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Lang vinter, men ingen såkaldt lille istid  

- analyse af vejret i Danmark 1703-10 baseret på 

logbøger fra orlogsskibe i det vestlige Øresund  

(med tillæg om livet på Bornholm i gamle dage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forord 

 

Jeg har under udarbejdelsen af bøgerne overset, at Christian VI i sin dagbog under mandag 10. juli 

1741 skrev ”es war eine grausahme hitze und staub”. På internettet har jeg fundet et indlæg af 

Helen Jepsen, hvori det oplyses, at det var meget tørt og blæsende den 27. maj 1784, hvor ni gårde 

brændte ned i løbet af kort tid i landsbyen Grumstrup syd for Skanderborg ”(som følge af) den 

stærke vind og megen tørre, som i nogen tid havde været, udbredte ilden (sig) så pludselig, at fast 

hver af de 9 gårde på en gang kom i brand og i en tid af 3 kvarter var de alle faldne.” 

 

Ved udarbejdelsen af bogen Krig, pest og dårligt vejr, bd. 2, medtog jeg foreløbige oversigter over 

vejret 1703-10. Jeg var da ved at nå frem til, at klimaet ændrede sig fundamentalt efter vinteren 

1708-09, således at den såkaldt lille istid sluttede i Danmark i 1709. Mine foreløbige 

temperaturskøn viste årstemperaturer for årene 1703-09 på 6-6½ grader og således 1-1½ grader 

under standardnormalen 1961-90. Nu har jeg gennemgået årene nøje og er nået frem til en 

gennemsnitlig årstemperatur for 1703-09 på 7,3 grader og således kun 0,4 grader under standard-

normalen. Min konklusion er derfor, at temperaturen i Danmark fra 1703 til 1987 var meget stabil. 

Siden 1987 er der sket en voldsom temperaturstigning, således at årstemperaturen nu nærmer sig 

9,5 grader. Den såkaldt lille istid kan således ikke påvises siden 1703. Om der tidligere har været 

en såkaldt lille istid, vil jeg overlade til andre at vurdere. 

 

Under oprydning er jeg faldet over en artikel i Politiken, den 27. oktober 1997 med overskriften 

”Kulden kommer !” af specialisten i Grønlands zoologi Christian Vibe. Han opererer med 

klimaperioder på 232 år og mener, at Grønland havde et temperaturmæssigt toppunkt i 1953 (stor 

torskebestand, fåreavl, moskusokser, stort lemmingår). Tilbage i tiden fører det til lignende 

toppunkter i 1721 (Hans Egede kommer til Grønland og torsk og rener som i vor tids gode år), 

1489 (konebådsfolket i Pearyland, Nordøstvandets hvalfangerfolk), 1257 (Øster- og Vesterbygdens 

velmagtsdage), 1025, 793, 561, 329, 97 og 135 f. Chr. etc. Samtidig opererer han med temperatur-

mæssige lavpunkter af 116 år efter toppunktet. Det fører til lavpunkter i 1837 (edderfuglen  og 

sælerne søger ikke så langt nordpå), 1605 (grønlandshvalen opholder sig i længere tid ved Svalbard 

og i kortere tid i Nordøstvandet), 1373 (slemt tidsrum både for nordboer og eskimoer, da ringsæler 

og søfugle søgte længere sydpå), 1141, 909, 677, 445, 213 og 19 f. Chr. etc. Christian Vibe mener, 

at hver dårlig periode kulminerer 116 år efter midten af hver af de gode tider. Hans spådom er, at 

næste langvarige kuldeperiode kommer omkring 2069. Jeg har ikke viden til at kommentere 

Christian Vibes teori. Der synes dog nok at være tale om en lidt kold periode i Danmark fra 1835-

95 med årstemperaturer ca. ½ - ¾  grad under standardnormalen. De stærkt stigende temperaturer 

efter år 2000 oplevede Christian Vibe ikke, han døde den 23. juni 1998. Hvordan det 

temperaturmæssigt vil se ud omkring 2069, vil jeg overlade til eftertiden. 

 

Det gode ved at være historiker er, at man ikke giver sig af med spådomme om fremtiden, hvad 

man groft sagt kan kalde for okkult videnskab. Historikeren må således alene holde sig til det 

allerede skete, altså fortiden. 

 

 

Ølby Lyng, 22. januar 2020 
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De 2 grafer for Stockholm og Uppsala er velvilligst udarbejdet af cand. agro Sven Nilsson, Gentofte på 

grundlag af beregninger i H. Bergström og A. Moberg: Daily air temperature and pressure series for 

Uppsala 1722-1998. Climatic Change, 53, 213-252 (2002) og A. Moberg, H. Bergström, J Ruiz Krigsman og 

O. Svanered: Daily air temperature and pressure series for Stockholm 1756-1998. Climatic Change 53: 171-

212 (2002). 

Årets middeltemperatur i Tyskland 1760-2013 (meddelt mig af professor emeritus, dr. ing Joachim 

Wernicke), der ligeledes udfra mine data har udarbejdet grafen over årets middeltemperatur i 

Danmark 1703-2019. 
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Temperaturen i Danmark 1703- 10 (°C) 

 

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 

1703 -1  0  0 5 12 14 15 15 13   8 5  3 7,4 

1704 -1 -1  3 4   8 13 15 16 12   9 5  2 7,1 

1705  1 -2  3 6   8 14 15 16 13   9 6  3 7,7 

1706 -3 -1  3 7 11 15 14 15 13   9 6  3 7,7 

1707  0  0  2 6 12 16 16 15 14 10 6 -2 7,9 

1708 -2  0  0 4   9 12 13 16 13   5 6  0 6,3 

1709 -5 -2 -1 4   9 14 16* 16* 13*   9 6  2 6,8* 

1710  0 -1  2 4 10 13 15 16 13 10 6  4 7,7 

gen -1,4 -0,9 1,5 5,0 9,9 13,9 14,9 15,6 13,0 8,6 5,8 1,9 7,3 

(7,33) 

*Oplysninger mangler 

Temperaturen i Danmark 1711- 20 (°C) 

 

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 

1711 -1 -4  2 6 11 18 17 17 13 10 6 4 8,3 

1712 -3 -1  0 5 12 18 17 16 13 10 6 2 7,9 

1713  0  3  1 4 10 15 15 15 14   9 4 2 7,7 

1714  0  0  0 4   9 16 19 15 12   9 7 1 7,7 

1715  0  1  1 4 10 14 16 12 13 12 6 1 7,5 

1716 -4  0  1 5 10 12 14 13 12   9 5 1 6,5 

1717  1 -3 -2 4 11 14 16 18 14   9 5 2 7,4 

1718 0  1  1 4 12 14 16 18 18 11 6 3 8,7 

1719 -2 -2  1 4 11 17 20 16 14   8 6 1 7,8 

1720  0  0  0 5 10 14 16 16 12   9 5 2 7,4 

gen -0,9 -0,5 0,5 4,5 10,6 15,2 16,6 15,6 13,5 9,6 5,6 1,9 7,7 

(7,68) 

 
Temperaturen ( ◦C ) i Danmark 1991-(2020) 

 

 

 jan feb mart april maj juni juli aug sept okt nov dec året 

1991  2,2 -0,8  4,3 6,3   9,3 11,8 17,4 16,8 16,8   8,7 5,2  3,4   8,2 

1992  2,8  3,7  4,2 5,9 12,8 17,3 17,5 16,1 13,0   6,6 5,1  3,0   9,0 

1993  2,2  1,4  2,9 7,2 12,9 13,6 14,3 14,1 11,1   7,3 2,5  2,2   7,6 

1994  2,7 -1,2  3,3 7,3 11,0 13,1 19,5 16,8 12,6   8,0 6,6  4,2   8,7 

1995  0,4  3,8  2,9 6,3 10,1 13,9 17,4 18,1 13,1 11,4 3,7 -2,2   8,2 

1996 -1,8 -2,9  0,0 6,6   8,8 13,4 14,7 17,8 11,5   9,7 4,7 -0,5   6,8 

1997 -1,1  3,0  3,7 5,6   9,8 15,0 17,6 20,4 13,2   7,8 4,4  2,7   8,5 

1998  2,4  5,0  3,8 6,6 12,0 14,0 14,6 14,6 13,4   8,6 1,9  1,3   8,2 

1999  2,3  1,0  3,7 7,7 10,8 13,6 17,3 16,6 16,2   9,4 5,5  2,3   8,9 

2000  3,0  3,6  3,8 8,2 12,7 13,7 14,9 15,3 13,1 11,0 7,0  3,9   9,2 

2001  1,8  0,5  1,1 5,6 11,4 12,8 17,5 17,0 12,6 12,1 5,2  0,6   8,2 
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2002  3,0  4,3  4,3 7,3 12,8 15,6 17,1 19,7 14,7   7,2 4,3  0,2   9,2 

2003  0,4 -1,1  3,5 7,1 11,4 15,8 18,2 17,8 14,1   6,7 6,7  3,9   8,7 

2004 -0,2  2,2  3,7 7,9 11,3 13,6 15,2 18,0 13,8   9,7 5,5  4,1   8,7 

2005  3,7  0,3  1,5 7,6 10,8 14,1 17,3 15,5 14,5 11,1 6,3  2,7   8,8 

2006 -0,9  0,5 -0,2 6,1 11,4 15,0 19,8 17,1 16,2 12,2 8,1  7,0   9,4 

2007  5,0  2,2  6,1 9,3 11,5 16,1 15,7 16,8 12,9   8,7 5,0  3,7   9,5 

2008  4,1  4,6  3,6 7,4 12,6 15,0 17,6 16,5 12,9   9,6 5,9  2,6   9,4 

2009  1,0  0,8  4,0 9,4 11,5 13,9 17,2 17,4 14,1   7,9 7,3  0,8   8,8 

2010 -3,2 -2,2  2,8 7,0   9,4 13,9 18,7 16,2 12,6   8,7 2,9 -3,9   6,9 

2011  0,3 -0,1  3,1 9,9 11,4 15,1 16,4 16,1 14,1   9,8 6,7  4,2   9,0 

2012  2,3 -0,5  5,7 6,3 12,1 12,7 15,9 16,7 13,0   8,8 6,1  0,2   8,3 

2013  0,1 -0,4 -0,8 5,5 12,1 14,0 17,3 17,0 13,1 10,9 5,8  5,3   8,3 

2014  1,8  4,2  5,8 8,7 11,7 14,9 19,5 16,0 14,6 12,1 7,5  3,3 10,0 

2015  3,0  2,1  4,7 7,0   9,7 12,7 15,5 17,4 13,2   9,5 7,5  6,7   9,1 

2016  0,3  2,4  3,8 6,3 12,9 16,0 16,4 16,1 16,2   8,8 4,0  4,9   9,0 

2017  1,4  1,9  4,7 6,3 12,0 14,8 15,5 16,0 13,3 11,1 5,6  3,7   8,9 

2018  2,3 -0,7  0,3 8,4 15,0 16,5 19,2 17,5 14,1 10,3 5,9  4,3   9,4 

2019  1,9  4,2  5,4 8,1   9,8 16,2 16,7 17,4 13,4   9,4 5,7  4,7   9,4 

2020  5,5  4,7  4,4           

gen 1,62 1,55 3,34 7,20 11,41 14,41 16,96 16,86 13,70 9,42 5,47 2,73 8,70 

gen 1,6 1,6 3,3 7,2 11,4 14,4 17,0 16,9 13,7 9,4 5,5 2,7 8,7 

 

 

Vejret i 1703 

 

1703. Temperatur 7,4 gr. C. Det blæste stærk storm fra den 8.-10. december. 

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 

1703 -1 0 0 5 12 14 15 15 13 8 5 3 7,4 
 

Januar 

 

Der foreligger ingen observationer. 

 

(Speerschneider): I vinteren 1702-03 

var der ingen sejlordre fra 1/12 1702-

23/3 1703. 

(Klingenberg på Mors) Efter nytår 

frøs det temmelig hårdt i nogen tid, 

således at der var is på Limfjorden. 

Men det varede dog ikke længe, før-

Februar 

 

Der foreligger ingen observationer. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 0 gr. C. 

 

Marts 

 

Der foreligger ingen observationer.. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 0 gr. C. 
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end at vejret blev så mildt, at jorden 

var helt frostfri midt i februar. 

Den 24/2 begyndte det at fryse stærkt 

ledsaget af snefald og voldsomme 

storme, som fortsatte med en sådan 

voldsomhed, at der den 8/3 var faldet 

så meget sne, at alle veje var ufarbare 

og Limfjorden atter dækket med is, så 

at folk den 12/3 kunne gå over fjor-

den og det havde ikke frosset så 

stærkt i hele vinteren som nu. Dette 

fortsatte til den 20/3, hvor det be-

gyndte at tø.  

(Vesterbølle-dagbogen). Den 23. 

januar druknede en mand i åen straks 

neden for Hersum præstegård,da han 

på et knubskib ville sætte nogle andre 

over åen. 

(M= Mansa i Historisk Tidsskrift 

1840 om Pesten i Helsingør og 

Kjøbenhavn 1710 og 1711). 

(M) Jordrystelse i Italien, hvorved bl. 

a. Rom led meget. Den mængde regn, 

der om vinteren og foråret styrtede 

ned foranledigede oversvømmelser i 

Italien. 

(M) Meteorer viser sig i år 1700 i 

Frankrig. I 1702 sås en komet. I år 

1700 jordrystelse i Siena. I 1701 jord-

rystelse i Sachsen og Schweiz. 1701 

Vesuv i udbrud, der ikke beroligedes 

før 1736. Vinteren 1702 var ubestan-

dig og langvarig, og sommeren var 

kold, regnfuld og stormende. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til - 1 gr. C. 

April 

 

Der foreligger ingen observationer. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 5 gr. C. 

 Maj 

 

Der foreligger kun delvise observa-

tioner fra den 8.-31. maj. 

 

Den 8. og 9. var vinden i syd. Fra den 

10.-12. var vinden i øst. Fra den 13.-

16. var vinden i NØ. Den 18. var vin-

den kortvarigt i VNV, derefter gik 

Juni 

 

Nedbørsdøgn (13 døgn). NV-vind 

(18%), vestenvind (18%) og sønden-

vind (18 %). 

 

Den 1. var vinden først i NV senere i 

vest. Den 2. og 3. var vinden i SSØ 

og SV. Den 4. og 5. var vinden i NV. 
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den i ØSØ indtil den 22. Fra den 23.-

25. var vinden i NØ. Fra den 26.-29. 

var vinden i syd og øst. Den 30. var 

vinden i nord og NV. Den 31. var vin-

den på ny i syd og SØ. 

 

Vinden var fra den 8. jævn eller svag. 

Kun den 20. var det blæsende. 

 

Fregatten observerede varmt solskin 

den 21., 22., 23. og 24. 

 

Fregatten observerede kun ganske 

lidt nedbør, således småregn den 9. 

og 18., og regn natten til den 21. 

 

Klingenberg på Mors: I begyndelsen 

af maj blev vejret temmelig frugtbart. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 12 gr. C. 

Den 6. og 7. var vinden i SØ og syd. 

Fra den 8.-12. var vinden i vest og 

SV. Den 12. og 14. var vinden i NV. 

Fra den 15.-17. var vinden i SØ og 

SSØ. Den 18. var vinden skiftende. 

Den 19. og 20. var vinden i NV. Den 

21. var vinden i vest. Den 22. var 

vinden i syd. Fra den 23.-26. var 

vinden i SØ og øst. Fra den 27.-30. 

var vinden overvejende i NØ. 

 

Det var noget blæsende i 1. halvdel af 

måneden, fra den 18. var vinden 

svag, bortset fra storm natten til den 

20. 

 

Det regnede næsten hver dag indtil 

den 13., derefter faldt der kun regn 

den 20. og 27. 

 

Det omtales, at det var varmt solskin 

den 15. og 22. 

 

1. halvdel synes at have været regn-

fuld, noget blæsende og kold, mens 2. 

halvdel var tør, stille og varm. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 14 gr. C. 

Juli 

 

Vestenvind (40 %) og  NV-vind  

(18 %)  

 

Den 1. og 2. var vinden i VSV og SV. 

Den 3. og 4. i ØSØ. Fra den 5.-11. 

var vinden i NV. Fra den 12.-14. var 

vinden i øst. Den 15. gik vinden kort-

varigt i vest. Den 17. gik vinden i 

VNV. Den 18. og 19. gik vinden i NØ 

og ØNØ.  I resten af måneden var 

vinden i VNV og lidt i NV. Den 28. 

var vinden dog kortvarigt i SØ. 

 

Der synes kun at foreligge sporadiske 

nedbørsoplysninger. Dog faldt der 

småregn den 7.og stærk regn den 13. 

Langvarig torden og regn den 19., 

August 

 

Der foreligger kun observationer fra 

den 1.-22. august. 

 

I de første dage var vinden fortsat i 

VNV. Den 4. og 5. var vinden i NØ. 

Den 6. gik vinden i NV og VNV, 

hvor den holdt sig indtil den 10., hvor 

den gik i NØ. Den 12. var vinden 

kortvarigt i SV. Den 13. og 14. var 

vinden skiftende og stille. Fra den 15. 

gik vinden på ny i NNV og VNV, 

hvor den holdt sig til den 22. Den 23. 

gik vinden i Køge Bugt i SV. I resten 

af måneden var vinden ved Chri-

stiansø i vest, SV og NV.  

 

September 

 

Der foreligger kun observationer fra 

den 12.-30. september. 

 

Vinden var ved Christiansø den 1.-3. 

vestlig. Fra den 4.-6. var vinden i NV. 

Den 8. og 9. var vinden i syd og SV. 

Den 10. var vinden i NV. Den 11. var 

vinden ud for Stevns i SSV. Den 12. 

og 13. var vinden fortsat i SSV. Den 

14.-16. gik vinden i NØ, nord og NV. 

Fra den 17.-20. var vinden stille og i 

SV. Den 22. var vinden kortvarigt i 

SØ. I resten af måneden var vinden i 

SV. 
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stærk regn og torden den 28. og regn 

den 31. 

 

Disse oplysninger harmonerer ikke 

med Klingenbergs med mindre de er 

ufuldstændige. 

 

Vinden synes at have været svag til 

let. 

 

Der synes at have været få varme-

frembrud i en temmelig NV-fastlåst 

vejrtype, således den 3., 12.-14., 19. 

med tordenvejr og den 28. igen tor-

denvejr.   

 

Klingenberg på Mors: Sommeren var 

frygtelig våd, så mange havesager 

blev beskadiget. 

Den dominerende vejrtype med VNV 

og NV-vind fra den 20. antyder en 

gennemsnitstemperatur under der 

normale. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 15 gr. C. 

Der foreligger kun en formentlig 

sporadisk nedbørsobservation om 

lyn, torden og regn natten til den 19. 

 

Der foreligger kun sporadiske vind-

styrkeobservationer med vind fra 

svag til stiv. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 15 gr. C. 

Der blev observeret stærk storm ved 

Christiansø fra den 3.-6. og igen på 

Øresund den 12. 

 

Der foreligger i øvrigt kun sporadiske 

vindstyrkeobservationer og forment-

lig også kun sporadiske nedbørsob-

servationer. 

 

Der faldt stærk regn det meste af den 

4., regn og regnbyger den 5. og igen 

om eftermiddagen den 6. Ligeledes 

meldes om regn den 14., den 24. og 

28.  

 

Klingenberg på Mors. Henimod ef-

teråret var der meget stærke vinde, så 

en god del af frugterne faldt ned, in-

den de var modne. Jeg fik dog ganske 

megen frugt især af pærer. 

Det var meget stormende i begyndel-

sen af måneden. Der var megen ves-

tenvind i 2. halvdel af måneden og 

temperaturmæssigt antages måneden 

at ligge på det normale. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til  gr. 13 C.  

Oktober 

 

Nedbørsdøgn (16). Østenvind  

(26 %) og NØ-vind (22 %). 

 

Vinden var den 1. i SSV, derefter gik 

vinden den 2. i SØ. Fra den 3.-8. var 

vinden skiftende. Den 9. og 10. var 

vinden i øst. Den 11. var vinden i 

NØ. Fra den 12.-16. var vinden i 

NNV. Den 17. gik vinden i NØ. Den 

22. var vinden i NV. Fra den 23.-26. 

var vinden i øst. Den 27. gik vinden i 

SSØ. Den 28. og 29. var vinden i 

NØ. Den 30. og først i den 31. var 

vinden i SV, inden den atter gik i NØ. 

 

November 

 

Østenvind (28 %) og  nordenvind (15 

%)  

 

Vinden var den 1. i ØNØ, den 2. gik 

vinden i SSØ og den 3. i SSV. Fra 

den 4.-9. var vinden i øst og SSØ. 

Den 10. gik vinden i NØ, hvor den 

stort set holdt sig til den 18. Fra den 

19.-23 var vinden i SV og vest. Den 

24. gik vinden i NNØ, senere skiften-

de den 25. og 26. Den 27. var vinden 

i øst og fra den 28.-30. i SV og vest. 

Observationerne omtaler ikke nedbør 

og ikke vindstyrker for de første 10 

December 

 

Der foreligger kun delvise observa-

tioner på Øresund fra den 1.-5. de-

cember og fra den 9. og 10. decem-

ber.  

 

I løbet af den 1. gik vinden i vest, 

hvor den holdt sig frem til den 13. 

Fra den 2.-7. var vinden i SV, den 8. 

og 9. i NV og derpå atter i SV. Obser-

vationerne omtaler ikke nedbør. 

 

Det blev blæsende fra den 6. Fra den 

8.-10. blæste det stærk storm først fra 

vest den 8. så fra NNV og nord den 9. 

og endelig fra SV den 10. Endnu den 

11. blæste en vestenstorm. Det omta-
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Der var regnfulde perioder fra den 4.-

7., fra den 14.-17. og fra den 21.-25. 

Derefter meldes ikke om nedbør. 

Nedbøren faldt som regn, bortset fra 

den 14., hvor den også faldt som 

hagl. 

 

Der var en stor storm den 12. og nat-

ten til den 13. Der var en storm om 

morgenen den 25. 

 

Månedens gennemsnitstemperatur 

synes at have været noget under det 

normale. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 8 gr. C. 

dage, for resten af måneden er der 

spredte vindstyrkeoplysninger. 

Vinden synes at have været svag fra 

den 11.-22. Fra den 24.-28. var det 

blæsende, den 26. meldes om stærk 

storm. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 5 gr. C. 

les, at det var stille natten til den 10. 

Der var således måske tale om to 

stærke storme der fulgte kort efter 

hinanden. 

 

Klingenberg på Mors: Vinteren 1703-

04 var først temmelig mild, så det 

frøs kun lidt før jul. 

Ifølge Internettet var den store storm i 

1703 en af de allerstærkeste storme, 

der har ramt Europa. Den er forment-

lig den stærkeste storm, som har ramt 

de britiske øer og Den engelske Ka-

nal i de sidste 300 år. Sit maximum 

nåede stormen  natten mellem den 7. 

og 8. I hele Nordsøområdet forårsa-

gede stormen en slem stormflod. Der 

omkom mellem 8.000 og 15.000 

mennesker, hvoraf over 1500 var sø-

mænd tilhørende den engelske flåde. 

William Derham målte et lufttryk på 

973 hPa i Sydengland, dog menes 

lufttrykket over Midtengland at have 

været helt nede på 950 hPa. I London 

rev stormen taget af Westminster Ab-

bey og mange skorstene væltede. I 

Vestengland førte stormen til store 

oversvømmelser især ved Bristol. 

4000 egetræer menes at være væltet i 

New Forest. Det første fyrtårn i Ed-

dystone ved Plymouth blev ødelagt. 

The Royal Navy mistede 13 skibe og 

over 1500 sømænd druknede især ved 

Goodwin Sands, hvor Kanalen går 

over i Nordsøen. 2000 skorstene skal 

være væltet i London.  

 

Vejret var mildt frem til den 13. og 

også i resten af måneden må det have 

været mildt, jf. Klingenbergs oplys-

ninger. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 3 gr. C. 
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MAJ 1703 

Observationerne er fra fregatten ”Packan” på Københavns Rhed. 

skydække………….……. vejrliget……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.         s   

9.    Temmelig kuling 

med småregn 

    s s s 

10.    Laber     øsø   

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.            

12.    Laber     ø   

13.    Temmelig 

kuling 

    ønø   

14.    Temmelig ku-

ling. Om afte-

nen bram-

sejlskuling. 

    nø nø n 

15.            

16.    Temmelig 

kuling. Kl. 15 

    ø stille nø 
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liden vind fra 

NØ. 

17.    Temmelig 

kuling. Middag 

SØ og stille. 

Om aftenen 

sydlig vind og 

laber. Om nat-

ten sydlig vind 

og stille.  

    ø sø s 

18.    Om morgenen 

NNV-vind med 

småregn. Kl 10 

klarede det op 

med VNV-vind 

og stiv kuling. 

Kl. 20 VNV 

temmelig 

merssejlsku-

ling. 

   s nnv vnv vnv 

19.    Om morgenen 

temmelig 

kuling. Kl. 9 

sprang vinden i 

SV med liden 

laber. Om afte-

nen ØSØ og 

temmelig ku-

ling den ganske 

nat. 

    v s øsø 

20.    Om morgenen 

stiv revet mers-

sejlskuling, 

mod aften 

bedre vejrlig. 

   øsø øsø ø ø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 
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 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.    Kl. 03 begyndte 

det at regne og 

vinden sprang i 

øst, laber ku-

ling. Om mor-

genen laber 

NØ-vind og 

siden var vin-

den variabel og 

stille med 

varmt solskin 

den ganske 

dag. Imod af-

ten laber ku-

ling.  

   stille nø var var 

22.    Om morgenen 

ØSØ og stille. 

Kl. 9 variabel 

vind med tåge. 

Om eftermid-

dagen sønden-

vind og solskin. 

Om aftenen la-

ber kuling. 

    øsø s vsv 

23.    Om morgenen 

NV-vind og lille 

laber. Om ef-

termiddagen 

laber kuling 

med varm sol-

skin. Nordlig 

vind den gan-

ske nat og godt 

vejr. 

   stille nv nnø nø 

24.    Om morgenen 

NNØ-vind og 

liden laber. Kl. 

11 østenvind 

og stille med 

varm solskin 

   nnø nnø ø vsv 
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den ganske 

dag. Kl. 15 

søndenvind og 

laber kuling. 

Imod aften 

VSV-vind og 

laber. Kl. 21 

sprang vinden i 

nord og laber 

kuling. 

25.    Om morgenen 

NØ-vind og 

bramsejlsku-

ling. Om afte-

nen og natten 

stille. 

   n nø  stille 

26.    Om morgenen 

østenvind og 

stille. Om efter-

middagen 

sprang vinden 

til syd og laber 

kuling. 

   stille ø s  

27.    Om morgenen 

østenvind og 

stille. Om afte-

nen sønden-

vind og laber 

kuling. Godt 

vejr den ganske 

dag. 

    ø  s 

28.    Om morgenen 

østenvind og 

liden laber ku-

ling. Kl. 9 SSØ-

vind og laber 

kuling den gan-

ske dag. 

    ø ssø  

29.    Kl. 01 ØSØ-vind 

og laber kuling. 

Om morgenen 

   øsø øsø øsø sø 
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ØSØ-vind og 

liden laring. Kl. 

15 blev det 

stille. Om afte-

nen sprang 

vinden på SØ 

og laber kuling. 

30.    Efter midnat 

variabel vind 

og stille. Kl. 5 

NNV-vind. Vin-

den var i nord 

den ganske dag 

og varm sol-

skin. Om nat-

ten vestenvind 

og laber kuling. 

   var nnv n  

31.    Om morgenen 

NV-vind og la-

ber. Imod dags-

stunden sprang 

vinden i syd 

med laber ku-

ling og solskin. 

