftenen gik vinden til NV, hvorved der be-

gyndte en stærk storm med kastevinde. Der berettes om skibsforlis med omkomne ved Ellekilde, 

imellem Hammermøllen og Hornbæk. 

 

Observatoriet 

Den 4. september lufttryk 27.10.1, temperatur 17 grader, sv-vind 

Den 5. september lufttryk 28.1.4, temperatur 15 ½ grad, v-vind 

Den 6. september lufttryk 28.5.2, temperatur 17 ¾ grad, v-vind 

Den 7. september lufttryk 28.5.2, temperatur 16 grader, s-vind 

Den 8. september lufttryk 28.6.0, temperatur 15 ¼ grad, nv-vind 

Den 9. september lufttryk 28.7.8, temperatur 14 ¼ grad, uvis vind 

Den 10. september lufttryk 28.8.6, temperatur 15 grader, ø-vind 

Den 11. september lufttryk 28.8.6, temperatur 14 grader, sø-vind 

 

Observatoriet 

Den 12. september lufttryk 28.8.0, temperatur 13 ¾ grad, uvis vind 

Den 13. september lufttryk 28.7.0, temperatur 14 grader, n-vind 

Den 14. september lufttryk 28.4.3, temperatur 12 ¾ grad, sv-vind 

Den 15. september lufttryk 28.2.4, temperatur 13 grader, n-vind 

Den 16. september lufttryk 28.2.1, temperatur 11 ½ grad, v-vind 

Den 17. september lufttryk 28.2.1, temperatur 11 ½ grad, n-vind 

Den 18. september lufttryk 27.7.0, temperatur 10 ¼ grad, sv-vind 

 

Helsingør, 16. september 1791 

Natten mellem den 14. og 15. september havde vi en stærk storm af NV. 

 

Wien, 12. september 1791 

I egnen af Presburg var den 29/8 en jordrystelse, ledsaget af en meget heftig stormvind, hvorved be-

tydelig skade forårsagedes.  I Pøsig blev sognekirken stærkt beskadiget, i skovene blev store træer 

med rødderne oprykte, og i Gran blev en glashytte og 3 proviantmagasiner ganske nedrevne. 

 

Observatoriet 

Den 19. september lufttryk 27.11.7, temperatur 8 ½ grad, n-vind 

Den 20. september lufttryk 28.1.8, temperatur 8 ¾ grad, n-vind 

Den 21. september lufttryk 28.1.0, temperatur 11 grader, v-vind 

Den 22. september lufttryk 28.1.2, temperatur 10 grader, v-vind 

Den 23. september lufttryk 28.2.3, temperatur 11 grader, uvis vind 

Den 24. september lufttryk 28.5.0, temperatur 12 grader, ø-vind 

Den 25. september lufttryk 28.8.4, temperatur 13 grader, ønø-vind 
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Den 26. september lufttryk 28.7.9, temperatur 11 ½ grad, ø-vind 

 

 

Stockholm, 18. september 1791 

I afvigte nat har vi allerede haft sne og frost, hvilket vejrlig ikke var efterårseksercitserne gunstigt. 

 

Gibraltar, 29. august 1791 

Østenvinden har nødet de spanske skibe til at begive sig tilbage fra Tanger. 

 

Observatoriet 

Den 27. september lufttryk 28.7.0, temperatur 10 ¾ grad, nø-vind 

Den 28.september lufttryk 28.7.6, temperatur 11 ¼ grad, nnø-vind 

Den 29. september lufttryk 28.8.5, temperatur 11 grader, sø-vind 

Den 30. september lufttryk 28.7.1, temperatur 9 ¼ grad, nv-vind 

Den 1. oktober lufttryk 28.5.4, temperatur 10 ¼ grad, vnv-vind 

Den 2. oktober lufttryk 28.4.5, temperatur 11 ½ grad, uvis vind 

Den 3. oktober lufttryk 28.5.5, temperatur 10 grader, ø-vind 

Den 4. oktober lufttryk 28.5.8, temperatur 11 grader, sø-vind 

Den 5. oktober lufttryk 28.4.5, temperatur 12 grader, ssø-vind 

Den 6. oktober lufttryk 28.0.3, temperatur 11 ¾ grad, s-vind 

 

København, 26. september 1791 

Orlogsskibene Neptun og Odin, der har sejlet på Østersøen, er kommet tilbage til Københavns rhed. 

 

Observatoriet 

Den 7. oktober lufttryk 27.10.2, temperatur 11 grader, v-vind 

Den 8. oktober lufttryk 27.9.0, temperatur 10 ½, grad, v-vind 

Den 9. oktober lufttryk 27.9.3, temperatur 9 ¾ grad, v-vind 

Den 10. oktober lufttryk 27.9.9, temperatur 11 ¾ grad, ssø-vind 

Den 11. oktober lufttryk 27.10.6, temperatur 12 ¼ grad, s-vind 

Den 12. oktober lufttryk 28.0.4, temperatur 12 ¼ grad, nv-vind 

Den 13. oktober lufttryk 27.11.9, temperatur 10 grader, nø-vind 

Den 14. oktober lufttryk 27.11.0, temperatur 12 grader, sv-vind 

 

Observatoriet 

Den 15. oktober lufttryk 27.11.8, temperatur 8 ¾ grad, ø-vind 

Den 16. oktober lufttryk 28.0.0, temperatur 8 grader, ø-vind 

Den 17. oktober lufttryk 28.0.6, temperatur 9 grader, nø-vind 

Den 18. oktober lufttryk 27.11.2, temperatur 10 ½ grad, ø-vind 

Den 19. oktober lufttryk 27.7.5, temperatur 7 ½ grad, nnø-vind 

Den 20. oktober lufttryk 27.6.5, temperatur 8 ¾ grad, ssv-vind 

Den 21. oktober lufttryk 27.5.6, temperatur 10 ¼ grad, ssv-vind 

Den 22. oktober lufttryk 27.6.2, temperatur 10 grader, sv-vind 
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Observatoriet 

Den 23. oktober lufttryk 27.6.4, temperatur 8 ¾ grad, vsv-vind 

Den 24. oktober lufttryk (mangler), temperatur 9 grader, sø-vind 

Den 25. oktober lufttryk 28.1.2, temperatur 9 grader, s-vind 

Den 26. oktober lufttryk 28.0.0, temperatur 8 ¼ grad, v-vind 

Den 27. oktober lufttryk 28.0.3, temperatur 4 ¾ grad, vnv-vind 

Den 28. oktober lufttryk 27.9.6, temperatur 5 ¾ grad, v-vind 

Den 29. oktober lufttryk 27.8.9, temperatur 4 grader, v-vind 

Den 30. oktober lufttryk 27.10.3, temperatur 3 ¾ grad, v-vind 

Den 31. oktober lufttryk 28.5.0, temperatur 4 ¾ grad, ønø-vind 

 

Observatoriet 

Den 1. november lufttryk 28.4.0, temperatur 4 ½ grad, ø-vind 

Den 2. november lufttryk 28.3.4, temperatur 5 ½ grad, ø-vind 

Den 3. november lufttryk 28.1.3, temperatur 4 ¼ grad, ø-vind 

Den 4. november lufttryk 27.9.7, temperatur 3 ¾ grad, uvis vind 

Den 5. november lufttryk 27.9.7, temperatur - 3 ¾ grader, nnø-vind 

Den 6. november lufttryk 28.0.5, temperatur - 2 ½ grad, n-vind 

Den 7. november lufttryk 28.6.1, temperatur - 5 ½ grad, n-vind 

 

København, 7. november 1791 

Den 21. oktober er udkommet en forordning, som befaler, at henrettelse med sværd skal være af-

skaffet og samme herefter altid skal ske med økse. 

 

Observatoriet 

Den 8. november lufttryk 28.5.7, temperatur - 1 ¾ grad, sv-vind 

Den 9. november lufttryk 28.3.7, temperatur 4 grader, sv-vind 

Den 10. november lufttryk 28.3.0, temperatur 5 ½ grad, v-vind 

Den 11. november lufttryk 28.3.3, temperatur 4 ¾ grad, v-vind 

Den 12. november lufttryk 28.2.9, temperatur 4 ¾ grad, sø-vind 

Den 13. november lufttryk 28.0.1, temperatur 3 ½ grad, s-vind 

Den 14. november lufttryk 27.11.6, temperatur 4 ½ grad, sø-vind 

Den 15. november lufttryk 27.7.8, temperatur 5 ¼ grad, s-vind 

Den 16. november lufttryk 27.7.4, temperatur 5 grader, s-vind 

 

Observatoriet 

Den 17. november lufttryk 27.7.4, temperatur 6 ¾ grad, ssv-vind 

Den 18. november lufttryk 27.4.0, temperatur 6 ½ grad, s-vind 

Den 19. november lufttryk 27.8.3, temperatur 5 ½ grad, sv-vind 

Den 20. november lufttryk 27.9.9, temperatur 5 ¾ grad, v-vind 

Den 21. november lufttryk 28.2.3, temperatur 6 grader, s-vind 

Den 22. november lufttryk 28.4.0, temperatur 5 ¾ grad, sv-vind 

Den 23. november lufttryk 28.5.5, temperatur 5 ¼ grad, uvis vind 

Den 24. november lufttryk 28.5.4, temperatur 5 ½ grad, ssø-vind 
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Den 25. november lufttryk 28.1.0, temperatur 4 ¾ grad, s-vind 

 

 

Skalholt, 12. september 1791 

Fra den tid, jeg sidste gang skrev Dem til, var næstafvigte vinter over hele Island, den allerstrenge-

ste, som nogen kan erindre og endskønt vinterforrådet for kreaturerne i fjor efterhøst syntes over-

flødig, faldt de dog af hunger på mange steder. Foråret var koldt og ubehageligt, hvori den spits-

bergske drivis, som kom i mængde og omringede hele landet, var stor skyld; Vi havde her derfor 

idelig frost lige til juli måned, hvorved græsvæksten meget forhindredes, og siden vedvarede idelig 

regn og ubehageligt vejr, så høbjergningen derved blev meget slet. Den hastige død, som ytrede sig 

blandt fårene i afvigte vinter, blev lykkeligvis kun på nogle få steder, og sporadisk; derimod døde 

de allerfleste af lammene, som fødtes i næstafvigte forår, af ubekendte og usædvanlige sygdomme, 

så der findes landmænd, som af 40 lam kun beholdt 5, men de allerfleste syntes lykkelige, når de 

beholdt halvparten. Af dette er da tydeligt, at vores økonomiske forfatning, da vinterfiskeriet også 

slog fejl, er den sletteste den har været siden den bekendte hungersnød for 7 år siden; hvortil kom 

adskillige sygdomme blandt menneskene, som er det allerhårdeste, da folkemangel, siden hungers-

året, og børnekoppernes epidemi mest trykker. 

 

Observatoriet                         

Den 26. november lufttryk 27.10.4, temperatur 5 ¼ grad, v-vind 

Den 27. november lufttryk 27.10.1, temperatur 5 ¼ grad, v-vind 

Den 28. november lufttryk 27.4.1, temperatur 3 ¾ grad, v-vind 

Den 29. november lufttryk 27.3.1, temperatur 4 ½ grad, v-vind 

Den 30. november lufttryk 27.6.2, temperatur 4 grader, vnv-vind 

 

Petersborg, 11. november 1791 

Den 8. hujus blev Nevastrømmen bedækket med is, efterat den i dette år havde været sejlbar i 202 

dage. Natten mellem den 9. og 10. november brød den op igen, hvilket er så sjælden en tildragelse, 

at den fortjener at anmærkes. 

 

Petersborg, 16. december 1791 

Den 14. i denne måned (JER, der må menes den 4/12) om morgenen er isen på Neva for anden gang 

brudt op, og man har med chalupper sejlet derover mellem isstykkerne indtil den 6. (JER, decem-

ber), da floden tredje gang ganske blev tillagt med is og ved en kulde af 170 til 173 grader, er så fast 

tilfrossen, at man anden dag efter ganske sikkert kunne gå derover. (JER, isforløbet er uklart, jfr. 

meddelelsen af 11/11 1791. Det bemærkes, at meddelelsen af 16/12 1791 stod i Kiøbenhavnske Ti-

dender i januar 1792. En mulig fortolkning er, at det var muligt at sejle på Neva (fra den 4/12) indtil 

den 6. december, hvor meget stærk kulde satte ind.). 

 

Observatoriet 

Den 1. december lufttryk 27.6.0, temperatur 3 ½ grad, s-vind 

Den 2. december lufttryk 27.0.2, temperatur 5 ¼ grad, n-vind 

Den 3. december lufttryk 27.4.2, temperatur 4 ¼ grad, uvis vind 

Den 4. december lufttryk 27.4.1, temperatur 4 ½ grad, s-vind 
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Den 5. december lufttryk 27.11.5, temperatur 3 ½ grad, ssv-vind 

Den 6. december lufttryk 27.8.4, temperatur 2 grader, s-vind 

Den 7. december lufttryk 28.0.1, temperatur 2 grader, sv-vind 

 

Observatoriet 

Den 8. december lufttryk 27.4.4, temperatur 4 grader, sv-vind 

Den 9. december lufttryk 27.3.2, temperatur - ½ grad, v-vind 

Den 10. december lufttryk 27.3.1, temperatur 1 grad, v-vind 

Den 11. december lufttryk 27.10.6, temperatur - ½ grad, v-vind 

Den 12. december lufttryk 27.10.7, temperatur - 1 ¼ grad, v-vind 

Den 13. december lufttryk 27.7.3, temperatur - 1 grad, n-vind 

Den 14. december lufttryk 27.7.1, temperatur 1 ¾ grad, nv-vind 

Den 15. december lufttryk 28.0.4, temperatur 3 grader, sv-vind 

Den 16. december lufttryk 28.5.0, temperatur 3 grader, nnv-vind 

 

Helsingør, 16. december 1791 

Den 13. december havde vi om formiddagen en overmåde stærk storm af SSØ med tyk luft og 

regnvejr. Skibe gik på grund. En fregat, som forlod Helsingør den 12. december mod København, er 

på grund af modvind og ustadigt vejr vendt tilbage til Helsingør. 

 

Observatoriet 

Den 17. december lufttryk 28.7.3, temperatur - 1 ½ grad, nv-vind 

Den 18. december lufttryk 28.7.2, temperatur - 1 ¼ grad, uvis vind 

Den 19. december lufttryk 28.3.9, temperatur - ½ grad, s-vind 

Den 20. december lufttryk 28.4.0, temperatur - 3 grader, sv-vind 

Den 21. december lufttryk 28.4.6, temperatur - 4 grader, nø-vind 

Den 22. december lufttryk 28.0.1, temperatur - 3 grader, ø-vind 

Den 23. december lufttryk 27.7.0, temperatur - 1 grad, s-vind 

Den 24. december lufttryk 27.5.0, temperatur 1 ½ grad, sv-vind 

Den 25. december lufttryk 27.9.4, temperatur 1 ¼ grad, v-vind 

 

Observatoriet                         

Den 26. december lufttryk 27.7.6, temperatur - ½ grad, s-vind 

Den 27. december lufttryk 27.10.7, temperatur - ½ grad, uvis vind 

Den 28. december lufttryk 27.10.0, temperatur 1 ¼ grad, sv-vind 

Den 29. december lufttryk 27.10.6, temperatur ½ grad, nø-vind 

Den 30. december lufttryk 28.2.6, temperatur ¾ grad, n-vind 

Den 31. december lufttryk 28.3.1, temperatur 1 ½ grad, s-vind 
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 vind tryk  

Januar 1791 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 

1791. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.  

temp. 

1 sv 765,5 Nr. Tulstrup: ”klart vejr” 

Stavnsholt: ”stærk rimtåge” 

-0,8 

2 s 758,2 Stavnsholt: ”mørkt og lidt sneagtig”  0,1 

3 s 744,6 Stavnsholt: ”mørkt og lidt sneagtig”  1,2 

4 uvis 749,4 Stavnsholt: ”klart vejr”  0,1 

5 sv 751,8 Stavnsholt: ”sne, regn og hagl og blæst, siden slud og sjap”  3,0 

6 s 751,6  -0,5 

7 s 750,5  -1,1 

8 nv 733,8  -0,5 

9 sv 738,6  -2,4 

10 nv 751,8   3,4 

11 sv 753,0   3,0 

12 v 756,0   3,4 

13 sv 741,8   4,9 

14 v 740,5 Stavnsholt: ”højvande i gadekæret”  4,6 

15 nv 746,5   3,7 

16 vnv 743,2 Nr. Tulstrup: ” dejligt tøvejr”  5,9 

17 v 745,5   5,9 

18 v 747,0   4,9 

19 ssø 743,2   3,4 

20 sø 742,2   3,4 

21 sø 743,8   4,0 

22 sv 754,2 Nr. Tulstrup: ”godt vejr”  4,9 
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23 uvis 756,2   3,4 

24 v 758,0   4,9 

25 vsv 758,0   5,9 

26 v 757,4   6,8 

27 v 759,8   6,2 

28 v 756,8   5,5 

29 vnv 754,2   0,1 

30 v 739,4   4,9 

31 v 740,5   4,3 

 

Januar 1791 

Temperatur: 3,1 gr. C 

Tryk: 749,5 mm Hg 

 

 vind tryk  

Februar 1791 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 

1791. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 v 741,0   2,8 

2 n 744,6 Nr. Tulstrup: ” frost, sne og fygning til over middag” 

Stavnsholt: ”regn, sne og frost” 

 0,1 

3 n 754,4  -2,4 

4 n 765,5 Helsingør: ” siden den 2. februar lidt frost, men isfrit” -3,3 

5 uvis 772,0  -3,3 

6 v 772,0 Nr. Tulstrup: ”det begyndte atter at tø” -0,8 

7 v 764,4 Nr. Tulstrup: ”mest tøvejr i den uge”  1,6 

8 v 767,0   1,6 

9 v 765,5   2,5 
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10 v 758,0   3,2 

11 sv 751,6 Nr. Tulstrup: ”for det meste støvregn”  4,1 

12 v 753,0 Nr. Tulstrup: ” strenge regnbyger, sne og hagl, af og til frøs det” 

Stavnsholt: ”godt vejrlig” 

 4,4 

13 v 751,8 Nr. Tulstrup: ”støvregn”  4,7 

14 v 753,0 Nr. Tulstrup: ”regn”  5,3 

15 v 751,8 Nr. Tulstrup: ”sne- og regnbyger”  7,2 

16 v 747,2   5,3 

17 v 750,8 Nr. Tulstrup: ”tøvejr”  5,7 

18 v 752,0 Nr. Tulstrup: ”regn”  5,0 

19 sø 754,4 Nr. Tulstrup: ”sneslud”  4,4 

20 ø 763,6 Nr. Tulstrup: ”i den uge mest tøvejr”  4,7 

21 sø 760,5   3,2 

22 sø 762,4 Stavnsholt: ”mørkt i vejret, men derefter fulgte klart vejr og frost dog ikke i flere 

nætter” 

 2,8 

23 sø 762,4   2,5 

24 ssø 758,0   1,9 

25 n 762,2  --- 

26 uvis 765,5   3,5 

27 ø 764,4   2,5 

28 ø 764,0   3,2 

 

Februar 1791 

Temperatur: 2,7 gr. C 

Tryk: 758,3 mm Hg 

 

 vind tryk  

Marts 1791 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 

1791. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

temp. 



 30 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

1 ø 764,0 Nr. Tulstrup: ”der kom stærk sneslud” 

Stavnsholt: ”marts begyndte med sne og slud, men det blev snart bedre forårs-

vejr med blæst, der tørrede jorden” 

1,1 

2 sv 769,6  3,0 

3 v 771,2  3,3 

4 v 762,2  5,8 

5 nv 761,4  6,1 

6 v 758,0  4,9 

7 vnv 755,5  4,6 

8 uvis 769,2  2,7 

9 v 766,8  1,7 

10 vnv 762,4 Nr. Tulstrup: ”meget stærk blæst” 

Helsingør: ” overmåde stærk nordvestenstorm” 

4,9 

11 n 769,4 Nr. Tulstrup: ”stille vejr” 

Stavnsholt: ”meget dejligt vejrlig” 

3,3 

12 v 765,5 Klemensker: ”vi begyndte at pløje”. ”Vinteren 1790-91 var en meget god vinter 

ligesom vinteren 1789-90, og foråret var en del bedre end forrige års forår.” 

4,9 

13 v 764,4 Nr. Tulstrup: ”i den uge godt tørvejr” 

Stavnsholt: ” børnene plukker skovmærke i Lillevang. Det er det tidligste der 

kan huskes” 

5,5 

14 sv 764,4  6,1 

15 v 768,4  7,4 

16 nv 769,8 Stavnsholt: ”lidt regn” 9,6 

17 n 769,2  5,5 

18 uvis 770,5 Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 1,4 

19 nv 764,6 Nr. Tulstrup: ”grå vejr og kold blæst” 4,6 

20 s 758,6  3,6 

21 s 759,8 Nr. Tulstrup: ”regn og blæst” 

Stavnsholt: ”regn” 

4,9 
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Klemensker: ”i dag fik vi sået” 

22 vnv 745,5 Nr. Tulstrup: ”meget stærk blæst” 

Stavnsholt: ”regn” 

4,6 

23 vsv 754,0 Stavnsholt: ”regn” 3,3 

24 n 763,0 Stavnsholt: ”i de følgende dage tørrede jorden godt, senere stærk tørke” 3,3 

25 nø 765,5 Nr. Tulstrup: ”meget stille solskinsvejr” 6,4 

26 sø 767,2 Nr. Tulstrup: ”hård nattefrost i nat” 5,5 

27 øsø 763,6  4,6 

28 uvis 765,5  3,9 

29 øsø 764,4  3,0 

30 nø 766,8  4,6 

31 nø 767,4  2,7 

 

Marts 1791 

Temperatur: 4,4 gr. C 

Tryk: 764,1 mm Hg 

 

 vind tryk  

April 1791 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1791. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 sv 766,2    4,6 

2 ssv 766,8    0,8 

3 sø 771,4 Nr. Tulstrup: ”overskyet og tørvejr i hele ugen og for det meste nattefrost”   4,0 

4 ø 766,2    2,7 

5 ø 756,8    4,9 

6 sø 755,5    5,5 

7 sø 760,5    4,3 
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8 uvis 763,0    5,5 

9 s 758,2 Nr. Tulstrup: ”så ud til regn, men der kom intet, tørvejr hele ugen”   6,8 

10 nv 755,5    4,6 

11 ø 765,5    4,9 

12 ø 766,8    4,6 

13 øsø 770,5    4,9 

14 sø 768,8    6,2 

15 s 764,6    8,3 

16 ø 766,0    8,3 

17 sv 764,6 Stavnsholt: ”stærk solhede hele dagen og svag sydvestenvind. Således også de 

følgende dage. Man så næppe nogen ungdom med hoser og sko på, alle løb bar-

benede rundt”  

  9,3 

18 sv 759,0    8,0 

19 sv 753,4 Nr. Tulstrup: “lidt dug om aftenen” 13,0 

20 ssv 750,5 Nr. Tulstrup: “tørt” 12,4 

21 sv 744,8  13,3 

22 s 743,8 Nr. Tulstrup: “tykt vejr, om eftermiddagen regn af og til” 14,6 

23 ssø 743,4 Stavnsholt: “regnbyger” 13,0 

24 s 749,8 Nr. Tulstrup: “kold blæst” 

Stavnsholt: “smukt vejrlig” 

11,5 

25 sv 756,2 Stavnsholt: “meget varmt og stille, set svaler og stork, men om eftermiddagen 

blæste det noget op og lidt regn. Men det var kun små regnbyger og stærk tørke 

falder altid efter, især i de sidste dage af april med stærke østen og norden vin-

de”  

13,3 

26 nnv 758,6 Nr. Tulstrup: ”vindigt og tørt fra nordøst”   8,0 

27 nv 765,5  10,2 

28 ssv 765,5    8,7 

29 ø 763,0    8,0 

30 ø 762,4 Nr. Tulstrup: ”lidt regn om eftermiddagen”   7,4 

 

April 1791: 

Temperatur: 7,7 gr. C 

Tryk: 760,1 mm Hg 
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 vind tryk  

Maj 1791 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1791. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 ø 765,5 Nr. Tulstrup: ”meget kold blæst” 

Stavnsholt: ”skarp nordøstenvind” 

  6,5 

2 ønø 760,5 Stavnsholt: ”skarp nordøstenvind”   8,1 

3 n 758,4 Stavnsholt: ”skarp nordøstenvind og nattefrost”   3,7 

4 ø 755,5 Stavnsholt: ”der faldt sne og hagl”   3,1 

5 ø 755,5 Stavnsholt: ”der faldt sne og hagl”   2,8 

6 n 756,6 Stavnsholt: ”meget skarp nordenvind og sne og frost”   2,8 

7 n 764,4 Nr. Tulstrup: ”frøs så hårdt hver nat at der var tyk is på vandet, og meget koldt 

om dagen” 

Stavnsholt: ”mildere vejr” 

  3,4 

8 nv 763,0    5,9 

9 v 761,4 Nr. Tulstrup: ”dugregn om morgenen”   8,4 

10 v 760,5    9,0 

11 nv 762,4 Nr. Tulstrup: ”stærk tørke hver dag” 10,9 

12 nø 760,5  12,8 

13 ssø 755,8 Nr. Tulstrup: ”lidt regn om aftenen”  12,1 

14 sv 763,4 Nr. Tulstrup: ”en skøn regn om morgenen, smukt vejr” 11,5 

15 ssv 768,4  11,8 

16 s 761,4 Nr. Tulstrup: “der kom regn” 10,3 

17 nv 756,6 Stavnsholt: “regn og kulde”   8,4 

18 v 754,2 Nr. Tulstrup: “regn om formiddagen” 

Stavnsholt: ”regn og kulde” 

  9,3 

19 s 754,0 Nr. Tulstrup: “regn om eftermiddagen”   9,3 
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Stavnsholt: ”regn og kulde” 

20 v 749,8 Nr. Tulstrup: “tør blæst, meget koldt med regn hver dag” 

Stavnsholt: ”megen regn” 

Helsingør: ”stærk storm” 

  7,8 

21 vnv 758,0    9,6 

22 v 757,4 Nr. Tulstrup: “kold blæst hver dag fra vest” 11,5 

23 vsv 762,4  12,1 

24 sv 758,8 Stavnsholt: ”godt vejrlig” 

Ålborg: ”stærk blæst” 

12,8 

25 n 768,2 Stavnsholt: ”godt vejrlig”   8,1 

26 nv 772,4  13,1 

27 uvis 775,5  12,8 

28 nv 770,8 Nr. Tulstrup: ”stærk tørke hver dag” 12,8 

29 nø 768,0  14,0 

30 n 766,8  12,1 

31 nv 764,6 Stavnsholt: ”meget stærk hede og solvarme sidst i maj og først i juni” 16,8 

 

Maj 1791 

Temperatur: 9,5 gr. C 

Tryk: 761,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juni 1791 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1791. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 nv 764,6 Stavnsholt: ”meget stærk hede og solvarme sidst i maj og først i juni” 14,0 

2 v 766,0  12,4 

3 nø 769,6  13,4 
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4 sv 772,4 Stavnsholt: ”det var så varmt, at man var færdig at krepere af heden” 15,6 

5 sv 773,0 Stavnsholt: ”meget varmt” 14,3 

6 uvis 769,6 Stavnsholt: ”meget varmt” 17,1 

7 sv 766,8 Stavnsholt: ”meget varmt” 19,6 

8 nø 761,4 Stavnsholt: ”meget varmt” 19,3 

9 n 754,4 Stavnsholt: ”meget varmt” 17,7 

10 vnv 743,4 Nr. Tulstrup: “overmåde stærk blæst om eftermiddagen” 

Stavnsholt: ”stærk blæst” 

Helsingør: ”den 10.-11. juni stærk vestsydvesten - og vestenstorm” 

10,9 

11 nnv 742,4 Nr. Tulstrup: “der kom lidt stille regn om eftermiddagen” 

Stavnsholt: ”stærk blæst, om natten regn” 

10,6 

12 v 746,8 Nr. Tulstrup: “der kom regn - og haglbyger” 

Stavnsholt: ”nogen regn” 

10,9 

13 sv 753,6 Nr. Tulstrup: “smukt vejr” 13,1 

14 sv 758,4  14,6 

15 ø 757,0 Nr. Tulstrup: “om eftermiddagen en overmåde stærk blæst” 15,6 

16 s 757,2 Nr. Tulstrup: ruskregn, der kom stærk regn om natten” 13,1 

17 nv 754,4 Nr. Tulstrup: ” regn af og til” 

Stavnsholt: ”skøn regn” 

15,9 

18 nv 755,5 Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” 

Stavnsholt: ”skøn regn” 

12,1 

19 vsv 750,5 Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 13,4 

20 vnv 747,2 Nr. Tulstrup: ”regn af og til” 

Stavnsholt: ”skøn regn” 

11,5 

21 v 751,2 Nr. Tulstrup: ”stærk regn, tørvejr fra kl. 16”   9,3 

22 v 756,8 Stavnsholt: ”skøn regn” 12,4 

23 v 756,2 Stavnsholt: ”skøn regn” 10,6 

24 nv 764,6 Stavnsholt: ”blæsende og tørvejr” 12,1 

25 vnv 763,8 Nr. Tulstrup: ”regn om eftermiddagen” 

Stavnsholt: ”regn” 

14,3 

26 vnv 760,5 Nr. Tulstrup: ”tørt og blæsende” 12,0 
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27 sv 760,5 Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr” 16,2 

28 nv 763,2  16,2 

29 nv 766,4  --- 

30 ssø 762,2 Nr. Tulstrup: ”der kom tordenregn” 

Stavnsholt: ”torden og regn om aftenen” 

19,6 

 

Juni 1791 

Temperatur: 14,1 gr. C 

Tryk: 759,0 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juli 1791 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1791. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 v 756,8  17,7 

2 sv 757,2 Nr. Tulstrup: ”lidt regn af og til” 18,1 

3 sv 754,0 Nr. Tulstrup: ”meget stille smukt vejr” 16,8 

4 sv 750,5 Nr. Tulstrup: ”regn til over middag” 12,7 

5 v 748,0 Stavnsholt: ” megen regn og ligeledes i nogen tid” 11,8 

6 v 756,4    9,6 

7 vnv 761,0  13,7 

8 vnv 761,6  14,9 

9 v 756,0 Nr. Tulstrup: “regnbyger” 13,1 

10 v 754,4 Nr. Tulstrup: “stærk regn om morgenen” 14,6 

11 s 753,6 Nr. Tulstrup: “regn” 13,7 

12 sø 752,2 Nr. Tulstrup: “der kom regn” 15,2 

13 s 753,0  16,5 

14 n 755,5 Nr. Tulstrup. “meget smukt vejr” 21,2 



 37 

15 n 756,4 Stavnsholt: ”sidste halvdel af juli smukt vejrlig og stærk hede” 23,1 

16 nnø 764,8  22,1 

17 n 763,6  23,1 

18 n 761,4  21,8 

19 ø 761,2  22,4 

20 ø 762,0  20,2 

21 sø 762,0  20,6 

22 v 766,4 Nr. Tulstrup: “ det så ud til regn, og der kom lidt, siden meget godt vejr” 19,6 

23 s 765,5 Nr. Tulstrup: “der kom meget stærk tordenregn” 19,9 

24 s 762,4  16,8 

25 s 755,5  23,7 

26 ssv 762,4  19,9 

27 s 760,8 Nr. Tulstrup: “regn” 22,4 

28 uvis 759,4 Nr. Tulstrup: “mest regn” 23,1 

29 s 762,4 Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr” 21,2 

30 s 760,5 Nr. Tulstrup: ”regn” 23,1 

31 v 767,2 Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr” 21,5 

 

Juli 1791 

Temperatur: 18,5 gr. C 

Tryk: 758,8 mm Hg 

 

 vind tryk  

August 1791 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1791. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 s 764,8 Nr. Tulstrup: ”regn” 24,1 
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2 v 761,2 Nr. Tulstrup: ”god tørring om formiddagen” 19,4 

3 v 761,0 Nr. Tulstrup: ” strenge regnbyger og blæst” 13,5 

4 v 764,0  14,7 

5 v 764,6  16,4 

6 vnv 767,4 Nr. Tulstrup: ”tørret og varme” 13,8 

7 v 763,0 Nr. Tulstrup: ”stærk tørring” 15,7 

8 n 762,4 Stavnsholt: ”høsten begynder” 16,9 

9 v 767,4  14,4 

10 ø 768,4  18,8 

11 v 768,2  16,3 

12 ø 767,4  17,2 

13 uvis 766,0  20,0 

14 v 768,6  20,0 

15 uvis 771,8  20,7 

16 sø 772,2  20,4 

17 ssø 769,4  21,0 

18 v 769,0  19,7 

19 nv 772,4 Stavnsholt: ”høsten blev afsluttet på kun 11 dage, høsten var rig og velsignet. 

Heden og tørken har næsten været utålelig.” 

18,2 

20 nø 775,5  17,2 

21 ø 775,5  18,5 

22 uvis 773,0  19,4 

23 uvis 768,6  19,1 

24 sø 767,2 Nr. Tulstrup: “kom lidt regn, hen mod aften overmåde stærk regn” 

Stavnsholt: ”det regnede i de sidste af hundedagene” 

20,7 

25 s 758,4 Nr. Tulstrup: “kom lidt regn” 20,7 

26 v 755,5 Nr. Tulstrup: “kom igen stærk regn” 19,7 

27 vnv 756,2  15,4 

28 v 751,2 Nr. Tulstrup: “der kom tordenregn” 16,6 

29 v 746,4 Nr. Tulstrup: “regn af og til” 14,4 

30 v 751,4 Nr. Tulstrup: “meget strenge regnbyger” 14,1 
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Klemensker: ”i dag blev vi færdige med høsten” 

31 v 752,2 Nr. Tulstrup: ”god tørring” 13,2 

 

August 1791 

Temperatur: 17,7 gr. C 

Tryk: 764,5 mm Hg 

 

 vind tryk  

September 1791 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1791. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 s 753,0 Nr. Tulstrup: “stærk regn og blæst” 

Stavnsholt: ”stærk regn og stærk blæst den følgende nat” 

Helsingør: ”stærk storm fra sydsydøst, der drejede til nordvest” 

11,7 

2 nnv 756,0 Nr. Tulstrup: “nat og dag en strid blæst” 13,0 

3 v 756,8 Nr. Tulstrup: “regn om natten og igen om formiddagen” 13,9 

4 sv 750,8 Nr. Tulstrup: “finregn og blæst” 18,9 

5 v 758,8 Nr. Tulstrup: “stærk blæsende tørring” 17,1 

6 v 768,4  19,9 

7 s 768,4  17,7 

8 nv 770,5  16,7 

9 uvis 774,6  15,5 

10 ø 776,8  16,4 

11 sø 776,8  15,2 

12 uvis 775,5 Nr. Tulstrup: ” i den uge mest godt tørvejr” 14,9 

13 n 773,0  15,2 

14 sv 766,2 Helsingør: ”stærk nordvestenstorm natten mellem den 14. og 15. september” 13,6 

15 n 761,4 Nr. Tulstrup: ”stærke regnbyger” 13,9 
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16 v 760,8 Nr. Tulstrup: ”stærk tørrende vestenvind” 12,1 

17 n 760,8 Nr. Tulstrup: ”regnbyger” 12,1 

18 sv 743,0  10,5 

19 n 754,4    8,3 

20 n 759,6    8,6 

21 v 758,0  11,4 

22 nnv 758,4  10,2 

23 uvis 761,2 Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” 11,4 

24 ø 768,0  12,7 

25 ønø 776,4  13,9 

26 ø 774,8  12,1 

27 nø 773,0  11,1 

28 nnø 774,2  11,7 

29 sø 776,6 Nr. Tulstrup: ”meget godt og smukt vejr” 11,4 

30 nv 773,2    9,2 

 

September 1791 

Temperatur: 13,3 gr. C 

Tryk: 765,3 mm Hg 

 

 vind tryk  

Oktober 1791 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1791. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 vnv 768,8  11,1 

2 uvis 766,6  12,7 

3 ø 769,0 Nr. Tulstrup: ”meget godt vejr” 10,8 

4 sø 769,6  12,1 
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5 ssø 766,6  13,3 

6 s 756,2 Nr. Tulstrup: “det trak stærkt sammen til regn” 13,0 

7 v 751,0  12,1 

8 v 748,0  11,5 

9 v 748,6  10,5 

10 ssø 749,8  13,0 

11 s 751,8  13,6 

12 nv 756,8  13,6 

13 nø 754,8  10,8 

14 sv 753,0  13,3 

15 ø 754,6    9,3 

16 ø 755,5    8,3 

17 nø 756,8    9,6 

18 ø 753,4  11,5 

19 nnø 744,0 Nr. Tulstrup: ”det har regnet hver dag i 8 dage”   7,7 

20 ssv 741,6    9,3 

21 ssv 739,2  11,1 

22 sv 741,0  10,8 

23 vsv 741,4    9,3 

24 sø 767,2    9,6 

25 s 758,4    9,6 

26 v 755,5    8,6 

27 vnv 756,2    4,3 

28 v 749,2 Nr. Tulstrup: ”i de dage var det godt vejr”   5,5 

29 v 747,4    3,3 

30 v 751,2    3,0 

31 ønø 768,0    4,3 

 

Oktober 1791 

Temperatur: 9,9 gr. C 

Tryk: 754,5 mm Hg 
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 vind tryk  

November 1791 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12. Observationerne fra den 5. til 8. 

november er dog foretaget kl. 21. Observationerne er gengivet under Året 1791. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 ø 765,5    4,4 

2 ø 763,8 Stavnsholt: ”løvet hænger hårdt og længe og vissent på træerne i år”   5,7 

3 ø 758,6 Nr. Tulstrup: ”begyndt at fryse meget hårdt”   4,1 

4 uvis 749,4    3,5 

5 nnø 749,4 Nr. Tulstrup: ”det frøs meget hårdt i de dage” 

Stavnsholt: ”i dag tog vi køer og ungkvæg i hus på grund af sne og frost” 

Klemensker: ”der kom temmelig sne, så jorden blev tillagt i nogle dage, og det 

var meget hård frost, så vinduerne i stuen var frosne. Det varede i 2 eller 3 dage, 

så blev det igen tø og godt vejr.” 

 -3,3 

6 n 756,6   -1,7 

7 n 770,8   -5,5 

8 sv 769,4 Nr. Tulstrup: ”det slog om igen til lidt tø”  -0,8 

9 sv 764,4    3,8 

10 v 763,0    5,7 

11 v 763,6    4,7 

12 sø 762,4    4,7 

13 s 755,8    3,2 

14 sø 754,2    4,4 

15 s 744,6    5,4 

16 s 743,8    5,1 

17 ssv 743,8    7,2 

18 s 735,5    6,9 

19 sv 746,2 Nr. Tulstrup: “godt tøvejr”   5,7 
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20 v 749,8    6,0 

21 s 761,2    6,3 

22 sv 765,5    6,0 

23 uvis 769,0    5,4 

24 ssø 768,8 Nr. Tulstrup: “tøvejr og finregn og regnvejr, som blev ved resten af måneden”   5,7 

25 s 758,0    4,7 

26 v 751,4    5,4 

27 v 750,8    5,4 

28 v 735,8    3,5 

29 v 733,2    4,4 

30 vnv 741,0    3,8 

 

November 1791 

Temperatur: 4,0 gr. C 

Tryk: 754,8 mm Hg 

 

 vind tryk  

December 1791 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12. Temperaturen den 9., 11.-13., 

17.-23., 26. og 27. december er dog målt kl. 07. Observationerne er gengivet un-

der Året 1791. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Runde-

tårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 s 740,5   3,6 

2 n 726,0   5,8 

3 uvis 736,0 Nr. Tulstrup: “stærke regnbyger”  4,5 

4 s 735,8 Nr. Tulstrup: “det begynder at fryse igen og sne lidt”  4,8 

5 ssv 754,0 Nr. Tulstrup: “sneet og frosset lidt, blev sådan ved i den uge”  3,6 

6 s 746,4   1,7 

7 sv 755,8   1,7 
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8 sv 738,8   4,2 

9 v 733,4  -0,1 

10 v 733,2   0,5 

11 v 751,8  -0,1 

12 v 752,0  -0,1 

13 n 743,6 Nr. Tulstrup: ”sne og stærk snefygning” 

Helsingør: ”om formiddagen overmåde stærk storm” 

-0,1 

14 nv 743,2 Nr. Tulstrup: ”vinden går i sydvest”  0,8 

15 sv 756,4   3,0 

16 nnv 768,0   3,0 

17 nv 773,6 Nr. Tulstrup: ”på vejen til Viborg lå der jævn sne overalt” -0,4 

18 uvis 773,4 Nr. Tulstrup: ”hård frost” -0,1 

19 s 764,8  -0,1 

20 sv 765,5 Nr. Tulstrup: ”klar frost” -2,2 

21 nø 766,8  -3,5 

22 ø 755,8  -2,2 

23 s 743,0 Nr. Tulstrup: ”sneet stærkt om eftermiddagen og fygning” -0,1 

24 sv 738,0 Nr. Tulstrup: ”sneet og af og til stærkt. Det klarede op om aftenen og vinden gik 

i sydvest” 

 1,1 

25 v 748,8 Nr. Tulstrup: ”først klart vejr, om aftenen sne og fygning”  0,8 

26 s 744,2 Nr. Tulstrup: ”snevejr om morgenen, derefter på frysepunktet” -0,1 

27 uvis 752,0 Nr. Tulstrup: ”frost og for det meste klart vejr. Dette vejr varede året ud” -0,1 

28 sv 750,5   0.8 

29 nø 751,8   0,1 

30 n 761,8   0,1 

31 s 763,2   1,1 

 

December 1791 

Temperatur: 1,0 gr. C 

Tryk: 750,6 mm Hg 
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Vinterbillede (1790´erne) 
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VEJRET I 1792 

 

 

1792  

Temperatur 8,2 gr. C. Varmt år. Det var ekstremt koldt omkring den 9. marts, og folk gik over Øre-

sund. Samtidig lå der sne over husene i Ålborg, og den 7. og 8. marts var der stærk snestorm ved 

Klemensker og Nr. Tulstrup. Det var til gengæld meget varmt i 2. halvdel af marts. Det var helt 

usædvanlig varmt fra den 5. juli- 14. august. Der var ifølge historiske stormflodshændelser storm-

flod fra den 7.-12. december. På Bornholm faldt der megen nedbør om sommeren, efteråret og lige 

til juletid. 

Januar 

 

Kold. 

Måneden startede med tempe-

raturer omkring frysepunktet. 

På bagsiden af lavtrykspassa-

gen den 7. strømmede meget 

kold luft ned fra nord. Den 16. 

og 17. slog det kortvarigt om 

til tø. Fra den 18.-24. var det på 

ny frostvejr. Derefter slog det 

om til tø, dog med frost ind 

imellem. Det var meget mildt 

den 31. 

 

Vinden var den 1. og 2. i SØ, 

den 3. og 4. i NØ, fra den 5.-

11. i vest og SV, den 7. og 8. 

dog i nord. Den 13. og 14. var 

vinden i nord, derefter i syd til 

den 17. så i NV til den 20. I re-

sten af måneden var vinden 

skiftende. 

 

Den 9. og 10. melder Helsingør 

om stærk og hård storm fra 

SSV og syd (grusom storm fra 

NV ved Oslo fra den 10.-12., 

efterfulgt af ekstrem kulde). 

 

Nr. Tulstrup havde stærkt sne-

fald den 1. og den 15. (med 

fygning). Klemensker havde 

Februar 

 

Normal.  

Det var meget mildt fra den 1.-

3. Det var fortsat forholdsvis 

mildt frem til den 12., derefter 

var det vinterligt med frost i re-

sten af måneden. Det var især 

stærk frost omkring den 16. og 

omkring den 24. 

 

Kulden strømmede frem på 

bagsiden af lavtrykspassagen 

den 12. 

 

Vinden var den 1.-3. vestlig, 

derefter NV-lig frem til den 12. 

I resten af måneden var vinden 

hovedsagelig i øst og NØ. 

 

Der var stærk snefygning ved 

Klemensker fra den 15.-18. 

Den 13. snefald ved Stavns-

holt. Den 19. og 20. snevejr og 

fygning ved Nr. Tulstrup. Den 

21. snefald ved Nr. Tulstrup. 

 

Klemensker havde fra den 26. 

februar til den 3. marts det 

bedst tænkelige slædeføre. 

 

Nr. Tulstrup havde den 26. 

jordfygning. 

Marts 

 

Meget kold. 

Det var vinterligt med stærk 

frost frem til den 14., i resten 

af måneden var det meget 

mildt. Det var ekstrem stærk 

frost fra den 6.-11., især den 9.  

med en gennemsnitstemperatur 

på - 14,1 gr. C. Det var til gen-

gæld meget varmt for årstiden 

den 28. 

 

Det regnede meget i Klemen-

sker den 5., men på bagsiden af 

lavtrykket strømmede den eks-

trem kolde luft ned fra NØ. 

 

Vinden var fra den 1.-3. i SØ, 

derefter i øst og den 9. og 10. i 

NNØ. Omslaget til tøvejr satte 

ind ved søndenvind den 14. I 

resten af måneden var vinden i 

syd og SV. 

 

Det regnede i Klemensker den 

3. Det sneede i Klemensker 

den 6.-10., den 7. med meget 

stærk fygning. I resten af må-

neden synes det at have været 

tørvejr, dog havde Nr. Tulstrup 

den 25. støvregn. Den 8. havde 

Nr. Tulstrup snevejr og meget 
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snefald fra den 10.-12. Stavns-

holt fik sne den 18. og Helsin-

gør den 24. 

 

Der faldt stærk regn ved 

Stavnsholt den 17. og regn den 

26. Nr. Tulstrup fik regn den 

25. 

 

Den 23. var Sundet næsten 

ganske belagt med is, men der-

efter kun lidt drivis. 

 

Måneden var præget af lav-

tryksvejr, fra den 20.-23. dog 

af højtryksvejr.  

  

Lufttrykket var højest den 22. 

og lavest den 12.  

 

Der var lavtrykspassager den 

7., 9.-12., 15., 18., 23.-26. og 

29. 

 

Temperatur: -0,9 gr. C 

 

Nr. Tulstrup havde meget 

stærk blæst den 4., samme dag 

havde Korsør stærk storm. Kle-

mensker havde storm den 19. 

 

Det var formentligt klart og 

solrigt fra den 24.-29. 

 

Fra den 20. var der en mængde 

drivis i Storebælt, og fra den 

24.-27. var Øresund helt tilluk-

ket af is. 

 

Lufttrykket var højest den 29. 

og lavest den 3.  

 

Der var lavtrykspassager den 

3., 8., 11.-12., og 17.-21. 

 

Temperatur: -0,4 gr. C 

stærk fygning. Den 6. havde 

Nr. Tulstrup lidt snefald. 

 

Øresund var den 2. fuld af 

drivis, den 9. var der is helt til 

Hven, og den 10. gik nogle 

folk over isen til Helsingborg. 

Den 19. lå der endnu is mellem 

Snekkersten og Hven. Den 26. 

var Øresund meget fuld af 

drivis, den 27. drev isen over 

til Sverige. Den 29. gik isbåden 

stadig på Storebælt. 

 

Klemensker havde meget stærk 

snestorm den 7. 

 

Den 30. begyndte man at pløje 

ved Klemensker. 

 

Lufttrykket var højest den 12. 

og 13.. og lavest den 5.  

 

Der var lavtrykspassager den 

3.-5., 7., 15., og 21.-26. 

 

Temperatur: 0,3 gr. C 

April 

 

Meget varm. 

Det var varmt for årstiden fra 

den 9.-13., derefter blev det 

meget koldt, den 20. med en 

gennemsnitstemperatur på -0,5 

gr. med hård nattefrost. Fra den 

23.-30. var det nærmest som-

merligt. 

 

Det synes at have været solrigt 

fra den 8.-21. 

 

Vinden var skiftende frem til 

den 14. Fra den 15.-17. var 

Maj 

 

Meget kold.  

Det var meget koldt fra den 2.-

5. med nattefrost. Nattefrosten 

fortsatte til den 13. Den 5. var 

gennemsnitstemperaturen -0,3 

gr. Fra den 19. blev det forårs-

mildt. 

 

Vinden var i vest fra den 1.-3., 

derefter i øst og ØNØ fra den 

5.-7., derefter var vinden skif-

tende dog mest fra nordlig ret-

ning, den 16. gik vinden i syd, 

fra den 19.-21. skiftende, der-

Juni 

 

Meget varm.  

Det var gennemgående varmt 

måneden igennem bortset fra 

den 5. og den 15. og 16. Den 

15. frøs det endog om natten 

ved Nr. Tulstrup. Det var me-

get varmt fra den 24.-29. 

 

Det var stærk torden i Nr. Tul-

strup den 21., og det tordnede i 

Stavnsholt den 30., hvor der 

faldt megen regn. 

 

Vinden var i øst fra den 1.-8, 
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vinden i NV, derefter gik den i 

øst og NØ fra den 18.-20. I re-

sten af måneden var vinden i 

SV og syd, den 29. og 30. dog i 

NV. 

 

Stavnsholt havde dagsregn den 

5. 

 

Lufttrykket var højest den 29. 

og lavest den 5.  

 

Der var lavtrykspassager fra 

den 2.-5., og 16.-19., hvorpå 

vintervejret trængte frem fra 

ØNØ. Fra den 22.-25. var der 

på ny en lavtrykspassage med 

omslag til mildt vejr med regn 

og stærk blæst i Nr. Tulstrup 

den 22. Endvidere var der lav-

trykspassage fra den 30. april-

1. maj. 

 

Temperatur: 7,7 gr. C 

efter i NV frem til den 25. Fra 

den 26.-29. var vinden i syd, 

den 30. og 31. var vinden i 

nord. 

 

Det var blæsende i begyndel-

sen af måneden, og Nr. Tul-

strup havde stærk tørke. 

 

Stavnsholt havde omslag til 

hagl, sne og kulde og siden 

regnbyger den 10. 

 

Nr. Tulstrup havde snefygning 

den 12., men omslag til milde-

re vejr den 13. Nr. Tulstrup fik 

den 18. megen regn og den 27. 

jævn stærk regn. 

 

Lufttrykket var højest den 7. og 

25. og lavest den 1.  

 

Der var lavtrykspassager den 

30. april- 1. maj, den 8.-9., 16.-

17. og 26.-28. 

 

Temperatur: 9,6 gr. C 

hvor vinden gik i SSØ med 

stærk varme og heldagsregn i 

Nr. Tulstrup. Vinden var deref-

ter i SV til den 12. Fra den 13.-

23. mest i NV. Den 26. og 27. 

var vinden i NØ, i resten af 

måneden i SV. 

 

Det var tørvejr fra den 1.-4., 

derefter regnfuldt til den 8. Det 

var stort set tørvejr fra den 15.-

27. 

 

Den 7. faldt der stærk regn i 

Nr. Tulstrup. 

 

Lufttrykket var højest den 17. 

og lavest den 21.  

 

Der var lavtrykspassager den 

4.-5., 8., 11., 18.-21. og 30. ju-

ni -1. juli.  

 

Temperatur: 15,7 gr. C 

Juli 

 

Helt usædvanlig varm. 

Det var forholdsvis køligt fra 

den 1.-3., derefter varmt i re-

sten af måneden. Det var hede-

bølge fra den 8.-19., med eks-

temt varmt vejr fra den 10.- 13. 

 

Det var meget solrigt fra den 

7.-18. Fra den 22.-30. temme-

ligt solfattigt med lummervar-

me og nogen regn. 

 

Vinden var i vest fra den 1.-3., 

derefter i SØ frem til den 12., 

August 

 

Meget varm. 

Det var hedebølge frem til den 

14., derefter blev det noget kø-

ligere, men dog fortsat ganske 

varmt. Det var køligt den 20. 

og 21. og igen fra den 28.-31. 

 

Vinden var i øst fra den 2.-8., 

derefter i NV til den 12. Den 

13. gik vinden i SV og den 14. 

i vest. Derefter var vinden mest 

i NNV, fra den 22. i SV og 

vest. Den 30. og 31. var vinden 

i NØ 

September 

 

Varm.  

Det var varmt, men lummert 

frem til den 9., derefter blev 

det normalt for årstiden i resten 

af måneden. 

 

Vinden var mest i øst frem til 

den 5., derefter mest i vest og 

NV, den 17. og 18. var vinden i 

øst, derefter i syd og SV. Fra 

den 25. var vinden i SØ med 

tørvejr. 

 

Helsingør havde stærk storm 
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fra den 13.-19. var vinden i 

vest, i resten af måneden tem-

melig skiftende.  

 

Stavnsholt fik i de første dage 

af måneden megen regn, men 

havde derpå tørke og brænden-

de solhede frem til den 18. I 

disse dage var det ligeledes tørt 

i Nr. Tulstrup. 

 

Stavnsholt havde torden og 

stærk lummerhede den 18. 

Stavnsholt havde ligeledes 

stærk torden og regn den 21. 

Samme dag fik Nr. Tulstrup 

megen regn. Den 28. faldt der 

stærk regn i Nr. Tulstrup.  

 

Lufttrykket var højest den 31. 

og lavest den 28.  

 

Der var lavtrykspassager den 

21.-22., og 26.-28. 

 

Temperatur: 19,9 gr. C 

 

Det var meget stærk tørke frem 

til den 13., dog fik Klemensker 

meget stærk tordenregn den 4., 

så der stod vand som efter et 

tøbrud. 

 

Ved vejromslaget den 14. fik 

Stavnsholt stærk skylregn, der-

på fulgte dage med stærke 

regnbyger, fra den 22. blev det 

tørvejr, den 27. havde Nr. Tul-

strup dog stærk torden og regn.  

 

Lufttrykket var højest den 1. og 

lavest den 23.  

 

Der var lavtrykspassager den 

3.-6., 13., 16.-17., 19.-20., og 

22.-23. 

 

Temperatur: 18,1 gr. C 

den 10.-11. og stærk SSV-

storm natten mellem den 12. og 

13. Samtidig havde Nr. Tul-

strup meget stærk blæst. 

 

Stavnsholt havde stærk regn fra 

den 3.-6. Nr. Tulstrup havde 

dagsregn den 10. og meget 

stærk regn den 22.  

 

Lufttrykket var højest den 17. 

og lavest den 22.  

 

Der var lavtrykspassager den 

1.-5., 8.-11., 13., 19.-22. og 

den 29. 

 

Temperatur: 13,5 gr. C 

Oktober 

 

Meget kold.  

Det var gennemgående koldt 

måneden igennem, bortset fra 

en lunere periode fra den 14.-

22. 

 

Det var formentlig solrigt i 1. 

halvdel af måneden og igen fra 

den 20. 

 

Vinden var stedse i øst og SØ 

frem til den 13., derefter i vest 

til den 20. Den 21. og 22. var 

vinden i syd. Fra den 23. var 

vinden i NØ og øst, den 30. og 

November 

 

Varm.  

Det var meget varmt i 1. halv-

del af måneden, især omkring 

den 8. Fra den 16. blev det 

koldere, og der fulgte kortva-

rigt frost på bagsiden af storm-

lavtrykket den 19. Derefter 

blev det normalt for årstiden. 

Fra den 26. blev det vinterligt. 

 

Vinden var i vest frem til den 

19., derefter kortvarigt i nord 

den 20., derefter i SV, fra den 

27. var vinden i øst. 

 

December 

 

Normal.  

Det vinterlige vejr fra slutnin-

gen af november fortsatte i de 

første 3 dage af december, der-

efter blev vejret mildt frem til 

den 7., så kom et kuldefrem-

stød den 8., men straks den 9. 

efterfulgt af mildt vejr indtil 

det den 12. på ny slog om til 

frost. Fra den 18. blev det va-

rigt tøvejr, som holdt til den 

30. Den 31. var det let frost.  

 

Ifølge historiske stormflods-

hændelser var der stormflod fra 
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31. dog i syd. 

 

Den 29. -30. blæste en meget 

hård SSØ-storm ved Helsingør 

og Nyborg. 

 

Det var tørt frem til den 15. 

Den 16. havde Nr. Tulstrup 

regn og haglbyger. Det var at-

ter tørvejr fra den 20.-31. Må-

neden synes således at have 

været nedbørsfattig. 

 

Lufttrykket var højest den 3. og 

lavest den 15. Lufttrykket var 

gennemgående ret højt.  

 

Der var lavtrykspassager den 

10.-15., 18. og den 30.-31. 

 

Temperatur: 7,8 gr. C 

Måneden synes at have været 

meget nedbørsfattig. 

 

I forbindelse med den hårde 

SV til nord drejende storm den 

18.-20. var der højvande i ga-

derne i Korsør. 

 

Lufttrykket var højest den 5. og 

lavest den 15.  

 

Der var lavtrykspassager den 

3., 10.-15., og den 19. 

 

Temperatur: 5,5 gr. C 

den 7.-12. 

 

Vinden var i øst fra den 1.-3., 

derefter i NV til den 8., så i 

vest til den 11. Fra den 12.-16. 

var vinden i nord. Fra den 17.-

23. i vest og siden i NV. Den 

24. og 25. var vinden i SØ og 

syd. Fra den 26. og året ud var 

vinden i vest. 

 

Nr. Tulstrup havde kortvarigt 

stærk blæst den 7., Stavnsholt 

havde blæsende vejr fra den 8.-

11. Helsingør havde overmåde 

hård VNV-storm den 7. og 8. 

 

Stavnsholt fik sne den 1. og fra 

den 25.-28. Stavnsholt fik slud 

den 4. og 5. 

 

Nr. Tulstrup fik megen regn 

den 5., den 7. regn, hagl og 

snebyger, endvidere sne den 8., 

stærk regn den 11. og nogen 

sne den 15. Regn i dagene fra 

den 17., især den 22. Endelig 

kom der stærk regn den 29. 

 

Stavnsholt fik regn fra den 8.-

11. og fik megen regn den 19. 

 

Klemensker fik megen regn 

den 17. og 18. 

 

Juleaften: SØ-vind med gråt 

stille vejr. Intet snelandskab. 

 

Nytårsaften: Let barfrost med 

solskinsvejr.  

 

Lufttrykket var højest den 2. og 

3. og lavest den 6. Lufttrykket 
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var måneden igennem lavt.  

 

Der var lavtrykspassager den 

6., 9.-11., 14., 18.-21. og 25.-

27. 

 

Temperatur: 1,9 gr. C 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1792 

 

ÅRET 

 

Lufttrykket er angivet i tommer (og linier) kviksølvhøjde i Torricellis rør, temperaturen er målt i 

grader R., kl. 07, 12, eller 21 på Observatoriet på Rundetårn, (se bogen ”Middeltemperaturen i 

Danmark 1786-1800”). 

 

Observatoriet 

 

Den 1. januar lufttryk 28.0.7, temperatur ¾ grad, ssø-vind 

Den 2. januar lufttryk 28.1.0, temperatur 1 grad, øsø-vind 

Den 3. januar lufttryk 28.0.3, temperatur ½ grad, n-vind 

Den 4. januar lufttryk 28.0.6, temperatur - ¾ grad, nø-vind 

Den 5. januar lufttryk 28.0.9, temperatur 2 grader, v-vind 

Den 6. januar lufttryk 28.1.6, temperatur 2 ¾ grad, v-vind 

Den 7. januar lufttryk 27.10.5, temperatur - 3 ¾ grad, n-vind 

Den 8. januar lufttryk 28.1.9, temperatur - 7 ¼ grad, n-vind 

 

Helsingør, 2. januar 1792 

Den 13. december 1791 en overmåde stærk storm af SSØ. Der omtales to redninger af forliste skibe 

efter tapper indsats af redningsfolkene. Søfolkene blev reddet på næsten mirakuløs måde i uvejret. 

 

I afvigte år har følgende skibe passeret Sundet: engelske 3720, danske 1394, russiske 34, danzigske 

239, pappenburgske 125, kejserlige 46, preussiske 430, hollandske 1736, bremerske 135, svenske 

1816, lybeckske 86, oldenburgske 46, hamborgske 104, rostockske 318, kurlandske 34, portugisiske 

23, franske 88, amerikanske 45, spanske 28 og venetianske 5, i alt 10.452 skibe.  

 

Af en skivelse fra Schweiz af den 4. december 1791 

Afvigte sommer var på vore Alper ulykkelig for nogle rejsende, og beviser ved eksempler med hvor 

mange farer rejserne på bjergene i Schweiz og Savoyen er forbundne. Tre af de håbefuldeste unge 

personer døde den skrækkeligste død. En adelsmand von Escher styrtede på Montblanc, og blev 

sønderknust hængende på et klippestykke; hans værdige ven von Steiner styrtede på Pilatusbjerget 

og brækkede rygraden. Det samme vederfaredes en fra Pastaluzzi. Professor Izeler fra Schaffhausen 

blev med sønderknust rygrad og brækket arm fundet død ved foden af en af de appenzeiske Alper. 

Man formoder at han på det sted, hvor han blev fundet, i mange dage har kæmpet med døden.  

 

Observatoriet 

Den 9. januar lufttryk 27.10.9, temperatur - 5 ¾ grad, v-vind 

Den 10. januar lufttryk 27.5.5, temperatur - 4 ½ grad, sv-vind 

Den 11. januar lufttryk 27.5.5, temperatur -3 ¾ grader, sv-vind 
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Den 12. januar lufttryk 27.5.4, temperatur - 6 ½ grad, uvis vind 

Den 13. januar lufttryk 27.9.5, temperatur - 6 grader, n-vind 

Den 14. januar lufttryk 27.11.6, temperatur - 5 ½ grad, n-vind 

Den 15. januar lufttryk 27.10.4, temperatur - ½ grad, s-vind 

Den 16. januar lufttryk 27.9.5, temperatur 1 ¼ grad, s-vind 

Den 17. januar lufttryk 27.10.0, temperatur 1 ¾ grad, vnv-vind 

Den 18. januar lufttryk 27.8.8, temperatur - 2 grader, nv-vind 

 

Helsingør, 13. januar 1792 

Den 9de hujus om formiddagen begyndte en stærk storm først af SSV og siden af syd, som vedva-

rede hele dagen og natten. I går var megen drivis i Sundet, men i dag kun lidt ved landkanten. 

 

Helsingør, 20. januar 1792 

Der omtales den sidste hårde storm den 9. og 10. januar. I dagene omkring den 20. januar har vin-

den mest været vestlig, og Sundet fri for is. 

 

Moss, 14. januar 1792 

I mandags, tirsdags og onsdags (JER, dvs. fra den 9-11/1) har vi haft et sådant snefog, hvorved der 

er faldet så megen sne, at dens lige ikke i mands minde kan erindres. 

 

Observatoriet 

Den 19. januar lufttryk 27.9.5, temperatur - 2 ¼ grad, nv-vind 

Den 20. januar lufttryk 28.2.4, temperatur - 2 ½ grader, vnv-vind 

Den 21. januar lufttryk 28.4.0, temperatur - 4 ½ grad, nø-vind 

Den 22. januar lufttryk 28.5.1, temperatur - 3 ¾ grad, uvis vind 

Den 23. januar lufttryk 28.3.0, temperatur - 4 ½ grad, uvis vind 

Den 24. januar lufttryk 28.0.2, temperatur - ½ grad, sø-vind 

Den 25. januar lufttryk 27.9.0, temperatur 2 ¼ grad, s-vind 

Den 26. januar lufttryk 27.6.5, temperatur 2 ½ grad, sv-vind 

 

Helsingør, januar 1792 

Den 23. januar var Sundet næsten ganske belagt med is, men siden den tid har der kuns været lidt 

drivis. Den 24. januar måtte kinafareren ”Kronprinsen” formedelst tyk luft og snefog gå til ankers. 

 

Amsterdam, 17. januar 1792 

I bjergene af Chili (sic!) har man opdaget en sort hvede, som ifald den blev indført andensteds, måt-

te forandre agerdyrkningens hele gestalt. Det er en stængel, som bestandig vedvarer, og bær alle år 

overflødig sæd. Enhver familie har et vist antal stængler, som er tilstrækkelige til at ernære dem. 

 

Christiania, 18. januar 1792 

Efterat barometret allerede fra november-måned endog ved stille og smukt vejr havde vist meget 

lavt, faldt det først i december-måned pludselig så dybt ned, at det satte mig i forundring, og jeg 

forventede et jordskælv; efter 48 timer begyndte vel kviksølvet at stige noget, men det var kun ube-

tydeligt. Natten til den 14. december imellem kl. 1 og 2 fornam man på adskillige steder her i præ-
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stegjældet et let stød, forenet med en stærk susen i luften, som kom fra syd og gik til nord, mere 

langsom end hastig; en lille husmandsstue som står på klippegrund, rystede temmelig meget derved, 

men intet faldt ned, fra den tid blev luften meget vindig, til dels stormende og meget kold. Den 10., 

11. og 12. i januar måned har udmærket sig med en grusom storm fra NV; den 13. januar om for-

middagen havde vi 24 graders kulde; den 14., om morgenen kl. 9, stod termometret 26 grader under 

frysepunktet, men inden der var gået 3 timer var kulden aftaget med 7 grader. Den store sø Mjøsen, 

som i de 2de sidste vintre ikke har været tillagt med is, har lagt sig med is. 