Om aftenen 

SØ-vind og la-

ber kuling, se-

nere på afte-

nen sprang vin-

den i NV. 

   v s s sø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

 

JUNI 1703 

Observationerne er fra fregatten ”Packan” på Københavns rhed. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 
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 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1.    (E)regnbyge 6,0   nv nv v v 

2.    (E)lidt regn 5,0   s vsv sv s 

3.    (H)småregn 

(D, F, E og P)regn 

3,0   stille ssø ssø sv 

4.    (H)regn 

(F) og E) regn-

byger 

2,5   sv sv nv nv 

5.     5,0   nv nv nv sv 

6.     4,0   stille var sø sø 

7.    (E)regn 

(A)regn 

2,5   sø øsø s s 

8.    (H)regn 5,0   v nv nv sv 

9.    (D, F og E) regn-

byger 

5,0   sv s s sv 

10.    (D)regn 3,5   sv vsv vsv sv 

gen xxx xxx xxx 8 nedbørsdøgn 4,2 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.    (D)regnbyger 5,0   sv sv v v 

12.    (E)regn 3,0 3,0 3,0 v vsv stille v 

13.    Lidt regn 5,0   nv nv v nv 

14.     3,5   nv nv nv v 

15.     2,0   v ssø ssø ssø 

16.     6,0   ssø sø sø sø 

17.     4,5   sø sø ssø v 

18.     2,0   v v nnø ssø 

19.     2,0   ssø sv sv nnv 

20.    (H og D)regn 2,0   nnv n nv nv 
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gen xxx xxx xxx 4 nedbørsdøgn 3,5 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.     2,0   v v v v 

22.     0,5 4,0 2,3 v s s s 

23.     2,0   sø øsø øsø øsø 

24.     3,0   sø ø s s 

25.     4,5 5,0 4,8 s øsø øsø øsø 

26.     5,0 2,0 3,5 sø ø ø ø 

27.    (E)regn 2,0 2,0 2,0 nnv nø nø nv 

28.     2,0   nnø nø nø nv 

29.     2,0   nv øsø øsø øsø 

30.     2,0   nv nø nø nø 

gen xxx xxx xxx 1 nedbørsdøgn 2,5 xxx xxx     

 

 

JULI 1703 

Observationerne er fra fregatten ”Packan” på Københavns rhed. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1.     2,0   nø vsv vsv vsv 

2.     2,0   vsv sv sv sv 

3.     2,0   nnø øsø øsø øsø 

4.     0,5   øsø var var var 

5.     2,0   var nv vsv vsv 

6.     2,0   vsv nv nv nv 
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7.    (P)småregn 3,5   nv ssv ssv ssv 

8.     4,0   ssv ssv vnv vnv 

9.     2,0   vnv nv nv nv 

10.     2,0   nv nv nv nv 

gen xxx xxx xxx 1 nedbørsdøgn 2,2 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.     4,5   nv vnv vnv vnv 

12.     2,0   vnv øsø øsø øsø 

13.    (D)stærk regn 2,0   øsø v ssø vsv 

14.     2,0   vsv ø ø ø 

15.     4,0   ø v v v 

16.     4,0   v ssø ssø ssø 

17.     4,0   ssø vnv vnv vnv 

18.     4,0   vnv nø nø nø 

19.    (D, F og E) tor-

den og regn 

4,0   nø ønø ønø ønø 

20.     2,0   ønø nnv nnv nnv 

gen xxx xxx xxx 2 nedbørsdøgn 3,3 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.     2,0   nnv vnv vnv vnv 

22.     3,0   vnv vnv vnv vnv 

23.     1,3   vnv vnv vnv vnv 

24.     4,0   vnv vnv vnv vnv 

25.     4,0   vnv vnv nnv nnv 
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26.     3,0   nnv nv nv nv 

27.     2,0   nv nv nnv nnv 

28.    (P)stærk regn 

og torden 

2,0   nnv sø sø nv 

29.     4,0   nv vnv vnv nv 

30.     2,0   nv vnv vnv vnv 

31.    (F)regn 1,0   vnv nnv n n 

gen xxx xxx xxx 2 nedbørsdøgn 2,6 xxx xxx     

 

 

AUGUST 1703 

Observationerne fra den 1.- 22. august er fra fregatten ”Packan” på Københavns rhed. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1.     4,0   n nv nv nv 

2.        nv vnv vnv vnv 

3.        vnv nv vnv vnv 

4.     3,0   vnv nø nø nø 

5.     1,5   nø nø nø nø 

6.     2,5   nø ønø nv nv 

7.     4,0   nv n n n 

8.     4,5   n nv nv nv 

9.     4,0   nv vnv vnv vnv 

10.     1,3   vnv vnv nø nø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 
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 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.     0,5   nø ønø ønø nnø 

12.     4,5   nnø nø sv sv 

13.     0,5   var var var var 

14.     1,3   var n stille stille 

15.     0,5   stille nv nv nv 

16.        nnv nnv nnv nnv 

17.     0,5   nnv nv var var 

18.     2,0   nnv øsø nø nø 

19.    (H)lyn, torden 

og regn 

1,8   nv nv var var 

20.     4,0   vnv v v v 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.     4,0   vnv vnv vnv vnv 

22.     2,0   vnv nnv nnv nnv 

23.     2,0 4,5 3,3 nnv sv sv sv 

24.        v sv sv sv 

25.        sv ssv ssv ssv 

26.     5,0   ssv nnv nnv nnv 

27.     2,0   nv v v v 

28.     2,0   vsv ssv ssv ssv 

29.     5,0   ssv v nv nv 

30.     5,0   nv vnv vnv vnv 

31.     5,0   vnv sv sv sv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift er fra fregatten ”Packan” den 23. august i Køge Bugt, den 24. 

august ved Stevns og den 25.-31. ved Christiansø. 
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SEPTEMBER 1703 

Observationerne fra den 12.-30. september er fra fregatten ”Packan” på Københavns rhed. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1.     4,5   nv vnv v v 

2.     5,0   v vsv sv sv 

3.        sv vsv vsv v 

4.    (F, E, P og A) 

stærk regn 

   v nv nv nv 

5.    (H)regn 

(D)regnbyger 

   nv vsv nnv nnv 

6.    (E)begyndte det 

at regne 

   nv nv nv nv 

7.     5,0   sv v v v 

8.     2,8   v v s s 

9.     5,0   v sv sv sv 

10.     4,0 3,0 3,5 nv nnv nv nv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.     4,0   øsø ssø ssv ssv 

12.     5,0 4,0 4,5 sv vsv vsv vsv 

13.     5,0 5,0 5,0 ssv ssv ssv ssv 

14.    (E og P)regn 5,0   ssv nø ønø nø 

15.     1,3   nv n n ssv 

16.     2,0   ssv nnv nnv nv 
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17.     0,5   vnv v v v 

18.     0,5   v sv var var 

19.     0,5   var var var var 

20.     1,0   var vsv sv sv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.     0,5   stille var var nv 

22.     4,0   stille nv sø sø 

23.     4,0   sø ssv ssv ssv 

24.    (D, F og E)regn 5,0   sv vsv sv stille 

25.     4,5   stille v v v 

26.     3,0   v vsv vsv vsv 

27.     4,0   vsv sv sv sv 

28.    (A)regn 4,0   stille sv sv sv 

29.     2,0   sv ssv ssv ssv 

30.     3,5   ssv vsv vsv vsv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift er fra fregatten ”Packan” fra den 1.-10. september ved Christiansø 

og den 11. september ved Stevns. 

 

OKTOBER 1703 

Observationerne er fra fregatten ”Packan” på Københavns rhed. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1.    (D og F)regn    vsv ssv ssv ssv 
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2.     4,0   ssv sø sø sø 

3.     1,8   sø vsv sv ssø 

4.    (D)regn 3,0 1,5 2,3 ssø ønø nø stille 

5.    (A)lidt regn 3,0   ønø nø øsø øsø 

6.    (E)småregn 3,0   øsø ssø s s 

7.    (H)regn 3,5 0,5 2,0 ssø ø øsø ssv 

8.     0,5 0,0 0,3 ssv var var ssø 

9.     2,0 2,0 2,0 stille ø ø ø 

10.    Om dagen regn 5,0   ø ønø ønø ønø 

gen xxx xxx xxx 6 nedbørsdøgn xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.     3,5 4,0 3,8 ønø nø nø nø 

12.        nø nv nnv nnv 

13.        nnv nv nv nv 

14.    (H)hagl og 

regnbyger 

Om dagen regn 

3,0 4,0 3,5 var vnv nnv nnv 

15.    (H)regn    nnv vnv nnv nnv 

16.    (A)regn    nnv vsv vsv vsv 

17.    (H)regn 

(E)regn 

   var nø nø nø 

18.        nø var nnø ønø 

19.        nø v v v 

20.        v nø nø nø 

gen xxx xxx xxx 5 nedbørsdøgn xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 
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 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.    (A)regn 3,0   nø nø n n 

22.    Om dagen regn 

(A)regn 

   n nv nv vsv 

23.    (H)regn    var ø øsø nø 

24.    Om dagen regn 5,0   nø ø ø ø 

25.    Om dagen regn    ø ø ø ø 

26.     5,0   ø nø nø sø 

27.        sø ssø ssø ssø 

28.        ssø ønø ønø ønø 

29.        ønø nø nø nø 

30.        nø sv sv sv 

31.        sv sv nø nø 

gen xxx xxx xxx 5 nedbørsdøgn xxx xxx xxx     

 

 

NOVEMBER 1703 

Observationerne er fra fregatten ”Packan” på Københavns rhed. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1.        nø nø ønø ønø 

2.        ønø ønø ssø ssø 

3.        ssø ssv ssv ssv 

4.        ssv ønø ønø ø 

5.        ø sø sø s 

6.        s ønø ønø ønø 

7.        ønø sø sø sø 
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8.        ssv ssø ssø øsø 

9.        øsø nø nø sø 

10.        sø nø ø nø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.     0,5   nø nnø nnø nnø 

12.     0,5   nnø var var var 

13.        var ønø ønø ønø 

14.     2,0   ønø nnø nnø nnø 

15.     2,0   nnø ønø v v 

16.     2,0   v nø nø nø 

17.     3,0   nø ønø ønø ønø 

18.        ønø nnø nnø nnø 

19.     2,0   stille sv sv sv 

20.     0,5   sv sv sv sv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.     0,5   sv var var var 

22.     0,5   var var var var 

23.        var v v v 

24.     5,0   v nnø nnø nnø 

25.        nnø var var var 

26.     5,0   var n ønø sø 

27.     3,0   sø ønø ø ø 
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28.     5,0   ø sv sv sv 

29.     2,0   sv ssv ssv ssv 

30.        sv v v v 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

 

DECEMBER 1703 

Observationerne er fra fregatten ”Packan” på Københavns rhed. 

skydække………….……. vejrliget……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1.    Stille vejr hele 

dagen 

    ønø  v 

2.    Stille kuling den 

efterfølgende nat  

    v v vsv 

3.    Stærk mersejls-

kuling, om afte-

nen lidt stille 

   vsv sv sv sv 

4.    Bramsejlskuling    sv sv   

5.         s   

6.    Revet merssejls-

kuling, kl. 10 

sprang vinden til 

vest 

    ssv v sv 

7.    Revet merssejls-

kuling hele dagen 

    vsv vsv vsv 

8.    Stærk kuling, om 

eftermiddagen 

sprang vinden i 

vest og en stærk 

storm 

    vnv v  

9.    Stærk NNV-

storm, om efter-

middagen sprang 

    nnv n  
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vinden i nord, om 

natten stille 

10.    Stærk SV-storm 

den hele dag og 

nat 

    sv v  

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.    Vestenstorm    sv v   

12.    Stærk kuling     vsv   

13.    Om morgenen 

vestenvind 

    v   

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

 

Vejret i 1704 

 

1704  NB: der er ændret i de skønnede temperaturer i forhold til temperaturskønnene i ”Krig, pest 

og dårligt vejr, bd. 2” for årene 1704 og 1705, de to år, hvor der ikke findes observationer fra 

orlogsskibene. Klingenberg på Mors er eneste kilde til årets vejr. Ændringerne skyldes en fornyet 

læsning af Klingenbergs beskrivelse af årene sammenholdt med hans beskrivelse af årene 1703, 

1706, 1707, 1708, 1709 og 1710- år fra hvilke, der findes observationer fra orlogsskibene. 
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(Klingenberg på Mors) Fra juletid (1703) frøs det i ca. 7 uger blandet med nogen sne. Det frøs dog 

ikke så slemt. Vinteren var omskiftelig med tø og frost. Der blev kun fyret lidt op i drivhuset. En del 

solskin. I anden halvdel af februar fortsatte frostvejret, af og til blandet med snevejr. Den 3/3 blev 

vejret noget mildere. 

Foråret var temmelig koldt med sne og frost. Derefter indtrådte en streng tørke med koldt vejr og 

blæst i begyndelsen af maj.  

Sommeren var ret (fairly, gahr) kold og tør indtil udgangen af august, så næsten ingen havesager 

faldt godt ud. 

Der var en god mængde æbler og pærer dette år. 

(Speerschneider) Ingen sejlordre fra 13/12 1703-8/3 1704. 

(Mansa) Jordrystelse på de Kanariske Øer. Udbrud på Pico de Tenerifa, der vedblev i de følgende år. 

Efter kold vinter fulgte hed sommer. 

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 

1704 -1* -1* 3* 4* 8* 13* 15* 16* 12* 9* 5* 2* 7,1* 

  

 

Vejret i 1705 

1705 

(Klingenberg på Mors) Vinteren 1704-05 var ikke særlig kold, idet det kun frøs nu og da indtil 

begyndelsen af februar. Fra begyndelsen af februar frøs det i 3 uger i træk og også nu og da i marts 

og april. 

I begyndelsen af maj blev det igen temmelig ubehageligt koldt forårsvejr blandet med sne og frost. 

Dette vejr fortsatte til midt i maj, således at der 10/5 satte et stærkt snefald ind, der medførte, at 

mange havesager frøs. 

Sommeren var også for størstedelens vedkommende kold med meget lidt varmt vejr. 

Æbler og pærer blev ikke ordentligt modne og fik på grund af det fugtige og kolde vejr ikke en god 

smag. 

Efteråret var temmelig godt og det frøs kun lidt før nytår. 

(Vesterbølle-dagbogen) Den 27. november nedbrændte al kornladen på Års præstegård med alt 

indehavende korn og foder. Den 29. november druknede en mand i Spanggård i Tostrup sogn, da 

han kom fra kirke og ville gå over spangen til sit hus. 
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(Speerschneider) I vinteren 1704-05 var der ingen sejlordre fra 10/12 1704-18/3 1705. I december 

var der sejlfart. 

(Mansa) Under et Vesuv-udbrud opstod en ø i havet. De klimatiske forhold afvege i det her omtalte 

forløb ofte og meget fra det almindelige. Efter kold vinter fulgte hed sommer. Heden var så heftig, 

at i Montpellier om man kunne tro fortællingen, skal termometret engang i solen have stået på 

vandets kogepunkt. 

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 

1705 1* -2* 3* 6* 8* 14* 15* 16* 13* 9* 6* 3* 7,7* 

 

 

VEJRET i 1706 

 

1706 Temperatur 7,4 gr. C. Vinteren var kold, men i februar synes det at være slået om til mildere vejr. 

Foråret var ret mildt. Vejret i juni var ret omskifteligt, men var varmt i 2. halvdel. Den 9. juni var et 

frygteligt uvejr i det nordlige Jylland med stor storm med mange ødelagte huse og lader, samt en helt 

usædvanlig styrtregn i timevis, der oversvømmede jorden. Uvejret var mindre kraftigt østpå. Juli var 

kold og august hel usædvanlig stormende med ødelæggende hård storm i Jylland for det uhøstede korn 

den 20.-21. august. 

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 

1706 -3 -1 3 7 11 15 14 15 13 9 6 3 7,7 
 

Januar 

 

Der foreligger ingen observationer. 

 

(Klingenberg på Mors): Ved nytårstid 

begyndte frosten og skønt det efter 3 

uger var tøvejr i 4-5 dage fortsatte 

frosten derefter med større intensitet, 

således at Limfjorden i begyndelsen 

af februar var fuldstændig frossen, så 

folk kunne gå over den. Indtil da hav-

de det ikke sneet meget, så det havde 

været barfrost. 

 (Speerschneider): Ingen sejlordre i 

vinteren 1705-06 fra den 31/10 1705-

27/3 1706. 

  (Mansa):  Meteorer viser sig i Eng-

land og Italien. Jordrystelse i Italien. 

Februar 

 

Der foreligger ingen observationer. 

 

(Klingenberg på Mors): Ved nytårstid 

begyndte frosten og skønt det efter 3 

uger var tøvejr i 4-5 dage fortsatte 

frosten derefter med større intensitet, 

således at Limfjorden i begyndelsen 

af februar var fuldstændig frossen, så 

folk kunne gå over den. Indtil da hav-

de det ikke sneet meget, så det havde 

været barfrost. 

 (Speerschneider): Ingen sejlordre i 

vinteren 1705-06 fra den 31/10 1705-

27/3 1706. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til - 1 gr. C. 

Marts 

 

Der foreligger ingen observationer.. 

 

(Klingenberg på Mors): Ved nytårstid 

begyndte frosten og skønt det efter 3 

uger var tøvejr i 4-5 dage fortsatte 

frosten derefter med større intensitet, 

således at Limfjorden i begyndelsen 

af februar var fuldstændig frossen, så 

folk kunne gå over den. Indtil da hav-

de det ikke sneet meget, så det havde 

været barfrost. 

Foråret var ganske fint, så alt begynd-

te at gro tidligt, hvorfor vi forventede 

et ganske frugtbart år. (JER, Megen 

nedbør og varme ?).  
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Trepano gik under med 2.000 menne-

sker og 36 steder i det neapolitanske 

blev ødelagt. En lavastrøm ødelagde 

på få timer den rige stad Garadice 

(JER nu Garachico) på De kanariske 

øer. Meget tørt år. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til - 3 gr. C. 

  (Speerschneider): Ingen sejlordre i 

vinteren 1705-06 fra den 31/10 1705-

27/3 1706. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 3 gr. C. 

April 

 

Der foreligger ingen observationer. 

 

(Klingenberg på Mors): Foråret var 

ganske fint, så alt begyndte at gro tid-

ligt, hvorfor vi forventede et ganske 

frugtbart år. (JER, Megen nedbør og 

varme ?).  

 Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 7 gr. C. 

 Maj 

 

Der foreligger kun observationer fra 

den 11.-13, maj og delvise observa-

tioner fra den 21.-31. maj. 

 

Fregatten ”Mynden” på Københavns 

rhed observerede: 

Den 21. Stille med laber kuling fra 

vest. 

Den 22. Stiv merssejlskuling fra vest. 

Den 23.Variabel vind med stille og 

regnbyger ud på dagen. SØ laber ku-

ling. 

Den 24. Om formiddagen variabel 

vind. Kl.12 søndenvind. Om efter-

middagen merssejlskuling fra SSØ. 

Den 25. Samme vejr med bramsejls-

kuling. 

Den 26. Variabel vind og klart vejr. 

Kl. 11 bramsejlskuling med vind fra 

SSØ og syd. 

Den 27. Tyk luft med vind fra SSØ 

og SSV. Kl.16 regn. Kl. 20 vesten-

vind. 

Den 28. Variabel vind.  

Den 29. Mersssejlskuling fra NV og 

klar luft. Om aftenen VNV-vind. 

Den 30. Bramsejlskuling fra VNV. 

Tørrede sejl. 

Den 31. Klart vejr med solskin og 

søndenvind. Om eftermiddagen mers-

sejlskuling fra SSV med disigt vejr. 

 

Orlogsskibet ”Sværdfisken” meldte 

den 13. udfor Varberg om SØ, SSØ 

og ØSØ-vind og klart vejr. Den 14. 

om SSØ-vind, tåge og regn. Den 15. 

ved Sydnorge om SØ-vind drejende 

til VSV med regn og senere om ef-

Juni 

 

Der foreligger kun delvise observa-

tioner fra Øresund. Observationer fra 

Nyborg Rhed er i stedet anvendt. 

 

Fregatten ”Mynden” på Københavns 

rhed observerede: 

Den 1. Variabel vind af SSV med 

regn og solskin. 

Den 2. SSV-vind og klart solskin. Om 

eftermiddagen variabel vind fra SSØ 

til vest. 

Den 3. SV-vind og klart vejr. Om ef-

termiddagen fortsat merssejlskuling 

med SØ-vind. 

Den 4. SSØ merssejlskuling. Kl. 18 

SSV-vind og variabel vind og tyk luft 

med regn den ganske nat. 

Den 5. Variabel og stille vejr med tyk 

luft. Kl.12 laber NØ-vind. Den gan-

ske nat tågevejr. 

Den 6. Kontinuerede med samme 

vejr. Kl. 8 NNØ-vind og klart vejr. 

Den 7. Kl.6 ganske stille. Kl. 8 SSØ-

vind. Kl.18 bramsejlskuling, der kon-

tinuerede natten igennem. 

Den 8. Stille og solskin. Kl. 18 be-

gyndte det at tordne med plaskregn 

og NØ-vind. Kl. 24 ØNØ-vind. 

Den 9. Kl.6 NØ-vind og bramsejls-

kuling og klart vejr. Kl. 12 SSV-vind 

med diset vejr og regn. Kl. 15 be-

gyndte det med storm af SV til vest 

til syd. 

Den 10. Vestenvind med storm den 

ganske dag. 

Den 11. VNV-vind med stiv revet 

merssejlskuling og mørk luft. Kl.12 

VNV-vind og bramsejlskuling. 
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termiddagen hård storm. Den 16. om 

NV og VNV-vind og hårdt vejr. Den 

17. om VSV og SSV-vind senere stil-

le og klart vejr. Den 18.om NNV se-

nere mest stille. Den 19. først stille så 

SV-vind og senere variabel vind. Om 

natten til den 20. NNØ-vind med en 

regnbyge. Den 21. og 22. om regnby-

ger. Den 23. og 24. om regn. Natten 

mellem den 26. og 27. om stor regn. 

Natten mellem den 31. maj og 1. juni 

om stor regn. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 11 gr. C. 

Den 12. Kl.6 betagen luft og bram-

sejlskuling fra VNV. Vinden var så-

dan hele dagen. 

Den 13. Om morgenen sprang vinden 

til ØNØ. Kl. 6 klart vejr og laber ku-

ling af SV. Om natten SSV med stille 

og variabel vind. 

Den 14. Stille. Kl. 12 SSV-vind og 

laber kuling. Kl. 18 SSØ. Kl. 24 

samme vejr. 

Den 15. Kl. 6 Samme vejr med be-

tagen luft og bramsejlskuling som 

kontinuerede den ganske dag. Kl.01 

om natten regn, derefter ganske stille. 

Den 16. Hård kuling så meget som 

undersejl kunne føre. Kl.12 stilte det 

af med merssejlskuling fra SØ. Kl. 18 

NØ-vind og laber kuling. Kl.24 sam-

me vind. 

Den 17. Samme vind. Kl. 12 NNØ-

vind og laber kuling. 

Den 18. Laber kuling den ganske dag 

af forrige vind. Vi lettede anker og 

gik under sejl og befandt, at vores 

ankertov havde fået skade ved anker-

tovet og blev kappet. 

Den 19. Variabel og stille. Kl. 12 

VNV-vind. Om eftermiddagen va-

riabel og stille med klar luft. 

Den 20. Variable vinde som tilforn. 

Den 21. Kl. 15 begyndte det at kule 

fra ØNØ med stiv merssejlskuling og 

imod aften fra SØ. Om aftenen be-

gyndte det med regn og blev ved den 

ganske nat. 

Den 22. Østenvind og merssejlsku-

ling og klar luft. Kl. 6 ØNØ og bram-

sejlskuling. 

Den 23. Østenvind og merssejlsku-

ling og klar luft, der kontinuerede den 

ganske dag. 

Den 24. ØSØ- vind, klar luft og laber 

kuling. Kl. 12 stille og variabel vind, 

ligesådan den ganske nat. 

Den 25. Kl. 6 NV-vind. Kl. 12 SV-

vind og laber kuling.  

Den 26. Ligesom tilforn. Kl. 12 

sprang vinden til NV og NNV med 
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merssejlskuling. Kl. 18 betagen luft 

og variabel vind. 

Den 27. NV-vind, bramsejlskuling og 

betagen luft. Kl. 12 VSV, bramsejls-

kuling og betagen luft. Kl. 18 samme 

vejr og ligeledes den ganske nat med 

variabel vind. 

Den 28. Søndenvind. Om eftermidda-

gen variabel vind og stille. 

Den 29. Kl. 6 SSØ. Kl. 12 sønden-

vind og bramsejlskuling. Kl. 18. 

VNV og NNV med laber kuling og 

klar luft. Kl. 03 om natten regn og 

variabel vind. 

Den 30. NV-vind betagen luft og va-

riabel vind. Kl. 18 SSV-vind, bram-

sejlskuling og klar luft. 

 

Orlogsskibet ”Sværdfisken” ved 

Sydnorge observerede bl.a. stor regn 

natten til den 1., regn den 3. og fly-

dende regn den 4. Om morgenen den 

9. flydende regn, om eftermiddagen 

storm, torden og regn og om aftenen 

flydende regn. Den 10. og 14. regn. 

Den 15. om formiddagen en torden-

byge. 

  

Orlogsskibet observerede på Elben 

den 20. om aftenen og natten til den 

21. stor torden, lynen og regn. Den 

22. regnbyger og NØ-storm. 

Orlogsskibet observerede ved 

Glückstadt regn den 28. og natten til 

den 29. stor regn og torden. Om efter-

middagen den 30. observeredes en 

forfærdelig haglbyge med store hagl, 

SV-vind og hårdt vejr. 

 

Klingenberg på Mors: 

Det gode vejr (fra foråret) ændrede 

sig, da et frygteligt uvejr kom den 9. i 

forbindelse med tordenregn og lyn, så 

jorden blev oversvømmet af regn og 

opblødt, så næsten alle havetræer 

ikke længere stod opret. Dette kunne 

dog udbedres, men frugterne var øde-

lagt. 
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 Lauritz Axelsons dagbog fra Vester-

bølle sogn ved Viborg: I dette år ha-

ver i dette land været 2 store og ska-

delige stormvinde, hvis lige ingen 

kan mindes. Den 1.ste kom den 9/6 

omtrent ved midaftens tid og varede 2 

eller 3 timers tid og slog imidlertid 

mangfoldige huse, men allermest la-

der ned over det ganske land.  

 

Fregatten ”Phoenix” på Nyborg rhed 

oplyser den 25. og 26., at det var 

varmt vejr. 

 

Vejret var lavtrykspræget med køligt, 

solfattigt og regnfuldt vejr frem til 

den 11. Derefter var vejret højtryks-

præget og tørt med megen solskin 

frem til den 27. Den 28. passerede en 

koldfront og vejret blev regnfuldt og 

lummert. 

 

Vestenvinden dominerede frem til 

den 15., derefter dominerede østen-

vinden frem til den 25. I de sidste 

dage var det stille og søndenvind. 

 

Den 9. var der en ødelæggende storm 

i det nordlige Jylland fuldt af helt u-

sædvanlige regnmængder i forbin-

delse med tordenvejr. Uvejret synes 

fremkaldt ved, at meget kold luft 

nordfra trængte ned i meget varm 

luft. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 15 gr. C. 

Juli 

 

Fregatten ”Mynden” på Øresund 

observerede: 

Den 1. Vestenvind bramsejlskuling 

og klar luft. Om eftermiddagen regn 

og variabel vind. Kl.18. VSV-vind 

merssejlskuling, klart vejr og hård 

norden vande. 

August 

 

Nedbørsdøgn (16).Vestenvind (54 %)  

og NV-vind (18 %). 

 

Den 1. var vinden i NNV, den 2. i 

SSØ. Fra den 3.-14. var vinden i vest. 

Den 15. gik vinden i NV, den 16. var 

vinden kortvarigt i SØ og syd. Den 

17. gik vinden på ny i NV, hvor den 

September 

 

Nedbørsdøgn (17). Søndenvind 

 (34 %) og SV-vind (20 %). 

 

Den 1.-3. var vinden i VNV og NV. 

Den 4.-7. var vinden i SSV og SV. 

Den 8. og 9. var vinden i SØ og syd. 

Den 10. gik vinden kortvarigt i NV. 

Fra den 11.-16. var vinden i SSV og 
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Den 2. Kl. 6 betagen luft. Kl.12 SV-

vind, dog variabel. Om eftermidda-

gen SSV-vind, stille og klart vejr. 

Den 3. Kl. 6 stille og variabel vind. 

Kl. 18 VNV-vind og laber kuling. 

Den 4. VNV-vind, laber kuling og 

klart vejr. Kl. 12 SØ-vind bramsejls-

kuling og klart vejr. Kl. 18 vinden 

som tilforn med betagen luft. Om nat-

ten SØ-vind med merssejlskuling. 

Den 5. Kl.7 VNV-vind. Om eftermid-

dagen variabel vind med regn. 

Den 6. VNV-vind, merssejlskuling og 

klart vejr. Kl.8 med regn og variabel 

vind med kraftige vindstød og torden-

vejr. Om eftermiddagen variabel vind 

og klar luft. 

Den 7. Stille og variabel vind og be-

tagen luft. Om aftenen med regn. 

Den 8. VNV-vind, bramsejlskuling 

og klart vejr. Om eftermiddagen vari-

able vinde med regn. Om aftenen SV-

vind og merssejlskuling. Stormende 

den ganske nat med betagen luft. 

Den 9. Vind som tilforn og stiv mers-

sejlskuling. Om eftermiddagen regn 

og VNV-vind. Om natten stille og 

variabel vind. 

Den 10. NV-vind laber kuling og 

klart vejr. Om eftermiddagen regn og 

disigt vejr. Ligeså den ganske nat 

med stille. 

Den 11. Variabel vind med regn. Kl. 

17 VNV vind og sådan den ganske 

nat. 

Den 12. Vinden som tilforn. Om ef-

termiddagen regn og søndenvind og 

SSØ-vind og mørk luft og sådan den 

ganske nat. 

Den 13. Variabel af og til, med laber 

kuling. Den ganske nat VNV-vind 

med betagen luft og regn. 

Den 14. Vinde ligesom tilforn med 

regn. 

Den 15. Ligesom tilforn med regn og 

ubestandige vinde. 

Den 16. Variabel og stille. Om efter-

middagen SSV-vind. 

holdt sig til den 22. I resten af måne-

den var vinden i vest. 

 

Det blæste med stormstyrke den 9. og 

20. (hård storm). Om aftenen den 31. 

forekom der vind med stormstød.  

 

Det var regnfuldt fra den 3.-10., 17.-

19. og fra den 26.-31. 

 

Der var tordenvejr den 4., 6. og 8. 

 

Det synes ikke at have været rigtigt 

varmt på noget tidspunkt.  

 

Fregatten ”Phoenix” ved Nyborg 

Rhed observerede bl.a.: 

Den 2. I A-vagten begyndte det hårdt 

at regne med SV-vind. 

Den 3. Nogen regn dag og nat. 

Den 4. Tørvejr. 

Den 5. På dagen begyndte det at kule 

med regnbyger og torden. 

Den 6. Om morgenen vindstød og no-

gen regn, helt ustadigt vejr. Natten til 

den 7. nogen regn.  

Den 7. Den hele dag nogen regn. 

Den 8. Om eftermiddagen regn. Om 

natten lynild. 

Den 9. Om morgenen mest stille og 

tåget. På dagen klarede det op med en 

liden kuling af NV. Om eftermidda-

gen begyndte det hårdt at kule af SV 

med regnbyger og helt ustadigt. Om 

aftenen vestenvind og var så den hele 

nat med stiv kuling. 

Den 10. Om morgenen vestenvind og 

smådig kuling. På dagen begyndte 

det hårdere at kule med regnbyger og 

helt ustadigt vejr den hele dag og nat. 

Den 11. Om morgenen VNV-vind 

med stiv kuling, regnbyger og usta-

digt vejr den hele dag og nat. 

Den 12. Hård kuling den hele dag. 

Den 13.-15. Tørvejr. 

Den 16. Natten til den 17. gik vinden 

i SØ med lynild den hele nat. 

SV. Den 17. var vinden kortvarigt i 

VNV. Fra den 18.-27. var vinden 

varierende og sydlig. Den 28. gik 

vinden i SØ og den 29. i ØNØ. Den 

30. gik vinden på ny i SV og SSV. 

 

Det blæste med stormstyrke om efter-

middagen den 14. og 16., og med 

stormvinde den 1. om formiddagen. 

 

Det var meget regnfuldt fra den 8.-22. 

Der faldt stærk regn om eftermidda-

gen den 22. 

 

I sidste trediedel af måneden var der 

mange døgn med variabel vind. 

 

Vejret i måneden synes generelt at 

have været mildt, men med mange 

regndøgn. 

 

Orlogsskibet ”Sværdfisken” ved 

Glückstadt meldte den 1. om storm-

vinde, den 14. om vestenstorm og den 

16. om variabel og ubestandig storm. 

 

Fregatten ”Phoenix” ved Nyborg 

Rhed meldte natten mellem den 8. og 

9. og natten mellem den 29. og 30. 

om lynild. 

 

Fregatten ”Phoenix” ved Nyborg 

Rhed observerede bl.a.: 

Den 5. SV-vind med mistigt vejr og 

regn den hele dag og nat med en stiv 

kuling. 

Den 8. SØ-vind, men kl. 21,30 blev 

det helt stille. Stille vejr den hele nat 

med lynild. 

Den 10. NV-vind og nogen regn og 

stiv kuling den hele dag. 

Den 11. SV-vind om morgenen og 

regn. 

Den 12. SSV-vind med mørk luft og 

en liden kuling den hele dag og nat 

med nogen regn. 

Den 13. SV-vind senere søndenvind 

med regn også om natten. 
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Den 17. Klart vejr. Variabel vind med 

regn. 

Den 18. VNV-vind med betagen luft 

og laber kuling. 

Den 19. Vestenvind, betagen luft, 

bramsejlskuling og med støvregn. 

Stiv mersejlskuling. Den ganske nat 

kulte det af den forrige vind. 

Den 20. VNV-vind, variabel med 

regn og betagen luft. Om formidda-

gen revet merssejlskuling. Om afte-

nen med regn. 

Den 21. Efter midnat NV-vind med 

stiv kuling og den ganske dag. Om 

aftenen variabel vind. 

Den 22. Om morgenen SV-vind og 

betagen luft. Op på dagen merssejls-

kuling af vest. Om middagen streng 

regn med stormvind. Kl. 16 klart vejr 

med stille. 

Den 23. Den ganske dag vestenvind 

og VSV-vind med merssejlskuling og 

klart vejr. Den ganske nat SV-vind og 

bramsejlskuling. 

Den 24. Vinde ligesom tilforn og va-

riabel vind med stiv kuling. 

Den 25. NV-vind. Kl. 12 NNØ-vind. 

Om natten NØ-vind med betagen luft 

og bramsejlskuling. 

Den 26. Østenvind, betagen luft. Op 

på dagen variabel vind med stille og 

regn. Om natten stille og variable 

vinde. 

Den 27. Kl. 6 SØ-vind, laber kuling 

og betagen luft. Om aftenen bram-

sejlskuling. Den ganske nat SSØ- 

vind med regn. 

Den 28. Vinde som tilforn. Om afte-

nen regn og torden. Søndenvind, 

merssejlskuling med kraftige vind-

stød og regn. Den ganske nat variable 

vinde.    

Den 29. VNV-vind med stiv mers-

sejlskuling. Den ganske nat variabel 

vind. 

Den 30. SSØ og variabel vind. 

Den 17. På dagen VNV-vind og 

regnbyger. 

Den 19. Om morgenen SV-vind og 

nogen regn. På dagen VNV-vind og 

stiv kuling og således den hele dag og 

nat. 

Den 20. Om morgenen smådig kuling 

af SV. På dagen begyndte det hårdere 

at kule fra VNV med ustadigt vejr 

den hele dag og nat. 

Den 21. VNV-vind og det kulte hårdt 

med kraftige vindstød og ustadigt 

vejr den hele dag og nat. 

Den 26. Nogen regn. 

Den 27. Nogen regn. 

Den 28. På dagen begyndte det at 

kule med regnbyger. 

Den 30. På dagen begyndte det at ku-

le med vind af NV og regnbyger. Om 

natten gik vinden i SSV. 

Den 31. Om morgenen SV-vind med 

stiv kuling, mørk luft og regnagtigt 

vejr. På dagen sprang vinden i NV 

med en regnbyge og det kulte hårdt 

og skibet begyndte at drive. Om afte-

nen storm fra NV med regnbyger og 

var så den hele nat med regn. 

 

Orlogsskibet ”Sværdfisken” ved 

Glückstadt observerede bl.a.: 

Den 1. Klar luft. 

Den 2. Klar luft senere tordenluft. 

Den 4. Om eftermiddagen VNV-vind, 

vindstyrke 9. 

Den 5. Om eftermiddagen VNV-vind, 

vindstyrke 9. 

Den 6. Om eftermiddagen SV-vind, 

vindstyrke 6. 

Den 8. Om eftermiddagen SSV-vind, 

vindstyrke 9. Natten til den 9. forfær-

delige stormvindstød og stor lynild. 

Den 9. Om eftermiddagen hård ves-

tenstorm og grueligt hårde regnbyger. 

Den 10.  Hårdt vejr fra NV og SV 

med stormvindstød med regn. 

Den 11. Hårdt vejr og store regnby-

ger, om eftermiddagen VNV-storm og 

regnbyger. 

Den 15. Om morgenen SV-vind og 

regn. 

Den 16. Om morgenen SSV-vind 

med mistigt vejr, regn og en hård 

kuling. 

Den 17. Om eftermiddagen VNV-

vind med en stiv kuling og nogen 

regn. 

Den 18. Om morgenen SV-vind med 

mørk luft, regn og en mådelig kuling. 

Om natten SSV-vind med en smådig 

kuling og nogen regn og så den hele 

nat. 

Den 20. Den hele dag og nat SV-vind 

med nogen regn. 

Den 21. SSV-vind om morgenen med 

mistigt vejr, regn og smådig kuling. 

Om natten SV-vind og regn hele nat-

ten. 

Den 25. I den efterfølgende nat 

sprang vinden fra SSØ til vest med 

nogen regn. 

Den 28. SSØ-vind, der om natten 

sprang til NØ. 

Den 29. NØ-vind. Senere ØNØ-vind, 

der efter midnat sprang på en SØ-

vind med regn og lynild den hele nat. 

Den 30. SSV-vind, senere søndenvind 

med en hård kuling, men om natten 

stilnede vinden af og gik i SV. 

 

Orlogsskibet ”Sværdfisken” ved 

Glückstadt observerede bl.a.: 

Den 1. Kl. 8 stormvinde. 

Den 8. Regn og SSØ-vind. 

Den 10. Vestenvind og regn. 

Den 11. Søndenvind og regn. 

Den 13. SV-vind med regn, senere 

SSV-vind med regn. Om natten ØSØ-

vind med regn. 

Den 14. SV-vind, ved middagstid 

vestenstorm og regn. 

Den 15. SV-vind og regn. 

Den 16. SSV-vind og småregn med 

kraftige vindstød. Op af dagen storm 

med ubestandige vinde fra den vest-

lige kant. Variabel og ubestandig 

storm. Om aftenen stilnede det af. 
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Den 31. Vinde som tilforn. Om efter-

middagen NNV-vind og bramsejlsku-

ling. 

Der var således mindst 19 døgn med 

nedbør. 

 

Orlogsskibet ”Sværdfisken” ved 

Glückstadt observerede bl.a.: 

Natten til den 1. gruelig torden. Fra 

den 1.-9. hver dag regn og regnvejr 

og hårdt vejr. Den 10. meget hårdt 

vejr og stor regn. Den 11. vindstyrke 

9 og regn. Den 12. og 13. blæst og 

regn. Den 14. og 15. regn og regnby-

ger. Den 16.og 17. blæst og regn. Den 

18. regn. Den 19. fortsat overskyet, 

men den første tørvejrsdag i 3 uger. 

Den 20. vindstyrke 9, SV-vind og stor 

regn. Den 21. NNV-vind med vind-

styrke 9, men tørvejr. Den 22. hårdt 

vejr, torden og regnbyger. Den 23. 

tørvejr og solskin. Den 24.-27. tørvejr 

og vekslende skydække. Den 28. og 

natten til den 29. hård storm fra SSV 

og regn. Den 29. først VSV-vind og 

regn, men senere østenvind og tør-

vejr. Den 30. tørvejr, østenvind og 

vekslende skydække. Den 31. NV-

vind, tørvejr og solskin.  

Der var således mindst 22 nedbørs-

døgn. 

 

Vejret var meget regnfuldt i den 1. 

trediedel. I 2. trediedel var vejret 

også meget regnfuldt (dette viser ob-

servationerne fra Elben og Øresund, 

Storebæltsobservationerne synes at 

mangle nedbørsobservationer). Fra 

den 23. bedredes vejret noget og blev 

mere vekslende, dog med hård storm 

den 28. 

 

Klingenberg på Mors omtaler, at efter 

uvejret den 9. juni  fortsatte somme-

ren mere eller mindre med uophørlig 

regn og blæst. 

 

Den 12. VNV-storm. 

Den 13. En islandsfarer beretter, at de 

havde haft en farlig storm af VNV på 

havet i denne uge. 

Den 16. SØ-vind og variabel vind 

med varm klar luft. Om natten SV-

vind med varm luft med en stor ly-

nen. 

Den 17. SV- og NV-vind hårdt vejr 

og stærk regn. 

Den 18. NV-storm med regnbyger, 

senere VNV-storm med regnbyger. 

Den 19. Fortsat regn og natten til den 

20. vestenvind med vindstyrke 9 med 

regnbyger. 

Den 20. Om morgenen og formidda-

gen en gruelig hård SV-storm med 

blandet luft. Fortsat hård storm fra 

NV om natten. Et skib fra Langesund 

i Norge havde måttet kaste al sin 

overladning overbord og havde været 

over 3 uger om at sejle fra Norge. 

Han berettede, at 14 skibe var gået til 

ved Jylland i den farlige storm de 

havde haft. 

Den 21. VNV-storm, om natten hård 

storm fra NNV med regnbyger. 

Den 22. NV-storm. 

Den 23. NV-vind, blandet luft og 

vindstyrke 8. 

Den 27. Vestenvind, vindstyrke 9. 

Den 28. VNV-storm med regnbyger. 

Den 29. VNV-storm og regn. 

Den 30. VSV senere VNV-vind, hårdt 

vejr og regnvejr. Natten til den 31. 

regnbyger og VSV-vind med vind-

styrke 8. 

Den 31. Om eftermiddagen en fly-

vende storm fra VNV og haglbyger 

med regn. Henunder aften grueligt 

højvande. 

 

Vejret ved Glücktadt og formentlig i 

Jylland synes at have været langt 

mere voldsomt end på Øresund. Or-

logsskibet ”Sværdfisken” ved Glück-

stadt på Elben observerede således 20 

nedbørsdøgn, heraf med torden den 8. 

Den 18. Variabel vind og regn ved 

middagstid. 

Den 20. Variabel vind og småregn. 

Om aftenen SSV-vind og klart vejr. 

Den 21, Om morgenen søndenvind 

og regnbyger. 

Den 22. Kl. 12 VNV-vind og stærk 

regn. 

Den 25. Kl. 19 begyndte det at regne. 

Den 27. Variabel vind  med kraftige 

vindstød og regn den ganske dag. 

Den 28. ved Helgoland på vej til 

Norge. SØ til ØSØ-vind. Om natten 

østenvind. 

Den 29. NØ-vind, senere ØNØ-vind 

først tåget, senere overskyet. 

Den 30. SØ-vind og regn, kl. 12 SV-

vind og klart vejr. Om natten SV-vind 

og overskyet. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til  gr. 13 C.  
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Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 14 gr. C. 

og 16. Endvidere observeredes helt 

uhørt 11 stormdøgn, nemlig den 8., 9. 

(hård), 11., 12., 18., 20. (gruelig 

hård), 21., 22., 28., 29. og 31. (fly-

vende). Den 4., 5., 10. og 27. obser-

veredes vindstyrke 9 og den 19., 23. 

og 30. vindstyrke 8. 

 

Klingenberg på Mors: Efter det 

frygtelige uvejr den 9/6 fortsatte 

sommeren mere eller mindre med u-

ophørlig regn og blæst. Sommeren 

var kold og barsk. Dette voldsomme 

vejr medførte også, at næsten intet i 

haven lykkedes fuldt ud.  

 

 (Lauritz Axelsons dagbog fra Vester-

bølle sogn ved Viborg): I dette år ha-

ver i dette land været 2 store og ska-

delige stormvinde, hvis lige ingen 

kan mindes. Den 1.ste kom den 9. 

juni omtrent ved midaftens tid og va-

rede 2 eller 3 timers tid og slog imid-

lertid mangfoldige huse, men aller-

mest lader ned over det ganske land. 

Den 2den varede i 2 dage nemlig den 

20. og 21. august og afslog mange 

tusinde tdr. korn, hvor det ikke var 

ophøstet. Her på egnen gjorde det 

størst og usigelig skade på byggen, 

thi den var alt sammen uhøstet. 

Den ødelæggende storm den 20.-21. 

synes at skyldes, at kold luft nordfra 

trængte ned i lun luft. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 15 gr. C. 

Oktober 

 

Nedbørsdøgn (16). Vestenvind  

(45 %), SV-vind (11 %) og østenvind 

(11 %). 

 

Fra den 1.-4. var vinden i SV og vest. 

Fra den 5.-13. var vinden i NV og 

VNV. Den 14.-16. var vinden først i 

SSV, senere i vest og VNV. Fra den 

17.-24. var vinden i SSØ, senere i SØ 

November 

 

Nedbørsdøgn (14). Østenvind  

(34 %) og  SØ-vind (26 %)  

 

Den 2. gik vinden i SSØ og SØ, hvor 

den holdt sig til den 7. Fra den 8.-10. 

var vinden kortvarigt i NV, vest og 

SV. Fra den 11. gik vinden i en østlig 

retning, hvor den holdt sig måneden 

ud, dog var vinden fra den 14.-16. 

December 

 

Der foreligger kun observationer på 

Øresund fra den 1.-5. december og 

fra den 9. og 10. december.  

 

Fra den 1.-10. var vinden stedse i 

vest, den 1. dog først i SSØ. Der faldt 

nedbør i form af regn hver dag fra 

den 1.-8. 
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og til sidst i NØ og ØSØ. Den 25. gik 

vinden i VSV. Den 30. gik vinden i 

VNV og den 31. i NNV og NØ. 

 

Det regnede næsten hver dag fra den 

1.-11. Derefter holdt det mest tørt, 

dog med regn fra den 14.-16. og fra 

den 25.-27. 

 

Det blæste med storm den 26. om ef-

termiddagen og med vindstyrke 8 den 

16. 

 

Fregatten ”Phoenix” ved Nyborg 

Rhed observerede bl.a.: 

 

Den 1,VSV-vind med stiv kuling den 

hele nat. 

Den 2. Den hele nat søndenvind med 

regn og hård kuling. 

Den 3. Om morgenen SSV-vind mis-

tigt vejr og regn. Om eftermiddagen 

NV-vind med en regnbyge. 

Den 4. Om eftermiddagen begyndte 

det hårdt at kule af SSV med mistigt 

vejr og regn. 

Den 5. NV-vind med mørk luft og 

stiv kuling den hele dag og nat. 

Den 6. Regn den hele efterfølgende 

nat.  

Den 8. SV-vind og stiv kuling den 

hele dag og nat.  

Den 9. Om morgenen SV-vind med 

mistigt vejr og nogen regn. 

Den 12. Om morgenen VSV-vind 

med godt vejr og solskin. 

Den 18. Den hele efterfølgende nat 

nogen regn.  

Den 19. Den hele efterfølgende nat 

SØ-vind med stiv kuling. 

Den 20. ØSØ-vind med stiv kuling. 

Den 21. ØSØ-vind med stiv kuling 

den hele dag og nat. 

Den 23. ØNØ-vind med godt vejr og 

solskin. 

Den 26. Op ad dagen begyndte det 

hårdt at kule af SV med mist og regn. 

kortvarigt i vest. Fra den 28.-30. var 

vinden i NØ og nord, 

 

Det stormede fra SØ den 5. og 6. 

 

Der faldt nedbør i form af regn hver 

dag fra den 6.-13. Der var ligeledes 

en nedbørsperiode fra den 26.-29. 

Den 28. og 29. faldt nedbøren som 

slud. Den 7. faldt der hård regn og 

natten til den 28. faldt der hagl i 

forbindelse med torden. 

 

Fregatten ”Phoenix” på Nyborg rhed 

observerede bl.a. 

Den 1. Om morgenen VSV-vind, der 

om eftermiddagen gik over i SSØ-

vind. 

Den 4. Om morgenen SØ-vind og 

sneluft. Op af dagen regn. 

Den 6. Om morgenen storm fra øst. 

Den 19. I den efterfølgende nat storm 

fra SSØ. 

Den 23. I den efterfølgende nat var 

det nattefrost. 

Den 24. Hele dagen og den efterføl-

gende nat SØ-vind med stiv kuling 

og nogen sne og frost. 

Den 25. I den efterfølgende nat regn. 

Den 27. Om eftermiddagen og den 

efterfølgende nat faldt der sneslud. 

Den 29. I den efterfølgende nat faldt 

der sne. 

Den 30. Om aftenen SSØ-vind og 

sneslud. 

 

Orlogsskibet ”Sværdfisken” ved 

Sydnorge observerede bl. a. 

 

Den 3. SØ-vind undersejlskuling og 

regn. 

Den 4. ØSØ-vind stiv undersejlsku-

ling og regn. 

Den 5. ØSØ-vind og undersejlsku-

ling, 

Den 6. og 7. ØNØ-vind, stiv under-

sejlskulimg og sneslud. 

Klingenberg på Mors: Henimod årets 

korteste dag begyndte det at fryse. 

Frosten varede til jul, derefter slog 

vejret atter om til tø. 

Månedens temperatur synes at have 

ligget over det normale. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 3 gr. C. 
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Den 27. Om eftermiddagen begyndte 

det hårdt at kule af SV med nogen 

regn. 

Den 31. NV-vind med en mådelig 

kuling. 

 

Orlogsskibet ”Sværdfisken” på vej til 

Norge observerede bl.a.: 

Den 1. Om eftermiddagen NV-vind, 

hårdt vejr og regnbyger og stiv rm. 

Den 2. Den efterfølgende nat stiv u 

og regn. 

Den 3. ved Norge. Grueligt hårdt vejr 

med VSV-vind med regn og hagl-

byger. 

Den 4. Om aftenen SV hårdt vejr med 

torden og lynild. 

Den 6. SØ-storm og regn. 

Den 8. SSV stiv u og regn. 

Den 10. Om aftenen SV-storm og 

regn. 

Den 12. Om natten VSV-storm og 

haglbyger. Om dagen hård VSV-

storm. 

Den 14. Ondt vejr med SSV u-vejr og 

regn. 

Den 15. VSV hård storm dag og nat. 

Den 16. Flyvende storm fra vestlige 

retninger. 

Den 26. Forfærdelig storm af SV og 

VSV. 

Den 28. Grueligt hårdt vejr af SSV 

med regn og en forfærdeligt stor sø-

gang. 

Den 30. I nat lidt frost og dødstille. 

Den 31. Først stille og NNV, senere 

svag SSV-vind. 

 

Klingenberg på Mors omtaler, at 

sommeren var kold og barsk. Ligele-

des i efteråret, så megen modent korn 

blev slået ned. Dette voldsomme vejr 

medførte også, at næsten intet i haven 

lykkedes fuldt ud. Efteråret var også 

temmelig vådt. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 9 gr. C. 

Den 8. NNØ-vind med slud og senere 

sne. 

Den 9. NØ-vind med snebyger og 

senere regn. 

 

Klingenberg på Mors: Sommeren var 

kold og barsk. Ligeledes i efteråret, 

så megen modent korn blev slået ned. 

Dette voldsomme vejr medførte også, 

at næsten intet i haven lykkedes fuldt 

ud.  

Efteråret var også temmelig vådt og 

henimod årets korteste dag begyndte 

det at fryse. Frosten varede til jul, 

derefter slog vejret atter om til tø. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 6  gr. C. 
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MAJ 1706 

Observationerne er fra 11-13. maj er fra orlogsskibet ”Sværdfisken” i Øresund. 

Observationerne fra den 20.-24. er fra fregatten ”Phoenix” i Øresund. 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 0,0    2,5    nv nø sø 

12. 0,0    3,8   sø sø sø sø 

13.        sø sø   

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.     1,0 3,0 2,0  ønø ønø ønø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.    (A)regn 1,0   ønø nnø stille stille 

22.    (D)noget regn    vsv sv sv sv 

23.     1,0 0,0 0,5 vsv var sø stille 

24.        stille ssø s s 

25.     1,0 0,5 0,8 sø ssø stille stille 

26.     4,0 6,0 5,0 ssv ssø ssø ssø 

27. 8,0   (D)noget regn 

(E)noget regn 

1,0 1,0 1,0 ssø sø sø sø 
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28. 8,0 8,0 8,0 (D)regn 

(A)regnede 

hårdt 

2,0   sø ssv ssø stille 

29.    (H)regnede 

hårdt 

3,5   stille vnv sv sv 

30.    (E)torden, 

lynild og hagl 

1,0 1,0 1,0 v v sv sv 

31. 4,0 8,0 6,0 (A)noget regn 3,0 6,0 4,5 sv ssv ssv ssv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift er fra fregatten ”Phoenix” fra den 24.-28. maj under sejlads nord 

om Sjælland til Nyborg og fra den 29.-31. maj på Nyborg rhed. 

 

JUNI 1706 

 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 8,0 8,0 8,0 (H)noget regn 

(E)regn 

3,0   sv sv sv sv 

2. 8,0   (H)regn 3,5 3,0 3,3 sv sv vnv ssv 

3. 8,0    4,5 6,0 5,3 ssv sv s s 

4. 8,0   (E)regn 1,0 1,0 1,0 s ssø var var 

5.     0,8 0,8 0,8 vnv vnv var var 

6.     0,5 0,3 0,4 var øsø var var 

7. 4,0   (E)stor regn    stille ssø sø sø 

8. 8,0 8,0 8,0 (D)begyndte det 

at regne 

(A)torden 

1,0 1,0 1,0 sv s s s 

9. 8,0 8,0 8,0 (H)noget regn 

(D)regn 

(E)regnbyger 

   nnø nnø s vsv 
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(A)regnbyger 

10.  8,0  (H)regnbyger 

(A)noget regn 

7,0 3,5 5,3 sv vsv vsv vsv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.    (H)noget regn 3,0 3,0 3,0 v vnv vnv vnv 

12.        nv nv nv nv 

13. 0,0    2,0 0,5 1,3 nnv nv var var 

14.     1,0 1,0 1,0 stille sv sv sv 

15. 8,0   (E)regn 2,0 6,0 4,0 sv v nv nv 

16.     6,0 0,5 3,3 ønø ønø ønø ønø 

17.     2,0 0,0 1,0 stille nø nnø nnø 

18. 0,0    0,8 0,3 0,6 stille ø var var 

19.     0,5 0,5 0,5 var nnv nnv nnv 

20.     2,0 3,0 2,5 nnv stille nnv nnv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.      7,0  nnv ønø øsø øsø 

22.     5,0 6,0 5,5 ø sø sø sø 

23.     1,0 1,0 1,0 ø ø ø ø 

24. 0,0    1,5 0,0 0,8 ø sø stille stille 

25. 0,0    0,0 1,0 0,5 stille stille stille stille 

26. 0,0    1,0   vsv nv nv nv 

27. 8,0    5,5 8,0 6,8 v vsv vsv vsv 
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28. 8,0   (F)torden- og 

regnbyger 

 0,0  ssv ssv stille stille 

29.    (E)noget regn 

(A)noget regn 

0,8 0,0 0,4 stille s stille stille 

30.  8,0  (H)noget regn 

(A)noget regn 

 3,0  stille s s s 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift er fra fregatten ”Phoenix” på Nyborg rhed. 