  

Observatoriet 

Den 27. januar lufttryk 27.6.6, temperatur - ½ grad, nv-vind 

Den 28. januar lufttryk 27.11.9, temperatur - ½ grad, v-vind 

Den 29. januar lufttryk 27.7.6, temperatur 3 ¼ grad, v-vind 

Den 30. januar lufttryk 28.1.7, temperatur 2 grader, sø-vind 

Den 31. januar lufttryk 28.1.0, temperatur 4 grader, v-vind 

Den 1. februar lufttryk 28.1.2, temperatur 4 ½ grad, uvis vind 

Den 2. februar lufttryk 28.1.1, temperatur 4 ½ grad, uvis vind 

Den 3. februar lufttryk 27.8.8, temperatur 4 ½ grad, v-vind 

Den 4. februar lufttryk 27.9.0, temperatur 3 grader, nv-vind 

Den 5. februar lufttryk 27.11.0, temperatur - ½ grad, nv-vind 

Den 6. februar lufttryk 28.1.0, temperatur 3 ¼ grad, vnv-vind 

Den 7. februar lufttryk 28.0.2, temperatur 2 ¾ grad, sø-vind 

 

København, 30. januar 1792 

Kapitelstaksten i Sjælland: rugen 17 mark pr. td., byggen 10 mark pr. td. og havren 7 mark pr. td. 

 

Paris, 23. januar 1792 

Emigranterne rejser bort endog på den ubehageligste årstid, da vejene ligger fulde af sne. Allerede 

er 1500 af dem, skønt vejene formedelst den høje sne og is næppe kan passeres, afrejst. 

 

Korsør, 5. februar 1792 

Endelig ankom postsækken, som skulle være ankommet den 2. februar i dag den 5. februar, efter at 

færgefolkene fra Nyborg dermed 2de gange havde måttet gå tilbage formedelst isgang og stærk 

storm. Den 4. februar var der is og stærk storm. 

 

Observatoriet 

Den 8. februar lufttryk 27.10.0, temperatur 3 ½ grad, uvis vind 

Den 9. februar lufttryk 28.4.0, temperatur - 1 ½ grad, n-vind 

Den 10. februar lufttryk 28.3.0, temperatur 3 ¾ grad, vnv-vind 

Den 11. februar lufttryk 28.0.0, temperatur 4 grader, vnv-vind 

Den 12. februar lufttryk 27.11.6, temperatur 3 ½ grad, nv-vind 

Den 13. februar lufttryk 28.3.6, temperatur -1 ¼ grad, sø-vind   

Den 14. februar lufttryk 28.3.6, temperatur - 3 ¾ grad, nv-vind 

Den 15. februar lufttryk 28.4.9, temperatur - 6 ½ grad, n-vind   
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Observatoriet 

Den 16. februar lufttryk 28.6.7, temperatur -7 ½ grad, nø-vind  

Den 17. februar lufttryk 28.4.1, temperatur - 4 grader, nø-vind 

Den 18. februar lufttryk 28.3.7, temperatur - 2 ¾ grad, ø-vind 

Den 19. februar lufttryk 28.0.2, temperatur - 1 ½ grad, ø-vind 

Den 20. februar lufttryk 27.9.5, temperatur - 5 grader, ø -vind 

Den 21. februar lufttryk 27.9.0, temperatur - 3 ¾ grad, sø-vind 

Den 22. februar lufttryk 27.10.0, temperatur - 1 grad, s-vind 

Den 23. februar lufttryk 27.11.0, temperatur - 4 grader, nv-vind 

Den 24. februar lufttryk 28.2.6, temperatur - 6 ¼ grad, nnv-vind 

 

Korsør, 20. februar 1792 

Den meget hårde østlige stormvind og stærke frost har forårsaget, at de 2de sidste poster for den 

16de og 19de februar fra Holsten er udeblevet. Hård modvind og en mængde drivis i Storebælt. 

 

Helsingør, 24. februar 1792 

Sundet er, så vidt man kan se, aldeles tillukket med is. 

 

Helsingør, 27. februar 1792 

I går var Sundet mellem Hveen og Sofienberg aldeles tillukket, men i dag er ¼ mil åbent vand midt 

i Sundet. 

 

Observatoriet 

Den 25. februar lufttryk 28.5.0, temperatur - 5 ¼ grad, ssø-vind 

Den 26. februar lufttryk 28.4.6, temperatur - 1 grad, sø-vind 

Den 27. februar lufttryk 28.5.0, temperatur - 3 ½ grad, sø-vind 

Den 28. februar lufttryk 28.6.6, temperatur - 3 ¼ grad, sø-vind 

Den 29. februar lufttryk 28.7.7, temperatur - 3 ½ grad, sø-vind 

Den 1. marts lufttryk 28.5.8, temperatur - 3 grader, sø-vind 

Den 2. marts lufttryk 28.1.0, temperatur - 2 grader, sø-vind 

Den 3. marts lufttryk 27.11.5, temperatur - 1 ¾ grader, sø-vind 

 

Edsberg i Norge, 17. februar 1792 

Vejret her i Smålenene (imellem Christiania og Frederikshald) har fra den 9.-15. januar været 

mærkværdig.  Den 9de og 10de faldt der med NØ-blæst så dyb sne, at det opholdte posterne, og 

mange måtte ligge hele dage over, før de kom frem. Ved søkanten faldt der ligesåmeget sne som i 

Oplandet, hvilket er tværtimod det sædvanlige, siden stille og klart vejr. Den 13de kl.7 om morge-

nen sank rheamurs termometer til 24 grader under frysepunktet, den største kulde, som har været 

her i egnen i 10 år. Middag vistes 20 grader og om aftenen 22 grader, da himlen trak sig over med 

nogle dog ikke tykke skyer, hvorpå klokken imellem 10 og 12 hørtes og sås af mange torden og lyn-

ild, men begge især den første ikke stærk. Den 14de om morgenen 20 grader under frysepunktet, 

men mod aften 17 grader, og siden har kuldens strenghed aftaget. Man erindrer sig, at i København 
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var kulden kun 6 grader, da den hér var 24. Min korrespondance med det meteorologiske selskab i 

Manheim vil oplyse om forskellen i flere frostmålinger (?) på samme tid. 

 

Helsingør, 2. marts 1792 

Sundet er endnu for det meste fuldt af drivis og overfarten meget besværlig. 

 

Korsør, 2. marts 1792 

Posten, der afgik fra København tirsdag den 28. februar, kom efter adskillige forgæves gjorte forsøg 

i megen is, i dag over til Sprogø. Men der var intet at se til de fra Fyn forventede poster. 

 

Korsør, 4. marts 1792 

Isen er noget adskilt, men transporten, på grund af tykt vejrlig og en mængde drivis på Renden, dog 

yderst hasarderet. 

  

Observatoriet 

Den 4. marts lufttryk 27.10.6, temperatur 2 grader, uvis vind 

Den 5. marts lufttryk 27.4.8, temperatur - 5 ¼ grad, nv-vind 

Den 6. marts lufttryk 27.10.9, temperatur - 8 grader, ø-vind 

Den 7. marts lufttryk 27.8.2, temperatur - 6 grader, ø-vind 

Den 8. marts lufttryk 27.10.0, temperatur - 9 ½ grad, ø-vind 

Den 9. marts lufttryk 28.1.5, temperatur - 12 ½ grad, nnø-vind 

Den 10. marts lufttryk 28.4.5, temperatur - 11 grader, nnø-vind 

Den 11. marts lufttryk 28.6.1, temperatur - 7 ¾ grad, uvis vind 

 

Helsingør, 9. marts 1792 

Mellem Snekkersten og Hveen er Sundet overalt tillukket, dog har man endnu ikke hørt om nogen 

passage over isen. I dag var der kun en lille åbning i isen mellem Kronborgs pynt og Helsingborg. 

 

Korsør, 9. marts 1792 

Den hårde østlige storm og stærke frost på ny, tillige med gammel drivis på vestsiden af Sprogø har 

været årsag til, at aldeles ingen isbåd er kommet fra Fyn eller Sprogø siden den 4. marts. I dag er 

det stærk frost og modvind. 

 

Helsingør, 12. marts 1792 

Den 10. marts var Sundet mellem Snekkersten og Ven aldeles lukket, og nogle folk gik over til Hel-

singborg. Men imellem dette sted og Kronborgs Pynt er en tredjedel åbent vand. 

 

Observatoriet 

Den 12. marts lufttryk 28.6.9, temperatur - 3 grader, uvis vind 

Den 13. marts lufttryk 28.6.9, temperatur - 3 grader, sv-vind 

Den 14. marts lufttryk 28.4.0, temperatur - 1 ½ grad, s-vind 

Den 15. marts lufttryk 27.8.0, temperatur 3 grader, s-vind 

Den 16. marts lufttryk 27.9.7, temperatur 2 ¾ grad, v-vind 

Den 17. marts lufttryk 27.11.1, temperatur 3 ¼ grad, uvis vind 
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Den 18. marts lufttryk 28.1.9, temperatur 3 ½ grad, s-vind 

 

Helsingør, 19. marts 1792 

Imellem Ven og Snekkersten ligger isen endnu fast, såvel som og her ved landet, men mellem 

Kronborg og Helsingborg er 2/3 del åbent vand. 

 

Trondhjem, 9. marts 1792 

Vinteren begyndte allerede her først i november-måned, og den 7. februar 1792 var kulden - 11 gra-

der. Kulden har været bestandig og streng, dog har den værste kulde ikke været over 19-20 graders 

frost. I denne uge har den været - 17 ½ grad. Efter nytår er der faldet en mængde sne. 

 

Ålborg, 16. marts 1792 

I sidste uge faldt der overalt store mængder sne, og på sine steder ligger sneen højt over husene. 

Nogle steder har man ikke kunnet arbejde sig gennem sneen, men har måttet blive inde i huset. Især 

meget sne onsdag og torsdag i forrige uge, (JER, dvs. den 7. og 8. marts). På vejene står der vogne, 

der er forladte i sneen. 

 

Observatoriet 

Den 19. marts lufttryk 28.3.1, temperatur 4 ¼ grad, uvis vind 

Den 20. marts lufttryk 28.5.5, temperatur 3 ¼ grad, sv-vind 

Den 21. marts lufttryk 28.4.5, temperatur 4 ½ grader, ssv-vind 

Den 22. marts lufttryk 28.3.6, temperatur 4 grader, uvis vind 

Den 23. marts lufttryk 28.2.0, temperatur 5 grader, sv-vind 

Den 24. marts lufttryk 28.1.2, temperatur 6 ¾ grad, s-vind 

Den 25. marts lufttryk 27.11.0, temperatur 5 ½ grad, s-vind 

Den 26. marts lufttryk 27.10.5, temperatur 5 grader, sv-vind 

 

Helsingør, 26. marts 1792 

På grund af det bestandigt stille vejr er Sundet overmåde fuld af drivis og overfarten meget besvær-

lig. 

 

Observatoriet 

Den 27. marts lufttryk 27.11.3, temperatur 7 grader, v-vind 

Den 28..marts lufttryk 28.0.1, temperatur 8 ½ grad, sv-vind 

Den 29. marts lufttryk 28.3.3, temperatur 7 ½ grad, ssv-vind 

Den 30. marts lufttryk 28.2.0, temperatur 7 ½ grad, ssv-vind 

Den 31. marts lufttryk 28.2.6, temperatur 7 grader, sv-vind 

Den 1. april lufttryk 28.1.5, temperatur 5 ½ grad, s-vind 

Den 2. april lufttryk 27.10.0, temperatur 5 ¾ grad, uvis vind 

Den 3. april lufttryk 27.9.0, temperatur 8 ¾ grad, sv-vind 

Den 4. april lufttryk 27.7.3, temperatur 7 ½ grad, ssø-vind 

Den 5. april lufttryk 28.3.8, temperatur 9 grader, s-vind 

Den 6. april lufttryk 27.9.0, temperatur 5 grader, uvis vind 
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Helsingør, 30. marts 1792 

Den 26. marts var Sundet overalt belagt med svær drivis. Vinden var i SV med tyk luft og stille 

vejr. Den 27. marts var vinden i VNV med hvilken drivisen gik over til den svenske val. Om efter-

middagen den 27. marts gik vinden om til SSØ. Den mængde drivis, som kom fra Østersøen, forår-

sagede, at Sundet overalt var lukket og færdslen stoppet. I går ankom en engelsk brig og en pink fra 

Kønigsberg, hvilke søgte deres tilflugt under landet mellem Snekkersten og Humlebæk, hvor de 

begge ligger fast i isen. Sundet var endnu i dag fuldt med stærk drivis. På Lappegrunden uden for 

Kronborg står en engelsk brig lastet med kul til København. Imellem den 24. og 25. marts om nat-

ten blev en hollandsk smakke oversejlet 2 mil ØSØ for Skagen, så den sank på få minutter. I dette 

øjeblik kom endnu et skib fra Østersøen. 

 

København, 30. marts 1792 

Kaptajn Soelberg er i dag gået under sejl til Vestindien og kaptajn Olsen til Marseille med hvede. 

 

Korsør, 29. marts 1792 

Isbåden går endnu. 

 

Helsingør, 3. (sic!) april 1792 

Den 3. april gik vinden om til SSV, og de skibe, som lå i Hornbæk bugt, kom her på Rheden. Dagen 

derpå gik vinden mere til vesten. I går var vinden SSØ med tyk luft og regnvejr. I dag er vinden NV 

med tyk luft og regnvejr. 

 

Observatoriet 

Den 7. april lufttryk 28.3.8, temperatur 9 grader, s-vind 

Den 8. april lufttryk 28.5.6, temperatur 9 ¼ grad, v-vind 

Den 9. april lufttryk 28.5.0, temperatur 10 ½ grad, nv-vind 

Den 10. april lufttryk 28.4.6, temperatur 12 grader, nv-vind 

Den 11. april lufttryk 28.4.9, temperatur 11 ¾ grad, ssø-vind 

Den 12. april lufttryk 28.4.0, temperatur 11 grader, sv-vind 

Den 13. april lufttryk 28.3.3, temperatur 10 ¾ grad, vsv-vind 

Den 14. april lufttryk 28.5.9, temperatur 3 ¼ grad, ø-vind 

 

Helsingør, 13. april 1792 

Den 6te, 7de, 8de og 9de var vinden i VNV. Den 10de var vejret aldeles stille. Den 11. og 12. april 

ligeledes stille vejr. I dag er vinden NV, klar luft og stille vejr. 

 

Observatoriet 

Den 15. april lufttryk 28.6.0, temperatur 5 grader, nv-vind 

Den 16. april lufttryk 28.5.0, temperatur 7 grader, nv-vind 

Den 17. april lufttryk 28.2.0, temperatur 5 grader, nv-vind 

Den 18. april lufttryk 27.11.8, temperatur 5 grader, øsø-vind 

Den 19. april lufttryk 27.10.9, temperatur 3 ¾ grad, ø-vind 
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Den 20. april lufttryk 28.2.1, temperatur 2 grader, nø-vind 

Den 21. april lufttryk 28.6.0, temperatur 5 ½ grad, vsv-vind 

Den 22. april lufttryk 28.3.0, temperatur 7 ½ grad, sv-vind 

 

Helsingør, 20. april 1792 

Den 19de gik vinden om til ØNØ med klar luft. I dag er vinden i NNØ med klar luft og frostvejr. 

 

Observatoriet 

Den 23. april lufttryk 28.2.4, temperatur 13 ¾ grad, sv-vind 

Den 24. april lufttryk 28.1.0, temperatur 12 ½ grad, s-vind 

Den 25. april lufttryk 28.0.7, temperatur 12 grader, s-vind 

Den 26. april lufttryk 28.4.6, temperatur 11 ½ grad, nv-vind 

Den 27. april lufttryk 28.5.5, temperatur 13 ¾ grad, vsv-vind 

Den 28. april lufttryk 28.5.0, temperatur 12 ¾ grader, sv-vind 

Den 29. april lufttryk 28.6.9, temperatur 11 ½ grad, nv-vind 

Den 30. april lufttryk 28.0.9, temperatur 12 ¾ grad, nv-vind 

 

Stockholm, 23. april 1792 

Kongemorderen, Jacob Johan Ankarstrøm, som ved sin uhørte misgerning har skilt sig ved al med-

borgerlig anseelse tilligemed hæder og ære, samt forbrudt adelig stand, udstod forleden torsdag, 

fredag og lørdag, den 19de, 20de og 21de i denne måned, den del af den ham tildømte straf: at han 

på 3 forskellige torve, 2 timer hver dag, blev sat i halsjern ved en kag, hvorpå var fæstet en tavle 

med påskriften: Kongemorderen Jacob Johan Ankarstrøm, hvorpå han hver gang blev hudstrøgen af 

bøddelknægten. Efter foregående beredelse bliver han ufortøvet udført til galgepladsen, for at miste 

højre hånd, hoved og lægges på stejle. 

 

Observatoriet 

Den 1. maj lufttryk 27.10.6, temperatur 9 ¼ grad, v-vind 

Den 2. maj lufttryk 27.11.0, temperatur 7 ½ grad, v-vind 

Den 3. maj lufttryk 28.0.0, temperatur 5 ¾ grad, vnv-vind 

Den 4. maj lufttryk 28.0.6, temperatur 6 grader, nv-vind 

Den 5. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 2 ½ grad, ø-vind 

Den 6. maj lufttryk 28.5.3, temperatur 12 grader, ønø-vind 

Den 7. maj lufttryk 28.6.0, temperatur 13 ½ grad, ø-vind 

 

Observatoriet 

Den 8. maj lufttryk 28.3.1, temperatur 12 ½ grad, sv-vind 

Den 9. maj lufttryk 27.11.0, temperatur 9 ¾ grad, nv-vind 

Den 10. maj lufttryk 27.11.4, temperatur 9 ¼ grad, n-vind 

Den 11. maj lufttryk 27.11.6, temperatur 6 ¼ grad, v-vind 

Den 12. maj lufttryk 28.0.6, temperatur 5 grader, nnø-vind 

Den 13. maj lufttryk 28.3.6, temperatur 6 ¾ grad, nv-vind 

Den 14. maj lufttryk 28.3.0, temperatur 8 grader, v-vind 

Den 15. maj lufttryk 28.5.1, temperatur 9 grader, nv-vind 
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Den 16. maj lufttryk 28.3.0, temperatur 10 ¼ grad, s-vind 

 

Observatoriet 

Den 17. maj lufttryk 28.0.0, temperatur 12 ¼ grad, ssø-vind 

Den 18. maj lufttryk 28.0.6, temperatur 10 grader, sv-vind 

Den 19. maj lufttryk 28.1.9, temperatur 12 ½ grad, vnv-vind 

Den 20. maj lufttryk 28.2.6, temperatur 13 ½ grad, v-vind 

Den 21. maj lufttryk 28.3.0, temperatur 14 ¾ grad, ø-vind 

Den 22. maj lufttryk 28.3.0, temperatur 12 ½ grad, nv-vind 

Den 23. maj lufttryk 28.4.1, temperatur 11 ¼ grad, nv-vind 

Den 24. maj lufttryk 28.5.4, temperatur 12 grader, nv-vind 

Den 25. maj lufttryk 28.6.0, temperatur 11 ½ grad, n-vind 

 

Observatoriet                         

Den 26. maj lufttryk 28.0.7, temperatur 13 ½ grad, s-vind 

Den 27. maj lufttryk 28.0.0, temperatur 14 ¾ grad, sv-vind 

Den 28. maj lufttryk (mangler), temperatur 12 ¼ grad, sø-vind 

Den 29. maj lufttryk 28.0.6, temperatur 13 ½ grad, s-vind 

Den 30. maj lufttryk 28.1.3, temperatur 12 ½ grad, n-vind 

Den 31. maj lufttryk 28.3.4, temperatur 13 grader, n-vind 

Den 1. juni lufttryk 28.4.6, temperatur 15 ¼ grad, ø-vind 

 

Bryssel, 20. maj 1792 

Der omtales et stærkt tordenvejr ved Mons natten mellem den 16. og 17. maj. 

 

Observatoriet 

Den 2. juni lufttryk 28.4.0, temperatur 17 ¼ grad, ø-vind 

Den 3. juni lufttryk (mangler), temperatur 16 grader, n-vind 

Den 4. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 14 ½ grad, nø-vind                      

Den 5. juni lufttryk 28.0.2, temperatur 10 ¼ grad, ø-vind 

Den 6. juni lufttryk 28.2.0, temperatur 12 ¾ grad, sø-vind 

Den 7. juni lufttryk 28.3.4, temperatur 14 ¼ grad, ø-vind           

Den 8. juni lufttryk 27.11.8, temperatur 19 ½ grad, ssø-vind 

Den 9. juni lufttryk 28.0.7, temperatur 17 grader, sv-vind 

Den 10. juni lufttryk 28.2.1, temperatur 14 ¼ grad, sv-vind           

Den 11. juni lufttryk 27.10.7, temperatur 15 grader, s-vind 

Den 12. juni lufttryk 27.11.6, temperatur 15 ¾ grad, sv-vind 

Den 13. juni lufttryk 28.0.5, temperatur 13 ½ grad, nv-vind           

Den 14. juni lufttryk 28.0.2, temperatur 15 ¼ grader, sø-vind 

Den 15. juni lufttryk 28.3.8, temperatur 12 grader, nv-vind 

 

Observatoriet 

Den 16. juni lufttryk 28.4.9, temperatur 11 ¾ grad, nv-vind           

Den 17. juni lufttryk 28.5.7, temperatur 15 grader, n-vind 
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Den 18. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 15 ½ grad, uvis vind 

Den 19. juni lufttryk 28.0.6, temperatur 16 ¼ grad, n-vind           

Den 20. juni lufttryk 27.10.6, temperatur 16 ¾ grad, ø-vind 

Den 21. juni lufttryk 27.10.2, temperatur 15 ½ grad, nv-vind 

Den 22. juni lufttryk 27.11.9, temperatur 12 ½ grad, nv-vind           

Den 23. juni lufttryk 28.2.8, temperatur 16 ¼ grad, nv-vind 

Den 24. juni lufttryk 28.4.0, temperatur 17 ½ grad, uvis vind 

Den 25. juni lufttryk 28.3.3, temperatur 15 ½ grad, sv-vind           

Den 26. juni lufttryk 28.3.7, temperatur 17 ¼ grader, nø-vind 

Den 27. juni lufttryk 28.4.5, temperatur 17 ¾ grad, nø-vind 

Den 28. juni lufttryk 28.3.7, temperatur 18 ½ grad, sv-vind           

Den 29. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 17 ¼ grad, vsv-vind 

Den 30. juni lufttryk 27.11.6, temperatur 15 grader, ssv-vind 

 

Paris, 21. juni 1792 

I går forefaldt følgende voldsomheder på det kgl. slot: En trop mennesker, ca. 10.000 mand stærk, 

med Santerre og St. Huruge i spidsen, og forsynet med 6 kanoner trak op til Nationalforsamlingen. 

Alting var aftalt. Portneren selv åbnede døren for den, dog som man siger, ved en fejltagelse. Herfra 

begav horden sig til Karusselpladsen, hvor gitterværket fandtes lukket. Man havde brugt den forsig-

tighed, at forsamle på slottet, dels i de forskellige gårde, dels i haven, mere end 10.000 mand af na-

tionalgarden, stærke detachementer af schweizere, ja endog et detachement af nationalgendarmeriet 

til fods; og havde man villet, havde det været en let sag, at have haft 7-8 gange så mange ved hån-

den, for at drive hele den bevæbnede horde tilbage; men man havde forudset alle ting. Et stærkt de-

tachement af schweizergarden stod ved gitterværket. Dette måtte man bringe bort, thi det alene hav-

de været i stand til at gøre modstand, og dette begyndte man således: Et detachement nationalgen-

darmeri til fods, som stod uden for gitterværket, råbte til schweizerne, at de skulle forlade deres po-

ster, det tilkom ikke fremmede at besætte dem. I begyndelsen lyttede schweizerne ikke, men gen-

darmerne blev ved og truede med at skyde, schweizerne fik derefter befaling om at trække sig tilba-

ge. De gjorde det uvilligt. Derpå rystede gendarmerne krudtet af deres pander på jorden og råbte, at 

de ikke ville skyde på borgerne. En af sopeurerne (?) som var i spidsen af horden, slog med øksen 

mod gitterværket, så det sprang op, og den hele horde trængte ind i gårdene.  De øvrige gitterværker 

blev åbnet for dem. De slog to døre til slotsgemakkerne i stykker. Døren til kongens gemak stødte 

de op, styrtede ind og omringede kongen. Man krævede to dekreters sanktion, at ministrene skulle 

tilbagekaldes og tillod sig de uværdigste fornærmelser mod kongens person. En af hoben trykkede 

med magt hans hånd og sagde: Føl at jeg er stærkere end du. En kvinde satte den røde hue på 

ham…Man tvang endog kongen til at drikke et glas vin på nationens sundhed. Man trængte ind til 

dronningen, som uddelte mange nationalkokarder og trefarvede bånd. Hun holdt dauphinen stående 

foran sig på bordet og græd… 

 

Tønsberg, 21. juni 1792 

Den 8. juni opkom her noget efter middag et hårdt vejr, som begyndte at vise sig i SV med sorte 

skyer, en græsselig lynild og nogen torden. Dette trak sig omkring til vestkanten og endte omsider i 

NØ. Omtrent kl. 7 om aftenen begyndte det at regne så grusomt, som næsten intet levende menne-

ske kan erindre, og denne regn, der lignede et skybrud, vedvarede til kl. 10. Da regnen ophørte steg 
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alle elve og bække over sine grænser, og alle dale og sletter stod ganske under vand. Landmanden 

heromkring har ved denne vandflod lidt ret meget, da næsten enhver bro er bortrevet af vandet, og 

en mængde save- og møllebrug har lidt samme skæbne.  

         

Observatoriet 

Den 1. juli lufttryk 27.11.6, temperatur 14 ¾ grad, vsv-vind 

Den 2. juli lufttryk 28.0.9, temperatur 14 ¼ grad, vnv-vind 

Den 3. juli lufttryk 28.1.9, temperatur 14 ¾ grad, v-vind 

Den 4. juli lufttryk 28.2.2, temperatur 16 ½ grad, s-vind 

Den 5. juli lufttryk 28.1.0, temperatur 18 ¼ grad, s-vind 

Den 6. juli lufttryk 28.1.9, temperatur 17 ¼ grad, ø-vind 

Den 7. juli lufttryk 28.3.4, temperatur 17 grader, n-vind 

Den 8. juli lufttryk 28.4.4, temperatur 20 grader, s-vind 

 

Observatoriet 

Den 9. juli lufttryk 28.5.5, temperatur 19 ½ grad, ssø-vind 

Den 10. juli lufttryk 28.5.7, temperatur 22 ½ grad, sø-vind 

Den 11. juli lufttryk 28.4.8, temperatur 22 ¼ grad, sø-vind 

Den 12. juli lufttryk 28.3.2, temperatur 21 ¾ grad, sø-vind 

Den 13. juli lufttryk 28.2.2, temperatur 22 grad, sv-vind 

Den 14. juli lufttryk 28.3.8, temperatur 19 grad, v-vind 

Den 15. juli lufttryk 28.5.0, temperatur 19 ¼ grad, nv-vind 

Den 16. juli lufttryk 28.4.6, temperatur 18 ¾ grad, v-vind 

Den 17. juli lufttryk 28.3.3, temperatur 20 grader, sv-vind 

Den 18. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 20 ¼ grad, s-vind 

 

Observatoriet 

Den 19. juli lufttryk 28.2.6, temperatur 19 ¾ grad, uvis vind 

Den 20. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 18 grader, nv-vind 

Den 21. juli lufttryk 28.0.0, temperatur 16 ½ grad, ssø-vind 

Den 22. juli lufttryk 27.11.2, temperatur 20 ½ grad, sv-vind 

Den 23. juli lufttryk 28.0.6, temperatur 17 grader, n-vind 

Den 24. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 18 grader, nnø-vind 

Den 25. juli lufttryk 28.2.8, temperatur 18 ½ grad, sø-vind 

Den 26. juli lufttryk 28.0.9, temperatur 16 ½ grad, s-vind 

 

Danneryd i Sverige, 17. juli 1792 

Den største varme, som formentlig har været i mange år, var i afvigte uge, da den her i sognet dag-

lig steg til 28 a 30 grader, men torsdag den 12. juli til 31 grader i skyggen på den nordre side af en 

bygning, på den søndre side til 45 grader, og i fri luft, eller da termometret blev sat på en fri mark, 

til 35 grader. Under den allerstørste stille rejste sig denne dag hastigt en orkan, som kuldkastede 

gærder og folk og udslog vinduerne, hvor den for frem. 
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Observatoriet 

Den 27. juli lufttryk 28.0.7, temperatur 18 ¾ grad, sv-vind 

Den 28. juli lufttryk 27.11.0, temperatur 17 ¾ grad, sø-vind 

Den 29. juli lufttryk 27.11.9, temperatur 16 ¼ grad, nv-vind 

Den 30. juli lufttryk 28.2.8, temperatur 18 grader, sv-vind 

Den 31. juli lufttryk 28.6.0, temperatur 20 grader, ø-vind 

Den 1. august lufttryk 28.7.8, temperatur 20 grader, nv-vind 

Den 2. august lufttryk 28.7.0, temperatur 20 grader, nø-vind 

 

Observatoriet 

Den 3. august lufttryk 28.5.0, temperatur 19 grader, ønø-vind 

Den 4. august lufttryk 28.4.2, temperatur 18 ½ grad, sø-vind 

Den 5. august lufttryk 28.4.2, temperatur 18 grader, sø-vind 

Den 6. august lufttryk 28.4.2, temperatur 19 grader, nø-vind 

Den 7. august lufttryk 28.5.0, temperatur 18 ¼ grader, nø-vind 

Den 8. august lufttryk 28.5.4, temperatur 19 ¾ grad, nø-vind 

Den 9. august lufttryk 28.5.0, temperatur 18 ½ grad, nv-vind 

Den 10. august lufttryk 28.4.6, temperatur 18 grader, nv-vind 

Den 11. august lufttryk 28.3.6, temperatur 18 ½ grad, nv-vind 

Den 12. august lufttryk 28.3.1, temperatur 16 ¼ grad, nv-vind 

Den 13. august lufttryk 28.2.9, temperatur 18 ½ grad, sv-vind   

Den 14. august lufttryk 28.0.4, temperatur 17 ½ grad, v-vind 

Den 15. august lufttryk 28.1.2, temperatur 16 ½ grad, ssø-vind   

  

Observatoriet 

Den 16. august lufttryk 27.11.1, temperatur 16 grader, uvis vind  

Den 17. august lufttryk 27.9.6, temperatur 16 ½ grad, nv-vind 

Den 18. august lufttryk 27.11.4, temperatur 15 ½ grad, nv-vind 

Den 19. august lufttryk 27.9.9, temperatur 16 ¼ grad, ø-vind 

Den 20. august lufttryk 27.9.3, temperatur 12 ½ grad, nnv -vind 

Den 21. august lufttryk 27.11.0, temperatur 14 ¼ grad, nnv-vind 

Den 22. august lufttryk 27.10.0, temperatur 17 ½ grad, sv-vind 

Den 23. august lufttryk 27.8.5, temperatur 17 ¾ grad, vsv-vind 

Den 24. august lufttryk 27.9.3, temperatur 15 ¾ grad, v-vind 

 

Observatoriet 

Den 25. august lufttryk 27.11.4, temperatur 16 grader, vnv-vind 

Den 26. august lufttryk 28.0.0, temperatur 15 ½ grad, sv-vind 

Den 27. august lufttryk 28.0.1, temperatur 19 grader, v-vind 

Den 28. august lufttryk 28.2.2, temperatur 14 ½ grad, v-vind 

Den 29. august lufttryk 28.4.7, temperatur 14 ¾ grad, nv-vind 

Den 30. august lufttryk 28.5.1, temperatur 13 ¾ grad, nø-vind 

Den 31. august lufttryk 28.5.0, temperatur 14 ½ grad, ø-vind 

Den 1. september lufttryk 28.3.6, temperatur 15 grader, sø-vind 
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Den 2. september lufttryk 28.2.6, temperatur 16 ¼ grad, nv-vind 

Den 3. september lufttryk 28.2.0, temperatur 15 ¾ grad, uvis vind 

 

Observatoriet 

Den 4. september lufttryk 28.0.4, temperatur 16 ½ grad, sø-vind 

Den 5. september lufttryk 28.0.0, temperatur 15 grader, ø-vind 

Den 6. september lufttryk 28.0.9, temperatur 15 grader, n-vind 

Den 7. september lufttryk 28.3.0, temperatur 14 ½ grad, v-vind 

Den 8. september lufttryk 28.2.0, temperatur 15 ¼ grad, sv-vind 

Den 9. september lufttryk 28.1.4, temperatur 15 grader, nv-vind 

Den 10. september lufttryk 27.9.6, temperatur 13 grader, v-vind 

Den 11. september lufttryk 27.8.8, temperatur 12 ¼ grad, v-vind 

 

Observatoriet 

Den 12. september lufttryk 27.10.0, temperatur 12 grader, nv-vind 

Den 13. september lufttryk 27.8.3, temperatur 12 ½ grad, sv-vind 

Den 14. september lufttryk 27.11.9, temperatur 11 grader, vnv-vind 

Den 15. september lufttryk 28.3.0, temperatur 11 ½ grad, ø-vind 

Den 16. september lufttryk 28.5.3, temperatur 11 grader, nv-vind 

Den 17. september lufttryk 28.6.5, temperatur 9 ½ grad, sø-vind 

Den 18. september lufttryk 28.3.6, temperatur 10 grader, ønø-vind 

 

Helsingør, 17. september 1792 

Den 10. og 11. september havde vi en stærk storm af VSV og overmåde højt vand. Natten mellem 

den 12. og 13. september stormede det ligeledes stærkt af SSV, hvorved adskillige her liggende ski-

be mistede ankre og tov. 

 

København, 24. september 1792 

Naturhistorie-Selskabet 

Selskabets forelæsninger i denne vinter er følgende: 

1) Hr. professor Wahl tilendebringer de i forrige år begyndte forelæsninger over dyrelæren, og 

begynder med læren om bloddyrene samt læren om de stenskallede dyr (conchyl). Disse fo-

relæsninger afholdes mandag, tirsdag, torsdag og fredag, om formiddagen kl. 9-10. Men da 

denne formiddagsforelæsning muligvis ikke er bekvem for alle tilhørere, så læses det samme 

kollegium igen på de anførte dage om eftermiddagen fra kl. 4-5. Når forelæsningerne over 

denne del af systemet er til ende, vil det blive bekendtgjort, hvad der læses over den øvrige 

tid af vinteren. Disse forelæsninger begynder mandag den 1. oktober. 

2) Hr. regimentsfeldskærer Schumacher afholder forelæsninger over mineralogien onsdag og 

lørdag eftermiddag kl. 4-6. Denne forelæsning begynder onsdag den 3. oktober. 

3)  Hr. hofapoteker Becker afholder forelæsninger ligesom forrige vinter over den tekniske 

kemi (håndværker eller næringskemien) mandag, tirsdag og fredag, om eftermiddagen kl. 5-

6. Denne forelæsning begynder mandag den 1. oktober. Foranførte forelæsninger, som alle 

holdes i selskabets læsesal på det kgl. palais, er offentlige og kan uden betaling bivånes af 

enhver, som behager at høre dem. 
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Observatoriet 

Den 19. september lufttryk 28.2.8, temperatur 12 grader, sv-vind 

Den 20. september lufttryk 28.0.1, temperatur 12 ½ grad, s-vind 

Den 21. september lufttryk 27.8.0, temperatur 12 grader, sv-vind 

Den 22. september lufttryk 27.6.0, temperatur 10 ½ grad, sø-vind 

Den 23. september lufttryk 27.10.0, temperatur 11 ¼ grad, sv-vind 

Den 24. september lufttryk 27.10.0, temperatur 12 grader, v-vind 

Den 25. september lufttryk 27.11.0, temperatur 11 ¾ grad, ssø-vind 

Den 26. september lufttryk 28.2.8, temperatur 11 ½ grad, ø-vind 

 

Observatoriet 

Den 27. september lufttryk 28.4.0, temperatur 11 ¼ grad, nø-vind 

Den 28.september lufttryk 28.3.3, temperatur 10 ¼ grad, uvis vind 

Den 29. september lufttryk 28.1.7, temperatur 11 ½ grad, sø-vind 

Den 30. september lufttryk 28.3.8, temperatur 12 grader, sø-vind 

Den 1. oktober lufttryk 28.5.6, temperatur 11 grader, øsø-vind 

Den 2. oktober lufttryk 28.7.0, temperatur 9 ¾ grad, øsø-vind 

Den 3. oktober lufttryk 28.7.2, temperatur 8 ½ grad, ø-vind 

Den 4. oktober lufttryk 28.6.0, temperatur 8 ¼ grad, ø-vind 

Den 5. oktober lufttryk 28.3.9, temperatur 7 grader, nø-vind 

Den 6. oktober lufttryk 28.3.1, temperatur 7 ¼ grad, ønø-vind 

 

Observatoriet 

Den 7. oktober (mangler) 

Den 8. oktober lufttryk 28.4.6, temperatur 7 ¼ grad, nø-vind 

Den 9. oktober lufttryk 28.4.9, temperatur 8 ½ grad, ø-vind 

Den 10. oktober lufttryk 28.4.0, temperatur 7 ¾ grad, ø-vind 

Den 11. oktober lufttryk 28.3.7, temperatur 5 ½ grad, sø-vind 

Den 12. oktober lufttryk 28.3.0, temperatur 4 ¼ grad, sø-vind 

Den 13. oktober lufttryk 28.1.0, temperatur 7 grader, sø-vind 

Den 14. oktober lufttryk 27.10.3, temperatur 9 ½ grad, sv-vind 

 

Observatoriet 

Den 15. oktober lufttryk 27.8.8, temperatur 10 grader, sv-vind 

Den 16. oktober lufttryk 27.10.0, temperatur 10 grader, vsv-vind 

Den 17. oktober lufttryk 27.11.0, temperatur 9 ¾ grad, v-vind 

Den 18. oktober lufttryk 27.10.8, temperatur 8 ¾ grad, v-vind 

Den 19. oktober lufttryk 28.0.0, temperatur 8 ½ grad, v-vind 

Den 20. oktober lufttryk 28.2.2, temperatur 9 grader, v-vind 

Den 21. oktober lufttryk 28.2.2, temperatur 11 grader, s-vind 

Den 22. oktober lufttryk 28.2.8, temperatur 10 ½ grad, s-vind 
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Observatoriet 

Den 23. oktober lufttryk 28.4.6, temperatur 8 grader, uvis vind 

Den 24. oktober lufttryk 28.5.0, temperatur 5 ½ grad, nv-vind 

Den 25. oktober lufttryk 28.6.2, temperatur 4 ½ grad, nø-vind 

Den 26. oktober lufttryk 28.6.5, temperatur 3 ½ grad, uvis vind 

Den 27. oktober lufttryk 28.6.4, temperatur 3 ¾ grad, uvis vind 

Den 28. oktober lufttryk 28.5.7, temperatur 6 grader, ø-vind 

Den 29. oktober lufttryk 28.5.8, temperatur 3 ½ grad, ssø-vind 

Den 30. oktober lufttryk 28.2.0, temperatur 5 grader, ssv-vind 

Den 31. oktober lufttryk 27.10.8, temperatur 7 grader, ssv-vind 

 

Observatoriet 

Den 1. november lufttryk 27.11.2, temperatur 8 grader, v-vind 

Den 2. november lufttryk 27.10.7, temperatur 7 grader, nnø-vind 

Den 3. november lufttryk 28.6.3, temperatur 5 ½ grad, uvis vind 

Den 4. november lufttryk 28.6.7, temperatur 7 ½ grad, ssv-vind 

Den 5. november lufttryk 28.7.0, temperatur 6 ¾ grad, sv-vind 

Den 6. november lufttryk 28.6.8, temperatur 7 ¾ grad, v-vind 

Den 7. november lufttryk 28.6.5, temperatur 8 ½ grad, v-vind 

 

Frankfurt am Mayn, 22 oktober 1792 

I dag har 600 mand franske tropper ladet sig se foran Frankfurt. De er kun en fortrop af en armé på 

15.000 mand, som nærmer sig staden, hvilken er i største skræk, da portene er spærrede, og intet 

menneske tillades at komme ud eller ind. I dette øjeblik kl. 5 åbnede Frankfurt portene for de fran-

ske tropper. 

 

Paris, 22. oktober 1792 

De franske republiks område er nu renset fra alle despoternes krigsfolk, ligesom dens konstitution 

fra alle despoternes grundsætninger. De fremmede arméer er borte og vil aldrig mere komme ind i 

Frankrig. Kongen af Preussen vil indse, at emigranterne og deres beskyttere har bedraget ham. Kon-

stitutionskommissionen har udsendt en indbydelse til alle oplyste hoveder på hele jordkloden om at 

medvirke til den franske republiks konstitution. 

 

København, 2. november 1792 

Den 29. oktober var det ved Nyborg meget hård storm af SSØ. Hele dagen den 29. oktober og den 

påfølgende nat blæste det lige hård fra SSØ. Posten måtte vende om. Den 30. oktober om formidda-

gen var vinden sydlig og det blæste med hård og ustadig kuling. 

 

Observatoriet 

Den 8. november lufttryk 28.6.3, temperatur 8 ¾ grad, v-vind 

Den 9. november lufttryk 28.6.0, temperatur 7 ¾ grad, v-vind 

Den 10. november lufttryk 28.3.7, temperatur 6 ½ grad, v-vind 

Den 11. november lufttryk 28.3.0, temperatur 7 grader, v-vind 

Den 12. november lufttryk 28.2.5, temperatur 7 ½ grad, v-vind 
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Den 13. november lufttryk 28.1.6, temperatur 6 ¾ grad, s-vind 

Den 14. november lufttryk 27.9.0, temperatur 7 ¾ grad, vsv-vind 

Den 15. november lufttryk 27.6.5, temperatur 6 ¾ grad, sv-vind 

Den 16. november lufttryk 27.7.0, temperatur 4 ¼ grad, vnv-vind 

 

Observatoriet 

Den 17. november lufttryk 28.0.5, temperatur 4 ¼ grad, v-vind 

Den 18. november lufttryk 28.2.3, temperatur 5 grader, v-vind 

Den 19. november lufttryk 27.8.9, temperatur 5 ½ grad, vsv-vind 

Den 20. november lufttryk 28.1.3, temperatur -1 ½ grad, n-vind 

Den 21. november lufttryk 28.1.8, temperatur 4 grader, sv-vind 

Den 22. november lufttryk 28.0.6, temperatur 5 ½ grad, sv-vind 

Den 23. november lufttryk 28.3.9, temperatur 4 ¼ grad, s-vind 

Den 24. november lufttryk 28.6.5, temperatur 5 ½ grad, uvis vind 

Den 25. november lufttryk 28.6.4, temperatur 5 ¾ grad, v-vind 

 

København, 19. november 1792 

I dag i morges kl. 4 blev kronprinsesse Maria lykkelig forløst med en prinsesse, hvilket kl. 7 blev 

fra Tøjhusbatteriet, Københavns og Christianshavns volde bekendtgjort med 27 kanonskud fra hvert 

sted. Kl. 9 blev der opført musik på slotsbalkonerne af paukerne og trompetererne fra livgarden. 

 

Der er indløbet efterretning om et meget hidsigt slag mellem de franske og de østrigske. Fransk-

mændene gjorde 4 angreb, og i det sidste måtte østrigerne vige for den franske overmagt. Mons har 

derefter overgivet sig til franskmændene. 

 

Naturhistorie-Selskabet 

Professor Wahl, som i dette efterår har endt forelæsningerne over ormene eller de bløde dyr, begyn-

der nu i dag forfra på forelæsningerne over dyrelæren. Der forelæses mandag, tirsdag, torsdag og 

fredag kl. 9-10 om formiddagen om læren om amfibierne, fiskene og insekterne. På samme dage fo-

relæses kl. 4-5 om eftermiddagen om pattedyrene og fuglene. Professor Wahl vil i disse forelæsnin-

ger afhandle læren om de nyttige dyr eller husdyrene vidtløftigere end hidtil. 

 

Korsør, 20. november 1792 

Ved brevpostens ankomst til Nyborg den 18. november kl. 22 ¾, meldte skipperen på postkontoret, 

at det blæste for hårdt fra SV, og at han ville se tiden an til over midnat. Han henvendte sig på ny til 

postkontoret den 19. november kl. 4 om morgenen, endskønt stormen var lige så hård og med me-

gen regntykning, og sagde, at han ville gøre et forsøg, om han kunne komme ud fra broen. Men da 

han endelig havde nået Slibshavn, blev stormen så hård, at de ikke engang kunne føre rebet sejl, så 

skipperen ikke turde sætte videre ud på bæltet af frygt for at forlise posterne, folk og skib, og måtte 

derfor nødes til at kaste bi på fjorden i 1½ time. Ved en lille opklaring i vejret prøvede han derpå 

igen og nåede op mellem Vresen og Knudshoved; samme hårde vejr og tykning mødte da på ny 

igen, hvorfor han efter forudgående rådslagning med sine folk besluttede at dreje under vinden; men 

skuffet i sit håb om en ny opklaring i vejret, måtte han i et meget slemt vejr gå tilbage og lade anke-

ret falde under Vesterlandet på Nyborg Fjord. Han lettede igen anker kl. 1½ om eftermiddagen, men 
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en igen påfalden tykning med endnu mere tiltagende storm, hvorved ikke engang 2 undersejl kunne 

føres, nødte ham til at søge til Nyborg Bro. Fra kl. 2 om eftermiddagen og indtil den 20. november 

kl. 3 om morgenen har vejret slet ikke stilnet af. Dog, da luften blev klar og vinden kom i NNØ, 

blev der atter gjort et forsøg ,om det var muligt at komme over, skønt stormen stadig var lige hård.  

 

Hertil Korsør ankom posten i dag kl. 2 ¾ om eftermiddagen, og vi har set postjagten være i stor ri-

siko på grund af den meget hårde storm, og det var en særdeles lykke, at de kom så vidt vel her i 

havn; men på grund af det overmåde højvande, der står op i alle gaderne og hvoraf husene ved 

stranden er næsten faldefærdige, er det uvist, hvornår man kan få den agende posts gods fra jagten. 

 

Observatoriet                         

Den 26. november lufttryk 28.4.8, temperatur 2 ¼ grad, uvis vind 

Den 27. november lufttryk 28.5.5, temperatur 1 ¾ grad, sø-vind 

Den 28. november lufttryk 28.6.0, temperatur 2 grader, ø-vind 

Den 29. november lufttryk 28.4.8, temperatur -1 ¼ grader, uvis vind 

Den 30. november lufttryk 28.4.8, temperatur -2 grader, vnv-vind 

 

Helsingør, 26. november 1792 

Ved den sidste storm drev en svensk brig, som var kommen fra Lissabon og destineret til Stock-

holm med salt, ud af Sundet og kom 1 mil fra Helsingør på den svenske vall, og formentlig både 

skib og ladning er forlist. 

 

Sylts Landfogederi, 31. oktober 1792 

Til strandbredden ved Kaitum er der den 18. oktober opdrevet et dødt fruentimmer, som dagen efter 

blev begravet på derværende kirkegård. Alle hendes klæder bestod af 2 underskørter, det ene af 

hvidt multum, det andet af rødt silketøj foret med grønt camelot, en hvid natkappe og et mørkerødt 

silketørklæde med hvide pletter; på fingeren havde hun en tynd guldring med 2 stempler men uden 

bogstaver, ligesom der på intet af hendes klædningsstykker fandtes noget navn eller tegn. Skulle på-

rørende eller venner af denne forulykkede person forlange nøjere efterretning herom, så kan samme 

melde sig her, og mod at erlægge begravelsesomkostningerne erholde hendes klædningsstykker; 

dog at dette skal ske inden 12 uger fra d.d. 

 

Middelfart, 24. november 1792 

Den 15. november døde her i byen afskediget løjtnant Friderich Martin v. Langen, hvis kreditorer 

herved indkaldes, at melde sig hos mig J. Bluhme inden 12 uger fra d.d. Og da det ved skiftet er 

anmeldt, at den afdøde har haft en datter, navnlig Christiana Friderica, der i ægteskab med løjtnant 

Kreuss i Rusland, har avlet en søn, hvis fornavn og opholdssted ikke vides; så anmodes tillige de, 

som måtte have nogen kundskab om, hvor hun opholder sig, at give mig det tilkende. 

 

Observatoriet 

Den 1. december lufttryk 28.5.9, temperatur -1 ¾ grad, sø-vind 

Den 2. december lufttryk 28.6.0, temperatur -2 grader, ø-vind 

Den 3. december lufttryk 28.6.0, temperatur -1 ½ grad, sø-vind 

Den 4. december lufttryk 28.2.3, temperatur 3 grader, v-vind 
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Den 5. december lufttryk 27.1.0, temperatur 3 ¾ grad, nv-vind 

Den 6. december lufttryk 27.0.6, temperatur 4 ½ grad, nv-vind 

Den 7. december lufttryk 27.0.9, temperatur 4 ½ grad, nv-vind 

 

Observatoriet 

Den 8. december lufttryk 27.11.5, temperatur -1 grad, nv-vind 

Den 9. december lufttryk 27.11.0, temperatur 4 ¼ grader, v-vind 

Den 10. december lufttryk 27.5.4, temperatur 3 ¾ grad, v-vind 

Den 11. december lufttryk 27.3.8, temperatur 5 grader, v-vind 

Den 12. december lufttryk 27.7.9, temperatur - ½ grad, n-vind 

Den 13. december lufttryk 27.8.0, temperatur -1 ¼ grad, nø-vind 

Den 14. december lufttryk 27.6.0, temperatur -2 grader, uvis vind 

Den 15. december lufttryk 27.8.3, temperatur -1 ¼ grad, nø-vind 

Den 16. december lufttryk 28.1.2, temperatur -2 grader, n-vind 

 

Helsingør, 10. december 1792 

Den 7. og 8. december overmåde stærk storm af VNV, som forårsagede, at mange skibe drev for 

deres ankre. 

 

Observatoriet 

Den 17. december lufttryk 28.1.9, temperatur -1 ¾ grad, v-vind 

Den 18. december lufttryk 27.9.6, temperatur 3 grader, v-vind 

Den 19. december lufttryk 27.7.3, temperatur 4 ¼ grad, v-vind 

Den 20. december lufttryk 27.5.8, temperatur 3 ¾ grad, v-vind 

Den 21. december lufttryk 27.5.0, temperatur 4 grader, v-vind 

Den 22. december lufttryk 27.6.0, temperatur 3 grader, nv-vind 

Den 23. december lufttryk 27.9.8, temperatur 2 ¾ grad, nv-vind 

Den 24. december lufttryk 28.0.3, temperatur 2 grader, sø-vind 

Den 25. december lufttryk 27.11.2, temperatur 1 ¾ grad, s-vind 

 

Helsingør, 17. december 1792 

I den stærke storm den 13de mistede en galease sine master her på Rheden og måtte retirere til 

Landscrona. 

 

Stenmagle Præstegård, 22. december 1792 

Et drengebarn på den tid 2 ¼ år gammel, hvis far er gårdmand Gunder Christiansen i Sandlyng by i 

Stenlille sogn, var søndag den 12. august, imens forældrene var i kirke, og i pigens fraværelse, som 

skulle passe ham, gået ud af gården med en lille kæp i hånden, og fandtes ikke, uagtet al mulig ef-

terspørgsel og søgen såvel med folk som med hunde, førend onsdag morgen derefter, den 15. au-

gust. Han fandtes da siddende i en mose lige op til armene, næsten ½ fjerdingsvej fra byen, med ho-

vedet op til en tue, fuld omkring på hovedet og halsen af fluespy, der på nogle steder var begyndt at 

æde sig ind i huden. En halt pige ved navn Sidse Knudsdatter, der tidligere havde tjent hos barnets 

forældre, var samme morgen gået ud for at malke, og hørte en spæd lyd noget fra sig. Ved at gå ef-

ter samme lyd kom hun derhen, hvor barnet sad fast, og fik det med megen besvær på grund af mo-
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sens dybde, trukket op. Uagtet at det havde lidt så meget af sult, fugtighed og vejret, da det en af 

nætterne havde regnet meget stærkt, havde det dog endnu så mange kræfter tilbage, at det på pigens 

råben, der frygtede for, at det skulle blive borte fra hende, kunne give det barnlige svar: Her er mey. 

Barnet lever til forældrenes og bekendtes glæde og forundring og er frisk og sund.  

 

Note: 

Heidis kusine Rose Marie Spooner har undersøgt personerne. Hun oplyser, at kirkebogen fra 1778-

98 er gået tabt. Men Sidse Knudsdatter er født i Store Tåstrup sogn i 1766 og er således ca. 26 år i 

1792. Hendes forældre var Knud Eskildsen og Birte Hansdatter. Gunder Christiansen er født ca. 

1744, og ved folketællingen i 1801 har han en søn ved navn Jens, der er i sit 12. år. Han må være 

identisk med fortællingens hovedperson. Moderen til Jens må være død før 1801. 

 

Observatoriet                         

Den 26. december lufttryk 27.7.6, temperatur 2 grader, v-vind 

Den 27. december lufttryk 27.7.0, temperatur 2 ¾ grad, v-vind 

Den 28. december lufttryk 27.9.5, temperatur 2 ½ grad, v-vind 

Den 29. december lufttryk 28.1.7, temperatur ¾ grad, v-vind 

Den 30. december lufttryk 28.0.6, temperatur 2 grader, v-vind 

Den 31. december lufttryk 28.2.1, temperatur - ¼ grad, uvis vind 
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 vind tryk  

Januar 1792 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 

1792. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 ssø 757,0 Nr. Tulstrup: ” sneet stærkt om morgenen”  0,5 

2 øsø 758,0 Nr. Tulstrup: ”frost”  0,9 

3 n 756,2 Nr. Tulstrrup: ”frost og meget snedække”  0,2 

4 nø 756,8   0,1 

5 v 757,4 Nr. Tulstrup: ”begyndt at tø”  2,1 

6 v 759,2 Nr. Tulstrup: ”tøvejr”  3,0 

7 n 751,6 Klemensker: ”der kom en temmelig stærk frost, ligesom den 5. november”  -3,0 

8 n 759,8 Stavnsholt: ”skarp frost” -7,4 

9 v 752,4 Stavnsholt: ”skarp frost” 

Helsingør: ”hård storm mellem den 9. og 10. januar” 

-5,5 

10 sv 739,0 Stavnsholt: ”skarp frost” 

Klemensker: ” i dag kom her nogen sne, og det sneede også i de følgende dage, 

så det blev en temmelig vinter på denne tid” 

-3,9 

11 sv 739,0 Nr. Tulstrup: “stærk rimfrost” -3,0 

12 uvis 738,8  -6,4 

13 n 749,0  -5,8 

14 n 754,2  -5,2 

15 s 751,4 Nr. Tulstrup: “stærkt snefald og fygning”  0,1 

16 s 749,0 Nr. Tulstrup: “lod som det ville blive tøvejr”  1,2 

17 s 750,5 Nr. Tulstrup: “en del af sneen smelter” 

Stavnsholt: ”stærk regn om natten” 

 1,8 

18 nv 747,2 Nr. Tulstrup: ”det begynder at fryse igen” 

Stavnsholt: ”lidt sne og frost som vedholdt med stærk rim” 

-0,8 
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19 nv 749,0  -1,1 

20 vnv 761,4  -1,4 

21 nø 765,5 Nr. Tulstrup: ”godt vejr” -3,9 

22 uvis 768,2 Nr. Tulstrup: ”godt vejr” 

Stavnsholt: ”klart solskin, siden dunkelt” 

-3,0 

23 uvis 763,0 Helsingør: ”Øresund næsten dækket af is” -3,9 

24 sø 756,0 Helsingør: ”tyk luft og snevejr”  0,1 

25 s 748,0 Nr. Tulstrup: ”tåge og regn” 

Klemensker: ”omslag til tø, efter at det havde været en mådelig vinter på 3. die 

uge” 

 2,4 

26 sv 741,6 Stavnsholt: ”stærk tø og regn”  2,7 

27 nv 741,8   0,1 

28 v 754,8 Nr. Tulstrup: ”frost igen”  0,1 

29 v 744,2 Nr. Tulstrup: ”tøvejr igen og blev sådan ved måneden ud”  3,7 

30 sø 759,4   2,1 

31 v 758,0   4,6 

 

Januar 1792 

Temperatur: -0,9 gr. C 

Tryk: 752,8 mm Hg 

 

 vind tryk  

Februar 1792 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 

1792. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 uvis 758,4   5,0 

2 uvis 758,2 Nr. Tulstrup: ”tøvejr”  5,0 
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3 v 747,2   5,0 

4 nv 748,0 Nr. Tulstrup: ”meget stærk blæst, begyndt at fryse, klart vejr ind imellem” 

Korsør: ”is og stærk storm” 

 3,2 

5 nv 753,0 Nr. Tulstrup: ”klart vejr og frost, men noget mildere”  0,1 

6 vnv 758,0   3,5 

7 sø 756,0   2,8 

8 uvis 750,5   3,8 

9 n 765,5  -0,2 

10 vnv 763,0 Nr. Tulstrup: ”meget smukt, mest klart vejr”  4,1 

11 vnv 755,5 Nr. Tulstrup: ”begyndt at tø”  4,4 

12 nv 754,2 Nr. Tulstrup: ”lidt tø” 

Klemensker: ”det begyndte at fryse hen mod aften og tog således til, at det blev 

ved i hele ugen med meget streng frost og der var stærk fygning torsdag, fredag 

og lørdag, samme fygning vedvarede også det meste af søndagen” 

 3,8 

13 sø 764,2 Nr. Tulstrup: ”der kom sne og frost” 

Stavnsholt: ”det sætter i med sne og stærk frost” 

 0,1 

14 nv 764,2  -3,0 

15 n 767,4 Nr. Tulstrup: ”begyndt at fryse overmåde hårdt” -6,4 

16 nø 772,0  -7,7 

17 nø 765.8  -3,3 

18 ø 764,4  -1,7 

19 ø 756,0 Nr. Tulstrup: ”snevejr og fygning, hård frost” 

Klemensker: ”denne dag lagde stormen sig noget, og i ugen efter den 19. februar 

var det stillestående, for det meste klart vintervejr og frost” 

-0,2 

20 ø 749,4 Nr. Tulstrup: ”lidt snefald og lidt fygning” 

Korsør: ”hård østenstormvind” 

-4,5 

21 sø 748,0 Nr. Tulstrup: ”sne af og til og meget koldt” -3,0 

22 s 750,5   0,1 

23 nv 753,0  -3,3 

24 nnv 761,8 Nr. Tulstrup: ” meget smukt vejr, solskin og mildt” 

Helsingør: ”Øresund er dækket af is” 

-6,1 

25 ssø 768,0 Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr og solskin, men frost hele døgnet” -4,9 
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26 sø 766,8 Nr. Tulstrup: ”blæst og jordfygning og meget koldt. Sådan blev det ved i den 

uge” 

Klemensker: ”fra søndag den 26. februar til lørdag den 3. marts var det bestan-

digt klart vejr og det bedste slædeføre” 

  0,1 

27 sø 768,0  -2,7 

28 sø 771,8 Korsør: ”megen is i Storebælt” -2,4 

29 sø 774,4  -2,7 

 

Februar 1792 

Temperatur: -0,4 gr. C 

Tryk: 759,8 mm Hg 

 

 vind Tryk  

Marts 1792 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 

1792. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 sø 769,6   -2,2 

2 sø 758.0 Helsingør: ”Øresund er fuld af drivis”  -1,0 

3 sø 754,0 Nr. Tulstrup: ”kørte i slæde til Aalum, men mange steder lå der ingen sne, om 

eftermiddagen begyndte det at tø” 

Klemensker: ”hen mod aften begyndte det at regne, dog frøs det på ny til søndag 

morgen den 4. marts” 

 -0,7 

4 uvis  751,8 Nr. Tulstrup: ”tøvejr” 

Korsør: ”tykt vejrlig” 

Klemensker: ”tø” 

  0,8 

5 nv 737,2 Nr. Tulstrup: ”tøvejr” 

Klemensker: ”det regnede næsten hele dagen, så der på kort tid var megen vand” 

 -5,1 

6 ø 752,4 Nr. Tulstrup: ”begyndt at fryse og småsne” 

Klemensker: ”natten til i dag vendte vinteren tilbage med frost og sne om da-

 -8,5 
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gen” 

7 ø 746,0 Nr. Tulstrup: ”overmåde stærk frost” 

Klemensker: ”det var en meget stærk storm og fygning med sne og frost fra øst. 

Præsten skulle til Vestermarie, men kunne ikke komme dertil på grund af sne-

fygning” 

 -6,0 

8 ø 750,5 Nr. Tulstrup: ”så overmåde stærk frost, sne og fygning at ingen kunne komme 

ind eller ud, dog blev det bedre ved aftenstid, så vi fik vandet hestene” 

Klemensker: ”det sneede den 8., 9., og 10. marts, men blæste ikke særligt me-

get” 

-10,4 

9 nnø 759,0 Nr. Tulstrup: ”klar frost og stille vejr” 

Helsingør: ”der er is helt til Hven” 

-14,1 

10 nnø 766,6 Nr. Tulstrup: ”klar frost og stille vejr” 

Helsingør: ”nogle folk er gået over isen til Helsingborg” 

-12,2 

11 uvis 770,8 Nr. Tulstrup: ”klar frost og stille vejr”  -8,2 

12 uvis 772,4   -2,2 

13 sv 772,4   -2,2 

14 s 765,5 Nr. Tulstrup: ”det begyndte at tø og blev sådan ved i den uge”  -0,4 

15 s 745,5 Klemensker: ”det begyndte at tø”   2,1 

16 v 749,4 Aalborg: ”i sidste uge lå der sne over husene” 

Klemensker: ”den 16., 17., og 18. marts var det et meget godt stille og mildt tø-

vejr” 

  1,7 

17 uvis 753,2 Nr. Tulstrup: ”det frøs lidt om morgenen”   2,4 

18 s 759,8 Nr. Tulstrup: ”det frøs lidt om morgenen, siden ruskvejr”   2,7 

19 uvis 763,2 Helsingør: ”der ligger endnu is mellem Snekkersten og Hven”    3,6 

20 sv 769,0 Nr. Tulstrup: ”hård nattefrost”   2,4 

21 ssv 766,6    3,9 

22 uvis 764,2    3,3 

23 sv 760,5 Nr. Tulstrup: ”nattefrosten er nu holdt op”   4,6 

24 s 758,4    6,7 

25 s 753,0 Nr. Tulstrup: ”støvregn”   5,2 

26 sv 751,6 Helsingør: ”Øresund er meget fuld af drivis”   4,6 

27 v 753,6 Helsingør: ”isen driver over til Sverige”   7,1 

28 sv 755,8    8,9 
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29 ssv 763,6 Korsør: ”isbåden går endnu”   7,7 

30 ssv 760,5 Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

Klemensker: ”i dag begyndte vi at pløje” 

  7,7 

31 sv 761,8    7,1 

 

Marts 1792 

Temperatur: 0,3 gr. C 

Tryk: 758,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

April 1792 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 s 759,0 Nr. Tulstrup: ”lidt regn og blæst” 

Stavnsholt: ”mørkt vejrlig og om eftermiddagen regn” 

  3,9 

2 uvis 750,5    4,2 

3 sv 748,0    7,9 

4 ssø 743,6    6,4 

5 øsø 739,8 Nr. Tulstrup: ”regn” 

Stavnsholt: ”dagsregn” 

  3,9 

6 uvis 748,0 Nr. Tulstrup: ”lidt regn” 

Stavnsholt: ”regn om formiddagen” 

  3,3 

7 s 764,6 Nr. Tulstrup: ”nattefrost”   8,3 

8 v 769,2 Nr. Tulstrup: ”tørt og smukt vejr” 

Stavnsholt: ”smukt vejr” 

  8,6 

9 nv 768,0 Nr. Tulstrup: ”tørt og smukt vejr” 10,1 

10 nv 766,8 Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr” 

Stavnsholt: ”storken står på sin rede ved Aldershvile” 

12,0 
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Helsingør: ”stille vejr fra den 10.-12. april” 

11 ssø 767,4  11,7 

12 sv 765,5 Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” 10,8 

13 vsv 763,6 Nr. Tulstrup: smukt vejr” 

Helsingør: ”klar luft og stille vejr” 

10,4 

14 ø 769,8 Nr. Tulstrup: ”smukt koldt vejr”   1,1 

15 nv 770,5 Nr. Tulstrup: ”frøs så hårdt om morgenen, at der var is på vandet”   3,3 

16 nv 768,0    5,8 

17 nv 760,5    3,3 

18 øsø 754,6    3,3 

19 ø 752,4 Helsingør: ”vinden gik i østnordøst med klar luft”   1,7 

20 nø 760,8 Nr. Tulstrup: ”hård nattefrost” 

Helsingør: ”klar luft og frost” 

-0,5 

21 vsv 770,5    3,9 

22 sv 763,0 Nr. Tulstrup: ”det holdt op med at fryse, og der kom stærk blæst og regn om ef-

termiddagen” 

  6,4 

23 sv 761,4  14,2 

24 s 758,0  12,6 

25 s 757,0  12,0 

26 nv 766,8  11,4 

27 vsv 769,0  14,2 

28 sv 768,0  12,9 

29 nv 772,4 Nr. Tulstrup: ”hele ugen blæst og tørring” 11,4 

30 nv 757,4  12,9 

 

April 1792 

Temperatur: 7,7 gr. C 

Tryk: 761,1 mm Hg 
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 vind tryk  

Maj 1792 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 v 751,8 Nr. Tulstrup: ”stærk blæst”   8,2 

2 v 753,0 Nr. Tulstrup: ”stærk blæst”   6,0 

3 vnv 755,5 Nr. Tulstrup: ”meget stærk blæst, stærk tørke”   3,8 

4 nv 756,8    4,1 

5 ø 765,5 Nr. Tulstrup: ”nattefrost og meget koldt” -0,3 

6 ønø 768,6 Nr. Tulstrup: ”fortsat nattefrost” 11,6 

7 ø 770,5 Nr. Tulstrup: ”hård frost hver nat” 11,6 

8 sv 763,2  12,2 

9 nv 753,0    8,8 

10 n 753,8 Stavnsholt: ”omslag til hagl, sne og kulde og siden regnbyger”   8,2 

11 v 754,2 Nr. Tulstrup: ”frost om natten og hård blæst hver dag”   4,4 

12 nnø 756,8 Nr. Tulstrup: ”om natten og morgenen snefygning”   2,9 

13 nv 764,2 Nr. Tulstrup: “nattefrost, men derefter omslag i vejret og en dejlig regn”   5,0 

14 v 763,0    6,6 

15 nv 768,2    7,9 

16 s 763,0    9,4 

17 ssø 755,5 Nr. Tulstrup: “lidt regn” 11,9 

18 sv 756,8 Nr. Tulstrup: “om eftermiddagen megen regn”   9,1 

19 vnv 759,8 Nr. Tulstrup: “nogen regn” 12,2 

20 v 761,8 Nr. Tulstrup: ”god blæsende tørring” 13,5 

21 ø 763,0  15,0 

22 nv 763,0 Nr. Tulstrup: “blæst” 12,2 

23 nv 765,8 Klemensker: “i dag blev vi færdige med at så”  10,7 
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24 nv 768,8  11,6 

25 n 770,5  11,0 

26 s 757,0 Nr. Tulstrup: “mørkt og koldt” 13,5 

27 sv 755,5 Nr. Tulstrup: “om formiddagen jævn stærk regn” 

Stavnsholt: ”skøn regn” 

15,0 

28 sø 755,5 Nr. Tulstrup: “godt vejr” 11,9 

29 s 756,8  13,5 

30 n 758,6  12,2 

31 n 763,8  12,9 

 

Maj 1792 

Temperatur: 9,6 gr. C 

Tryk: 760,4 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juni 1792 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 ø 766.8  15,6 

2 ø 765.5 Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 18,1 

3 n --- Nr. Tulstrup: ”god tørring fra nord” 16,5 

4 nø 763,0 Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 14,6 

5 ø 756,0 Nr. Tulstrup: ” regn om eftermiddagen”   9,3 

6 sø 760,5 Nr. Tulstrup: ”regn af og til dagen igennem” 

Stavnsholt: ”regn” 

12,4 

7 ø 763,8 Nr. Tulstrup: ”stærk regn om natten” 

Stavnsholt: ”regnbyger” 

14,3 

8 ssø 754,6 Nr. Tulstrup: ”regn næsten hele dagen” 20,9 
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9 sv 757,0  17,7 

10 sv 760,8 Nr. Tulstrup: ”tørrende blæst” 14,3 

11 s 752,0 Nr. Tulstrup: ”regn om formiddagen” 15,2 

12 sv 754,2  16,2 

13 nv 756,6  13,4 

14 sø 756,0  15,6 

15 nv 764,6 Nr. Tulstrup: ”det blev tørvejr, og det frøs om natten” 11,5 

16 nv 767,4  11,2 

17 n 769,4 Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr” 15,2 

18 uvis 763,0  15,9 

19 n 756,8  16,8 

20 ø 751,8  17,4 

21 nv 751,0 Nr. Tulstrup: ”stærk torden, men der kom kun en smule regn her” 15,9 

22 nv 754,8  12,1 

23 nv 762,2  16,8 

24 uvis 765,5 Nr. Tulstrup: ”det så ud til regn, men der kom næsten intet her” 18,4 

25 sv 763,6  15,9 

26 nø 764,4  18,1 

27 nø 766,6 Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 18,7 

28 sv 764,4 Nr. Tulstrup: ”det er begyndt at regne lidt hver dag” 19,6 

29 vsv 763,0  18,1 

30 ssv 754,2 Stavnsholt: ”torden og megen regn” 15,2 

 

Juni 1792 

Temperatur: 15,7 gr. C 

Tryk: 760,3 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juli 1792 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

temp. 
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Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

1 vsv 754,2 Stavnsholt: ”de første dage af måneden megen regn, derpå stærk tørke og bræn-

dende solhede til den 18. juli” 

15,2 

2 vnv 757,4  14,6 

3 v 759,8 Nr. Tulstrup: “det meste af tiden tørvejr” 15,2 

4 s 761,0  17,4 

5 s 758,0  19,6 

6 ø 759,8  18,4 

7 n 763,8 Nr. Tulstrup: “meget smukt vejr” 18,1 

8 s 766,4 Nr. Tulstrup: “tørvejr og god tørring” 21,8 

9 ssø 769,0  21,2 

10 sø 769,4  24,9 

11 sø 767,2 Nr. Tulstrup: ”tørt” 24,6 

12 sø 763,4 Nr. Tulstrup: ”tørt” 24,0 

13 sv 761,0 Nr. Tulstrup: ”tørt” 24,3 

14 v 764,6  20,6 

15 nv 768,0 Nr. Tulstrup: ”tørt” 20,9 

16 v 766,8 Nr. Tulstrup: ”tørt” 20,2 

17 sv 763,6  21,8 

18 s 760,5 Stavnsholt: ”torden og lidt regn og stærk lummerhede” 22,1 

19 uvis 761,8  21,5 

20 nv 760,5 Nr. Tulstrup: ”tørt” 19,3 

21 ssø 755,5 Stavnsholt: ”stærk torden og regn, som vi trængte meget til. Fortsat stærk hede i 

resten af måneden så vel som i august. Skønt her faldt nogen regn, kunne det 

dog ikke forslå, idet græsset brændtes af den stærke solhede” 

Nr. Tulstrup: ”der kom megen regn” 

17,4 

22 sv 753,4 Nr. Tulstrup: ”gråvejr om formiddagen, siden kom der regn” 22,4 

23 n 756,8  18,1 

24 nnø 760,5  19,3 

25 sø 762,2 Nr. Tulstrup: ”der kom regn” 19,9 
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26 s 757,4 Nr. Tulstrup: ”regn af og til” 17,4 

27 sv 757,0 Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr” 20,2 

28 sø 753,0 Nr. Tulstrup: ”stærk regn om eftermiddagen” 19,0 

29 nv 754,8 Nr. Tulstrup: ”blæsende tørvejr om formiddagen, dog lidt støvregn, senere tør-

vejr” 

17,1 

30 sv 762,2 Nr. Tulstrup: ”jævn regn hen mod aften” 19,3 

31 ø 770,5 Nr. Tulstrup: ”stærk tørring, som blev ved i den uge” 21,8 

 

Juli 1792 

Temperatur: 19,9 gr. C 

Tryk: 761,3 mm Hg 

 

 vind tryk  

August 1792 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 nv 774,6 Stavnsholt: ”græsset forslog ikke og brændtes af den stærke solhede, der varede 

til den 14. august” 

21,9 

2 nø 773,0  21,9 

3 ønø 768,0  20,7 

4 sø 766,0 Nr. Tulstrup: ”stærk tørke” 

Klemensker: ”meget stærk tordenregn, så der stod vand som efter et tøbrud” 

20,0 

5 sø 766,0 Nr. Tulstrup: ”stærk tørke” 19,4 

6 nø 759,8 Nr. Tulstrup: ”stærk varme og tørke, som varede hele ugen” 20,7 

7 nø 763,8  19,7 

8 nø 766,4  21,6 

9 nv 769,0  20,0 

10 nv 769,4  19,4 



 83 

11 nv 767,2  20,0 

12 nv 763,4  17,2 

13 sv 761,0  20,0 

14 v 764,6 Stavnsholt: ”stærk skylregn tidlig om morgenen. De følgende dage hen til sidst 

på måneden kom der meget stærke regnbyger. De sidste dage i måneden var go-

de høstdage.” 

18,8 

15 ssø 768,0  17,5 

16 uvis 753,2  16,9 

17 nv 749,2  17,5 

18 nv 753,8  16,3 

19 ø 749,8  17,2 

20 nnv 748,6  12,5 

21 nnv 753,0 Nr. Tulstrup: ”regn” 14,7 

22 sv 750,5 Nr. Tulstrup: ”op af dagen godt vejr” 18,8 

23 vsv 746,6  19,1 

24 v 748,6  16,6 

25 vnv 753,8  16,9 

26 sv 755,5  16,3 

27 v 755,8 Nr. Tulstrup: ”regn om morgenen og tordnet stærkt, siden godt blæsende tør-

vejr” 

20,7 

28 v 761,0  15,0 

29 nv 767,0  15,4 

30 nø 768,2  14,1 

31 ø 768,0 Klemensker: ”vi blev færdige med høsten og fik 16 læs rug, 25 læs byg og 48 

læs havre” 

15,0 

 

August 1792 

Temperatur: 18,1 gr. C 

Tryk: 760,7 mm Hg 
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 vind tryk  

September 1792 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp 

1 sø 764,2 Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr hver dag i den uge” 16,4 

2 nv 761,8 Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 18,0 

3 uvis 760,5 Stavnsholt: ”stærk regn” 17,4 

4 sø 756,4 Stavnsholt: ”stærk regn” 18,3 

5 ø 755,5 Nr. Tulstrup: ”regn om eftermiddagen” 

Stavnsholt: ”stærk regn” 

16,4 

6 n 757,4 Stavnsholt: ”stærk regn” 16,4 

7 v 763,0  15,8 

8 sv 760,5 Nr. Tulstrup: ”regn om aftenen” 16,7 

9 nv 758,8 Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 16,4 

10 v 749,2 Nr. Tulstrup: ”regn det meste af dagen” 

Helsingør: ”stærk storm den 10.-11. september” 

13,9 

11 v 747,2 Nr. Tulstrup: ”regn af og til” 13,0 

12 nv 750,5 Nr. Tulstrup: ”meget stærk blæst nat og dag” 

Helsingør: ” stærk sydsydvestenstorm natten mellem den 12. og 13. september” 

12,7 

13 sv 746,2  13,3 

14 vnv 754,8  11,4 

15 ø 763,0  12,1 

16 nv 768,6  11,4 

17 sø 771,6 Nr. Tulstrup: ”godt blæsende tørvejr”   9,6 

18 ønø 764,2  10,2 

19 sv 762,2 Nr. Tulstrup: ”regn af og til” 12,7 

20 s 755,8  13,3 

21 sv 745,5  12,7 
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22 sø 740,5 Nr. Tulstrup: ”meget stærk regn, der blev ved det meste af natten”  10,8 

23 sv 750,5  11,7 

24 v 750,5  12,7 

25 ssø 753,0  12,4 

26 ø 762,2  12,1 

27 nø 765,5  11,7 

28 uvis 763,6  10,5 

29 sø 759,4  12,1 

30 sø 764,6  12,7 

 

September 1792 

Temperatur: 13,5 gr. C 

Tryk: 757,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

Oktober 1792 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 øsø 769,2  12,2 

2 øsø 773,0 Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 10,6 

3 ø 773,4 Stavnsholt: ”på denne tid havde vi kulde og tør luft fra nord af og til”        9,0 

4 ø 770,5    8,7 

5 nø 764,8 Nr. Tulstrup: ”godt vejr”   7,2 

6 ønø 763,2    7,5 

7 --- ---  --- 

8 nø 766,8 Stavnsholt: ”vi såede rug i meget tør jord og tørt vejr”   7,5 

9 ø 767,4 Stavnsholt: ”vi såede rug i meget tør jord og tørt vejr”   9,0 

10 ø 765,5    8,1 
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11 sø 764,4    5,3 

12 sø 763,0    3,7 

13 sø 758,0    7,2 

14 sv 751,2  10,3 

15 sv 747,2 Holevad: ”vores første rugsæd her til Holevadgården var her i toften ved gården, 

og der blev sået 3 tdr. rug. I Viveholm blev sået 5 tdr. i 3de halm.” 

10,9 

16 vsv 750,5 Nr. Tulstrup: “regn og haglbyger” 10,9 

17 v 753,0  10,6 

18 v 752,2    9,3 

19 v 755,5 Stavnsholt: “såede vi i fugtig jord, det var dog tørvejr den dag”   9,0 

20 v 761,0 Stavnsholt: “tørvejr”   9,7 

21 s 761,0  12,2 

22 s 762,2  11,5 

23 uvis 766,8    8,4 

24 nv 768,0    5,3 

25 nø 771,0    4,0 

26 uvis 771,6 Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr”   2,8 

27 uvis 771,4 Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr”   3,1 

28 ø 769,4    5,9 

29 ssø 769,6 Helsingør: ”meget hård sydsydøstenstorm, der varede indtil næste dag”   2,8 

30 ssv 760,5 Nyborg: ”om formiddagen hård og ustadig søndenvind”   4,7 

31 ssv 752,2    7,2 

 

Oktober 1792 

Temperatur: 7,8 gr. C 

Tryk: 763,1 mm Hg 

 

 vind tryk  

November 1792 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Tem-

peraturerne den 20., 29. og 30. november er dog målt kl. 21. Lufttrykobservatio-

nerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservati-

temp. 
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onerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

1 v 753,4 Stavnsholt: ”klart vejr om formiddagen, men om eftermiddagen mørkt og regn. 

Løvet er næsten faldet af træerne, men vi har også haft temmelig stærk nattefrost 

af og til i efteråret.” 

 8,8 

2 nnø 752,0   7,6 

3 uvis 771,2   5,7 

4 ssv 772,0   8,2 

5 sv 773,0   7,    7,2 

6 v 772,2   8,5 

7 v 771,6 Nr. Tulstrup: “godt tørvejr”  9,4 

8 v 771,2   9,7 

9 v 770,5   8,5 

10 v 764,4   6,9 

11 v 763,0   7,6 

12 v 761,6   8,2 

13 s 759,2   7,2 

14 vsv 748,0   8,5 

15 sv 741,6   7,2 

16 vnv 743,0   4,1 

17 v 756,6   4,1 

18 v 761,2 Korsør: ”hård sydvestlig blæst”  5,1 

19 vsv 747,4 Korsør: ”hård storm og megen regntykning”  5,7 

20 n 758,6 Korsør: ”storm og højvande i gaderne” -0,5 

21 sv 759,6   3,8 

22 sv 756,8   5,7 

23 s 764,8   4,1 

24 uvis 771,6   5,7 

25 v 771,4 Nr. Tulstrup: ”smukt vejr”  6,0 

26 uvis 767,2   1,6 

27 sø 769,0   1,0 
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28 ø 770,5   1,3 

29 uvis 767,2  -0,2 

30 uvis 767,2 Stavnsholt: ”i disse dage var det barfrost” -1,1 

 

November 1792 

Temperatur: 5,5 gr. C 

Tryk: 762,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

December 1792 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Tem-

peraturerne den 1.-3., 8., 12.-17. og den 31.december er dog målt kl. 07. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 sø 769,8 Nr. Tulstrup: ”frost i den uge” 

Stavnsholt: ”lidt sne” 

-0,7 

2 ø 770,5 Stavnsholt: ”frost” -1,0 

3 sø 770,5 Stavnsholt: ”frost” -0,4 

4 v 761,2 Stavnsholt: ”slud”  3,0 

5 nv 728,0 Nr. Tulstrup: ”støvregn, men om natten megen regn” 

Stavnsholt: ”slud” 

 3,9 

6 nv 726,8   4,8 

7 nv 727,4 Nr. Tulstrup: ”regn og snebyger og en overgang stærk blæst, begyndt atter at 

fryse meget hårdt” 

Stavnsholt: ”regn, hagl og sne efterfulgt af nattefrost” 

Helsingør: ”den 7. til 8. december overmåde hård vestnordvesten storm” 

 4,8 

8 nv 754,0 Nr. Tulstrup: ”der kom lidt sne, frost og meget godt vejr. Om aftenen kl. 22 slog 

det atter om til tøvejr.” 

Stavnsholt: ”regn og blæst” 

-0,1 
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9 v 753,0 Stavnsholt: ”regn og blæst”  4,5 

10 v 738,8 Stavnsholt: ”regn og blæst”  3,9 

11 v 734,6 Nr. Tulstrup: ”tøvejr med stærke regnbyger” 

Stavnsholt: ”regn og blæst” 

 5,5 

12 n 744,8 Stavnsholt: ”frost” -0,1 

13 nø 745,5 Stavnsholt: ”frost” -0,1 

14 uvis 740,5 Stavnsholt: ”frost” -1,0 

15 nv 746,2 Nr. Tulstrup: ”frost og noget sne på vejen til Viborg” 

Stavnsholt: ”frost” 

-0,1 

16 n 758,4 Nr. Tulstrup: frost” 

Stavnsholt: ”frost” 

-1,0 

17 v 759,8 Nr. Tulstrup: ”begyndt at tø. Mest regn i den uge.” 

Stavnsholt: ”frost” 

Klemensker: ”det begyndte at regne og det fortsatte om natten og næste dag den 

18. december, så der var meget vand både ved Blikoppebroen og Bybroen”. ”I 

dette år var der meget væde både om sommeren, høsten og efteråret lige til jul 

og til årets udgang.” 

-0,7 

18 v 749,2   3,0 

19 v 743,6 Stavnsholt: ”megen regn”  4,5 

20 v 739,6   3,9 

21 v 738,0   4,2 

22 nv 740,5 Nr. Tulstrup: “der faldt en jævn regn”  3,0 

23 nv 749,6   2,6 

24 sø 756,2 Nr. Tulstrup: “gråt stille vejr, vinden var i sydøst”  1,7 

25 s 753,4 Nr. Tulstrup: “gråt stille vejr, vinden var i vest og sydvest” 

Stavnsholt: ”fugtigt vejr med sne” 

 1,4 

26 v 744,2 Stavnsholt: “fugtigt vejr med sne”  1,7 

27 v 743,0 Nr. Tulstrup: “der faldt sne” 

Stavnsholt: ”fugtigt vejr med sne” 

 2,6 

28 v 749,0 Nr. Tulstrup: “begyndt at tø igen og derefter på ny frost” 

Stavnsholt: ”fugtigt vejr med sne” 

 2,3 

29 v 759,4 Nr. Tulstrup: “snart frost, snart tø, om natten stærk regn”  0,1 
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Stavnsholt: ”lidt frost om morgenen, men derefter tø igen” 

30 v 756,8 Nr. Tulstrup: ”meget klart vejr” 

Stavnsholt: ”tøvejr” 

 1,7 

31 uvis 760,8 Stavnsholt: ”lidt frost og solskinsvejr” -0,1 

 

December 1792 

Temperatur: 1,9 gr. C 

Tryk: 748,8 mm Hg 
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Kanefart (1790´erne) 
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VEJRET I 1793 

 

1793  

Temperatur 8,8 gr. C. Meget varmt år.  Der var en vestenvindsorkan den 24. februar. Megen østen-

vind om foråret. Hagl, sne og hård nattefrost sidst i maj måned. Meget varm juli måned med helt 

usædvanligt voldsomt tordenvejr den 18. juli (ved Nr. Tulstrup) og ødelæggende haglvejr på Agersø 

den 17. juli, samt ødelæggende tornado ved Hjallerup den 19. juli. Varmt efterår. 

Januar 

 

Varm. 

Temperaturer omkring fryse-

punktet frem til den 8., derefter 

streng frost fra den 9.-11., der-

på kortvarigt omslag til tø den 

12. og 13., derpå på ny frost-

vejr indtil den 18., så tøvejr til 

den 23. Fra den 24.-26. frost, 

derpå tøvejr. 

 

Vinden var i øst fra den 1.-5., 

derefter i SØ frem til den 14., 

så i øst fra den 15.-17., i resten 

af måneden var vinden i NV og 

vest. 

 

I begyndelsen af måneden faldt 

der sne i Klemensker og ved 

Stavnsholt, så man kunne køre 

med slæde. Der faldt sne ved 

Stavnsholt den 6.- 8. og igen 

den 12. Nr. Tulstrup fik sne 

den 11. og 12. 

 

Der faldt formentlig ingen ned-

bør efter den 12. 

 

Lufttrykket var højest den 17. 

og lavest den 29.  

 

Der var lavtrykspassager den 

2., 11.-12., 20.-21. og 27.-29. 

 

Februar 

 

Meget varm.  

Gennemsnitstemperaturen lå 

for alle dage over 0 gr. C, men 

der synes at have været megen 

nattefrost, fra den 23. omslag 

til mildt vejr. 

 

Vinden var i SV og vest frem 

til den 5. derefter skiftende, fra 

den 14. i SSV senere SSØ frem 

til den 18. Fra den 21. var vin-

den i SV og vest. 

 

Der faldt regn i Nr. Tulstrup 

den 2. Den 16. faldt der sam-

mesteds regn, sne og hagl. Nr. 

Tulstrup fik stærk sne den 23., 

der slog over i regn. 

 

Den 24. var der ved Nr. Tul-

strup overmåde stærk blæst og 

der skete stor skade i skovene. 

Stavnsholt havde stærk storm, 

med skader på bygninger, og 

en stor mængde træer i skove 

og haver væltede. Klemensker 

havde en meget stærk storm. 

 

Formentlig må stormen katego-

riseres som en vestenvindsor-

kan. 

 

Lufttrykket var højest den 20. 

Marts 

 

Kold. 

Det milde vejr fra slutningen af 

februar fortsatte til den 6. 

marts, derefter blev det vinter-

ligt indtil den 13. Derefter tø 

om dagen og frost om natten. 

Den 25. slog det om til vinter-

vejr, der varede til den 30., 

hvor det slog om til tø. 

 

Vinden var i vest indtil den 3., 

derefter i nord. Fra den 9. og 

måneden ud var vinden i SØ og 

øst. 

 

Det regnede meget i begyndel-

sen af måneden. Stavnsholt og 

Klemensker fik en del sne den 

9. Der faldt også sne den 11., 

12. og 27. 

 

Klemensker havde en meget 

stærk vestenstorm den 3. 

 

Der var lidt isforekomst på 

Øresund den 13. og 28. 

 

Der faldt stærk regn den 11. 

førend omslaget til sne. 

 

Fregatten ”Christiania” ved 

København omtaler nattefrost 

fra den 8.-10. og dagsfrost den 
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Temperatur: 0,6 gr. C og lavest den 10.  

 

Der var lavtrykspassager den 

1., 9.-10., og 23.-25. 

 

Temperatur: 2,2 gr. C 

11. efter den stærke regn, end-

videre stærk nattefrost natten 

til den 12. Ligeledes nattefrost 

natten til den 23. og nætterne 

til den 25.-28., natten til den 

28. endda stærk frost. 

 

Lufttrykket var højest den 13. 

og lavest den 3. og 4. Lufttryk-

ket var gennemgående højt.  

 

Der var lavtrykspassager fra 

den 1.-4., 16.-17. og den 28. 

 

Temperatur: 1,5 gr. C 

April 

 

Normal. 

Det blev mildere i vejret fra 

den 3. Fra den 15. blev det på 

ny vinterligt i nogle dage, indtil 

det slog om den 21. Fra den 26. 

var det majagtigt vejr. 

 

Østenvinden fortsatte indtil den 

10., derpå gik vinden i NV. Fra 

den 18.-28. var vinden atter i 

øst. Den 29. og 30. var vinden i 

SV og syd. 

 

Der faldt regn den 1., derefter 

tørrende luft indtil den 15., 

hvor der faldt snebyger. Der 

faldt også sne den 16. Den 18. 

gik sneen over i regn, den 19. 

og 20. megen regn iblandet 

sne. Der faldt regn den 25. og 

26., hvor det også tordnede ved 

Nr. Tulstrup. Stavnsholt fik 

endvidere regn den 30. 

 

Lufttrykket var højest den 8 

(hvor det var meget højt). og 

Maj 

 

Varm.  

Det blev sommerligt fra den 7.-

13., især den 13. Derefter blev 

det koldt i vejret især den 16. 

Varmen vendte kortvarigt til-

bage den 20. og 21. I resten af 

måneden var det koldt især den 

29. 

 

Vinden var først skiftende og 

fra den 6.-13. mest SØ-lig, der-

efter mest NØ-lig indtil den 25. 

I resten af måneden var vinden  

mest vestlig. 

 

Der var en del dage med svage 

vinde, og den stærkeste vind 

var vindstyrke 8 den 28.  

 

Det tordnede om morgenen den 

14.  

 

Der faldt sne og hagl den 29. 

ved Nr. Tulstrup og Stavnsholt, 

mens fregatten ”Christiania” på 

Øresund meldte om hagl. Der 

Juni 

 

Normal.  

Det var varmt fra den 5.-9., 

derefter blev det køligere, og 

det var meget koldt den 21. og 

22. Det blev på ny varmt fra 

den 27. 

 

Vinden var i nord og NØ i be-

gyndelsen af måneden, derefter 

i syd og SØ. Fra den 8. blev 

vinden skiftende. Fra den 16. 

var vinden i vest. 

 

Det tordnede den 20. med tor-

denregn i Nr. Tulstrup. 

 

Der faldt stærk regn i Stavns-

holt den 17. og 18. og heldags-

regn den 22. i Nr. Tulstrup. 

Der faldt stærk regn på Øre-

sund den 12. og 18. 

 

Regnmangel i Stavnsholt indtil 

den 8. 

 

Svag vind indtil den 10. 
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lavest den 17. Lufttrykket var 

gennemgående højt.  

 

Der var lavtrykspassager den 

12.-17. og den 29.-30. 

 

Fregatten ”Christiania” ved 

København observerede natte-

frost den 6. og 16. 

 

Temperatur: 5,5 gr. C 

faldt endvidere hagl den 23. 

ved Stavnsholt og den 31. ved 

Nr. Tulstrup. 

 

Stavnsholt meldte om forfær-

delig hård nattefrost natten til 

den 30. Nr. Tulstrup meldte om 

hård nattefrost natten til den 1. 

juni, og samme nat var det 

stærk nattefrost ved Stavnsholt. 

 

Der faldt stærk regn på Øre-

sund den 1. og den 2. ved Nr. 

Tulstrup. Nr. Tulstrup havde 

skybrud den 31. 

 

Stavnsholt havde tørke fra den 

2.-14. Nr. Tulstrup havde tørke 

fra den 3.-28. 

 

Stavnsholt omtaler meget 

varmt vejr omkring den 11., 

Nr. Tulstrup omtaler meget 

koldt vejr den 19. og Stavns-

holt den 28. Begge omtaler det 

usædvanligt kolde vejr den 29. 

og 31. 

 

Lufttrykket var højest den 7. og 

lavest den 1. 

 

Der var lavtrykspassager den 

1., 14. (efter en længere perio-

de med højtryk), 16., 18., og 

fra 25.-29. 

 

Temperatur: 11,3 gr. C 

 

Fregatten ”Christiania” melder 

den 28. og 29. om frembrud af 

varm luft. 

 

Lufttrykket var højest den 4. og 

lavest den 18. 

 

Der var lavtrykspassager den 

8., 12., 15.-18., 21.-23. og 30. 

 

Temperatur: 14,5 gr. C 

Juli 

 

Meget varm. 

Det var koldt fra den 2.-5. Det 

var varmt fra den 8.-20. og 

igen fra den 24. Det var meget 

August 

 

Meget varm. 

Det var meget varmt fra den 1.-

10., især den 3. og 4., og igen 

fra den 13.-16., derefter faldt 

September 

 

Meget varm.  

Det var varmt frem til den 18., 

især var det lummervarmt fra 

den 14.-17., i resten af måne-



 95 

varmt den 16. og især den 17.  

 

Fregatten ”Christiania” melder 

om varmefrembrud den 9. og 

15. 

 

Vinden var i vest frem til den 

7., derefter stille senere østlig. 

Den 16. gik vinden i SV og 

syd. Den 17. var vinden i SSV, 

den 18. gik vinden i vest, den 

20. dog i SØ. Fra den 21.-23. 

var vinden i NV. Fra den 24.-

30. var vinden mest i øst og 

SØ. 

 

Det blæste med vindstyrke 7 

den 3. og 5. Fra den 8.- 17. var 

vinden svag og igen fra den 

23.-28. Det var meget stærk 

blæst ved Stavnsholt den 5. 

 

Begyndelsen af måneden var 

regnfuld, og det regnede meget 

af den 4. og 5. på Øresund, li-

geledes ved Stavnsholt. Fra 

den 6. blev det tørvejr frem til 

den 16. Den 17. tordnede det 

på Øresund og ved Stavnsholt. 

Samme dag blev Agersø udsat 

for et ødelæggende haglvejr. 

Natten til den 18. havde Nr. 

Tulstrup et helt usædvanligt 

voldsomt tordenvejr, ligeledes 

torden i Stavnsholt. Nr. Tul-

strup meldte om stærk regn den 

29. Endvidere frygteligt uvejr, 

formentlig tornado, ved Hjalle-

rup den 19. juli med omblæste 

huse og ødelagte kornmarker. 

 

Lufttrykket var højest den 10. 

og 11. og lavest den 5.  Luft-

temperaturen henigennem må-

neden. Begyndelsen af måne-

den var meget lummerhed med 

hyppige tordenvejr. 

 

Vinden var i syd den 1., deref-

ter svage østlige og nordlige 

vinde. Fra den 6. gik vinden i 

vestlige retninger, hvor den 

holdt sig i resten af måneden. 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 16. 

 

Der var mange nedbørsdøgn.  

 

Nr. Tulstrup meldte om stærk 

varme den 2., og fregatten 

”Christiania” meldte om frem-

stød af varm luft den 3. og 4. 

 

Det tordnede på Øresund og i 

Nr. Tulstrup den 4. Der faldt 

tordenbyger den 15. på Øre-

sund. 

 

Der faldt stærk regn ved 

Stavnsholt den 18. og på Øre-

sund den 23. 

 

Lufttrykket var højest den 20. 

og lavest den 16.  

 

Der var lavtrykspassageden 9.-

10., 15.-16., 22.-23., 28. og 31. 

 

Temperatur: 17,1 gr. C 

den lå temperaturen omkring 

det normale, dog var det meget 

koldt fra den 20.-22. 

 

Vinden var i vest frem til den 

11., derefter i SØ fra den 12.-

14. og i SV fra den 15.-17. 

Derefter gik vinden i NØ frem 

til den 23. Fra den 24.-27. var 

vinden i vest og NV, derefter 

gik vinden i SØ. 

 

Det blæste storm den 22. fra 

ØNØ og det blæste med vind-

styrke 8 den 4. 

 

Det tordnede den 16. i Nr. Tul-

strup, den 17. var det stærk 

torden med regnskyl ved 

Stavnsholt. Der faldt stærk 

regn den 14. i Nr. Tulstrup og 

den 23. på Øresund. 

 

Lufttrykket var højest den 27. 

og lavest den 3. Lufttrykket var 

relativt højt fra den 7.-29.  

 

Der var lavtrykspassager den 

1., 3., 10., 14.-15. og 30. 

 

Temperatur: 14,0 gr. C 
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trykket var forholdsvis højt fra 

den 6.-16. og fra den 22.-28.  

 

Der var lavtrykspassager den 

2., 5., 17.-18., 20., og 29.-30. 

 

Temperatur: 18,5 gr. C 

Oktober 

 

Meget varm.  

Det var sommerligt varmt i de 

første dage af måneden og i det 

hele taget meget lunt i 1. halv-

del af måneden, fra den 18. 

blev det temmelig koldt frem 

til den 24., derefter på ny varmt 

for årstiden.  

 

Vinden var i mest i SV frem til 

den 12., derefter kortvarigt i 

SØ, fra den 16.-22. i NV og 

nord, fra den 23. og måneden 

ud i SV og vest. 

 

Det blæste med stormstyrke 

den 8. og med vindstyrke 8 den 

7. og 16. 

 

Der faldt megen regn fra den 

6.-8. 

 

Fregatten ”Christiania” meldte 

om rimfrost om morgenen den 

23. 

 

Lufttrykket var højest den 14. 

og lavest den 26.  

 

Der var lavtrykspassager den 

8., 16., 20. og 26. 

 

Temperatur: 11,8 gr. C 

November 

 

Meget varm.  

Det var meget varmt for årsti-

den, især omkring den 13. Fra 

den 25. blev det lidt vinterag-

tigt. 

 

Vinden var temmelig skiftende 

frem til den 10., derefter gik 

vinden i SV, fra den 16. i øst 

og ØSØ, hvor den holdt sig 

indtil den 24. Fra den 25.-28. 

var vinden i nord, den 29. og 

30. i VNV. 

 

Den højeste vindstyrke var 

vindstyrke 7 fra den 17.-19. 

 

Nedbøren faldt som regn, Nr. 

Tulstrup observerede dog slud 

den 5. og 9. 

 

Fregatten ”Christiania” obser-

verede frost den 27. om dagen, 

og rimfrost den 28. om morge-

nen.  

 

Lufttrykket var højest den 25. 

og lavest den 12. Fra den 16. 

og måneden ud var lufttrykket 

højt.  

 

Der var lavtrykspassager den 

4.-6., og 9.-12. 

 

December 

 

Normal.  

Det satte ind med stærk frost 

den 2., og frosten fortsatte frem 

til den 9. Den 8. var det meget 

stærk frost.  Den 10. og 11. var 

det tøvejr, den 12. satte frosten 

på ny ind, men den 14. blev det 

tøvejr. Derefter var det meget 

lunt for årstiden frem til den 

23. Fra den 26. blev det på ny 

vinterligt. 

 

Vinden var den 1. endnu i 

VNV, derefter i NØ fra den 2.- 

8., så i SØ den 9., i SV den 10. 

Den 11. gik vinden i SSØ, 

hvori den holdt sig til den 15., 

vinden var derefter i SV frem 

til den 21. Den 22. gik vinden i 

SØ, den 25. i NØ, hvori den 

forblev til månedens udgang. 

 

Om aftenen den 1. blæste det 

med vindstyrke 8, senere med 

stormstød. Den 9. blæste det 

storm og den 13. blæste det 

med vindstyrke 8. Fra den 15. 

var det temmelig stille i vejret. 

 

Der faldt sne den 4., 5. og 9. 

Den 10., 11. og 13. faldt der 

slud. Nr. Tulstrup meldte om 

snefald den 2., 9. og 13. og 

endvidere om lidt kraftigt sne-
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Temperatur: 6,7 gr. C fald den 27. og kraftigt snefald 

hele dagen den 28. Nr. Tul-

strup meldte om snefygning 

den 9. og stærk regn den 11. 

Stavnsholt fik sne i dagene ef-

ter den 2. og den 14. 

 

Fregatten ”Friedrichsværn” 

medte om nattefrost den 3., 5. 

og 7. (stærk frost). Nr. Tulstrup 

meldte om hård frost fra den 2., 

og igen den 8. 

 

Juleaften: Østen og NØ-vind 

med gråvejr og temperatur over 

frysepunktet. Intet sneland-

skab. 

 

Nytårsaften: Nordenvind med 

temperatur lidt under fryse-

punktet og overskyet. Barfrost 

på Sjælland og snelandskab i 

Midtjylland. 

 

Lufttrykket var højest den 30. 

og lavest den 11.  

 

Der var lavtrykspassager den 

4., 6., 9.-11., 14.-15., og 22. 

 

Temperatur: 1,5 gr. C 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1793 

 

ÅRET 

 

Lufttrykket er angivet i tommer (og linier) kviksølvhøjde i Torricellis rør, temperaturen er målt i 

grader R., kl. 07, 12, eller 21 på Observatoriet på Rundetårn, (se bogen ”Middeltemperaturen i 

Danmark 1786-1800”). 

 

Observatoriet 

 

Den 1. januar lufttryk 28.2.1, temperatur - ½ grad, uvis vind 

Den 2. januar lufttryk 28.1.4, temperatur ½ grad, ø-vind 

Den 3. januar lufttryk 28.2.0, temperatur 1 grad, ø-vind 

Den 4. januar lufttryk 28.2.1, temperatur ½ grad, ø-vind 

Den 5. januar lufttryk 28.2.5, temperatur 1 ¼ grad, ø-vind 

Den 6. januar lufttryk 28.3.8, temperatur - ¾ grad, sø-vind 

Den 7. januar lufttryk 28.6.6, temperatur 1 grad, sø-vind 

Den 8. januar lufttryk 28.6.0, temperatur 1 grad, sø-vind 

 

Observatoriet 

Den 9. januar lufttryk 28.5.9, temperatur -5 ¼ grad, sø-vind 

Den 10. januar lufttryk 28.4.8, temperatur -5 ½ grad, ssø-vind 

Den 11. januar lufttryk 28.2.0, temperatur -4 ¾ grad, ssø-vind 

Den 12. januar lufttryk 27.10.6, temperatur ½ grad, sø-vind 

Den 13. januar lufttryk 27.11.2, temperatur 1 ¼ grad, sø-vind 

Den 14. januar lufttryk 28.2.6, temperatur -2 ¼ grad, sø-vind 

Den 15. januar lufttryk 28.4.6, temperatur -2 ¼ grad, ønø-vind 

Den 16. januar lufttryk 28.6.2, temperatur -2 grader, ø-vind 

Den 17. januar lufttryk 28.8.6, temperatur -1 ½ grad, ø-vind 

Den 18. januar lufttryk 28.8.0, temperatur -1 ½ grad, vnv-vind 

 

Observatoriet 

Den 19. januar lufttryk 28.5.4, temperatur 1 ¾ grad, v-vind 

Den 20. januar lufttryk 28.2.6, temperatur 2 grader, nv-vind 

Den 21. januar lufttryk 28.1.4, temperatur 4 ½ grad, v-vind 

Den 22. januar lufttryk 28.2.2, temperatur 4 grader, v-vind 

Den 23. januar lufttryk 28.3.3, temperatur 4 ½ grad, nv-vind 

Den 24. januar lufttryk 28.4.6, temperatur -2 grader, nv-vind 

Den 25. januar lufttryk 28.4.5, temperatur -2 ¼ grad, v-vind 

Den 26. januar lufttryk 28.3.8, temperatur -1 ½ grad, nv-vind 
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Observatoriet 

Den 27. januar lufttryk 28.2.6, temperatur 1 ½ grad, nv-vind 

Den 28. januar lufttryk 27.10.1, temperatur 3 grader, v-vind 

Den 29. januar lufttryk 27.7.9, temperatur 2 ¾ grad, v-vind 

Den 30. januar lufttryk 27.8.0, temperatur 2 ¾ grad, v-vind 

Den 31. januar lufttryk 27.8.5, temperatur 2 grader, sv-vind 

Den 1. februar lufttryk 27.6.8, temperatur 2 ½ grad, sv-vind 

Den 2. februar lufttryk 27.8.2, temperatur 3 grader, sv-vind 

 

Paris, 18. januar 1793 

Nationalkonventet fældede i går dødsdom over Ludvig XVI. Ludvig Capet dømmes skyldig i sam-

mensværgelse mod nationens frihed og i forbrydelse mod statens almindelige sikkerhed. 

 

Paris, 21. januar 1793 

Den skrækkelige og bedrøvelige scene, som må opfylde Europa med mishag, afsky og forfærdelse, 

er desværre nu blevet fuldført. Ludvig, som Forsynet havde sat på en af de første troner, er i dag 

morges kl. 10 død martyrdøden på skafottet og blevet et offer for det grumme parti, som hverken 

ved menneskelighedens stemme eller ved nogen grundsætning af moral og politik, ikke engang ved 

kongen af Spaniens store tilbud, at sende sin egen søn med 4 ubevæbnede bataljoner som gidsler til 

Frankrig, kunde bringes fra dets blodtørstige plan. Følgende er de nærmere omstændigheder ved 

denne højstbedrøvelige tildragelse, som har gjort den 21. januar 1793 til en af de sorteste dage i hi-

storien. I debatterne den 18de og 19de beholdt også det blodtørstige parti overhånd, og National-

konventet besluttede den 19de med 380 stemmer mod 310, at Ludvigs henrettelse ikke skulle op-

sættes; at det skulle tillades ham at omgås med sin familie til det sidste øjeblik; at der skulle beskik-

kes ham en gejstlig til ledsagelse, og at henrettelsen skulle ske på Revolutionspladsen, der tidligere 

hed Ludvig XV´s Plads. I går morges kl. 9 fik kongen meddelelsen. Kongen læste dekretet med ro-

lighed, og man hørte disse ord af ham:” Det er tid, at det får en ende”.... Under de mest rørende suk, 

gråd og klage er hans gemalinde, søster og børn kommet til ham, og har siden været hos ham. Han 

har trøstet dem og vist en stor karakter; man har endog bemærket, at man med rolighed har spist til 

middag… Bedrøvelig tog denne dag sin begyndelse. De 43 sektioner, borgerrådet og alle klubber 

erklærede sig for permanente. Kl. 7 om morgenen trådte 150.000 mand under gevær for at dække 

Paris, mens henrettelsen skete. De strengeste ordrer blev givet om, at ingen måtte nærme sig skafot-

tet… Klokken var 9 om morgenen. En dyb og gyselig stilhed dækkede staden, ellers kongens gode 

stad, men nu hans bøddel. Straks efter kl. 9 blev Ludvig under hans gemalindes, søsters og børns 

lydelige jammerklager ført fra Tempeltårnet, efterat han i forvejen havde set sin 14 årige datter dø i 

convulsioner. En karet omringet af utallige bevæbnede trak ham langsomt til retterpladsen. Karet-

vinduerne var optrukne, og man har kun kunnet se de flyvende hår på hans i bedrøvelse nedsænkede 

og vaklende hoved. Henimod kl. 10 kom han til retterpladsen og besteg uforsagt skafottet. Han hav-

de en sort kjole på, men man måtte klæde ham af, og gav ham en ren skjorte. Ludvig XV´s Plads 

var fuld af bevæbnede og bag piedestalen af denne hans formands støtte, som tidligere havde stået 

der, stod guillotinen. Han ville tale til folket, og råbte, at han tilgav alle sine fjender, men han blev 

af skarpretteren afbrudt i sin tale, trukket til guillotinen, bundet fast, og i en tid af 2 sekunder var 

han halshugget. I det man så hovedet falde, rejste sig et almindeligt skrig: Republikken leve!, hvil-
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ket endnu vedvarer, og løber fra den ene gade til den anden. Skarpretteren viste folket hovedet ad-

skillige gange. Legemet blev lagt på en kærre og bragt til Sct. Magdalenas kirke.   

 

Observatoriet 

Den 3. februar lufttryk 27.9.2, temperatur 2 ¾ grad, sv-vind 

Den 4. februar lufttryk 27.9.6, temperatur 4 ¼ grad, sv-vind 

Den 5. februar lufttryk 27.9.5, temperatur 3 grader, v-vind 

Den 6. februar lufttryk 27.9.5, temperatur 1 ¾ grad, uvis vind 

Den 7. februar lufttryk 27.9.5, temperatur -1 grad, ø-vind 

Den 8. februar lufttryk 27.9.7, temperatur -1 ¼ grad, v-vind 

Den 9. februar lufttryk 27.8.0, temperatur - ¼ grad, nø-vind 

Den 10. februar lufttryk 27.5.8, temperatur ½ grad, s-vind 

Den 11. februar lufttryk 27.6.9, temperatur 1 ¼ grad, uvis vind 

Den 12. februar lufttryk 27.11.0, temperatur 1 grad, v-vind 

Den 13. februar lufttryk 28.1.4, temperatur 1 ¾ grad, n-vind   

Den 14. februar lufttryk 28.1.0, temperatur 1 ¾ grad, ssv-vind 

Den 15. februar lufttryk 28.1.9, temperatur 2 grader, ssv-vind   

 

Holland, 5. februar 1793 

Astronomen Mecheain har den 10. i forrige måned i Spanien opdaget en komet, som man kan se 

med blotte øjne, og nu tager sit løb mod Cassiopeja og Vædderen.   

  

Observatoriet 

Den 16. februar lufttryk 28.1.5, temperatur 1 ½ grad, ssø-vind  

Den 17. februar lufttryk 28.2.2, temperatur 2 ¼ grad, ssø-vind 

Den 18. februar lufttryk 28.2.0, temperatur 1 grad, uvis vind 

Den 19. februar lufttryk 28.3.2, temperatur 2 grader, n-vind 

Den 20. februar lufttryk 28.4.3, temperatur ¼ grad, uvis vind 

Den 21. februar lufttryk 28.4.0, temperatur 2 ¾ grad, sv-vind 

Den 22. februar lufttryk 28.3.0, temperatur 2 ¾ grad, sv-vind 

Den 23. februar lufttryk 28.1.0, temperatur 3 grader, v-vind 

Den 24. februar lufttryk 27.11.3, temperatur 2 ½ grad, v-vind 

 

Observatoriet 

Den 25. februar lufttryk 27.10.8, temperatur 4 grader, sv-vind 

Den 26. februar lufttryk 28.1.0, temperatur 3 ¾ grad, v-vind 

Den 27. februar lufttryk 28.2.0, temperatur 4 ¾ grad, v-vind 

Den 28. februar lufttryk 28.1.7, temperatur 4 ¾ grad, sv-vind 

Den 1. marts lufttryk 27.10.9, temperatur 4 grader, v-vind 

Den 2. marts lufttryk 27.10.9, temperatur 4 ½ grad, v-vind 

Den 3. marts lufttryk 27.10.0, temperatur 4 grader, v-vind 

 

Observatoriet 

Den 4. marts lufttryk 27.10.0, temperatur 4 ½ grad, n-vind 
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Den 5. marts lufttryk 28.1.0, temperatur 4 grader, nv-vind 

Den 6. marts lufttryk 28.4.0, temperatur 4 ½ grad, uvis vind 

Den 7. marts lufttryk 28.5.0, temperatur -1 grad, n-vind 

Den 8. marts lufttryk 28.6.9, temperatur -2 ¾ grad, ø-vind 

Den 9. marts lufttryk 28.7.2, temperatur -2 ½ grad, ø-vind 

Den 10. marts lufttryk 28.6.0, temperatur -2 grader, sø-vind 

Den 11. marts lufttryk 28.5.0, temperatur -2 grader, sø-vind 

 

Observatoriet 

Den 12. marts lufttryk 28.5.6, temperatur -1 ½ grad, ø-vind 

Den 13. marts lufttryk 28.7.7, temperatur - ½ grad, ssø-vind 

Den 14. marts lufttryk 28.5.8, temperatur 2 ½ grad, sø-vind 

Den 15. marts lufttryk 28.4.3, temperatur 3 grader, sø-vind 

Den 16. marts lufttryk 27.11.9, temperatur 2 ¾ grad, sø-vind 

Den 17. marts lufttryk 27.11.6, temperatur 2 ½ grad, sø-vind 

Den 18. marts lufttryk 28.0.5, temperatur 2 ¾ grad, sø-vind 

 

Observatoriet 

Den 19. marts lufttryk 28.2.2, temperatur 3 ¾ grad, sø-vind 

Den 20. marts lufttryk 28.3.9, temperatur 3 ½ grad, sø-vind 

Den 21. marts lufttryk 28.5.0, temperatur 2 ¾ grader, sø-vind 

Den 22. marts lufttryk 28.5.9, temperatur 3 ½ grad, sø-vind 

Den 23. marts lufttryk 28.5.4, temperatur 3 ¾ grad, sø-vind 

Den 24. marts lufttryk 28.5.9, temperatur 2 ¾ grad, sø-vind 

Den 25. marts lufttryk 28.6.6, temperatur 1 ¼ grad, øsø-vind 

Den 26. marts lufttryk 28.5.8, temperatur ½ grad, sø-vind 

 

Observatoriet 

Den 27. marts lufttryk 28.4.0, temperatur -1 ½ grad, nø-vind 

Den 28..marts lufttryk 28.1.7, temperatur -1 ¾ grad, sø-vind 

Den 29. marts lufttryk 28.2.5, temperatur 2 ¾ grad, sø-vind 

Den 30. marts lufttryk 28.3.4, temperatur 3 ¾ grad, sø-vind 

Den 31. marts lufttryk 28.3.0, temperatur 4 grader, sø-vind 

Den 1. april lufttryk 28.3.6, temperatur 4 grader, sø-vind 

Den 2. april lufttryk 28.4.5, temperatur 3 ¾ grad, sø-vind 

Den 3. april lufttryk 28.5.0, temperatur 8 grader, sø-vind 

Den 4. april lufttryk 28.5.9, temperatur 7 ¼ grad, sø-vind 

Den 5. april lufttryk 28.6.9, temperatur 6 ¾ grad, sø-vind 

Den 6. april lufttryk 28.8.9, temperatur 7 grader, sø-vind 

 

København, 5. april 1793 

Fra Haag meldes, at der den 24. marts har stået endnu et blodigt slag ved Valvern. Den østrigske 

fortrop er rykket ind i Bryssel, hvor ærkehertug Karl er blevet modtaget med et stort frydeskrig. 
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Antwerpen har ligeledes overgivet sig til østrigerne. Den franske armé har i stor uorden trukket sig 

tilbage til Mons og Valencienne. 

 

Kgl. bekendtgørelse af 5. april 1793 

Christian den Syvende, af Guds nåde konge til Danmark og Norge, de venders og gothers, hertug 

udi Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg, gøre vitterligt: ” At da Vi med megen 

mishag have ” erfaret, at nogle onde mennesker (i anledning af, at en person ved navn Michael Bra-

brand, er blevet hæftet og tiltalt ved retten, formedelst adskillige forbrydelser) have søgt lejlighed til 

at anstifte uorden og opløb her i hovedstaden, og at disse, som formentlig er hans medskyldige, ha-

ve lejet eller ophidset den vanartigste del af pøbelen til at forstyrre rolige borgeres huslige fred; så 

har pligt og retfærdighed opfordret os til at føje de alvorligste foranstaltninger for at hæmme deslige 

strafværdige voldsomhed her, og med kraft at betrygge stadens indvånere i nydelsen af den borger-

sikkerhed, som enhver af vore kære og tro undersåtter har ret til at kræve, og over hvis håndhævelse 

Vi som konge og landsfader uafladeligen og omhyggeligen våger. Dette have Vi herved vildet 

kundgøre, ikke alene til bedrøvelse for dem, der kunne have årsag til at befrygte overfald og forføl-

gelse af bemeldte Brabrands tilhængere, men endog til advarsel for enhver, at ingen uvedkommende 

herefter nærmer sig det sted, hvor sådant opløb måtte ske, på det at uskyldige ikke skulle blive ud-

satte for fare, når voldsmænd og den offentlige freds forstyrrere falde og ligge på deres gerninger.” 

 

Plakat, 5. april 1793 

…tilvejebringe oplysning om, hvilke de hovedmænd er, der har forledt eller lejet nogle af pøbelen 

til at gøre opløb og øve voldsomheder på adskillige borgeres huse den sidstafvigte 2. april, i anled-

ning af den formedelst forbrydelser tiltalte Michael Brabrands personlige hæftelse (JER, dvs. 

fængsling)…  

 

Observatoriet 

Den 7. april lufttryk 28.9.9, temperatur 7 ¾ grad, sø-vind 

Den 8. april lufttryk 28.10.0, temperatur 6 ¾, grad, sø-vind 

Den 9. april lufttryk 28.9.6, temperatur 7 grader, ø-vind 

Den 10. april lufttryk 28.8.6, temperatur 5 ¾ grad, ø-vind 

Den 11. april lufttryk 28.7.6, temperatur 4 ¾ grad, n-vind 

Den 12. april lufttryk 28.4.0, temperatur 6 ¾ grad, v-vind 

Den 13. april lufttryk 28.0.8, temperatur 5 grader, vnv-vind 

Den 14. april lufttryk 27.11.4, temperatur 4 ½ grad, vnv-vind 

 

Observatoriet 

(Den 15. april mangler)  

Den 16. april lufttryk 27.10.0, temperatur 1 ¾ grad, n-vind 

Den 17. april lufttryk 27.9.8, temperatur 2 ¾ grad, vnv-vind 

Den 18. april lufttryk 27.9.4, temperatur 3 ½ grad, sø-vind 

Den 19. april lufttryk 27.10.0, temperatur 4 grader, ø-vind 

Den 20. april lufttryk 28.0.0, temperatur 4 ¾ grader, ønø-vind 

Den 21. april lufttryk 27.11.6, temperatur 5 grader, nø-vind 

Den 22. april lufttryk 28.4.6, temperatur 5 ½ grad, nø-vind 
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Observatoriet 

Den 23. april lufttryk 28.7.4, temperatur 7 ¾ grad, nnø-vind 

Den 24. april lufttryk 28.5.1, temperatur 8 ¼ grad, nø-vind 

Den 25. april lufttryk 28.5.3, temperatur 9 ¾ grad, ø-vind 

Den 26. april lufttryk 28.4.6, temperatur 11 ¼ grad, ø-vind 

Den 27. april lufttryk 28.5.0, temperatur 10 ½ grad, ø-vind 

Den 28. april lufttryk 28.3.7, temperatur 12 ¼ grad, ø-vind 

Den 29. april lufttryk 28.1.0, temperatur11 ¾ grad, sv-vind 

Den 30. april lufttryk 27.11.7, temperatur 12 grader, sv-vind 

 

Observatoriet 

Den 1. maj lufttryk 27.7.7, temperatur 10 grader, ssø-vind 

Den 2. maj lufttryk 27.8.7, temperatur 9 ¾ grad, v-vind 

Den 3. maj lufttryk 28.1.2, temperatur 11 grader, nv-vind 

Den 4. maj lufttryk 28.3.0, temperatur 8 ¾ grad, v-vind 

Den 5. maj lufttryk 28.4.9, temperatur 9 ¾ grad, v-vind 

Den 6. maj lufttryk 28.6.0, temperatur 12 grader, sø-vind 

Den 7. maj lufttryk 28.7.0, temperatur 13 ¾ grad, ø-vind 

 

Observatoriet 

Den 8. maj lufttryk 28.6.0, temperatur 14 grader, ø-vind 

Den 9. maj lufttryk 28.5.0, temperatur 14 ¼ grad, sø-vind 

Den 10. maj lufttryk 28.6.2, temperatur 15 grader, v-vind 

Den 11. maj lufttryk 28.5.0, temperatur 14 ¾ grad, sø-vind 

Den 12. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 15 grader, ø-vind 

Den 13. maj lufttryk 28.2.9, temperatur 17 ¼ grad, ssø-vind 

Den 14. maj lufttryk 28.1.1, temperatur 12 ½ grad, n-vind 

Den 15. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 8 ¾ grad, nø-vind 

Den 16. maj lufttryk 28.0.4, temperatur 6 ¼ grad, nø-vind 

 

Observatoriet 

Den 17. maj lufttryk 28.1.0, temperatur 10 ¾ grad, n-vind 

Den 18. maj lufttryk 27.11.6, temperatur 12 ¼ grad, ø-vind 

Den 19. maj lufttryk 28.1.0, temperatur 11 ¼ grad, nø-vind 

Den 20. maj lufttryk 28.2.6, temperatur 14 ½ grad, nø-vind 

Den 21. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 15 grader, sø-vind 

Den 22. maj lufttryk 28.5.1, temperatur 13 ¼ grad, nnø-vind 

Den 23. maj lufttryk 28.4.6, temperatur 11 ¾ grad, nø-vind 

Den 24. maj lufttryk 28.4.3, temperatur 8 ¼ grad, nø-vind 

Den 25. maj lufttryk 28.3.1, temperatur 11 ½ grad, nnø-vind 

 

Observatoriet                         

Den 26. maj lufttryk 28.2.4, temperatur 13 grader, nø-vind 

Den 27. maj lufttryk 28.0.0, temperatur 12 ¼ grad, nv-vind 
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Den 28. maj lufttryk 27.9.8, temperatur 10 grader, nv-vind 

Den 29. maj lufttryk 27.9.6, temperatur 8 ¼ grad, nv-vind 

Den 30. maj lufttryk 28.0.6, temperatur 10 ¼ grad, sv-vind 

Den 31. maj lufttryk 28.2.1, temperatur 11 ¼ grad, ssø-vind 

Den 1. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 11 ½ grad, n-vind 

 

Lissabon, 23. maj 1793 

Natten mellem den 30/4 og 1/5 har man i Porto og på forskellige andre steder i riget mærket et jord-

skælv. Den 17/5 fornam vi og her et stød, som dog ikke har forårsaget nogen skade. Man har lagt 

mærke til, at det efter disse jordskælv har været meget koldt.  

 

Observatoriet 

Den 2. juni lufttryk 28.3.6, temperatur 14 ½ grad, n-vind 

Den 3. juni lufttryk 28.4.5, temperatur 16 ¾ grad, nø-vind 

Den 4. juni lufttryk 28.6.3, temperatur 13 ¾ grad, ø-vind                      

Den 5. juni lufttryk 28.5.9, temperatur 16 ½ grad, s-vind 

Den 6. juni lufttryk 28.5.3, temperatur 16 grader, s-vind 

Den 7. juni lufttryk 28.4.0, temperatur 17 ¼ grad, sø-vind           

Den 8. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 16 ¾ grad, nv-vind 

Den 9. juni lufttryk 28.3.9, temperatur 17 ¾ grad, nv-vind 

Den 10. juni lufttryk 28.4.5, temperatur 14 ½ grad, v-vind           

Den 11. juni lufttryk 28.4.4, temperatur 15 grader, v-vind 

Den 12. juni lufttryk 28.2.7, temperatur 12 ¼ grad, n-vind 

Den 13. juni lufttryk 28.3.4, temperatur 14 ½ grad, n-vind           

Den 14. juni lufttryk 28.3.8, temperatur 17 grader, sø-vind 

Den 15. juni lufttryk 28.2.0, temperatur 15 ¾ grad, ø-vind 

Den 16. juni lufttryk 28.0.8, temperatur 12 grader, nv-vind           

Den 17. juni lufttryk 27.8.0, temperatur 11 ¾ grad, v-vind 

Den 18. juni lufttryk 27.7.5, temperatur 12 ¼ grad, nv-vind 

Den 19. juni lufttryk 27.8.9, temperatur 14 ¾ grad, nv-vind           

Den 20. juni lufttryk 27.10.5, temperatur 15 grader, nv-vind 

Den 21. juni lufttryk 27.10.2, temperatur 10 ¾ grad, v-vind 

Den 22. juni lufttryk 27.9.0, temperatur 10 ¼ grad, sv-vind           

Den 23. juni lufttryk 27.8.5, temperatur 13 ½ grad, ssø-vind 

Den 24. juni lufttryk 27.11.0, temperatur 11 ¾ grad, vnv-vind 

Den 25. juni lufttryk 27.11.8, temperatur 12 ½ grad, nv-vind           

Den 26. juni lufttryk 28.0.2, temperatur 11 ¾ grad, sv-vind 

Den 27. juni lufttryk 28.0.9, temperatur 15 ¼ grad, nv-vind 

Den 28. juni lufttryk 28.2.2, temperatur 17 ¾ grad, vnv-vind           

Den 29. juni lufttryk 28.3.5, temperatur 16 ¼ grader, ssv-vind 

Den 30. juni lufttryk 28.0.5, temperatur 15 ½ grad, sv-vind 
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Observatoriet 

 

Den 1. juli lufttryk 28.1.0, temperatur 16 grader, v-vind 

Den 2. juli lufttryk 28.0.9, temperatur 14 ½ grad, v-vind 

Den 3. juli lufttryk 28.1.6, temperatur 13 ¼ grad, nnv-vind 

Den 4. juli lufttryk 28.3.5, temperatur 11 ½ grad, sv-vind 

Den 5. juli lufttryk 28.0.6, temperatur 14 grader, v-vind 

Den 6. juli lufttryk 28.3.6, temperatur 15 ¼ grad, nv-vind 

Den 7. juli lufttryk 28.3.5, temperatur 16 grader, nv-vind 

Den 8. juli lufttryk 28.3.0, temperatur 17 grader, nv-vind 

 

Observatoriet 

Den 9. juli lufttryk 28.4.5, temperatur 17 ½ grad, n-vind 

Den 10. juli lufttryk 28.5.5, temperatur 18 ¼ grad, nø-vind 

Den 11. juli lufttryk 28.5.5, temperatur 19 ½ grad, nø-vind 

Den 12. juli lufttryk 28.4.5, temperatur 19 ½ grad, nnv-vind 

Den 13. juli lufttryk 28.4.5, temperatur 19 grader, s-vind 

Den 14. juli lufttryk 28.4.5, temperatur 18 ¾ grad, vnv-vind 

Den 15. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 19 grader, v-vind 

Den 16. juli lufttryk 28.2.8, temperatur 20 grader, sv-vind 

Den 17. juli lufttryk 28.1.1, temperatur 21 grader, sv-vind 

Den 18. juli lufttryk 28.0.9, temperatur 17 ½ grad, vsv-vind 

 

Observatoriet 

Den 19. juli lufttryk 28.2.2, temperatur 18 ½ grad, vsv-vind 

Den 20. juli lufttryk 28.1.0, temperatur 19 ½ grad, sø-vind 

Den 21. juli lufttryk 28.1.2, temperatur 15 ¾ grad, n-vind 

Den 22. juli lufttryk 28.3.0, temperatur 15 ½ grad, nv-vind 

Den 23. juli lufttryk 28.4.5, temperatur 15 grader, nv-vind 

Den 24. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 17 ¾ grad, nv-vind 

Den 25. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 18 ½ grad, sv-vind 

Den 26. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 19 grader, nv-vind 

 

Vendsyssel, 22. juli 1793 

En forskrækkelig orkan af sydvest med torden og lynild har sidst afvigte 19. juli kl. 2 ½ eftermid-

dag anverteret Vendsyssel på adskillige steder frygtelige ødelæggelser og ruineret mange familier. 

Hele Hjallerup By under Dronninglunds gods, der består af 33 tdr. hartkorn såvel som en del enkel-

te beboere deromkring, deres huse ere ruinerede og til dels omblæste, al deres sæd på marken af rug 

og byg samt havre til dels, er rent af jorden oprykket og ombrækket, så intet deraf bliver at høste; 

men disse arme og ulykkelige mennesker have kuns de sørgeligste udsigter for føden for dem selv 

og deres kreaturer.  
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Agersø, 17. juli 1793 

Rædselsfulde 17. juli kl. 5 aften! Vore agre, som tilsmilede os den rigeste velsignelse, nogen kan 

mindes at have set. Vore haver, som tilbød os i overflødighed den sundeste og mest vederkvægede 

vinterspise; vore vinduer - alt blev næsten et rov for en skrækkelig haglbyge, hvilken Alfaderen be-

hagede at lade bryde løs over vor ø. I største mængde nedstrømmende hagl af hønse- og dueægs 

størrelse, som på nogle få minutter ganske og aldeles ødelagde hele min sæd, såvel som og for stør-

stedelen landets, da aksene blev slagne af strået, dels stråene overbrækkede, så intet bliver for os at 

høste uden alene armod og elendighed; thi hverken føde eller sædekorn, ej heller foder nok til vore 

kreaturer kan ventes!... 24 gårdboere foruden mig, degnen og 17 huse, hvoraf de fleste have nogen 

sæd på markerne hos gårdmændene….(anmoder om hjælp).  

20. juli 1793 Agersø Præstegaard, C.V. Brink.  

 

Observatoriet 

Den 27. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 17 ½ grad, ø-vind 

Den 28. juli lufttryk 28.3.3, temperatur 18 ¾ grad, sø-vind 

Den 29. juli lufttryk 28.1.0, temperatur 19 ½ grad, ø-vind 

Den 30. juli lufttryk 28.0.8, temperatur 18 ½ grad, ønø-vind 

Den 31. juli lufttryk 28.2.7, temperatur 16 ¾ grad, vnv-vind 

Den 1. august lufttryk 28.3.6, temperatur 18 ¾ grad, v-vind 

Den 2. august lufttryk 28.4.0, temperatur 19 grader, nv-vind 

 

Skælskør, 29. juli 1793 

Mere pålidelig og mindre gyselig beretning end den fra Agersø Præstegård. Det meddeles, at ska-

dernes omfang ikke er så overvældende som af Agersø-præsten beskrevet. Skyen kom fra SV til 

NØ, på nord og sydsiden er skaderne ikke så voldsomme. De 2 gårde Helholm og Egholm mod syd 

og nord har kun mærket lidt til uvejret. Beboerne på Omø intet. Alene Agersø er ramt. (af Friderich 

Lütkens Hauch, ejer til Agersø og Omø, og sognepræst i Skælskør). 