 

Juli 1706 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 8,0   (D)noget regn 

(F)regnbyger 

5,5 4,0 4,8 s nv nv nv 

2.     4,0 4,0 4,0 v nv nv nv 

3. 8,0   (D)noget regn 2,5   vsv ssv ssv stille 

4. 8,0   (D)regn 6,0 4,0 5,0 ssø ssø ssø ssø 

5.    lidt regn 3,0 3,0 3,0 nv v v v 

6. 0,0   (H)lidt regn 1,0   v vsv vsv vsv 

7. 8,0 8,0 8,0 (D)noget regn 

(E)torden og regn 

(A)noget regn 

   vsv sø sø sø 

8. 8,0 8,0 8,0 (H)noget regn 

(D)regn 

4,0 4,0 4,0 vsv vsv vsv v 

9.    (D)noget regn    ssv vsv vsv nv 

10.    (F)regnbyger 7,0 4,0 5,5 ssv s ssv ssv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 
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 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.     0,8 0,5 0,7 vsv sv var var 

12. 8,0    0,8 0,5 0,7 var v var var 

13.    (D)begyndte 

det igen at 

regne 

   var vnv nv nv 

14.        nv v v v 

15.     4,0 4,0 4,0 nv vnv vnv vnv 

16.     1,0   vsv ssv sø sø 

17.        vnv vnv vnv vnv 

18.        vnv vnv vnv vnv 

19. 8,0 8,0 8,0  4,5 6,0 5,3 vnv sv nv nv 

20. 8,0    4,0 6,0 5,0 v nv nv nv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.     6,0 4,0 5,0 v vnv vnv vnv 

22. 8,0 8,0 8,0 (D)regnbyger 

(F)regnbyger 

8,0 8,0 8,0 v vsv nv nv 

23.      4,0  nv nv vsv vsv 

24. 8,0    4,0 4,0 4,0 sv ssv ssv ssv 

25.  8,0  (A)noget regn    nv nnv nnø ø 

26. 8,0   (H)noget regn 1,0 0,0 0,5 ø ø stille stille 

27.     1,0   stille øsø øsø øsø 

28.  8,0  (E)torden og 

regn 

(P)torden og 

regn 

   sø s v v 
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(A)torden og 

regn 

29. 8,0   (H)torden og 

regn 

4,0   v v ssv ssv 

30.     2,5 4,0 3,3 ssv sø sø sø 

31. 8,0    1,0 1,0 1,0 sø nv nv nv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift er fra fregatten ”Phoenix” på Nyborg rhed. 

 

August 1706 

Observationerne er fra fregatten ”Mynden” på Københavns rhed. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 0,0 0,0 0,0  2,0 0,0 1,0 nnv nnv nnv stille 

2. 4,0    2,5 0,0 1,3 stille ssv ssø ssø 

3.  0,0  (D)regn 0,5 0,0 0,3 stille s vnv vnv 

4. 4,0   (P)regn og 

tordenvejr 

3,0 4,0 3,5 vnv nv sv sv 

5.  8,0  (E) og 

(P)regnbyger 

(A)regn 

4,0 3,0 3,5 sv sv v v 

6. 4,0   (H)regn 

(F)regnbyger 

2,0 1,0 1,5 sv vnv vnv v 

7. 4,0   (D)regn 2,5 2,0 2,3 ssv ssv v v 

8. 8,0 8,0 8,0 (D)regn 

(E)regn 

(A)tordenbyger 

og regn 

2,0   v var var var 

9. 6,0   (H)tordenbyger 

og regn 

4,0 10,0 7,0 var var vsv vsv 
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10. 8,0 8,0 8,0 (E) og 

(P)regnbyger 

(A)regn 

7,0   vsv vnv vnv vnv 

gen xxx xxx xxx 8 nedbørsdøgn 3,0 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.        nv nv nv nv 

12.        nv vnv vnv vnv 

13.  8,0    2,0  nv nv vsv vnv 

14. 4,0    3,0   vnv vnv vnv nv 

15. 8,0 0,0 4,0  3,0 2,0 2,5 vnv nnv nnv nv 

16. 0,0 0,0 0,0  2,5   nv ssv sø s 

17. 5,0   (E)regn 2,8   s vsv ssv vnv 

18. 6,0 8,0 7,0 (F)regn 

(A)lidt regn 

4,5   vnv vnv vnv vnv 

19. 8,0 8,0 8,0 (H)lidt regn 

(D)regn 

4,0 4,0 4,0 v vsv nv nv 

20. 4,0    6,5 10,

0 

8,3 nv vnv v nv 

gen xxx xxx xxx 3 nedbørsdøgn xxx xxx      

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.      3,0  nv nv nv nv 

22. 0,0 8,0 4,0  4,0 2,0 3,0 nv nnv nnv nnv 

23.  0,0   3,0 2,0 2,5 vnv vnv vnv vnv 

24. 0,0    2,0 3,0 2,5 var v var var 
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25.        nv v v v 

26. 8,0   (D)regn    sv sv sv sø 

27.    (P)regn    v v v vsv 

28.    (E)regn    vsv sv v v 

29. 8,0   (D)regn    v var vnv vnv 

30. 0,0 0,0 0,0  4,0 3,0 3,5 vnv vnv vnv vnv 

31. 8,0 8,0 8,0 (A)regn    vsv vsv vsv vsv 

gen xxx xxx xxx 5 nedbørsdøgn xxx xxx      

 

 

SEPTEMBER 1706 

Observationerne er fra fregatten ”Mynden” på Københavns rhed. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 4,0 0,0 2,0 (D)regn  4,0  nø vnv vnv nnv 

2. 0,0 0,0 0,0  3,0 3,0 3,0 nnv nv nv nv 

3.  0,0   2,0 2,0 2,0 var nv vnv vnv 

4. 2,0       nv nv ssv ssv 

5. 7,0   (P)regn 3,5 4,0 3,8 sv sv ssv ssv 

6.  0,0   3,0 2,0 2,5 ssv ssv ssv vnv 

7. 4,0 0,0 2,0     sv sv nv sv 

8. 8,0 8,0 8,0 (E)regn 

(A)regn 

3,0   sv ssø sø sø 

9.  8,0  (H)regn 

(A)regn 

 4,0  s s var var 

10. 8,0   (H)regn 

Om dagen regn 

7,0 2,0 4,5 v vnv nv nv 

gen xxx xxx xxx 5 nedbørsdøgn xxx xxx xxx     
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skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 8,0 0,0 4,0 (D)regn  2,0  var s v v 

12.        ssv ssv ssv ssv 

13. 8,0 8,0 8,0 (D)regn 

(E)regn 

(A)regn 

   ssv sv s s 

14. 8,0   (H)regn 

(E)regn 

   øsø sv v sv 

15.  8,0  (F)regn  3,0  sv sv sv vsv 

16. 8,0 0,0 4,0 (D)småregn  4,0  ssv ssv v v 

17. 0,0    4,0 2,0 3,0 vnv sv vnv nv 

18. 6,0   (D)regn 

(E)regn 

3,0 3,0 3,0 var var var var 

19.     3,5 3,0 3,3 var ssv ssv ssv 

20. 6,0   (D)regn 

(F)småregn 

 4,0  ssv vsv var ssv 

gen xxx xxx xxx 7 nedbørsdøgn xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. 8,0 8,0 8,0 (D)regnbyger 4,0 4,0 4,0 s s s sv 

22. 6,0 0,0 3,0 (D)regn 

(E)stærk regn 

   sv sv vnv nv 

23. 0,0 0,0 0,0   3,0  var var var var 

24. 0,0 0,0 0,0  3,0 0,5 1,8 v sv nv s 

25.  0,0  (P)begyndte 

det at regne 

3,5 2,0 2,8 var ssø s s 
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26. 0,0    1,5   var sv var var 

27. 8,0 0,0 4,0 (D)begyndte 

det at regne 

Om dagen regn 

 0,0  var var var var 

28. 0,0    2,5 4,0 3,3 stille sø øsø sø 

29. 8,0 4,0 6,0  3,0   ø nø ønø ønø 

30. 4,0 8,0 6,0 (D)regn  0,5  sø øsø sv ssv 

gen xxx xxx xxx 5 nedbørsdøgn xxx xxx xxx     

 

 

OKTOBER 1706 

Observationerne er fra fregatten ”Mynden” på Københavns rhed. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 4,0 0,0 2,0 (E)regn 

(P)regn 

2,5 2,0 2,3 sv sv sv v 

2. 0,0 8,0 4,0  2,5   v v sv sv 

3. 8,0 0,0 4,0 (H)regn 

(P)småregn 

(A)regn 

 3,0  sv ssv ssv v 

4.    (F og E)regn 4,5   nv sv vsv vsv 

5. 8,0 8,0 8,0 (D)regn 

(A)regn 

 4,0  vsv var var var 

6.  0,0  (H)regn 3,0 3,0 3,0 nv nv nv ssv 

7. 6,0 0,0 3,0 (D og F)regn  2,0  sv sv vnv vnv 

8. 4,0 8,0 6,0 (P)regn    vnv vnv vnv sv 

9. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 3,5 4,0 3,8 sv vnv vnv vnv 

10. 5,0 8,0 6,5 (P)småregn 2,7 3,0 2,9 vnv vnv v v 

gen xxx xxx xxx 9 nedbørsdøgn xxx xxx xxx     
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skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 8,0 8,0 8,0 (P)regn  2,0  v vsv vsv n 

12. 0,0 5,0 2,5  3,0 2,0 2,5 vnv sv vnv nv 

13. 3,0 0,0 1,5  2,0 2,0 2,0 nv nv nv vnv 

14. 2,0 8,0 5,0 (A)regn 2,0 2,0 2,0 sv ssv ssv sø 

15. 6,0 8,0 7,0 (P og A)regn 3,8 4,0 3,9 sø vnv v v 

16. 0,0 0,0 0,0 (H)regn    v nv vnv vnv 

17. 2,0 8,0 5,0  3,0 3,0 3,0 vnv stille s ssø 

18.  8,0    4,0  ssø ssø ssø sø 

19. 8,0 0,0 4,0  4,2   sø sø sø sø 

20.        øsø øsø øsø sø 

gen xxx xxx xxx 4 nedbørsdøgn xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. 0,0 0,0 0,0  4,0 2,0 3,0 øsø øsø øsø øsø 

22. 0,0     0,5  øsø øsø sø ssø 

23.  8,0   0,5 2,0 1,3 nø nø ø var 

24.        øsø øsø øsø sø 

25. 8,0 0,0 4,0 (F)regn    vsv vsv vsv v 

26.  8,0  (P og A)regn 7,0 3,0 5,0 v v vsv Vsv 

27.    (H)regn 

(P)begyndte 

med regn 

 4,0  vsv vsv vsv vsv 

28.      0,3  vsv vsv vsv vsv 

29.  8,0    0,3  var var var var 
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30. 8,0    2,5 0,5 1,5 var var vnv vnv 

31. 0,0 0,0 0,0   0,3  var nnv nø var 

gen xxx xxx xxx 3 nedbørsdøgn xxx xxx xxx     

 

 

NOVEMBER 1706 

Observationerne er fra fregatten ”Mynden” på Københavns rhed 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 8,0 0,0 4,0  1,3 3,0 2,2 var v var var 

2.     3,5 4,5 4,0 ssø ssø ssø sø 

3.     4,5   sø sø sø sø 

4. 8,0       øsø øsø øsø øsø 

5.  8,0   4,5   øsø øsø øsø øsø 

6. 8,0 8,0 8,0 (P)regn    øsø sø sø sø 

7. 8,0 8,0 8,0 (D)hård regn 

(A)regn 

   sø sø sø sø 

8. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 2,0 2,0 2,0 var vnv nv nv 

9. 8,0 8,0 8,0 (E)regn 

(A)regn 

3,0   nv nnv v sv 

10. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 

(A)regn 

3,0 3,0 3,0 sø sø sv sv 

gen xxx xxx xxx 5 nedbørsdøgn xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 1,8 2,0 1,9 sv øsø var sø 
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12. 4,0   (D)regn 3,0   ønø ø ø ø 

13. 8,0 8,0 8,0 (D og F)regn 

(E)regn 

1,8   ø øsø var vnv 

14.  8,0   0,5 2,0 1,3 sv sv var var 

15. 8,0 8,0 8,0  4,0   vsv vsv ssø ssø 

16. 4,0 8,0 6,0 (H)regn 2,5 3,0 2,8 vsv vsv vnv nnv 

17. 0.0 0,0 0,0     sø sø sø sø 

18. 0,0 0,0 0,0  4,0 4,0 4,0 sø sø sø sø 

19. 0,0 0,0 0,0  5,0   øsø øsø øsø øsø 

20. 8,0       ssø ssø ssø ssø 

gen xxx xxx xxx 4 nedbørsdage xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.        sø sø sø sø 

22. 8,0   (F)regn 

(P)regn 

   ssø ssø sø ssø 

23. 0,0       sø sø øsø øsø 

24.        øsø øsø øsø øsø 

25. 8,0 8,0 8,0  4,0 3,5 3,8 øsø øsø øsø øsø 

26. 8,0 8,0 8,0 (D og F)regn 

(P)regn 

 4,0  ø ø ø ø 

27. 8,0 8,0 8,0 (E)regn 

(A)regn 

4,5   ø ø ø stille 

28. 8,0   (H)regn, hagl 

og lynild 

(E)regn og sne 

   stille nø ssv var 

29. 8,0 8,0 8,0 Om dagen sne 

og regn 

   øsø nø nø nø 

30.        n n var ssø 
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gen xxx xxx xxx 5 nedbørsdøgn xxx xxx xxx     

 

 

DECEMBER 1706 

Observationerne fra den 1.-5. december er fra fregatten ”Mynden” på Københavns rhed. 

Observationerne fra den 9. og 10. december er fra fregatten ”Phoenix” på Københavns rhed. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1.  8,0  (P)regn 

(A)regn 

   ssø ssø ssv ssv 

2.    (H)regn    vsv vsv nv nv 

3. 4,0   (P)småregn    nv s s sv 

4.    (D)regn    sv vsv vsv vsv 

5.  8,0  (P)regn    vsv vsv var sv 

6.    (A)nogen regn  8,0  sv sv sv sv 

7.    (H)nogen regn 

(A)regnbyger 

   vsv vsv vsv vsv 

8.    (H)regnbyger    sv vsv vsv vsv 

9.        vsv vsv vsv vsv 

10.        vsv vnv   

gen            

Observationerne med skrå skrift er fra fregatten ”Phoenix” under sejl fra Falster til København. 

 

 

 

 

VEJRET i 1707 
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1707. Temperatur 7,9 gr. C. Det synes at have været varmt i maj og juni, derefter var sommeren 

temmelig kold. I september blev det atter sommervejr. Det synes at have været ganske vinterligt i 

december med is på Limfjorden den 19. december. 

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 

1707 0 0 2 6 12 16 16 15 14 10 6 -2 7,9 

 

*Skibsjournalen på fregatten ”Frøken Elsken” er ført på hollandsk. ”mot wer” er oversat til småregn, 

men måske er en oversættelse til støvregn/finregn mere korrekt. Ligeledes er vindretningerne kun i 

mindre omfang udspecificeret på tidspunkt, ofte er alle døgnets vindretninger angivet sammen. 

Januar 

 

Der foreligger ingen observationer. 

 

(Klingenberg på Mors): Vinteren 

1706-07 var omskiftelig.  

(Speerschneider): I vinteren 1706-07 

ingen sejlordre fra 30/12 1706-1/3 

1707. 14/1 brast isen under en mand, 

der ville ride over ved Hals i Limfjor-

den. 

(Lauritz Axelsons dagbog i Vester-

bølle sogn ved Viborg): Udi dette år 

samt i det forgangne år er hundene 

mange steder her i landet blevet gal-

ne, mest om vinteren. 

(Mansa): Nordlys hyppige og navn-

ligen stærke i Danmark og England 

(Ole Rømer i Det kjøbenhavnske 

Selskabs Skrifter 1. del (s. 335?). 

Vinteren var langvarig. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 0 gr. C. 

 

Februar 

 

Der foreligger ingen observationer. 

 

(Klingenberg på Mors): Vinteren 

1706-07 var omskiftelig.  

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 0 gr. C. 

 

Marts 

 

Der foreligger kun delvise observa-

tioner fra den 18.-30.marts. 

 

Vinden var i øst og SØ fra den 18.-

22. Den 23. og 24. var vinden i SV. 

Fra den 25.-28. var vinden mest i NV. 

Den 29. og 30. var vinden i ØSØ. 

 

Det stormede den 19. og 20. og blæ-

ste med vindstyrke 8 den 21. I resten 

af måneden var vinden svag til jævn. 

Det var frostvejr den 19. og 21.  

 

Der faldt regn den 22. og den 31. sne 

med snefygning (ved Anholt). 

 

(Klingenberg på Mors):  I begyndel-

sen af marts var det forårsagtigt, men 

den 15/3 og 16/3 sneede det kraftigt 

og derefter fulgte hård frost. Frost-

vejret fortsatte til den 21/3, hvorefter 

vejret blev noget mildere dog med 

sne og tidvis stærk nattefrost. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 2 gr. C. 

April 

 

Der foreligger kun delvise observa-

tioner fra den 14. april og fra den 18.- 

30. april. 

 

På Øresund observeredes den 14. 

vind fra NV og merssejlskuling. Den 

 Maj 

 

Nedbørsdøgn (9). Søndenvind (29 %) 

og nordenvind (15 %). 

 

Den 1. og 2. var vinden i SØ og SSØ. 

Den 3. gik vinden i vest og senere i 

NV. Den 4. gik vinden på ny i SØ og 

Juni 

 

Nedbørsdøgn (6). Vestenvind (36 %) 

og søndenvind  (17 %). 

 

Den 1. og 2. var vinden i NØ og NV. 

Den 3. var vinden i NV. Den 4. var 

vinden skiftende. Fra den 5.-7. var 
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18. var vinden i SØ med merssejls-

kuling. Fra den 19.-24. var vinden i 

øst og SØ. Den 25. og 26. var vinden 

i NV og vest. Den 27. var vinden i 

NNV. Den 28. og 29. var vinden i NØ 

og NV. Den 30. gik vinden i VNV og 

senere syd. 

 

Det blæste med stiv revet merssejls-

kuling den 20., med let til svag vind 

den 22.-24. Den 25. blæste det stiv 

undersejlskuling. Den 26. blæste en 

stiv kuling. Den 27. blæste en let 

vind. Den 28. blæste en stiv revet 

merssejlskuling. Den 29. blæste en 

stiv merssejlskuling. Den 30. blæste 

en svag vind. 

 

Der faldt lidt regn den 23. og 26. Den 

30. blev det tordenvejr. 

 

Ifølge orlogsskibet ”Christian 5ti 

Baad” ved Sydnorge var vinden den 

1. i NNV. Den 2.-5. var vinden i 

NNØ og NØ. Den 6. var det stille. 

Den 7. gik vinden i syd. Den 8. og 9. 

var vinden i SV. Den 10. og 11. var 

vinden i NØ og øst. Den 13. ved Kul-

len var vinden i vest og SV. Vinden 

var i alle dagene svag. Den 13. obser-

veredes om eftermiddagen småregn. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 6 gr. C. 

SSØ, hvor den holdt sig indtil den 11. 

Den 12. gik vinden i syd, den 14. og 

15. i SSV. Den 16. var vinden i NNV. 

Fra den 17.-24. var vinden i NØ og 

NNØ. Den 25. var vinden i SØ. Den 

26. gik vinden først i syd senere i NV. 

Den 27. og 28. var vinden i VNV og 

senere i NNV. Den 29. var vinden 

først i SSV senere i NV. Den 30. og 

først på dagen den 31. var vinden i 

vest. Senere den 31. gik vinden i 

NNV. 

 

Vinden var gennemgående svag til 

let, den 30. var det dog blæsende. 

 

Det var tordenvejr den 1. og ligeledes 

den 13. om eftermiddagen, hvorefter 

indtrådte et vejromslag. Der var 

iøvrigt få dage med nedbør. Den 28. 

faldt der hagl. 

 

Der var meget solskin fra den 1.-13. 

 

Fregatten ”Frøken Elsken” ved Hel-

singør omtaler, at det var varmt fra 

den 22.-25. og at den 30. begyndte et 

ustadigt vejr. 

 

Orlogsskibet ”Sophie Hedevigs 

Baad” omtalte ud for den svenske 

Kattegatskyst den 30., at det var godt 

klart sommervejr.  

 

Klingenberg på Mors omtaler, at især 

i maj satte varmt vejr ind. 

 

Måneden synes at have været varm i 

1. halvdel. Derefter satte en køligere 

periode ind, indtil det blev meget 

varmt fra den 22.-25. I de resten af 

måneden var det på ny køligere.  

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 12 gr. C. 

vinden i SSØ og SØ. Den 8. var 

vinden i SV. Den 9. var vinden i NV 

og vest. Den 10. var vinden først i 

vest og senere i SØ, hvor den holdt 

sig den 11. Fra den 12.-16. var vinden 

i NØ og øst. Den 17. gik vinden i 

SSV. Fra den 18.-20. var vinden i 

VNV. Den 20. og 21. var vinden i 

SSØ, den 22. dog til sidst i vest. I 

resten af måneden var vinden i VSV 

og VNV. 

 

Vinden var gennemgående svag, den 

29. var det dog blæsende. 

 

Det var tordenvejr den 6., 8. og 16. 

 

Orlogsskibet ”Sophie Hedevigs 

Baad” omtalte den 6., at det var tor-

denvejr i Sydnorge. Den 12., 16. og 

18. omtalte skibet sammesteds godt 

klart sommervejr og den 13. varmt 

solskin. Ligeledes godt solskinsvejr 

den 24. 

 

Det synes at have været varmt i 1. 

halvdel af måneden og mere normalt i 

2. halvdel. Vejromslaget synes at 

være indtruffet den 16. 

 

Der var kun få nedbørsdøgn. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 16 gr. C. 

Juli 

 

August 

 

Nedbørsdøgn (15). Vestenvind 

September 

 

Nedbørsdøgn (12). Vestenvind 
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Nedbørsdøgn (9). Vestenvind (35 %) 

og søndenvind ( 19 %). 

 

Fra den 1.-3. var vinden i NV og 

VNV. Fra den 4.-7. var vinden i syd 

og øst. Den 8. var vinden i NNV, den 

9. i SØ og den 10. og 11. i syd og SV. 

Fra den 12.-16. var vinden i syd og 

vest. Fra den 17.-21. var vinden i 

VNV. Sidst i den 21. gik vinden kort-

varigt i syd, men allerede i løbet af 

den 22. gik vinden i VSV. Den 24. og 

en del af den 25. var vinden i SSØ og 

øst. I resten af måneden var vinden i 

SV og NV. 

 

Frem til den 20. var vejret ret blæ-

sende. Den 1., 2., 16. og 17. samt den 

20. blæste det med vindstyrke 8-9. 

 

Det blev tørt i vejret fra den 13., hvor 

der kun faldt nedbør den 22., 29. og 

31. i form af tordenvejr. 

 

Der meldes en del om ustadigt vejr 

med kraftige vindstød mellem den 11. 

og 17. 

 

Orlogsskibet ”Sophie Hedevigs 

Baad” meldte den 11. udfor Sydnorge 

om hel storm fra SV. 

 

Smakken ”Kronborg” ved den sven-

ske Kattegatkyst meldte den 27. om 

hård søndenstorm. 

 

Skibet ”Citronen” meldte den 4. ved 

Sydnorge om stor hede og tordenvejr 

den 7. og 8. 

 

Klingenberg på Mors omtaler som-

meren som temmelig kold og tidvis 

våd. 

 

Ifølge Wikipedia skønnes tempera-

turen i England den 8. juli at have 

været på 38 gr. C. Da England i 1707 

 (39  %) og SV-vind (14 %). 

 

Den 1. var vinden i NV, den 2. og 3. 

var vinden i SV. Den 4.-6. var vinden 

i øst og SØ. Den 7. og 8. var vinden i 

SV. Den 9. var vinden i SSØ. Den 

10.-12. var vinden i VSV. Den 13. og 

14. var vinden i øst. Den 15. og 16. 

var vinden i NV, senere SV. Den 17. 

og 18. var vinden i SØ og SSØ. Fra 

den 19.-23. var vinden i VNV. Den 

24. gik vinden i syd. Fra den 25.-27. 

var vinden i NV. Den 28. var vinden i 

SSØ og syd. I de sidste dage af måne-

den var vinden i VSV. 

 

Det blæste med vindstyrke 8-9 den 

21. og med vindstyrke 8 den 17. 

 

Det var regnfuldt fra den 13.-29. med 

regn hver dag fra den 13.-21. og igen 

fra den 26.-29. 

 

Det synes ikke at have været rigtigt 

varmt på noget tidspunkt.  

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 15 gr. C. 

 

 (28 %) og søndenvind (17 %). 

 

Den 1. var vinden fortsat i vest. Den 

2. var vinden i øst og stille. Den 3. 

gik vinden i VSV. Den 5. og 6. var 

vinden i NV. Den 7. var det først 

stille, derefter SØ- og SSØ-vind. Den 

10. gik vinden i ØNØ. Den 11. var 

vinden i syd og den 12. og 13. i SV 

og SSV. Fra den 14.-17. var vinden i 

NV. Den 18. var vinden i SSØ og SØ. 

Den 19. og 20. var det SV-vind og 

stille. Den 21. gik vinden i vest, hvor 

den holdt sig til den 26. I de sidste 

dage af måneden var vinden i NNV 

og NNØ. 

 

Det blæste med vindstyrke 8-9 den 

20. og 21. og med vindstyrke 8 den 

9., 13. og 25. 

 

Det var regnfuldt fra den 3.-9., med 

tordenvejr den 3. og 5. Ligeledes var 

det tordenvejr den 20. 

 

Fregatten ”Frøken Elsken” omtaler 

varm vind den 2. og det bedste 

sommervejr den 10. Fregatten taler 

om ustadigt vejr den 19. og om helt 

ustadigt vejr den 28. 

 

Det synes at være blevet sommerligt i 

den 1. trediedel og fortsat varmt indtil 

den 20. I den sidste trediedel synes 

vejet at være blevet oktoberagtigt. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 14 gr. C.  
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stadig anvendte gl. stil, drejer det sig 

om den 19. juli. 

 

Denne hede synes ikke at være nået 

til Danmark. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 16 gr. C. 

Oktober 

 

 Nedbørsdøgn (8). Østenvind (36%) 

og SØ-vind (29 %). 

 

Vinden var i hele måneden i øst og 

SØ bortset fra den 10., hvor den var i 

vest og stille, den 19., hvor den var i 

NØ og den 20. og 21., hvor den var i 

NØ, nord og stille. 

 

Det var meget blæsende fra den 1.-4. 

med vindstyrke 7-9. Det blæste med 

vindstyrke 8 den 15. og 19. Vejret var 

stille for årstiden fra den 20.-31. 