 

Observatoriet 

Den 3. august lufttryk 28.3.0, temperatur 20 ½ grad, nø-vind 

Den 4. august lufttryk 28.2.6, temperatur 21 grader, sø-vind 

Den 5. august lufttryk 28.2.9, temperatur 18 grader, nv-vind 

Den 6. august lufttryk 28.3.6, temperatur 17 ½ grad, v-vind 

Den 7. august lufttryk 28.4.0, temperatur 17 grader, nv-vind 

Den 8. august lufttryk 28.2.7, temperatur 16 ¾ grad, v-vind 

Den 9. august lufttryk 28.1.2, temperatur 17 grader, v-vind 

Den 10. august lufttryk 28.1.0, temperatur 17 grader, v-vind 

Den 11. august lufttryk 28.1.5, temperatur 15 ½ grad, v-vind 

Den 12. august lufttryk 28.2.6, temperatur 16 grader, v-vind 

Den 13. august lufttryk 28.3.9, temperatur 17 grader, v-vind   

Den 14. august lufttryk 28.3.0, temperatur 17 ¾ grad, nv-vind 

Den 15. august lufttryk 27.11.3, temperatur 16 ¾ grad, v-vind   
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Riga, 30. juli 1792 

Man har her den sørgelige efterretning, at i Orea, 100 mile bag Moscau, 800 huse ere ved en ilde-

brand lagt i aske, En anden endnu bedrøveligere efterretning, dersom den bliver bekræftet, er en na-

turbegivenhed, hvorved egnen af guld- og sølvbjergværkerne i Sibirien skal være sunket næsten 

med alle indbyggerne ned i jordens afgrund og være forvandlet til en stor uoverseelig sø. 

  

Observatoriet 

Den 16. august lufttryk 27.9.9, temperatur 17 grader, vsv-vind  

Den 17. august lufttryk 27.11.5, temperatur 16 ¼ grad, v-vind 

Den 18. august lufttryk 28.0.8, temperatur 15 ¾ grad, sv-vind 

Den 19. august lufttryk 28.3.0, temperatur 15 ¼ grad, nv-vind 

Den 20. august lufttryk 28.4.8, temperatur 15 grader, nv-vind 

Den 21. august lufttryk 28.3.9, temperatur 16 grader, vsv-vind 

Den 22. august lufttryk 28.1.6, temperatur 15 ¾ grad, v-vind 

Den 23. august lufttryk 28.0.5, temperatur 15 grader, v-vind 

Den 24. august lufttryk 28.1.2, temperatur 12 ¾ grad, nv-vind 

 

Observatoriet 

Den 25. august lufttryk 28.2.6, temperatur 13 grader, v-vind 

Den 26. august lufttryk 28.3.0, temperatur 14 ½ grad, nv-vind 

Den 27. august lufttryk 28.2.5, temperatur 15 ¼ grad, s-vind 

Den 28. august lufttryk 28.0.7, temperatur 13 ½ grad, v-vind 

Den 29. august lufttryk 28.1.0, temperatur 14 grader, v-vind 

Den 30. august lufttryk 28.1.2, temperatur 13 ¼ grader, v-vind 

Den 31. august lufttryk 28.0.0, temperatur 14 ¼ grad, v-vind 

Den 1. september lufttryk 27.11.9, temperatur 13 ¾ grad, sv-vind 

Den 2. september lufttryk 28.0.3, temperatur 14 ¼ grad, sv-vind 

Den 3. september lufttryk 27.8.9, temperatur 15 grader, sv-vind 

 

Observatoriet 

Den 4. september lufttryk 27.11.3, temperatur 14 grader, sv-vind 

Den 5. september lufttryk 28.1.5, temperatur 13 ½ grad, v-vind 

Den 6. september lufttryk 28.1.9, temperatur 12 ¾ grad, v-vind 

Den 7. september lufttryk 28.3.0, temperatur 13 grader, v-vind 

Den 8. september lufttryk 28.4.0, temperatur 13 ½ grad, v-vind 

Den 9. september lufttryk 28.4.0, temperatur 12 ¾ grad, v-vind 

Den 10. september lufttryk 28.2.5, temperatur 14 grader, v-vind 

Den 11. september lufttryk 28.3.9, temperatur 13 ¾ grad, nv-vind 

 

Observatoriet 

Den 12. september lufttryk 28.4.6, temperatur 14 ½ grad, ø-vind 

Den 13. september lufttryk 28.3.9, temperatur 13 ¾ grad, sv-vind 

Den 14. september lufttryk 28.1.2, temperatur 16 ½ grad, sv-vind 

Den 15. september lufttryk 28.1.2, temperatur 15 ¾ grad, sv-vind 
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Den 16. september lufttryk 28.2.0, temperatur 16 ¾ grad, sv-vind 

Den 17. september lufttryk 28.2.2, temperatur 15 ¼ grad, uvis vind 

Den 18. september lufttryk 28.3.0, temperatur 14 ¼ grad, nv-vind 

 

Observatoriet 

Den 19. september lufttryk 28.4.0, temperatur 12 ¼ grad, ø-vind 

Den 20. september lufttryk 28.5.9, temperatur 9 ½ grad, nø-vind 

Den 21. september lufttryk 28.5.8, temperatur 8 ½ grad, nø-vind 

Den 22. september lufttryk 28.3.9, temperatur 7 ½ grad, ø-vind 

Den 23. september lufttryk 28.5.0, temperatur 11 ¼ grad, sø-vind 

Den 24. september lufttryk 28.4.3, temperatur 12 grader, sv-vind 

Den 25. september lufttryk 28.5.6, temperatur 12 ¼ grad, sv-vind 

Den 26. september lufttryk 28.7.4, temperatur 11 ¾ grad, nv-vind 

 

Observatoriet 

Den 27. september lufttryk 28.7.6, temperatur 11 ½ grad, v-vind 

Den 28.september lufttryk 28.5.8, temperatur 12 grader, v-vind 

Den 29. september lufttryk 28.3.0, temperatur 11 ¼ grad, sø-vind 

Den 30. september lufttryk 28.0.6, temperatur 13 ½ grad, v-vind 

Den 1. oktober lufttryk 28.0.9, temperatur 12 ¾ grad, sv-vind 

Den 2. oktober lufttryk 28.0.5, temperatur 12 ¼ grad, sv-vind 

Den 3. oktober lufttryk (mangler), temperatur 11 ¾ grad, v-vind 

Den 4. oktober lufttryk 28.1.5, temperatur 13 grader, v-vind 

Den 5. oktober lufttryk 28.1.7, temperatur 12 ½ grad, nv-vind 

Den 6. oktober lufttryk 28.2.5, temperatur 11 ¾ grad, nv-vind 

 

Observatoriet 

Den 7. oktober lufttryk 28.1.6, temperatur 11 ½ grad, v-vind 

Den 8. oktober lufttryk 28.0.6, temperatur 12 grader, nv-vind 

Den 9. oktober lufttryk 28.1.7, temperatur 11 ½ grad, nv-vind 

Den 10. oktober lufttryk 28.3.3, temperatur 12 grader, v-vind 

Den 11. oktober lufttryk 28.3.6, temperatur 11 ½ grad, v-vind 

Den 12. oktober lufttryk 28.4.5, temperatur 12 ¾ grad, v-vind 

Den 13. oktober lufttryk 28.5.5, temperatur 12 ¾ grad, øsø-vind 

Den 14. oktober lufttryk 28.7.0, temperatur 12 ¼ grad, sø-vind 

 

Observatoriet 

Den 15. oktober lufttryk 28.4.6, temperatur 11 ¾ grad, n-vind 

Den 16. oktober lufttryk 28.1.4, temperatur 11 ¼ grad, v-vind 

Den 17. oktober lufttryk 28.1.8, temperatur 10 ½ grad, n-vind 

Den 18. oktober lufttryk 28.1.8, temperatur 7 ½ grad, nv-vind 

Den 19. oktober lufttryk 28.0.8, temperatur 10 ¾ grad, nv-vind 

Den 20. oktober lufttryk 27.11.6, temperatur 10 ¾ grad, vnv-vind 

Den 21. oktober lufttryk 28.0.9, temperatur 8 grader, vnv-vind 
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Den 22. oktober lufttryk 28.4.4, temperatur 6 grader, ønø-vind 

 

Observatoriet 

Den 23. oktober lufttryk 28.6.0, temperatur 7 ¾ grad, uvis vind 

Den 24. oktober lufttryk 28.4.0, temperatur 8 grad, v-vind 

Den 25. oktober lufttryk 27.9.6, temperatur 9 ¼ grad, sv-vind 

Den 26. oktober lufttryk 27.6.9, temperatur 11 ½ grad, vsv-vind 

Den 27. oktober lufttryk 27.7.8, temperatur 12 grader, vsv-vind 

Den 28. oktober lufttryk 27.9.0, temperatur 11 grader, sv-vind 

Den 29. oktober lufttryk 27.8.3, temperatur 10 grader, sv-vind 

Den 30. oktober lufttryk 27.8.4, temperatur 9 ½ grad, s-vind 

Den 31. oktober lufttryk 27.8.5, temperatur 8 ½ grad, vsv-vind 

 

Wien, 12. oktober 1793 

Vinhøsten er overalt meget rig. I Semlin bliver store forråd af blommer bragt sammen fra Serbien 

og deraf brændt brændevin. Et lille skib med 2000 kanariefugle passerede for kort tid siden Semlin, 

og sejlede til Russchuck. Derfra bliver disse fugle af tyrolere båret på ryggen i bure til Konstantino-

pel, hvor de bliver betalt med fra 8-12 piastre pr. stk., og købes dels til de fornemme tyrkeres børn, 

dels for harem eller seraillet, dels også for de sværmeriske hældeører, som igen lader dem flyve. 

 

Observatoriet 

Den 1. november lufttryk 27.9.6, temperatur 8 ½ grad, n-vind 

Den 2. november lufttryk 28.2.4, temperatur 6 grader, uvis vind 

Den 3. november lufttryk 28.3.0, temperatur 7 grader, ssø-vind 

Den 4. november lufttryk 28.1.0, temperatur 6 ¾ grad, s-vind 

Den 5. november lufttryk 28.0.0, temperatur 7 ½ grad, ønø-vind 

Den 6. november lufttryk 27.11.0, temperatur 6 ¾ grad, uvis vind 

Den 7. november lufttryk 28.1.9, temperatur 7 ¼ grad, uvis vind 

 

Observatoriet 

Den 8. november lufttryk 28.2.0, temperatur 5 ¾ grad, nø-vind 

Den 9. november lufttryk 28.0.6, temperatur 6 ¼ grad, ø-vind 

Den 10. november lufttryk 27.11.0, temperatur 7 ¼ grad, øsø-vind 

Den 11. november lufttryk 27.8.6, temperatur 8 ¼ grad, sø-vind 

Den 12. november lufttryk 27.8.0, temperatur 8 ¼ grad, nv-vind 

Den 13. november lufttryk 27.8.3, temperatur 10 ¼ grad, sø-vind 

Den 14. november lufttryk 27.9.2, temperatur 9 ¼ grad, v-vind 

Den 15. november lufttryk 28.0.9, temperatur 8 ¼ grad, uvis vind 

Den 16. november lufttryk 28.3.7, temperatur 7 ¾ grad, ø-vind 

 

Af en skrivelse fra Island, 13. september 1793 

Snart intet år har her i landet været så fri for forandringer som dette, så intet mærkværdigt dødsfald 

eller andet kan anføres, undtagen afdøde provst Poul Severinsens, som i sit 54de alders år døde af 

den hidsige feber, som nu i henimod 2 år har borttaget mange mennesker her i landet. 
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Ingen mindes så lidt frost nogen vinter, som i den næstafvigte; derimod var foråret koldt, hvorfor 

græsvæksten blev lille, og høavlingen ganske havde slået fejl, hvis ikke den dejligste tørre sommer 

og behageligt vejrlig havde bødet derpå. Fiskeriet slog fejl de fleste steder i den rette fisketid, men 

har siden været så fortræffeligt, at skønt de, som bor højt oppe i landet, ikke har kunnet benytte sig 

deraf, har dog i landets næringsveje denne begivenhed bødet således på ommeldte ulykkelige, at til-

standen kan regnes for middelmådig. 

 

Trondheim, 25. oktober 1793 

Man har i år haft en ubestandig, kold og fugtig sommer, der forårsagede, at det lidet hø, som forme-

delst det kolde forår gaves på marken, blev ikke uden med stor besværlighed bjerget af landmanden. 

Det håb man havde om en god høst, blev allerede i september måned tilintetgjort af den indfaldne 

nattekulde, som på mange steder beskadigede kornet. Siden har man haft rasende vejr med stor-

mende vinde fra syd og NV, hvoraf allerede er spurgt, og man frygter for at spørge end videre 

søskade. Dette uvejr har også gjort megen skade her i byen på pakhuse og pæleværk. På mange ste-

der står endnu kornet ude på marken. Fiskerierne har heller ikke været lykkelige. 

 

Observatoriet 

Den 17. november lufttryk 28.5.1, temperatur 5 ¾ grad, ø-vind 

Den 18. november lufttryk 28.5.0, temperatur 7 ¾ grad, øsø-vind 

Den 19. november lufttryk 28.4.0, temperatur 6 ¾ grad, øsø-vind 

Den 20. november lufttryk 28.3.1, temperatur 5 ½ grad, øsø-vind 

Den 21. november lufttryk 28.3.9, temperatur 5 ¾ grad, sø-vind 

Den 22. november lufttryk 28.4.8, temperatur 7 grader, sø-vind 

Den 23. november lufttryk 28.5.4, temperatur 5 ½ grad, sø-vind 

Den 24. november lufttryk 28.5.9, temperatur 5 grader, øsø-vind 

Den 25. november lufttryk 28.6.2, temperatur 2 ½ grad, nnø-vind 

 

Fra de nederlandske grænser, 13. november 1793 

Fjenderne har gjort et nyt indfald mod Vestflandern. I Poperingen, hvor de endnu er, har de nødet 

adskillige mødre og døtre til at klæde sig nøgne offentligt på gaden, og selv taget strømperne og 

skoene af dem. 

 

Wien, 13. november 1793 

Man siger, at Rusland vil lade 40.000 mand landtropper og 12 linieskibe kæmpe sammen med de 

øvrige allieredes krigsmagt mod Frankrig, og at Porten skal lade samme for des hurtigere at nå de-

stinationen Toulon passere Dardanellerne, imod at Østrig og Preussen indestår for, at den russiske 

krigsmagt kun har Frankrigs bekrigelse til hensigt. De ungarnske infanteriregimenter, som hidtil har 

stået ved Milano for at afdække det østrigske Lombardi, har på engelsk foranledning fået ordre om 

at marchere til Genova, hvorfra de til søs skal bringes til Toulon. 

 

Frankfurt, 16. november 1793 

Antallet af henrettede i Strassburg angives allerede til 61 personer. Af indbyggerne i Strassburg er 

blevet krævet en krigsskat på 9 millioner. Jødeselskabet skal alene kontribuere 1½ million. Krigs-
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skatten lader formode, at Sansculotterne ikke agter at forsvare nævnte stad, eftersom der kun er be-

rammet en tid af 24 timer til disse penges betaling. Fra Rastadt meddeles, at de franske den 13. no-

vember har overgivet fortet Louis til de kejserlige. 

 

Nederelben, 21. november 1793 

I Lyon skal de riges huse været blevet udplyndrede, og 3.200 personer, som er arresterede, skulle 

være bestemte til at skydes ihjel. 

 

Observatoriet                         

Den 26. november lufttryk 28.4.6, temperatur 4 ½ grad, nø-vind 

Den 27. november lufttryk 28.6.0, temperatur 2 ½ grad, n-vind 

Den 28. november lufttryk 28.5.2, temperatur 3 ¼ grad, nø-vind 

Den 29. november lufttryk 28.4.6, temperatur 2 ¾ grad, nv-vind 

Den 30. november lufttryk 28.3.6, temperatur 4 grader, nnø-vind 

 

Observatoriet 

Den 1. december lufttryk 28.2.0, temperatur 4 ½ grad, n-vind 

Den 2. december lufttryk 28.3.0, temperatur - 4 ½ grad, n-vind 

Den 3. december lufttryk 28.5.0, temperatur - 2 ½ grad, nnø-vind 

Den 4. december lufttryk 28.0.7, temperatur - 5 grader, nø-vind 

Den 5. december lufttryk 28.4.0, temperatur - 7 ¼ grad, n-vind 

Den 6. december lufttryk 28.1.9, temperatur - 1 grad, vsv-vind 

Den 7. december lufttryk 28.2.4, temperatur -1 ¾ grad, uvis vind 

 

Observatoriet 

Den 8. december lufttryk 28.2.6, temperatur - 7 ½ grad, nø-vind 

Den 9. december lufttryk 28.1.4, temperatur - 2 grader, s-vind 

Den 10. december lufttryk 27.9.0, temperatur 2 ½ grad, v-vind 

Den 11. december lufttryk 27.3.2, temperatur 3 grader, ø-vind 

Den 12. december lufttryk 27.4.9, temperatur - 3 grader, ø-vind 

Den 13. december lufttryk 28.0.6, temperatur - 1 grad, sø-vind 

Den 14. december lufttryk 27.8.4, temperatur 3 ¾ grad, uvis vind 

Den 15. december lufttryk 27.8.0, temperatur 4 ¾ grad, uvis vind 

Den 16. december lufttryk 27.8.6, temperatur 5 ¾ grad, uvis vind 

 

Observatoriet 

Den 17. december lufttryk 27.10.5, temperatur 6 ½ grad, sv-vind 

Den 18. december lufttryk 27.10.0, temperatur 5 ¾ grad, ssv-vind 

Den 19. december lufttryk 27.10.0, temperatur 5 grader, ssv-vind 

Den 20. december lufttryk 27.10.6, temperatur 6 ¾ grad, ssv-vind 

Den 21. december lufttryk 27.11.6, temperatur 5 grader, vsv-vind 

Den 22. december lufttryk 27.9.9, temperatur 4 ¼ grad, sø-vind 

Den 23. december lufttryk 27.11.9, temperatur 5 ¾ grad, sø-vind 

Den 24. december lufttryk 28.2.3, temperatur 2 ½ grad, ø-vind 
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Den 25. december lufttryk 28.3.6, temperatur 3 grader, nø-vind 

 

Observatoriet                         

Den 26. december lufttryk 28.4.0, temperatur 2 ½ grad, nø-vind 

Den 27. december lufttryk 28.4.4, temperatur ½ grad, nø-vind 

Den 28. december lufttryk 28.3.6, temperatur 1 ¼ grad, ø-vind 

Den 29. december lufttryk 28.4.5, temperatur -1 ½ grad, nø-vind 

Den 30. december lufttryk 28.5.2, temperatur 1 grad, ønø-vind 

Den 31. december lufttryk 28.5.0, temperatur -1 ½ grad, n-vind 
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 vind tryk  

Januar 1793 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 

1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 uvis 760,8 Nr. Tulstrup: ”klart vejr og frost” 

Stavnsholt: ”frost og sne så man atter kunne køre til København” 

Klemensker: ”fra nytår og til Helligtrekongersdag sneede det temmelig, men det 

frøs ikke synderlig noget”  

 0,1 

2 ø 758,8   0,2 

3 ø 760,5   0,9 

4 ø 760,5   0,    0,2 

5 ø 761,6 Stavnsholt: ”solskin efter nogle dage med tyk luft”  1,2 

6 sø 764,6 Nr. Tulstrup: ”frost i den uge og stille vejr” 

Stavnsholt: ”lidt sne” 

Klemensker: ”Helligtrekongersdag, som indfandt sig den 6. januar, begyndte det 

at fryse temmelig og tog således til, at det i de næste dage i den uge blev meget 

hård frost, så vi ikke kunne optø vinduerne i stuen, hvor varm end kakkelovnen 

var” 

 0,1 

7 sø 771,8 Stavnsholt: ”lidt sne”  0,9 

8 sø 770,5 Stavnsholt: ”lidt sne”  0,9 

9 sø 769,8 Stavnsholt: ”streng frost i nogle dage” -4,9 

10 ssø 767,2  -5,2 

11 ssø 760,5 Nr. Tulstrup: ”der kom sne og lidt fygning” -4,2 

12 sø 751,8 Nr. Tulstrup: ”snevejr, men det slog om til tø” 

Stavnsholt: ”kulden tog af og der faldt sne, så man kunne køre med slæde” 

Klemensker: ”frosten aftog med mindre frost” 

 0,2 

13 sø 753,4 Nr. Tulstrup: ”lidt tø”  1,2 

14 sø 761,8 Nr. Tulstrup: ”omslag til frost, der vedblev i den uge” -1,1 
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Stavnsholt: ”frosten tog atter til frem til den 19. januar” 

15 ønø 766,8  -1,1 

16 ø 771,0  -0,8 

17 ø 776,8  -0,2 

18 vnv 775,5 Nr. Tulstrup: ”tegn på omslag til tø” -0,2 

19 v 768,8 Stavnsholt: ”tøvejr fra den 19.-24. januar med skarp vestenvind, så jorden tøede 

op”  

Klemensker: ”det blev tøvejr efter at det havde været et mådeligt slædeføre i næ-

sten 14 dage” 

 1,8 

20 nv 761,8 Nr. Tulstrup: ”lidt tø”  2,1 

21 v 758,8 Nr. Tulstrup: ”tøvejr”  5,2 

22 v 761,0 Nr. Tulstrup: ”tøvejr”  4,6 

23 nv 763,6 Nr. Tulstrup: ”lidt tørvejr og blæst”  5,2 

24 nv 766,8 Stavnsholt: ”hen mod aften begyndte det at fryse igen” -0,8 

25 v 766,6 Nr. Tulstrup: ”klart og stille dagen igennem med frost” 

Stavnsholt: ”klart vejr og frost” 

-1,1 

26 nv 764,6 Stavnsholt: ”tyk luft, dog ikke hel mørk himmel” -0,2 

27 nv 761,8 Nr. Tulstrup: ”gråt stille vejr omkring frysepunktet” 

Stavnsholt: ”tøvejr og derefter frosttø måneden ud” 

 1,5 

28 v 750,8 Nr. Tulstrup: ”atter omslag til frost, der blev ved i den uge”  3,4 

29 v 744,8   3,0 

30 v 745,5   3,0 

31 sv 746,6   2,1 

 

Januar 1793 

Temperatur: 0,6 gr. C 

Tryk: 762,1 mm Hg 

 

 vind tryk  

Februar 1793 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 

1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

temp. 
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vationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

1 sv 742,2 Nr. Tulstrup: ”begyndt at tø” 2,5 

2 sv 746,0 Nr. Tulstrup: ”regnvejr, af og til frost og tø i den uge” 3,2 

3 sv 748,4  2,8 

4 sv 749,2  4,7 

5 v 749,0  3,2 

6 uvis 749,0  1,6 

7 ø 749,0  0,1 

8 v 749,4  0,1 

9 nø 745,5  0,1 

10 s 739,6  0,3 

11 uvis 742,4  1,0 

12 v 753,0 Nr. Tulstrup: ”frossen jord” 0,7 

13 n 758,8  1,6 

14 ssv 758,0 Stavnsholt: ”tøvejr indtil den 20. februar” 1,6 

15 ssv 759,8  1,9 

16 ssø 759,0 Nr. Tulstrup: ”regn, sne og hagel, men siden godt vejr” 1,3 

17 ssø 761,0  2,2 

18 uvis 760,5 Nr. Tulstrup: ”frossen jord” 0,7 

19 n 763,4  1,9 

20 uvis 766,2 Stavnsholt: ”blikstille og dejlig solhede, men frost både natten før og efter” 0,3 

21 sv 765,5 Nr. Tulstrup: ”hård nattefrost” 2,8 

22 sv 763,0 Nr. Tulstrup: ”hård nattefrost” 2,8 

23 v 758,0 Nr. Tulstrup: ”stærk sne ved middagstid, der slog over i regn, siden hen godt 

tørvejr” 

3,2 

24 v 753,6 Nr. Tulstrup: ”regn og overmåde stærk blæst. I skovene skete der stor skade lan-

det over. Regn og blæst i hele ugen.” 

Stavnsholt: ”stærk storm. Gavle styrtede sammen. Stormen varede en 5-6 timer. 

Siden sagtede den noget. Den gjorde stor skade visse steder på bygninger og 

træer. Der væltede en længe på Rudegård, på Ballerup præstegård og i Frede-

2,5 
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riksborg by. Mange steder er træer i skovene og haverne blæst om i stor mæng-

de. Mange træer væltede i Frederiksborg slotshave.” 

Klemensker: ”der kom en meget stærk storm, som man først fornemmede under 

prædikenen i kirken og blev ved til hen på eftermiddagen, hvorefter den aftog” 

25 sv 752,2  4,4 

26 v 758,0  4,1 

27 v 760,5  5,3 

28 sv 759,4  5,3 

 

Februar 1793 

Temperatur: 2,2 gr. C 

Tryk: 754,3 mm Hg 

 

 vind tryk  

Marts 1793 

Vejrligobservationerne fra den 6.-31. marts er fra fregatten ”Christiania” fortøjet 

på Vinterpladsen, fra den 28. marts dog i Jyderenden i Øresund. Døgnets tempe-

ratur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatori-

et på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 1793. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne fra den 1.-5. marts er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 v 752,4 Stavnsholt: ” i begyndelsen af marts megen regn og siden nattefrost”  3,3 

2 v 752,4 Nr. Tulstrup: ”snebyger”  3,9 

3 v 750,5 Nr. Tulstrup: ”regnvejr” 

Klemensker: ”meget stærk storm næsten hele dagen med regn og sne” 

 3,3 

4 n 750,5   3,9 

5 nv 758,0   3,3 

6 ssø 765,5 (15) ssø b blandet luft (06) vsv ll diset luft (11) s ll diset luft (17) sø b blandet 

luft 

 3,9 

7 n 768,0 (13) n laber diset luft (04) øsø b rimfrost (10) øsø b diset luft (20) n laber rim-

frost 

-0,1 
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Klemensker: ”det frøs noget om natten” 

8 nv 772,4 (16) nv b blandet luft (04) n ll rimfrost (08) rimfrost (20) n b blandet luft og frost 

Klemensker: ”det frøs noget om natten” 

-1,9 

9 ø 773,2 (13) ø b blandet luft og frost (04) nø m rimfrost (18) ø b blandet luft og frost 

Stavnsholt: ”stærk frost og klart vejr med østenvind, om eftermiddagen kom der 

dog driveskyer, der gav nogen sne” 

Klemensker: ”der kom her en temmelig hob sne” 

-1,6 

10 øsø 770,5 (16) øsø 2 rm haglbyger (04) øsø b blandet luft og frost (19) øsø 2 rm haglbyger 

Nr. Tulstrup: ”frost” 

-1,0 

11 øsø 768,0 (13) øsø rm frost og haglbyger (10) små byger (04) ø rm stærk regn (20) s m sne -1,0 

12 sø 769,2 (14) sø rm haglbyger (04) øsø rm grå luft stærk frost (10) små byger (20) s m 

sne 

-0,4 

13 ssø 774,4 (13) ssø m grå luft og kulde (04) ssv b opklaring lidt is (20) s b blandet luft -0,1 

14 sv 769,6 (14) sv laber grå luft (04) s b blandet luft tøvejr (10) ssv b (20) sv laber grå luft 

Stavnsholt: ” omslag til tøvejr” 

 1,4 

15 ssv 766,2 (13) ssv ll diset luft (04) ssv ll tåget luft (10) tåget luft (22) ø mest stille diset luft 

Stavnsholt: ”regn, derefter stærk tørke” 

Klemensker: ”natten til i dag frøs det ikke” 

 2,1 

16 ø 754,8 (14) ø b tåget luft (04) sø ll diset luft (10) øsø b tåget luft (18) ssø b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”tøvejr” 

Klemensker: ”meget godt vejr hele dagen” 

 1,7 

17 ssø 754,2 (13) ssø m blandet luft (04) sø m blandet luft (08) ssø rm (19) ssø b lidt regn 

Nr. Tulstrup: ”regn og blæst” 

 1,4 

18 sø 756,6 (13) sø rm blandet luft (04) sø m diset luft (08) sø rm (20) sø rm blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”koldt og blæsende” 

 1,7 

19 øsø 761,0 (13) øsø 2 rm grå luft (04) øsø rm blandet luft (08) diset luft (16) sø 2 rm grå luft  3,0 

20 øsø 764,8 (15) øsø rm grå luft (04) øsø rm grå luft (08) øsø rm grå luft (20) øsø rm grå luft  2,7 

21 sø 768,0 (13) sø m blandet luft (04) sø rm blandet luft (08) sø rm (20) sø m blandet luft  1,7 

22 sø 769,8 (13) sø 2 rm blandet luft (04) sø b rimfrost (08) sø m (20) sø 2 rm blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”hård frost om natten og blæst om dagen” 

 2,7 

23 sø 768,8 (13) sø rm klar luft (04) sø rm klar luft og frost (08) sø rm (20) sø m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”hård frost og blæst” 

 3,0 
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24 øsø 769,8 (14) øsø rm blandet luft (04) øsø m klar luft (08) øsø m (20) øsø rm blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”frost om natten og lidt blæst” 

Stavnsholt: ”klart vejr og kold østenvind. Ligeså i resten af måneden med hagl 

og frost.” 

 1,7 

25 sø 771,8 (13) sø 2 rm klar luft og frost (04) sø rm klar luft og frost (08) sø 2 rm klar luft 

og frost (18) sø 2 rm klar luft og frost 

Nr. Tulstrup: ”frost om formiddagen” 

 0,1 

26 ø 769,6 (15) ø 3 rm klar luft (04) sø 2 rm klar luft og frost (11) 3 rm (22) sø 2 rm klar 

luft 

 0,1 

27 ønø 765,5 (13) ønø rm snebyger (04) nø rm blandet luft og frost (10) nø (20) sø b blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”hård frost, sne og lidt fygning, der blev ved i nogle dage” 

-0,4 

28 ssø 759,4 (13) ssø b blandet luft (04) sø ll stærk frost og is (10) s b (20) ssø b blandet luft -0,7 

29 øsø 761,6 (13) øsø b blandet luft (04) sø m blandet luft (08) sø m (20) øsø b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”meget klart vejr” 

 1,7 

30 øsø 763,8 (13) øsø m blandet luft (04) øsø b diset luft (10) sø blandet luft (20) øsø b grå 

luft 

Nr. Tulstrup: ”omslag til tø og sneen forsvandt”  

 3,0 

31 ø 763,0 (13) ø m grå luft (04) ø m diset luft (11) ø m diset luft (20) ø m grå luft 

Nr. Tulstrup: ”gråvejr og fugtigt” 

 3,3 

 

Marts 1793 

Temperatur: 1,5 gr. C 

Tryk: 764,0 mm Hg 

 

 vind tryk  

April 1793 

Vejrligobservationerne fra fregatten ”Christiania” fortøjet i Jyderenden i Øre-

sund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observa-

tioner fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1793. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 
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1 ssø 764,2 (13) ssø laber diset luft (04) ø b grå luft og småregn (21) øsø laber diset luft 

Stavnsholt: ”om morgenen mildere vejr og lidt regn, men ønstenvinden og natte-

frosten fortsatte” 

 2,0 

2 øsø 766,6 (13) øsø m klar luft (04) ø laber diset luft (10) øsø diset luft (22) s b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”meget godt vejr” 

 1,7 

3 øsø 768,0 (13) øsø rm diset luft (04) øsø m diset luft (09) rm diset luft (19) øsø m diset luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr og blæst, nattefrost” 

 7   7,0 

4 sø 769,8 (13) sø b klar luft (03) ø rm klar luft (08) ø m klar luft (20) sø m klar luft og kul-

de 

 6,1 

5 øsø 772,4 (13) øsø b klar luft (04) øsø rm blandet luft (10) blandet luft (19) øsø b klar luft  5,4 

6 ø 777,4 (13) ø rm klar luft (04) sø rm klar luft og frost (19) 2 rm frost (23) ø rm klar luft 

Nr. Tulstrup: ”hård frost hver nat og østenblæst om dagen” 

 5,8 

7 ø 779,8 (13) ø b blandet luft (03) sø m diset luft (08) sø m diset luft (20) ø b blandet luft  6,7 

8 sø 780,5 (13) sø b blandet luft (04) sø m klar luft (08) sø b blandet luft (19) sø b blandet 

luft 

 5,4 

9 sø 779,2 (15) sø b blandet luft (04) ø b klar luft (10) ø b blandet luft (20) sø b blandet luft  5,8 

10 øsø 776,8 (13) øsø b klar luft (04) øsø b blandet luft (08) øsø blandet luft (22) nø ll klar luft  4,2 

11 n 774,2 (14) n b blandet luft (04) n ll klar luft rimfrost (20) n mest stille blandet luft  2,9 

12 nv 765,5 (13) nv laber blandet luft (04) nnv ll diset luft (08) v (20) vnv laber blandet luft  5,4 

13 vnv 757,2 (13) vnv tyk luft og rusk (04) v b blandet luft (10) v b rusk (19) nv m grå luft  3,3 

14 vnv 753,8 (13) vnv m blandet luft (04) vnv b klar luft og frost (06) m (18) vnv m blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”meget tørt” 

 2,6 

15 ssv --- (14) ssv m bygeluft (03) vnv m bygeluft (07) v m bygeluft (18) ssv m snebyger 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr og nattefrost” 

--- 

16 nnv 750,5 (13) nnv b snebyger (04) sø m bygeluft (08) blandet luft (20) nnv m sne og frost -0,4 

17 nv 749,6 (16) nv rm blandet luft (03) sv rm haglbyger (08) sv 2 rm haglbyger (20) nv rm 

blandet luft  

Holevad: ”I Viveholm blev i foråret sået 6 tdr. byg. 3 tdr. byg blev sået i lægjord 

ved Hans Eglersens kær, i den anden bedre jord blev sået 3 tdr. boghvede. 3 tdr. 

havre blev sået bag Højlund, som hørte til Smerup mark. 2 tdr. blev sået ved Vi-

veholms kær.” 

 0,4 

18 ssø 748,8 (13) ssø rm tyk luft og slud (04) v m rimfrost (16) sø 2 rm regn (20) 3 rm tyk luft 

Stavnsholt: ”kulde og frost vedholdte med hagl og sne, så vel nu fra vesten som 

 1,4 
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tidligere fra østen indtil i dag kl. 17, da gik sneen over i regn, og vejret blev mil-

dere. Nu var der også gået 40 dage siden de 40 ridderes dag den 9. marts” 

19 nø 750,5 (15) nø rm regn (04) ø 3 rm tyk luft og rusk (08) ø 2 rm regn (23) nnø 3 rm slud 

Stavnsholt: ”megen regn og sne” 

 2,0 

20 nnø 755,5 (13) nnø 2 rm bestandig regn og slud (04) nnø u tyk luft og slud (10) nnø 3 rm 

tyk luft og slud (19) nnø m grå luft 

Stavnsholt: ”først sne siden regn, der faldt den 19. og 20. april megen nedbør, 

men jorden var også meget tør” 

 2,9 

21 ø 754,2 (15) ø ll blandet luft (04) nø b blandet luft (11) blandet luft (20) ø ll blandet luft 

Stavnsholt: ”mildt og dejligt vejr, dog overskyet” 

 3,3 

22 nnø 766,8 (13) nnø laber blandet luft (04) nnø laber blandet luft (20) nnø b blandet luft  3,9 

23 ø 773,8 (13) ø laber blandet luft (04) nø ll klar luft (19) n klar luft (19) ø laber blandet 

luft 

 6,7 

24 øsø 768,2 (13) øsø laber grå luft (03) øsø laber diset luft (08) øsø (20) øsø laber grå luft  7,3 

25 øsø 768,6 (13) øsø b grå luft (04) ø b grå luft (08) sø b småregn (20) øsø b grå luft 

Nr. Tulstrup: ”vejret synes at slå om til regn, og der faldt lidt regn” 

Stavnsholt: ”regnvejr” 

 9,2 

26 ssø 766,8 (13) ssø m regnbyger (03) sø b blandet luft (08) regnbyger (18) sø m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”tordnet, men der faldt ingen regn uden lidt om aftenen” 

11,4 

27 øsø 768,0 (14) øsø b klar luft (04) ø m blandet luft (10) sø b blandet luft (20) øsø b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”det truede med regn, men der kom ikke noget” 

10,1 

28 øsø 764,4 (13) øsø b blandet luft (04) ø laber klar luft (08) ø klar luft (20) øsø b blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”tørt og østenblæst” 

12,3 

29 sv 758,0 (13) sv b blandet luft (04) ø laber blandet luft (08) stille diset luft (18) v m byge-

luft 

11,7 

30 s 754,4 (13) s m regn (04) sv m blandet luft (10) ssø m småregn (21) sv b opklaring 

Stavnsholt: ”dejlig regn” 

12,0 

 

April 1793 

Temperatur: 5,5 gr. C 

Tryk: 764,9 mm Hg 
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 vind tryk  

Maj 1793 

Vejrligobservationerne fra fregatten ”Christiania” fortøjet i Jyderenden i Øre-

sund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observa-

tioner fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 

1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 v 744,4 (15) v m bygeluft (01) ssø b grå luft stærk regn (10) s småregn (20) s b småregn 

Nr. Tulstrup: ”der kom lidt regn” 

Stavnsholt: ”megen kold regn fra syd, derpå godt mildt vejr” 

  9,0 

2 stille 747,0 (13) stille diset luft (04) s b grå luft (08) ssv ll diset luft (16) s (21) sø ll småregn 

Nr. Tulstrup: ”der kom en stærk regn” 

  8,7 

3 nnv 758,4 (13) nnv m blandet luft (03) nø ll tåget luft (08) tåget luft (17) nv b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”blæst og tørvejr” 

10,3 

4 s 763,0 (13) s laber blandet luft (03) v b blandet luft (08) ssv b (19) s laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”koldt” 

  7,4 

5 ssv 767,4 (13) ssv b blandet luft (03) s b blandet luft (09) blandet luft (18) s b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

  8,7 

6 øsø 770,5 (13) øsø ll diset luft (03) sø b blandet luft (10) øsø ll diset luft (19) sø b diset luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

11,5 

7 øsø 773,0 (15) øsø rm diset luft (03) ø b klar luft (08) øsø m diset luft (20) øsø rm diset 

luft 

13,7 

8 øsø 770,5 (13) øsø b diset luft (04) ø m blandet luft (10) b blandet luft (19) øsø b diset luft 

Stavnsholt: ”i disse dage meget tørt vejr med østenvind” 

14,0 

9 s 768,0 (14) s laber diset luft (03) sø laber klar luft (10) ssø diset luft (18) nv ll diset luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

14,3 

10 n 771,0 (13) n laber diset luft (03) stille diset luft (11) diset luft (18) nnø laber diset luft 

Stavnsholt: ”meget varmt” 

15,3 

11 ø 768,0 (13) ø ll diset luft (03) ønø ll diset luft (08) stille diset luft (20) ø ll diset luft 

Stavnsholt: ”meget varmt i disse dage” 

14,9 
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Nr. Tulstrup: ”stærk tørke” 

12 ø 765,5 (13) ø laber diset luft (03) øsø laber diset luft (08) diset luft (20) ø laber diset 

luft 

15,3 

13 sø 762,4 (15) sø laber diset luft (03) nø b diset luft (08) nø diset luft (20) sø laber diset 

luft 

18,1 

14 nnv 758,2 (13) nnv m tyk luft (04) v b torden og lynen (08) regnbyger (19) nv b blandet 

luft 

Stavnsholt: ”lidt regn” 

12,1 

15 sv 760,5 (13) sv m bygeluft (03) n m blandet luft (08) nø b klar luft (19) nv m bygeluft 

Stavnsholt: ”stærk lummervarme i middagsstunden, men siden lidt regn, Gud 

være lovet” 

  7,4 

16 nø 756,4 (13) nø 2 rm regnbyger (03) nnv b regnbyger (10) nø rm (20) nø m blandet luft   4,3 

17 nnv 758,0 (14) nnv b blandet luft (03) n b blandet luft (08) bygeluft (19) n laber blandet 

luft  

  9,9 

18 sv 754,2 (13) sv ll blandet luft (03) ø ll diset luft (18) v ll omløbende vinde blandet luft 11,8 

19 sø 758,0 (13) sø laber blandet luft (03) n ll diset luft (08) ø ll (20) v laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”meget koldt, vinden i øst og sydøst” 

Stavnsholt: ”opklaring og dejligt vejr” 

10,6 

20 nø 761,8 (13) nø ll diset luft (03) nv laber blandet luft (20) nø b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk tørke” 

14,6 

21 s 765,5 (14) s laber klar luft (08) ø m blandet luft (08) blandet luft (20) v laber klar luft 

Klemensker: ”vi blev færdige med at så” 

15,3 

22 nnø 768,2 (13) nnø m klar luft (04) nnv b blandet luft (18) øsø m omløbende vinde klar 

luft 

13,1 

23 v 766,8 (13) v ll bygeluft (03) øsø laber klar luft (08) sø ll klar luft (22) n m diset luft 

Nr. Tulstrup: ”det trak op til regn, men der kom ikke noget” 

Stavnsholt: ”hagl og regn” 

11,2 

24 nnø 766,2 (13) nnø 2 rm grå luft (03) nnø 2 rm diset luft (10) nø rm (20) nnø 2 rm bygeluft   6,8 

25 n 763,2 (13) n ll diset luft og varme (02) nnø 2 rm bygeluft (07) rm (20) s laber klar luft 10,9 

26 nnv 761,4 (13) nnv b klar luft (03) vnv laber klar luft (08) n ll og varme(20) nnv b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”tørke” 

12,8 

27 vnv 755,5 (14) vnv rm grå luft (03) v laber diset luft (08) v blandet luft (19) vnv m klar luft 11,8 

28 vnv 749,6 (13) vnv 3 rm regnbyger (03) nv rm grå luft (15) vnv u (20) vnv 2 rm regnbyger   9,0 
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Nr. Tulstrup: ”stærk tørke” 

Stavnsholt: ”forsmædelig kulde med vind fra nordvest, så kreaturerne måtte ta-

ges ind om natten” 

29 v 749,2 (16) v m blandet luft (03) vnv 2 rm regnbyger (08) vnv 2 rm haglbyger (22) sv 

m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”hele formiddagen stærke hagl- og snebyger” 

Stavnsholt: ”om natten og dagen mange driveskyer med hagl og sne, der fulgtes 

af forfærdelig hård nattefrost”  

  6,8 

30 sv 756,8 (13) sv m blandet luft (03) v m blandet luft (10) sv m (20) sv b regnbyger   9,3 

31 s 760,8 (14) s b tyk luft regn (03) v b regn (07) sv bestandig regn (20) vnv b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom et usædvanligt vejr med hagl og regn, så alting sejlede af 

vand. Haglene var over en kvart tykke og lå til næste dag kl. 10. Om natten var 

det hård frost, så der var tyk is på vandet” 

Stavnsholt: ”skøn regn, der efterfulgtes af stærk nattefrost” 

10,6 

 

Maj 1793 

Temperatur: 11,3 gr. C 

Tryk: 761,3 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juni 1793 

Vejrligobservationerne fra fregatten ”Christiania” fortøjet i Jyderenden i Øre-

sund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observa-

tioner fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 

1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 n 763,0 (13) n laber klar luft (03) nnv b blandet luft (08) n b (19) nnø laber klar luft 

Nr. Tulstrup: ”klart vejr med solskin, vinden er i nordøst” 

11,0 

2 ønø 764,2 (14) ønø ll blandet luft (03) nø laber blandet luft (08) nø (20) nø ll blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”lidt blæst fra nordøst og tørvejr” 

14,7 

3 ssø 766,6 (13) ssø b blandet luft (03) ø laber grå luft (08) blandet luft (20) sø b blandet luft 1   17,5 

4 sø 771,2 (13) sø laber grå luft (03) ø laber grå luft (08) øsø ll blandet luft (20) s ll grå luft 13,8 
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5 s 769,8 (15) s mest stille grå luft (03) sø ll grå luft (08) sø ll grå luft (20) stille diset luft 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn af og til i den uge” 

17,2 

6 ssv 768,6 (13) ssv laber diset luft (03) øsø laber diset luft (10) s (20) ssv laber diset luft 16,6 

7 ssø 765,5 (13) ssø b diset luft (02) s b diset luft (08) ssø b diset luft (20) sv ll grå luft 18,2 

8 n 763,0 (13) n ll blandet luft (03) v laber regnbyger (07) n ll (18) nnv ll småregn 

Stavnsholt: ”dejlig længe ventet regn” 

17,5 

9 vsv 764,8 (13) vsv laber blandet luft (03) nv laber blandet luft (08) v laber blandet luft og 

varme (20) vsv laber blandet luft 

18,8 

10 sv 766,6 (13) sv b regnbyger (03) sv ll klar luft (08) ssv diset luft (19) vnv b blandet luft 14,7 

11 s 766,4 (13) s m tyk luft og rusk (03) sv b blandet luft (08) sv b blandet luft (22) ø ll 

omløbende vinde og småregn 

15,3 

12 n 762,0 (16) n m stærk regn (03) nø b grå luft (08) nø blandet luft (20) n m opklaring 11,9 

13 nø 763,8 (13) nø laber bygeluft (03) nnv b blandet luft (08) n ll (19) nø ll bygeluft 14,7 

14 øsø 764,6 (14) øsø b diset luft (03) ø laber blandet luft (08) ø laber (20) øsø b diset luft 17,8 

15 ssv 760,5 (13) ssv laber blandet luft (03) sø m blandet luft (08) ssø (20) v laber blandet 

luft 

16,3 

16 v 757,2 (14) v b grå luft (03) nv m blandet luft (07) v rm blandet luft (18) vsv b regn 

Nr. Tulstrup: ”om aftenen begyndte det at regne” 

11,6 

17 vsv 745,5 (13) vsv m regnbyger (03) vnv m tyk luft regn (05) m regn (20) v m opklaring 

Stavnsholt: ”stærke regnbyger” 

11,3 

18 stille 744,0 (14) stille bygeluft (03) v b bygeluft og omløbende vinde (18) n b stærk regn 

Stavnsholt: ”stærke regnbyger” 

11,9 

19 nnv 747,4 (13) nnv rm grå luft (03) nv b bygeluft (08) nnv bygeluft (18) nnv m blandet luft 15,0 

20 vnv 751,6 (13) vnv b blandet luft (03) nnv m grå luft (08) nnv b (20) vnv b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”om eftermiddagen tordenregn” 

15,3 

21 v 751,0 (13) v rm grå luft (03) nv m regn (08) vnv m grå luft (18) vsv rm tyk luft 10,0 

22 sv 748,0 (16) sv b stærk regn (03) v b grå luft (08) sv b tyk luft (20) ssv m bygeluft 

Nr. Tulstrup: ”regn det meste af dagen” 

  9,4 

23 ø 746,6 (13) ø ll blandet luft (03) s b bygeluft (10) stille og varme (20) n laber blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”bygevejr” 

Stavnsholt: ”det har været meget knapt med græsset i dette forår på grund af 

kulde, frost og tørke, ved Sct. Hans kom en skøn regn” 

13,5 
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24 nv 753,0 (15) nv b blandet luft (03) vnv b bygeluft (08) vnv b regn (20) nv b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn om eftermiddagen” 

11,3 

25 v 754,6 (13) v m grå luft og småregn (03) vsv b blandet luft (20) v m grå luft og små-

regn 

12,2 

26 v 756,0 (13) v b grå luft (03) vnv b blandet luft (08) vnv b blandet luft(20) v b grå luft 11,3 

27 vsv 757,4 (13) vsv b klar luft (03) nv m småregn (08) nv m småregn (20) v ll diset luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

Stavnsholt: ”tørvejr i de sidste dage af juni” 

15,7 

28 v 761,0 (15) v b diset luft (03) ssv ll diset luft (08) ssø ll og varme (20) vnv b diset luft 18,8 

29 v 764,0 (13) v b blandet luft (03) vnv b blandet luft (08) nv ll og varme (23) s rm regn 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr, dog lidt småbyger af og til” 

16,9 

30 vsv 756,6 (14) vsv rm bygeluft (03) sv m bygeluft (08) m bygeluft (20) vsv b blandet luft 16,0 

 

Juni 1793 

Temperatur: 14,5 gr. C 

Tryk: 759,4 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juli 1793 

Vejrligobservationerne fra fregatten ”Christiania” fortøjet i Jyderenden i Øre-

sund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af obser-

vationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 

1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsob-

servationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 vsv 758,0 (13) vsv rm regnbyger (04) sv b tyk luft regn (10) bygeluft (20) vsv rm regn-

byger 

16,8 

2 v 757,4 (14) v rm bygeluft (03) v m bygeluft (08) v m bygeluft (20) vnv 2 rm regnby-

ger 

14,9 

3 nv 759,2 (13) nv u bygeluft (03) v 2 rm tyk luft regn (08) vnv 3 rm regn (20) nv 3 rm 

regn 

Nr. Tulstrup: ”meget koldt vejr med byger af og til” 

Stavnsholt: ”regn” 

13,4 
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4 v 764,0 (14) v b tyk luft regn (03) nv 2 rm regnbyger (10) grå luft (18) sv b bestandig 

regn 

Stavnsholt: ”regn” 

11,2 

5 nv 756,8 (13) nv u tyk luft (03) vsv b bestandig regn (08) grå luft (20) nv 3 rm blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”ustadigt vejr og megen blæst” 

Stavnsholt: ”regn til ved middagstid, derefter så stærk blæst, at kirsebærrene 

faldt af træerne” 

14,3 

6 nnv 764,2 (13) nnv b blandet luft (03) nnv 2 rm bygeluft (08) nnv rm (21) nv rm blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”ustadigt vejr og megen blæst” 

15,9 

7 vnv 764,0 (13) vnv b klar luft (03) nv m blandet luft (08) nv m blandet luft (20) nv b klar 

luft 

Stavnsholt: ”blæst og tørvejr” 

16,8 

8 nnv 763,0 (13) nnv b klar luft (03) nv b blandet luft (08) blandet luft (20) nnv laber klar 

luft 

Stavnsholt: ”forfærdelig solhede frem til den 17. juli” 

18,1 

9 n 766,6 (13) n ll diset luft og varme (03) n ll diset luft (10) nnø ll diset luft og varme 

(18) nnv ll diset luft 

18,7 

10 stille 769,0 (14) stille blandet luft (03) n ll diset luft (08) nnø b og varme (20) n laber klar 

luft 

19,6 

11 stille 769,0 (13) stille diset luft og varme (03) nv laber diset luft (18) stille diset luft og 

varme 

21,2 

12 nø 766,6 (13) nø ll diset luft og varme (03) nnv ll diset luft (18) nnv ll diset luft 21,2 

13 ssø 766,6 (13) ssø laber diset luft (03) nv ll diset luft (22) stille omløbende vinde diset 

luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk tørke og varme” 

20,6 

14 sv 766,6 (13) sv ll diset luft og varme (03) ø ll diset luft (10) s (18) nv mest stille diset 

luft 

20,2 

15 ø 765,5 (13) ø ll diset luft (03) nv ll diset luft og varme (10) diset luft (20) nv ll diset 

luft 

20,6 

16 sv 762,2 (13) sv laber diset luft (03) vnv laber klar luft (10) klar luft (20) s laber diset 

luft 

Holevad: ”Høavlingen var på Smerup made 16 læs, bag Højlund ved åen 9 

læs, i toften 3 læs, Hans Eglersens kær 1 læs, i alt 29 læs. Rugkornavlingen var 

kuns ringe, thi af de udsåede 8 tdr. avledes kun 23 tdr. Af de 9 tdr. byg avledes 

21,8 
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40 tdr., af de 5 tdr. havre 16 tdr.”  

17 ssv 758,2 (13) ssv b diset luft (03) ssv laber diset luft (08) ssv (18) v ll torden og regn 

Stavnsholt: ”torden og lidt regn” 

Agersø: ”ødelæggende haglvejr” 

23,1 

18 vsv 757,4 (13) vsv m blandet luft (03) nv b blandet luft (08) v b (20) s b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”om natten begyndte det med regn, derefter stærk torden og lyn-

ild, værre end næsten set før og regn, men der skete dog ingen skade” 

Stavnsholt: ”stærk regn og torden” 

18,7 

19 vsv 761,0 (13) vsv m blandet luft (03) sø laber grå luft (08) diset luft (20) s m blandet 

luft 

Stavnsholt: ”atter smukt vejrlig” 

19,9 

20 sø 758,0 (14) sø m blandet luft (03) sø laber grå luft (11) diset luft (20) sø m blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”regnvejr” 

21,2 

21 nv 758,4 (13) nv b blandet luft (03) ø m regn (08) ønø m regn (20) nv b grå luft 16,5 

22 nv 763,0 (15) nv m blandet luft (03) vnv m grå luft (08) vnv grå luft (18) nv b blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

16,2 

23 nnv 766,6 (13) nnv b diset luft (04) nv b blandet luft (08) nnv b (20) nnv ll diset luft 15,6 

24 ø 765,5 (14) ø laber diset luft (03) nv laber diset luft (09) diset luft (20) sø laber diset 

luft 

19,0 

25 ssv 765,5 (13) ssv laber blandet luft (03) s b grå luft (08) småregn (19) sv laber blandet 

luft 

19,9 

26 nv 765,5 (14) nv laber diset luft (03) vsv ll grå luft (08) nv laber grå luft 20,6 

27 nø 765,5 (13) nø b tyk luft regn (03) ø laber blandet luft (08) n regn (20) nø b tyk luft 

regn 

Nr. Tulstrup: ”regn om formiddagen” 

18,7 

28 øsø 763,8 (13) øsø ll diset luft og varme (03) nnø laber diset luft (08) ø ll diset luft og 

varme (23) ø m diset luft 

Nr. Tulstrup: ”regn om natten ” 

20,2 

29 sø 758,0 (13) sø 2 rm diset luft (03) øsø rm blandet luft (08) øsø rm (20) ø rm bygeluft 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn om morgenen” 

21,2 

30 ø 757,2 (13) ø mest stille (03) ønø m rusk (08) ø diset luft (18) vnv laber grå luft og 

regn 

19,9 
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31 v 762,0 (13) v b blandet luft (03) vnv b grå luft (08) vnv b grå luft (18) vsv b blandet 

luft 

17,7 

 

Juli 1793 

Temperatur: 18,5 gr. C 

Tryk: 762,7 mm Hg 

 

 vind tryk  

August 1793 

Vejrligobservationerne fra fregatten ”Christiania” fortøjet i Jyderenden i Øre-

sund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observa-

tioner fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1793. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 s 764,2 (14) s laber diset luft (03) sv laber blandet luft (08) s ll (20) sv laber diset luft 

Nr. Tulstrup: ”regn” 

Stavnsholt: ”august var meget lummerhed i begyndelsen og tillige med lyn og 

torden hver dag” 

20,3 

2 nnv 765,5 (13) nnv laber diset luft (03) nv ll diset luft (07) n ll diset luft (20) nø ll diset luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk varme” 

20,6 

3 ønø 763,0 (13) ønø ll diset luft og varme (03) ø ll diset luft (08) øsø ll (18) n ll tordenluft 22,5 

4 nnv 761,8 (13) nnv ll diset luft og varme (03) n ll (08) nnv varme (18) n ll torden og lynen 

Nr. Tulstrup: ”lyn og torden om natten og til noget op på dagen og lidt regn. Se-

nere tørvejr og blæst.” 

23,1 

5 nnv 762,4 (11) nnv b regn (03) nnv b blandet luft(03) nnv b grå luft (23) sv laber blandet 

luft 

Stavnsholt: ”vejret blev noget køligere” 

19,3 

6 ssv 764,2 (13) ssv laber blandet luft (03) v laber blandet luft (18) sv laber blandet luft 18,7 

7 nv 765,5 (13) nv stiv b blandet luft (03) v b blandet luft(10) vnv (19) nv stiv b blandet luft 18,1 

8 vsv 762,0 (13) vsv b blandet luft (03) v laber blandet luft (08) vnv blandet luft (19) s b 

regn 

17,8 

9 vnv 758,4 (14) vnv b regnbyger (03) sv b grå luft og regn (08) v b (19) vnv b regnbyger 18,1 
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10 vnv 758,0 (13) vnv b bygeluft (03) v m regnbyger (09) v m regnbyger (18) vnv b blandet 

luft 

18,1 

11 v 759,0 (14) v 2 rm regnbyger (03) v m bygeluft (08) rm regnbyger (20) vsv m regnby-

ger 

Nr. Tulstrup: ”regnbyger” 

Stavnsholt: ”fra den 11.-17. august blæst og tørvejr” 

16,2 

12 vnv 761,8 (13) vnv m bygeluft (03) vnv rm (08) vnv rm (18) vnv b blandet luft 16,8 

13 vnv 764,8 (13) vnv ll blandet luft (03) v laber blandet luft (08) v laber (18) v ll blandet luft 18,1 

14 sv 763,0 (15) sv m bygeluft (03) sv m blandet luft (10) s m bygeluft (19) vnv b blandet 

luft 

19,0 

15 s 753,6 (13) s m blandet luft (03) v b blandet luft (10) sv b (22) ssv rm tordenbyger 17,8 

16 sv 749,8 (13) sv 3 rm grå luft (03) sv 2 rm (08) vsv grå luft (16) sv u (20) sv 2 rm lidt 

regn 

Nr. Tulstrup: ”stærk blæst og støvregn” 

18,1 

17 v 754,0 (13) v rm blandet luft (04) v rm bygeluft (08) v 2 rm (20) vnv b blandet luft 17,1 

18 v 757,2 (13) v b blandet luft med regn (03) v m regnbyger (10) v m (20) v b opklaring 

Nr. Tulstrup: ”regnvejr om formiddagen” 

Stavnsholt: ”stærk regn” 

16,5 

19 nv 763,0 (13) nv m blandet luft (03) nnv m blandet luft (08) nnv m (20) nv b blandet luft 

Stavnsholt: ”godt tørvejr” 

15,9 

20 vnv 767,2 (13) vnv b blandet luft (03) vnv b blandet luft (08) v b (20) v b blandet luft 

Stavnsholt: ”godt tørvejr” 

15,6 

21 nv 764,8 (13) nv 2 rm bygeluft (03) vsv m grå luft (08) regnbyger (18) vnv rm blandet luft 16,8 

22 v 759,2 (13) v rm regnbyger (03) vsv b diset luft (08) v b (18) vsv rm tyk luft og regn 16,5 

23 vsv 756,6 (13) vsv m stærk regn (15) vnv rm blandet luft og opklaring (20) vnv rm blandet 

luft og opklaring 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn af og til” 

Stavnsholt: ”regn” 

15,6 

24 nv 758,4 (13) nv rm blandet luft (03) vnv rm blandet luft (09) nv 2 rm (19) vnv b grå luft 12,8 

25 nnv 761,8 (13) nnv m blandet luft (03) vnv b grå luft (10) nv b grå luft (18) nv b blandet 

luft 

13,1 

26 vnv 763,0 (13) vnv b blandet luft (03) vnv laber blandet luft (08) vnv (20) vnv b blandet 

luft 

14,9 
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27 v 761,6 (13) v b grå luft (03) nv b blandet luft (08) m småregn (22) vsv b bestandig regn 15,9 

28 vnv 757,0 (13) vnv b blandet luft med lidt regn (03) v b blandet luft (19) v b blandet luft 13,7 

29 vnv 758,0 (13) vnv rm regnbyger (03) v m blandet luft (08) v m (20) vnv m opklaring 14,3 

30 vnv 758,4 (13) vnv laber blandet luft (03) nnv b blandet luft (08) nnv b (20) v laber grå luft 13,4 

31 v 755,5 (14) v b grå luft (03) sv m grå luft (08) vsv m grå luft (19) vsv m regnbyger 14,6 

 

August 1793 

Temperatur: 17,1 gr. C 

Tryk: 760,4 mm Hg 

 

 vind tryk  

September 1793 

Vejrligobservationerne fra fregatten ”Christiania” fortøjet i Jyderenden i Øre-

sund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observa-

tioner fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 

1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 nnv 754,8 (13) nnv laber blandet luft (04) vsv m grå luft (09) v blandet luft (20) v b grå 

luft 

14,9 

2 vsv 756,2 (14) vsv m bygeluft (03) vsv (08) vsv (19) ssv rm regnbyger 15,5 

3 vsv 747,4 (13) vsv 2 rm regnbyger (04) vsv 2 rm regnbyger (08) 2 rm (20) vsv rm regnby-

ger 

16,4 

4 vsv 753,6 (13) vsv u regnbyger (03) vsv 2 rm regnbyger (08) sv 3 rm (20) v 2 rm opkla-

ring 

15,2 

5 vnv 759,0 (13) vnv 2 rm blandet luft (03) vnv 2 rm blandet luft (11) vnv (23) n b blandet 

luft 

Stavnsholt: ”man så i solen en stor formørkelse livagtig” 

Klemensker: ”vi blev færdige med høsten, det var en god frugtbar høst”. ”Dette 

år fortsatte med temmelig væde, både sommer, i høsten og efteråret.” 

14,6 

6 stille 759,8 (13) stille blandet luft (03) nv laber diset luft (08) v ll (18) s laber blandet luft 13,6 

7 v 763,0 (13) v b blandet luft (03) sø b bygeluft (09) ssv b lidt regn (20) vnv b blandet 13,9 
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luft 

8 nv 765,5 (15) nv b blandet luft (04) nv b grå luft (09) nnv m bygeluft (20) nv b blandet 

luft 

14,6 

9 v 765,5 (13) v rm grå luft (03) v b grå luft (08) m (11) vnv rm grå luft (20) v rm grå luft 13,6 

10 nnv 761,6 (13) nnv b regnbyger (03) v b regn (08) vnv ll diset luft (18) nnv ll grå luft 15,2 

11 vnv 764,8 (13) vnv 2 rm bygeluft (04) nnv b grå luft (08) m regnbyger (20) nv rm bygeluft 14,9 

12 sø 766,8 (15) sø laber blandet luft (03) nnv b diset luft (09) nø ll (20) ssv laber blandet 

luft 

15,8 

13 ssv 764,8 (13) ssv b blandet luft (04) s b blandet luft (08) s b (18) ssø laber diset luft 14,9 

14 ønø 758,4 (13) ønø ll blandet luft (04) ssø laber diset luft (08) diset luft (20) n ll blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn om eftermiddagen” 

18,3 

15 sv 758,4 (13) sv laber blandet luft (03) nv laber blandet luft (20) ssv laber blandet luft 17,4 

16 sv 760,5 (13) sv laber diset luft (04) vsv laber diset luft (08) vsv (18) sv laber diset luft 

Nr. Tulstrup: ”torden og lidt regn” 

18,6 

17 sv 761,0 (13) sv ll blandet luft (04) ssv ll diset luft (08) v diset luft (18) n ll blandet luft 

Stavnsholt: ”stærk torden og regnskylle” 

16,7 

18 øsø 763,0 (13) øsø m blandet luft (03) nnv laber blandet luft (08) nnv (20) øsø rm grå luft 15,5 

19 ø 765,5 (13) ø 2 rm blandet luft (04) ø rm grå luft (08) 2 rm grå luft (18) ø rm blandet 

luft 

13,0 

20 ønø 769,8 (16) ønø 2 rm klar luft (03) nø rm klar luft (10) rm klar luft (19) ønø 2 rm klar 

luft 

  9,6 

21 ønø 769,6 (13) ønø 3 rm klar luft (03) ønø 2 rm klar luft med kulde (18) ønø 3 rm klar luft   8,3 

22 ø 764,8 (14) ø u blandet luft (03) nø u grå luft (08) ø storm grå luft  

Nr. Tulstrup: ”regn og blæst” 

Stavnsholt: ”stærk storm fra østnordøst” 

  7,1 

23 ø 768,0 (14) ø 2 rm grå luft (03) øsø 2 rm blandet luft (16) ønø rm (20) v rm stærk regn 11,7 

24 ssv 766,2 (13) ssv b blandet luft (03) vsv m blandet luft (08) sv m (20) ssv b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”for det meste tørvejr” 

12,7 

25 vnv 769,2 (13) vnv m regnbyger (03) sv laber blandet luft (08) bygeluft (21) nv b regnby-

ger 

13,0 

26 nv 773,8 (15) nv b blandet luft (03) nv b blandet luft (09) nv b (18) nv b blandet luft 12,4 

27 nv 774,2 (13) nv laber grå luft (03) nv b grå luft (08) nv b grå luft (20) nv laber tåget luft 12,1 



 132 

28 øsø 769,6 (14) øsø laber grå luft (01) nv laber tåget luft (08) n laber (20) sø b blandet luft 12,7 

29 ssø 763,0 (13) ssø stiv b grå luft (03) ssø b blandet luft (10) ssø b (19) ssø stiv b grå luft 14,2 

30 sv 756,8 (15) sv ll diset luft (03) stille grå luft (08) n ll grå luft (18) vsv ll diset luft 14,6 

 

September 1793 

Temperatur: 14,0 gr. C 

Tryk: 763,2 mm Hg 

 

 vind tryk  

Oktober 1793 

Vejrligobservationerne fra fregatten ”Christiania” fortøjet i Jyderenden i Øre-

sund, fra den 24. oktober dog fortøjet på Vinterpladsen. Døgnets temperatur er 

beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på 

Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1793. Lufttrykobservationerne 

er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 sv 757,4 (13) sv m grå luft (03) vsv laber blandet luft (08) sv blandet luft (17) ssv m regn 

Nr. Tulstrup: ”i de dage var det godt tørvejr” 

14,2 

2 vsv 756,6 (14) vsv rm grå luft (04) vsv m grå luft (08) vsv m grå luft (18) vsv m blandet 

luft 

13,6 

3 vnv 759,8 (13) vnv 2 rm regnbyger (06) vsv rm blandet luft (11) v (20) vnv m blandet luft 13,0 

4 vsv 759,0 (13) vsv m tyk luft og rusk (04) vnv b grå luft (16) v rm regn (22) nv rm opkla-

ring 

14,6 

5 nnv 759,4 (13) nnv m blandet luft (03) nnv rm blandet luft (08) nnv m (20) nv b blandet 

luft 

13,9 

6 vnv 761,4 (13) vnv b regn (04) n b regn (10) nnv b regn (18) vnv b bestandig regn 13,0 

7 v 759,2 (13) v 3 rm regn (04) v b bestandig regn (10) v rm bestandig regn (20) vnv u 

regn 

12,7 

8 nv 756,8 (15) nv 3 rm blandet luft (04) nv u regn (10) nv storm regn (18) vnv 2 rm tyk 

luft og rusk 

13,3 

9 vnv 759,4 (13) vnv 2 rm blandet luft (04) vnv rm tyk luft og rusk (18) v rm blandet luft 12,7 

10 vsv 763,6 (13) vsv b grå luft (04) vsv m grå luft (10) vsv m grå luft (18) v b grå luft 13,3 

11 v 764,2 (13) v laber blandet luft (04) vnv b blandet luft (10) vnv (18) vsv laber blandet 12,7 
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luft 

12 ssv 766,6 (13) ssv b grå luft (04) sv b blandet luft (09) sv b blandet luft (20) s b grå luft 14,2 

13 sø 769,0 (14) sø m blandet luft (04) øsø laber grå luft (08) sø grå luft (18) sø m blandet 

luft  

14,2 

14 sø 773,0 (13) sø 2 rm grå luft (04) sø rm blandet luft (10) sø 2 rm grå luft (20) s rm grå 

luft 

13,6 

15 vnv 766,8 (13) vnv m blandet luft (02) sv m regn (07) nv m grå luft (20) vnv rm blandet 

luft 

Holevad: ” I efteråret 1793 blev der udsået 10½ td. rug, hvor der om sommeren 

havde været boghvede, og 3 tdr. lægbyg.” 