 

Der var mange dage med lidt nedbør 

fra den 2.-9. I resten af måneden 

holdt det tørt bortset fra regn den 13. 

og tordenvejr den 31. 

 

Fra den 10. og måneden ud var det 

næsten hele tiden skyfrit dag og nat. 

 

Fregatten ”Frøken Elsken” omtalte 

den 6., at det var en sommerdag og 

den 22., at det var varmt solskin og 

en varm sommerdag. 

 

Det klare højtryksvejr må have forår-

saget stor forskel på dag og nat. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 10 gr. C. 

November 

 

Der foreligger kun observationer fra 

den 1.-25. november. 

 

Vinden var fra den 1.-3. fortsat i SØ. 

Den 4. sprang vinden til SV, hvor den 

holdt sig til den 10., indtil vinden se-

nere denne dag gik i VNV. Den 11. 

og 12. var vinden i NV og NNV. Den 

13. og 14. var vinden i NNØ. Fra den 

15.-24. var vinden i NV og VNV. 

Den 25. gik vinden i SV. 

 

Ifølge vindobservationer fra orlogs-

skibet ”Dannebroge” under sejllads 

fra Falster til København var vinden 

den 26. i NNØ, den 27. i VSV og fra 

den 28.-30. i NNV og NV. 

 

Det blæste med vindstyrke 9 den 9. 

og 22. Det blæste med vindstyrke 8 

den 18. 

 

Der var hele 16 døgn med nedbør 

frem til og med den 25. 

 

Nedbøren faldt som regn, den 15. dog 

også som sne og den 19. kun som 

sne. 

 

Temperaturen synes henover måne-

den at have ligget omkring det nor-

male for årstiden. Den 1. trediedel 

synes dog at have været varmere. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til  6 gr. C. 

December 

 

Der foreligger ingen observationer. 

Af vindobservationer fra orlogsskibet 

”Dannebroge” under sejllads fra 

Falster til København fremgår det, at 

vinden fra den 1.-3. var i nord og den 

4. sprang om på VSV og den 5. var i 

SV. 

(Speerschneider): I vinteren 1707-08 

ingen sejlordre 8/11 1707-27/3 1708. 

19/12 1707 druknede folk på Lim-

fjordens is nær Gjøl. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til -2 gr. C. 
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MARTS 1707 

 

Observationerne er fra orlogsskibet ”Christian 5ti Baad” på Øresund, fra den 18.-21. marts ved 

Toldboden. Den 22. marts på Øresund. Den 23. marts ved Helsingør. Fra den 24.-27. marts nord for 

Helsingør. Den 28. og 29. marts ved Helsingør. 

skydække…………….. vejrlig……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.    Om eftermid-

dagen sprang 

vinden til SØ 

     sø  

19.    En storm med 

frost og kulde 

    øsø   

20.    En storm        

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. vejrlig……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.    Undersejlsku-

ling med frost 

og klart vejr 

    ssø   
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22.    SØ-vind med 

mørkt vejr og 

regn 

    sø  sv 

23.    SV-vind med 

bøyevejr. Om 

eftermiddagen 

liden laring 

med klar him-

mel af vesten 

    sv v  

24.    SSV-vind med 

regn og bøye-

vejr. Kl 15 

sprang vinden 

til NV med 

liden laring 

    ssv  nv 

25.    NNV-vind med 

stille og bøye-

vejr. Kl. 8 

sprang vinden 

til NØ med 

bøyevejr. Kl. 21 

NV-vind med 

laber kuling 

   nnv nø  nv 

26.    Om morgenen 

NNV-vind klar 

luft. Om efter-

middagen NØ-

vind med liden 

laring. Om afte-

nen begyndte 

det at stilne og 

var vinden så-

dan natten 

over 

    nnv nø  

27.    Om morgenen 

helt stille. Kl. 

10 begyndte 

det at lave fra 

SV senere NV. 

    stille sv nv 
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28.    Om morgenen 

NV-vind med 

stiv merssejls-

kuling med 

bøyeluft 

    nv   

29.    Om formidda-

gen stille. Om 

eftermiddagen 

ØSØ-vind med 

liden laring. 

    stille øsø  

30.    Søndenvind 

med regn og 

bøyevejr. Om 

eftermiddagen 

ved Kullen. I 

platfodsvagten 

SV-vind og 

liden laring 

    s  sv 

31.    Ved Anholt. I 

dagvagten 

østenvind med 

liden laring 

med sne og 

fygevejr senere 

NV og NNV. 

Ved solned-

gang blev det 

stille senere 

liden laring af 

NNV 

    ø nv nnv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift er fra orlogsskibet ”Christian 5ti Baad” på det østlige Kattegat. 

 

APRIL 1707 

Observationen den 14.april er fra orlogsskibet ”Christian 5 ti Baad” ved Kronborg.  

Observationerne fra den 18.-30. april er fra fregatten ” Frøken Elsken” ved Kronborg. 

skydække…………….. vejrlig……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 
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 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.            

12.            

13.            

14.    NV. Kl.13,30 

merssejlskuling 

       

15.            

16.            

17.            

18.     4,0    sø   

19. 0,0    4,5    ø   

20. 3,0    6,0    ø   

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.         var   

22. 3,0    3,0    ssø   

23. 8,0   småregn 1,0    ønø   

24.     2,6 6,0 4,3  sø v v 

25. 0,0       v v nnv  

26. 4,0   småregn 4,5    v   

27. 0,0    3,0   nnø n nnv  

28.     4,8 6,0 5,4  nnø nø nø 

29.     3,6   nnø nø nv  

30.    tordenvejr 2,0    vnv s  

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     
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MAJ 1707 

Observationerne er fra fregatten ”Frøken Elsken” ved Helsingør. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 4,0   (H)tordenvejr 2,0 2,0 2,0 s sø sø sø 

2. 8,0    3,5 1,0 2,3 stille ssø ssø ssø 

3. 4,0    1,0 0,0 0,5 ssø stille vsv nv 

4. 4,0    1,0 1,0 1,0 stille vsv sø sø 

5. 4,0   (A)småregn 4,0 4,0 4,0 sø sø øsø øsø 

6. 0,0    3,0 3,0 3,0 sø sø ssø ssø 

7. 4,0   (D)småregn 4,0 4,0 4,0 ssø ssø ssø ssø 

8. 0,0    1,0 0,5 0,8 ssø ssø ssø ssø 

9. 0,0    1,0 0,0 0,5 ssø nø ø sø 

10. 0,0    3,0 3,0 3,0 stille stille sø sø 

gen 2,8 xxx xxx 3 nedbørsdøgn 2,4 1,9 2,1     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 0,0    0,5 2,0 1,3 nø sø sv ssø 

12. 0,0    0,5 0,5 0,5 ssø s s s 

13. 4,0   (P)tordenbyge 1,0 1,0 1,0 s stille ssø nnv 

14. xxx    2,5 2,0 1,3 nnv nnv ssv ssv 

15. xxx    2,0 3,0 2,5 ssv v ssv ssv 

16. 7,0   (P)småregn 1,0 1,0 1,0 sv var nnv nnv 

17. 5,0   (P)småregn 1,8 2,0 1,9 nnv nnø stille nø 

18. xxx   (D)småregn 1,0 0,5 0,8 nø ø ssv ssv 

19. xxx    1,8 0,5 1,2 stille stille øsø øsø 
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20. 0,0    2,0 2,0 2,0 stille nnø nnø nnø 

gen xxx xxx xxx 4 nedbørsdøgn 1,4 1,5 1,5     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. xxx    2,0 1,5 1,8 nnø nnø nø vsv 

22. xxx    1,5 1,5 1,5 nø nø nø nø 

23. xxx    2,0 2,0 2,0 nø ønø stille s 

24. xxx    1,0 0,0 0,5 stille stille nnø stille 

25. xxx    0,3 0,3 0,3 stille sø sø sø 

26. xxx    2,5 2,5 2,5 s s nv nv 

27. xxx    3,5 3,5 3,5 nv vnv vnv stille 

28. xxx   (F)hagl 3,0 1,0 2,0 nnv nnv nnv ssv 

29. xxx    1,5 0,5 1,0 ssv ssv nv stille 

30. xxx    6,0 6,0 6,0 v v v v 

31. 8,0   (D)småregn 3,0 3,0 3,0 v v nnv nnv 

gen xxx xxx xxx xxx 2,4 2,3 2,3     

 

 

JUNI 1707 

Observationerne er fra fregatten ”Frøken Elsken” ved Helsingør. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 0,0    1,5   nnv v nø nø 

2. xxx    1,0   nø nv nø vnv 

3. xxx    2,0   vnv nv nv nv 

4. xxx    2,0   nv nnv ø v 
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5. xxx    2,0   ssø ssø sø øsø 

6. 8,0   (F, E og P)regn og 

torden 

3,5   øsø sø sø sø 

7. 5,0   (E)småregn 

(P)regn 

2,0   sø sø sø v 

8. 6,0   (E)småregn 

(P)tordenbyge 

1,0   v ssv sv sv 

9. 4,0    2,0   sv nv vnv v 

10. xxx    2,0   v v sø sø 

gen xxx xxx xxx 3 nedbørsdøgn 1,9 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. xxx    2,0   sø ssø ssø ssø 

12. xxx    2,0   ssø nø nnø nnø 

13. xxx    1,5   nnø nnø sv sv 

14. xxx    1,0   sv vnv nø nø 

15. 8,0    1,0   nø ø ø ø 

16. 8,0   (D og F) 

tordenvejr 

1,0   ø øsø ssv v 

17. xxx    3,5   sv ssv ssv ssv 

18. 8,0    3,5   ssv vnv vnv vnv 

19. 4,0    3,0   vnv v vnv nv 

20. xxx    3,0   nv vnv sv vsv 

gen xxx xxx xxx xxx 2,2 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 
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21. 8,0    3,0   vsv ssø ssø ssø 

22. 8,0    3,0   ssø ssø v vnv 

23. xxx    2,0   vnv v v stille 

24. xxx    4,0   stille v v v 

25. xxx    2,0   vsv vsv s s 

26. xxx    2,0   s nv ssø vsv 

27. xxx    2,0   vsv nv nv nv 

28. xxx    4,0   nv vnv vnv vnv 

29. xxx   (E)småregn 6,0   vnv vsv vsv vsv 

30. xxx   (D)småregn 2,0   vsv vsv vnv stille 

gen xxx xxx xxx 2 nedbørsdøgn 3,0 xxx xxx     

 

 

JULI 1707 

Observationerne er fra fregatten ”Frøken Elsken” ved Helsingør. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. xxx   (E)småregn 5,0   nv nv nv nv 

2. 0,0    6,0   nv nv nv nv 

3. 0,0    4,0   vnv vnv vnv vnv 

4. xxx    2,0   vnv vsv ssv ssø 

5. 8,0    2,5   sø sø øsø øsø 

6. 8,0   (A)småregn 4,5   øsø øsø øsø øsø 

7. 4,0   (H)småregn 

(F)regn 

1,5   stille vnv ønø sø 

8. xxx    1,0   nv nnv nnv stille 

9. 8,0   (A)regn 3,0   stille øsø sø ssø 

10. xxx   (H)regn 5,0   sø vnv sv ssv 
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gen xxx xxx xxx 5 nedbørsdøgn 3,5 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. xxx    4,5   sv sv vsv ssv 

12. 8,0   (F)regn 1,0   ssv ssø øsø sv 

13. xxx    4,0   ssv vsv sv ssv 

14. 8,0    3,0   vsv vsv ssø ssø 

15. xxx    4,0   ssø ssv vsv vsv 

16. xxx    8,5   vsv vsv vsv vsv 

17. xxx    8,0   vsv v vnv vnv 

18. xxx    2,0   vnv nv vnv vnv 

19. xxx    4,0   vsv v sv ssv 

20. xxx    6,0   sv nv vnv vnv 

gen xxx xxx xxx 1 nedbørsdøgn 4,5 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. 8,0    3,0   v vnv nv s 

22. xxx   (H)tordenvejr 

(F)tordenvejr 

4,0   s øsø v vnv 

23. xxx    3,0   vnv v vsv vsv 

24. xxx    2,0   vsv stille ssø ssø 

25. xxx    3,0   ø s sv vnv 

26. xxx    4,0   vnv sv sv sv 

27. xxx    3,0   sv sv sv s 

28. 0,0    2,0   sv ssv nv nv 

29. xxx   tordenvejr 1,0   nv vsv nv nv 
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30. xxx    1,0   sv vsv v ssv 

31. 4,0   tordenvejr 1,0   ssv vnv nnv nv 

gen xxx xxx xxx 3 nedbørsdøgn 2,5 xxx xxx     

 

 

AUGUST 1707 

Observationerne er fra fregatten ”Frøken Elsken” ved Helsingør. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. xxx    3,0   nv nnv nnv nv 

2. xxx    4,5   sv sv nv vnv 

3. xxx    2,0   vnv sv s vsv 

4. 2,0    3,0   nv nø nø øsø 

5. xxx    4,0   øsø sø sø sø 

6. xxx   (D)småregn 3,0   sø sø sø n 

7. xxx    3,0   n ssv vsv vsv 

8. 0,0    3,0   vsv sv sv sv 

9. 0,0    3,0   sv sø ssø ssø 

10. xxx   (D)småregn 2,5   øsø nnv v vsv 

gen xxx xxx xxx 2 nedbørsdøgn 3,1 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. xxx    4,0   vsv vsv vsv vsv 

12. xxx 0,0   4,0   vsv vsv vsv vsv 

13. xxx   (E)regn 2,0   stille ø øsø øsø 

14. xxx   (D)småregn 3,0   øsø ønø nnv nnv 
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15. xxx   (F)småregn 3,0   nnv vnv vnv vsv 

16. xxx   (A)småregn 5,0   vsv vsv sv sv 

17. xxx 8,0  (H og D) 

småregn 

5,0   sv sø sø sø 

18. xxx   (D, F og E) 

småregn 

7,0   ssø ssø ssø nø 

19. xxx   (D, F og E) 

småregn 

3,0   nø nv nv nv 

20. xxx   (A)regn 4,0   nv vnv vnv v 

gen xxx xxx xxx 8 nedbørsdøgn 4,0 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. xxx   (H)regn 6,0   v vnv vnv vnv 

22. 0,0    5,0   vnv vnv vnv vnv 

23. xxx    3,0   vnv vnv vnv sv 

24. xxx 0,0   5,0   s sv s s 

25. xxx    4,0   s vsv nv nv 

26. xxx 8,0  (F)småregn 

(A)regn 

4,0   nv sv vnv vnv 

27. xxx   (H)regn 2,0 0,0 1,0 vnv v nv nv 

28. 4,0 8,0 6,0 (P og A)regn 2,0 4,5 3,3 stille ssø ssø s 

29. xxx   (H)regn 3,0   s v sv sv 

30. xxx 0,0   2,0   sv vsv vsv vsv 

31. xxx 0,0   3,0   vsv sv vsv vnv 

gen xxx xxx xxx 5 nedbørsdøgn 3,5 xxx xxx     

 

 

SEPTEMBER 1707 

Observationerne er fra fregatten ”Frøken Elsken” ved Helsingør. 
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skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 0,0 0,0 0,0  2,0 0,0 1,0 vsv sv v stille 

2.  0,0   0,5 0,0 0,3 stille stille ø stille 

3. 4,0   (E)tordenbyger 3,0 3,0 3,0 stille ssv vsv vsv 

4. 4,0 0,0 2,0 (P)regn 3,5 3,0 3,3 vsv v vnv v 

5. 4,0 0,0 2,0 (E)tordenbyge 3,0 0,0 1,5 vnv nnv nnv stille 

6.  0,0   2,0 0,5 1,3 vnv vnv v vnv 

7. 4,0   (F)småregn 1,5   stille vnv stille ssø 

8.    (D)småregn 3,0 6,3 4,7 ssø ssø sø sø 

9.  0,0  (D)småregn 5,0 2,0 3,5 sø øsø øsø nø 

10. 0,0 0,0 0,0  1,0 2,0 1,5 nø ønø ønø ssv 

gen xxx xxx xxx 6 nedbørsdøgn 2,5 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 0,0 2,0 1,0  2,0   s s s s 

12. 7,0   (F)regn 6,0   sv sv sv vsv 

13. 8,0 0,0 4,0 småregn 7,0   ssv ssv ssv nv 

14.  0,0   5,0   nv sv nv nv 

15. 0,0 0,0 0,0  4,0   nv nv nv ssv 

16. 0,0 0,0 0,0  4,0   ssv nv nv nv 

17. 0,0 0,0 0,0  3,0   nv nv nnv nnv 

18. 4,0    3,5   ssø ssø sø sø 

19. 8,0    4,0 1,0 2,5 s sv sv vnv 

20. 8,0 8,0 8,0 (D)tordenvejr 2,0 3,5  stille vsv sø stille 

gen xxx xxx xxx 3 nedbørsdøgn 4,1 xxx xxx     
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skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.  4,0   8,0 4,5 6,3 sv vsv vsv vsv 

22. 8,0 0,0   8,0 6,0 7,0 s ssv vsv nv 

23. 5,0 4,0 4,5  6,0 4,5 5,3 nv v v v 

24.  0,0   2,5   vnv vnv vnv stille 

25. 4,0 4,0 4,0 (P)regn 7,0 3,0 5,0 vsv vsv sø sv 

26. 8,0 8,0 8,0 (A)småregn 2,5 2,0 2,3 sv sv sv vsv 

27. 4,0 0,0 2,0 (H)småregn 2,5   vnv vnv nnv nnv 

28.  0,0   3,0   nnv vsv ønø nø 

29. 0.0 0,0 0,0  3,0   nø nnø nnv vnv 

30. 0,0 0,0 0,0  2,0 3,5 2,8 nv nnø stille ssø 

gen xxx xxx xxx 3 nedbørsdøgn 4,5 xxx xxx     

 

 

OKTOBER 1707 

Observationerne er fra fregatten ”Frøken Elsken” ved Helsingør.  

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1.     7,0   øsø øsø øsø øsø 

2. 8,0 8,0 8,0 (D, F, E og P) 

småregn 

9,0 9,0 9,0 øsø sø sø sø 

3.  8,0   8,5 8,5 8,5 sø sø sø sø 

4. 7,0   (F)småregn 8,0   sø sø sø sø 

5.  2,0   4,0 3,0 3,5 sø øsø øsø øsø 

6. 4,0   (D)finregn 3,0 2,0 2,5 øsø s ssø ssø 

7. 4,0 8,0 6,0 (A)småregn 1,0 2,0 1,5 ssø ssø stille sø 

8. 0,0 0,0 0,0 (H)småregn 2,0 2,0 2,0 sv s ssø ssø 
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9. 6,0 0,0 3,0 (F og E)småregn 1,5   ssø stille ønø nnv 

10. 0,0 0,0 0,0  1,0   vnv vsv stille stille 

gen xxx xxx xxx 6 nedbørsdøgn 4,5 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 4,0 8,0 6,0  4,0 3,5 3,8 øsø sø sø øsø 

12. 0,0 0,0 0,0  1,5 1,5 1,5 sø s sø ssø 

13. 4,0 0,0 2,0 (F)regn 0,5   øsø sø sø stille 

14.  0,0   2,0   sø sø sø øsø 

15. 0,0 0,0 0,0  6,0   sø sø sø sø 

16. 0,0 0,0 0,0  1,0   ønø ønø ønø ønø 

17. 0,0 0,0 0,0  3,0   ønø øsø øsø øsø 

18. 0,0 0,0 0,0  1,0   øsø ø ø ø 

19. 8,0 8,0 8,0  6,0   nø nø nø nø 

20. 4,0 0,0 2,0  1,5   ønø ø stille nv 

gen xxx 1,6 xxx 1 nedbørsdøgn 2,7 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. 0,0 0,0 0,0  3,0 1,5 2,3 nnv nø nø nø 

22. 2,0 0,0 1,0  1,0 0,5 0,8 nnv nnv stille nnv 

23. 2,0 0,0 1,0  2,0 1,5 1,8 var nø sø øsø 

24. 0,0    2,0 3,0 2,5 øsø øsø øsø øsø 

25. 0,0 0,0 0,0  2,0 1,0 1,5 ø øsø øsø sø 

26. 0,0 0,0 0,0  1,0 4,0 2,5 sø sø nø nø 

27. 0,0 0,0 0,0  2,0 3,5 2,7 ø ø øsø ø 

28. 0,0 8,0 4,0  2,0 1,5 1,8 sø sø sø øsø 



 

74 

 

29. 8,0 8,0 8,0  2,8 1,0 1,9 øsø sø øsø sø 

30. 0,0 8,0 4,0  1,5 1,5 1,5 sø ssø ssø s 

31. 8,0 8,0 8,0 (D)tordenvejr 2,0 2,0 2,0 stille s øsø ssø 

gen 1,8 xxx xxx 1 nedbørsdøgn 1,9 1,9 1,9     

 

 

NOVEMBER 1707 

Observationerne fra den 1.-25. november er fra fregatten ”Frøken Elsken”, fra den 1.-22. november 

ved Helsingør og fra den 23.-25. november under sejlads fra Helsingør til København.  

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 3,0 0,0 1,5  3,0 3,5 3,3 ssø ssø ssø sø 

2. 8,0 8,0 8,0  5,0 1,0 3,0 sø sø sø sø 

3. 8,0 8,0 8,0 (P)småregn 3,0 3,0 3,0 s øsø øsø sø 

4. 3,0    3,0 0,0 1,5 ssø ssø sv sv 

5. 8,0 8,0 8,0  1,5 3,5 2,5 stille v stille sv 

6. 6,0   (D)småregn 

(E)småregn 

5,0 2,0 3,5 ssv sv ssv vsv 

7.    (P)regn 6,0 1,5 3,8 sv sv sv sv 

8.  8,0  (P og A)regn 2,0 5,5 3,8 sv v vsv sv 

9. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 

(D, F, E, P, A) 

småregn 

9,0 9,0 9,0 v vsv vsv vsv 

10.    (H)småregn 8,0 3,0 5,5 vsv vsv vnv vnv 

gen xxx xxx xxx 6 nedbørsdøgn 4,6 3,2 3,9     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 
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 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 0,0 4,0 2,0  2,0 2,5 2,3 vnv nv nv nnv 

12. 8,0 4,0 6,0 (D)småregn 1,0 6,0 3,5 nnø nnv n nv 

13. 0,0 0,0 0,0  6,0 6,0 6,0 nnø nnø nnø nnø 

14. 0,0 0,0 0,0  2,0 3,0 2,5 ønø ønø nnø nnø 

15. 8,0 8,0 8,0 (P)sne 

(A)småregn 

2,0 2,0 2,0 nnø nnv nnv v 

16.  8,0  (H)småregn 1,5 1,0 1,3 nnv n stille nv 

17.  8,0   1,5 6,0 3,8 nv vnv vnv vnv 

18. 4,0 2,0 3,0  7,0 6,0 6,5 vnv vnv vnv v 

19. 0,0 0,0 0,0 (D)sne 2,5 3,0 2,8 v nø nnø nv 

20. 6,0   (P)småregn 3,5 4,0 3,8 nv nv sv vsv 

gen xxx xxx xxx 5 nedbørsdøgn 2,9 4,0 3,5     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. 7,0 8,0 7,5 (P)småregn    nv vnv vnv vnv 

22. 8,0 8,0 8,0 (E og P) 

småregn 

   vnv vnv vnv vnv 

23.  8,0  (D og F) 

småregn 

(A)småregn 

 2,0  vnv nnv nnv vnv 

24.    (H)småregn 2,0 2,0 2,0 nv nv vnv vnv 

25.    (E)småregn    sv sv sv sv 

26.         nnø   

27.         vsv   

28.         nnv   

29.         nnv   

30.         nv   
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gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift fra den 26.-30. november er fra orlogsskibet ”Dannebroge” under 

sejlads fra Falster til København (tidspunkt for observationen er ikke angivet). 

 

DECEMBER 1707 

 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen     

1.        n    

2.        n    

3.        n    

4.        vsv    

5.        sv    

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift fra den 1.-5. december er fra orlogsskibet ”Dannebroge” under 

sejlads fra Falster til København. 
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VEJRET i 1708 

 

1708. Temperatur  6,3 gr. C.  Det var meget koldt i januar og igen i anden halvdel af marts. Foråret og 

sommeren var kolde med mange nedbørsdøgn og usædvanligt solfattige. I august og september blev vejret 

mere normalt om end med store temperaturforskelle. I oktober satte kuldefremstød ind i begyndelsen af 

måneden og i den sidste tredjedel var det helt usædvanligt koldt for årstiden med vintervejr. 

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 

1708 -2 0 0 4 9 12 13 16 13 5 6 0 6,3 
 

Januar 

 

Der foreligger ingen observationer. 

 

Mansa: Meteorer viser sig i England. 

Jordrystelse i Italien og Frankrig. 

Vinteren var så mild, at træerne alle-

rede i midten af februar blomstrede i 

Tyskland. 

 

(Klingenberg på Mors):Vinteren 

1707-08 var ganske omskiftelig, 

skønt det frøs så hårdt efter jul og 

nytår, at man kunne køre og ride over 

Limfjorden. 

(Speerschneider): I vinteren 1707-08 

ingen sejlordre 8/11 1707-27/3 1708.  

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til - 2 gr. C. 

Februar 

 

Der foreligger ingen observationer. 

 

Ifølge Klingenberg på Mors var vej-

ret i februar og begyndelsen af marts 

ganske godt, men midt i marts satte 

det igen ind med kulde og sne, så alt 

havearbejde gik i stå. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 0 gr. C. 

 

Marts 

 

Der foreligger ingen observationer. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 0 gr. C. 

 

April 

 

Der foreligger kun skibsobservationer 

fra den 8.-30. april. 

 

Den 8. var vinden i øst, hvor den 

holdt sig til den 11. Den 12. gik vin-

den i NØ, hvor den holdt sig indtil 

den 15. Den 16.-20. var vinden i øst 

og ØNØ. Fra den 21.-23. var vinden i 

SSØ. Den 24.-29. var vinden i NV, 

den 30. gik vinden i NNØ. 

 

 Maj 

 

Skydække dag (6,3). Nedbørsdøgn 

(14). Vestenvind (23 %) og sønden-

vind (22 %). 

 

Den 1. gik vinden kortvarigt i SØ. 

Den 2. gik vinden igen i NV. Den 4. 

var vinden i SV. Den 5. og 6. var vin-

den i NNV. Fra den 7.-9. var vinden i 

vest og syd. Den 10. var vinden i SØ. 

Fra den 11.-16. var vinden i syd og 

vest. Den 17. gik vinden i NØ, hvor 

den holdt sig, indtil den den 19. gik i 

Juni 

 

Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn 

(9). Vestenvind (36 %) og nordenvind 

(14 %). 

 

Den 1. gik vinden i NV og fra den 2.-

5. i NNØ og NØ. Den 6. var vinden i 

NNV og fra den 7.-9. i VSV. Den 10. 

var vinden kortvarigt i øst og SSØ. 

Den 11. og 12. var vinden i NV. Den 

13. og 14. var vinden i SØ og syd. 

Fra den 15.-21. var vinden i NV. Fra 

den 22.-24. var det mest vindstille. I 
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Vinden var svag fra den 11. og måne-

den ud. 

 

Der faldt lidt regn den 9., lidt rim og 

sne den 14., og rim den 15. og 16. 

Bortset herfra er der ikke observeret 

nedbør. 

 

Fra den 21. må det have været ret sol-

rigt. Da vinden også var ret svag og 

der ikke faldt nedbør har det forment-

lig været højtryksvejr også i sidste 

tredjedel af måneden. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 4 gr. C. 

SØ og øst. Den 21. gik vinden i vest. 

Den 22. og 23. var vinden i SSØ. Den 

24. var vinden i VSV. Den 25. var 

vinden i NNØ. I resten af måneden 

var vinden i SV, SSØ og syd. 