13,0 

16 vnv 758,8 (13) vnv u grå luft (04) vnv 2 rm grå luft (10) nv 3 rm (22) n 2 rm klar luft 

Nr. Tulstrup: ”gråvejr og tørvejr det meste af dagen” 

12,4 

17 n 759,6 (13) n laber blandet luft (04) n rm klar luft (10) nnø rm (18) nv laber blandet luft 11,4 

18 nnv 759,6 (13) nnv b blandet luft (04) vnv b blandet luft (08) vnv b (20) nv b blandet luft   7,7 

19 nv 757,2 (13) nv 2 rm klar luft (04) vnv (10) nv (17) nnv 2 rm klar luft                                         11,7 

20 n 754,2 (14) n 2 rm blandet luft (04) nv 2 rm blandet luft (07) 3 rm (20) n 2 rm blandet 

luft 

11,7 

21 nnv 757,4 (13) nnv 2 rm blandet luft (04) nv 2 rm blandet luft (09) 3 rm (22) nø b klar luft   8,3 

22 nnø 766,4 (13) nnø laber blandet luft (04) ø ll klar luft (10) nø laber (20) sø ll blandet luft   5,8 

23 ssv 770,5 (13) ssv b diset luft (04) ssø ll rimfrost (07) s ll klar luft (20) ssv m diset luft 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr” 

Stavnsholt: ”godt tørt vejrlig” 

  8,0 

24 vsv 765,5 (13) vsv m grå luft (04) sv m grå luft (09) vsv b grå luft (19) sv m grå luft 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn” 

  8,3 

25 vsv 749,2 (13) vsv m regn (04) sv m grå luft (08) vsv m regn (18) v m grå luft   9,9 

26 vsv 742,4 (14) vsv m grå luft (04) sv m grå luft (10) vsv m tyk luft regn (18) vsv m grå luft 12,7 

27 v 744,6 (13) v b grå luft (04) v b grå luft (09) v b grå luft (20) v b grå luft 13,3 

28 vnv 748,0 (13) vnv rm klar luft (04) v m blandet luft (08) v m blandet luft (20) v rm grå 

luft 

12,1 

29 vsv 746,2 (13) vsv rm grå luft (04) vsv rm klar luft (08) sv rm klar luft (18) sv rm grå luft 10,8 

30 ssv 746,4 (13) ssv rm grå luft (04) ssv rm grå luft (10) ssv rm grå luft (18) vsv m blandet 

luft 

10,2 

31 s 746,6 (13) s ll klar luft (04) v b blandet luft (09) sv ll klar luft (20) ssv b grå luft   8,9 
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Oktober 1793 

Temperatur: 11,8 gr. C 

Tryk: 758,2 mm Hg 

 

 vind tryk  

November 1793 

Vejrligobservationerne fra fregatten ”Christiania” fortøjet på Vinterpladsen i 

Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af ob-

servationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 

1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

temp. 

1 nv 749,2 (13) nv stiv m regn (04) sø m grå luft (07) ø m grå luft (20) nnv b grå luft  9,4 

2 v 761,4 (13) v laber diset luft (04) nnv laber diset luft (10) diset luft (19) v laber diset 

luft 

 6,3 

3 s 763,0 (16) s b blandet luft (04) sv b diset luft (08) ssv b diset luft (20) s b blandet luft  7,6 

4 ssø 758,0 (13) ssø m blandet luft (04) ssø m blandet luft (08) sø m (20) sø m blandet luft  7,2 

5 nø 755,5 (14) nø b grå luft (04) ø b blandet luft (08) ønø b diset luft (18) n b grå luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom lidt sneslud fra nordøst” 

 8,2 

6 ø 753,0 (13) ø laber grå luft (04) nø b grå luft (11) ø ll diset luft (20) n ll grå luft  7,2 

7 stille 759,8 (13) stille grå luft (03) nv ll grå luft (08) stille grå luft (18) ø ll grå luft  7,9 

8 nv 760,5 (13) nv rm grå luft (04) nø m grå luft (10) nø rm med kulde (19) nnv m grå luft   6,0 

9 sv 756,8 (13) sv b diset luft (04) n b grå luft (08) ø b grå luft (20) sv m diset luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom sne fra nordøst og slud” 

 6,6 

10 sø 753,0 (14) sø b grå luft (02) sv rm diset luft (05) s b diset luft (17) s m grå luft  7,9 

11 sv 746,8 (13) sv b grå luft (04) ssv m regn (08) v m regn (20) ssv b regn 

Nr. Tulstrup: ”for det meste godt vejr” 

 9,1 

12 sv 745,5 (13) sv b regnbyger (04) sv b diset luft (06) b (10) v b regn (19) v m blandet luft  9,1 

13 ssv 746,2 (13) ssv rm bestandig regn (03) sv b grå luft (07) s m (16) sv m tyk luft og rusk 11,6 

14 v 748,4 (13) v b blandet luft (04) vsv m regnbyger (08) vsv m regnbyger (20) v b grå 

luft 

10,4 

15 s 757,4 (13) s ll tåget luft (04) v ll tåget luft (08) sv ll tåget luft (20) øsø m blandet luft  9,1 

16 ø 764,4 (16) ø rm blandet luft (04) ø m blandet luft (08) ø rm (20) sø rm blandet luft  8,5 
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Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” 

17 øsø 768,2 (13) øsø 3 rm blandet luft (04) øsø 2 rm blandet luft (20) øsø 3 rm blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”ruskvejr” 

 6,0 

18 øsø 768,0 (16) øsø 3 rm tyk luft (04) øsø 2 rm diset luft (10) øsø 2 rm diset luft   8,5 

19 sø 765,5 (13) sø 2 rm grå luft (03) øsø 2 rm tyk luft og rusk (10) 3 rm (18) sø 3 rm grå 

luft 

 7,2 

20 øsø 763,2 (13) øsø 2 rm blandet luft (04) øsø 2 rm grå luft (20) øsø 2 rm blandet luft  5,7 

21 øsø 764,8 (13) øsø b grå luft (04) øsø rm blandet luft (10) øsø m (18) øsø b grå luft og rusk  6,0 

22 øsø 767,2 (14) øsø b grå luft (04) øsø b grå luft (08) øsø b grå luft (20) øsø b grå luft  7,6 

23 øsø 768,8 (13) øsø b grå luft (04) øsø b grå luft (20) øsø  5,7 

24 ø 769,8 (15) ø ll grå luft (04) øsø b grå luft (10) ø b grå luft (18) stille grå luft  5,1 

25 n 771,0 (13) n ll grå luft (03) n b grå luft (08) nnø b grå luft (17) nnv ll (20) nv ll grå luft  1,9 

26 nø 766,8 (13) nø b diset luft (04) n ll tåget luft (11) nnø b diset luft (20) nø b diset luft  4,4 

27 n 770,5 (13) n b blandet luft og frost (04) n laber blandet luft (08) n (20) n b blandet luft  1,9 

28 nnv 768,4 (13) nnv laber blandet luft (04) nv b rimfrost (08) nv b (20) nv laber blandet luft  2,9 

29 vnv 766,8 (13) vnv b grå luft (04) nv laber blandet luft (08) nv laber (20) vnv b grå luft  2,2 

30 vnv 764,2 (13) vnv b grå luft (04) vnv b grå luft (08) vnv b grå luft (19) vnv b grå luft 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” 

 3,8 

 

November 1793 

Temperatur: 6,7 gr. C 

Tryk: 760,7 mm Hg 

 

 vind tryk  

December 1793 

Vejrligobservationerne fra den 1.-17. december er fra fregatten ”Friedrichs-

værn” fortøjet på Helsingør rhed, fra den 14. december dog på Københavns 

rhed i Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund 

af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, 

gengivet under Året 1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund 

af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne fra den 18.-31. december 

er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

temp. 
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Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

1 vnv 760,5 (14) vnv b grå luft (02) nnø b tyk luft (18) nv 2 rm tyk luft (20) nv u tyk luft 

(22) nv tyk luft stormstød 

 4,8 

2 nø 763,0 (14) nø rm sneluft (04) nnv 3 rm blandet luft (07) nnv m (22) nø m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”snebyger og begyndt at fryse hårdt” 

Stavnsholt: ”det begyndte at fryse, frosten varede i 8 dage, og der faldt nogen 

sne” 

-4,1 

3 nnø 768,0 (14) nnø b blandet luft (02) nø m klar luft og frost (08) nnø m (23) sv laber tyk 

luft 

Nr. Tulstrup: ”jorden er frossen” 

-1,6 

4 nø 757,0 (14) nø rm blandet luft (02) sv b tyk luft og regn (08) v m sne (23) nø m klar 

luft og frost 

-4,7 

5 nø 765,5 (14) nø b tyk luft (03) nnø m klar luft og frost (18) s laber tyk luft og sne -7,6 

6 nv 759,8 (14) nv m grå luft (02) vsv m sneluft (18) nv b blandet luft (21) n ll blandet 

luft 

-0,1 

7 nø 761,4 (14) nø b blandet luft (03) n ll blandet luft og stærk frost (09) nnø m blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”temperatur omkring frysepunktet” 

-0,7 

8 nø 761,8 (14) nø b blandet luft (03) nø b blandet luft (18) stille (23) s laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”hård frost” 

-7,9 

9 sø 758,8 (14) sø 3 rm tyk luft og sne (03) ssø b grå luft (08) ssø m (20) u bygeluft og 

storm 

Nr. Tulstrup: ” begyndt at sne og fygning”  

-1,0 

10 sv 748,0 (14) sv m tyk luft og regn (02) sø 3 rm sne og slud (05) regn (19) sv rm grå 

luft 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at tø” 

Stavnsholt: ”tøvejr” 

  2,3 

11 ssø 733,4 (14) ssø m tyk luft og regn (02) vsv m tyk luft (07) ssv b (22) sø rm regn og 

slud 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn” 

Stavnsholt: ”tøvejr” 

  3,0 

12 ønø 737,4 (14) ønø rm grå luft (02) øsø 3 rm bygeluft (07) ø 3 rm (11) ønø 3 rm bygeluft 

Nr. Tulstrup: ”frostvejr på ny” 

-2,2 

13 sø 756,8 (14) sø 3 rm tyk luft (02) øsø rm grå luft (08) 2 rm grå luft(20) sø u regn og -0,1 
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slud 

Nr. Tulstrup: ”lidt sne” 

14 stille 746,4 (14) stille tåget luft (02) ssø 3 rm regn og slud (06) sneluft (10) ssø rm tåget 

luft 

Nr. Tulstrup: ”lidt tø” 

Stavnsholt: ”sne og derpå tø og siden da havde vi vand i kæret.” 

  3,9 

15 ssø 745,5 (14) ssø m tyk luft (02) sø laber tåget luft (07) sø b tyk luft 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn af og til” 

  5,1 

16 ssv 746,8 (14) ssv b grå luft (02) s b tåget luft (09) sv b tåget luft   6,4 

17 v 751,6 (14) v b grå luft (02) ssv b grå luft (09) vnv m diset luft   7,3 

18 ssv 750,5 Nr. Tulstrup: ”vinden i sydvest og lidt støvregn”    6,4 

19 ssv 750,5    5,5 

20 ssv 751,8    7,6 

21 vsv 754,2 Nr. Tulstrup: ”godt vejr”   5,5 

22 sø 749,8    4,5 

23 sø 754,8    6,4 

24 ø 761,2 Nr. Tulstrup: ”nordøstenvind, dog mest stille og gråvejr”   2,3 

25 nø 764,2 Nr. Tulstrup: ”gråvejr” 

Stavnsholt: ” i juledagene let frost, stille vejr og dunkelt vejrlig” 

  3,0 

26 nø 765,5 Nr. Tulstrup: ”frost”   2,3 

27 nø 766,4 Nr. Tulstrup: ”lidt kraftigt snefald”   0,1 

28 ø 764,2 Nr. Tulstrup: ”kraftigt snefald hele dagen”   0,8 

29 nø 766,6 Nr. Tulstrup: ”klart vejr” 

Stavnsholt: ” klart vejr om formiddagen, dunkelt om eftermiddagen” 

-0,4 

30 ønø 768,8 Nr. Tulstrup: ”gråvejr” 

Stavnsholt: ”mørkt vejr” 

  0,5 

31 n 768,0 Nr. Tulstrup: ”grå vejr” 

Stavnsholt: ”mørkt vejr” 

-0,4 

 

December 1793 

Temperatur: 1,5 gr. C 

Tryk: 756,7 mm Hg 
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VEJRET I 1794 

 

1794 Temperatur 9,7 gr. C. Usædvanligt varmt år. Alle årets måneder minus december lå over det 

normale. Det var mildt i januar og februar, meget varmt for årstiden i marts og april, og helt usæd-

vanlig varmt i juli. Det satte ind med vinter midt i december. Ifølge Historiske stormflodshændelser 

var der stormflod fra den 24.-26. januar. 

Januar 

 

Meget varm. 

Gennemgående tøvejr, dog 

med kortvarige frostperioder 

den 4.-6., 21. og 22., og 27. og 

28. 

 

Vinden var i SØ den 1. og 2., 

derefter i vest frem til den 11., 

den 12. i SØ, derefter i vest og 

NV, den 21. i NØ og den 22. i 

NV, resten af måneden i vest 

og SV. 

 

Lufttrykket var højest den 4. og 

lavest den 26., hvor det var 

ekstremt lavt. Lufttrykket var 

meget højt frem til den 10. 

 

Der var kun én lavttrykspassa-

ge fra den 23.-26. 

 

Frem til den 22. faldt der ingen 

nedbør, den 23. faldt der regn i 

Nr. Tulstrup, den 24. og 25. 

lidt sne, og den 26. stærke sne-

byger. Den 27. og 28. var det 

snefygning i Nr. Tulstrup, ef-

terfulgt af omslag til tøvejr.  

 

Ved Stavnsholt sås lyn i SØ 

den 27. 

 

Klemmensker havde storm den 

26.  

 

Februar 

 

Meget varm.  

Det var lunt tøvejr frem til den 

12., derefter blev det vinterligt 

med stærk frost den 17.-19. 

Derpå meget varmt for årsti-

den, især den 22.-25. De sidste 

3 dage var det på ny vinterligt. 

 

Vinden var i SV fra den 1.- 7., 

den 8. i vest, derefter i NV 

frem til den 13., den 14. i SØ, 

fra den 15.-19. i nord og NØ, 

derefter i vest, fra den 26.-28. 

var vinden i SØ. 

 

Den 8. faldt der regn ved Nr. 

Tulstrup, sammesteds faldt der 

sne fra den 14.-16 med snefyg-

ning. Den 26. faldt der på ny 

sne med snefygning ved Nr. 

Tulstrup. Den 16. sneede det 

ved Klemensker. 

 

Det blæste meget stærkt fra 

VNV den 12. ved Nr. Tulstrup 

og ved Stavnsholt. 

 

Lufttrykket var højest den 4. og 

lavest den og lavest den 15., 

hvor det var ekstremt lavt.  

 

Der var lavtrykspassager fra 

den 9.-11., den 14. og 15., og 

den 22.-24. 

 

Marts 

 

Meget varm. 

Det var frostvejr den 1. og 2., 

men allerede den 3. slog det 

om til tø. Det var især meget 

varmt for årstiden fra den 16.-

30. 

 

Vinden var i SV, syd og SØ 

frem til den 12. derefter i syd 

og SV frem til den 19., derefter 

i NV og nord, fra den 24 i syd. 

 

Lufttrykket var gennemgående 

højt, højest den 25. og lavest 

den 12.  

 

Der var lavtrykspassager den 

3., 12., 16., og den 30. og 31. 

 

De r faldt lidt regn ved Nr. 

Tulstrup den 6. og 7. Slud den 

12. ved Stavnsholt, heldags-

regn ved Nr. Tulstrup den 15., 

og regn ved Nr. Tulstrup og 

Stavnsholt den 30. og 31. Brig-

gen ”Sarpen” observerede slud 

den 31. 

 

Ved Stavnsholt var det meget 

stærk solhede i dagene om-

kring den 28. Briggen ”Sar-

pen” ved København observe-

rede rimfrost den 21., 25. og 

26. 
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Ifølge Historiske stormflods-

hændelser var der stormflod  

fra den 24.-26. 

 

Temperatur: 1,7 gr. C 

Den 12. nedbrændte Lille Vær-

løse by, og om aftenen den 26. 

Christiansborg slot. 

 

Temperatur: 1,7 gr. C 

Vinden var gennemgående 

svag. 

 

Temperatur: 5,6 gr. C 

April 

 

Meget varm. 

Omslaget til kulde sidst i marts 

fortsatte den 1. april med natte-

frost og sne. Den 2. forsvandt 

sneen på ny, og fra den 5.-8. 

var det meget varmt for årsti-

den, derefter satte et kulde-

fremstød kortvarigt ind den 10. 

og 11. Det blev derefter på ny 

varmt og fra den 16.-21. med 

majagtige temperaturer, fra den 

23.-28. med juniagtige tempe-

raturer. 

 

Vinden var i SØ fra den 1.-3., 

derefter i SV frem til den 8., 

derefter i øst indtil den 25., i 

resten af måneden var vinden i 

NV. 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 29., og Stavnsholt havde 

jordfygning. 

 

Nr. Tulstrup fik sne og regn 

den 3., stærk regn den 4. og 

dagsregn den 7. 

 

Nr. Tulstrup havde den 19. 

meget varmt vejr, men derefter 

nattefrost. Stavnsholt havde 

meget stærk solhede den 20., 

og fra Horsens meldtes den 26. 

om, at skoven allerede var 

grøn, og at ingen kunne mindes 

en så (varm) april måned. 

Maj 

 

Meget varm.  

Det var omskifteligt frem til 

den 8., derefter varmt og meget 

varmt den 12., derefter normalt 

for årstiden indtil en kold peri-

ode satte ind fra den 21.-25., 

derefter atter varmt.  

 

Vinden var i SV den 1., deref-

ter i nord fra den 2.-4., den 5. 

kortvarigt i SØ, derpå i SV, fra 

den 9.-12. i syd og SØ. Deref-

ter fulgte NV-vind frem til den 

17. og igen den 22. og 23. Fra 

den 26. gik vinden i SØ og øst, 

fra den 30. dog i nord. 

 

Det var nattefrost ved Nr. Tul-

strup natten til den 3. 

 

Nr. Tulstrup fik stærk regn den 

10. På Øresund langvarig regn 

den 13. og 15. Stavnsholt fik 

hagl den 23. 

 

Lufttrykket var højest den 16.  

og lavest den 6. og 21.  

 

Der var lavtrykspassager den 

6., 9., 12., 20. og 21., og 28. og 

29. 

 

Temperatur: 11,8 gr. C 

Juni  

 

Meget varm.  

Efter en blandet start, der slut-

tede af med kulde, blæst og 

regn den 9. blev det varmt fra 

den 11., især den 14., 16., 18., 

19., 25., 26., og 30. 

 

Vinden var i NØ frem til den 

4., derefter gik vinden i vest og 

NV indtil den 11. Den 12. gik 

vinden i SØ, den 16. og 17. i 

NØ. Fra den 18.-22. var vinden 

i NV. Den 23. og 24. var vin-

den i SØ. Fra den 25.-28. var 

vinden i NV, den 29. og 30. i 

øst. 

 

Fra den 9. satte en meget hård 

tørke ind i 6 uger så sæden tør-

rede ud mange steder (Klemen-

sker). Der faldt en del regn ved 

Stavnsholt og Klemensker den 

9. Det regnede ved Nr. Tul-

strup den 25. og 26., og ved 

Stavnsholt efter 14 dages hede 

den 26. 

 

Det blæste med vindstyrke 6 

den 9., før og efter var vinden 

svag. 

 

Stavnsholt og Nr. Tulstrup om-

taler stærk varme fra den 12.-

26. Briggen ”Sarpen” omtaler 

tilstrømning af varm luft den 

25., 26. og 30. 
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Lufttrykket var højest den 17. 

og lavest den 8.  

 

Der var lavtrykspassager den 4. 

og 5., den 7. og 8., og den 28. 

og 29. 

 

Briggen ”Sarpen” observerede 

frost den 1. og 2. 

 

Temperatur: 9,2 gr. C 

  

Lufttrykket var højest den 29. 

og 30. og lavest den 9.  

 

Temperatur: 16,9 gr. C 

Juli 

 

Helt usædvanlig varm. 

Det var usædvanlig varmt frem 

til den 26., i de sidste dage var 

det moderat varmt. Heden kul-

minerede den 8., 14. og 20. Det 

var decideret hedebølge fra den 

5.-21. Det meget varme vejr 

afsluttedes med stærkt torden-

vejr ved Nr. Tulstrup den 21. 

 

Briggen ”Sarpen” rapporterer 

om fremstød af varmluft hver 

dag fra den 1.-8., og igen fra 

den 16.-20. 

 

Fra Horsens rapporteres om 

stærk hede i begyndelsen af 

måneden, fra Nr. Tulstrup om 

stærk varme og tørke hver dag, 

og fra Stavnsholt om uafbrudt 

hede til begyndelsen af hunde-

dagene, derefter bygevejr. Fra 

Horsens tales den 14. om, at 

den stærke hede brænder alt 

bort på markerne. 

 

Vinden var i NV i begyndelsen 

af måneden, fra den 6.-8. i øst, 

derefter på ny i NV frem til 

August 

 

Meget varm. 

Måneden var gennemgående 

varm, det var dog køligt fra 

den 11.-14. og fra den 28.-30. 

Det var især varmt den 3. og 4., 

8., 18.-21., 24. og 26. 

 

Briggen ”Sarpen” rapporterer 

om fremstød af varmluft den 

19. og 22. 

 

Vinden var sydlig frem til den 

5., derefter skiftende, fra den 

9.-12. NV-lig, så nordlig indtil 

den 17. Derpå gik vinden i SØ 

frem til den 21. Den 22. og 23. 

var vinden i NØ. I resten af 

måneden i syd og senere i NV.  

 

 Det blæste med vindstyrke 7 

den 28. Fra den 14.-26. var 

vinden svag. 

 

Der faldt stærk regn ved Nr. 

Tulstrup og Stavnsholt den 2. 

og på Kattegat den 27. Det 

tordnede på Samsø Bælt den 

26. 

 

September 

 

Meget varm.  

Det var sommerligt varmt frem 

til den 8., derefter blev det kø-

ligere, fra den 17. blev det på 

ny sommerligt varmt, især om-

kring den 20. Fra den 28. blev 

temperaturen oktoberagtig. 

 

Vinden var i øst og NØ frem til 

den 10., derefter NV-lig. Fra 

den 14.-20. var vinden i SØ og 

syd. Fra den 21.-27. var vinden 

i vest og syd. Den 28. gik vin-

den i NØ, den 29. og 30. var 

vinden i NV. 

 

Vinden var svag frem til den 6.  

Den stærkeste vind var vind-

styrke 6 den 7.-9. 

 

Der faldt stærk regn ved Nr. 

Tulstrup den 19. og 23., og 

langvarig regn ved Stavnsholt 

den 28. 

 

Lufttrykket var højest den 30. 

og lavest den 27.  

 

Der var lavtrykspassager den 
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den 15. Den 16. gik vinden i 

øst indtil den 20. I resten af 

måneden var vinden mest i 

NV. 

 

Vinden var svag frem til den 

26.. Den 29. blæste det med 

vindstyrke 7. 

 

Lufttrykket var højest den 1. og 

lavest den 28.  

 

Der var lavtrykspassager den 

14., 23. og 24., og 27. og 28. 

 

Temperatur: 20,6 gr. C 

Lufttrykket var højest den 14. 

og lavest den 28. og 29.  

 

Der var lavtrykspassager den 1. 

og 2., den 4.-6., den 11., og den 

27.-29. 

 

Temperatur: 17,9 gr. C 

13. og 14., 18.-21., og 24.-27. 

 

Temperatur: 14,1 gr. C 

Oktober 

 

Meget varm.  

Det var sommerligt fra den 1.-

4. I resten af måneden blev det 

jævnt køligere, den 29. var det 

decideret koldt med sludned-

bør. 

 

Vinden var i syd den 1. og 2., 

derefter i øst den 3. og 4. Der-

efter gik vinden i SV og senere 

i NV. Fra den 14. fulgte en 

længere periode med SØ-vind 

frem til den 19. Vinden gik 

derefter i NV og siden SV, den 

29. var vinden dog kortvarigt i 

øst. 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 9. 

 

Stavnsholt fik megen regn den 

6., og Nr. Tulstrup fik megen 

regn den 7. og langvarig regn 

den 9. Nr. Tulstrup meldte om 

haglbyger den 28.   

November 

 

Varm.  

Det var meget varmt med ok-

tobertemperaturer frem til den 

13., derefter satte en vinterlig 

periode ind med frost og sne. 

Fra den 27. blev det atter mil-

dere. Det var meget mildt fra 

den 6.-10. 

 

Vinden var i SV frem til den 

11., derefter gik vinden i NØ, 

og fra den 18.-23. var vinden i 

øst og SØ, fra den 24.-26. i SØ. 

Fra den 27. var vinden i vest. 

 

Der faldt sne ved Nr. Tulstrup 

den 16. og ved Klemensker den 

19. Sneen forsvandt atter den 

20. ved omslag til tø. Briggen 

”Sarpen” rapporterede om 

stærk regn den 17. og om slud 

den 25. og 26. ”Sarpen” meldte 

endvidere om frost i dagene  

fra den 16.- 20. 

 

December 

 

Meget kold.  

Det var mildt for årstiden frem 

til den 13., resten af måneden 

var vinterlig. Det var meget 

koldt den 30. og især den 31. 

 

Vinden var i vest og syd frem 

til den 10., derefter gik vinden i 

øst og SØ, den 15.-19. var vin-

den mest i SV, derefter gik 

vinden i øst, den 29. i nord.  

 

Der faldt regn den 1. og 2., 

derefter var der en lang periode 

med tørvejr. Den 24. og 25. 

faldt der sne med fygning. Den 

26. havde Klemensker stærk 

jordfygning. 

 

Det var barfrost fra den 15.-23. 

og igen fra den 28.-31. 

 

Briggen ”Sarpen” observerere-

de i sin sidste observation den 

17. frost, indtil da havde ”Sar-
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Lufttrykket var højest den 16. 

og lavest den 9.  

 

Der var lavtrykspassager den 

4.-9., den 18., og den 23.-28. 

 

Temperatur: 11,0 gr. C 

Det var stærkt tordenvejr ved 

Nr. Tulstrup den 30. 

 

Det blæste med vindstyrke 7 

den 13. og 20. 

 

Lufttrykket var højest den 23. 

og lavest den 4.  

 

Der var lavtrykspassager den 

2.-4., den 7., den 11. og 12., 

den 16., den 20., den 25.-27. og 

den 29. 

 

Temperatur: 5,5 gr. C 

pen” kun observeret svage vin-

de. Nr. Tulstrup omtaler den 

22. streng østenblæst, der ved-

blev. 

 

Juleaften: Blæsende med 

østenvind, streng frost med 

snevejr sidst på aftenen. Intet 

snelandskab. 

 

Nytårsaften: Svag nordenvind 

med meget streng frost og bar-

frost. 

 

Lufttrykket var højest den 20. 

og lavest den 29. og 30. Luft-

trykket var højt fra den 10.-24. 

 

 Der var lavtrykspassager den 

2., 7., 24.-26., og 29.og 30.  

 

Temperatur: 0,3 gr. C 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1794 

 

ÅRET 1794 

 

Lufttrykket er angivet i tommer (og linier) kviksølvhøjde i Torricellis rør, temperaturen er målt i 

grader R., kl. 07, 12, eller 21 på Observatoriet på Rundetårn, (se bogen ”Middeltemperaturen i 

Danmark 1786-1800”). 

 

 

Observatoriet 

 

Den 1. januar lufttryk 28.4.8, temperatur 1 grad, sø-vind 

Den 2. januar lufttryk 28.5.0, temperatur ¾ grad, sø-vind 

Den 3. januar lufttryk 28.6.6, temperatur 1 ¼ grad, nv-vind 

Den 4. januar lufttryk 28.8.5, temperatur 1 ½ grad, vsv-vind 

Den 5. januar lufttryk 28.7.9, temperatur 1 grad, sv-vind 

Den 6. januar lufttryk 28.8.3, temperatur -2 ¼ grad, s-vind 

Den 7. januar lufttryk 28.7.0, temperatur 1 grad, vsv-vind 

Den 8. januar lufttryk 28.5.5, temperatur 1 grad, vsv-vind 

 

København, 3. januar 1794 

Fra General-Postamtet er udstedt følgende plakat på dansk og tysk til efterretning for de til Posten 

henhørende rejsende, som sejler over Bæltet mellem Nyborg og Korsør med Posten. De skal om-

bord på den kgl. postjagt 1) have kahytten og to dertil hørende kamre ene og alene til deres be-

kvemmelighed, og der skal om natten brænde lys i kahytten uden betaling. 2) Om de rejsende på 

overfarten skulle lide mangel på det nødvendige til livets ophold, da skal postskipperen og postføre-

ren være forbundet til imod billig betaling at lade dem få brød, smør, øl og brændevin, rent og godt 

vand, som og forlanges en kedel kogt vand. 3) Ligesom det er pålagt postskipperen såvel som post-

fører, at se til at de rejsende får al mulig bekvemmelighed samt at de såvel som af ham selv som af 

fartøjets mandskab begegnes artigen, og om nogen herover haver at klage, måtte det skriftligen an-

meldes til postmesteren på ankomststedet; således derimod, da postskipperen ene og alene er pålagt 

ansvaret, såvel for postjagten som for postens befordring, og overfarten altså står ganske under hans 

bestyrelse, haver ingen af de rejsende over ham at befale eller måtte befatte sig med at imodsige 

hans kommando. Og skulle imellem de rejsende indbyrdes opkomme uenighed om pladsen i kahyt-

ten og kamrene, da skal postskipperen anvise enhver sin plads, hvormed de måtte lade sig nøje.4) 

Ingen af de rejsende må røge tobak hverken i kahytten eller kamrene, men alene på dækket og da 

skal de have hytte på piben. 5) Dersom de rejsende tilføje skade ombord, skal værdien af skaden be-

tales. Og om nogen af de rejsende skulle udskære eller male navne og andet i kahytten og kamrene 

eller på derværende møbler, da skal derfor erlægges en bøde på 1 eller 2 rdl. eller mere efter om-

stændighederne, hvilket skal betales til postmesteren på ankomststedet. 6) Enhver rejsende giver 8 

skilling dansk i drikkepenge til postjagtens mandskab, og der må på ingen måde kræves mere af de 

rejsende.   
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I 1793 er her i staden copuleret 860 par, født 1705 drenge og 1579 piger, i alt 3284. Døde mænd 

831, kvinder 665, drenge 490 og piger 447, i alt 2433. Altså 851 flere fødte end døde. De døde er 

bortrykkede af følgende svagheder: Alderdom 178, apopleksi 27, barselseng 41, benbrud 3, benska-

de 2, blodgang 1, blodstyrtning 10, brok 3, brystsyge 289, colica 5, druknet 29, durchlob 3, dødfød-

te 18, falden til døde 12, feber 29, forkølelse 1, forrådnelsesfeber 89, galdefeber 13, gevæxt 2, gigt 

27, gulsot 5, halssyge 2, hastig død 12, hidsig feber 38, hikke 1, hoste 8, hævelse 2, indvortes svag-

hed 8, inflammation 68, kighoste 9, koldfyr 3, kopper 139, krampe 16, kræft 6, langvarig svaghed 4, 

leversyge 2, mavepine 2, modersyge 2, mæslinger 3, nervesyge 14, obstruction 7, orm 3, ormefeber 

4, pleuris 4, raseri 1, skarlagensfeber 8, skørbug 6, skudt sig selv 2, slag (mest børn) 418, slagen til 

døde 2, sprinkler 2, sten 4, sting 9, s..flod 5, svindsot 39, tandpine 1, trødske 9, tænder 83, tærende 

syge 265, unavngivne svagheder 332, ulykkelig hændelse 11, vattersot 90, venerisk syge 1 og værk 

1. 

 

London, 20. december 1793 

Den 18. december fik man her den efterretning, at admiral Macbride har været nødt til formedelst 

det stormende vejr, som her hersker, at forlade rheden af Guernsey, hvor man er meget udsat for 

vindstødene fra norden og vesten, og er indløbet til de engelske kyster. 

 

Observatoriet 

Den 9. januar lufttryk 28.4.9, temperatur 2 ½ grad, vsv-vind 

Den 10. januar lufttryk 28.4.3, temperatur 2 ¾ grad, vsv-vind 

Den 11. januar lufttryk 28.3.0, temperatur 2 grader, v-vind 

Den 12. januar lufttryk 28.2.4, temperatur 3 grader, sø-vind 

Den 13. januar lufttryk 28.1.9, temperatur -1 ½ grad, nv-vind 

Den 14. januar lufttryk 28.2.7, temperatur 2 ¾ grad, v-vind 

Den 15. januar lufttryk 28.1.6, temperatur 2 ½ grad, v-vind 

Den 16. januar lufttryk 28.1.4, temperatur 3 grader, v-vind 

Den 17. januar lufttryk 28.1.2, temperatur 4 grader, vnv-vind 

Den 18. januar lufttryk 28.2.0, temperatur 3 ¾ grad, nv-vind 

 

Observatoriet 

Den 19. januar lufttryk 28.4.1, temperatur 5 ¼ grad, nv-vind 

Den 20. januar lufttryk 28.5.9, temperatur 4 grader, nv-vind 

Den 21. januar lufttryk 28.6.8, temperatur -3 grader, nø-vind 

Den 22. januar lufttryk 28.7.0, temperatur -2 ½ grad, nv-vind 

Den 23. januar lufttryk 27.10.0, temperatur 2 ¾ grad, v-vind 

Den 24. januar lufttryk 27.5.3, temperatur 2 ¼ grad, vnv-vind 

Den 25. januar lufttryk 27.3.0, temperatur 1 ¾ grad, v-vind 

Den 26. januar lufttryk 27.0.4, temperatur 1 grad, sv-vind 

 

Frankfurt, 14. januar 1794 

I Saarbrücken har franskmændene bortrøvet klokkerne fra alle kirker såvel katolske, reformerte som 

lutherske. Franskmændene er på ny jaget ud af Worms. 
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Lyngdahl i Christiansands stift, 4. januar 1794 

Den 1. januar om eftermiddagen kl. 5 præcis fornam man i Lyngdahl et temmelig hårdt stød af jord-

skælv, jordskælvet varede i ½ sekund. To vande nogle mil herfra i fjeldene, der var så stærkt til-

frosne, at man kunne køre og ride på dem, brækkede i det samme op, som om en storm kunne have 

knust isen. I Lyngdahl fjord brækkede isen, som var ganske tynd, ikke. I Flekkefjord skal man efter 

rystelsen have fornummet svovlstøv på gaden, der hang ved de gåendes fødder og efterlod mærker 

på gulvene, når de kom ind. Både før og efter rystelsen hørtes et bulder som af en stærk torden. 

 

Scheen, 4. januar 1794 

Den 1. januar kl. 5 ¼ om eftermiddagen blev her fornummet et jordskælv af 2de straks på hinanden 

følgende stød, hvoraf det første var det stærkeste. Aftenen før sås det adskillige gange at lyne. Ter-

mometret stod under frysepunktet. Fra Skinnefjorden meldes ligeledes, at man der nytårsdag mel-

lem kl. 5 og 6 om eftermiddagen bemærkede 3 til 4, straks efter hinanden følgende, temmelig stær-

ke stød af jordskælv, hvorved løsstående møbler tydeligt bevægede sig, og bjælkerne i nogle huse 

bragede mere eller mindre. Mange beretter også, at de om natten kl. omtrent 1 fornam ligedanne 

jordrystelser. 

 

Observatoriet 

Den 27. januar lufttryk 27.5.9, temperatur -2 grad, sv-vind 

Den 28. januar lufttryk 27.8.0, temperatur - ¾ grad, uvis vind 

Den 29. januar lufttryk 27.11.0, temperatur -1 ¼ grad, sv-vind 

Den 30. januar lufttryk 27.11.5, temperatur ¾ grad, s-vind 

Den 31. januar lufttryk 28.2.8, temperatur 1 ½ grad, uvis vind 

Den 1. februar lufttryk 28.3.6, temperatur 2 grader, sv-vind 

Den 2. februar lufttryk 28.4.7, temperatur 1 ¾ grad, sv-vind 

 

Observatoriet 

Den 3. februar lufttryk 28.5.0, temperatur 2 ¾ grad, sv-vind 

Den 4. februar lufttryk 28.5.6, temperatur 2 ½ grad, sv-vind 

Den 5. februar lufttryk 28.4.7, temperatur 3 grader, sv-vind 

Den 6. februar lufttryk 28.5.0, temperatur 2 grader, sv-vind 

Den 7. februar lufttryk 28.5.0, temperatur 3 grader, sv-vind 

Den 8. februar lufttryk 28.3.6, temperatur 2 ¾ grad, v-vind 

Den 9. februar lufttryk 28.1.6, temperatur 4 ¼ grad, nv-vind 

Den 10. februar lufttryk 27.11.6, temperatur 5 grader, vsv-vind 

Den 11. februar lufttryk 27.9.6, temperatur 4 grader, vnv-vind 

Den 12. februar lufttryk 27.10.0, temperatur 2 ¾ grad, nv-vind 

Den 13. februar lufttryk 27.11.9, temperatur -1 grad, nv-vind   

Den 14. februar lufttryk 27.6.8, temperatur ¾ grad, sø-vind 

Den 15. februar lufttryk 27.1.9, temperatur ¾ grad, nø-vind   

  

Observatoriet 

Den 16. februar lufttryk 27.9.4, temperatur -2 ½ grad, nv-vind  

Den 17. februar lufttryk 28.1.8, temperatur -5 grader, n-vind 
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Den 18. februar lufttryk 28.2.9, temperatur -5 ½ grad, ø-vind 

Den 19. februar lufttryk 28.5.0, temperatur -6 ½ grad, nø-vind 

Den 20. februar lufttryk 28.4.0, temperatur -2 grader, s -vind 

Den 21. februar lufttryk 28.2.0, temperatur 4 ½ grad, v-vind 

Den 22. februar lufttryk 27.10.6, temperatur 5 grader, nv-vind 

Den 23. februar lufttryk 27.8.4, temperatur 6 grader, sv-vind 

Den 24. februar lufttryk 27.8.0, temperatur 5 ¾ grad, vsv-vind 

 

Observatoriet 

Den 25. februar lufttryk 27.9.0, temperatur 6 ¼ grad, vnv-vind 

Den 26. februar lufttryk 27.11.6, temperatur -1 ½ grad, sø-vind 

(Christiansborg Slot brænder fra kl. 15 26/2 til middag 27/2) 

Den 27. februar lufttryk 28.4.8, temperatur -2 ¾ grad, sø-vind 

Den 28. februar lufttryk 28.4.6, temperatur -2 grader, ssv-vind 

Den 1. marts lufttryk 28.3.3, temperatur -2 ½ grad, sv-vind 

Den 2. marts lufttryk 28.3.0, temperatur -1 ½ grad, vsv-vind 

Den 3. marts lufttryk 28.1.6, temperatur 2 grader, sø-vind 

 

Observatoriet 

Den 4. marts lufttryk 28.2.3, temperatur 5 ¼ grad, nv-vind 

Den 5. marts lufttryk 28.3.8, temperatur 4 ½ grad, ssv-vind 

Den 6. marts lufttryk 28.5.0, temperatur 5 grader, s-vind 

Den 7. marts lufttryk 28.6.4, temperatur 5 ½ grad, s-vind 

Den 8. marts lufttryk 28.8.1, temperatur 3 ½ grad, sø-vind 

Den 9. marts lufttryk 28.8.7, temperatur 4 ¼ grad, sø-vind 

Den 10. marts lufttryk 28.8.0, temperatur 5 grader, sø-vind 

Den 11. marts lufttryk 28.3.0, temperatur 4 ½ grad, ssø-vind 

 

Observatoriet 

Den 12. marts lufttryk 28.0.2, temperatur 6 grader, ssø-vind 

Den 13. marts lufttryk 28.0.6, temperatur 5 ¾ grad, ssv-vind 

Den 14. marts lufttryk 28.2.9, temperatur 6 ¾ grad, vsv-vind 

Den 15. marts lufttryk 28.2.9, temperatur 5 ½ grad, sv-vind 

Den 16. marts lufttryk 28.2.0, temperatur 8 grader, vsv-vind 

Den 17. marts lufttryk 28.3.6, temperatur 7 ¾ grad, v-vind 

Den 18. marts lufttryk 28.5.0, temperatur 7 grader, ssv-vind 

 

Bryssel, 2. marts 1794 

De allierede vil angribe fjenden, så snart han brækker op. Man vil straks begynde med en generalba-

talje, da årstiden og vejrliget endnu ikke tillader nogen belejring. 
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Køln, 3. marts 1794 

Af breve fra Paris fremgår det, at der sammesteds nu hersker den største mangel på kød, brød og al-

le madvarer, da autoriteterne opkøber alt og sender det til de franske arméer. På gaderne råber man-

ge: Brød, konge og fred. 

 

Observatoriet 

Den 19. marts lufttryk 28.2.0, temperatur 8 ¼ grad, ssø-vind 

Den 20. marts lufttryk 28.4.9, temperatur 5 ¼ grad, nv-vind 

Den 21. marts lufttryk 28.7.4, temperatur 6 grader, nv-vind 

Den 22. marts lufttryk 28.6.0, temperatur 6 ¼ grad, vnv-vind 

Den 23. marts lufttryk 28.6.2, temperatur 7 ½ grad, nv-vind 

Den 24. marts lufttryk 28.8.6, temperatur 7 grader, sø-vind 

Den 25. marts lufttryk 28.9.5, temperatur 8 ¾ grad, sv-vind 

Den 26. marts lufttryk 28.7.4, temperatur 9 grader, nv-vind 

 

Observatoriet 

Den 27. marts lufttryk 28.6.0, temperatur 9 ¼ grad, n-vind 

Den 28..marts lufttryk 28.4.6, temperatur 8 ¼ grad, ø-vind 

Den 29. marts lufttryk 28.3.9, temperatur 7 ¼ grad, s-vind 

Den 30. marts lufttryk 28.3.0, temperatur 7 grader, sø-vind 

Den 31. marts lufttryk 28.2.0, temperatur 4 grader, sø-vind 

Den 1. april lufttryk 28.1.0, temperatur 3 ½ grad, sø-vind 

Den 2. april lufttryk 28.1.7, temperatur 4 grader, sø-vind 

Den 3. april lufttryk 28.2.0, temperatur 4 ½ grad, sø-vind 

Den 4. april lufttryk 27.11.4, temperatur 6 grader, s-vind 

Den 5. april lufttryk 27.10.2, temperatur 9 ¾ grad, sv-vind 

Den 6. april lufttryk 27.11.0, temperatur 10 grader, sv-vind 

 

København, 31. marts 1794 

Den 27de og 28de gik vagtskibene til Bæltet og Sundet til bestemte poster. 

 

Observatoriet 

Den 7. april lufttryk 27.9.8, temperatur 9 ¾ grad, s-vind 

Den 8. april lufttryk 27.8.0, temperatur 10 ½, grad, ssv-vind 

Den 9. april lufttryk 27.10.4, temperatur 7 ¼ grad, ø-vind 

Den 10. april lufttryk 28.2.8, temperatur 4 ¾ grad, sø-vind 

Den 11. april lufttryk 28.4.9, temperatur 4 grader, ønø-vind 

Den 12. april lufttryk 28.6.4, temperatur 5 ½ grad, sø-vind 

Den 13. april lufttryk 28.6.4, temperatur 7 grader, ø-vind 

Den 14. april lufttryk 28.3.4, temperatur 9 grader, øsø-vind 

 

Observatoriet 

Den 15. april lufttryk 28.3.4, temperatur 8 ¾ grad, v-vind 

Den 16. april lufttryk 28.6.6, temperatur 11 ½ grad, sv-vind 
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Den 17. april lufttryk 28.9.0, temperatur 11 ½ grad, ønø-vind 

Den 18. april lufttryk 28.8.6, temperatur 10 ¼ grad, nø-vind 

Den 19. april lufttryk 28.6.6, temperatur 11 grader, sø-vind 

Den 20. april lufttryk 28.5.8, temperatur 12 grader, ø-vind 

Den 21. april lufttryk 28.5.2, temperatur 12 ½ grad, sv-vind 

Den 22. april lufttryk 28.5.2, temperatur 13 grader, ssv-vind 

 

Helsingør, 14. april 1794 

I går eftermiddag gik ostindiefareren Juliane Marie med en god SØ-vind til Nordsøen.  

 

Observatoriet 

Den 23. april lufttryk 28.5.4, temperatur 14 ½ grad, s-vind 

Den 24. april lufttryk 28.5.7, temperatur 14 ½ grad, ssø-vind 

Den 25. april lufttryk 28.6.9, temperatur 13 ¾ grad, n-vind 

Den 26. april lufttryk 28.6.7, temperatur 14 grader, sv-vind 

Den 27. april lufttryk 28.5.0, temperatur 13 ¾ grad, nv-vind 

Den 28. april lufttryk 28.1.5, temperatur 14 grader, sv-vind 

Den 29. april lufttryk 27.11.0, temperatur10 ½ grad, v-vind 

Den 30. april lufttryk 28.1.1, temperatur 11 ¾ grad, v-vind 

 

Observatoriet 

Den 1. maj lufttryk 28.1.4, temperatur 12 ½ grad, v-vind 

Den 2. maj lufttryk 28.1.6, temperatur 7 ¾ grad, nø-vind 

Den 3. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 8 ½ grad, nv-vind 

Den 4. maj lufttryk 28.2.6, temperatur 11 ¼ grad, nv-vind 

Den 5. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 14 grader, nv-vind 

Den 6. maj lufttryk 27.10.0, temperatur 10 ¾ grad, nv-vind 

Den 7. maj lufttryk 27.11.2, temperatur 11 ¾ grad, nv-vind 

 

Observatoriet 

Den 8. maj lufttryk 28.0.6, temperatur 10 ½ grad, sv-vind 

Den 9. maj lufttryk 27.10.9, temperatur 14 grader, s-vind 

Den 10. maj lufttryk 27.11.0, temperatur 13 ½ grad, sø-vind 

Den 11. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 14 grader, sv-vind 

Den 12. maj lufttryk 28.0.4, temperatur 18 ½ grad, sø-vind 

Den 13. maj lufttryk 28.1.0 , temperatur 12 ¼ grad, n-vind 

Den 14. maj lufttryk 28.2.8, temperatur 13 grader, sø-vind 

Den 15. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 11 ¾ grad, v-vind 

Den 16. maj lufttryk 28.7.3, temperatur 11 ½ grad, nv-vind 

 

Åmodt Præstegård i Østerdalen, 25. april 1794 

Den 7. marts kl. 3½ om morgenen blev i annekset Store Elvedalen på en strækning af 4 mile i syd 

og nord fornummet et jordskælv, hvor først blev hørt en buldren og dundren, hvorpå umiddelbart 

føltes to stød eller rystelser, som hastigt fulgte efter hinanden. Sammr nat havde det været mildt tø-
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vejr, reaumur termometret stod 2 til 3 grader over 0, og nogle, der rejste om natten bemærkede ad-

skillige glimt af lynild, dog uden at høre torden. 

 

Observatoriet 

Den 17. maj lufttryk 28.7.0, temperatur 12 ¾ grad, nv-vind 

Den 18. maj lufttryk 28.4.7, temperatur 12 ½ grad, sv-vind 

Den 19. maj lufttryk 28.4.9, temperatur 14 grader, sv-vind 

Den 20. maj lufttryk 27.11.4, temperatur 12 ¼ grad, sv-vind 

Den 21. maj lufttryk 27.10.0, temperatur 10 ¼ grad, nv-vind 

Den 22. maj lufttryk 27.10.8, temperatur 11 grader, v-vind 

Den 23. maj lufttryk 28.0.5, temperatur 9 ¾ grad, v-vind 

Den 24. maj lufttryk 28.0.9, temperatur 10 grader, sø-vind 

Den 25. maj lufttryk 28.1.6, temperatur 10 ¼ grad, sv-vind 

 

Observatoriet                         

Den 26. maj lufttryk 28.2.6, temperatur 12 grader, v-vind 

Den 27. maj lufttryk 28.2.7, temperatur 14 grader, ø-vind 

Den 28. maj lufttryk 28.0.6, temperatur 13 ½ grad, sø-vind 

Den 29. maj lufttryk 27.11.8, temperatur 14 grader, sv-vind 

Den 30. maj lufttryk 28.1.0, temperatur 13 grader, nv-vind 

Den 31. maj lufttryk 28.2.2, temperatur 14 grader, nnv-vind 

Den 1. juni lufttryk 28.4.8, temperatur 14 ¼ grad, øsø-vind 

 

Observatoriet 

Den 2. juni lufttryk 28.5.0, temperatur 15 grader, nø-vind 

Den 3. juni lufttryk 28.4.2, temperatur 13 ½ grad, nø-vind 

Den 4. juni lufttryk 28.2.0, temperatur 17 ½ grad, nnv-vind           

Den 5. juni lufttryk 28.1.0, temperatur 15 ¾ grad, nv-vind 

Den 6. juni lufttryk 28.0.7, temperatur 14 ¾ grad, sv-vind 

Den 7. juni lufttryk 27.11.6, temperatur 13 grader, sv-vind           

Den 8. juni lufttryk 27.11.5, temperatur 14 grader, v-vind 

Den 9. juni lufttryk 27.10.9, temperatur 10 grader, v-vind 

Den 10. juni lufttryk 28.2.1, temperatur 13 ¼ grad, nv-vind           

Den 11. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 15 ½ grad, sv-vind 

Den 12. juni lufttryk 28.3.5, temperatur 18 ¼ grad, uvis vind 

Den 13. juni lufttryk 28.4.0, temperatur 17 ¾ grad, nv-vind  

 

Fra arveprinsen af Hohenlohes hovedkvarter i Musbach, 29. maj 1794 

Det meddeles, at et fransk korps på 10.000 mand, der rykkede frem mod Edinghofen, blev slået af 

de preussiske styrker. 
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London, 30. maj 1794 

Guvernøren på Jamaica melder under den 4. april, at 50 handelsskibe fra Bristol og Liverpool lyk-

keligt er ankommet til denne ø, og at planterne er begyndt at indskibe nyt sukker, og at man i år for-

ventede en rig høst. Den første flåde ville afsejle allerede i april måned. 

 

Observatoriet          

Den 14. juni lufttryk 28.4.2, temperatur 19 ¼ grad, s-vind 

Den 15. juni lufttryk 28.4.4, temperatur 17 ¾ grad, sv-vind 

Den 16. juni lufttryk 28.3.8, temperatur 18 ½ grad, nø-vind           

Den 17. juni lufttryk 28.4.0, temperatur 16 grader, uvis vind 

Den 18. juni lufttryk 28.2.4, temperatur 19 grader, nø-vind 

Den 19. juni lufttryk 28.0.4, temperatur 19 ½ grad, sv-vind           

Den 20. juni lufttryk 27.11.6, temperatur 15 ¾ grad, vnv-vind 

Den 21. juni lufttryk 28.0.6, temperatur 16 ¾ grad, v-vind 

Den 22. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 15 ¾ grad, nv-vind           

Den 23. juni lufttryk 28.3.7, temperatur 16 ¾ grad, nø-vind 

Den 24. juni lufttryk 28.4.0, temperatur 17 ½ grad, sø-vind 

Den 25. juni lufttryk 28.1.0, temperatur 19 ¾ grad, v-vind           

Den 26. juni lufttryk 28.0.9, temperatur 19 ¾ grad, sv-vind 

Den 27. juni lufttryk 28.4.0, temperatur 15 ½ grad, nv-vind 

Den 28. juni lufttryk 28.6.5, temperatur 14 ¾ grad, nv-vind           

Den 29. juni lufttryk 28.7.0, temperatur 16 grader, uvis vind 

Den 30. juni lufttryk 28.7.0, temperatur 18 grader, ø-vind 

         

Observatoriet 

Den 1. juli lufttryk 28.6.0, temperatur 19 ¼ grad, ø-vind 

Den 2. juli lufttryk 28.5.8, temperatur 19 ¾ grad, nv-vind 

Den 3. juli lufttryk 28.5.0, temperatur 18 ½ grad, nv-vind 

Den 4. juli lufttryk 28.4.9, temperatur 17 grader, sv-vind 

Den 5. juli lufttryk 28.5.2, temperatur 19 ½ grad, nv-vind 

Den 6. juli lufttryk 28.4.6, temperatur 20 grader, nv-vind 

Den 7. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 20 ¼ grad, ø-vind 

Den 8. juli lufttryk 28.3.9, temperatur 23 ½ grad, ssv-vind 

 

Observatoriet 

Den 9. juli lufttryk 28.4.9, temperatur 19 ½ grad, nv-vind 

Den 10. juli lufttryk 28.4.9, temperatur 18 ½ grad, nv-vind 

Den 11. juli lufttryk 28.5.0, temperatur 19 grader, nv-vind 

Den 12. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 17 ¾ grad, nnv-vind 

Den 13. juli lufttryk 28.3.0, temperatur 20 grader, sv-vind 

Den 14. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 21 ½ grad, uvis vind 

Den 15. juli lufttryk 28.3.0, temperatur 19 ½ grad, nv-vind 

Den 16. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 20 ½ grad, nø-vind 

Den 17. juli lufttryk 28.4.2, temperatur 21 grader, n-vind 
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Den 18. juli lufttryk 28.4.7, temperatur 21 grader, nv-vind 

 

København, 21. juli 1794 

Med den norske post er i forrige uge indløbet den bedrøvelige efterretning: at 2de gårde i Nedre 

Rommerige fogderi ved forskellige lerfald eller jordskred den 23. juni og den 2den,3die og 7de juli 

er blevet forvandlet til en lermasse, som i faldet er henkastet i Rømue elv. 

 

Observatoriet 

Den 19. juli lufttryk 28.3.5, temperatur 19 ½ grad, nø-vind 

Den 20. juli lufttryk 28.2.8, temperatur 21 ¾ grad, v-vind 

Den 21. juli lufttryk 28.2.2, temperatur 20 grader, sv-vind 

Den 22. juli lufttryk 28.2.6, temperatur 18 grader, nv-vind 

Den 23. juli lufttryk 28.1.0, temperatur 18 ½ grad, nv-vind 

Den 24. juli lufttryk 27.11.8, temperatur 20 grader, sv-vind 

Den 25. juli lufttryk 28.1.4, temperatur 18 ¼ grad, v-vind 

Den 26. juli lufttryk 28.1.9, temperatur 18 ½ grad, v-vind 

 

Observatoriet 

Den 27. juli lufttryk 27.10.7, temperatur 16 ¾ grad, v-vind 

Den 28. juli lufttryk 27.10.6, temperatur 15 ½ grad, v-vind 

Den 29. juli lufttryk 28.0.2, temperatur 15 ¾ grad, vnv-vind 

Den 30. juli lufttryk 28.0.5, temperatur 16 grader, v-vind 

Den 31. juli lufttryk 28.1.4, temperatur 15 ½ grad, vsv-vind 

Den 1. august lufttryk 27.11.0, temperatur 17 grader, vsv-vind 

Den 2. august lufttryk 27.10.8, temperatur 16 ¾ grad, ssø-vind 

 

Neapel, 1. juli 1794 

Ved Vesuvs sidste udbrud, som nu er ophørt at rase, bemærkes følgende: Den 19. juni sank en del 

af krateret ned i afgrunden, og bjerget er derved blevet meget lavere og det, der stod ved siden af, er 

blevet meget højere. Bjergets formindskede højde angives til ¼ mil. 

 

Paris, 18. juli 1794 

Den 15. juli er fæstningen Landrecy på ny kommet i de republikanske troppers besiddelse, og den 

fjendtlige garnison på 2.000 mand har overgivet sig som krigsfanger. General Barrere beretterede i 

går, at indbyggerne i egnen marcherede sammen for igen at erobre fæstningen. Drengene fra Aver-

nes fik dette at vide i Martiskolen, hvorefter de formerede sig i bataljon og forlangte at måtte dele 

arbejdet med deres fædre i løbegravene. Se, hvilken menneskegeneration, der opstår mod fjenden. 

Den indesluttede garnison kapitulerede.  

 

Observatoriet 

Den 3. august lufttryk 27.11.6, temperatur 18 ½ grad, sv-vind 

Den 4. august lufttryk 27.11.0, temperatur 18 ½ grad, sv-vind 

Den 5. august lufttryk 27.11.0, temperatur 17 ¾ grad, sv-vind 

Den 6. august lufttryk 27.10.3, temperatur 15 ½ grad, nø-vind 
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Den 7. august lufttryk 27.11.0, temperatur 17 grader, nv-vind 

Den 8. august lufttryk 27.11.5, temperatur 19 ¼ grad, sø-vind 

Den 9. august lufttryk 28.1.0, temperatur 16 ¾ grad, nnv-vind 

Den 10. august lufttryk 28.1.0, temperatur 17 grader, nv-vind 

Den 11. august lufttryk 27.11.3, temperatur 13 ½ grad, nv-vind 

Den 12. august lufttryk 27.11.8, temperatur 15 grader, nv-vind 

Den 13. august lufttryk 28.3.4, temperatur 14 grader, n-vind   

Den 14. august lufttryk 28.4.4, temperatur 15 grader, nv-vind 

Den 15. august lufttryk 28.2.0, temperatur 15 ¼ grad, nv-vind   

  

Observatoriet 

Den 16. august lufttryk 28.1.7, temperatur 16 ½ grad, nnø-vind  

Den 17. august lufttryk 28.1.9, temperatur 16 ½ grad, n-vind 

Den 18. august lufttryk 28.2.2, temperatur 18 ½ grad, v-vind 

Den 19. august lufttryk 28.2.6, temperatur 19 ½ grad, uvis vind 

Den 20. august lufttryk 28.3.0, temperatur 19 ¾ grad, ssv-vind 

Den 21. august lufttryk 28.2.6, temperatur 18 ¾ grad, s-vind 

Den 22. august lufttryk 28.3.7, temperatur 17 ½ grad, nø-vind 

Den 23. august lufttryk 28.3.6, temperatur 18 ¼ grad, uvis vind 

Den 24. august lufttryk 28.2.7, temperatur 18 ½ grad, sv-vind 

 

Observatoriet 

Den 25. august lufttryk 28.2.4, temperatur 17 grader, v-vind 

Den 26. august lufttryk 28.2.5, temperatur 20 grader, s-vind 

Den 27. august lufttryk 27.11.4, temperatur 17 grader, v-vind 

Den 28. august lufttryk 27.10.0, temperatur 13 ¾ grad, sv-vind 

Den 29. august lufttryk 27.10.0, temperatur 12 ¾ grad, nv-vind 

Den 30. august lufttryk 27.11.4, temperatur 14 grader, nv-vind 

Den 31. august lufttryk 28.0.6, temperatur 16 grader, v-vind 

Den 1. september lufttryk 28.0.6, temperatur 15 ¼ grad, nnø-vind 

Den 2. september lufttryk 28.1.6, temperatur 15 grader, uvis vind 

Den 3. september lufttryk 28.2.6, temperatur 13 ½ grad, nv-vind 

 

London, 22. august 1794 

Den offentlige rolighed her i staden er i en 8 dages tid blevet afbrudt ved en opstand af pøbelen, 

som i tusindvis har rottet sig sammen i mange gader, og i mange stræder nedrevet hvervehuse under 

det påskud, at seelenverkaufere opholder sig dér. Anledningen hertil gav en rekrut, som styrtede sig 

ud af et vindue i et sådant hus og faldt død ned på gaden. Kongens foged gav den meget uforsigtige 

kendelse, at den voldsomme indespærring havde været årsag til rekruttens død, da det ved nærmere 

undersøgelse blev befundet, at den ulykkelige frivilligt havde givet sig til soldat, og at han nogen tid 

forhen havde siddet i dårekisten; sagen er imidlertid blevet meget alvorlig, og pøbelen bruger det 

som påskud til ikke alene at angribe alle fordægtige huse af dette slags, men endog at kræve, at der 

sluttes fred. I onsdags aftes blev oprøret i adskillige steder i staden så stærkt, at militsen måtte rykke 

ud, og borgmesteren var nødt til at oplæse oprørsacten ved hvilken militsen berettiges til at skyde på 
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oprørerne. Vagterne kontrollerer dag og nat i hovedgaderne. Adskillige oprørere er allerede blevet 

arresteret og bragt for lordmajoren, som har forhørt dem. De er derefter ført til Newgate. Der er lø-

beblade om, at hvervehusene er en umiddelbart understøttelse af den igangværende krig, og det yt-

res, at bastiller ikke burde tåles i England. Da administrationen har fundet, at yderligere foranstalt-

ninger er påkrævet, så er 6 kavalleriregimenter beordret til London. 