 

Det var storm om aftenen den 12. og 

den påfølgende nat. Bortset herfra var 

vinden svag til let. 

 

Der var ret mange døgn med nedbør. 

Det var tørvejr mellem den 18. og 24. 

 

Den 4. faldt der regn og hagl. Den 5.-

7. faldt der regn, sne og hagl. Den 8. 

faldt der sne. Den 12. faldt der først 

regn, om eftermiddagen blev det tor-

denvejr, om aftenen storm og regn. 

Den 16.-17. regnede det om aftenen, 

natten og morgenen. Den 25. regnede 

det stærkt om formiddagen og natten 

mellem den 29. og 30. regnede det. 

Den 30. ved middagstid vindstød af 

stormstyrke. 

 

(Klingenberg på Mors) oplyser, at 

den 4. og 5. kom der et kraftigt sne-

fald. Den 9. blev det endeligt godt 

vejr. Det tordnede langt borte om nat-

ten mellem den 10. og 11. 

Fregatten ”Phoenix” ved Nyborg 

meldte om hagl og snebyger den 5. 

og om sne natten mellem den 7. og 8. 

og om sneslud den 8. Den 18. meldte 

fregatten om kold og mørk luft. Den 

31. meldtes om torden med hagl og 

regn. 

Det synes at have været temmelig 

koldt i begyndelsen af måneden. Fra 

den 9.-12. synes det at have været 

varmt. I resten af måneden synes det 

at have været koldere end normalt 

med regnbyger og meget lidt sol-

skinsvejr. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 9 gr. C. 

resten af måneden var vinden i NV 

og vest. 

 

Vinden var svag til let i hele måne-

den. 

 

Det var tørvejr fra den 1.-13. I resten 

af måneden faldt der regn stort set 

hver anden dag, dog holdt det tørt fra 

den 28.  

 

Den 14. faldt der stor regn i torden-

vejr om eftermiddagen, Den 27. faldt 

der atter stor regn. 

 

I starten af måneden var vinden i 

nord og øst, fra den 5. og måneden ud 

var vinden i NV. Kun den 10. og den 

13. og 14. havde varme indslag. 

 

Selvom vinden var svag skønnes 

temperaturen måneden igennem at 

have været noget lavere end normalt 

indikeret af vindretningerne og det 

tætte skydække. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 12 gr. C. 

Juli August September 
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Skydække dag (7,0). Nedbørsdøgn 

(19). Vestenvind (56 %) og NV-vind  

( 17 %). 

 

Den 1. var vinden fortsat i vest. Den 

2. og 3. var vinden i SV og vest. Den 

4. og 5. var vinden i VSV. Fra den 6.-

10. var vinden i VNV og SV. Den 11. 

startede vinden i SV og gik derefter i 

NV. Den 12. gik vinden i NØ og den 

13. og 14. i NV. Den 15.-17. var vin-

den i vest. Den 18. og 19. var vinden 

i NV. Den 20. gik vinden i vest. Den 

21. var vinden i SV og SSV. Den 22. 

var det stille og varierende vind. Fra 

den 23.-25. var vinden i vest. Den 26. 

startede vinden i vest, blev derefter 

varierende og den 27. og 28. kortva-

rigt i SØ og syd. Den 29. og 30. var 

vinden i NV. Den 31. gik vinden i 

vest. 

 

Det blæste den 2., men bortset herfra 

var vinden gennemgående svag til let 

måneden igennem. 

 

Der var mange nedbørsdøgn, især fra 

den 9.-24. Den 13. faldt der store 

hagl om eftermiddagen og den 28. 

om eftermiddagen stor regn. Det reg-

nede en stor del af den 16. og 20.-22.  

 

De mange nedbørsdøgn sammenholdt 

med det usædvanligt store skydække  

og den meget vestenvind gør at må-

nedens gennemsnitstemperatur må 

synes at have været meget lav.  

 

(Klingenberg på Mors) oplyser: Som-

meren var i det hele taget temmelig 

kold og blæsende. Kun i august var 

der 14 dage med varmt vejr. Kold 

sommer. 

Koffardiskibet ”Christiansø” meldte 

ved Sydnorge den 13. om dejligt 

varmt solskinsvejr, den 22. om smukt 

varmt solskinsvejr og den 23. om 

 

Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn 

(13). Vestenvind (29 %) og norden-

vind (15 %). 

 

Den 1. var vinden fortsat i vest. Den 

2. og 3. var vinden i SV. Fra den 3.-7. 

var vinden i vest. Den 8. gik vinden i 

SSV. Den 9. og 10. var vinden på ny i 

vest. Den 11. og 12. var vinden kort-

varigt først i NØ og så i SØ. Fra den 

13.-16. var vinden i NV. Den 17. og 

18. var vinden i SØ. Den 19. og 20. 

var vinden i NNV og NV. Den 21. og 

22. var vinden i SV og SSØ. Fra den 

23.-26. var vinden i NNV. Den 27. og 

28. var vinden i SSØ. I månedens 

sidste dage var vinden mest i NV. 

 

Det stormede om aftenen den 31. og 

blæste med vindstyrke 9 natten 

mellem den 19. og 20. Det blæste 

endvidere kraftigt den 4. og 5. Det 

var ret stille fra den 23.-30. 

 

Det regnede næsten hver dag fra den 

1.-10. I resten af måneden var der 

kun få døgn med nedbør. Det regnede 

meget af tiden i dagene fra den 2.-6. 

Den 10. faldt der stor regn om for-

middagen. 

 

Den varme periode medførte et 

skrækkeligt tordenvejr med stærk 

regn den 18. om aftenen. Det var li-

geledes tordenvejr natten til den 29. 

med meget stærk regn. 

 

Det meget kolde, solfattige og regn-

fulde sommervejr syntes at kulminere 

i månedens første trediedel. Fra den 

13.-28. synes det at have været fint 

sommervejr. 

 

Måneden blev ramt af to stormagtige 

lavtrykspassager den 19. og 31. Den 

sidste betød afslutningen på den 

pludselige sensommer. 

 

Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn 

(11). Søndenvind (26 %) og SØ-vind 

(23 %). 

 

Den 1.-4. var vinden NV og VNV. 

Den 5. var vinden kortvarigt i SSØ 

og gik derefter i SV og VSV, hvor 

den holdt sig indtil den 9. Den 10. var 

vinden kortvarigt i SSØ og SSV. Den 

11. var vinden i VNV og senere i 

NNV. En 12. og 13. var vinden i NØ. 

Den 14. startede vinden i NØ, men 

gik derpå i SØ, hvor den holdt sig til 

den 18. Den 19. og 20. var vinden i 

SSV og SV. Fra den 21.-24. var vin-

den i SSØ. Den 25. og 26. var vinden 

i SØ. Den 27. gik vinden i SV, hvor 

den holdt sig til den 29. Den 30. var 

vinden på ny i SSØ og SØ. 

 

Måneden var meget stærkt blæsende, 

især de to første tredjedele. Det blæ-

ste storm den 1., 3. og 4. og det blæ-

ste med vindstyrke 9 den 2., 5. og 7. 

 

Den 14. og natten til den 15. blæste 

det ligeledes storm. Det blæste med 

vindstyrke 9 den 11. og 13. 

 

Den 21. og 22. blæste det ligeledes 

med vindstyrke 9 og den 28. med 

vindstyrke 8. 

 

Der var mange nedbørsdage fra den 

3.-18., i resten af måneden var det 

stort set tørt. Det regnede meget 

stærkt natten til den 3. og 5. Der faldt 

stærk regn om morgenen den 6. 

 

Det var solfattigt, regnfuldt, koldt og 

blæsende i den første tredjedel med 

vestlige vinde. I den anden tredjedel 

gik vinden i SØ med blæsende og 

koldt vejr. I sidste tredjedel blev vej-

ret sensommeragtigt med megen sol 

og tørt vejr med vinde fra SSØ og SØ 

og vindstyrken aftog noget. 
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varmt solskinsvejr. Den 14. og 29. 

om tordenvejr. 

Den 20. meldte fregatten ”Phoenix” 

om torden ved Nyborg. Ligeledes den 

28., hvor det regnede hårdt med tor-

den og lynen. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 13 gr. C. 

 

Natten til den 29. meldte hukkerten 

”Christian 5 ti Baad” om meget stærk 

regn nord for Kronborg. 

 

Den 25. meldte fregatten ”Phoenix” 

ved Nyborg om varmt vejr. 

 

Snaven ”Frøken Elsken” meldte om 

tordenvejr i Grønsund natten mellem 

den 18. og 19. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til  16 gr. C. 

 

Koffardiskibet ”Christiansø” meldte 

om lidt sne den 13. ved Arkhangelsk i 

Rusland og om snevejr den 24.-26. 

ved Vardøhus i Nordnorge. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 13 gr. C.  

Oktober 

 

Skydække dag (3,8). Nedbørsdøgn 

(17). Vestenvind (31 %) og norden-

vind (15  %). 

 

Den 1. og 2. var vinden først i syd og 

derpå i vest. Den 3.-5. var vinden i 

NØ. Fra den 6.-9. var vinden i NV. 

Den 10. og 11. var vinden i nord og 

NØ. Fra den 12.-15. var vinden i 

VSV og VNV. Den 16. gik vinden i 

nord, hvor den holdt sig den 17. Fra 

den 18.-20. var vinden på ny i VSV 

og VNV. Den 21. gik vinden i nord 

og den 24. i NØ. Den 27. og 28. var 

vinden i SØ. Den 29. og 30. var vin-

den i SSV og SV. Den 31. gik vinden 

i vest.  

 

Måneden var meget blæsende. Det 

stormede den 8. og 9. Det blæste med 

vindstyrke 9 den 7., 13., 15., 16., 17., 

19., 22., 23., 29. og 31. 

 

Det var tørvejr til den 6. Den 7. faldt 

der regn. Den 8. og 9. faldt der regn 

og hagl. Den 10. og 11. var det tør-

vejr. Den 12. og 13. faldt der regn.  

 Den 14. faldt der regn, hagl og sne. 

Den 15. faldt der småregn i D-vagten 

og stærk regn i F-vagten. Derefter 

fortsatte regnen til midnat. Den 16. 

faldt der regnbyger indtil aften. Den 

November 

 

Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn 

(18). Vestenvind (37 %) og NV-vind 

(20 %). 

 

Den 1. gik vinden i NV, den 2. og 3. 

gik vinden i SV. Den 4. gik vinden i 

øst og SØ, hvor den holdt sig til den 

9. Den 10. og 11. var vinden i VSV. 

Fra den 12.-14. var vinden i NV og 

VNV. Den 15. var vinden i SV og fra 

den 16.-23. i vestlige retninger. Den 

24. var vinden kortvarigt i øst. I res-

ten af måneden var vinden i vest og 

VNV. 

 

Vinden tiltog henover måneden. Det 

stormede den 18.-19., den 25. og 27. 

Den 29. blæste det med vindstyrke 9. 

 

Der var mange nedbørsdøgn. Nedbø-

ren faldt som regn, den 16. faldt ned-

børen dog også som hagl og den 24. 

faldt nedbøren som hagl og sne. Den 

3. observeredes hård regn. 

 

Temperaturen synes i hele måneden 

at have ligget lidt over det normale 

og dermed helt usædvanligt gennem-

snitligt højere end i oktober-måned. 

 

Ifølge Klingenberg på Mors hindrede 

oktobervejret også de fleste steder, at 

December 

 

Der foreligger kun observationer på 

Øresund fra den 1.-20. december. 

 

Den 1.-4. var vinden mest i NV og 

NNV. Den 5. og 6. var vinden i øst, 

derefter kortvarigt i VNV den 7. og 

så i NØ fra den 8.-10. Den 11. var 

vinden i SV men gik allerede den 12. 

i SØ, hvor den holdt sig til den 21., 

de sidste dage dog også i SSØ. 

 

Fregatten ”Phoenix” observerede 

nord for Falster SØ og SSØ-vind fra 

den 23. og måneden ud. 

 

Det blæste med vindstyrke 8 den 1. 

og 2. 

 

Fregatten ”Phoenix” observerede 

svage vinde fra den 22. og måneden 

ud. 

 

Nedbøren vekslede måneden igen-

nem mellem regn og sne. Den 1. faldt 

der hagl og sne. Den 2. faldt der regn, 

den 3. faldt der først regn, slud og sne 

og senere kun regn. Den 4. faldt der 

også regn. Derpå holdt det tørt indtil 

den 13. Den 14. og 15. faldt der sne. 

Fra den 17.-22. faldt der regn alle da-

gene, den 20. regnede det endda 

hårdt. Derefter fulgte nogle dage med 
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17. og 18. holdt det tørvejr. Den 19. 

og 20. faldt der regnbyger. Den 21., 

22. og 23. faldt der hagl og sne. Den 

27. faldt der sne, den 28. sne og hagl. 

Den 30. faldt der sne, hagl og slud. 

Den 31. faldt der først hagl og sne og 

om aftenen stærk regn og sne. 

 

Den første kuldebølge kom den 3. 

Temperaturen faldt til lidt under det 

normale og dette vejr fortsatte indtil 

den 20. med flere kuldefremstød. 

Fra den 21. blev det ganske vinterligt 

med gennemsnitstemperaturer om-

kring 0 gr. måneden ud. 

 

Ifølge Klingenberg på Mors modnede 

kun få frugter på gr. a. den fortsatte 

kulde sommeren igennem og næsten 

ingen af de frugter, der skulle modne 

om efteråret, fordi i begyndelsen af 

oktober, mens alle blade og frugter 

stadig var på træerne, var der streng 

frost og sne. Dette vejr fortsatte i 

næsten 3 uger. Alting blev ødelagt. 

 (Lauritz Axelsons dagbog i Vester-

bølle sogn ved Viborg): I dette års 

oktober måned indfaldt en stor og på 

denne årstid usædvanlig vinter, som 

holdt længe ud i det efterkommende 

1709-år. 

Koffardiskibet ”Christiansø” meldte 

den 7. og 8. om hårde snebyger og 

hård kuling fra nord ved Vestnorge. 

Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Ny-

borg kulte det hårdt fra NV den 9. 

med snebyger og hagl. Fregatten 

meldte endvidere om regn og sneby-

ger den 30. 

Ifølge hukkerten ”Christan 5 ti Baad” 

ved Helsingør den 4. havde der været 

småkoppeepedemi på Island i 1707 

og den 20. omtales, at kvæget sam-

mesteds for en stor dels vedkommen-

de var døde i den stærke vinter dér 

1707-08.  

man fik tilsået rug, således at megen 

rug først blev sået i begyndelsen af 

november. Derefter var vejret gene-

relt mildt indtil i begyndelsen af de-

cember, hvor det på ny begyndte at 

fryse så stærkt, at vi indtil den 8/12 

måtte fyre op i væksthuset nogle 

gange. Endelig satte en hård frost ind 

3. juledag tidvis ledsaget af sne. 

Ifølge fregatten ”Phoenix” sejlede Fr. 

IV den 2. fra Korsør på vej mod Ita-

lien. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 6 gr. C. 

tørvejr, indtil der den 28. og 29. faldt 

sne og den 31. rim.   

 

Juleaften: det var overskyet med svag 

østlig vind og tørvejr. Temperaturen 

må have ligget omring frysepunktet, 

den 25. var det tåget hele dagen og 

natten derpå. Det havde været tørvejr 

siden regnvejret den 22. så der lå in-

gen sne. Intet snelandskab. 

 

Nytårsaften: vinden var let fra øst og 

syd med frost og tørt vejr. Der var 

faldet sne den 29. og det havde været 

frost siden, så sneen må være blevet 

liggende. Snelandskab. 

 

Middeltemperaturen synes måneden 

igennem at have ligget omkring 

frysepunktet. Der var en kold periode 

fra den 5.-16., en mild periode fra den 

17.-23. og endelig en kold periode fra 

den 24. og året ud. 

 

Fregatten ”Phoenix” meldte på Store-

bælt om nattefrost den 5. og snefald 

den 4. og 5. Ligeledes om nattefrost 

natten til den 7. Nattefrost meldtes i 

natten mellem den 12. og 13. i Små-

landshavet. Den 13. og 14. observere-

des først sne siden slud med natte-

frost natten til den 15. Den 27.-29. 

nattefrost i Grønsund og den 30. og 

31. dagsfrost, den 31. om aftenen 

endda rimfrost.  

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 0 gr. C. 
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Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 5 gr. C. 

 

 

APRIL 1708 

Observationerne er fra snaven ”Frøken Elsken” (¨Fröcken Elseken”) på Øresund.  

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8. 8,0 8,0 8,0  4,0 4,0 4,0  ø ø ø 

9. 8,0 8,0 8,0 (D)lidt regn 4,0 0,5 2,3 ø øsø øsø øsø 

10. 4,0 0,0 2,0  2,0 4,0 3,0 Var ssø ø ø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 8,0 8,0 8,0  0,5 0,5 0,5 ø ø var var 

12. 8,0 8,0 8,0  3,0 1,3 2,2 nø nnv nv nv 

13. 8,0 8,0 8,0  1,0 3,0 2,0 var var stille n 

14. 8,0 2,0 5,0 (E og P)rim og 

lidt sne 

0,5 0,5 0,5 nnø nnø nnø nnø 

15. 8,0 8,0 8,0 (H)rim 0,5 2,0 1,3 nnø ønø var var 
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16. 8,0 8,0 8,0 (H)rim 1,5 1,5 1,5 ø ø sø ø 

17. 8,0 8,0 8,0  0,0 0,5 0,3 øsø stille stille stille 

18. 4,0 0,0 2,0  3,0 3,0 3,0 ønø ønø nø n 

19. 2,0 8,0 5,0  2,0 3,0 2,5 ønø nø stille øsø 

20. 6,0 0,0 3,0  1,8 0,5 1,2 ønø ønø øsø s 

gen 6,8 5,8 6,3 xxx 1,4 1,6 1,5     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. 0,0 0,0 0,0  0,6 1,3 1,0 var stille ssø var 

22. 0,0 1,0 0,5  2,0 2,0 2,0 ssø ssø ssø ssø 

23. 8,0 8,0 8,0  2,0 1,0 1,5 ssø ssø sv ssv 

24. 4,0 8,0 6,0  1,8 0,3 1,1 stille stille nv nv 

25. 8,0 8,0 8,0  0,5 0,0 0,3 n vnv n ø 

26. 8,0 8,0 8,0  1,0 3,5 2,3 stille vnv stille sv 

27. 4,0 0,0 2,0  3,0 2,0 2,5 sv vnv nv nv 

28. 0,0 0,0 0,0  3,0 0,5 1,8 nnø nv nv nv 

29. 8,0 8,0 8,0  2,0 0,5 1,3 vnv nnv var var 

30. 5,0 0,0 2,5  2,5 0,5 1,5 var n nnø nnø 

gen 4,5 4,1 4,3 xxx 1,8 1,2 1,5     

 

 

MAJ 1708 

Observationerne er fra snaven ”Frøken Elsken” (¨Fröcken Elseken”) på Øresund. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 8,0 8,0 8,0  3,5 2,0 2,8 vnv sø sø sø 
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2. 7,5 8,0 7,8  3,0 2,0 2,5 stille n nnv vnv 

3. 4,0 4,0 4,0  4,0 3,0 3,5 vnv nø n nv 

4. 8,0 8,0 8,0 (D)iblandt regn 

og hagl 

(E, P og A)regn 

1,5 4,0 2,8 sv sv v stille 

5. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 

(A)sne og regn 

5,0 5,0 5,0 v nnv nnv nnv 

6. 8,0 8,0 8,0 (H og D)sne og 

regn 

5,0 2,5 3,8 nnv nnv nnv nnv 

7. 8,0 8,0 8,0 (D)sne, haglbyger 

og regn 

(A)sne 

3,0 3,0 3,0 vsv vsv vsv vsv 

8. 2,0 0,0 1,0 (H)sne 2,0 2,0 2,0 vsv sv v sv 

9. 0,0 6,0 3,0  3,0 3,0 3,0 sv sv s s 

10. 4,0 0,0 2,0  3,0 3,0 3,0 sø sø sø ssø 

gen 5,8 5,8 5,8 5 nedbørsdøgn 3,3 3,0 3,1     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 4,0 8,0 6,0  3,0 3,0 3,0 ssø ssv ssv vsv 

12. 8,0 8,0 8,0 (H og D)regn 

(E)tordenvejr 

(P)regn 

3,6 10,

0 

6,8 s ssv var nv 

13. 0,0 0,0 0,0  3,8 2,0 2,9 ssv ssv v sv 

14. 0,0 0,0 0,0  0,5 0,5 0,5 v sv sv sv 

15. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 3,0 1,0 2,0 sv øsø øsø ssv 

16. 8,0 8,0 8,0 (P og A)regn 2,0 2,0 2,0 vsv vsv nø nv 

17. 8,0 8,0 8,0 (H og D)regn 2,5 3,0 2,8 nø nø ønø ønø 

18. 8,0 8,0 8,0  2,0 3,0 2,5 nnø nø nnø nø 

19. 8,0 8,0 8,0  3,5 3,5 3,5 nø nø sø sø 
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20. 8,0 8,0 8,0  1,8 0,5 1,2 ø ø øsø vsv 

gen 6,0 6,4 6,2 4 nedbørsdøgn 2,6 2,9 2,7     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. 8,0 8,0 8,0  0,5 1,0 0,8 vsv vsv vnv nnv 

22. 8,0 8,0 8,0  1,6 2,0 1,8 stille ønø ssø ssø 

23. 0,0 0,0 0,0  3,0 0,0 1,5 ssø ssø ssø ssø 

24. 8,0 8,0 8,0  1,0 2,0 1,5 stille vsv vsv vsv 

25. 8,0 8,0 8,0 (F)stærk regn 3,5 2,0 2,8 nnø nnø nnv v 

26. 8,0 8,0 8,0  2,0 2,0 2,0 sv sv ssø ssø 

27. 8,0 8,0 8,0 (D og F)regn 

(A)regnbyger 

2,5 0,5 1,5 øsø ssø sv s 

28. 6,0 8,0 7,0  4,0 3,0 3,5 s ssv sv stille 

29. 8,0 8,0 8,0 (A)regn 3,0 3,0 3,0 sv sv s s 

30. 8,0 8,0 8,0 (H og D)regn 3,8 4,0 3,9 s s vsv vsv 

31. 8,0 8,0 8,0 (E)regn 4,5 3,0 3,8 sv sv v vnv 

gen 7,1 7,3 7,2 5 nedbørsdøgn 2,7 2,0 2,4     

 

 

JUNI 1708 

Observationerne er fra snaven ”Frøken Elsken” ved Helsingør. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 8,0 8,0 8,0  3,0 2,0 2,5 nnv nv nv nv 

2. 8,0 8,0 8,0  4,0 3,0 3,5 nnø nnø nnø ønø 

3. 8,0 8,0 8,0  3,0 3,0 3,0 ønø nnø nø nø 
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4. 0,0 0,0 0,0  1,0 0,5 0,8 nø nø nø nø 

5. 8,0 4,0 6,0  2,5 2,5 2,5 nø ønø n n 

6. 0,0 8,0 4,0  2,0 2,0 2,0 nø nnv nnv vnv 

7. 8,0 8,0 8,0  3,0 2,0 2,5 vnv vnv vnv vsv 

8. 8,0 0,0 4,0  0,5 2,0 1,3 vsv vsv var var 

9. 8,0 0,0 4,0  1,0 0,5 0,8 sv stille vnv stille 

10. 4,0 8,0 6,0  1,5 0,0 0,8 ø ø ssø ssø 

gen 6,0 5,2 5,6 0 nedbørsdøgn 2,2 1,8 2,0     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 8,0 8,0 8,0  2,5 3,0 2,8 stille sv vnv vnv 

12. 8,0 0,0 4,0  2,5 0,5 1,5 v v nnv stille 

13. 0,0 8,0 4,0  1,8 3,0 2,4 var var sø sø 

14. 8,0 0,0 4,0 (D)regn 

(E)stor regn og 

tordenvejr 

2,5 3,0 2,8 sø s s nv 

15. 4,0 8,0 6,0  3,5 3,0 3,3 vnv vnv vnv vnv 

16. 8,0 0,0 4,0 (D)regn 3,0 2,0 2,5 v v vnv nv 

17. 0,0 4,0 2,0  2,0 2,0 2,0 nnv v v vsv 

18. 8,0 8,0 8,0 (F)regn 

(P)regn 

2,0 3,0 2,5 nv v n nnv 

19. 8,0 8,0 8,0  3,0 0,5 1,8 nnv nv vsv stille 

20. 8,0 8,0 8,0 (D)regn 2,8 2,0 2,4 var vnv vnv n 

gen 6,0 5,2 5,6 4 nedbørsdøgn 2,6 2,2 2,4     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 
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21. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 3,0 1,0 2,0 nv nv nv sv 

22. 8,0 8,0 8,0  0,5 0,0 0,3 nø var var var 

23. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 0,0 0,0 0,0 stille stille stille stille 

24. 8,0 8,0 8,0  0,5 1,8 1,2 stille stille sø sv 

25. 8,0 0,0 4,0 (H)regn 3,0 2,0 2,5 nv nv nv nv 

26. 6,0 8,0 7,0 (P)regn 0,5 2,0 1,3 v v sv nø 

27. 8,0 8,0 8,0 (F)stor regn 

(P)regn 

2,0 2,0 2,0 vnv vnv vnv nø 

28. 8,0 8,0 8,0  0,5 1,8 1,2 nø var var v 

29. 8,0 8,0 8,0  2,5 2,5 2,5 vnv vnv vnv vnv 

30. 8,0 8,0 8,0  3,8 3,0 3,4 vnv v v vnv 

gen 7,8 7,2 7,5 5 nedbørsdøgn 1,6 1,6 1,6     

 

 

JULI 1708 

Observationerne er fra fregatten ”Frøken Elsken” ved Helsingør. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 8,0 8,0 8,0  3,5 4,0 3,8 nv v v v 

2. 8,0 0,0 4,0 (D)regn 6,0 3,0 4,5 sv sv v nv 

3. 8,0 4,0 6,0 (D)regnbyger 3,0 3,5 3,3 sv v v nnv 

4. 8,0 8,0 8,0 (D)regn 4,0 4,0 4,0 vsv vsv vsv vsv 

5. 8,0 8,0 8,0  3,0 0,5 1,8 vsv vsv var var 

6. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 3,5 3,0 3,3 sv nv nv nv 

7. 8,0 8,0 8,0  3,0 0,5 1,8 vnv vnv v vsv 

8. 8,0 8,0 8,0 (D)regn 3,0 4,5 3,8 var sv sv v 

9. 7,0 0,0 3,5  4,3 2,0 3,2 sv vnv vnv sv 

10. 8,0 8,0 8,0 (D)regn 4,0 4,0 4,0 vsv v vnv vnv 
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gen 7,9 6,0 7,0 6 nedbørsdøgn 3,7 2,9 3,4     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 8,0 8,0 8,0 (D og F)regn 3,0 3,0 3,0 ssv sv nnv vnv 

12. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 2,5 1,0 1,8 vnv v nø nø 

13. 8,0 0,0 4,0 (E)regnbyger 

og store hagl 

1,5 2,5 2,0 nv nv stille vsv 

14. 7,8 8,0 7,9 (D)begyndt at 

regne 

3,0 2,5 2,8 sv vnv vnv nv 

15. 8,0 8,0 8,0  4,5 0,5 2,5 nv v v sv 

16. 8,0 0,0 4,0  (H, D, F og E) 

regn 

3,0 2,0 2,5 sv vsv v vnv 

17. 8,0 8,0 8,0 (E)regnbyger 3,0 3,0 3,0 v v ssv v 

18. 3,0 8,0 5,5  2,0 2,0 2,0 v nv nv nv 

19. 8,0 0,0 4,0 (D, F og E) 

regnbyger 

2,0 2,0 2,0 vnv vnv vnv sv 

20. 6,0 8,0 7,0 (F)regn 

(E og P) 

regnbyger 

3,0 0,5 1,8 v v v v 

gen 7,3 5,6 6,4 8 nedbørsdøgn 2,8 1,9 2,3     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 

(F)regn 

(E og P) 

regnbyger 

2,3 2,0 2,2 sv sv ssv ssv 

22. 8,0 8,0 8,0 (H, D, F, E og P) 

regnbyger 

0,5 2,0 1,3 var var var var 
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23. 8,0 8,0 8,0  2,0 3,0 2,5 v v nv nv 

24. 8,0 8,0 8,0 (D)småregn 4,0 2,0 3,0 v vsv vsv vsv 

25. 0,0 0,0 0,0  2,0 0,5 1,3 v v vnv vnv 

26. 8,0 8,0 8,0  1,3 0,5 0,9 v v var var 

27. 0,0 0,0 0,0  3,0 3,0 3,0 var øsø sø s 

28. 8,0 8,0 8,0 (F)regn 

(E)stor regn 

3,0 0,3 1,7 ssø s s v 

29. 8,0 0,0 4,0 (H, D og F) 4,0 2,0 3,0 nv nv nv nv 

30. 8,0 8,0 8,0  2,5 2,0 2,3 vsv ssv nv vnv 

31. 0,0 0,0 0,0  2,0 2,0 2,0 v v v vnv 

gen 5,8 5,1 5,5 5 nedbørsdøgn 2,4 1,8 2,1     

 

 

AUGUST 1708 

Observationerne fra den 1.-10. august er fra fregatten ”Frøken Elsken” ved Helsingør. 

Observationerne fra den 11.-31. august er fra hukkerten ”Christian 5ti Baad” ved Helsingør. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 8,0 8,0 8,0 (A)regn 2,0 3,8 2,9 v v v v 

2. 8,0 8,0 8,0 (H og D)regn 

(E, P og A)regn 

2,0 4,0 3,0 sv ssv ssv vsv 

3. 8,0 8,0 8,0 (H og D)regn 

(E)regn 

4,0 4,0 4,0 sv vsv vsv vsv 

4. 8,0 8,0 8,0 (D)regn 

(F og E)regn 

7,0 3,0 5,0 vsv nv nv 

 

nv 

5. 8,0 8,0 8,0 (D og F)regn 6,0 3,0 4,5 sv var var var 

6. 8,0 4,0 6,0 (D og F) 

regnbyger 

5,0 3,8 4,4 var vsv vnv vnv 

7. 0,0 1,0 0,5  2,5 0,5 1,5 vnv vnv vnv sv 
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8. 8,0 8,0 8,0 (D)småregn 

(E)regn 

(A)småregn 

1,3 2,0 1,7 var ssv ssv s 

9. 8,0 4,0 6,0 (H)regn 

(A)regn 

2,3 3,5 2,9 vsv v v v 

10. 8,0 8,0 8,0 (F)stor regn 3,0 3,0 3,0 nnv v var var 

gen 7,2 6,5 6,9 9 nedbørsdøgn 3,5 3,1 3,3     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat Gen 01 07 13 19 

11. 8,0 8,0 8,0  3,5 2,0 2,8 v ssv nø nø 

12. 8,0 3,0 5,5  3,5 2,0 2,8 sø sø sv nnv 

13. 0,0 0,0 0,0  2,5 1,3 1,9 vsv vsv vnv vsv 

14. 0,0 4,0 2,0  2,0 1,0 1,5 vnv nv nv nv 

15. 4,0 0,0 2,0  1,8 0,3 1,1 nø nnø nv stille 

16. 3,0 0,0 1,5  2,5 0,2 1,4 ssø vsv nnv nv 

17. 0,0 0,0 0,0  1,3 5,0 3,2 stille sø ssø sø 

18. 0,0 8,0 4,0 (A)skrækkelig 

torden og lynild 

med stærk 

regn 

1,0 3,5 2,3 sø sø stille nø 

19. 8,0 3,0 5,5  3,0 9,0 6,0 nnv vsv nv nv 

20. 1,5 0,0 0,8  5,9 0,5 3,2 nnv n nnv nnv 

gen 3,3 2,6 2,9 1 nedbørsdøgn 2,7 2,5 2,6     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat Gen 01 07 13 19 

21. 0,0 6,0 3,0  3,3 5,0 4,2 vnv ssø sv sv 

22. 2,8 0,0 1,4 (F)regn 3,0 0,5 1,8 sø ssø sv stille 
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23. 0,0 0,0 0,0  0,5 0,0 0,3 var var nv nv 

24. 5,0 0,0 2,5  2,0 0,0 1,0 stille stille nnv nnv 

25. 4,0 0,0 2,0  0,5 0,3 0,4 stille stille nnv nnv 

26. 8,0 8,0 8,0  2,5 0,2 1,4 sv nnv nnv nnv 

27. 8,0 0,0 4,0  1,0 2,0 1,5 var nnø ssø ssø 

28. 0,0 8,0 4,0  3,5 0,5 2,0 sø ssø ssø s 

29. 8,0 8,0 8,0 (H)torden og 

meget stærk 

regn 

0,8 1,0 0,9 var nø vnv vnv 

30. 2,8 0,0 1,4  1,1 2,5 1,8 sv stille nv v 

31. 8,0 8,0 8,0 (D)småregn 9,0 10,

0 

9,5 ssv vsv nv nv 

gen 4,2 3,5 3,8 3 nedbørsdøgn 2,5 2,0 2,3     

 

 

SEPTEMBER 1708 

Observationerne er fra hukkerten ”Christian 5ti Baad” ved Helsingør. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 4,3 0,0 2,2  9,0 9,0 9,0 nv vnv vnv vnv 

2. 0,0 8,0 4,0  4,0 7,0 5,5 nv nv vnv sv 

3. 6,8 8,0 7,4 (H)meget stærk 

regn 

(D)regn 

8,0 10,0 9,0 ssv nv nv nv 

4. 4,3 8,0 6,2  5,0 7,0 6,0 nv nv vnv v 

5. 6,8 5,5 6,2 (H)meget stærk 

regn 

(D og F)regn 

7,1 5,0 6,1 ssø ssø sv sv 

6. 6,8 0,0 3,4 (H)regn 

(D)stærk regn 

4,0 2,5 3,3 sv sv vsv v 
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(P)regnbyger 

7. 4,0 5,5 4,8  6,6 2,0 4,3 vsv vsv sv sv 

8. 8,0 8,0 8,0 (F)regn 

(E og P) 

regnbyger 

6,1 6,0 6,0 sv sv vnv vsv 

9. 8,0 5,5 6,8 (F og E)regnbyger 2,8 1,7 2,3 vsv sv var var 

10. 6,8 8,0 7,4 (E og P)regn 5,3 7,5 6,4 ssø ssø ssv vnv 

gen 5,6 5,7 5,6 6 nedbørsdøgn 5,8 5,8 5,8     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 2,3 0,0 1,2  9,0 2,3 5,7 vnv vnv nnv nnv 

12. 6,0 8,0 7,0  2,4 3,5 3,0 nø nø nø nø 

13. 0,0 0,0 0,0  5,3 9,0 7,2 nø nø nø nø 

14. 2,0 8,0 5,0 (P)noget regn 

(A)undertiden 

småregn 

9,0 10,

0 

9,5 nø nø sø sø 

15. 8,0 8,0 8,0 (H)undertiden 

småregn 

(D)småregn 

(F)undertiden 

småregn 

(E og P) 

småregn 

6,8 3,5 5,2 sø sø ø øsø 

16. 5,3 8,0 6,7  4,0 5,0 4,5 øsø sø sø sø 

17. 6,8 8,0 7,4  4,3 6,0 5,2 sø sø ssø sø 

18. 8,0 8,0 8,0  6,0 3,0 4,5 øsø øsø sø sø 

19. 4,3 0,0 2,2 (H)småregn 

(D)regnvejr 

2,0 4,5 3,3 stille ssv v ssv 

20. 0,0 0,0 0,0  3,5 3,0 3,3 ssv ssv vsv sv 
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gen 4,3 4,8 4,6 3 nedbørsdøgn 5,2 5,0 5,1     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. 0,0 0,0 0,0  4,8 9,0 6,9 sv ssø sø ssø 

22. 0,0 0,0 0,0  6,9 4,0 5,5 ssø ssø ssø ssø 

23. 0,0 0,0 0,0  2,8 4,0 3,4 ssø ssø sø sø 

24. 0,0 3,0 1,5  5,1 4,5 4,8 ssø ssø ssø ssø 

25. 3,5 0,0 1,8  5,1 4,0 4,6 ssø sø sø sø 

26. 0,5 0,0 0,3  4,0 3,5 3,8 sø sø sø sø 

27. 7,0 4,0 5,5 (F)undertiden 

småregn 

1,6 4,0 2,8 sø sø ssv sv 

28. 4,0 8,0 6,0  6,5 1,5 4,0 sv sv s sø 

29. 4,0 8,0 6,0 (D)nogen regn 

(F)småregn 

0,9 2,0 1,5 s ssv sv sv 

30. 5,5 6,5 6,0  1,6 3,3 2,5 ssø ssø ssø sø 

gen 2,5 3,0 2,7 2 nedbørsdøgn 3,9 4,0 4,0     

 

 

OKTOBER 1708 

Observationerne er fra hukkerten ”Christian 5 ti Baad” ved Helsingør. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 5,0 1,7 3,4  5,3 4,7 5,0 ssø ssv ssv vnv 

2. 0,0 0,0 0,0  1,2 0,7 1,0 vsv vsv stille stille 

3. 0,0 0,0 0,0  2,3 2,0 2,2 nø nø ø ønø 

4. 0,0 0,0 0,0  2,0 2,0 2,0 ønø ønø nø nnø 
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5. 0,0 2,7 1,4  1,8 1,0 1,4 nø nø nv nv 

6. 8,0 8,0 8,0  3,5 2,7 3,1 v v nnv nv 

7. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 6,0 7,7 6,9 v vsv vnv vnv 

8. 8,0 8,0 8,0 (D)regn 

(A)regn og 

haglbyger 

9,0 7,7 8,4 nv nv nnv vnv 

9. 8,0 8,0 8,0 (H og D)regn og 

haglbyger 

(A)regn og 

haglbyger 

8,7 7,0 7,9 nnv nv nv nv 

10. 0,0 8,0 4,0  5,3 4,3 4,8 n n nø nø 

gen 3,7 4,4 4,1 3 nedbørsdøgn 4,5 4,0 4,3     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 8,0 2,7 5,4  4,3 3,5 3,9 nø nnø n nv 

12. 2,7 6,3 4,5 (E)småregn 

(A)regn 

4,0 6,3 5,2 vsv vsv sv vsv 

13. 2,0 6,3 4,2 (H)regnbyger 

(P)regnbyger 

7,0 4,7 5,9 nv vnv vnv vnv 

14. 8,0 0,0 4,0 (D)regn og 

haglbyger 

(F)sne og 

haglbyger 

4,7 3,3 4,0 n vsv nv vnv 

15. 8,0 8,0 8,0 (D)småregn 

(F)stærk regn 

(E, P og A)regn 

7,3 5,3 6,3 vsv sv vsv sv 

16. 8,0 0,0 4,0 (H, D, F og E) 

regnbyger 

5,3 8,0 6,7 vsv vsv vsv nnv 

17. 0,0 0,0 0,0  6,8 2,2 4,5 nø nø nnv nnv 

18. 0,0 0,0 0,0  2,0 2,5 2,3 sv vsv v vsv 
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19. 2,0 4,7 3,4 (A)regnbyger 6,2 5,7 6,0 vsv vsv sv sv 

20. 3,0 6,3 4,7 (P og A) 

regnbyger 

5,2 3,7 4,5 vnv vnv vnv vsv 

gen 4,2 3,4 3,8 7 nedbørsdøgn 5,3 4,5 4,9     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. 5,3 8,0 6,7 (F)haglbyger 

(E)snebyger 

(P og A)hagl og 

sne 

5,7 4,2 5,0 nnv n nv vsv 

22. 8,0 6,3 7,2 (H, D, F og E) 

sne og hagl 

7,0 9,0 8,0 n ønø n nnv 

23. 2,7 0,0 1,4 (H og D) sne og 

haglbyger 

3,0 4,2 3,6 nv ønø ø s 

24. 0,0 0,0 0,0  4,0 2,7 3,4 sø nø nv nø 

25. 0,0 0,0 0,0  3,2 2,5 2,9 øsø øsø nø nø 

26. 0,0 0,0 0,0  4,2 3,3 3,8 nø nnø nø nø 

27. 0,0 2,7 1,4 (P)snebyger 4,2 3,0 3,6 ø ø øsø sø 

28. 8,0 8,0 8,0 (D og F) 

snebyger 

(E)sne og 

haglbyger 

(P)snebyger 

3,0 4,0 3,5 sø sø nv nv 

29. 3,0 3,0 3,0  8,0 7,5 7,8 sv sv ssv sv 

30. 6,3 6,3 6,3 (F)sne og hagl 

(E)hagl, sne og 

slud 

(A)snebyger 

7,7 4,2 6,0 ssø ssø v vsv 

31. 6,3 6,3 6,3 (D)hagl og 

snebyger 

5,5 8,3 6,9 vnv vnv vnv vsv 
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(F)snebyger 

(A)stærk regn 

og sne 

gen 3,6 3,7 3,7 7 nedbørsdøgn 5,0 4,8 4,9     

 

 

NOVEMBER 1708 

Observationerne er fra snaven ”Frøken Elsken” på Øresund. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 8,0 2,0 5,0 (H)regn 5,0 2,0 3,5 nv nv nv nv 

2. 8,0 8,0 8,0 (A)småregn 3,0 2,3 2,7 nv nv sv sv 

3. 8,0 8,0 8,0 (H)hård regn 

(A)småregn 

2,0 1,5 1,8 nv ssv sø ssv 

4. 4,0 0,0 2,0  1,3 2,8 2,1 stille var øsø sø 

5. 0,0 0,0 0,0  2,0 2,0 2,0 ssø ssø ssv ssv 

6. 0,0 4,0 2,0  2,0 2,5 2,3 s sø sø sø 

7. 0,0 0,0 0,0 (H)småregn 3,0 3,8 3,4 øsø øsø øsø øsø 

8. 0,0 0,0 0,0  0,5 3,3 1,9 øsø øsø var ssø 

9. 0,0 4,0 2,0  2,0 3,5 2,8 sø ssø ssø s 

10. 0,0 6,0 3,0 (A)småregn 3,5 2,5 3,0 sv sv vsv vsv 

gen 2,8 3,2 3,0 5 nedbørsdøgn 2,4 2,6 2,5     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 8,0 8,0 8,0 (H og D) 

småregn 

1,3 0,9 1,1 vsv vsv nv nv 

12. 8,0 8,0 8,0  2,5 3,6 3,1 nv var nnv nnv 
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13. 8,0 6,0 7,0 (D)småregn 4,0 2,5 3,3 vnv vnv vnv vnv 

14. 8,0 8,0 8,0  0,5 1,1 0,8 nv var var var 

15. 8,0 8,0 8,0 (P)småregn 2,5 3,5 3,0 ssv sv vsv vsv 

16. 8,0 2,0 5,0 (H og D) 

regnbyger 

(F og E) hagl og 

regn 

4,5 3,6 4,1 v v vnv nv 

17. 4,0 8,0 6,0 (A)regn 3,0 3,9 3,5 nv nv vnv vsv 

18. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 

(A)småregn 

0,5 9,5 5,0 vsv vsv var sv 

19. 4,0 2,0 3,0  10,0 4,0 7,0 vnv vnv vnv nv 

20. 8,0 6,0 7.0 (E)småregn 2,0 3,3 2,7 nnv nv ssv v 

gen 7,2 6,4 6,8 7 nedbørsdøgn 3,1 3,6 3,4     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. 8,0 0,0 4,0  5,0 2,1 3,6 sv sv vnv nv 

22. 8,0 8,0 8,0  3,0 3,1 3,1 v vsv ssv sv 

23. 8,0 6,0 7,0 (H)småregn 

(D)regn 

4,0 4,3 4,2 s ssv vnv vnv 

24. 8,0 4,0 6,0 (H)hagl og sne 7,0 5,5 6,3 ø ø ø vsv 

25. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 

(F)småregn 

3,5 3,5 3,5 vsv vsv var nø 

26. 8,0 5,0 6,5  3,0 6,5 4,8 nv nv v nv 

27. 0,0 8,0 4,0 (A)småregn 4,0 4,5 4,3 vnv vnv vnv v 

28. 8,0 8,0 8,0  5,0 4,5 4,8 v v v vnv 

29. 8,0 4,0 6,0 (D)regn 

(E)regn 

(A)småregn 

6,3 9,0 7,7 v sv sv vnv 

30. 0,0 6,0 3,0 (A)småregn 4,0 3,5 3,8 vnv vnv nv nv 
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gen 6,4 5,7 6,1 6 nedbørsdøgn 4,5 4,7 4,6     

 

 

DECEMBER 1708 

Observationerne er fra snaven ”Frøken Elsken” fra den 1.-19. december på Øresund. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 8,0 8,0 8,0 (F)hagl og sne 5,5 8,0 6,8 nv vnv nv nv 

2. 8,0 5,0 6,5 (H, D, F, E og P) 

regn 

4,0 3,9 4,0 nv nv var ssv 

3. 8,0 6,0 7,0 (D)regn og slud 

(F)sne 

(E)regn og slud 

(P)regn 

4,0 4,0 4,0 n øsø ssø nv 

4. 8,0 4,0 6,0 (H)regn 3,0 2,3 2,7 nv nnv nnv nv 

5. 0,0 0,0 0,0  3,0 2,3 2,7 nø sø øsø øsø 

6. 0,0 0,0 0,0  0,0 1,0 0,5 øsø øsø stille stille 

7. 0,0 0,0 0,0  2,0 2,8 2,4 vnv vnv vnv ssø 

8. 0,0 8,0 4,0  3,0 5,0 4,0 nø nø ø nø 

9. 8,0 8,0 8,0  3,5 1,6 2,6 nø nø ø ø 

10. 8,0 8,0 8,0  1,7 2,0 1,9 nø øsø ssø ssø 

gen 4,8 4,7 4,8 4 nedbørsdøgn 3,0 3,3 3,2     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 8,0 8,0 8,0  1,3 2,4 1,9 sv sv sv sv 

12. 8,0 8,0 8,0  2,5 3,3 2,9 ssv ssv øsø øsø 
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13. 8,0 8,0 8,0  3,0 4,0 3,5 ssø sø øsø øsø 

14. 8,0 8,0 8,0 (F)småsne 

(A)sne 

5,5 4,8 5,2 øsø øsø nø nø 

15. 8,0 8,0 8,0 (H)sne 

(F)sne 

4,0 4,0 4,0 sø øsø sø sø 

16. 8,0 8,0 8,0  4,0 4,0 4,0 ssø sø sø sø 

17. 8,0 8,0 8,0 (E)småregn 4,0 4,0 4,0 ssø ssø ssø ssø 

18. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 4,0 2,8 3,4 ssø øsø øsø øsø 

19. 8,0 4,0 6,0 (H og D)regn 

(A)regn 

3,0 2,5 2,8 ssø ssv sv sv 

20. 8,0 8,0 8,0 (A)det regnede 

hårdt 

0,5 0,5 0,5 ssø ssø ssø ssø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. 8,0 8,0 8,0 (A)regnvejr 3,0 3,0 3,0 ssø ssø ssø ssø 

22. 8,0 8,0 8,0 (H)regnvejr 1,0 1,0 1,0 s ssv ssv ssv 

23. 8,0 8,0 8,0  3,0 3,0 3,0 sø sø sø sø 

24. 8,0 8,0 8,0  1,0 1,0 1,0 øsø øsø øsø øsø 

25. 8,0 8,0 8,0  0,5 0,5 0,5 s vsv vsv vsv 

26. 8,0 8,0 8,0  1,0 1,0 1,0 vsv ønø ønø ønø 

27.     3,0 3,0 3,0 sø sø sø sø 

28.  8,0  (A)sne 3,0 3,0 3,0 sø sø sø sø 

29.    (H)sne 1,0 1,0 1,0 sø ssø ssø ssø 

30.     1,0 1,0 1,0 øsø øsø øsø øsø 

31.    (A)rim 3,0   øsø ssø ssø ssø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift er fra fregatten ”Phoenix” i Grønsund. 
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VEJRET i 1709 

1709. Temperatur 6,8* gr. C. Koldt år. Vinteren var kold og især lang. Det var især meget koldt i januar. 

Foråret var koldt. 

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 

1709 -5 -2 -1 4 9 14* 16* 16* 13* 9 6 2 6,8* 
*Oplysninger mangler. 

Januar 

 

Der foreligger ingen skibsobservatio-

ner fra Øresund. 

 

Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Gå-

bense på Nordfalster var vinden den 

1. i ØSØ, hvor den holdt sig indtil 

den 5. Derefter gik vinden i NØ og 

senere i ØNØ. Den 10. og 11. var 

vinden i ØSØ og SØ. Den 12.-14. var 

vinden i syd senere i SSØ. Den 15. 

gik vinden i øst og fra den 16.-18. i 

NØ. Den 19. gik vinden i syd og SØ. 

Den 23. gik vinden atter i øst og NØ. 

Fra den 27.-30. var vinden i SØ og 

syd. Den 31. gik vinden i SV. 

 

Det var blæsende fra den 2.-5., natten 

mellem den 4. og 5. stormende. Det 

var atter blæsende den 19., 24. og 29. 

 

Der observeredes snefald den 11., 19. 

og 26. 

 

Fregatten meldte den 1. om frost om 

morgenen og resten af dagen og nat-

ten om stærk frost. Den 2. og 3. var 

det om morgenen hård frost. Den 3. 

og den efterfølgende nat var der rim-

frost. Den 4. om morgenen hård rim-

frost. Natten mellem den 5. og 6. var 

det hård frost og den 6. og 7. stærk 

frost. Den 7. havde det frosset så 

hårdt, at isen ud til skibet kunne bæ-

Februar 

 

Der foreligger ingen skibsobservatio-

ner fra Øresund. 

 

Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Gå-

bense på Nordfalster var vinden den 

1. i syd, den 2. og 3. i NØ og nord, 

den 4. og 5. i syd og SSØ, derefter i 

NNØ, ØNØ og øst til den 8., den 9. i 

SØ, fra den 10.-12. i syd og SV. Fra 

den 13.-16. var vinden i øst, SØ og 

NØ. Den 17. og 18. var vinden i syd, 

den 19. og 20. i SV, den 21. i syd. Fra 

den 22.-25. var vinden i øst og fra 

den 26.-28. i vest. 

 

Det var blæsende den 2., 5.-9. og den 

15. 

 

Det var frost fra den 1.-16. Fra den 

18.-22. var det mildt tøvejr, den 19. 

regnede det. Fra den 23.-26. satte det 

på ny i med frost. Den 27. faldt der 

sne. Den 28. gik folkene ud til skibet 

og trak ankeret op på isen. 

 

(Johnstrup 1869): Jordskælv i Køben-

havn, Roskilde og Køge den 11/2. 

(Mansa): Jordrystelse i Danmark den 

11/2 om aftenen fortæller Erik Torm i 

sine Antegnelser til Kong Frederik 

IV´s Historie. Jordskælv i København 

og især i Roskilde, Køge og omlig-

gende steder i Nye Samlinger II, I, 

Marts 

 

Der foreligger ingen skibsobservatio-

ner fra Øresund. 

 

Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Gå-

bense på Nordfalster var vinden fra 

den 1.-9. i ØSØ og SØ. Fra den 10.-

12. var vinden i ØNØ. Fra den 13.-

18. var vinden i ØSØ. Den 19. var 

vinden i syd, den 20. i SV, den 21. i 

SSØ. Den 22. og 23. var vinden i øst. 

Fra den 24.-26. var vinden i SV, den 

27. i SØ, den 28. i vest og den 29. i 

øst. Den 30. og 31. var vinden i vest 

og VSV. 

 

Det var blæsende fra den 16.-18. og 

den 28. 

 

Der faldt sne den 6., 9. og 14. Den 

19. faldt der sneslud, den 20. sne. 

Den 24. og 25. faldt der regn. Den 26. 

faldt der isslag, den 27. sne og den 

30. regn. 

 

Den 5. om eftermiddagen meldtes om 

frost, ligeledes den 6. om morgenen. 

Ligeledes meldtes om frost den 11. 

Der meldtes endvidere om frost om 

morgenen den 13., og 15.- 18. Den 

24. meldtes om regn og tøvejr, lige-

ledes den 25. og den 26. om morge-

nen. Om morgenen den 27.-29. meld-
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re. Om morgenen den 8. var det stærk 

frost og man kunne nu køre ud til ski-

bet. Natten mellem den 8. og 9. var 

det hård frost. Den 9. og 10. aftog 

frosten i styrke, men den 11. var det 

atter stærk frost om morgenen. Den 9. 

førtes sejlene i land. Fra den 12.-23. 

aftog frosten i styrke. Den 23. var en 

del bønder ude for at save isen over 

ved skibet, men isen var alt for tyk. 

Den 24. var det om morgenen hård 

frost. Fra den 28.-30. meldes om frost 

om morgenen. 

 

(Speerschneider): Vinteren begyndte 

26/12 og varede til 3/4. Ved årets 

begyndelse lagde Øresund til. Den 

10/1 gik man over isen. Den 18/1 gik 

man over ved Kronborg. Endnu 9/4 

gik man over Øresund. Isens tykkelse 

var 73 cm. Man kunne køre over Øre-

sund. Lillebælt var islagt så man kun-

ne køre og gå derover. Fra tysk kyst 

sås kun is fra de højeste tårne. Amt-

manden på Bornholm sendte sin tjen-

er Frands Frandsen sammen med 

Hendrich Erichsen over isen til Sim-

rishamn. De gik fra den nordlige del 

af øen den 16/3 og kom tilbage den 

19/3. 

Det var meget hård frost i den første 

tredjedel af måneden, i de sidste 2/3 

var frosten mindre slem. Det synes at 

have været frost alle månedens dage. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til - 5 gr. C. 

 

side 7, jfr. Kong Frederik IV´s Dagre-

gister af Andreas Bussæus (1679-

1735) s. 77 (udgivet på dansk 1770 

og på tysk 1773). Vinteren begyndte 

meget tidligt og var overordentlig 

streng. Venedig var omgiven af is og 

jorden i Italien frøs i en dybde af 3 

alen, så alle oliventræer gik ud. I 

Frankrig var frosten ligeså voldsom. 

Benardino Ramazzini (1633-1714) 

forsikrer, at ved den strenge og i 

Europas sydlige lande usædvanlige 

kulde omkom flere mennesker end 

ved den stærkeste pest. Ved smelt-

ningen af den overordentlige mængde 

sne, der var nedfalden og bedækkede 

lande og have, forårsagedes om 

foråret store oversvømmelser. Som-

meren var kold. I Danmark begyndte 

vinteren 2. juledag og vedvarede 

uafbrudt indtil 3/4, så at man over 

Bælterne og Sundet kunne føre de 

tungeste læs. Rugen bortfrøs næsten 

aldeles i Danmark, så at der dette år 

blev en almindelig misvækst på 

denne sædart, hvoraf en td. (efter 

Erik Torms beretning) kostede 5 rdl. 

2 mark en på de tider meget betydelig 

pris. Der udgik derfor et forbud på 

alle kornvarers udførsel, boghvede 

alene undtaget fra Danmark og Norge 

til fremmede steder (26/8 1709). Rig 

høst i Skåne i 1709. 

Det var kraftig frost i den første tred-

jedel, fra omkring den 18. slog det 

om til tøvejr, fra den 23. og måneden 

ud var det kun let frost. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til - 2 gr. C. 

tes om frost. Den 30. var det om mor-

genen tøvejr med regn.         