 

Observatoriet 

Den 4. september lufttryk 28.4.0, temperatur 13 ¾ grad, nv-vind 

Den 5. september lufttryk 28.3.0, temperatur 14 grader, nv-vind 

Den 6. september lufttryk 28.2.6, temperatur 14 ½ grad, ø-vind 

Den 7. september lufttryk 28.3.0, temperatur 15 grader, ø-vind 

Den 8. september lufttryk 28.3.5, temperatur 13 ½ grad, ø-vind 

Den 9. september lufttryk 28.3.7, temperatur 12 ¾ grad, ø-vind 

Den 10. september lufttryk 28.3.2, temperatur 13 grader, n-vind 

Den 11. september lufttryk 28.2.2, temperatur 9 ¾ grad, nø-vind 

 

Observatoriet 

Den 12. september lufttryk 28.2.1, temperatur 12 ½ grad, nv-vind 

Den 13. september lufttryk 28.1.1, temperatur 11 ¾ grad, nv-vind 

Den 14. september lufttryk 28.1.0, temperatur 11 grader, ø-vind 

Den 15. september lufttryk 28.3.0, temperatur 11 ½ grad, ø-vind 

Den 16. september lufttryk 28.4.6, temperatur 12 ¾ grad, ssv-vind 

Den 17. september lufttryk 28.4.5, temperatur 13 ¾ grad, sv-vind 

Den 18. september lufttryk 28.1.6, temperatur 14 ½ grad, ssø-vind 

 

Observatoriet 

Den 19. september lufttryk 28.0.0, temperatur 15 ¾ grad, ssø-vind 

Den 20. september lufttryk 27.11.0, temperatur 16 grader, ssø-vind 

Den 21. september lufttryk 27.9.0, temperatur 13 ¼ grad, vsv-vind 

Den 22. september lufttryk 27.11.0, temperatur 14 grader, nv-vind 

Den 23. september lufttryk 28.0.0, temperatur 14 ½ grad, sv-vind 

Den 24. september lufttryk 27.10.6, temperatur 15 grader, sv-vind 

Den 25. september lufttryk 27.9.5, temperatur 15 grader, sv-vind 

Den 26. september lufttryk 27.9.2, temperatur 12 ½ grad, sv-vind 

 

Observatoriet 

Den 27. september lufttryk 27.8.0, temperatur 12 ¾ grad, sv-vind 

Den 28.september lufttryk 27.11.6, temperatur 8 ½ grad, n-vind 

Den 29. september lufttryk 28.5.4, temperatur 9 grader, n-vind 

Den 30. september lufttryk 28.7.2, temperatur 10 ¼ grad, uvis vind 

Den 1. oktober lufttryk 28.7.0, temperatur 12 ½ grad, ssv-vind 

Den 2. oktober lufttryk 28.6.0, temperatur 13 ¼ grad, v-vind 

Den 3. oktober lufttryk 28.4.0, temperatur 14 grader, nnv-vind 

Den 4. oktober lufttryk 28.2.1, temperatur 12 ½ grad, uvis vind 
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Den 5. oktober lufttryk 27.11.0, temperatur 11 ½ grad, vsv-vind 

Den 6. oktober lufttryk 27.8.0, temperatur 9 grader, s-vind 

 

Trondhjem, 26. september 1794 

Foråret indfandt sig usædvanligt tidligt her i stiftet. Maj måned og begyndelsen af juni var vel, som 

almindelig, noget kold, men siden har man haft varme og regn om hinanden, ligesom og høsten til 

denne tid har været god, hvoraf følger, at der er faldet godt hø og korn, men sildefiskeriet har endnu 

ikke været af nogen betydelighed, hvilket er et stort tab for landet. 

 

Observatoriet 

Den 7. oktober lufttryk 27.8.0, temperatur 11 ¼ grad, vsv-vind 

Den 8. oktober lufttryk 27.8.0, temperatur 10 ¾, grad, s-vind 

Den 9. oktober lufttryk 27.3.8, temperatur 9 grader, sv-vind 

Den 10. oktober lufttryk 27.11.0, temperatur 11 ¾ grad, sv-vind 

Den 11. oktober lufttryk 28.1.0, temperatur 12 grader, s-vind 

Den 12. oktober lufttryk 28.1.3, temperatur 11 ¼ grad, sv-vind 

Den 13. oktober lufttryk 28.2.7, temperatur 10 ¾ grad, vnv-vind 

Den 14. oktober lufttryk 28.2.7, temperatur 9 grader, uvis vind 

 

Constantinopel, 25. september 1794 

I et halvt år har det næsten ikke regnet hér. Det samme er tilfældet i egnene ved Det sorte Hav. Ved 

denne mangel på regn er høsten blevet meget slet i det tyrkiske rige. 

 

Observatoriet 

Den 15. oktober lufttryk 28.5.7, temperatur 10 grader, sø-vind 

Den 16. oktober lufttryk 28.7.5, temperatur 11 ¼ grad, ssø-vind 

Den 17. oktober lufttryk 28.7.1, temperatur 9 ½ grad, ssø-vind 

Den 18. oktober lufttryk 28.2.3, temperatur 8 ¾ grad, sø-vind 

Den 19. oktober lufttryk 28.3.2, temperatur 10 grader, sø-vind 

Den 20. oktober lufttryk 28.4.4, temperatur 11 grader, v-vind 

Den 21. oktober lufttryk 28.6.0, temperatur 9 ¾ grad, nv-vind 

Den 22. oktober lufttryk 28.4.6, temperatur 10 ¼ grad, vnv-vind 

 

Observatoriet 

Den 23. oktober lufttryk 28.2.6, temperatur 9 ¾ grad, s-vind 

Den 24. oktober lufttryk 28.1.0, temperatur 9 ¼ grad, uvis vind 

Den 25. oktober lufttryk 28.0.4, temperatur 9 ½ grad, v-vind 

Den 26. oktober lufttryk 27.11.0, temperatur 10 grader, vsv-vind 

Den 27. oktober lufttryk 27.9.4, temperatur 9 grader, sv-vind 

Den 28. oktober lufttryk 27.4.5, temperatur 8 grader, v-vind 

Den 29. oktober lufttryk 27.8.5, temperatur 3 ¼ grad, n-vind 

Den 30. oktober lufttryk 27.9.5, temperatur 7 grader, v-vind 

Den 31. oktober lufttryk 27.9.6, temperatur 8 grader, s-vind 
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Observatoriet 

Den 1. november lufttryk 28.0.4, temperatur 7 ½ grad, uvis vind 

Den 2. november lufttryk 27.10.7, temperatur 8 grader, v-vind 

Den 3. november lufttryk 27.10.0, temperatur 7 ¾ grad, s-vind 

Den 4. november lufttryk 27.9.9, temperatur 8 ¼ grad, sv-vind 

Den 5. november lufttryk 27.10.8, temperatur 8 grader, sv-vind 

Den 6. november lufttryk 28.0.0, temperatur 9 grader, sv-vind 

Den 7. november lufttryk 27.11.5, temperatur 9 ¼ grad, sv-vind 

 

Paris, 13. oktober 

Den 10. oktober blev det i Nationalkonventet meddelt, at Køln, Jüllich og Aachen havde overgivet 

sig til de franske. Og i samme forsamling meddelte Richard den ved telegrafen særdeles hastigt ind-

løbne efterretning, at Herzogenbusch samme dag havde overgivet sig til republikanerne. 

 

Den 12. oktober var ligesom jakobinernes dødsdag i Nationalkonventet. Det besluttedes, at repu-

blikkens farligste fjender var arvingerne af Robertspierres forbrydelser, som forsøger at omstyrte 

republikken. En nation kan kun regeres ved lov. Frihedens eneste grænse, er den som loven har sat. 

Lovens virkning beskytter såvel ejendom som personlig sikkerhed. Kun folket ved dets deputerede 

kan give love. Konventet må aldrig glemme, at det skal stå til regnskab for folket for dets handlin-

ger. 

 

Arnhem, 30. oktober 1794 

…daglig regn i overflødighed… 

 

Observatoriet 

Den 8. november lufttryk 28.2.6, temperatur 8 ¾ grad, uvis vind 

Den 9. november lufttryk 28.3.8, temperatur 9 grader, nv-vind 

Den 10. november lufttryk 28.4.6, temperatur 10 grader, uvis vind 

Den 11. november lufttryk 28.1.4, temperatur 8 ½ grad, sv-vind 

Den 12. november lufttryk 27.11.0, temperatur 9 ¼ grad, v-vind 

Den 13. november lufttryk 28.0.1, temperatur 8 grader, nv-vind 

Den 14. november lufttryk 28.1.4, temperatur 3 ¼ grader, nnø-vind 

Den 15. november lufttryk 28.1.7, temperatur 3 ½ grad, uvis vind 

Den 16. november lufttryk 28.1.0, temperatur 2 grader, nø-vind 

 

Observatoriet 

Den 17. november lufttryk 28.4.8, temperatur -2 ¼ grad, nø-vind 

Den 18. november lufttryk 28.5.5, temperatur -2 ¼ grad, ønø-vind 

Den 19. november lufttryk 28.4.0, temperatur 1 grad, ø-vind 

Den 20. november lufttryk 28.2.7, temperatur 2 ¾ grad, ø-vind 

Den 21. november lufttryk 28.4.6, temperatur 3 ¾ grad, ø-vind 

Den 22. november lufttryk 28.5.3, temperatur 3 grader, sø-vind 

Den 23. november lufttryk 28.5.8, temperatur 2 grader, ø-vind 

Den 24. november lufttryk 28.3.0, temperatur 2 ¼ grad, øsø-vind 
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Den 25. november lufttryk 28.2.6, temperatur 3 ¼ grad, øsø-vind 

 

Observatoriet                         

Den 26. november lufttryk 28.1.4, temperatur 3 grader, øsø-vind 

Den 27. november lufttryk 28.0.2, temperatur 4 ½ grad, vsv-vind 

Den 28. november lufttryk 28.1.0, temperatur 4 ¾ grad, sv-vind 

Den 29. november lufttryk 27.11.3, temperatur 5 grader, sv-vind 

Den 30. november lufttryk 28.1.7, temperatur 6 ¼ grad, v-vind 

 

Observatoriet 

Den 1. december lufttryk 28.1.4, temperatur 4 grader, v-vind 

Den 2. december lufttryk 28.1.0, temperatur 4 ½ grad, vsv-vind 

Den 3. december lufttryk 28.1.9, temperatur 5 grader, sv-vind 

Den 4. december lufttryk 28.3.0, temperatur 5 ½ grad, sv-vind 

Den 5. december lufttryk 28.2.6, temperatur 3 ¼ grad, v-vind 

Den 6. december lufttryk 28.3.5, temperatur 3 grader, uvis vind 

Den 7. december lufttryk 28.1.5, temperatur 2 ½ grad, ssø-vind 

 

Observatoriet 

Den 8. december lufttryk 28.3.0, temperatur 3 grader, ssø-vind 

Den 9. december lufttryk 28.2.6, temperatur 5 ¾ grad, ssø-vind 

Den 10. december lufttryk 28.4.2, temperatur 5 grader, sø-vind 

Den 11. december lufttryk 28.6.9, temperatur 3 ½ grad, øsø-vind 

Den 12. december lufttryk 28.6.0, temperatur 2 ¾ grad, sø-vind 

Den 13. december lufttryk 28.6.6, temperatur 3 grader, sø-vind 

Den 14. december lufttryk 28.6.7, temperatur 1 grad, sø-vind 

Den 15. december lufttryk 28.6.7, temperatur -2 grader, s-vind 

Den 16. december lufttryk 28.7.2, temperatur -2 grader, s-vind 

 

Stockholm, 5. december 1794 

Under den 27. november er et nyt og meget strengt forbud udkommet mod utilladelig kornudførsel. 

Overtrædelsen skal endog blive anset som et landsforræderi. 

 

Mannheim, 7. december 1794 

I vor egn bliver det dagligt mere stille. I nogle dage har vi ikke hørt et skud, og en tyk tåge unddra-

ger os endog synet af fjenden og hindrer os fra at iagttage hans bevægelser. 

 

Observatoriet 

Den 17. december lufttryk 28.7.6, temperatur -3 grader, s-vind 

Den 18. december lufttryk 28.7.0, temperatur -2 ¾ grad, sø-vind 

Den 19. december lufttryk 28.7.0, temperatur -3 ¼ grader, sv-vind 

Den 20. december lufttryk 28.8.3, temperatur -3 ¾ grad, ssø-vind 

Den 21. december lufttryk 28.7.8, temperatur ¾ grad, ø-vind 

Den 22. december lufttryk 28.7.8, temperatur - ½ grad, øsø-vind 
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Den 23. december lufttryk 28.8.0, temperatur -2 ¾ grad, sø-vind 

Den 24. december lufttryk 28.5.0, temperatur -5 grader, ø-vind 

Den 25. december lufttryk 28.1.7, temperatur -4 grader, sø-vind 

 

Amsterdam, 13. december 1794 

I Bryssel hersker mangel på mange levnedsmidler især på brød. 

 

Nederrhinen, 14. december 1794 

De franske siges at gøre sig stort håb om en streng vinter, så de kan passere floderne og de over-

svømmede egne. De skal derfor have tillavet mange brædder, som de vil lægge på isen, for med 

mindre fare, at kunne føre kanonerne over. De lader også forfærdige en slags isbrodder, som infan-

teriet skal binde under fødderne, så soldaterne kan stå fast på den glatteste is. 

 

Haag, 16. december 1794 

Franskmændene satte den 11. december over Waal-floden, men måtte i hast trække sig tilbage igen, 

hvorved mange franske druknede. 

 

Observatoriet                         

Den 26. december lufttryk 28.1.0, temperatur - ½ grad, sø-vind 

Den 27. december lufttryk 28.3.3, temperatur -3 ¾ grad, ø-vind 

Den 28. december lufttryk 28.4.7, temperatur -1 ½ grad, ønø-vind 

Den 29. december lufttryk 27.11.9, temperatur -3 grader, n-vind 

Den 30. december lufttryk 27.11.9, temperatur -5 ¾ grader, n-vind 

Den 31. december lufttryk 28.2.6, temperatur -9 grader, uvis vind 
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 vind tryk  

Januar 1794 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 

1794. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobserva-

tionerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 sø 767,2 Nr. Tulstrup: ”lidt frost”  0,9 

2 sø 768,0 Nr. Tulstrup: ”for det meste klart vejr”  0,5 

3 nv 771,8 Nr. Tulstrup: ”gråvejr”  1,2 

4 vsv 776,6 Nr. Tulstrup: ”lod som det ville tø”  1,5 

5 sv 774,8 Nr. Tulstrup: ”vekslede mellem tø og frost”  0,9 

6 s 776,2 Nr. Tulstrup: ”god vej til Hobro og godt vejrlig” -1,1 

7 vsv 773,0   0,9 

8 vsv 769,0 Nr. Tulstrup: ”begyndt at tø lidt”  0,9 

9 vsv 767,4   2,7 

10 vsv 766,2   3,0 

11 v 763,0 Nr. Tulstrup: ”lidt tø”  2,1 

12 sø 761,4 Nr. Tulstrup: ”tør frosttåge”  3,4 

13 nv 759,8 Nr. Tulstrup: ”tøvejr og blev sådan ved i den uge” -0,2 

14 v 762,0   3,0 

15 v 759,2   2,7 

16 v 758,8 Nr. Tulstrup: ”klart vejr”  3,4 

17 vnv 758,4   4,6 

18 nv 760,5   4,3 

19 nv 765,8 Nr. Tulstrup: ”klart vejr, sådan blev det ved i nogle dage”  6,2 

20 nv 769,8   4,6 

21 nø 772,2  -2,0 

22 nv 773,0 Nr. Tulstrup: ”begyndt at fryse lidt” -1,4 

23 v 750,5 Nr. Tulstrup: ”regn og stærk blæst”  3,0 
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24 vnv 738,6 Nr. Tulstrup: ”lidt sne”  2,4 

25 v 733,0 Nr. Tulstrup: ”solen lod sig lidt dunkelt se ved middagstid ellers gråvejr og sne af 

og til” 

 1,8 

26 sv 726,4 Nr. Tulstrup: ”stærk blæst fra sønden og stærke snebyger” 

Klemensker: ”i dag temmelig storm” 

 0,9 

27 sv 739,8 Nr. Tulstrup: ”af og til snevejr og snefygning” 

Stavnsholt: ” der sås lyn i sydøst om aftenen” 

-0,8 

28 uvis 745,5 Nr. Tulstrup: ”af og til snevejr og snefygning”  0,1 

29 sv 753,0 Nr. Tulstrup: ”fugtigt vejrlig”  1,2 

30 s 754,0   0,5 

31 uvis 762,2 Nr. Tulstrup: ”på ny tøvejr”  1,5 

 

Januar 1794: 

Temperatur: 1,7 gr. C 

Tryk: 760,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

Februar 1794 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 

1794. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobserva-

tionerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 sv 764,2   1,9 

2 sv 767,0 Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr” 

Stavnsholt: ”meget dejligt vejrlig” 

 1,6 

3 sv 768,0 Nr. Tulstrup: ”det blev ved med at være tøvejr i den uge”  2,8 

4 sv 769,2   2,5 

5 sv 767,0   3,2 

6 sv 768,0   1,9 
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7 sv 768,0   3,2 

8 v 764,2 Nr. Tulstrup: ”regnvejr”  2,8 

9 nv 759,2   4,7 

10 vsv 751,8   5,7 

11 vnv 749,2   4,4 

12 nv 750,5 Nr. Tulstrup: ”meget stærk blæst” 

Stavnsholt: ”det begynder atter at fryse og stærk vestnordvestlig vind. Samme dag 

nedbrændte størstedelen af Lille Værløse by, 6 gårde og over 30 huse samt nogle 

inderster.” 

 2,8 

13 nv 754,8 Nr. Tulstrup: ”meget stille vejr”  0,1 

14 sø 742,8 Nr. Tulstrup: ”snevejr og snefygning”  0,3 

15 nø 729,8 Nr. Tulstrup: ”sne af og til”  0,3 

16 nv 748,8 Nr. Tulstrup: ”sne af og til og nattefrost” 

Klemensker: ” natten til den 16. februar var det temmelig kulde og frost, om dagen 

sneede det om eftermiddagen fra nord”. ”I den sidste uge af februar var det tem-

melig frost.” 

-1,4 

17 n 759,6  -4,5 

18 ø 762,4  -5,2 

19 nø 768,0  -6,4 

20 s 765,5 Nr. Tulstrup: ”tøvejr” -0,8 

21 v 760,5   5,0 

22 nv 751,8   5,7 

23 sv 746,4   6,9 

24 vsv 745,5   6,6 

25 vnv 748,0   7,2 

26 sø 754,2 Nr. Tulstrup: ”snevejr og snefygning hele dagen” 

Stavnsholt: ”det begynder atter at fryse fra øst. Om aftenen sås en ildebrand ved 

19-20-tiden, men langt borte. Om morgenen fik vi at vide at det var Christiansborg 

Slot der var nedbrændt” 

-0,2 

27 sø 767,2 Nr. Tulstrup: ”stille frost” -1,7 

28 sø 766,8  -0,8 
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Februar 1794 

Temperatur: 1,7 gr. C 

Tryk: 757, 8 mm Hg 

 

 vind tryk  

Marts 1794 

Vejrligobservationerne fra den 20.-31. marts er fra briggen ”Sarpen” fortøjet på 

vinterpladsen i København. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på 

baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 

21, gengivet under Året 1794. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund 

af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne fra den 1.-19, marts er fra 

Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 sv 763,6 Nr. Tulstrup: “ nattefrost” -1,6 

2 vsv 763,0  -0,4 

3 sø 759,2 Klemensker: “omslag til tø”  0,8 

4 nv 761,2   4,9 

5 ssv 764,6 Nr. Tulstrup: “meget smukt vejr”  3,9 

6 s 768,0 Nr. Tulstrup: “regn af og til”  4,6 

7 s 771,4 Nr. Tulstrup: “regn af og til”  5,2 

8 sø 775,8   2,7 

9 sø 777,0   3,6 

10 sø 775,5 Nr. Tulstrup: ”tør blæst”  4,6 

11 ssø 763,0   3,9 

12 ssø 756,0 Stavnsholt: ”sne og regn”  5,8 

13 ssv 756,8   5,5 

14 vsv 762,4   6,7 

15 sv 762,4 Nr. Tulstrup: ”regn og blæst hele dagen”  5,2 

16 vsv 760,5   8,3 

17 v 764,2   8,0 

18 ssv 768,0   7,1 



 163 

19 ssø 760,5 Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr”  8,6 

20 nv 767,4 (13) nv b blandet luft (07) nv b blandet luft (11) blandet luft (17) n b blandet luft  4,9 

21 nnv 773,8 (13) nnv m blandet luft (02) nnv b rimfrost (08) rimfrost (20) nnv m blandet luft  5,8 

22 nv 770,5 (15) nv b diset luft (04) nv m diset luft (08) nv m diset luft (19) nv b diset luft  6,1 

23 nø 771,0 (13) nø ll diset luft (04) nv b blandet luft (08) nnv b blandet luft (19) v ll diset luft 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

 7,7 

24 s 776,8 (13) s m diset luft (03) sv b blandet luft (08) s b blandet luft (20) ssv ll klar luft  7,1 

25 ssv 779,0 (13) ssv laber klar luft (04) sv b rimfrost (08) sv b rimfrost (20) ssv ll klar luft  9,2 

26 ssv 773,8 (13) ssv laber diset luft (02) stille rimfrost (08) s ll rimfrost (21) nø ll diset luft  9,6 

27 n 770,5 (13) n ll klar luft (04) nv laber klar luft (08) nv laber klar luft (18) ønø ll klar luft  9,9 

28 ssv 766,8 (13) ssv ll klar luft (04) nø ll klar luft (10) s mest stille klar luft (17) s laber klar 

luft 

Stavnsholt: ”meget stærk solhede hver dag” 

 8,6 

29 s 764,8 (13) s laber klar luft (04) ssv laber blandet luft (09) ssv laber (17) s laber klar luft  7,4 

30 ssø 763,0 (13) ssø b grå luft (01) øsø b blandet luft (08) sø b diset luft (20) sø m regn 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at regne” 

Stavnsholt: regn” 

 7,1 

31 øsø 760,5 (13) øsø 3 rm slud (04) sø m regn (10) øsø 2 rm slud (23) øsø 2 rm blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”regn om eftermiddagen” 

Stavnsholt: ”regn” 

 3,3 

 

Marts 1794 

Temperatur: 5,6 gr. C 

Tryk: 766,8 mm Hg 

 

 vind tryk  

April 1794 

Vejrligobservationerne er fra briggen ”Sarpen” fortøjet på vinterpladsen i Køben-

havn, fra den 13. april fortøjet i Jyderenden i Øresund. Døgnets temperatur er be-

regnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Runde-

tårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1794. Lufttrykobservationerne er korri-

gerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

temp. 
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Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

1 sø 758,0 (13) sø 3 rm blandet luft med frost og kulde (04) øsø 2 rm blandet luft med frost 

(10) øsø 3 rm blandet luft med frost (23) sø 2 rm med frost 

Nr. Tulstrup: ”overmåde stærk blæst og koldt, det frøs om natten, så man næppe 

kunne pløje. Om natten kom en jævn sne, der dækkede jorden.” 

Stavnsholt: ” april begyndte med stærk vind og kulde fra øst, men efter 4 dages 

forløb slog vejret om til megen regn og mildt vejrlig” 

  1,4 

2 sø 759,4 (13) sø 2 rm grå luft med frost og kulde (03) øsø rm grå luft (17) sø rm klar luft 

Nr. Tulstrup: ”det meste sne forsvandt igen” 

  2,0 

3 ssø 760,5 (13) ssø 2 rm blandet luft (03) ssø m blandet luft (18) ssø 2 rm blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”snevejr, siden regn” 

  2,6 

4 sv 753,8 (13) sv m blandet luft (03) sv m grå luft (08) blandet luft (20) sv m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”blæst og stærk regn” 

  4,5 

5 sv 751,0 (15) sv b grå luft og regn (03) sv b blandet luft (06) blandet luft (21) s b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”byger af og til” 

  9,2 

6 sv 753,0 (13) sv b blandet luft (03) sv b grå luft (10) sø m lidt regn (20) s b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”for det meste tørvejr” 

  9,5 

7 ssø 749,6 (13) ssø m regn (03) ssv b regn (10) sø m lidt regn (20) sv m regn 

Nr. Tulstrup: ”regn næsten hele natten og dagen”  

  8,6 

8 sv 745,5 (13) vsv b blandet luft (03) sv b blandet luft (08) blandet luft (20) vsv b regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr og meget varmt vejr” 

10,1 

9 ø 751,4 (13) ø ll diset luft (03) v ll diset luft (10) s ll diset luft (19) nø ll (23) ø ll diset luft   6,1 

10 øsø 762,2 (13) øsø rm regn (03) sø m grå luft (08) sø rm regn (20) øsø rm grå luft og kulde 

Nr. Tulstrup: ” stærk støvregn ved middagstid” 

  2,9 

11 øsø 767,4 (15) øsø stiv m blandet luft (03) øsø m blandet luft (20) øsø stiv m blandet luft   2,0 

12 ssø 771,4 (13) ssø m grå luft (03) sø m grå luft (07) ssø m grå luft (20) sø b blandet luft   3,9 

13 ø 771,4 (13) ø b klar luft (03) ønø b klar luft (08) ø b klar luft (19) ø b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”klart vejr og lidt blæst” 

Stavnsholt: ”klart vejr hele dagen” 

  5,8 

14 øsø 763,8 (13) øsø m blandet luft (03) øsø m blandet luft (08) øsø m (21) øsø m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr”  

  8,3 
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15 vnv 763,8 (14) vnv m grå luft og rusk (03) ø b disig luft (10) lidt regn (20) v b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr” 

  7,9 

16 øsø 771,8 (13) øsø laber klar luft (03) nv b blandet luft (08) n blandet luft (20) sv ll klar luft 

Holevad: ”I foråret 1794 blev sået 8 tdr. byg i toften, 3 tdr. i læg på Højlunds ve-

stre side søndre ende, 5 tdr. havre i Viveholm, 3 tdr. boghvede på Højlund.” 

11,4 

17 sø 778,0 (13) sø ll klar luft (03) n laber klar luft (08) nø mest stille (20) ø ll diset luft 11.4 

18 nø 776,8 (13) nø ll diset luft (03) n mest stille (07) nnø ll diset luft 

Nr. Tulstrup: ”meget klart vejr” 

  9,8 

19 sø 771,8 (15) sø laber blandet luft (03) sø b blandet luft (07) ø (18) ssø laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”meget varmt vejr, men frost om natten” 

10,8 

20 ønø 769,6 (13) ønø laber diset luft (03) ø laber blandet luft (08) ønø (19) ø laber diset luft 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr” 

Stavnsholt: ”meget stærk solhede” 

12,0 

21 sø 768,4 (13) sø ll klar luft (03) øsø laber blandet luft (20) sø ll klar luft 12,6 

22 s 768,4 (13) s b blandet luft (03) ssø laber blandet luft (20) øsø mest stille blandet luft 

Horsens: ”om eftermiddagen mild regn, behageligt vejr om aftenen” 

13,3 

23 øsø 768,8 (15) øsø m klar luft (03) ø b blandet luft (07) sø m blandet luft (18) øsø b diset luft 

Horsens: ”dejligt vejr” 

15,1 

24 ssø 769,4 (13) ssø b blandet luft (03) ssø b blandet luft (08) ssø b (19) stille blandet luft 15,1 

25 nnø 772,4 (15) nnø m blandet luft (03) stille blandet luft (09) nø diset luft (20) ø ll diset luft 

Horsens: ”skønt vejr om aftenen” 

Klemensker: ”vi såede ærter” 

14,2 

26 s 772,0 (13) s laber klar luft (03) øsø ll klar luft ((08) stille klar luft 18) sv laber klar luft 

Horsens: ”fint vejr. Sådan en april som i år kan ingen mindes. Skoven er allerede 

grøn og rugen ved at gå i vipper” 

14,5 

27 nv 768,0 (13) nv m blandet luft (03) nv laber blandet luft (08) nv m (19) vsv b blandet luft 14,2 

28 vnv 759,0 (13) vnv rm blandet luft (03) sv b grå luft (08) v rm diset luft (24) vnv 3 rm byger 14,5 

29 nv 753,0 (13) nv u bygeluft (03) vnv 3 rm bygeluft (08) nv u bygeluft (18) nv 2 rm bygeluft 

Stavnsholt: ”stærk storm og jordfygning” 

10,1 

30 vnv 758,2 (13) vnv rm grå luft (03) v b blandet luft (08) v m blandet luft (20) v b bygeluft 11,7 
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April 1794 

Temperatur: 9,2 gr. C 

Tryk: 763,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

Maj 1794 

Vejrligobservationerne er fra briggen ”Sarpen” fortøjet i Jyderenden i Øresund. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1794. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 sv 758,8 (13) sv b regn (03) v b diset luft (08) vnv m diset luft (18) v ll (21) stille diset luft 

Stavnsholt: ”regn” 

12,1 

2 n 759,2 (13) n m regn (03) n laber klar luft (06) nnø laber regn (20) nv m blandet luft 

Stavnsholt: ”regn” 

  6,2 

3 n 765,5 (13) n b grå luft (03) nv b blandet luft (10) nv b blandet luft (19) nv m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”frøs om natten og koldt, regn om aftenen” 

  7,1 

4 nv 761,8 (13) nv b blandet luft (03) nv b blandet luft (08) nv b (20) nv ll blandet luft 10,6 

5 sø 760,5 (13) sø ll diset luft (01) sv ll diset luft (10) ø ll diset luft (16) s b (20) v m regn 

Horsens: ”kl. 23 stærk tåge” 

Klemensker: ”i dag såede vi den første havre” 

14,0 

6 v 750,5 (13) v 2 rm regn (03) vsv m blandet luft (08) v rm bygeluft (18) vnv rm bygeluft   9,9 

7 vsv 753,4 (13) vsv rm regnbyger (03) vnv 2 rm bygeluft (09) v 2 rm regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn” 

11,2 

8 ssv 756,8 (13) ssv b småregn (03) vsv m blandet luft (07) sv b (17) stille blandet luft 

Horsens: ”meget koldt” 

  9,6 

9 s 752,4 (14) s laber blandet luft (03) s b blandet luft (10) ssø b (20) ssø laber blandet luft 14,0 

10 sø 753,0 (13) sø laber blandet luft (03) sø laber blandet luft (08) sø (19) ssv laber tordenluft 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn” 

13,4 
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11 ssø 760,5 (13) ssø laber blandet luft (03) vsv b blandet luft (08) sv (21) ssø laber blandet luft 14,0 

12 øsø 756,4 (13) øsø laber blandet luft (03) øsø m klar luft (08) øsø b klar luft (20) ø ll klar luft 19,6 

13 nnv 758,0 (14) nnv b bestandig regn (03) nv b diset luft (07) regn (20) n b bestandig regn 

Nr. Tulstrup: ”regn af og til” 

11,8 

14 nnv 762,2 (13) nnv laber diset luft (03) n b grå luft (08) nv b grå luft (20) vnv laber diset luft 12,8 

15 vsv 765,5 (13) vsv m bestandig regn (03) v b grå luft (10) sv b regn (18) sv b regn 

Stavnsholt: ”natten mellem den 15. og 16. maj stærk regn” 

Klemensker: ” i dag såede vi den første byg” 

11,2 

16 nv 773,6 (13) nv m blandet luft (03) v b tyk luft og rusk (11) nnv 2 rm (20) nv b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

Stavnsholt: ”op af dagen stærk blæst og solskin” 

10,9 

17 nv 773,0 (15) nv b grå luft (03) nv b grå luft (09) nv b grå luft (20) mest stille grå luft 12,4 

18 sv 767,0 (13) sv laber diset luft (03) nv ll diset luft (08) v ll diset luft (19) s ll diset luft 12,1 

19 s 767,4 (13) s laber klar luft (03) ssv mest stille blandet luft (08) øsø (18) sv laber klar luft 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

14,0 

20 vsv 753,8 (13) vsv rm blandet luft (03) vsv laber klar luft (10) sv klar luft (18) nv m grå luft 

Nr. Tulstrup: ”omslag til meget koldt vejr” 

11,8 

21 v 750,5 (14) v m blandet luft (03) nnv b blandet luft (08) nv b (20) vnv m bygeluft 

Stavnsholt: ”småbyger og stærk kulde og hagl” 

  9,3 

22 vnv 752,2 (13) vnv b bygeluft (03) v m blandet luft (08) vnv blandet luft (20) vnv b bygeluft 

Stavnsholt: ”småbyger og stærk kulde og hagl” 

10,3 

23 nv 756,6 (15) nv rm blandet luft (03) vnv b bygeluft (06) vnv byger (19) nv b blandet luft 

Stavnsholt: ”småbyger og stærk kulde og hagl” 

  8,7 

24 sv 757,4 (13) sv m bestandig regn (03) stille blandet luft (10) sø regn (16) nv m opklaring 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr og koldt” 

Stavnsholt: ”vinden drejede til nordøst og gav en god del regn, kulden fortsætter” 

Klemensker: ”i dag blev vi færdige med at så.” Vi såede omtrent 7 skæpper ærter 

og på 5 til 20 (sic!) tdr. havre og omtrent 4 tdr. byg.” ”Dette forår var det meget 

godt vejr med mild regn og grødevejr til 2. pinsedag den 9. juni, derefter kom der 

ingen regn førend hundedagene begyndte, og det var meget hård tørke i 6 uger, så 

sæden tørrede ud mange steder.” 

  9,0 

25 vsv 759,2 (14) vsv m regnbyger (03) v m blandet luft (08) blandet luft (18) v m regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr” 

  9,3 



 168 

26 sø 761,8 (13) sø laber bygeluft (04) stille regnbyger (08) s ll regnbyger (19) sø m grå luft 11,5 

27 øsø 762,0 (14) øsø 2 rm diset luft (03) ø m blandet luft (10) ø rm (20) øsø 3 rm diset luft 

Horsens: ”ubehageligt vejr”  

14,0 

28 ønø 756,8 (13) ønø b diset luft (03) sø rm blandet luft (08) m blandet luft (20) nø b diset luft 13,4 

29 nv 754,6 (13) nv laber regn (03) nnø laber diset luft (19) vnv laber regn (23) v laber regn 

Stavnsholt: ”regn og mildt vejr” 

14,0 

30 nnv 758,0 (13) nnv 2 rm blandet luft (03) nv m blandet luft (08) 2 rm (20) nnv m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

12,8 

31 nnø 761,0 (13) nnø rm blandet luft (03) n b grå luft og regn (10) n m (20) nnø m bygeluft 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

14,0 

 

Maj 1794 

Temperatur: 11,8 gr. C 

Tryk: 759,3 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juni 1794 

Vejrligobservationerne er fra briggen ”Sarpen” fortøjet i Jyderenden i Øresund. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1794. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 øsø 767,2 (13) øsø b blandet luft (03) nø rm blandet luft (10) ø m (20) sø ll blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr og blæst” 

14,3 

2 nø 768,0 (13) nø laber klar luft (03) stille klar luft (10) ø ll klar luft (18) n ll klar luft 

Stavnsholt: ”mild og dejlig dag” 

15,2 

3 nnø 766,0 (13) nnø laber blandet luft (03) nnv ll klar luft (08) klar luft (20) n ll blandet luft 

Stavnsholt: ”godt vejr” 

13,4 

4 nnø 760,5 (13) nnø ll blandet luft (03) nnø ll blandet luft (10) nnø (18) nnv laber blandet luft 

Stavnsholt: ”godt vejr” 

18,4 
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5 nv 758,0 (13) nv laber blandet luft (03) nv b tåget luft (18) blandet luft (21) ø b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk blæst og tørvejr” 

Stavnsholt: ”godt vejr” 

16,2 

6 vsv 757,0 (14) vsv b blandet luft (03) n laber blandet luft (07) nv laber (16) sv laber regn 

Nr. Tulstrup: ”stærk blæst og tørvejr, dugregn om aftenen” 

Stavnsholt: ”regn” 

14,9 

7 ssv 754,2 (13) ssv laber diset luft (03) s b tyk luft og småregn (08) ssv (20) s laber diset luft 

Nr. Tulstrup: ”en god regn om eftermiddagen, meget godt vejr” 

Stavnsholt: ”regn” 

12,7 

8 v 754,0 (14) v b blandet luft (04) sv laber blandet luft (10) vsv laber (22) nv m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

Stavnsholt: ”godt vejr til hen mod aften, der faldt lidt regn” 

14,0 

9 nv 752,4 (14) nv 2 rm bygeluft (04) nv rm bygeluft (10) nv bygeluft (20) nv 2 rm bygeluft 

Nr. Tulstrup: ”stærk vestenblæst” 

Stavnsholt: ”regn om morgenen og siden kulde, blæst og byger hele dagen” 

Klemensker: ”denne dag kom den sidste regn før tørken” 

  9,0 

10 nnv 760,8 (13) nnv m blandet luft (04) nv rm diset luft (10) nv m (18) nnv b blandet luft 13,1 

11 vnv 763,0 (13) vnv laber diset luft (03) v laber grå luft (08) blandet luft (20) stille diset luft  15,9 

12 sø 764,0 (14) sø laber blandet luft og varme (04) stille diset luft (08) n (22) n ll blandet luft 

Stavnsholt: ”meget hed dag” 

Horsens: ”kl. 23 måneskin” 

19,3 

13 nø 765,5 (13) nø laber klar luft (03) nv laber diset luft (10) n ll diset luft (20) nø ll klar luft 

Stavnsholt: ”meget hed dag” 

18,7 

14 sø 766,0 (14) sø ll klar luft og varme (08) ø ll klar luft (10) sø varme (03) nø ll klar luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk varme”  

Stavnsholt: ”meget hed dag” 

20,6 

15 sø 766,4 (13) sø ll klar luft og varme (05) sø ll klar luft og varme (08) sø ll (22) v ll klar luft 

Nr. Tulstrup: stærk varme” 

Stavnsholt: ”meget hed dag” 

18,7 

16 nnø 764,6 (15) nnø ll klar luft (03) n ll klar luft (06) nnø ll klar luft (19) ø laber diset luft 

Stavnsholt: ”meget hed dag” 

19,6 
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17 ønø 765,5 (13) ønø laber blandet luft (03) sø ll grå luft (08) ø ll varme (21) stille blandet luft 

Stavnsholt: ”meget hed dag” 

16,5 

18 nv 761,4 (15) nv laber diset luft (03) ø laber diset luft (08) diset luft (20) nv laber diset luft 

Stavnsholt: ”meget hed dag” 

Horsens: ”kornet står fortræffeligt” 

20,2 

19 v 756,4 (13) v b blandet luft (03) v b blandet luft (08) vnv blandet luft (20) v ll blandet luft 

Stavnsholt: ”meget hed dag” 

21,1 

20 nv 754,2 (13) nv laber blandet luft (03) nv ll tåget luft (09) nv (20) nv laber blandet luft 

Stavnsholt: ”meget hed dag” 

16,2 

21 nv 756,8 (13) nv b blandet luft (03) nv laber blandet luft (08) nv laber (18) nv b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk tørke og varme hver dag i den uge” 

Stavnsholt: ”meget hed dag” 

17,4 

22 n 763,0 (13) n b blandet luft (03) nnv b blandet luft (08) blandet luft (21) nø b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr og nordvestlig blæst” 

Stavnsholt: ”meget hed dag” 

16,2 

23 s 764,4 (13) s laber diset luft (03) ø b blandet luft (08) ø b blandet luft (20) sø b diset luft 

Nr. Tulstrup: ”varmt” 

Stavnsholt: ”meget hed dag” 

17,4 

24 sø 765,5 (13) sø ll klar luft (03) ssø b blandet luft (10) ssø b blandet luft (20) ssø ll klar luft 

Stavnsholt: ”meget hed dag” 

18,4 

25 nv 758,0 (13) nv laber klar luft og varme (03) s ll klar luft (08) ssv ll klar luft og varme (20) 

nnv laber klar luft 

Nr. Tulstrup: ”om formiddagen kom en god regn” 

21,2 

26 vnv 757,4 (13) vnv laber blandet luft (03) n b grå luft og regn (08) nv ll diset luft og varme 

(20) n laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”om formiddagen kom igen en god land regn, siden tørvejr” 

Stavnsholt: ”endelig efter 14 dages utålelig hede faldt der en herlig regn” 

21,2 

27 nv 765,5 (13) nv b bygeluft (03) nnv m bygeluft (20) nv b bygeluft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

Stavnsholt: ”godt vejr, hverken koldt eller varmt” 

15,9 

28 nnv 771,6 (13) nnv laber blandet luft (02) nv b blandet luft (08) nv b (21) n laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”meget koldt, blæsende og gråvejr” 

14,9 
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Stavnsholt: ”stærkt tørrende vind og siden stærk hede” 

29 nø 773,0 (13) nø laber blandet luft (03) nnø laber blandet luft (20) nø laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”meget stærk varme” 

16,5 

30 øsø 773,0 (14) øsø b diset luft (03) ø ll blandet luft og varme (08) ø ll (19) øsø b diset luft 19,0 

 

Juni 1794 

Temperatur: 16,9 gr. C 

Tryk: 762,4 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juli 1794 

Vejrligobservationerne er fra briggen ”Sarpen” fortøjet i Jyderenden i Øresund. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1794. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 ø 770,5 (13) ø ll diset luft (03) ø laber diset luft (07) ø ll diset luft og varme (18) sø ll diset 

luft 

20,9 

2 n 769,6 (13) n ll klar luft og varme (03) ø laber klar luft (10) nø varme (21) v ll klar luft 21,5 

3 vnv 768,0 (15) vnv laber diset luft og varme (03) n ll klar luft (08) ø ll klar luft og varme 

(19) nv laber diset luft 

Horsens: ”stærk hede i disse dage” 

19,9 

4 nv 767,4 (13) nv b diset luft og varme (03) vnv laber diset luft (07) nv (20) nv b diset luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk blæst” 

Stavnsholt: ”heden varede uafbrudt til begyndelsen af hundedagene, derefter blev 

det bygevejr” 

18,1 

5 nnv 768,4 (13) nnv laber blandet luft og varme (03) nnv laber blandet luft (08) nnv laber 

blandet luft (18) nnv laber blandet luft 

21,2 

6 nnø 766,8 (13) nnø laber diset luft (03) n ll diset luft (08) ø diset luft (20) ønø laber diset luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk varme og tørke hver dag” 

21,8 

7 ø 765,5 (13) ø ll blandet luft og varme (03) ø laber blandet luft (20) ønø ll blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr” 

22,1 
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8 øsø 764,8 (13) øsø laber blandet luft og varme (03) ø ll blandet luft (20) nø ll blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk tørke” 

26,2 

9 nv 767,4 (13) nv b diset luft (03) nnø laber diset luft (06) n diset luft (20) nv b diset luft 21,2 

10 nv 767,4 (13) nv b blandet luft (03) nnv b diset luft (10) nnv diset luft (20) nv b blandet luft 19,9 

11 vnv 768,0 (13) vnv b blandet luft (03) nnv b blandet luft (08) nv b (20) nv b blandet luft 20,6 

12 nnv 765,5 (13) nnv m blandet luft (03) nv b blandet luft (10) nnv m (17) nnv b blandet luft 19,0 

13 ssv 763,0 (13) ssv laber blandet luft (03) vsv b blandet luft (20) ssv laber blandet luft 21,8 

14 sv 760,5 (13) sv ll diset luft (03) s ll diset luft (18) v ll diset luft (20) nv laber diset luft 

Horsens: ”stærk tørke og den stærke hede brænder alt bort på markerne. Nogle 

mener at have hørt buldren i jorden, som om det blev jordskælv” 

23,7 

15 nnv 763,0 (13) nnv b diset luft (03) nnv b grå luft (08) nnv m klar luft (18) nnv ll diset luft 21,2 

16 nnø 765,5 (13) nnø ll diset luft og varme (03) n laber diset luft (08)nnø (20) nnø ll diset luft  22,4 

17 ønø 766,0 (13) ønø ll klar luft og varme (03) nnø laber diset luft (08) nø ll diset luft og varme 

(19) nø ll klar luft  

23,1 

18 ø 767,0 (11) ø mest stille klar luft (03) stille klar luft (08) nø ll klar luft og varme (16) nø ll 

klar luft og varme (20) nnø ll klar luft 

Holevad: ” Årets høavl var på Smerup made 19 læs, bag Højlund 8 læs, i toften 3 

læs, i Eglerskær 1 læs, i alt 31 læs.” 

23,1 

19 ønø 764,2 (13) ønø laber blandet luft og varme (03) n laber tåget luft (10) nnø laber klar luft 

og varme (20) nnø laber blandet luft 

Horsens: ”om dagen utålelig hede” 

21,2 

20 nnø 762,2 (13) nnø ll blandet luft og varme (03) n ll blandet luft (08) ø (18) nø ll blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”det begyndte at tordne, og der faldt lidt regn mod vest og mod 

nord” 

24,0 

21 nv 761,0 (13) nv ll diset luft (03) n blandet luft (09) n ll blandet luft (16) v ll diset luft 

Nr. Tulstrup: ”om eftermiddagen stærk torden, som nogle steder gjorde stor ska-

de., og regn” 

21,8 

22 vnv 761,8 (13) vnv laber diset luft (03) vnv laber diset luft (08) vnv (20) v laber grå luft 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn af og til i den uge” 

19,3 

23 ønø 758,0 (13) ønø laber diset luft (03) nv laber diset luft (20) sø laber grå luft og regn 19,9 

24 ssv 754,6 (13) ssv b klar luft (03) ssø b grå luft og regn (08) s b opklaring 21,8 

25 vnv 758,8 (13) vnv laber blandet luft (03) v b grå luft (10) vnv b (20) vsv laber tordenluft 18,6 

26 v 759,8 (13) v b bygeluft (03) v b blandet luft (10) v b blandet luft (20) vsv b bygeluft 19,9 
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Nr. Tulstrup: ”lidt regn” 

27 vnv 752,0 (13) vnv m blandet luft (03) sv b grå luft (11) v b småregn (19) vnv m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom en stærk landregn, så vandløb og damme blev fyldte efter 

den langvarige tørke”  

Stavnsholt: ”stærk regn” 

17,7 

28 nv 751,8 (13) nv 2 rm bygeluft (03) vnv m bygeluft (08) nv regnbyger (18) nv rm bygeluft 16,2 

29 nv 756,0 (13) nv 3 rm bygeluft (03) nv 2 rm blandet luft (08) nv 3 rm (20) nv rm bygeluft 

Nr. Tulstrup: ”stærk varme og tørvejr” 

Stavnsholt: ”der er mange ørentviste og fluer i år” 

16,5 

30 nv 756,6 (13) nv m blandet luft (03) nv m blandet luft (08) nv rm (18) nnv b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk varme og tørvejr” 

Stavnsholt: ”stærk vind, der knækkede bygaksene” 

16,8 

31 sø 758,8 (13) sø laber blandet luft (03) n laber blandet luft (09) ø (18) sø laber blandet luft 16,2 

 

Juli 1794 

Temperatur: 20,6 gr. C 

Tryk: 762,9 mm Hg 

 

 vind tryk  

August 1794 

Vejrligobservationerne er fra briggen ”Sarpen” fortøjet i Jyderenden i Øresund. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1794. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 sø 753,0 (13) sø rm grå luft (03) øsø m diset luft (10) sø m diset luft (17) sø rm regn 

Stavnsholt: ”regn om eftermiddagen” 

18,2 

2 s 752,2 (13) s m grå luft (03) ssø m blandet luft (08) blandet luft (20) ssv b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”af og til stærk regn” 

Stavnsholt: ”stærk regn om eftermiddagen” 

17,9 

3 ssv 754,2 (13) ssv b blandet luft (03) ssv b blandet luft (08) ssv b (18) sv b blandet luft 20,0 
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Nr. Tulstrup: ” smukt vejr om formiddagen, lidt regn om eftermiddagen” 

4 ssv 753,0 (13) ssv m blandet luft (03) sv b blandet luft (09) ssv m (19) ssv m blandet luft 20,0 

5 s 753,0 (15) s b blandet luft (03) ssv b blandet luft (09) ssv b (20) sø b blandet luft 19,1 

6 nnø 751,2 (13) nnø b bygeluft (03) øsø b blandet luft (08) ø b blandet luft(20) n b bygeluft 16,3 

7 nv 753,0 (13) nv b blandet luft (03) nnv b blandet luft (08) nv b (20) nv b blandet luft 18,2 

8 ssø 754,0 (13) ssø b blandet luft (03) nnv ll klar luft (10) ø laber (20) nv laber blandet luft 21,0 

9 nnv 758,0 (13) nnv b blandet luft (03) nnv laber blandet luft (09) nnv (18) nnv b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom en god regn” 

17,9 

10 v 758,0 (13) v m grå luft (03) nv m blandet luft (08) nv m blandet luft (19) vnv rm grå luft 

Nr. Tulstrup: ”om eftermiddagen stærk støvregn og blæst” 

Stavnsholt: ”rugagtigt vejrlig” 

18,2 

11 nv 753,6 (14) nv 2 rm bygeluft (03) nv rm blandet luft (11) 3 rm (20) nv rm regnbygeluft 

Nr. Tulstrup: ”nogle regnbyger” 

13,8 

12 nnv 754,6 (13) nnv rm blandet luft (03) nnv m blandet luft (08) n rm (18) nnv rm blandet luft 15,7 

13 n 763,8 (13) n rm klar luft (03) n m blandet luft (10) n rm klar luft (18) nv m blandet luft 14,4 

14 n 766,4 (13) n laber diset luft (03) nnv b blandet luft (08) blandet luft (19) stille diset luft 15,7 

15 nnv 760,5 (13) nnv laber diset luft (03) nnø laber blandet luft (08) n (20) stille blandet luft 

Holevad: ” Årets kornavl var 40 tdr. rug, 27 tdr. byg, 14 tdr. havre og 15 tdr. bog-

hvede.” 

16,0 

16 n 759,4 (13) n b blandet luft (03) nnø laber blandet luft (08) n laber (20) n b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”varmt og tørt” 

17,5 

17 n 759,8 (13) n b blandet luft (03) n b blandet luft (10) blandet luft (21) nnø b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk varme” 

17,5 

18 øsø 761,0 (13) øsø ll diset luft (03) n b diset luft (08) nø b diset luft (10) ø (20) ø ll diset luft 20,0 

19 sø 761,8 (13) sø ll diset luft og varme (03) stille tyk tåget luft (10) øsø ll diset luft og varme 

(20) stille diset luft 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” 

Stavnsholt: ”meget hed dag” 

Klemensker: ”i dag blev vi færdige med høsten”. ”Sæden var meget små, dog var 

rugsæden temmelig god de fleste steder.” 

21,3 

20 ssø 763,0 (13) ssø laber blandet luft (03) ssv ll diset luft (08) s ll (18) s laber blandet luft 

Stavnsholt: ”meget hed dag” 

21,6 
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21 s 761,8 (13) s b blandet luft (03) sø b småregn (10) ssø regn (20) v mest stille blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom regn og blæst til middag, om eftermiddagen blæst” 

Stavnsholt: ”meget hed dag, lidt regn. Hundedagene har været hede. Efter hunde-

dagene byger, der blev stærkere og stærkere” 

20,4 

22 nø 764,4 (13) nø ll diset luft og varme (03) n ll blandet luft (08) nø diset luft (19) stille tåget 18,8 

23 n 764,2 (13) n ll diset luft (03) n ll diset luft (08) ø mest stille (18) nv laber grå luft 

Horsens: ”regn” 

19,7 

24 sv 762,0 (13) sv laber diset luft (03) vnv b diset luft (08) v diset luft (18) vsv laber diset luft 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” 

20,0 

25 n 761,4 (13) n ll diset luft (03) vnv laber diset luft (08) blandet luft (20) ø laber diset luft 

Nr. Tulstrup: ”regn af og til, sådan blev det ved i den uge” 

18,2 

26 ssø 761,6 (13) ssø b blandet luft (03) øsø b diset luft (20) sø b blandet luft 

Samsø Bælt: ”sydøstlig kuling, regn og torden” 

21,9 

27 sv 753,8 (13) sv m blandet luft (03) øsø b tyk luft regn (08) øsø regn (23) sv 2 rm bygeluft 

Kattegat: ”stærk regn og kuling fra østsydøst” 

18,2 

28 ssv 750,5 (13) ssv 3 rm bygeluft (03) sv 2 rm bygeluft (08) rm (20) v 2 rm opklarende luft 

Øresund: ”sydvestenstorm, ved midnatstid gik vinden i nord og løjede af” 

14,1 

29 nnv 750,5 (13) nnv m bygeluft (03) nv rm klar luft (10) n b blandet luft (18) vnv b grå luft 12,9 

30 nv 753,8 (13) nv 3 rm bygeluft (03) vnv rm regnbyger (08) 2 rm (20) nv 2 rm blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”for det meste tørvejr” 

14,4 

31 v 756.8 (13) v laber diset luft (03) v rm blandet luft (08) blandet luft (20) v ll diset luft 16,9 

 

August 1794 

Temperatur: 17,9 gr. C 

Tryk: 757,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

September 1794 

Vejrligobservationerne er fra briggen ”Sarpen” fortøjet i Jyderenden i Øresund. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1794. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

temp. 
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Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

1 nnv 756,8 (13) nnv b grå luft (03) sv ll diset luft (08) v ll diset luft (18) nnv b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”regn af og til” 

16,7 

2 ø 759,2 (14) ø ll blandet luft (03) nnv laber blandet luft (08) n ll (20) ssø ll blandet luft 16,4 

3 ønø 761,8 (13) ønø b blandet luft (03) ø laber blandet luft (07) ønø laber (20) nø b regnbyger 14,6 

4 nnø 765,5 (13) nnø laber klar luft (03) ønø laber blandet luft (08) nø (18) nnø laber klar luft 14,9 

5 ø 763,0 (13) ø ll blandet luft (03) n laber blandet luft (10) nø laber (20) ø ll blandet luft 15,2 

6 nø 761,8 (13) nø ll diset luft (03) øsø b blandet luft (09) ø blandet luft (18) ønø ll diset luft 15,8 

7 ønø 763,0 (13) ønø m bygeluft (03) ø m blandet luft (10) øsø m (23) ø 2 rm blandet luft 16,4 

8 øsø 764,0 (13) øsø rm blandet luft (03) ønø rm blandet luft (08) ø rm (21) ø 2 rm blandet luft 14,6 

9 ø 764.4 (13) ø b blandet luft (03) ø 2 rm blandet luft (09) ø rm (22) v b blandet luft 13,6 

10 nø 763,4 (13) nø b blandet luft (03) n b blandet luft (07) nnø b (18) nnø b blandet luft 13,9 

11 n 761,0 (13) n b grå luft (03) n b blandet luft (08) nv b blandet luft (20) n laber blandet luft   9,9 

12 nv 760,8 (13) nv m blandet luft (03) nv b blandet luft (18) nv m blandet luft 13,3 

13 nv 758,2 (13) nv laber blandet luft (03) nnv m blandet luft (08) n (18) vnv laber blandet luft 12,4 

14 nnø 758,0 (13) nnø b blandet luft (03) nv b blandet luft (10) regnbyger (22) ø m blandet luft 11,4 

15 ø 763,0 (16) ø m blandet luft (18) ø rm blandet luft (22) n m blandet luft 12,1 

16 ssv 766,8 (13) ssv rm blandet luft (03) sv m blandet luft (08) sv m (22) s m blandet luft 13,6 

17 sv 766.6 (14) sv b blandet luft (04) s m blandet luft (10) s blandet luft (20) s b blandet luft 14,9 

18 sø 759,2 (14) sø m blandet luft (03) sø b blandet luft (10) ssø m (22) ssø m blandet luft 15,8 

19 sø 755.5 (13) sø laber blandet luft (03) sø laber blandet luft (08) s m (20) ssv b grå luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn kl.19” 

17,4 

20 s 753,0 (14) s m blandet luft (03) v laber grå luft (08) nv m grå luft (21) s b grå luft 17,7 

21 v 748,0 (13) v b blandet luft (03) ssv b grå luft (08) sv b grå luft (18) v b blandet luft 14,2 

22 nnv 753,5 (15) nnv m blandet luft (03) nv b blandet luft (08) n m (20) nnv b grå luft 15,2 

23 ssv 755.5 (13) ssv b grå luft (03) ssv b grå luft (08) sv b grå luft (18) ssv b grå luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom en stærk regn” 

15,8 

24 s 751,8 (14) s ll småregn (04) ssv laber grå luft (10) rusk (20) s ll grå luft og lidt regn 16,4 

25 s 749,0 (13) s b grå luft (03) ssv laber småregn (08) ssv laber småregn (18) sv b grå luft   16,4 

26 vsv 748,4 (14) vsv b blandet luft (04) sv b blandet luft (08) vsv b (20) vsv b blandet luft 13,3 

27 vnv 745,5 (13) vnv b grå luft (04) v b blandet luft (08) v b blandet luft (23) nnv rm grå luft 13,6 
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28 nnø 754,2 (11) nnø m blandet luft (03) n m regnbyger (16) nø m (20) nø m blandet luft 

Stavnsholt: ”regn fra nord hele formiddagen” 

  8,3 

29 nnv 768,8 (13) nnv laber blandet luft (04) nnø m blandet luft (17) nv laber blandet luft  

Nr. Tulstrup: ”vinden var i nordvest” 

  8,9 

30 vnv 773,4 (14) vnv ll blandet luft (03) nv b blandet luft (08) nv b (17) mest stille blandet luft  10,5 

 

September 

Temperatur: 14,1 gr. C 

Tryk. 759, 1 mm Hg 

 

 vind tryk  

Oktober 1794 

Vejrligobservationerne er fra briggen ”Sarpen” fortøjet i Jyderenden i Øresund fra 

1. - 18. oktober og fortøjet på Vinterpladsen fra 19. - 31. oktober. Døgnets tempe-

ratur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1794. Lufttrykobservationerne 

er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 s 773,0 (13) s b blandet luft (04) sø laber diset luft (10) ssø diset luft (18) sv ll blandet luft 14,0 

2 ssv 770,5 (16) ssv laber blandet luft (04) vsv laber diset luft (08) sv (20) s ll blandet luft 15,0 

3 ø 765,5 (14) ø laber blandet luft (04) sø ll tåget luft (07) ø ll (19) øsø laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

16,0 

4 ø 760,8 (14) ø laber blandet luft (04) ø b tåget luft (11) øsø opklaring (20) n ll blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”regn af og til” 

14,0 

5 vsv 753,0 (13) vsv b blandet luft (04) nv mest stille blandet luft (20) vsv b blandet luft 12,8 

6 sv 745,5 (13) sv rm blandet luft (03) vsv m blandet luft (08) vsv m (20) ssv rm blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”regn” 

Stavnsholt: ”megen regn om eftermiddagen” 

  9,7 

7 vsv 745,5 (13) vsv 2 rm blandet luft (03) ssv 2 rm bygeluft (05) 3 rm (18) v rm blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”af og til megen regn” 

12,5 

8 ssø 745,5 (14) ssø 2 rm blandet luft (03) sv rm blandet luft (08) s 2 rm (20) ssø 2 rm regn 

Nr. Tulstrup: ”regn” 

11,2 
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Stavnsholt: ”stærk blæst” 

9 nv 734,6 (13) nv 3 rm regn (03) s 2 rm regn (06) sv rm regn (16) u (22) nv 2 rm blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”næsten regn hele dagen” 

  9,7 

10 vnv 753,0 (15) vnv m blandet luft (04) vnv rm blandet luft (11) vnv m (17) v b diset luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

13,1 

11 s 758,0 (13) s m blandet luft (04) ssv b småregn (10) s m blandet luft (19) s m blandet luft 13,4 

12 vsv 758,6 (13) vsv b diset luft (04) ssv b diset luft (08) sv b småregn (18) vsv b diset luft 

Nr. Tulstrup: ”for det meste tørvejr” 

12,5 

13 nnv 762,0 (13) nnv b blandet luft (04) v b grå luft (08) vnv b grå luft (20) n b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

11,8 

14 stille 762,0 (16) stille diset luft (04) nv laber diset luft (08) stille (19) sø laber diset luft 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

  9,7 

15 ssø 769,4 (13) ssø b grå luft (04) øsø b diset luft (08) øsø b tåget luft (18) s m grå luft 

Holevad:” I efteråret blev der sået 9 tdr. 2 skæpper rug, hvor der havde været bog-

hvede.” 

10,9 

16 sø 774,0 (16) sø b diset luft (04) sø b blandet luft (10) sø b blandet luft (18) ssø b diset luft 

Nr. Tulstrup: ”tykt vejrlig og lidt støvregn af og til” 

12,5 

17 sø 773,2 (13) sø m diset luft (04) øsø b blandet luft (10) sø blandet luft (17) sø rm diset luft 10,3 

18 ssø 761,2 (16) ssø rm klar luft (04) ssø 2 rm blandet luft (20) ssø rm klar luft 

Nr. Tulstrup: ”hård og kold østenblæst” 

  9,3 

19 sø 763,4 (13) sø b blandet luft (04) sø m blandet luft (10) ssø m (20) sø b blandet luft 10,9 

20 vsv 766,4 (16) vsv b klar luft (04) sø b diset luft (10) vsv b klar luft 

København: ”skønt vejr om morgenen” 

12,2 

21 vnv 770,5 (14) vnv b blandet luft (04) v b blandet luft (08) blandet luft (18) nv b diset luft 10,6 

22 nv 766,8 (14) nv laber blandet luft (04) vnv laber blandet luft (20) sv laber blandet luft 11,2 

23 ssø 761,8 (13) ssø m grå luft (04) s b grå luft (08) s b grå luft (17) sø b (20) ø ll blandet luft 

Stavnsholt: ”tørt og blæsende” 

10,6 

24 sv 758,0 (12) s laber diset luft (04) ønø laber diset luft (16) sv (20) v laber blandet luft 10,0 

25 vnv 756.4 (13) vnv b blandet luft (04) vnv laber blandet luft (08) vnv (20) vnv b blandet luft 10,3 

26 sv 753,0 (13) sv b blandet luft (04) vnv laber blandet luft (08) vnv laber (20) sv m grå luft 10,9 

27 sv 748,8 (13) sv rm blandet luft (04) ssv b grå luft (08) ssv m (17) sv 2 rm tyk luft og rusk 

Nr. Tulstrup: ”støvregn” 

  9,7 
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28 v 736,6 (16) v rm med byge (04) vsv rm blandet luft (08) v rm (19) nv m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”haglbyger” 

  8,4 

29 ø 746,6 (13) ø m regn og slud (04) nnv m blandet luft (07) n m (21) vnv m blandet luft     2,5 

30 sv 749,0 (13) sv b diset luft (04) v m grå luft (08) s m blandet luft (20) sv b diset luft   7,2 

31 s 749,2 (13) s m diset luft (04) s m blandet luft (10) sv m blandet luft (20) ø b blandet luft   8,4 

 

Oktober 1794 

Temperatur: 11,0 gr. C 

Tryk: 757,8 mm Hg 

 

 vind tryk  

November 1794 

Vejrligobservationerne er fra briggen ”Sarpen” fortøjet på Vinterpladsen. Døgnets 

temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra obser-

vatoriet på Rundetårn, foretaget kl.07,12 eller 21, gengivet under Året 1794. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 sv 756,4 (13) sv b grå luft (04) sø b blandet luft (07) s b blandet luft (17) sv b småregn 

Nr. Tulstrup: ”regn om eftermiddagen” 

Stavnsholt: ”lidt solskin” 

  8,2 

2 sv 752,0 (13) sv b grå luft (04) ssv b grå luft (08) ssv b grå luft (18) ssv b grå luft 

Nr. Tulstrup: ”bygevejr” 

  8,8 

3 ssv 750,5 (15) ssv rm regn (04) ssv b grå luft (11) sv m grå luft (20) sv rm regn   8,5 

4 vsv 749,8 (13) vsv m grå luft (04) vsv m blandet luft (08) blandet luft (18) vsv m småregn 

Nr. Tulstrup: ”regn” 

  9,1 

5 sv 752,2 (16) sv m grå luft (04) sv b grå luft (08) sv b grå luft (19) vnv m grå luft 

Nr. Tulstrup: ”regn” 

København: ”meget fugtigt vejr” 

  8,8 

6 sv 755,5 (13) sv m grå luft (04) v b grå luft (10) vsv b grå luft (18) sv m grå luft 

København: ”meget mildt efter årstiden” 

10,1 
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7 vnv 754,0 (13) vnv b grå luft (04) vsv b grå luft (09) v b grå luft (23) n ll grå luft 

København: ”skøn måneskinsaften” 

10,4 

8 s 761,8 (13) s ll regn (04) nnø laber grå luft (08) ø ll grå luft (20) stille regn   9,7 

9 sv 764,6 (14) sv ll grå luft (04) stille diset luft (09) sø ll diset luft (18) vsv ll grå luft 

København: ”mildere vejr end i maj” 

10,1 

10 v 766,8 (13) v laber diset luft (04) v laber diset luft (10) tåget luft (20) sv laber diset luft 

København: ”overmåde skønt vejr, stille og klart” 

11,3 

11 sv 758,8 (13) sv rm regnbyger (04) sv b grå luft (08) sv m grå luft (20) v rm regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”regn og stærk blæst” 

København: ”meget ondt vejr” 

  9,4 

12 nv 753,0 (13) nv 2 rm tyk luft og slud (04) vsv 2 rm regnbyger (18) nnv 2 rm regn 

Nr. Tulstrup: ”regn og stærk blæst” 

10,4 

13 nnø 755,8 (15) nnø 3 rm grå luft (04) n rm bygeluft (10) n 2 rm (20) nnø 3 rm grå luft   8,8 

14 nø 758,8 (13) nø rm blandet luft (04) nnø 3 rm blandet luft (18) nnø rm blandet luft   2,9 

15 v 759,4 (14) v m blandet luft (03) n m blandet luft (08) nnv b (22) ssv m blandet luft    3,2 

16 ønø 758,0 (13) ønø 2 rm blandet luft og frost (02) s rm blandet luft (18) nø 2 rm blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”frost og sne, godt vejr om eftermiddagen” 

  1,3 

17 nø 767,2 (E) nø m blandet luft (04) nnø rm stærk regn (10) nnø m blandet luft og frost (18) 

ønø rm blandet luft og stærk frost 

-1,4 

18 ø 769,0 (13) ø b blandet luft og frost (04) ø rm blandet luft (08) ø rm blandet luft og frost 

(20) ønø rm blandet luft og frost 

Nr. Tulstrup: ”tør frost i nogle dage” 

-1,4 

19 ø 765,5 (13) ø 2 rm blandet luft og frost (04) ø rm blandet luft og frost (08) ø rm blandet 

luft og frost (20) ø 2 rm blandet luft 

København: ”tørvejr” 

Klemensker: ”i dag sne og frost, som begyndte for et par dage siden”. ”I år fik vi 

11 tdr. rug.” 

  0,1 

20 ø 762,0 (13) ø 3 rm grå luft (04) sø 2 rm blandet luft med frost og kulde (10) sø 2 rm blan-

det luft (20) øsø 2 rm grå luft 

Nr. Tulstrup: ”isen på kæret kan ikke bære, og det begyndte atter at tø” 

Klemensker: ”sneen forsvinder atter”  

  2,2 

21 øsø 766,8 (13) øsø rm blandet luft (04) sø 2 rm grå luft (08) øsø 2 rm (18) øsø 2 rm grå luft   3,5 

22 øsø 768,6 (13) øsø m grå luft (04) øsø rm blandet luft (08) sø m blandet luft (18) ø m grå luft   2,6 
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Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” 

23 øsø 769,6 (14) øsø m grå luft (04) øsø m grå luft (10) øsø m grå luft (20) øsø m grå luft   1,3 

24 sø 763,0 (13) sø m grå luft (04) øsø m grå luft (09) øsø grå luft (18) sø rm grå luft og rusk   1,6 

25 ssø 761,8 (13) ssø m blandet luft (04) ø rm med slud og rusk (08) ø rm (18) ø m blandet luft   2,9 

26 øsø 758,8 (13) øsø m grå luft med slud og rusk (04) øsø m blandet luft (20) s m tyk luft 

Nr. Tulstrup: ”regn” 

  2,6 

27 v 756,0 (14) v b blandet luft (04) sv b blandet luft (08) blandet luft (18) vsv b blandet luft   4,4 

28 vsv 758,0 (13) vsv b blandet luft (04) sv b grå luft (08) sv b grå luft (20) vsv b blandet luft   4,7 

29 sv 753,6 (14) sv b grå luft (04) sv m tyk luft og rusk (08) ssv rm regn (20) vsv b grå luft   5,1 

30 vsv 759,4 (13) vsv m grå luft (04) v b grå luft (08) v b grå luft (18) sv m grå luft og lidt regn 

Nr. Tulstrup: ”stærk lynen og torden ved solnedgang” 

  6,6 

 

November 1794 

Temperatur: 5,5 gr. C 

Tryk: 759,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

December 1794 

Vejrligobservationerne fra den 1.-17. december er fra briggen ”Sarpen” fortøjet på 

Vinterpladsen. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af 

observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.07,12 eller 21, gengivet 

under Året 1794. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Runde-

tårnsobservationerne. Vindobservationerne fra den 18.-31. december er fra Hol-

men. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 vsv 758,8 (14) vsv b grå luft (04) vsv m grå luft (08) vsv m grå luft (18) v b grå luft 

Nr. Tulstrup: ”regn af og til” 

4,2 

2 v 758,0 (13) v m grå luft (04) vnv b grå luft (08) v b grå luft (20) vsv m grå luft og regn 4,8 

3 v 759,8 (14) v b grå luft (04) sv m grå luft (08) sv m grå luft (20) v b grå luft  5,5 

4 sv 763,0 (13) sv b blandet luft (03) vsv b blandet luft (08) vsv b (20) s laber blandet luft 6,1 

5 sø 761,8 (14) sø b blandet luft (04) sø b blandet luft (10) ssø blandet luft (22) sø b grå luft 3,3 

6 ssø 764,0 (13) ssø b grå luft (04) ssø b grå luft (08) ssø b grå luft (19) ssø b grå luft 3,0 
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7 s 759,0 (16) s b grå luft (04) s b grå luft (08) s b grå luft (20) s b grå luft 2,3 

8 ssv 763,0 (13) ssv m grå luft (04) ssv b grå luft (08) ssv b grå luft (18) s m grå luft 3,0 

9 s 761,8 (13) s b grå luft (04) s b grå luft (08) s b grå luft (20) s b grå luft 6,4 

10 s 766,0 (13) s b grå luft (04) s b grå luft (09) sø b grå luft (18) s b grå luft 5,5 

11 ø 772,4 (13) ø b grå luft (04) øsø b grå luft (09) øsø b grå luft (20) øsø b grå luft 3,6 

12 øsø 770,5 (13) øsø b grå luft (04) øsø b grå luft (08) øsø b grå luft 2,6 

13 ssø 771,8 (13) ssø b grå luft (04) øsø b grå luft (08) øsø b grå luft (20) ssø b grå luft 3,0 

14 ssø 772,0 (13) ssø b grå luft (04) sø b grå luft (20) ssø b grå luft 

Nr. Tulstrup: ”stille gråvejr, i den uge satte det i med frostvejr” 

0,5 

15 ssv 772,0 (13) ssv b grå luft (04) s b grå luft (08) s b grå luft (18) ssv b grå luft 

København: ”vinteren begynder temmelig stærkt at nærme sig” 

-1,0 

16 ssv 773,4 (14) ssv b grå luft (04) sv b grå luft (07) ssv b grå luft -1,0 

17 ssv 774,2 (04) ssv b blandet luft og frost -2,2 

18 sø 773,0  -1,9 

19 sv 773,0  -2,6 

20 ssø 776,2 Nr. Tulstrup: ”smukt stille vejr med frost” -3,2 

21 ø 774,6 Nr. Tulstrup: ”det begyndte at blæse”  0,1 

22 øsø 774,6 Nr. Tulstrup: ”streng østenblæst, der vedblev, og frost” -0,1 

23 sø 775,5  -1,9 

24 ø 768,0 Nr. Tulstrup: ”østenvind og gråvejr, om aftenen begyndte det at sne” 

København: ”kl. 23 var det snevejr” 

Klemensker: ”dagene før jul var der meget hård frost, og juleaften begyndte det at 

sne og fyge, og det vedvarede juledag” 

-4,7 

25 sø 759,4 Nr. Tulstrup: ”lidt sne og fygning” -3,5 

26 sø 758,0 Nr. Tulstrup: ”stærk jordfygning” 

Klemensker: ”det føg ikke meget” 

-0,1 

27 ø 763,6 Nr. Tulstrup: ”klart vejr” 

Klemensker: ”fygning og tøvejr” 

-3,2 

28 ønø 767,0 Nr. Tulstrup: ”klar stille frost, der fortsatte året ud” -0,4 

29 n 754,8  -2,2 

30 n 754,8  -5,7 



 183 

31 uvis 761,8 København: ”dejligt frostvejr” -9,7 

 

December 1794 

Temperatur: 0,3 gr. C 

Tryk: 766,3 mm Hg 
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 185 

VEJRET I 1795 

 

 

1795 Temperatur 8,2 gr. C. Varmt år.  Helt usædvanlig kold januar, hvor Store Bælt frøs til. Der var 

ligeledes is i Øresund indtil ind i april måned. Langvarig vedholdende sommer fra juni til ind i ok-

tober. Oktober måned var den varmeste nogensinde i tidsrummet fra 1719-2014. 

Januar 

 

Helt usædvanlig kold. 

Det var streng frost den 1., der-

efter slog det om til tø, og den 

4. og 5. faldt der regn. Den 9. 

begyndte det igen at fryse, og 

fra den 10.-14. og igen fra den 

18. og måneden ud var det 

streng frost. Kulden kulmine-

rede den 1., den næstkoldeste 

dag var den 25. 

 

Vinden var i nord den 1., fra 

den 2.-4. i syd, derefter i NV 

og SV. Den 9. og 10. var vin-

den i nord. Fra den 12.-14. var 

vinden i NØ, fra den 15.-24. i 

øst. Den 25. gik vinden kortva-

rigt i syd og den 26. kortvarigt 

i vest. Den 27. gik vinden i SØ. 

I de sidste dage var vinden i 

NØ og NV. 

 

Nr. Tulstrup fik sne den 9., den 

12. satte vinteren rigtigt ind i 

Klemesker med sne og meget 

hård frost. Nr. Tulstrup fik sne 

den 19. og den 27. sne og sne-

fygning.  Natten til den 28. var 

det ganske kortvarigt tøvejr på 

Bornholm, men den 28. hen-

imod aften begyndte det på ny 

at sne og fryse stærkt. 

 

Lufttrykket var højest den 15. 

og lavest den 28.  

Februar 

 

Meget kold.  

Det var stærk frost indtil den 8. 

Den 9. slog vejret om til tø. 

Den 13. kom frosten tilbage, 

og den 17. og 18. var det meget 

stærk frost. Fra den 20.-23. var 

frosten moderat, derefter slog 

det om til tø indtil den 27. Den 

28. på ny streng frost. 

 

Den 1. var vinden i NV, deref-

ter i SØ fra den 2.-5. Fra den 

6.-8. skiftende, derefter fra 

vestlige retninger indtil den 16. 

Den 17. gik vinden i NØ, fra 

den 20. i SØ. Fra den 24.-26. 

var vinden i SV, den 27. i SØ 

og den 28. i nord.   

 

Nr. Tulstrup fik sne den 3. og 

4. med snefygning. Ved tø-

bruddet den 8.-9. kom der et 

stærkt vandløb ved Nr. Tul-

strup. Klemensker fik en del 

sne i begyndelsen af måneden. 

Nr. Tulstrup fik sne den 14. og 

en del sne fra den 23.-25. 

 

Lufttrykket var meget højt den 

17. og lavest 11.  

 

Der var lavtrykspassager den 

2.-4., 8.-11. og 23.-27. 

 

Klemensker havde NØ-storm 

Marts 

 

Meget kold. 

Det var frost den 1. og 2., der-

efter fulgte nogle dage med let 

tø. Fra den 8. satte det ind med 

en langvarig periode med frost. 

Frosten kulminerede den 14. 

med meget hård frost. Den 22. 

blev det tøvejr, og mildningen 

holdt i resten af måneden. 

 

Vinden var den 1. i SØ, deref-

ter i vest og SV. Den 8. gik 

vinden i NØ frem til den 14. 

Vinden gik derefter i SØ, den 

19. gik vinden i vest, den 25. 

og 26. i syd. Fra den 27. gik 

vinden i øst. 

 

Der var snefygning ved Kle-

mensker den 1., og den 2. sne-

ede det ved Klemensker. Ved 

Højelse på Sjælland var der 

snelandskab den 4. Nr. Tul-

strup fik sne den 7. og stærk 

snefygning den 8. Samme dag 

fik Klemensker også sne. Nr. 

Tulstrup havde snefygning fra 

den 10.-12. og igen den 16. og 

17. Nr. Tulstrup fik kraftigt 

snefald den 21. og sne den 22. 

I resten af måneden var det  

tørvejr. 

 

Lufttrykket var højest den 9. og 

den 30. Lufttrykket var lavest 
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Der var lavtrykspassager den 

5., 9., 18., 23., og den 27. og 

28. 

  

Sidst i januar måtte man opgi-

ve at trække isbåde på isen 

over Store Bælt, da isen ikke 

kunne bære. 

 

Temperatur: -4,0 gr. C 

natten til den 18. 

 

Temperatur: -2,2 gr. C 

den 6. 

 

Øresund var belagt med is af 

flere gange, senest den 26. På 

samme tidspunkt lå isen endnu 

fast mellem Nivå og Hven. 

 

Temperatur: -0,9 gr. C 

April 

 

Meget varm. 

Temperaturen var normal for 

årstiden i begyndelsen af må-

neden, det var koldt den 13. og 

14. Fra den 17. og måneden ud 

var det maj-temperaturer, den 

30. endda med juni-temperatur. 

 

Vinden var i øst fra den 1.-14., 

fra den 15. var vinden i syd, fra 

den 19.-21. på ny i øst, derefter 

i syd og vest i resten af måne-

den. 

 

Nr. Tulstrup fik stærk regn den 

1. Derefter fulgte en lang peri-

ode uden nedbør, indtil Nr. 

Tulstrup fik stærk natteregn 

den 24. og ligeledes den 26. 

Den 30. om aftenen var det 

meget stærkt tordenvejr i Nr. 

Tulstrup. 

 

Lufttrykket var højest den 14. 

og lavest den 21.  

 

Der var lavtrykspassager den 

16.-21. og den 28.-30. 

 

Det blæste med vindstyrke 7 

Maj 

 

Meget kold.  

Det var varmt fra den 1.-7., 

derefter fulgte en længere peri-

ode med aprilsvejr frem til den 

17., så fulgte en kortere som-

merlig periode frem til den 21., 

derefter blev det på ny koldt, 

indtil kulden kulminerede den 

26., i de sidste dage var tempe-

raturen omkring det normale. 

 

Vinden var i nord frem til den 

3., den 4. i syd og derefter i 

NV, fra den 12. i nord, den 16. 

gik vinden i NV, hvor den 

holdt sig til den 26. Den 27. og 

28. var vinden i nord. I de sid-

ste dage var vinden i syd og 

vest. 

 

Den 8. faldt der store hagl- og 

regnbyger. Den 12. faldt der 

sne ved Klemensker. Den 13. 

faldt der sne og hagl ved Nr. 

Tulstrup, ligeledes den 14. og 

15., og igen den 16. og 17. Der 

faldt sne ved Helsingør den 12. 

og hagl den 8., 9., 14., 15., 16. 

og 26. 

 

Juni 

 

Meget varm.  

Det blev varmt sommervejr fra 

den 4., fra den 12. noget køli-

gere. Det var meget varmt den 

7. og 8. På ny meget varmt fra 

den 15.-19. Den 21. og 22. var 

det koldt og den 27. extremt 

koldt. Fra den 28. på ny varmt 

sommervejr. 

 

Vinden var i øst og SØ frem til 

den 10., derpå i NV den 11. og 

12., den 13. i syd, så på ny i 

SØ fra den 14.-16. Fra den 17.-

22. var vinden i NV. Fra den 

23.-25. var vinden i VSV. Den 

26. gik vinden kortvarigt i SØ 

derefter i NV. Den 29. var vin-

den i SV og den 30. i SØ. 

 

Det var stort set tørvejr på 

Sjælland frem til den 10. og i 

Jylland stort set frem til den 

23. med stærk tørke. På Born-

holm var det stærk tørke indtil 

den 25. 

 

Det blæste med vindstyrke 7 

den 3., i øvrigt mange dage 

med svag og let vind. 
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den 26. og 27. 

 

Der var nattefrost i Nr. Tul-

strup den 2., 3. og 7. 

 

Temperatur: 7,9 gr. C 

Det blæste storm den 22., med 

vindstyrke 9 den 8. og 9., og 

med vindstyrke 8 den 23. 

 

Lufttrykket var højest den 4. og 

lavest den 11.  

 

Der var lavtrykspassager den 

8., den 10. og 11., den 16., den 

22.-24., og den 30. 

 

Temperatur: 9,8 gr. C 

 

Det tordnede den 8. og 11. 

 

Lufttrykket var højest den 10. 

og lavest den 26. 

 

Temperatur: 16,3 gr. C 

Juli 

 

Meget varm. 

Det satte ind med hedebølge 

fra den 6.-11. Det var fortsat 

meget varmt fra den 12.-14. 

Derefter blev det koldt fra den 

15.-20., den 18. endda extremt 

koldt. Fra den 21.-27. temme-

ligt varmt. Den 28. kortvarigt 

hedebølge, derefter varmt fra 

den 29.-31. 

 

Vinden var i syd den 1., deref-

ter i NV den 2. og 3., den 4. i 

vest. Den 5.-7. var vinden i 

nord. Fra den 8. var vinden 

skiftende, fra den 15.-20. var 

vinden i NV. Den 21.-23. var 

vinden i SØ, den 24.-26. var 

vinden i NØ og ØNØ. Den 27. 

var vinden i nord, den 28. og 

29. var vinden i NV, den 30. i 

vest, den 31. på ny i NV. 

 

Det blæste med vindstyrke 7 

den 17., frem til den 14. var 

vinden svag og let. 

 

Mange dage med torden fra 

den 6.-18. Det tordnede således 

August 

 

Meget varm. 

Det var varmt den 1. og 2., fra 

den 7.-11., den 14. og 15., og 

fra den 25.-29., det var meget 

varmt den 28. 

 

Vinden var mest i NV frem til 

den 7., derefter i SØ fra den 8.-

11. Den 12. var vinden i VNV, 

fra den 13.-18. var vinden i 

SØ, den 19. i NØ, den 19. var 

vinden i syd, den 20. og 21. i 

NV, den 22. og 23. i SV og 

syd. Den 24. gik vinden i NØ. 

Fra den 25.-28. var vinden i 

syd og SØ. Den 29. var vinden 

i NV, den 30. og 31. i NØ og 

SØ. 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 21. 

 

Det tordnede den 22. ved Kle-

mensker, hvor der kom temme-

lig stærk tordenregn. 

 

Der kom stærk regn ved Nr. 

Tulstrup den 2. og 3. 

 

September 

 

Helt usædvanlig varm.  

Det var meget varmt fra den 1.-

20., fra den 6.-10. med hede-

bølge, og den 8. var en meget 

varm dag. Fra den 21. tempera-

turer omkring det normale, den 

29. og 30. på ny sommerlige 

temperaturer. 

 

Vinden var i SØ fra den 1.-10., 

dernæst i nord og NV frem til 

den 17. Vinden var i nord og 

NØ fra den 18.-22. Fra den 

26.-28. var vinden i NV, den 

29. og 30. i syd og SØ. 

 

Den stærkeste vind var vind-

styrke 6 den 14. 

 

Det var tørvejr fra den 1.-13., 

og der meldes kun om nedbør 

ved København den 14., 18., 

24. og 25. 

 

Lufttrykket var højt fra den 1.-

23. og igen fra den 28. Luft-

trykket var højest den 1. og la-

vest den 26. 

 



 188 

den 6., 7., 9, 12., 13., 16. og 

18. 

 

Den 12. berettede Nr. Tulstrup 

om stærk varme hver dag og 

tørt, så afgrøderne var begyndt 

at vansmægtes. 

 

Den 22. dagsregn i Nr. Tul-

strup og den 27. i Klemensker. 

 

Det var varmest den 6. og 28. 

 

Lufttrykket var højest den 7. og 

lavest den 17. 

 

Temperatur: 17,2 gr. C 

Der faldt mange regnbyger på 

Bornholm fra den 18.-24. 

 

Det var varmest den 28. 

 

Lufttrykket var højest den 31.. 

og lavest den 22. 

 

Temperatur: 17,0 gr. C 

Temperatur: 16,8 gr. C 

Oktober 

 

Meget varm.  

Det var meget varmt frem til 

den 9., endda med sommer-

temperaturer fra den 1.-6. Det 

var på ny meget varmt for års-

tiden fra den 13. og måneden 

ud, med sommerlige tempera-

turer den 22. og 23. 

 

Vinden var i syd og SØ frem til 

den 15. og på ny i syd og SØ 

fra den 18.-24. I resten af må-

neden var vinden i SV. 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 10., den 11., den 24. og 

den 30. endda med stormstød.  

 

København meldte om stærk 

regn den 17., og Nr. Tulstrup 

om streng regn og blæst den 

24. og strenge regnbyger og 

blæst den 30. 

 

November 

 

Kold.  

Det varme vejr for årstiden 

fortsatte til den 3., hvorefter 

vejret slog om til frost og sne. 

Den 5. slog vejret dog atter om 

med lunt vejr indtil den 13., 

hvor et nyt kortvarigt kulde-

fremstød satte ind med frost og 

sne. Den 18. blev det på ny 

mildt. Fra den 26. blev vejret 

mere vinteragtigt, og den 30. 

var det hård frost med sam-

menføget sne. 

 

Vinden var i vest den 1. og 2., 

den 3. gik vinden i NV og fra 

den 4. var vinden mest i NØ 

frem til den 10. Fra den 11.-13. 

var vinden i vest, den 14. i 

nord. I resten af måneden var 

vinden i vest og SV, den 28. og 

29. dog i NØ.  

 

Det blæste med stormstyrke 

December 

 

Meget varm.  

Det var temmelig vinterligt 

frem til den 13., derefter var 

det i resten af måneden meget 

varmt for årstiden. Dog var der 

et kortvarigt kuldefremstød den 

21. Det var især meget varmt 

den 20., 23. og 29. 

 

Vinden var i øst og NØ frem til 

den 8., derefter i NV den 9. og 

10. Fra den 11.-14. var vinden i 

SØ. I resten af måneden var 

vinden i vest og SV, bortset fra 

den 21., hvor den var i nord. 

 

Det blæste med vindstyrke 6 

den 14. og 20. Nr. Tulstrup 

meldte om stærk blæst fra den 

29.-31. 

 

Der faldt regn den 3., sne den 

4. og 5., slud den 6., sne den 

12. og 13., slud den 14., regn 
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Lufttrykket var højest den 1. og 

lavest den 24. Lufttrykket var 

højt frem til den 8., derefter 

lavt. 

 

Temperatur: 12,7 gr. C 

den 19. og med vindstyrke 8 

den 12., 13., 18., 22. og 23. 

 

Der faldt meget stærk regn ved 

Nr. Tulstrup den 2., endvidere 

stærk regn sammesteds den 5. 

og 23. og strenge regnbyger 

den 24. 

 

Der faldt sne ved Nr. Tulstrup 

den 3., slud ved Helsingør den 

4., snebyger ved Helsingør den 

14. og 15., og slud den 16. Nr. 

Tulstrup fik sne den 21. og fra 

den 26. 

 

Den 13. om aftenen trak en 

tordensky fra nord ind over 

Bornholm med efterfølgende 

tordenvejr efterfulgt af natte-

frost og nye tordenskyer med 

sne og hagl. 

 

Fregatten ”St. Thomas” obser-

verede nattefrost den 4. og 

dagsfrost den 5. Fregatten 

”Havfruen” observerede natte-

frost den 13. Fregatten ”St. 

Thomas” observerede dagsfrost 

den 30.  

 

Lufttrykket var højest den 10., 

hvor det var meget højt, og la-

vest den 25.  

 

Der var lavtrykspassager den 

6., den 13., den 18. og 19., den 

23. og den 25. 

 

Temperatur: 4,0 gr. C 

den 15., 17., 18., 19. (stærk 

regn ved Nr. Tulstrup), og 20. 

Den 21. slud og ved Nr. Tul-

strup sne med fygning, senere 

regn. Endelig faldt der regn 

ved Nr. Tulstrup den 29. og 

streng regn sammesteds den 

31.  

 

Fregatten ”St. Thomas” obser-

verede nattefrost fra den 7.-9. 

og dagsfrost den 1. 

 

Juleaften: SØ-vind med mildt 

gråvejr. Intet snelandskab. 

 

Nytårsaften: SV-vind med 

mildt vejr. Intet snelandskab. 

 

Lufttrykket var højest den 9. og 

lavest den 20.  

 

Der var lavtrykspassager den 2. 

og 3., den 6., den 13.-15., den 

18.-20., den 22., 25. og 29. 

 

Temperatur: 3,3 gr. C 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1795 

 

ÅRET 

Lufttrykket er angivet i tommer (og linier) kviksølvhøjde i Torricellis rør, temperaturen er målt i 

grader R., kl. 07, 12, eller 21 på Observatoriet på Rundetårn, (se bogen ”Middeltemperaturen i 

Danmark 1786-1800”). 

 

Observatoriet 

Den 1. januar lufttryk 28.4.0, temperatur -9 ½ grad, n-vind 

Den 2. januar lufttryk 28.3.1, temperatur 2 grader, s-vind 

Den 3. januar lufttryk 28.4.4, temperatur 2 grader, s-vind 

Den 4. januar lufttryk 28.6.0, temperatur 1 grad, s-vind 

Den 5. januar lufttryk 28.0.6, temperatur 3 ½ grad, vnv-vind 

Den 6. januar lufttryk 28.3.0, temperatur 1 grad, nv-vind 

Den 7. januar lufttryk 28.5.0, temperatur -1 ¼ grad, sv-vind 

Den 8. januar lufttryk 28.3.0, temperatur 2 grader, uvis vind 

 

London, 12. december 1794 

Viceadmiral Macbride skal med det første afsejle med en eskadre fra Plymouth for at krydse på de 

franske kyster. På Havannah har der grasseret en forskrækkelig orcan, i hvilken en fregat på 36 ka-

noner og 50 andre skibe er gået under. Forliset af mennesker må være meget højt, da over 100 le-

gemer er drevet i land efter stormen. 

 

Mannheim, 23. december 1794 

I går morges måtte den derved værende rhinbroe, formedelst den stærke isgang, blive borttaget. 

Fjenden søgte ved deres kanoners ild at forstyrre arbejdet, såvel som ved at bemægtige sig nogle af 

isen bortførte broeaag, men ingen af delene lykkedes ham. 

 

Mainz, 24. december 1794 

I forgårs rykkede fjenden med sådan hurtighed imod nogle udenværker på Hartenbergs siden, at 

man måtte forlade dem. Oversvømmelsen, som var tilfrossen, har gjort ham det lettere at trænge 

frem. Alle i vor egn værende skibsfolk er kaldte hertil for at holde rhinoverfarten ryddelig. 

 

Amsterdam, 27. december 1794 

Det angreb, som de franske gjorde den 22de mod fortet Cappel, skete med 300 mand. De franske 

lode forfærdige i Waalwyk 3.000 isbrodder for at fortsætte deres foretagende på isen. Maas er alle-

rede på mange steder tilfrosset og Waal bedækt med megen drivis. 

 

Haag, 28. december 1794 

De franske har benyttet sig af frosten, hvorved Maas og Waal vare blevne bedækte med is. 
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Helsingør, 5. januar 1795 

Udi afvigte år er passerede i Sundet i alt 10.511 skibe. Engelske 3.457, Svenske 2.475, Danske 

1.657, Hollandske 1.019, Preussiske 415, Kurlændere 308, Rostockere 287, Bremere 176, Dantzige-

re 167, Americanere 141, Lybeckere 105, Hamborgere 85, Pappenborgere 67, Kejserlige 46, Russi-

ske 34, Portugisiske 32, Oldenborgere 26 og Spanske 14. 

 

Haag, 30. december 1794 

De franske rykker frem, da isen på alle floderne og de oversvømmede egne havde ved den stærke 

frost fået sådan en fasthed, at de kunne passere samme, og på den angriber vore poster i ryggen og 

på flanken. 

 

Haag, 6. januar 1794 

De franske gik den 4. januar og natten til den 5. januar over den frosne Waal. 

 

Paris, 26. december 1794 

Kulden tager her i nogle dage meget overhånd. I Seine er megen stærk drivis og samme er allerede 

på begge strandbredder tilfrossen. Skulle hele floden lægge sig, er det ude med Paris proviantering.   

 

Observatoriet 

Den 9. januar lufttryk 28.2.4, temperatur -2 grader, n-vind 

Den 10. januar lufttryk 28.3.3, temperatur -4 ¾ grad, n-vind 

Den 11. januar lufttryk 28.3.0, temperatur -6 ½ grad, nv-vind 

Den 12. januar lufttryk 28.3.9, temperatur -5 grader, nø-vind 

Den 13. januar lufttryk 28.6.7, temperatur -8 grader, nø-vind 

Den 14. januar lufttryk 28.7.0, temperatur -4 ¼ grad, nø-vind 

Den 15. januar lufttryk 28.7.6, temperatur -3 ½ grad, ø-vind 

Den 16. januar lufttryk 28.5.7, temperatur -3 grader, ø-vind 

Den 17. januar lufttryk 28.2.8, temperatur -2 ½ grad, ønø-vind 

Den 18. januar lufttryk 28.1.0, temperatur -5 grader, ø-vind 

 

Paris, 9. januar 1795 

Kulden er nu hér ualmindelig stærk. Den er nu allerede steget indtil 11 grader, ja 13 grader. Over-

hovedet stiger den i Paris ikke højere end til 7 grader. I vinteren 1740 var den 10 grader. I året 1709 

-15 grader og i 1788 -17 grader. Det sidste af disse år har været det koldeste i dette århundrede i Pa-

ris. 

  

København, 26. januar 1795 

Det omtales, at der i det store bælt har været så megen is, at postjagterne, efterat dermed var gjort 

prøve, ikke kunne bruges, og med isbåde har man ikke foruden den 23. januar (1795) kunnet passe-

re dels formedelst is, og dels fordi isen til den tid har været så svag, at man ikke kunne trække 

(is)bådene derpå. 

 

Observatoriet 

Den 19. januar lufttryk 28.1.5, temperatur -6 grader, ø-vind 
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Den 20. januar lufttryk 28.2.4, temperatur -6 ¾ grad, ønø-vind 

Den 21. januar lufttryk 28.3.9, temperatur -8 grader, ø-vind 

Den 22. januar lufttryk 28.3.3, temperatur -6 ¾ grad, ø-vind 

Den 23. januar lufttryk 28.1.0, temperatur -8 grader, uvis vind 

Den 24. januar lufttryk 28.2.0, temperatur -8 grader, ø-vind 

Den 25. januar lufttryk 28.3.7, temperatur -8 ½ grad, s-vind 

Den 26. januar lufttryk 28.2.9, temperatur -5 grader, v-vind 

 

Observatoriet 

Den 27. januar lufttryk 27.8.6, temperatur -4 grader, sø-vind 

Den 28. januar lufttryk 27.8.0, temperatur -4 ½ grad, nnv-vind 

Den 29. januar lufttryk 27.10.9, temperatur -7 grader, nø-vind 

Den 30. januar lufttryk 27.11.9, temperatur -7 ¾ grad, nv-vind 

Den 31. januar lufttryk 28.1.8, temperatur -7 ¼ grad, nv-vind 

Den 1. februar lufttryk 28.2.0, temperatur -4 grader, nv-vind 

Den 2. februar lufttryk 27.7.8, temperatur -3 grader, sø-vind 

 

Franecher, 26. januar 1795 

I Texel er en engelsk paketbåd, som skal have mange rede penge ombord, tillige med 35 andre ski-

be indefrosne, på hvilke befinder sig meget til Tyskland bestemt kejserligt artilleri. 

 

De hollandske grænser, 27. januar 1795 

General Pichegru er ankommen til Haag, hvorfra arvestatholderen allerede var afrejst til Schevenin-

gen for at begive sig ombord på en fregat til Engeland. Man véd ikke med vished, om afrejsen for-

medelst isen, virkelig er gået for sig. 

 

Paris, 30. januar 1795 

Skrivelse fra Holland af 22. januar 1795 ”Erobringen af de hollandske provinser går lykkelig sin 

gang. Hele Utrecht, Geldern og Holland ere i republikkens magt. Gertruydenberg, Korcum og 

Dordrecht have i går kapituleret. Kulden er overordentlig, men armeens standhaftighed byder en-

hver hindring trods. Såvel om natten som om dagen bringer de kanoner og ammunitionsvogne over 

isen, som over fast land, og på de samme floder, som skulle opsluget dem, knuse de mure og vol-

de.” 

 

Amsterdam, 25. januar 1795 

I overmorgen skal en almindelig kollekt blive indsamlet til de fattige, som i nærværende strenge 

vinter må lide meget. Endnu en mærkværdighed herfra! Man har fornummet, at vandet i den ydre 

og indre Amstel er ganske sødt. Denne naturbegivenhed, som man ikke i lang tid kan mindes, er os 

så meget vigtigere, da den indfalder på en tid, hvor mangelen på drikkeligt vand er steget til det hø-

jeste. Af flodernes vedvarende afløb og den langvarige NØ-vind lader denne sig naturlig forklare. 

 

Observatoriet 

Den 3. februar lufttryk 27.6.6, temperatur -3 ½ grad, sø-vind 

Den 4. februar lufttryk 27.6.6, temperatur -2 grader, sø-vind 
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Den 5. februar lufttryk 27.11.7, temperatur -5 grader, sø-vind 

Den 6. februar lufttryk 28.1.1, temperatur -6 grader, nø-vind 

Den 7. februar lufttryk 28.2.0, temperatur -7 ½ grad, sv-vind 

Den 8. februar lufttryk 28.0.2, temperatur -6 ¾ grad, sø-vind 

Den 9. februar lufttryk 27.8.0, temperatur -1 grad, sv-vind 

Den 10. februar lufttryk 27.5.0, temperatur 3 grader, v-vind 

Den 11. februar lufttryk 27.4.0, temperatur 4 ¾ grad, vsv-vind 

Den 12. februar lufttryk 27.6.3, temperatur 4 grader, s-vind 

Den 13. februar lufttryk 27.7.8, temperatur -1 ½ grad, nv-vind   

Den 14. februar lufttryk 27.11.6, temperatur -2 ¼ grad, v-vind 

Den 15. februar lufttryk 28.5.2, temperatur -3 ½ grad, nv-vind 

 

 Observatoriet 

Den 16. februar lufttryk 28.8.4, temperatur -2 ¾ grad, vnv-vind  

Den 17. februar lufttryk 28.10.4, temperatur -8 ½ grad, nø-vind 

Den 18. februar lufttryk 28.10.0, temperatur -9 ¾ grad, nø-vind 

Den 19. februar lufttryk 28.8.4, temperatur -7 grader, ø-vind 

Den 20. februar lufttryk 28.8.0, temperatur -3 grader, sø-vind 

Den 21. februar lufttryk 28.6.0, temperatur -3 grader, sø-vind 

Den 22. februar lufttryk 28.3.0, temperatur -2 ¾ grad, ø-vind 

Den 23. februar lufttryk 28.0.6, temperatur -2 grader, uvis vind 

Den 24. februar lufttryk 27.11.0, temperatur 1 grad, sv-vind 

 

Observatoriet 

Den 25. februar lufttryk 27.9.0, temperatur 2 ¼ grad, uvis vind 

Den 26. februar lufttryk 27.8.0, temperatur 1 ¾ grad, sv-vind 

Den 27. februar lufttryk 27.7, 2, temperatur -2 ¼ grad, sø-vind 

Den 28. februar lufttryk 27.8.0, temperatur -7 grader, n-vind 

Den 1. marts lufttryk 27.10.7, temperatur -3 grader, sø-vind 

Den 2. marts lufttryk 28.0.5, temperatur -3 grader, v-vind 

Den 3. marts lufttryk 28.3.0, temperatur 2 ½ grad, v-vind 

 

Observatoriet 

Den 4. marts lufttryk 28.1.0, temperatur 1 grad, sv-vind 

Den 5. marts lufttryk 27.11.0, temperatur 1 ¾ grad, sv-vind 

Den 6. marts lufttryk 27.7.1, temperatur 2 grader, ssø-vind 

Den 7. marts lufttryk 27.8.3, temperatur 2 ½ grad, sv-vind 

Den 8. marts lufttryk 27.11.9, temperatur -3 ½ grad, nø-vind 

Den 9. marts lufttryk 28.4.6, temperatur -7 grader, nø-vind 

Den 10. marts lufttryk 27.11.0, temperatur -3 ¼ grad, sø-vind 

Den 11. marts lufttryk 27.8.0, temperatur -1 ½ grad, øsø-vind 

 

Observatoriet 

Den 12. marts lufttryk 27.8.0, temperatur -5 ½ grad, nø-vind 
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Den 13. marts lufttryk 27.9.4, temperatur -6 ¾ grad, ø-vind 

Den 14. marts lufttryk 27.11.7, temperatur -9 ½ grad, nø-vind 

Den 15. marts lufttryk 28.1.9, temperatur -5 ½ grad, sv-vind 

Den 16. marts lufttryk 28.0.3, temperatur -4 grader, sø-vind 

Den 17. marts lufttryk 27.9.3, temperatur -1 grad, sø-vind 

Den 18. marts lufttryk 27.10.9, temperatur -5 grader, ønø-vind 

 

Observatoriet 

Den 19. marts lufttryk 28.1.6, temperatur -7 grader, v-vind 

Den 20. marts lufttryk 28.3.0, temperatur -1 ¾ grad, vnv-vind 

Den 21. marts lufttryk 28.3.0, temperatur -1 ¾ grad, vnv-vind 

Den 22. marts lufttryk 28.2.2, temperatur 4 grader, vsv-vind 

Den 23. marts lufttryk 28.2.0, temperatur 2 grader, vnv-vind 

Den 24. marts lufttryk 28.1.4, temperatur 2 ¾ grad, v-vind 

Den 25. marts lufttryk 28.1.2, temperatur 3 ¾ grad, ssø-vind 

Den 26. marts lufttryk 28.2.0, temperatur 4 grader, s-vind 

 

Helsingør, 26. marts 1795 

Vejret have været lidet afvekslende, næsten bestandig have vi haft frost. Sundet har 3 gange været 

belagt med is, men for nogle dage siden brød isen op, og Sundet er nu åbent; dog ligger isen endnu 

fast imellem Nivå og Hven. Natten mellem den 25. og 26. marts blev Sundet igen belagt med tynd 

is, som dog bortdrev. I eftermiddag var Sundet ved nordlig vind fuldt af drivis. 

 

Observatoriet 

Den 27. marts lufttryk 28.2.6, temperatur 4 ½ grad, nø-vind 

Den 28..marts lufttryk 28.3.3, temperatur 4 grader, ø-vind 

Den 29. marts lufttryk 28.4.2, temperatur 3 ¾ grad, ø-vind 

Den 30. marts lufttryk 28.4.6, temperatur 4 ¼ grad, ø-vind 

Den 31. marts lufttryk 28.4.0, temperatur 3 ¾ grad, ø-vind 

Den 1. april lufttryk 28.3.6, temperatur 5 ¼ grad, øsø-vind 

Den 2. april lufttryk 28.4.0, temperatur 8 ½ grad, nø-vind 

Den 3. april lufttryk 28.3.0, temperatur 5 grader, nø-vind 

Den 4. april lufttryk 28.3.2, temperatur 3 ½ grad, ø-vind 

Den 5. april lufttryk 28.3.0, temperatur 4 grader, ssø-vind 

Den 6. april lufttryk 28.3.3, temperatur 4 ¾ grad, nø-vind 

 

Observatoriet 

Den 7. april lufttryk 28.4.0, temperatur 5 ½ grad, ø-vind 

Den 8. april lufttryk 28.4.6, temperatur 7 grader, ø-vind 

Den 9. april lufttryk 28.5.0, temperatur 7 ¾ grad, ø-vind 

Den 10. april lufttryk 28.6.0, temperatur 9 grader, ø-vind 

Den 11. april lufttryk 28.5.0, temperatur 8 ¾ grad, ø-vind 

Den 12. april lufttryk 28.4.8, temperatur 4 ½ grad, øsø-vind 

Den 13. april lufttryk 28.6.3, temperatur 2 ¾ grad, øsø-vind 
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Den 14. april lufttryk 28.7.2, temperatur 3 ¼ grad, øsø-vind 

 

Helsingør, 19. april 1795 

Sundet er nu aldeles frit for is. Fra den 26. marts til den 3. april har ingen skibe passeret Sundet. 

Men fra den 3. april til den 13. april har 37 skibe passeret. 

 

Observatoriet 

Den 15. april lufttryk 28.6.0, temperatur 5 ¼ grad, s-vind 

Den 16. april lufttryk 28.2.0, temperatur 7 grader, ssv-vind 

Den 17. april lufttryk 28.0.6, temperatur 11 ¼ grad, vsv-vind 

Den 18. april lufttryk 27.11.6, temperatur 12 grader, sv-vind 

Den 19. april lufttryk 27.11.7, temperatur 11 ¾ grad, ssø-vind 

Den 20. april lufttryk 27.10.6, temperatur 13 grader, ssø-vind 

Den 21. april lufttryk 27.8.0, temperatur 13 ½ grad, ssø-vind 

Den 22. april lufttryk 27.9.0, temperatur 13 grader, ssø-vind 

 

Observatoriet 

Den 23. april lufttryk 27.9.0, temperatur 11 grader, sv-vind 

Den 24. april lufttryk 27.8.9, temperatur 12 grader, sv-vind 

Den 25. april lufttryk 27.11.2, temperatur 10 ½ grad, sv-vind 

Den 26. april lufttryk 28.1.8, temperatur 9 ¾ grad, sv-vind 

Den 27. april lufttryk 28.3.0, temperatur 13 grader, sv-vind 

Den 28. april lufttryk 28.1.9, temperatur 12 ¾ grad, sø-vind 

Den 29. april lufttryk 28.1.4, temperatur11 ¾ grad, sø-vind 

Den 30. april lufttryk 28.0.9, temperatur 14 ¼ grad, sø-vind 

 

København, 24. april 1795 

Vagtskibene til Bæltet og Sundet er afgået til deres poster. 

 

Observatoriet 

Den 1. maj lufttryk 28.1.0, temperatur 14 ¾ grad, v-vind 

Den 2. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 12 ½ grad, n-vind 

Den 3. maj lufttryk 28.5.8, temperatur 15 grader, nø-vind 

Den 4. maj lufttryk 28.7.0, temperatur 14 grader, sv-vind 

Den 5. maj lufttryk 28.6.0, temperatur 13 ½ grad, sv-vind 

Den 6. maj lufttryk 28.5.3, temperatur 12 grader, nv-vind 

Den 7. maj lufttryk 28.3.0, temperatur 11 ¾ grad, nv-vind 

 

Observatoriet 

Den 8. maj lufttryk 27.11.8, temperatur 10 ¼ grad, nv-vind 

Den 9. maj lufttryk 28.1.0, temperatur 9 ¾ grad, nnv-vind 

Den 10. maj lufttryk 27.11.5, temperatur 7 ¾ grad, sv-vind 

Den 11. maj lufttryk 27.8.0, temperatur 7 grader, vnv-vind 

Den 12. maj lufttryk 27.11.9, temperatur 6 ½ grad, n-vind 
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Den 13. maj lufttryk 28.1.6, temperatur 6 grader, nnø-vind 

Den 14. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 7 grader, nv-vind 

Den 15. maj lufttryk 28.2.6, temperatur 7 ½ grad, vnv-vind 

Den 16. maj lufttryk 28.0.3, temperatur 6 ½ grad, nv-vind 

 

Observatoriet 

Den 17. maj lufttryk 28.4.8, temperatur 7 ½ grad, v-vind 

Den 18. maj lufttryk 28.4.6, temperatur 14 grader, sø-vind 

Den 19. maj lufttryk 28.4.9, temperatur 16 grader, uvis vind 

Den 20. maj lufttryk 28.5.2, temperatur 14 grader, nv-vind 

Den 21. maj lufttryk 28.6.0, temperatur 13 ½ grad, nv-vind 

Den 22. maj lufttryk 28.3.0, temperatur 11 grader, nv-vind 

Den 23. maj lufttryk 28.0.8, temperatur 8 ¾ grad, nv-vind 

Den 24. maj lufttryk 27.11.8, temperatur 9 ¾ grad, nv-vind 

Den 25. maj lufttryk 28.1.4, temperatur 8 ¾ grad, nv-vind 

 

Frankfurt, 16. maj 1795 

Af den frost, som endnu i disse dage er indfaldet i Rhinegnene, er foruden frugterne mange vinstok-

ke blevet fordærvede. 

 

Observatoriet                         

Den 26. maj lufttryk 28.1.6, temperatur 4 ½ grad, nv-vind 

Den 27. maj lufttryk 28.2.6, temperatur 12 ¾ grad, vnv-vind 

Den 28. maj lufttryk 28.3.0, temperatur 13 grader, sv-vind 

Den 29. maj lufttryk 28.1.6, temperatur 9 ½ grad, sv-vind 

Den 30. maj lufttryk 27.11.0, temperatur 11 grader, ssø-vind 

Den 31. maj lufttryk 28.1.0, temperatur 13 grader, nv-vind 

Den 1. juni lufttryk 28.2.0, temperatur 12 ¾ grad, ssø-vind 

Den 2. juni lufttryk 28.2.8, temperatur 14 ½ grad, sø-vind 

Den 3. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 15 grader, sø-vind 

Den 4. juni lufttryk 28.3.2, temperatur 18 ½ grad, sø-vind  

 

Paris, 19. maj 1795 

Vores forfatning kan nu umulig vare længe. Elendigheden bliver hver dag værre. Man ser ofte ud-

hungrede mennesker falde om på gaderne. En moder kastede sit diende barn, da hun ikke havde me-

re næring til det, ud gennem vinduet og styrtede sig selv ned bagefter. Barnet slog sig ihjel, men 

moderen forslog kun den ene skulder. Da man bragte hende tilbage til hendes kammer, fandt man 

det ganske tomt. Hun havde solgt alt, ja endog hendes stråsæk for at stille sulten. På hvert hjørne 

anstikke døde hunde luften, og af katte ser man ingen, så som alle bliver slagtet. En velgerning af 

Forsynet er, at heden ikke kommer hastig, og at de bestandige vinde renser luften, thi ellers måtte 

smitsomme sygdomme komme til at grassere. 

 

Observatoriet                     

Den 5. juni lufttryk 28.4.0, temperatur 17 grader, sø-vind 
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København brænder fra kl. 15,15 den 5. juni i stærk SØ-vind, der var stadig ildebrand den 8. juni. 

Den 6. juni lufttryk 28.3.5, temperatur 18 grader, sø-vind 

Den 7. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 19 ½ grad, sø-vind           

Den 8. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 19 grader, sø-vind 

Den 9. juni lufttryk 28.4.6, temperatur 18 grader, sø-vind 

Den 10. juni lufttryk 28.5.0, temperatur 17 ¾ grad, ø-vind           

Den 11. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 17 grader, sv-vind 

Den 12. juni lufttryk 28.1.9, temperatur 15 grader, nv-vind 

Den 13. juni lufttryk 28.2.6, temperatur 14 ¾ grad, sv-vind           

Den 14. juni lufttryk 28.3.6, temperatur 16 grader, sv-vind 

Den 15. juni lufttryk 28.3.4, temperatur 18 grader, sv-vind 

 

København, 8. juni 1795 

Den 5. juni kl. 3 ¼ om eftermiddagen opkom på Gammelholm i det ene hjørne af den såkaldte Del-

lehauge en pludselig og heftig ild, som på kort tid således greb om sig, at det store hovedmagasin 

langs Kanalen, Hummergade, Laksegade, Reverentsgade, Dybensgade, størstedelen af Ulkegade, 

Fortunstræde og Vingårdsstræde blev lagt i aske. Herefter sås i det østlige spir af Nikolaj kirke en 

ild, som formedelst en stærk sydøstenvind satte hele kirken i lue; og næsten samtidig som i dette 

spir sås i det vestlige meget højt oppe ligeledes en ild, som formedelst sin højde var umulig at 

dæmpe; den greb om sig, opbrændte hele spiret, som ved dets fald satte alle de underliggende gader 

i brand. Således var Store- og Lillekirkestræde og Færgestræderne på et øjeblik antændte; forme-

delst den vedholdende stærke sydøstenvind blev ligeledes en del af Østergade, indtil St. Jørgensga-

de, Højbrostræde og Gl. Strand indtil Vejerhuset, den sydlige del af Amagertorv, Hyskenstrædet, 

den sydlige del af Vimmelskaftet, Badstuestræde, Knabrostræde, Snarregadens ene side, Kompag-

nistræde, Farvergadens ene side, Kattesundet, Slutteriet, Lavendelstræde, Hestemøllestræde, stør-

stedelen af Rådhusstræde, Nytorv, Vajsenhuset og alle dets bygninger, Rådstuen, Nygade, Skovbo-

gade, Gammel Torv, noget af Skindergaden, Klædeboderne, Dyrkøb, noget af Nørregade, Frede-

riksberggade, Mikkel Bryggersgade, Smedebakken, Store- og Lille Larsbjørnsstræde, Vestergade, 

Studiestræde og størstedelen af St. Pedersstræde rov for ilden. Desuden er hele Vestervold og Nør-

revold fra Farvergade indtil Frue Sogns arbejdshus nedbrændt. Ilden er endnu den 8. juni ikke helt 

slukket. Faktisk brænder det stadig stærkt overalt. 

 

Observatoriet 

Den 16. juni lufttryk 28.3.2, temperatur 18 ½ grad, sv-vind           

Den 17. juni lufttryk 28.2.3, temperatur 16 ¾ grad, nv-vind 

Den 18. juni lufttryk 28.1.0, temperatur 15 ¾ grad, nv-vind 

Den 19. juni lufttryk 28.0.6, temperatur 17½ grad, nv-vind           

Den 20. juni lufttryk 28.1.4, temperatur 14 grader, nv-vind 

Den 21. juni lufttryk 28.1.6, temperatur 13 ¾ grad, nv-vind 

Den 22. juni lufttryk 28.1.9, temperatur 12 ½ grad, nv-vind           

Den 23. juni lufttryk 28.2.0, temperatur 11 ¾ grad, nv-vind 
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Paris, 10. juni 1795 

I Konventet meddeltes i går. På nogen tid har Capets søn været besværet med en hævelse på det 

højre knæ og på armen oven for den venstre hånd. Den 4. maj blev smerterne heftigere; den syge 

tabte spiselyst og en feber slog sig til. I eftermiddag har vi fået efterretningen: Capets søn er død. 

 

Paris 12. juni 1795 

I vor aftenpost i går læser man følgende” Ludvig 16des søns død måtte naturlig foranledige 1000 

fabler og 1000 modsigende rygter. Publicum- der, som Voltaire siger, aldrig tillader, at personer af 

høj stand dør en naturlig død- taler meget forskelligt om denne tildragelse, ligesom lidenskaberne er 

til, som revolutionsstormene har frembragt.  

 

Observatoriet 

Den 24. juni lufttryk 28.1.3, temperatur 13 grader, vsv-vind 

Den 25. juni lufttryk 28.0.4, temperatur 15 ½ grad, v-vind           

Den 26. juni lufttryk 27.10.0, temperatur 15 grader, vsv-vind 

Den 27. juni lufttryk 27.11.9, temperatur 9 ½ grad, nv-vind 

Den 28. juni lufttryk 28.0.4, temperatur 16 grader, nv-vind           

Den 29. juni lufttryk 28.0.4, temperatur 17 ¾ grad, ssv-vind 

Den 30. juni lufttryk 28.0.2, temperatur 16 ¾ grad, sv-vind 

         

Observatoriet 

Den 1. juli lufttryk 28.0.0, temperatur 17 grader, ssv-vind 

Den 2. juli lufttryk 27.11.2, temperatur 15 grader, nv-vind 

Den 3. juli lufttryk 28.2.4, temperatur 14 ¼ grad, nv-vind 

Den 4. juli lufttryk 28.2.6, temperatur 14 grader, sv-vind 

Den 5. juli lufttryk 28.2.8, temperatur 17 ¼ grad, ø-vind 

Den 6. juli lufttryk 28.3.6, temperatur 19 ¾ grad, n-vind 

Den 7. juli lufttryk 28.4.3, temperatur 18 ¾ grad, nø-vind 

Den 8. juli lufttryk 28.4.1, temperatur 19 grader, uvis vind 

 

Observatoriet 

Den 9. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 18 grader, ønø-vind 

Den 10. juli lufttryk 28.3.6, temperatur 19 grader, nø-vind 

Den 11. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 19 grader, sv-vind 

Den 12. juli lufttryk 28.0.9, temperatur 18 grader, sv-vind 

Den 13. juli lufttryk 28.0.9, temperatur 17 ¼ grad, ønø-vind 

Den 14. juli lufttryk 28.0.0, temperatur 18 grader, sv-vind 

Den 15. juli lufttryk 27.11.1, temperatur 13 ½ grad, nv-vind 

Den 16. juli lufttryk 27.11.0, temperatur 12 ¼ grad, nv-vind 

Den 17. juli lufttryk 27.10.0, temperatur 13 grader, nv-vind 

Den 18. juli lufttryk 27.11.0, temperatur 10 ½ grad, vnv-vind 

 

Observatoriet 

Den 19. juli lufttryk 28.1.0, temperatur 12 grader, nv-vind 
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Den 20. juli lufttryk 28.1.6, temperatur 14 ¾ grad, nv-vind 

Den 21. juli lufttryk 28.1.2, temperatur 16 ¾ grad, sø-vind 

Den 22. juli lufttryk 28.1.1, temperatur 16 grader, sø-vind 

Den 23. juli lufttryk 28.1.9, temperatur 17 ½ grad, s-vind 

Den 24. juli lufttryk 28.2.1, temperatur 18 grader, nø-vind 

Den 25. juli lufttryk 28.1.5, temperatur 17 grader, nø-vind 

Den 26. juli lufttryk 28.0.1, temperatur 16 grader, nø-vind 

 

Observatoriet 

Den 27. juli lufttryk 27.11.6, temperatur 15 ¾ grad, nø-vind 

Den 28. juli lufttryk 27.11.8, temperatur 20 grader, n-vind 

Den 29. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 17 grader, nv-vind 

Den 30. juli lufttryk 28.1.8, temperatur 16 grader, sv-vind 

Den 31. juli lufttryk 28.1.6, temperatur 17 grader, v-vind 

Den 1. august lufttryk 28.0.9, temperatur 16 ¼ grader, n-vind 

Den 2. august lufttryk 28.0.4, temperatur 17 ½ grad, ssv-vind 

 

Paris, 21. juli 1795 

Rughøsten i Frankrig falder velsignet ud; men prisen på kornet stiger endnu dagligt. Der mangler 

arbejdere til at besørge høsten, og man tilbyder nu en arbejder 100 franker for en dag. 

 

Observatoriet 

Den 3. august lufttryk 27.11.0, temperatur 15 grader, vsv-vind 

Den 4. august lufttryk 28.0.8, temperatur 14 ¾ grad, v-vind 

Den 5. august lufttryk 28.4.1, temperatur 15 grader, nv-vind 

Den 6. august lufttryk 28.5.1, temperatur 14 ¾ grad, nv-vind 

Den 7. august lufttryk 28.4.9, temperatur 16 ½ grad, n-vind 

Den 8. august lufttryk 28.4.0, temperatur 17 grader, sø-vind 

Den 9. august lufttryk 28.3.5, temperatur 16 ½ grad, sø-vind 

Den 10. august lufttryk 28.3.0, temperatur 16 ¼ grad, nv-vind 

Den 11. august lufttryk 28.2.0, temperatur 17 grader, ssø-vind 

Den 12. august lufttryk 28.2.7, temperatur 15 ½ grad, nv-vind 

Den 13. august lufttryk 28.3.0, temperatur 14 ¾ grad, nv-vind   

Den 14. august lufttryk 28.4.0, temperatur 17 ¼ grad, sø-vind 

Den 15. august lufttryk 28.3.6, temperatur 17 ½ grad, sv-vind   

 

Bregentved, 11. august 1795 

At der i året 1793 den 17. juli passerede et uvejr eller orcan på et strøg her over landet, vil endnu 

være i erindring, dog mest hos dem, som derved tog tab og skade på deres sæd m.v. På to steder i 

mit vænge, hvor havren af bemeldte uvejr blev slået af strået, lod jeg næste år jorden ligge i hvile, 

og på begge steder opvoksede hvede overalt på agrene, men kun tyndt. Da jeg var vis på, at på disse 

agre ikke var sået eller faldet et eneste hvedekorn, fandt jeg tilfældet meget besynderligt, og for at 

erfare, om denne af naturen selv frembragte hvede ville vedblive at forplante sin art, eller igen tabe 

sig, såede jeg forrige efterår en lille portion deraf, uden at kalke eller nedsalte den, som ellers er 
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brugelig; og skønt den blev lagt i mådelig og ikke brak jord, er den dog fremvokset og står nu i sin 

fuldkommenhed aldeles uden brandkorn, som kan erfares af dem, der måtte finde behag i at tage 

den i øjesyn. Da jeg er fuldkommen sikker på, at ikke et eneste hvedekorn er falden på de agre, hvor 

denne hvede først opvoksede, ej heller var hvedesæd på markerne rundt om mit vænge, om man vil 

supponere, at vejret kunne ført hveden derhen i hvilket fald dog måtte vokse hvede på flere steder, 

hvilket ej skete. Altså fortjener sagen opmærksomhed og gerne kommentarer fra offentligheden. C. 

Bøgvad, Rødhus i grevskabet Bregentved. 

  

Observatoriet 

Den 16. august lufttryk 28.3.0, temperatur 16 grader, ø-vind  

Den 17. august lufttryk 28.1.1, temperatur 15 ¾ grad, ønø-vind 

Den 18. august lufttryk 27.9.0, temperatur 13 ½ grad, sø-vind 

Den 19. august lufttryk 28.0.2, temperatur 14 grader, nnø-vind 

Den 20. august lufttryk 28.1.0, temperatur 15 ¾ grad, sv-vind 

Den 21. august lufttryk 27.11.0, temperatur 16 grader, nv-vind 

Den 22. august lufttryk 27.8.2, temperatur 15 ¾ grad, sv-vind 

Den 23. august lufttryk 27.10.8, temperatur 14 ½ grad, sv-vind 

Den 24. august lufttryk 28.4.5, temperatur 16 grader, nnø-vind 

 

Observatoriet 

Den 25. august lufttryk 28.6.0, temperatur 17 grader, sv-vind 

Den 26. august lufttryk 28.5.4, temperatur 18 grader, sv-vind 

Den 27. august lufttryk 28.5.0, temperatur 17 ¾ grad, sø-vind 

Den 28. august lufttryk 28.3.0, temperatur 18 ¾ grader, nv-vind 

Den 29. august lufttryk 28.4.9, temperatur 17 ¼ grader, nv-vind 

Den 30. august lufttryk 28.6.7, temperatur 15 ½ grad, ø-vind 

Den 31. august lufttryk 28.8.0, temperatur 16 ¼ grad, ø-vind 

Den 1. september lufttryk 28.8.5, temperatur 15 ½ grad, sø-vind 

Den 2. september lufttryk 28.8.0, temperatur 16 ¾ grad, sø-vind 

Den 3. september lufttryk 28.6.5, temperatur 17 grader, sø-vind 

 

Observatoriet 

Den 4. september lufttryk 28.5.0, temperatur 17 ¾ grad, sø-vind 

Den 5. september lufttryk 28.5.2, temperatur 17 grader, ssø-vind 

Den 6. september lufttryk 28.5.7, temperatur 18 ¼ grad, s-vind 

Den 7. september lufttryk 28.5.6, temperatur 19 grader, s-vind 

Den 8. september lufttryk 28.6.8, temperatur 21 grader, ssø-vind 

Den 9. september lufttryk 28.6.0, temperatur 20 grader, sø-vind 

Den 10. september lufttryk 28.5.7, temperatur 19 ½ grad, sø-vind 

Den 11. september lufttryk 28.5.5, temperatur 16 grader, nnv-vind 

 

Observatoriet 

Den 12. september lufttryk 28.6.4, temperatur 15 ¾ grad, nv-vind 

Den 13. september lufttryk 28.5.5, temperatur 16 grader, v-vind 



 201 

Den 14. september lufttryk 28.4.6, temperatur 14 ¾ grad, nv-vind 

Den 15. september lufttryk 28.5.3, temperatur 15 grader, nv-vind 

Den 16. september lufttryk 28.5.0, temperatur 15 grader, nnv-vind 

Den 17. september lufttryk 28.6.0, temperatur 14 ¾ grad, n-vind 

Den 18. september lufttryk 28.5.8, temperatur 15 ¾ grad, sø-vind 

 

Altona, 11. september 1795 

Med en stafette er her i dag indløbet, at de franske den 6. september passerede Rhinen, og at Düs-

seldorf har overgivet sig til de franske. 

 

Observatoriet 

Den 19. september lufttryk 28.5.5, temperatur 16 grader, ø-vind 

Den 20. september lufttryk 28.5.4, temperatur 13 ¼ grad, nø-vind 

Den 21. september lufttryk 28.5.6, temperatur 12 ¾ grad, nø-vind 

Den 22. september lufttryk 28.5.4, temperatur 11 ¾ grad, ønø-vind 

Den 23. september lufttryk 28.5.0, temperatur 12 grader, s-vind 

Den 24. september lufttryk 28.3.0, temperatur 13 ¼ grad, ssv-vind 

Den 25. september lufttryk 28.2.0, temperatur 14 grader, sv-vind 

Den 26. september lufttryk 27.11.9, temperatur 11 ¼ grad, nv-vind 

 

Observatoriet 

Den 27. september lufttryk 28.2.3, temperatur 11 ½ grad, nv-vind 

Den 28.september lufttryk 28.6.4, temperatur 12 grader, vnv-vind 

Den 29. september lufttryk 28.7.1, temperatur 13 ¼ grad, s-vind 

Den 30. september lufttryk 28.7.0, temperatur 14 grader, ssø-vind 

Den 1. oktober lufttryk 28.6.3, temperatur 13 ½ grad, ssø-vind 

Den 2. oktober lufttryk 28.5.0, temperatur 14 ¼ grad, sø-vind 

Den 3. oktober lufttryk 28.4.3, temperatur 15 grader, sø-vind 

Den 4. oktober lufttryk 28.3.6, temperatur 13 ¼ grad, sø-vind 

Den 5. oktober lufttryk 28.2.5, temperatur 14 grader, sø-vind 

Den 6. oktober lufttryk 28.2.9, temperatur 14 ¾ grad, vsv-vind 

 

London, 25. september 1795 

I alle provinser i dette land har vi fået de bedste efterretninger om en rig og frugtbar høst. I grevska-

berne Berkshire og Buckinghamshire kan ingen i 30 år erindre sig at have oplevet en sådan frugtbar 

høst, og det i længere end 2 måneder bestandig vedholdende smukke og varme vejr har mærkelig 

bidraget til at bringe hveden til fuldmodenhed og alt korn vel ind i laderne. 

 

Skalholt, 24. juli 1795 

Her på Sønderlandet har været den mildeste og behageligste vinter indtil hen imod sidst i april, men 

siden den tid og til indeværende måned det ublideste forårsvejrlig, snart med streng frost og kulde, 

snart igen ved pludselig stærk regn. På Vestlandet og Nordlandet derimod har vinteren været blandt 

de strengeste. Fiskeriet har på de fleste steder været godt. 
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Observatoriet 

Den 7. oktober lufttryk 28.4.5, temperatur 11 ½ grad, nv-vind 

Den 8. oktober lufttryk 28.4.4, temperatur 11 grader, nø-vind 

Den 9. oktober lufttryk 28.1.4, temperatur 11 grader, øsø-vind 

Den 10. oktober lufttryk 27.10.4, temperatur 9 grader, øsø-vind 

Den 11. oktober lufttryk 27.9.8, temperatur 8 ½ grad, sø-vind 

Den 12. oktober lufttryk 27.8.6, temperatur 9 ½ grad, sø-vind 

Den 13. oktober lufttryk 27.9.9, temperatur 12 ¼ grad, nø-vind 

Den 14. oktober lufttryk 27.11.0, temperatur 10 grader, øsø-vind 

 

Observatoriet 

Den 15. oktober lufttryk 27.11.9, temperatur 11 grader, sø-vind 

Den 16. oktober lufttryk 28.0.2, temperatur 12 grader, vnv-vind 

Den 17. oktober lufttryk 27.11.3, temperatur 10 ½ grad, s-vind 

Den 18. oktober lufttryk 28.1.5, temperatur 9 ¾ grad, sø-vind 

Den 19. oktober lufttryk 28.2.3, temperatur 11 grader, sø-vind 

Den 20. oktober lufttryk 28.1.4, temperatur 12 grader, ssv-vind 

Den 21. oktober lufttryk 27.10.6, temperatur 11 ½ grad, vsv-vind 

Den 22. oktober lufttryk 27.10.0, temperatur 13 grader, ssv-vind 

 

Observatoriet 

Den 23. oktober lufttryk 27.7.2, temperatur 12 ¾ grad, ssø-vind 

Den 24. oktober lufttryk 27.6.8, temperatur 11 ¼ grad, s-vind 

Den 25. oktober lufttryk 27.7.8, temperatur 10 grader, v-vind 

Den 26. oktober lufttryk 27.10.6, temperatur 11 grader, v-vind 

Den 27. oktober lufttryk 28.1.2, temperatur 10 ½ grad, vnv-vind 

Den 28. oktober lufttryk 28.1.1, temperatur 10 grader, sv-vind 

Den 29. oktober lufttryk 27.10.0, temperatur 11 ½ grad, sv-vind 

Den 30. oktober lufttryk 27.9.0, temperatur 10 ¾ grad, sv-vind 

Den 31. oktober lufttryk 27.10.0, temperatur 9 ¾ grad, vnv-vind 

 

Observatoriet 

Den 1. november lufttryk 27.10.6, temperatur 9 grader, sv-vind 

Den 2. november lufttryk 27.10.6, temperatur 9 ½ grad, ssv-vind 

Den 3. november lufttryk 27.11.0, temperatur 7 ½ grad, sv-vind 

Den 4. november lufttryk 28.0.8, temperatur -1 grad, n-vind 

Den 5. november lufttryk 28.2.0, temperatur -2 ¾ grad, sø-vind 

Den 6. november lufttryk 27.9.8, temperatur 6 grader, uvis vind 

Den 7. november lufttryk 28.1.8, temperatur 7 grader, uvis vind 

 

Observatoriet 

Den 8. november lufttryk 28.4.6, temperatur 5 ½ grad, ønø-vind 

Den 9. november lufttryk 28.8.0, temperatur 4 ¾ grad, nv-vind 

Den 10. november lufttryk 28.9.0, temperatur 3 ½ grad, nø-vind 
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Den 11. november lufttryk 28.6.0, temperatur 4 grader, v-vind 

Den 12. november lufttryk 28.2.2, temperatur 6 grader, nv-vind 

Den 13. november lufttryk 28.1.0, temperatur 5 grader, nv-vind 

Den 14. november lufttryk 28.2.0, temperatur -3 grader, vnv-vind 

Den 15. november lufttryk 28.3.6, temperatur 3 grader, nv-vind 

Den 16. november lufttryk 28.3.0, temperatur 4 grader, v-vind 

 

Observatoriet 

Den 17. november lufttryk 28.3.1, temperatur 6 grader, vsv-vind 

Den 18. november lufttryk 27.8.4, temperatur 5 grader, sv-vind 

Den 19. november lufttryk 27.5.0, temperatur 5 grader, vsv-vind 

Den 20. november lufttryk 27.6.2, temperatur 6 grader, v-vind 

Den 21. november lufttryk 27.10.1, temperatur 5 grader, sv-vind 

Den 22. november lufttryk 28.0.4, temperatur 3 ½ grad, sv-vind 

Den 23. november lufttryk 27.6.6, temperatur 4 ½ grad, sv-vind 

Den 24. november lufttryk 27.10.3, temperatur 4 grader, v-vind 

Den 25. november lufttryk 27.4.3, temperatur 6 grader, ssv-vind 

 

Observatoriet                         

Den 26. november lufttryk 27.4.7, temperatur 2 ½ grad, sv-vind 

Den 27. november lufttryk 27.7.6, temperatur 2 grader, v-vind 

Den 28. november lufttryk 27.8.6, temperatur 3 grader, nv-vind 

Den 29. november lufttryk 27.11.0, temperatur 1 ½ grad, nv-vind 

Den 30. november lufttryk 28.3.0, temperatur -4 ¾ grad, nnv-vind 

 

Observatoriet 

Den 1. december lufttryk 28.2.6, temperatur 1 ½ grad, sv-vind 

Den 2. december lufttryk 27.8.3, temperatur 3 grader, nv-vind 

Den 3. december lufttryk 27.6.9, temperatur 1 ¾ grad, nv-vind 

Den 4. december lufttryk 27.10.1, temperatur 1 ½ grad, ø-vind 

Den 5. december lufttryk 28.1.7, temperatur -½ grad, nnv-vind 

Den 6. december lufttryk 28.0.5, temperatur 1 ¾ grad, sv-vind 

Den 7. december lufttryk 28.5.1, temperatur - ¼ grad, ø-vind 

 

Observatoriet 

Den 8. december lufttryk 28.6.6, temperatur 1 grad, nø-vind 

Den 9. december lufttryk 28.7.0, temperatur 1 grad, uvis vind 

Den 10. december lufttryk 28.3.8, temperatur 4 grader, vnv-vind 

Den 11. december lufttryk 28.3.4, temperatur 2 grader, ø-vind 

Den 12. december lufttryk 28.3.8, temperatur -½ grad, ø-vind 

Den 13. december lufttryk 28.1.1, temperatur 1 ½ grad, ø-vind 

Den 14. december lufttryk 28.0.3, temperatur 2 ½ grad, sø-vind 

Den 15. december lufttryk 27.10.9, temperatur 5 ½ grad, sø-vind 

Den 16. december lufttryk 28.2.0, temperatur 5 grader, v-vind 
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Observatoriet 

Den 17. december lufttryk 28.2.5, temperatur 5 grader, sø-vind 

Den 18. december lufttryk 28.1.6, temperatur 6 grader, ssø-vind 

Den 19. december lufttryk 27.9.7, temperatur 6 ½ grad, v-vind 

Den 20. december lufttryk 27.5.7, temperatur 7 grader, v-vind 

Den 21. december lufttryk 28.2.8, temperatur -2 ¼ grad, nnv-vind 

Den 22. december lufttryk 27.9.4, temperatur 4 ½ grad, sv-vind 

Den 23. december lufttryk 27.10.2, temperatur 7 grader, v-vind 

Den 24. december lufttryk 28.4.0, temperatur 3 ¾ grad, sø-vind 

Den 25. december lufttryk 27.10.7, temperatur 4 ¼ grad, nv-vind 

 

Observatoriet                         

Den 26. december lufttryk 28.0.1, temperatur 3 ½ grad, vnv-vind 

Den 27. december lufttryk 28.3.4, temperatur 2 ¾ grad, nv-vind 

Den 28. december lufttryk 28.2.0, temperatur 2 ½ grad, sv-vind 

Den 29. december lufttryk 27.8.0, temperatur 7 grader, v-vind 

Den 30. december lufttryk 27.8.9, temperatur 4 ½ grad, vnv-vind 

Den 31. december lufttryk 28.3.7, temperatur 3 grader, sv-vind 
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 vind tryk  

Januar 1795 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn. Observationerne er foretaget enten kl. 07, 12 el-

ler 21. De er gengivet under Året 1795. Lufttrykobservationerne er korrigerede 

på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 n 765,5 Nr. Tulstrup: “stille rimfrost og hårdt, meget klart” -10,2 

2 s 763,2 Nr. Tulstrup: “begyndt at tø lidt”    2,1 

3 s 766,4     2,1 

4 s 770,5 Nr. Tulstrup; “ en stærk blæsende kulde og mørkt i vejret og regn om natten”    0,9 

5 vnv 756,8 Nr. Tulstrup: “ rug regn om morgenen”    4,0 

6 nv 763,0 Nr. Tulstrup: “ klart og lidt frost”    0,9 

7 sv 768,0     0,1 

8 uvis 763,0 Nr. Tulstrup: “lidt tø”    2,1 

9 n 761,4 Nr. Tulstrup: ” begyndt igen at fryse og der kom en jævn sne”   -0,8 

10 n 763,6 Nr. Tulstrup: ”hård frost”   -4,2 

11 nv 763,0 Nr. Tulstrup: ”frost”   -6,4 

12 nø 764,8 Nr. Tulstrup: ” lidt frost og lidt sne” 

Klemensker: ”denne dag kom her temmelig sne og vinter.” ”Den 12. januar be-

gyndte vinteren med frost og sne, som varede nogen tid, med meget hård frost 

og temmelig sne.” 

  -4,5 

13 nø 772,0    -8,3 

14 nø 773,0    -3,6 

15 ø 774,0    -2,7 

16 ø 769,4    -2,0 

17 ønø 762,2 Nr. Tulstrup: ” stille frost”   -1,4 

18 ø 758,0    -4,5 

19 ø 759,0 Nr. Tulstrup: ” kom en jævn sne om natten”   -5,8 

20 ønø 761,4    -6,7 

21 ø 764,8    -8,3 

22 ø 763,6    -6,7 
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23 uvis 758,0 Nr. Tulstrup: ” frøs usigeligt hårdt og rimtåge”   -8,3 

24 ø 760,5 Nr. Tulstrup: ”frøs usigeligt hårdt og rimtåge”   -8,3 

25 s 764,4 Nr. Tulstrup: ”frøs usigeligt hårdt og rimtåge”   -8,9 

26 v 762,4 Nr. Tulstrup: ” stærk klar frost”   -4,5 

27 sø 746,8 Nr. Tulstrup: ” sne og fygning”   -3,3 

28 nnv 745,5 Nr. Tulstrup: ” blev ved med klar frost i den uge” 

Klemensker: ”natten mellem den 27. og 28. januar blev det tøvejr, efter at det 

havde været temmelig hård vinter i 16 dage.” ”Henimod aften begyndte det på 

ny at sne og fryse temmelig stærkt.” 

  -3,9 

29 nø 752,4    -7,0 

30 nv 754,8    -8,0 

31 nv 759,6    -7,4 

 

Januar 1795 

Temperatur: -4,0 gr. C 

Tryk: 762,2 mm Hg 

 

 vind tryk  

Februar 1795 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn. Observationerne er foretaget enten kl. 07, 12 eller 

21. De er gengivet under Året 1795. Lufttrykobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 nv 760,5 Nr. Tulstrup: ” rimtåge og frost fra sydvest” -3,3 

2 sø 744,6 Nr. Tulstrup: ”hård frost” -2,0 

3 sø 741,8 Nr. Tulstrup: ”meget hård frost og sne af og til” -2,7 

4 sø 741,8 Nr. Tulstrup: ”snevejr og stærk snefygning” -0,8 

5 sø 754,4 Nr. Tulstrup: ”hård frost, der blev ved i den uge” -4,5 

6 nø 758,2  -5,8 

7 sv 760,5  -7,7 

8 sø 756,0 Nr. Tulstrup: “begyndt at tø lidt og regne, så der blev et stærkt vandløb. Ubehage- -6,7 
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ligt vejrlig.” 

9 sv 745,5 Klemensker: ”omslag til tø, efter at det havde været temmelig streng vinter i no-

gen tid med sne og frost og temmelig godt slædeføre”  

 0,1 

10 v 738,0   3,2 

11 vsv 735,5   5,3 

12 s 741,2 Nr. Tulstrup: ”begyndt at fryse på ny”  4,4 

13 nv 744,6 Klemensker: “igen temmelig frost” -0,2 

14 v 754,2 Nr. Tulstrup: “glat føre, mildt om dagen og nogle snebyger, igen frost og kold 

blæst fra nordvest” 

-1,1 

15 nv 768,4 Nr. Tulstrup: ”stille frost” -2,7 

16 vnv 776,4  -2,7 

17 nø 781,4 Nr. Tulstrup: ”frost” 

Klemensker: ”natten mellem den 16. og 17. februar var det meget hård frost og 

storm fra nordøst” 

-8,9 

18 nø 780,5 Nr. Tulstrup: ”frost” -10,5 

19 ø 776,4 Nr. Tulstrup: ”stærk blæst, frost” -7,0 

20 sø 775,5 Nr. Tulstrup: ”stærk blæst, frost” -2,0 

21 sø 770,5 Nr. Tulstrup: ”stærk blæst, frost” -2,0 

22 ø 763,0 Nr. Tulstrup: ”lidt frost” -1,7 

23 uvis 756,8  -0,8 

24 sv 753,0   0,7 

25 uvis 748,0 Nr. Tulstrup: ”omløbende vinde, hård frost i den uge og af og til kraftigt snefald”  2,2 

26 sv 745,5 Klemensker: ” i den sidste uge af februar frøs det ikke meget, men var temmelig 

godt vejr” 

 1,6 

27 sø 743,4   2,2 

28 n 745,5  -7,0 

 

Februar 1795 

Temperatur: -2,2 gr. C 

Tryk. 755,8 mm Hg 
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 vind tryk  

Marts 1795 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn. Observationerne er foretaget enten kl. 07,12 eller 

21. De er gengivet under Året 1795. Lufttrykobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 sø 752,0 Nr. Tulstrup: ”omslag til frost” 

Klemensker: ”i dag frøs det temmelig, og der var snefygning fra øst til sydøst.” ” 

De følgende dage var det mildere i vejret, dog med nogen frost, det tøede om da-

gen.”  

 -2,2 

2 v 756,6 Nr. Tulstrup: ”det sneede lidt kraftigt”  -2,2 

3 v 763,0 Nr. Tulstrup: ”begyndt at tø og blev sådan ved i nogle dage”   1,4 

4 sv 758,0 Højelse: ”snelandskab”   0,1 

5 sv 753,0    0,5 

6 ssø 743,2    0,8 

7 sv 746,2 Nr. Tulstrup: ”om eftermiddagen begyndte det at sne og fryse” 

Klemensker: ”ingen nattefrost natten mellem den 6. og 7. marts” 

  1,4 

8 nø 754,8 Nr. Tulstrup: ”frøs meget hårdt. Snevejr og stærk snefygning. Alle vandløb til-

stoppet, så det stod i søle” 

Klemensker: ”til morgen kom der igen sne og frost” 

 -2,9 

9 nø 766,8 Nr. Tulstrup: ”klar frost”  -7,2 

10 sø 753,0 Nr. Tulstrup: ”strengt vejr med frost, sne og fygning”  -2,6 

11 øsø 745,5 Nr. Tulstrup: ”snevejr og fygning”  -0,4 

12 nø 745,5 Nr. Tulstrup: ”snevejr og fygning”  -5,4 

13 ø 748,8   -6,9 

14 nø 754,4 Nr. Tulstrup: ”klar stille frost, meget hård frost” -10,4 

15 sv 759,8 Nr. Tulstrup: ”klar stille frost, meget hård frost”  -5,4 

16 sø 756,2 Nr. Tulstrup: ”snevejr og fygning og frost fra nord”  -3,5 

17 sø 748,6 Nr. Tulstrup: ”snevejr og fygning og frost fra nord”  -0,1 

18 ønø 752,4   -4,7 

19 v 759,2 Nr. Tulstrup: ”omslag i vejret, som om det ville blive tøvejr”  -7,2 
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20 vnv 763,0 Nr. Tulstrup: ”om eftermiddagen begyndte det at fryse hårdt igen” 

Klemensker: ” den 20. og 21. marts aftog kulden noget, efter at den havde været 

temmelig hård siden den 8. marts” 

 -0,7 

21 vnv 763,0 Nr. Tulstrup: ”kraftigt snefald”  -0,7 

22 vsv 761,0 Nr. Tulstrup: ”igen sne om morgenen og snart tø snart frost”   3,3 

23 vnv 760,5 Nr. Tulstrup: ”lod som det ville tø”   0,8 

24 v 758,8 Nr. Tulstrup: ”tøvejr”   1,7 

25 ssø 758,4 Klemensker: ” i dag temmelig godt tøvejr”. ”Denne dag blev kongens havre betalt 

på amtstuen efter kapiteltaksten, som var 9 mark pr. td.” 

  3,0 

26 s 760,5    3,3 

27 nø 761,8    3,9 

28 ø 763,6 Holmegård: ”stær, vibe, stork og vildgås er allerede kommet”   3,3 

29 ø 766,0    3,0 

30 ø 766,8 Nr. Tulstrup: ”i de dage godt vejr, men lidt nattefrost”   3,6 

31 ø 765,5    3,0 

 

Marts 1795 

Temperatur: -0,9 gr. C 

Tryk: 757,0 mm Hg 

 

 vind tryk  

April 1795 

Vejrlig observationerne fra den 18.-30. april er fra fregatten ”St. Thomas” på Hel-

singør rhed i Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på bag-

grund af observationer kl.12 (gengivet under Året 1795) fra observatoriet på Run-

detårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobserva-

tionerne. Vindretningerne fra den 1.-17. april er fra Holmen (gengivet under Året 

1795). 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

temp. 

1 øsø 764,2 Nr. Tulstrup: ” kom stærk regn mod aftenen”  3,6 

2 nø 765,8 Nr. Tulstrup: ” frøs hårdt om natten og klart solskin”  7,6 

3 nø 763,0 Nr. Tulstrup: ”klart vejr, frøs hårdt om natten”  3,3 

4 ø 763,4 Nr. Tulstrup: ”rugvejr”  1,4 
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5 ssø 763,0 Nr. Tulstrup: ”gråvejr”  2,0 

6 nø 763,6   2,9 

7 ø 765,5 Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr om dagen, frøs om natten”  3,9 

8 ø 766,8   5,8 

9 ø 768,0   6,7 

10 ø 770,5   8,3 

11 ø 768,0   7,9 

12 øsø 767,2   2,6 

13 øsø 771,2 Nr. Tulstrup:”sået”  0,4 

14 øsø 773,4   1,1 

15 s 770,5 Holevad: ” I foråret 1795 såedes 10 tdr. byg, hvor der havde været rug, 7 tdr. hav-

re i toften, og 20 skæpper boghvede i den nordre ende på Højlund vestre side.” 

 3,6 

16 ssv 760,5    5,8 

17 vsv 756,8  11,1 

18 s 754,2 (12) s b blandet luft (06) sv b blandet luft (09) sv b blandet luft (19) s b diset luft 12,0 

19 øsø 754,4 (16) øsø b klar luft (02) sø b diset luft (04) øsø b diset luft (24) øsø b klar luft 11,7 

20 sø 751,8 (16) sø b klar luft (08) s b klar luft 13,3 

21 ø 745,5 (12) ø laber klar luft (04) ønø laber klar luft (16) sø b diset luft 13,9 

22 s 748,0 (13) s b diset luft (04) sø b diset luft (20) sv b diset luft 13,3 

23 s 748,0 (16) s b klar luft (04) v m blandet luft (20) ssø b klar luft (24) ssv b klar luft 10,8 

24 s 747,4 (12) s m klar luft (04) s m klar luft (08) s m klar luft (20) s m klar luft 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at komme regn, regnet stærkt om natten” 

12,0 

25 ssø 753,4 (13) ssø m blandet luft (04) ssv rm blandet luft (08) ssv rm blandet luft 10,1 

26 v 759,6 (13) v 3 rm byge luft (01) ssv m tyk luft regn (09) sv rm (19) v rm blandet luft 

Nr. Tulstrup: ” regnet meget stærkt om natten og om dagen, siden hård blæst” 

  9,2 

27 v 763,0 (13) v 3 rm blandet luft (01) vsv m blandet luft (09) sv rm (21) v m blandet luft 13,3 

28 s 759,8 (13) s b blandet luft (01) v ll blandet luft (05) blandet luft (20) sv m tyk luft regn 12,9 

29 sv 758,8 (13) sv m blandet luft (01) vsv m tyk luft regn (04) vsv m (20) ssv b blandet luft 11,7 

30 ssø 757,4 (13) ssø b blandet luft (01) ssv b blandet luft (16) ssø m diset luft (24) sø m 

Nr. Tulstrup: ”om aftenen kom en grusom lynild og torden og en god regn” 

14,8 
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April 1795 

Temperatur: 7,9 gr. C 

Tryk: 760,7 mm Hg 

 

 vind tryk Maj 1795 

Vejrlig observationer fra fregatten ”St. Thomas” ved Helsingør i Øresund. Døg-

nets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

kl.12 (gengivet under Året 1795) fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksob-

servationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 n 758,0 (13) n laber diset luft (24) sø m diset luft (08) n laber diset luft (20) n ll diset luft  14,9 

2 nv 765,5 (13) nv b grå luft (08) nnv b grå luft (20) nv ll diset luft 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr i den uge” 

12,1 

3 n 769,6 (13) n b blandet luft (01) stille diset luft 15,3 

4 ssv 773,0 (13) ssv b blandet luft (01) stille diset luft (09) s blandet luft (21) sv b blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr” 

14,0 

5 vnv 770,5 (13) vnv m diset luft (01) vsv b blandet luft (09) diset luft (18) vnv b blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr” 

13,4 

6 nv 768,6 (13) nv 3 rm blandet luft (01) vnv m tyk luft (09) rm diset luft(21) nv m klar luft 11,5 

7 nv 763,0 (13) nv rm klar luft (09) nv rm klar luft (15) vnv rm skyet luft (17) v m grå luft 11,2 

8 nv 754,6 (13) nv stiv u med store regn - og haglbyger (01) vnv rm tyk luft (09) u haglby-

ger 

Nr. Tulstrup: ”blæsende”  

  9,3 

9 nnv 758,0 (13) nnv 3 rm klar og skyet luft (05) nv stiv u regn - og haglbyger (09) nv stiv u 

regn - og haglbyger (17) nnv 2 rm klar og skyet luft 

  8,7 

10 ssø 754,0 (13) ssø m tyk luft (01) nv b bygeluft (10) vsv laber grå luft (21) sv b tyk luft 

regn 

  6,2 

11 nv 745,5 (13) nv 3 rm skyet luft med byger og regn (01) vsv b tyk luft regn (10) nv 3 rm   

bygeluft (21) nø rm grå luft 

Nr. Tulstrup: ” sået byg” 

  5,3 
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12 n 754,8 (13) nv rm klar luft (01) nnø rm grå luft (05) nnø 2 rm sne luft (09) n 2 rm byge- 

luft (21) n m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”sået byg” 

Klemensker: ”i dag faldt der sne, og der var frost om nætterne og en temmelig 

kulde i luften” 

  4,6 

13 nnv 759,2 (13) nnv rm byge luft (01) sv laber byge luft (08) n (17) nnv m klar og skyet luft 

Nr. Tulstrup: ” strenge haglbyger og sne så jorden var ganske hvid og frossen 

om morgenen, ganske koldt i den uge” 

  4,0 

14 n 760,5 (13) n b bygevejr (01) nv b haglbyger (09) v b haglbyger (20) stille byge luft 

Nr. Tulstrup: ”jorden ganske frossen, is over hele vores dam, hagl som lå natten 

over” 

  5,3 

15 nø 761,8 (13) nø b byge luft (01) nv ll byge luft (09) n b haglbyger (22) ssø rm tyk luft 

regn 

Nr. Tulstrup: ”lidt sne om morgenen, trak senere hen på dagen sammen til regn 

og kold regn hen mod aften, såede dog lidt byg” 

  5,9 

16 vnv 756,2 (13) vnv 3 rm store hagl - og regnbyger (01) sv 3 rm tyk luft regn (10) vsv 3 rm 

med store hagl - og regnbyger (21) vnv rm byge luft 

Nr. Tulstrup: ”regnede om natten og morgenen, men siden gik vinden i nordvest 

igen, meget kold blæst og strenge regnbyger med hagl” 

  4,6 

17 v 767,2 (13) v m klar og skyet luft (05) v 2 rm byge luft (20) sv b byge luft (23) ssv b 

Nr. Tulstrup: ” der lå sne på jorden om morgenen og frost, senere stille vejr” 

  5,9 

18 ssv 766,8 (13) ssv b klar og diset luft (01) s m blandet luft (09) ssø rm (21) ssv laber klar 

luft 

Nr. Tulstrup: ” meget smukt vejr, sået stubbyg” 

14,0 

19 stille 767,4 (13) stille blandet luft (01) ssv laber klar luft (09) diset luft (21) stille blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”meget godt vejr, sået stubbyg” 

16,5 

20 nv 768,4 (13) nv rm klar og skyet luft (01) stille regnbyger (11) nv m (19) nv b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at blæse igen” 

Klemensker: ”i dag blev vi færdige med at så” 

14,0 

21 v 770,5 (13) v b tyk luft og regn (01) nv b klar luft (09) nv (21) vnv b tyk luft og regn 13,4 

22 vnv 763,0 (13) vnv én storm klar og skyet luft (01) vnv m tyk luft regn (09) nv 3 rm byge 

luft (11) nv u byge luft (17) nv stiv u diset luft (21) nv 3 rm blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”meget streng blæst” 

10,3 
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23 nv 757,2 (13) nv u byge luft (01) vnv 3 rm blandet luft (05) nv u (21) vnv 3 rm byge luft 

Nr. Tulstrup: ”meget streng blæst, støvregn fra midnat til om morgenen” 

  7,4 

24 nv 754,6 (13) nv 3 rm klar og skyet luft (01) vnv 3 rm blandet luft (21) nv rm blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”klart vejr og meget streng nv blæst” 

  8,7 

25 nnv 758,8 (13) nnv 2 rm skyet luft (01) n rm blandet luft (09) byge luft (21) nv b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”blæst”  

  7,4 

26 vnv 759,2 (13) vnv 2 rm byge luft (01) vnv b blandet luft (08) nnv r rm haglbyger (21) vnv 

m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”kom en skøn regn” 

  2,1 

27 nnv 761,8 (13) nnv m klar og skyet luft (01) vnv b blandet luft (17) nv (21) nv b blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”norden vind” 

12,4 

28 n 763,0 (13) n m klar og skyet luft (01) nv b blandet luft (09) n b (20) n laber klar luft 12,8 

29 ssv 759,2 (13) ssv rm bygeluft (01) s laber diset luft (09) m byge luft (17) ssø m skyet luft   8,4 

30 ssø 753,0 (13) ssø m tyk luft regn (01) ssø m tyk luft regn (09) ssø  regn (17) sv laber regn 

Nr. Tulstrup: ”regnet lidt natten igennem og om morgenen en god regn, siden 

tørvejr” 

10,3 

31 vnv 758,0 (13) vnv m byge luft (01) ø tyk luft med regn (09) n b regn (20) vnv b byge luft 12,8 

 

Maj 1795 

Temperatur: 9,8 gr. C 

Tryk: 761,3 mm Hg 

 

 vind tryk Juni 1795 

Vejrlig observationerne fra den 1.-4. juni er fra fregatten ”St. Thomas” fortøjet 

på Helsingør rhed i Øresund. Vejrlig observationerne fra den 5.-30. juni er fra 

orlogsskibet ”Dannebroge” fortøjet i Renden for København i Øresund. Døgnets 

temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer kl.12 

(gengivet under Året 1795) fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservatio-

nerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 nø 760,5 (13) nø laber klar og skyet luft (01) stille byge luft (09) n ll (21) sv laber klar luft 

Nr. Tulstrup: ”sået hvede” 

12,4 
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2 sø 762,2 (13) sø m diset luft (01) ssø b klar luft (09) ssø m diset luft (17) sø 2 rm diset luft 14,6 

3 sv 763,0 (13) sv laber diset luft (01) øsø 3 rm byge luft (09) ssø (21) n ll og stille diset 

luft 

15,2 

4 sø 763,4 (13) sø laber diset luft (01) øsø ll blandet luft (05) blandet luft (21) øsø b diset 

luft 

19,6 

5 sø 765,5 (13) sø b klar luft (06) ssø b klar luft (11) ssø laber klar luft (21) øsø b klar luft 17,7 

6 øsø 764,0 (13) øsø b klar luft (04) ønø b klar luft (09) øsø b klar luft (21) øsø b skyet luft 

Nr. Tulstrup: ”blæst” 

19,0 

7 ssø 763,0 (13) ssø b klar luft (01) øsø b klar luft (09) sø klar luft (21) øsø frisk b klar luft 

Nr. Tulstrup: ” varm blæst og varmt” 

20,9 

8 øsø 763,0 (13) øsø b skyet luft (01) sø b klar luft, lynen i sv (09) øsø b (18) s laber klar luft  20,2 

9 ssø 766,8 (13) ssø laber tyk luft (03) ssv ll diset luft (08) diset luft (20) ssø laber blandet 

luft 

19,0 

10 øsø 768,0 (13) øsø laber klar luft (01) øsø laber blandet luft (09) nø (21) sø b klar luft 18,7 

11 vnv 763,0 (13) vnv laber grå luft (03) vnv torden, lynild og regn (21) nnv laber grå luft 17,7 

12 nnv 759,8 (13) nnv laber grå luft (04) nnv b grå luft (08) n b grå luft (19) nø (21) sø b grå 

luft 

15,2 

13 ssv 761,8 (13) ssv laber skyet luft (01) ssø b grå luft (06) s tyk luft (19) ssv laber klar luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk varme og tørt, kom lidt dug to gange i den uge, men det 

hjalp ikke på tørken” 

14,9 

14 ssø 764,2 (13) ssø laber klar luft (01) sø laber klar luft (07) øsø (21) nnø mest stille klar 

luft 

Nr. Tulstrup: ”vinden igen i sydøst” 

16,5 

15 sv 763,8 (13) sv b klar luft (01) sø laber klar luft (09) sø laber klar luft (21) s ll klar luft 19,0 

16 sø 763,4 (14) sø laber klar luft (01) sø laber klar luft (08) stille (18) ssv laber klar luft  19,6 

17 vnv 761,2 (13) vnv b klar luft (03) vsv laber klar luft (08) nnø ll klar luft (21) vnv b tyk luft 17,4 

18 var 758,0 (13) var laber klar luft (01) vnv b tyk luft (08) v b tyk luft (21) nnv ll klar luft 16,2 

19 vnv 756,8 (13) vnv laber klar luft (01) nv laber skyet luft (09) nv klar luft (21) n b klar luft 18,4 

20 n 758,8 (13) n stiv b klar luft (01) nnv stiv b grå luft (08) skyet luft (19) nnø b klar luft 14,0 

21 vnv 759,2 (13) vnv b klar luft (01) nø b klar luft (10) nv b regn (19) v b regnbyger og regn 

Nr. Tulstrup: ”så ud til regn” 

13,7 

22 nv 759,8 (13) nv m skyet luft (03) vnv b skyet luft (06) nv regn (21) vnv laber skyet luft 

Nr. Tulstrup: ”kom nogle småregn” 

12,1 
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23 vsv 760,5 (13) vsv m skyet luft (01) vnv laber skyet luft (10) skyet luft (21) nv laber klar 

luft 

11,2 

24 vsv 758,6 (14) vsv m grå luft og regn (03) ssv b grå luft og regn (09) m (19) v rm regnby-

ger 

Nr. Tulstrup: ”kom en skøn regn”  

12,7 

25 vsv 756,4 (13) vsv laber skyet luft regnbyger (01) vnv b grå luft (21) v laber regnagtig luft 15,9 

26 sø 750,5 (13) sø stiv b grå luft (01) v laber grå luft (09) ssv laber (21) sv b skyet luft 

Klemensker: ”kom der her en temmelig god regn, efter at det i sommeren indtil 

da havde været stærk tørke” 

15,2 

27 nv 754,8 (13) nv 2 rm bygeluft (03) vnv b klar luft (09) vnv rm (21) vnv rm regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”nogle regnbyger” 

  8,4 

28 vnv 756,4 (13) vnv laber skyet luft (03) nv rm skyet luft (07) vnv grå luft (20) nv ll klar luft 16,5 

29 sv 756,4 (13) sv b klar luft (04) nv laber klar luft (08) sø klar luft (21) sv b klar luft 18,7 

30 ssø 756,0 (13) ssø laber skyet luft (03) vsv ll grå luft og regn (09) var ll (21) stille klar luft 17,4 

 

Juni 1795 

Temperatur: 16,3 gr. C 

Tryk: 760,4 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juli 1795 

Vejrlig observationer fra orlogsskibet ”Dannebroge” fortøjet i Renden for Kø-

benhavn i Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på bag-

grund af observationer kl.12 (gengivet under Året 1795) fra observatoriet på 

Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårns-

observationerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 s 755,5 (13) s laber klar luft (01) stille klar luft (05) nv (08) stille grå luft (21) s b klar 

luft 

Nr. Tulstrup: ” lidt regn”  

18,0 

2 vnv 753,4 (13) vnv laber skyet luft (01) s b skyet luft (10) stille regn (21) nv b grå luft  15,5 

3 nv 761,4 (13) nv b skyet luft (01) vnv stiv b grå luf(10) vnv b skyet luft (21) vnv b klar 

luft  

14,5 
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4 vsv 761,8 (13) vsv laber skyet luft (02) nv laber diset luft (09) v laber (21) stille grå luft 14,2 

5 nnø 762,2 (13) nnø laber klar luft (01) n laber klar luft (09) ø ll skyet luft (21) nv b skyet 

luft 

18,3 

6 n 764,2 (13) n b undertiden torden og regn (01) nnv frisk b skyet luft (22) nø b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”varmt og tørt hver dag” 

21,4 

7 nv 766,2 (13) nv stiv b skyet luft (01) n b klar luft (09) nnø b klar luft (22) stille klar luft 

Nr. Tulstrup: ”andre steder faldt der tordenregn” 

20,1 

8 s 765,8 (13) s ll klar luft (02) nv laber klar luft (09) stille klar luft (21) stille skyet luft 20,5 

9 ssø 765,5 (13) ssø b grå luft (01) sø laber lynen i nv (10) ø ll klar luft (21) nv ll skyet luft 19,2 

10 stille 764,2 (12) stille skyet luft (02) n ll klar luft (09) nø ll skyet luft (21) nv laber skyet luft 20,5 

11 sv 760,5 (13) sv laber klar luft (01) nv laber skyet luft (08) øsø (21) sv laber klar luft 20,5 

12 nv 757,4 (13) nv ll skyet luft (04) stille skyet luft (22) stille skyet luft (24) ø ll lynede i sv 

Nr. Tulstrup: ” stærk varme hver dag og tørt, så afgrøderne er begyndt at van-

smægtes”  

19,2 

13 n 757,4 (13) n laber klar luft (03) øsø stiv b skyet luft (08) ønø (21) ssv laber klar luft 

Nr. Tulstrup: ” lidt tordenregn om morgenen og lidt senere på dagen” 

18,3 

14 sv 755,5 (13) sv b skyet luft (03) ssv laber klar luft (10) v ll skyet luft (20) sv laber klar 

luft 

Nr. Tulstrup: ”tørt” 

19,2 

15 nv 753,2 (13) nv 2 rm skyet luft (02) vnv m grå luft (09) vnv skyet luft (20) nnv b klar 

luft 

Nr. Tulstrup: ”overmåde stærk blæst” 

13,6 

16 nnv 753,0 (13) nnv stiv b skyet luft (01) nv stiv m med regnbyger og torden (05) vnv b 

regnbyger (21) nv b regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”stærk blæst og lidt regn” 

12,0 

17 nv 750,5 (13) nv 3 rm skyet luft (01) vnv b regnbyger (09) v rm (21) vnv stiv b skyet luft 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn” 

13,0 

18 nv 753,0 (13) nv rm regnbyger (01) nv b skyet luft (21) vnv rm bygeluft torden og lynen 

Nr. Tulstrup: ”blæst” 

  9,8 

19 vnv 758,0 (12) vnv m skyet luft (03) nø m opklarende luft (09) vnv m (20) vnv b skyet luft 

Nr. Tulstrup: ”blæst” 

11,7 

20 v 759,2 (13) v b skyet luft (01) v m skyet luft (08) vnv b skyet luft (21) sv ll skyet luft 15,1 

21 øsø 758,4 (13) øsø laber skyet luft (04) vsv b grå luft (08) sv b grå luft (20) ø ll klar luft 17,6 
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22 øsø 758,2 (13) øsø m grå skyet luft (01) øsø b klar luft (07) m skyet luft (21) ssø b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”mestendels regn hele dagen” 

16,7 

23 vsv 759,8 (13) vsv laber tordenagtig luft (03) ssø laber klar luft (19) ø ll tordenagtig luft 

Nr. Tulstrup: ” regn, siden godt tørvejr” 

18,6 

24 stille 760,8 (13) stille klar luft (01) stille skyet luft (09) solskin blå luft (21) nnø b skyet luft 

Holevad: ” Dette års høavl var 21 læs på Smerup made, bag Højlund 7 læs, i tof-

ten 3 læs, i Hans Eglersens kær 1 læs, 1 læs kløver, i alt 33 læs.” 

19,2 

25 nnø 759,0 (13) nnø frisk b skyet luft (01) nnø b klar luft (21) stille grå luft undertiden regn 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr” 

18,0 

26 sø 755,8 (13) sø b skyet luft (01) nø m skyet luft (09) ønø b grå luft (21) øsø ll skyet luft 16,7 

27 n 754,2 (13) n m skyet luft og regn (03) nø b grå luft (09) regn (17) n m tyk luft og regn  

Klemensker: ”det regnede næsten hele dagen” 

16,4 

28 nv 754,6 (13) nv b klar luft (01) n b skyet luft (07) nø b klar luft (19) nv laber klar luft 21,7 

29 nv 760,5 (13) nv m klar luft (03) vnv b overtrukken luft (08) grå luft (21) vsv b skyet luft 18,0 

30 vsv 759,6 (13) vsv m skyet luft (01) vsv b tyk og regnagtig luft (21) vsv b tykke skyer 16,7 

31 nv 759,2 (13) nv laber klar luft (03) vnv laber grå luft (09) var laber (20) nø laber klar luft 18,0 

 

Juli 1795 

Temperatur: 17,2 gr. C 

Tryk: 758,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

August 1795 

Vejrlig observationer fra orlogsskibet ”Dannebroge” fortøjet i Renden for Kø-

benhavn i Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på bag-

grund af observationer kl.12 (gengivet under Året 1795) fra observatoriet på 

Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårns-

observationerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 stille 757,4 (13) stille grå og skyet luft (03) sø b grå luft og regn (09) vnv (21) vsv b skyet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”begyndte at regne”  

17,1 
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2 s 756,4 (13) s b optrækkende luft (03) sv laber grå luft (14) regnbyger (21) ssv b skyet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”kom stærk regn” 

18,7 

3 sv 753,0 (13) sv b og m regnbyger skyet luft (01) ssv b skyet luft (20) sv b tykt regnvejr 

Nr. Tulstrup: ”om eftermiddagen stærk regn”  

15,6 

4 vnv 757,2 (13) vnv m skyet luft (02) nv b og m tykt regnvejr (21) vnv b opklarende luft 15,3 

5 nv 765,8 (13) nv m skyet luft (01) vnv b klar luft (09) vnv b skyet luft (21) nv b klar luft 15,6 

6 nv 768,2 (13) nv b klar luft (03) nv b skyet luft (09) vnv b klar luft (21) nv ll klar luft 15,3 

7 nø 767,4 (13) nø b klar luft (01) nv laber klar luft (09) nø laber klar luft (19) nnø b klar 

luft 

17,4 

8 s 765,5 (13) s b klar luft (01) nnø b klar luft (09) ssø b klar luft (21) ssø m skyet luft 18,1 

9 ssø 764,0 (13) ssø rm grå skyet luft (01) ssø m skyet luft (09) ssø rm (21) ssø b grå luft 

regn 

Nr. Tulstrup: ”kom en god regn” 

17,4 

10 ø 763,0 (13) ø ll klar luft (01) ssø laber grå luft regn (09) klar luft (21) ssø laber klar luft 17,1 

11 sv 760,5 (13) sv laber tyk luft regn (01) ssø b regn (09) var (21) øsø laber tyk luft regn 18,1 

12 vnv 762,0 (13) vnv laber blandet luft (01) stille tyk luft regn (09) vnv b skyet luft (21) vnv 

b blandet luft  

16,2 

13 nnø 763,0 (13) nnø b klar luft (02) nv b skyet luft (09) nø laber klar luft (21) sø ll skyet luft 15,3 

14 stille 765,5 (13) stille klar luft (02) ø b klar luft (09) sø laber klar luft (21) ssv ll klar luft 18,4 

15 sø 764,2 (13) sø ll klar luft (01) stille klar luft (09) stille klar luft (21) stille skyet luft (23) 

ø 

18,7 

16 øsø 763,0 (13) øsø b klar luft (01) ø b skyet luft (09) ø b klar luft (21) øsø b klar luft 

Klemensker: ”i ugen mellem den 16. og 22. august var der ikke noget godt høst-

vejr” 

16,8 

17 ønø 758,2 (13) ønø ll klar luft (01) stille klar luft (08) nø klar luft (21) sø frisk b skyet luft 

Holevad: ”Årets kornavl gav 49 tdr. rug, 30 tdr. byg, 39 tdr. havre og 28 tdr. 

boghvede.  Samme år kostede 1 td. rug 4 rdr., 1 td. byg 3 rdr., 1 td. havre 11 

mark og 1 td. boghvede 15 mark.” 

16,5 

18 sø 758,0 (13) sø 2 rm tyk regnagtig luft (01) ssø m skyet luft (21) nø b grå luft og regn 13,7 

19 nø 756,0 (13) nø b skyet luft (01) nv n tyk luft regn (05) regnbyger (21) nnv laber klar 

luft 

14,3 

20 ssv 758,0 (13) ssv b tyk luft regn (01) nv laber klar luft (10) regn (19) vnv m opklarende 

luft 

16,5 
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21 vnv 753,0 (13) vnv u klar luft (02) vnv m skyet luft (09) vnv u (21) vnv laber klar luft 16,8 

22 vsv 746,0 (13) vsv m grå og skyet luft (01) stille klar luft (09) sø (21) sv m grå skyet luft 

Klemensker: ”kom hér en temmelig stærk tordenregn”.  

16,5 

23 ssø 752,2 (13) ssø laber skyet luft (02) vsv m blandet luft (08) ssv b (20) nnø ll skyet luft 

Nr. Tulstrup: ”grå blæst” 

14,9 

24 nø 766,6 (13) nø b klar luft (01) nv b klar luft (06) nnø b regnbyger (21) stille klar luft 

Nr. Tulstrup: ”høstet havre” 

16,8 

25 sv 770,5 (13) sv b blændende solskin (01) stille klar luft (08) grå luft (21) stille klar luft 18,1 

26 s 768,8 (13) s laber klar luft (01) stille tåget (09) s ll tågeluft (21) ssø b klar luft (23) sø 

b 

19,3 

27 ssø 768,0 (13) ssø stiv b klar luft (01) sø b grå luft (07) sø klar luft (21) ssø m klar luft 19,0 

28 stille 763,0 (13) stille grå og tordenagtig luft (01) ssø m klar luft (09) nv (21) n b skyet luft 

Nr. Tulstrup: ”høstet rug” 

20,3 

29 nnv 767,4 (13) nnv b diset solskin (01) nv b skyet luft (09) grå skyet luft (20) nv ll skyet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”meget godt vejr” 

Klemensker: ” i dag blev vi færdige med høsten.” ”Rugen var god næsten over-

alt på Bornholm og vi fik 16 læs rug, men den anden sæd var små, og vi fik også 

et læs ærter, dog med okseøje.” ”Den sidste uge i august var det meget godt 

høstvejr, den forrige uge var temmelig våd, så vi kørte rugen ind i regnvejr.” 

”Vi fik 18 tdr. rug og 4 skæpper, det var et godt rugår på Bornholm.”  

18,4 

30 stille 772,0 (13) stille klar luft (01) nv ll skyet luft (09) klar luft (20) nø laber grå skyet luft 

Nr. Tulstrup: ”om morgenen meget varmt vejr” 

16,2 

31 øsø 775,5 (13) øsø b klar luft (02) ø b klar luft (05) ø b (09) sø b klar luft (21) sø m klar 

luft 

17,1 

 

August 1795 

Temperatur: 17,0 gr. C 

Tryk: 761,9 mm Hg 
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 vind tryk  

September 1795 

Vejrlig observationerne er fra orlogsskibet ”Dannebroge” fortøjet i Renden for 

København i Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på 

baggrund af observationer kl.12 (gengivet under Året 1795) fra observatoriet på 

Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårns-

observationerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

temp. 

1 øsø 776,6 (13) øsø m klar luft (01) sø b klar luft (09) øsø m klar luft (21) sø m klar luft  17,1 

2 ssø 775,5 (13) ssø m klar luft (01) sø m klar luft (09) sø b klar luft (21) øsø rm klar luft 18,6 

3 ssø 771,6 (13) ssø m klar luft (01) øsø b klar luft (09) øsø b klar luft (21) sø m klar luft 18,9 

4 ssø 768,0 (13) ssø m klar luft (01) sø stiv b klar luft (09) sø klar luft (21) øsø m klar luft 19,9 

5 s 768,4 (13) s laber klar luft (01) ssø b klar luft (09) s b klar luft (21) sø laber klar luft 

Nr. Tulstrup: ”i den uge var en stærk korntørring med solskin og blæst”  

18,9 

6 s 769,4 (13) s b klar luft (01) sø laber klar luft (09) s laber klar luft (21) ssø b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk lummer varme” 

20,5 

7 sø 769,2 (13) sø laber klar luft (01) ssø laber klar luft (08) s b klar luft (21) sø ll klar luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk tørke hver dag” 

21,4 

8 stille 772,2 (13) stille klar luft (01) sø ll klar luft (09) ssø ll klar luft (21) sø laber klar luft 23,9 

9 sø 770,5 (13) sø ll klar luft (01) ssø laber klar luft (09) øsø b klar luft (21) sø ll klar luft 22,7 

10 ssø 769,4 (13) ssø laber klar luft (01) sø ll klar luft (18) solskin diset luft (21) stille diset 

luft 

22,1 

11 stille 769,0 (13) stille blændende solskin (01) nnø laber overtrukken luft (21) nv b klar luft 17,7 

12 nnv 771,4 (13) nnv stiv b skyet luft (01) nv ll klar luft (09) nnv m skyet luft (21) n ll klar 

luft 

17,4 

13 v 769,0 (13) v b skyet luft (01) nv ll klar luft (09) sv b skyet luft (17) v (21) nv b klar 

luft 

17,7 

14 nnv 766,8 (13) nnv 2 rm regnbyger (01) v overtrukken luft (09) nnv rm (19) nnv b skyet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk tørke hver dag” 

16,1 

15 n 768,6 (13) n b blandet luft (01) nv laber overtrukken luft (09) nnø b klar luft (21) nnv 

laber klar luft 

16,4 

16 nnv 768,0 (13) nnv m klar luft (01) nv laber klar luft (07) nv m (21) nnv laber klar luft 16,4 

17 stille 770,5 (13) stille klar luft (01) nnv laber klar luft (09) n grå luft (21) var laber klar luft 16,1 
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18 var 769,6 (13) var ll grå luft (02) ssø b klar luft (08) øsø b grå luft småregn (21) n laber 

klar luft 

17,4 

19 stille 769,0 (13) stille klar luft (01) n ll blandet luft (09) ø ll grå skyet luft (21) nø laber klar 

luft 

17,7 

20 nnø 768,8 (13) nnø ll blandet luft (01) nø laber klar luft (10) n blandet luft (21) nnø m klar 

luft 

14,2 

21 nø 769,2 (13) nø b klar luft (01) ønø rm klar luft (09) mø b klar luft (21) nø m grå luft 13,6 

22 ønø 768,8 (13) ønø ll skyet luft (01) ønø b klar luft (09) ønø klar luft (21) ø ll skyet luft 12,4 

23 ssv 768,0 (13) ssv b skyet luft (01) ø b klar luft (07) sø b blandet luft (21) s grå skyet luft 12,7 

24 sø 763,0 (13) sø stiv b grå luft (01) ssv b tyk luft regn (09) s b (21) var laber klar luft 14,2 

25 vsv 760,5 (13) vsv m tyk luft regn (01) stille klar luft (08) vsv b grå luft (21) nv m skyet 

luft 

15,2 

26 nv 754,8 (13) nv rm byge luft (01) vnv m skyet luft (08) tyk fugtig luft (21) nø rm skyet 

luft 

11,7 

27 nv 761,2 (13) nv m skyet luft (01) nø rm skyet luft (09) n m klar luft (21) nnv b klar luft 12,1 

28 nnv 771,4 (13) nnv b blandet luft (01) nv b klar luft (09) nv b blandet luft (21) stille klar 

luft 

12,7 

29 s 773,2 (13) s laber klar luft (01) vnv ll klar luft (09) ssø ll klar luft (21) s m klar luft 14,2 

30 ssø 773,0 (13) ssø m klar luft (01) ssø b klar luft (09) sø m klar luft (21) ssø m klar luft 15,2 

 

September 1795 

Temperatur: 16,8 gr. C 

Tryk: 768,8 mm Hg 

 

 vind tryk  

Oktober 1795 

Vejrlig observationerne fra den 1.-19. oktober er fra orlogsskibet ”Dannebroge” 

fortøjet i Renden for København i Øresund. Vejrlig observationer fra den 20.-

31. oktober er fra fregatten ”St. Thomas” på Helsingør rhed i Øresund. Døgnets 

temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer kl.12 

(gengivet under Året 1795) fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservatio-

nerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

temp. 

1 s 771,2 (13) s b klar luft (01) ssø m klar luft (09) s m klar luft (17) sø b (21) ssø b klar 

luft 

15,2 
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2 s 768,0 (13) s laber klar luft (01)ssø laber klar luft (09) klar luft (21) ssø laber klar luft 16,1 

3 stille 766,2 (13) stille klar luft (01) sø ll klar luft (09) øsø ll klar luft (21) ssv ll klar luft 17,1 

4 sø 764,2 (13) sø b diset luft (02) sø b tykagtig luft (09) sø m skyet luft (21) ssø b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”til denne tid havde der været en stærk tørke, så at alle holdt op 

med at så rug, men den aften begyndte det at regne” 

15,0 

5 ssø 761,6 (13) ssø b skyet luft (01) ssø b klar luft (07) ssø b (20) v laber tyk luft regn 15,8 

6 ssv 762,4 (13) ssv b skyet luft (01) ssv laber overtrukken luft (21) sv b grå luft og regn 16,7 

7 nv 766,6 (13) nv rm skyet luft (01) vnv b klar luft (09) nv rm klar luft (21) nv b klar luft 12,7 

8 stille 766,4 (13) stille klar luft (01) nv b klar luft (09) nø ll klar luft (21) ønø b klar luft 12,1 

9 sø 758,8 (13) sø 2 rm skyet luft (01) øsø m klar luft (09) klar luft (21) øsø 2 rm skyet luft 12,1 

10 sø 751,4 (13) sø u skyet luft (01) øsø 2 rm skyet luft (09) sø rm (21) øsø u regnagtig luft 

Nr. Tulstrup: ”havde truet med regn i nogle dage, men begyndte den aften og 

blæste og regnede meget stærkt om natten” 

  9,6 

11 øsø 749,6 (13) øsø rm regn (01) øsø u regnagtig luft (08) øsø m regn (21) øsø m regn 

Nr. Tulstrup: ”ruskregn”  

  8,9 

12 ønø 746,8 (13) ønø m grå luft (01) sø m og rm overtrukken luft (21) ønø m opklarende luft 10,2 

13 var 749,8 (13) var ll klar luft (01) nø m skyet luft (09) ø frisk b (20) øsø laber klar luft  13,6 

14 ssø 753,0 (13) ssø b grå luft (01) øsø laber grå luft (09) sø b skyet luft (21) ssø b grå luft 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn” 

10,8 

15 ssø 754,8 (13) ssø b grå luft (01) ssø b grå luft (09) sø b grå luft (21) sø b tyk luft regn 

Holevad: ” Om efteråret såedes 8 tdr. 6 skæpper rug, hvor der havde været bog-

hvede.” 

12,1 

16 vnv 756,0 (13) vnv m skyet luft (01) var b tyk luft regn (19) var og stille blandet luft 

Nr. Tulstrup: ” af og til regn” 

13,3 

17 sv 753,6 (13) sv b skyet luft (01) stille tyk luft regn (09) grå luft (21) sv laber stærk regn 11,4 

18 øsø 759,0 (13) øsø b grå og fugtig luft (01) vnv laber tyk luft regn (09) nnv (20) øsø rm 

regn 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr det meste af dagen” 

10,5 

19 øsø 761,2 (13) øsø m grå luft (01) ssø rm regn (05) ssø m regn (21) øsø laber grå luft 

Nr. Tulstrup: ”af og til regn” 

12,1 

20 ssv 758,8 (13) ssv m tyk luft (01) ssv laber tyk luft (09) s m regn (21) sv b tyk luft 13,3 

21 vsv 751,8 (13) vsv laber blandet luft (01) vsv b tyk luft (09) sv b (23) ssv laber blandet luft 12,7 
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22 ssø 750,5 (13) ssø laber regn (01) ssv b regn (09) s b regn (15) sv laber regn (17) sv b regn 

Nr. Tulstrup: ”af og til regn” 

14,6 

23 sø 743,4 (13) sø laber blandet luft (01) sø laber blandet luft (05) øsø (20) v b tyk luft regn 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr indtil om aftenen, så regn og blæst” 

14,2 

24 ssv 742,2 (13) ssv u byge luft (01) vsv rm blandet luft (09) ssv (18) vsv 2 og 3 rm regn 

Nr. Tulstrup: ”streng regn og blæst” 

12,4 

25 sv 744,6 (13) sv u byge luft (01) v 3 rm tyk luft (05) 3 rm tyk luft (21) sv 2 rm byge luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk blæst og nogle regnbyger” 

10,8 

26 nv 751,8 (13) nv rm klar og skyet luft (01) sv m tyk luft (09) nv tyk luft (17) nv b klar luft 12,1 

27 var 758,4 (13) var laber og stille skyet luft (05) nv b tåget luft (11) vsv laber blandet luft 

(20) var laber og stille skyet luft 

11,4 

28 ssv 758,2 (13) ssv rm blandet luft (01) ssv laber skyet luft (09) s rm (18) sv m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

10,8 

29 sv 750,5 (13) sv m regnbyger (05) sv rm byge luft (11) vsv rm regn (21) vsv m regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”der kom en god regn”   

12,7 

30 vsv 748,0 (13) vsv u med stormstød regn (05) ssv rm byge luft (09) ssv 2 rm byge luft (19) 

vsv u med stormstød regn 

Nr. Tulstrup: ”strenge regnbyger og blæst” 

11,7 

31 v 750,5 (13) v 2 rm byge luft (01) vsv u med stormstød regn (21) vsv b tyk luft regn 10,5 

 

Oktober 1795 

Temperatur: 12,7 gr. C 

Tryk: 755,8 mm Hg 

 

 vind tryk  

November 1795 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”St. Thomas” på Helsingør rhed i Øre-

sund, dog er observationerne fra den 8.-13. november fra fregatten ”Havfruen” 

under sejlads fra Helsingør til København. Døgnets temperatur er beregnet for 

hele Danmark på baggrund af observationer kl.12, (den 4., 5., 14. og 30. no-

vember dog kl. 21) (gengivet under Året 1795) fra observatoriet på Rundetårn. 

Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

temp. 
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Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

1 vsv 751,8 (13) vsv stiv b tyk luft (01) vsv m regn (05) regn (17) sv stiv b undertiden regn 

Nr. Tulstrup: ”regn af og til” 

10,1 

2 vsv 751,8 (13) vsv m byge luft (01) ssv b tyk luft regn (09) tyk luft regn (21) vsv b byge 

luft 

Nr. Tulstrup: ”meget stærk regn” 

10,7 

3 nnv 753,0 (13) nnv m tyk luft (01) sv b byge luft (09) sv m byge luft (16) nv (18) n b tyk 

luft 

Nr. Tulstrup: ”frost og sne om natten” 

  8,2 

4 nø 757,2 (13) nø 2 rm tyk luft slud (01) n m tyk luft (09) nø slud (21) nnø m tyk luft frost 

Nr. Tulstrup: ”frost” 

 -0,1 

5 sø 760,5 (13) sø laber tyk luft frost (01) nnø b tyk luft frost (20) sø stiv b tyk luft frost 

Nr. Tulstrup: ” begyndte at tø om eftermiddagen og stærk regn om natten” 

 -2,0 

6 var 749,6 (13) var laber tyk luft regn (05) sø m tyk luft regn (21) nø b overtrukken luft   6,3 

7 var 759,6 (13) var laber og stiv b diset luft (01) nnø b overtrukken luft (09) nø b diset luft 

(21) sø m overtrukken luft 

Nr. Tulstrup: ” regn efter middag mod aftenen” 

  7,6 

8 nø 766.8 (13) nø b skyet luft (01) øsø 2 rm klar luft (09) nø 3 rm skyet luft (21) ø b tyk 

luft 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr” 

  5,7 

9 v 775,5 (13) v b tyk luft (01) nv laber og stille tyk luft(09) v b (21) nø m skyet luft   4,7 

10 nnø 778,0 (13) nnø b skyet luft (01) nø m skyet luft (09) ønø b klar luft (21) sø laber klar 

luft 

  3,2 

11 vsv 770,5 (13) vsv b skyet luft (01) stille klar luft (09) skyet luft (21) v m overtrukken luft 

Nr. Tulstrup: ”nattefrost” 

  3,8 

12 vnv 761,0 (13) vnv 3 rm tyk luft (01) vsv m overtrukken luft (09) regn (21) vnv u tyk luft   6,3 

13 stille 758,0 (13) stille tyk luft (01) nv u overtrukken luft (21) vnv b klar luft med frost 

Nr. Tulstrup: ”rug vejrlig” 

Klemensker: ”om aftenen kom hér en tordensky fra nord ind over øen, det fort-

satte med temmelig stærk lynild og torden nogle gange herindover og siden over 

det sydlige Bornholm. Natten derpå frøs det temmelig, og om aftenen kom der 

tordenskyer og sne og hagl.” 

  5,1 

14 nnv 760,5 (13) nnv overtrukken luft snebyger (01) nø m overtrukken luft (09) var laber 

overtrukken luft snebyger (21) nnø overtrukken luft snebyger 

 -2,3 
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Nr. Tulstrup: ”frost så man næppe kunne pløje” 

15 sv 764,2 (13) sv laber overtrukken luft (01) nnø b overtrukken luft snebyger (09) nø laber 

overtrukken luft frost (20) sv b overtrukken luft 

Nr. Tulstrup: ”klar frost” 

  2,6 

16 nv 763,0 (13) nv 2 rm sne - og regnbyger (05) vsv stiv b sne - og regnbyger (09) v 2 rm 

sne - og regnbyger (19) vnv 2 rm sne - og regnbyger  

  3,8 

17 vsv 763,2 (13) vsv laber overtrukken luft (01) vnv b byge luft (09) vsv (21) ssv m tyk luft   6,3 

18 sv 746,4 (13) sv 3 rm bygeluft (01) sv m tyk luft (21) sv u med vindstød af storm byge 

luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk blæst” 

  5,1 

19 vsv 738,0 (13) vsv m tyk luft (01) sv storm regn (09) vsv (21) sv laber overtrukken luft   5,1 

20 sv 741,0 (13) sv laber undertiden lidt regn (01) sv laber tyk luft (07) sv (21) sv b byge 

luft 

  6,3 

21 nv 750,8 (13) nv laber byge luft (01) nv laber byge luft (05) nv (21) nv laber byge luft 

Nr. Tulstrup: ” lidt sne og frost” 

  5,1 

22 sv 756,4 (13) sv rm diset luft (01) sv laber byge luft (09) sv m diset luft (21) ssv u tyk 

luft 

Nr. Tulstrup: ” slog igen om til tø” 

  3,2 

23 sv 741,8 (13) sv 3 rm regn (05) ssv u lidt regn (09) ssv 3 rm slud (19) vnv 2 rm byger 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn” 

  4,4 

24 ssv 751,2 (13) ssv b byger (03) vnv b byger (09) vsv laber byger (21) ssv 2 rm byge luft   3,8 

25 vsv 736,2 (13) vsv m byge luft (01) ssv 2 rm byge luft (09) ssv (21) sv laber overtrukken 

luft 

Nr. Tulstrup: ”strenge regnbyger” 

  6,3 

26 v 737,0 (13) v m byge luft (01) sv laber byge luft (09) ssv b byge luft (21) sv b byge luft 

Nr. Tulstrup: ” begyndt igen at fryse og sne, som blev ved ugen igennem” 

  1,9 

27 vsv 744,2 (13) vsv m skyet luft (02) vsv m skyet luft (09) vsv skyet luft (20) nv b regnby-

ger  

  1,3 

28 nø 746,8 (13) nø laber overtrukken bygeluft (01) nv b regnbyger (08) vnv b byge luft (21) 

v ll overtrukken byge luft 

  2,6 

29 n 753,0 (13) n b haglbyger (02) vsv laber overtrukken byge luft (21) nø laber skyet luft 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr, lidt frost”  

  0,7 

30 vsv 763,0 (13) vsv laber og stille skyet luft frost (01) nnø laber skyet luft frost (09) nnø ll 

skyet luft frost (21) sv laber og stille skyet luft frost 

 -4,5 
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Nr. Tulstrup: ” svært at køre på vejen på grund af sammenføget sne, hård frost” 

 

November 1795 

Temperatur: 4,0 gr. C 

Tryk: 755,0 mm Hg 

 

 vind tryk  

December 1795 

Vejrlig observationerne den 1.-23. december er fra fregatten ”St. Thomas” på 

Helsingør rhed i Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på 

baggrund af observationer kl.12, (den 5., 7., 12. og 21. december dog kl.07) 

(gengivet under Året 1795) fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservatio-

nerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservati-

onerne fra den 24.-31. december er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog 

temp. 

1 øsø 761,8 (13) øsø laber og stille skyet luft og frost (03) ssø b skyet luft (21) sø m skyet 

luft  

Nr. Tulstrup. ”i den uge frøs det lidt og af og til stang sne” 

  1,1 

2 vnv 746,2 (13) vnv m tyk luft (01) sø m skyet luft (07) s rm (21) sv laber overtrukken luft   3,0 

3 nnø 742,4 (13) nnø laber byge luft (01) vsv b lidt regn (08) v b regn (17) sø laber byge luft   1,4 

4 sv 750,8 (12) sv laber og stille tyk luft sne (01) sø b tyk luft sne (20) vsv laber tyk luft sne   1,1 

5 nø 759,4 (13) nø laber skyet luft (02) nv b tyk luft sne (09) nø tyk luft (21) ssø b tyk luft  -0,1 

6 ø 756,6 (13) ø stiv m regn og sne (02) ssø m regn og sne (09) sø m (21) ø b regn og sne    1,4 

7 nnø 768,2 (14) nnø laber tåge og tyk luft (02) øsø laber tyk luft frost (10) ønø tåget luft 

med rimfrost (21) nnø laber tåge og tyk luft 

 -0,1 

8 nø 771,8 (13) nø laber tyk luft (01) ønø b tyk luft frost (09) ønø b (21) sv b tyk luft frost   0,5 

9 nv 773,0 (13) nv laber tåge og tyk luft (02) n ll tyk luft (05) vnv ll (21) sv tyk luft og frost   0,5 

10 nv 764,6 (13) nv b tyk luft (02) sv m regn (09) v b tåget (17) nnv (21) øsø laber tyk luft 

Nr. Tulstrup: ”tøet lidt” 

  4,2 

11 sø 763,8 (13) sø laber tyk luft (01) sø laber tyk luft (09) sø laber tyk luft (21) øsø ll byge 

luft 

  1,7 

12 sø 764,6 (13) sø b byge luft (05) ø laber byge luft (09) ø b byge luft (16) sne (21) sø m 

sne 

 -0,1 

13 sø 758,2 (13) sø b sne (04) ø m sne (09) ø m sne (21) øsø b overtrukken luft (24) øsø b   1,1 
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Nr. Tulstrup: ” sneet og lidt sammenfygning” 

14 ssø 756,2 (13) ssø rm og 2rm sludbyger (01) sø m overtrukken luft (21) ssø 2 rm byge luft    2,3 

15 var 752,4 (13) var b regnbyger (01) sø rm tyk luft (07)sø rm regn(21) var m regnbyger 

Nr. Tulstrup: ” begyndt at tø igen” 

  6,1 

16 var 760,5 (13) var ll og stille med tåge (01) vnv b byge luft (09) vnv (21) sø m byge luft   5,5 

17 sø 761,6 (13) sø rm tyk luft og rusk (01) sø b bygeluft (09) øsø (21) ssø m tyk luft og regn   5,5 

18 ssv 759,2 (13) ssv laber tyk luft og regn (01) s m tyk luft og regn (17) ssv b diset luft   6,7 

19 v 749,4 (13) v laber regnbyger (02) ssv b diset luft (09) v 2 rm (21) ssv m tyk luft og 

regn 

Nr. Tulstrup: ”regnet lidt om morgenen, men om aftenen stærk regn” 

  7,3 

20 v 739,4 (13) v m byge luft (01) sv m tyk luft og regn (08) sv 2 rm regn (21) n laber over-

trukken luft 

  8,0 

21 nnø 762,2 (13) nnø laber overtrukken luft (01) nnø laber overtrukken luft (09) nnø laber 

overtrukken luft (20) nnø laber overtrukken luft 

 -1,3 

22 sv 748,8 (13) sv laber tyk luft regn og slud (04) nnø m sne og regn (08) nnø b sne og regn 

 (17) sv b tyk luft regn og slud 

Nr. Tulstrup: ” sne og fygning om natten, senere tøvejr og regn” 

  4,8 

23 v 751,0 (13) v laber tyk luft og regn (01) v b tyk luft og regn (17) v laber tyk luft og regn   8,0 

24 sø 765,5 Nr. Tulstrup: ”gråt rug vejr og søndenvind”   3,9 

25 nv 752,0 Nr. Tulstrup: ”klart vejr sydvest og vestenvind”   4,5 

26 vnv 755,8 Nr. Tulstrup: ” klart stille vejr”   3,6 

27 nv 763,8    2,6 

28 sv 760,5    2,3 

29 v 745,5 Nr. Tulstrup: ”regn og stærk blæst”   8,0 

30 vnv 747,4 Nr. Tulstrup: ” stærk blæst”   4,8 

31 sv 764.4 Nr. Tulstrup: ” frøs lidt om natten, slog om igen og streng regn og blæst fra syd-

vest om aftenen” 

  3,0 

 

December 1795 

Temperatur: 3,3 gr. C 

Tryk: 757,3 mm Hg 
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