 

(Lauritz Axelsons dagbog i Vester-

bølle sogn ved Viborg): Umanerlig 

streng vinter 1708-09, hvis lige ikke 

mindes; den begyndte Mikkelsdag 

(29/9 gl. stil), ny stil 10/10, var aller-

strengest efter jul, så at omsider sidst 

i marts og først i april 1709 frøs og 

sultede mange dyr og fugle ihjel både 

vilde og tamme. I påske hellige dage 

(JER: det var påskedag den 31. 

marts) var det så streng en vinter 

ligesom det kan være ved juletid. 

Jorden var overlagt med idel is og 

iislag, så at intet kreatur, vildt eller 

tamt, dyr eller fugl kunne få enten 

lyng eller græs. Harer, aarhøns (dvs. 

urfuglens hun) og agerhøns bleve 

moxen (dvs. næsten) alle sammen 

ødelagte her i omegnen og fandtes i 

foråret i snedriverne både i byerne og 

hederne, item de små steenugler, som 

alene findes her i egnen, haver man 

siden denne vinter aldrig fornummet 

én af. Fiskedammene bundfrøs og 

fiskene døde, træerne som dog ere få 

her i egnen visnede og gik ud. Men 

overalt tog rugsæden stor skade, 

hvorpå fulgte en meget hård og dyr 

tid, thi få traver rug kunne give 1 

skæppe ingen over 2. En skæppe 

sæderug gjaldt 4 mark og mere var 

ondt at bekomme og derfor ikke 

synderligt uden den halve rugsæd 

sået til vinters. 

Pesten har i dette år grasseret stærkt i 

Polen, men allermest i Danzig, hvor 

der skal være døde over 21.000 

mennesker. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til -1 gr. C. 

April 

 

Der foreligger ingen skibsobservatio-

ner fra Øresund. 

 Maj 

 

Der foreligger ingen skibsobservatio-

ner fra Øresund. 

Juni 
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Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Gå-

bense på Nordfalster var det vind-

stille den 1. Den 2. var vinden i VNV. 

Den 3. og 4. var vinden i ØNØ og 

øst, den 5. i SØ. Den 6. gik vinden i 

VSV, den 7. i SV og den 8. i syd. Den 

9. var det vindstille. Den 10. var vin-

den i NV og den 11. i VSV. Den 12. 

var det vindstille, den 13. var vinden i 

syd. Fra den 14.-17. gik vinden i SØ 

og ØSØ. Fra den 18.-26. var vinden i 

VSV. Den 27. var vinden i SØ. Den 

29. var vinden i VSV og den 30. i 

SSØ. 

 

Der var mange døgn med svage vin-

de. 

 

Der faldt sne den 5., den 15. og 16. 

småregn, den 19. småregn og den 23. 

regn. 

 

Fregatten meldte om frost om morge-

nen fra den 2.-5. Den 6. slog det om 

morgenen om til tøvejr, der varede 

ved. Den 11. og 12. meldes dog om 

nattefrost. Den 14. meldtes om mild 

forårsluft og den 15. om god forårs-

luft og småregn. Ligeledes meldes 

den 16. om god mild forårsluft og 

småregn. Den 17. var isen mest stille 

og borte fra skibet, og den 18. var i-

sen helt bortdrevet fra skibet. Den 20. 

var der stadig drivis. Den 24. meldtes 

om god forårsluft. 

 

(Klingenberg på Mors): Frosten og 

sneen var så slem, at man ikke kan 

erindre en sådan vinter i over 20 år. 

Isen på Limfjorden var 3 fod tyk og 

de fleste vandhuller bundfrøs så kvæ-

get led meget på gr. a. vandmangel. 

Vinteren slog endeligt om den 20/2 til 

regnfuldt tøvejr, hvilket dog ikke va-

rede mere end 5-6 dage. Så begyndte 

det på ny at fryse med samme vold-

somhed, og fordi vi måtte fyre op i 

 

Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Gå-

bense på Nordfalster var vinden den 

1. og 2. i SØ. Fra den 3.-6. var vinden 

i øst og fra den 7.-12. i ØSØ. Den 13. 

var vinden mest stille. Den 14.-16. 

var vinden i NV, den 17. i NØ og fra 

den 18.-20. i NV og vest. Fra den 21.-

24. var vinden i ØSØ. Den 25. var 

vinden stille og i vest. Den 26. gik 

vinden i ØSØ, den 27. og måneden 

ud var vinden mest i vest. 

 

Det var stille vejr den 3. og 4., den 

21. og en del af den 22., og fra den 

25.-28. 

 

Det var blæsende den 5., 8., 14., 19. 

og fra den 22. om eftermiddagen. 

 

Den 3. faldt der småregn, den 17. sne, 

den 22.-24. regn og den 26. regn. 

 

Fregatten melder den 10. om megen 

is, der er kommet forbi Gåbense ud af 

Grønsund med østenvinden. Samme 

dag ankom Fr. Quarti Baad til Stub-

bekøbing fra København. Den 13. 

genfandt man bøje fra man den 7/1 

måtte kappe et anker og tov. Den 16. 

halede man det mistede anker op. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 9 gr. C. 

 

Der foreligger kun skibsobservationer 

(ufuldstændige) fra Øresund fra den 

12.-15. juni. 

 

Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Gå-

bense på Nordfalster var det i begyn-

delsen af måneden varmt sommervejr 

med stille og østlige vinde. Dette vejr 

sluttede med et tordenvejr natten 

mellem den 7. og 8. Vinden fortsatte 

dog med at være i øst og NØ. Den 13. 

gik vinden i SV og den 15. i NV. 

Frem til den 15. var det stadig ret 

godt juni-vejr. 

 

Først den 2. sejlede man ud fra Gå-

bense, den 9. kom man forbi Stubbe-

købing, den 11. nåede man til Møn og 

den 12. til Kastrup. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 14 gr. C. 
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væksthuset næsten hele vinteren og 

samtidig holde skodderne lukkede på 

gr. a. den hårde frost, og planterne 

derfor kun fik lidt sol, gik mange 

planter ud. 

Vinteren fortsatte til den 4/4, hvor det 

begyndte at tø. Senere var der på gr. 

a. den store mængde sne en frygtelig 

oversvømmelse, så mange mølledam-

me løb over. 

Først den 23/4 begyndte isen i fjor-

den at drive. 

Den 4. slog det om til tøvejr i Vest-

danmark og den 6. i Østdanmark, 

men først fra midt i måneden blev det 

rigtigt forårsvejr. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 4 gr. C. 

Juli 

 

Der foreligger ingen skibsobserva-

tioner 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til *16 gr. C. 

August 

 

Der foreligger ingen skibsobserva-

tioner 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til *16 gr. C. 

September 

 

Der foreligger kun skibsobservationer 

(ufuldstændige) fra Øresund fra den 

23.-30. september, 

 

Det var vindstille den 23. Det var 

skyfrit med frisk til blæsende østen-

vind fra den 24.-27. Den 28. aftog 

vinden til svag vind fra SØ. Den 29. 

og 30. var vinden svag fra SV og den 

29. faldt der lidt regn. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til *13 gr. C.  

Oktober 

 

Der foreligger kun skibsobservationer 

på Øresund fra den 1.-4. oktober og 

fra den 27.-31. oktober. 

 

Den 1. var vinden på Øresund i SSV. 

Fra den 2.-4. var vinden i vest. Den 5. 

var vinden i Køge Bugt i SSV og 

vest. Fra den 6.-10. var vinden ved 

Nordbornholm i vest og SV. Den 11. 

gik vinden i NNV og den 12. i SSØ. 

November 

 

Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn 

(17). Vestenvind (28 %) og NV-vind 

(23 %). 

 

Den 1. var vinden først i ØNØ senere 

i ØSØ. Den 2. var vinden i SØ, den 3. 

gik vinden i SV. Fra den 4.-10. var 

vinden i NV. Den 11. var vinden kort-

varigt i syd og SV. Fra den 12.-19. 

var vinden i NV og VNV, den 16. dog 

December 

 

Der foreligger kun skibsobservationer 

fra den 1.-13. december. 

 

Vinden var den 1. skiftende, den 2. 

gik vinden i NØ og senere i VNV. 

Den 3. og 4. var vinden i NV og nord. 

Den 5. og 6. var vinden i NNØ og 

ØNØ. Fra den 7.-10. var vinden i SV 

og vest. Den 11. var vinden skiftende. 

Den 12. var vinden i SV. Den 13. var 
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Den 13. og 14. var vinden i VSV. Fra 

den 15.-19. var vinden i VNV. Den 

20. gik vinden i NV og den 21. i 

NNØ, hvor den holdt sig til den 25. 

Den 26. var vinden i øst, og den 27. 

og 28. i SSØ. Fra den 29.-31. var 

vinden i ØNØ. 

 

Den 4. i A-vagten blæste det med 

vindstyrke 8 og den 5. blæste det i 

Køge Bugt med vindstyrke 8-9. 

 

Ved Bornholm blæste det den 9. i E-

vagten storm, ligeledes den 13. i H-

vagten og den 21. i E-vagten. Sidst-

nævnte storm tiltog i A-vagten til fly-

vende storm, der vedvarede i H-vag-

ten den 22. I D-vagten samme dag af-

tog vinden til vindstyrke 8. Den 23. 

blæste det vindstyrke 8-9 i F-vagten 

og i E-vagten blæste det storm. Den 

24. var det fortsat storm.   

 

Snaven observerede den 4. i P-vagten 

ved 17-tiden en forfærdelig stor hvir-

velvind, som skød vandet højt fra sig, 

senere fulgte regn og kraftige vind-

stød.  

 

Der faldt regn fra den 1.-5., 9.-13., og 

fra den 17.-21. I resten af måneden 

holdt det tørt bortset fra den 26., hvor 

der faldt regn.   

 

Fra den 20.-24. hård storm af NØ 

ifølge ”Bidrag til Den store nordiske 

Krigs Historie, Bd. 2. Felttoget i 

Skaane 1709-10” (1903) s. 182. 

 

I den første tredjedel var det varmt 

for årstiden, i anden tredjedel normalt 

og i sidste tredjedel koldt for årstiden. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 9 gr. C. 

 

i NØ. Fra den 20.-23. var vinden i SV 

og SSV. Fra den 24.-28. var vinden i 

VNV. Den 29. var vinden kortvarigt i 

nord og øst, indtil den den 30. gik i 

SSV. 

 

Vindstyrken var gennemgående let til 

jævn måneden igennem, kun den 24. 

måltes vindstyrke 8-9. 

 

Det var regnfuldt fra den 1.-7. og 

meget regnfuldt fra den 11.-25. med 

plaskregn den 11. og 13., stærk regn 

den 14. og døgnregn den 23. Fra den 

26. og måneden ud holdt det tørt. 

 

Nedbøren faldt udelukkende som 

regn.  

 

Natten mellem den 3. og 4. observe-

rede snaven ”Mågen” storm fra VSV 

ved Bornholm. Den 13. observerede 

samme skib vindstyrke 8 i D-vagten. 

Den 26. observerede skibet storm ved 

Bornholm i D-vagten. I D-vagten ved 

Jasmund den 29. faldt noget slud. 

 

Den 10. nåede landgangsflåden på 

grund af stille vejr kun til Skovsho-

ved, hvor den ankrede op (s. 250). 

Den 13. havde en storm rejst sig (s. 

254). Fra den 12.-19. måtte mandska-

bet ligge under åben himmel og led 

meget i det ublide vejrlig (s. 255). 

Senere på måneden beskrives ” i det 

rå og fugtige efterårsvejr blev jords-

monnet hurtigt forvandlet til et mo-

rads” (s. 264). Regn og slud fuld-

endte det ødelæggelsesarbejde, som 

søvandet havde begyndt (s. 264). 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 6 gr. C. 

vinden ligeledes i SV, men gik om af-

tenen i VNV. 

 

Det blæste med vindstyrke 8-9 den 2. 

og 3. og igen den 7. og 8. Med sam-

me vindstyrke blæste det ligeledes 

den 10. og 12., og den 13. i E-vagten. 

 

Der faldt skiftevis regn og sne. Den 

1. faldt nedbøren som regn. Den 4. og 

5. faldt nedbøren som sne. Den 8. 

faldt der først sne siden regn. Den 10. 

faldt nedbøren først som slud siden 

som regn. Den 11. faldt nedbøren 

først som regn siden som sne. Den 

12. og 13. faldt nedbøren udelukken-

de som regn. 

 

Den 2. meldte snaven ”Mågen” ved 

København om sneluft i E-vagten. 

Den 4. faldt der sne om morgenen, 

som fulgtes af stærk frost. Den 5. var 

det hård frost. Den 7. meldte skibet 

ved Sandhammeren om vindstyrke 8-

9 i E-vagten og om storm med stærk 

frost i P-vagten. Stormen fortsatte til 

den 10., hvor den i F-vagten gik over 

i flyvende storm. Den 8. faldt der i F-

vagten ”en stor sne”, der fortsatte 

natten til den 9. med sne og slud. Den 

10. gik nedbøren over i sne og regn. 

Den 11. var der en forfærdelig vind af 

NV og VNV med voldsom søgang. 

Officererne blev samlet og man ved-

tog at søge til nærmeste havn (som 

var Danzig). Den 12. aftog vinden til 

stiv kuling og senere til vindstyrke 2. 

I D-vagten faldt der sne i en SSØ-

vind, der senere gik i vest. 

 

Den 4. rejste Frederik IV til Hel-

singør fra Skaane. 

 

Den 5. kom et omslag i vejret, hvor-

ved den evindelige regn afløstes af 

frostvejr. 

 

Den 6. frøs det temmeligt hårdt. 
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Den 7. sneede det, men vejene blev 

mere farbare (s. 268). 

 

Den 11. var vejret slået om og frosten 

afløst af regn, Løddeåen var opsvul-

met (s. 270). 

 

Vejret synes at have været en blan-

ding af kulde og varme i den første 

tredjedel af måneden. Den 12. satte 

en mildning ind, som formentlig har 

holdt måneden ud. Men der mangler 

oplysninger fra sidste halvdel af må-

neden, det var dog (fortsat) mildt og 

regnfuldt efter årsskiftet. 

 

Juleaften: Formentlig intet snedække. 

 

Nytårsaften: Formentlig intet 

snedække. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 2 gr. C. 

 

JANUAR 1709 

 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1.     1,0 1,0 1,0  øsø øsø øsø 

2.     6,0 6,0 6,0 øsø sø sø sø 

3.     6,0 6,0 6,0 sø sø sø sø 

4.     6,0 8,5 7,3 sø øsø øsø øsø 

5.     7,0 7,0 7,0 øsø øsø øsø ø 

6.        nø nø nø nø 

7.        nø nø nø nø 

8.        nø nø nø ønø 

9.     3,0 3,0 3,0 ønø ø ø ø 
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10.        øsø    

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.    (D)sne     sø   

12.         s   

13.         s s s 

14.     3,0 3,0 3,0 s ssø ssø ssø 

15.     3,0 3,0 3,0 ø ø ø ø 

16.     3,0 3,0 3,0 ønø ønø ønø ønø 

17.        ønø nø nø nø 

18.     3,0 3,0 3,0 nø ø ø sø 

19.    (D)sne 6,0   sø s   

20.         ssv   

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.     3,0    sø   

22.         s   

23.         ø   

24.     7,0    nø   

25.         ø   

26.    (D)sne     øsø   

27.     3,0    sø   

28.     3,0    s   

29.     6,0    ssø   
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30.     3,0    ø   

31.     3,0    sv   

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift er fra fregatten ”Phoenix” ved Nordfalster. 

 

FEBRUAR 1709 

 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1.     3,0    s   

2.     6,0    nø   

3.     4,0    n   

4.         s   

5.     6,0    ssø   

6.     6,0    nnø   

7.     1,0    ønø   

8.     6,0    ø   

9.     7,0    sø   

10.         s   

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.         ssv   

12.         vsv   

13.         ø   

14.     3,0    øsø   
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15.     6,0    sø   

16.     3,0    nø   

17.         s   

18.         s   

19.    (E)regn     sv sv sv 

20.        sv sv vsv vsv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.     3,0 3,0 3,0 vsv s s s 

22.        s øsø   

23.     3,0    ø   

24.         ønø   

25.         ø   

26.         v v v 

27.    (D)noget sne 3,0   v vsv   

28.         v   

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift er fra fregatten ”Phoenix” ved Nordfalster. 

 

MARTS 1709 

 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 0,0        øsø   

2.     3,0    s øsø øsø 
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3.     3,0   øsø øsø   

4.         ø   

5.         øsø øsø øsø 

6.    (D)sne 1,0   øsø øsø øsø sø 

7.        sø sø sø sø 

8. 0,0       ø øsø sø sø 

9.    (D)lidt sne    sø ø sø sø 

10.     1,0   sø ønø ønø ønø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.     1,0    ønø   

12.     0,5 0,0 0,3 ø ø   

13.     3,0 3,0 3,0  øsø   

14.    lidt sne     sø sø sø 

15.        sø sø ø ø 

16.     6,0 6,0 6,0 ø øsø   

17.     7,0 7,0 7,0  sø   

18.     6,0 6,0 6,0  øsø   

19.    (D)sneslud     s s s 

20.    (D)sne    s sv sv sv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.     3,0 3,0 3,0  ssø   

22.     1,0 1,0 1,0  ø   
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23.     1,0 1,0 1,0  øsø   

24.    (D)regn 1,0 1,0 1,0  sv   

25.    regn     sv   

26.    (A)isslag 1,0 1,0 1,0  vsv   

27.    (H)sne 3,0 3,0 3,0  sø   

28.     6,0 6,0 6,0  vsv   

29.     3,0 3,0 3,0  ø   

30.    (D)regn     v v v 

31. 0,0    0,5 0,5 0,5 v vsv vsv vsv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift er fra fregatten ”Phoenix” ved Nordfalster. 

 

APRIL 1709 

 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1.     0,2 0,2 0,2 vsv stille stille stille 

2.     1,0 1,0 1,0 stille vnv vnv vnv 

3.     3,0 3,0 3,0 vnv ønø   

4.     1,0 1,0 1,0  ø   

5.    (D)sne     sø sø sø 

6.     1,0 1,0 1,0 sø vsv vsv vsv 

7. 0,0       sv sv sv sv 

8.     1,0 1,0 1,0  s   

9.     0,2 0,2 0,2  stille stille stille 

10.     0,2 0,2 0,2 stille nv nv nv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     
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skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.        nv vsv vsv vsv 

12.     0,2 0,2 0,2 vsv sø stille stille 

13.        stille s s s 

14.        s sø sø sø 

15.    (D)småregn    sø sø sø sø 

16.    (D)småregn 0,5 0,2 0,4 sø øsø stille stille 

17. 0,0       stille øsø øsø øsø 

18.     1,0 1,0 1,0 øsø vsv vsv vsv 

19.    (D)småregn 3,0 3,0 3,0 vsv vsv vsv vsv 

20.        vsv vnv vnv vsv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.     3,0    vsv   

22. 0,0    0,5 0,5 0,5  sv sv sv 

23.    (D)regn 3,0 3,0 3,0 sv vsv vsv vsv 

24. 0,0    1,0 1,0 1,0 vsv sv sø sø 

25.     3,0 3,0 3,0  vsv vsv vsv 

26. 0,0       vsv vsv vsv vsv 

27.     1,0 1,0 1,0  ø ø ø 

28.     0,2 0,2 0,2  sø sø sø 

29.     3,0 3,0 3,0  vsv vsv vsv 

30.     1,0 1,0 1,0 vsv ssv ssø ssø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift er fra fregatten ”Phoenix” ved Nordfalster. 
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MAJ 1709 

 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1.     3,0 3,0 3,0  sø sø sø 

2. 8,0       sø n n øsø 

3.    (D)småregn 1,0 1,0 1,0 øsø ø ø ø 

4.     1,0 1,0 1,0 ø ø ø ø 

5.     6,0 6,0 6,0 ø ø ø ø 

6.     1,0 1,0 1,0 ø ø ø ø 

7.     3,0 3,0 3,0 ø øsø øsø øsø 

8.     6,0 6,0 6,0 øsø øsø øsø øsø 

9.     4,0 4,0 4,0 øsø øsø øsø øsø 

10.     3,0 3,0 3,0 øsø øsø øsø øsø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.     3,0 3,0 3,0 øsø sø sø sø 

12.        sø øsø øsø øsø 

13. 0,0    0,5   øsø sø var var 

14.     6,0 6,0 6,0  nv nv nv 

15.     3,0 3,0 3,0 nv nv nv nv 

16.        nv v v vnv 

17.    (H)sne 3,0   nnø nø nø n 

18.     3,0   n nv nv nv 
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19.     7,0 7,0 7,0 nv vnv vnv vnv 

20.     3,0 3,0 3,0 vnv v v v 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.     0,5 0,5 0,5 v stille øsø øsø 

22.    (A)regn 1,0 6,0 3,5 øsø ø ø ø 

23.    (D)regn 3,0 3,0 3,0 ø øsø øsø øsø 

24.    (D)noget regn 3,0 3,0 3,0 øsø øsø øsø øsø 

25.     0,5   øsø stille v v 

26.    noget regn 1,0 1,0 1,0 ø øsø øsø øsø 

27. 8,0    1,0 1,0 1,0 øsø v v v 

28.     0,5 0,5 0,5 v stille var ø 

29.        ø v v vsv 

30. 8,0       vsv øsø øsø v 

31.        v v   

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift er fra fregatten ”Phoenix” ved Nordfalster. 

 

JUNI 1709 

 

Observationerne fra den 12.-15. juni er fra fregatten ”Phoenix” ved Kastrup, Krydspælene og inden 

for Bommen. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1.         ø   
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2.     1,0    nv   

3.     0,3 0,0 0,2  var stille stille 

4. 8,0       stille ø ø øsø 

5.        øsø nv nv nv 

6.     3,0   nv nv nv nv 

7. 4,0       nv øsø øsø ø 

8.    (H)torden, lynen 

og regn 

0,5 0,0 0,3 ø sø stille stille 

9.    (D)regn    stille nnv øsø øsø 

10.     1,0 1,0 1,0 stille stille vnv stille 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.        nø nø ø ø 

12.        stille nø nv s 

13.     1,0 1,0 1,0 s sv sv sv 

14.     6,0 6,0 6,0 sv s s s 

15. 0,0       s nv nv nv 

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift er fra fregatten ”Phoenix” ved Nordfalster fra den 1.-9. juni, den 

11. juni ved Møn. 

 

SEPTEMBER 1709 



 

115 

 

Observationerne fra den 23.-30. september er fra snaven ”Mågen” ved København. 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.            

22.            

23. 0,0        stille   

24. 0,0 0,0 0,0  4,5 4,5 4,5  ø ø ø 

25. 0,0 0,0 0,0  4,5 5,0 4,8 ø ø ø ø 

26. 0,0 0,0 0,0  5,0 6,0 5,5 ø ø ø ø 

27. 0,0 0,0 0,0  6,0 0,0 3,0 ø ø ø ø 

28. 0,0 8,0 4,0  2,0 2,0 2,0 stille sø sø sø 

29. 4,0 0,0 2,0 (H)småregn 

(D)regnagtigt 

vejr 

0,5 0,5 0,5 s sv sv sv 

30.     2,0 2,0 2,0 sv sv s sø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

OKTOBER 1709 

Observationerne fra den 1.-4. oktober er fra snaven ”Mågen” ved København, den 4. oktober dog 

ved Dragør og i Køge Bugt. 

Observationerne fra den 27.-31. oktober er fra snaven ”Mågen” ved København, den 27. oktober 

dog i Køge Bugt og ved København. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 8,0   (H, D, F og E)regn 4,0 5,3 4,7 ssv ssv ssv ssv 

2.     4,2 4,2 4,2 vsv vsv vnv nv 

3.    (H, D og F) 

småregn 

5,0 4,0 4,5 ssv ssv nv nv 
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4.    (P)regn 4,2 7,3 5,8 v vsv vsv sv 

5.    (D)småregn 7,7 6,0 6,7 ssv ssv v v 

6.     5,0 6,0 5,5 vnv vnv vsv vsv 

7. 8,0 8,0 8,0  6,0 6,0 6,0 ssv sv sv sv 

8. 0,0    5,5 4,0 4,8 sv sv v v 

9.  8,0  (E)regnagtigt vejr 

(A)regn 

6,3 7,0 6,7 v v v v 

10. 8,0 8,0 8,0 (H, D, F, E, P og A) 

regn 

7,0 4,0 5,5 vsv vsv vsv nv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.  8,0   4,0 4,0 4,0 nv nnv nnv nnv 

12.    (H)regn 6,0 7,3 6,7 ssø ssø ssø ssø 

13. 2,7 0,0 1,4 (H)regn 5,3 4,0 4,7 ssø sø vsv vsv 

14. 0,0 0,0 0,0  3,0 3,0 3,0 vsv vsv vsv vsv 

15. 0,0 0,0 0,0  4,0 4,0 4,0 vsv nv vnv vnv 

16. 0,0 0,0 0,0  4,0 4,0 4,0 vnv vnv vnv vnv 

17.  8,0  (P og A)regn 3,3 0,5 1,9 vnv vnv vsv sv 

18. 8,0 8,0 8,0 (H og D)regn 1,5 2,0 1,8 sv var vnv vnv 

19.  8,0  (P og A)regn 3,3 3,0 3,2 vnv nv nø nnv 

20. 8,0   (H, D, F og E) 

regn 

4,5 4,5 4,5 nnv vsv nv nv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 
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21. 8,0   (D)regn 6,3 10,

7 

8,5 nv n nnø nnø 

22.     8,0 6,0 7,0 nnø nnø nnø nnø 

23. 8,0 8,0 8,0  8,0 10,

0 

9,0 nnø nnø nnø Nnø  

24. 6,0 8,0 7,0  10,0 10,

0 

10,0 nnø nnø nnø nnø 

25. 6,0 7,0 6,5  6,0 5,0 5,5 nnø nnø ønø ønø 

26. 8,0 8,0 9,0 (H)småregn 

(E)småregn 

(A)regnbyger 

4,5 5,2 4,9 ø ø ø ø 

27.     5,0 5,0 5,0 ssø v ssø ssø 

28.     4,5 4,5 4,5 ssø ssø ssø ssø 

29.     3,0 3,0 3,0 nø ønø nø nø 

30. 0,0 8,0 4,0  2,0 4,0 3,0 nø ønø ønø ønø 

31. 8,0 8,0 8,0  5,2 5,7 5,5 ønø nø ø ssø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift er fra snaven ”Mågen” den 5. oktober i Køge Bugt og ved Møn, og 

fra den 6.-26. oktober ved Nordbornholm og Christiansø. 

 

NOVEMBER 1709 

Observationerne er fra snaven ”Frøken Elsken” (Snav Trocken Elfgen) ved Helsingør. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 8,0 8,0 8,0 (F)småregn 

(A)småregn 

2,9 2,0 2,5 ønø ønø sø øsø 

2. 8,0 8,0 8,0  2,0 2,0 2,0 øsø sø sø ssv 

3. 8,0 8,0 8,0 (E)regn 4,3 4,6 4,5 sv sv sv sv 

4. 4,0 4,0 4,0 (D)regn 4,0 4,0 4,0 nv nv nv vnv 

5. 8,0 0,0 4,0  3,0 1,8 2,4 nnv nnv nnv nnv 
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6. 4,0 8,0 6,0 (F)småregn 

(A)snuskregn 

0,5 1,0 0,8 sv nv nv s 

7. 8,0 4,0 6,0 (H)småregn 2,0 3,0 2,5 ssv vnv vnv v 

8. 0,0 2,0 1,0  3,5 1,6 2,6 vnv nv nv nnv 

9. 0,0 2,0 1,0  2,0 2,0 2,0 nv nv nv sv 

10. 8,0 8,0 8,0  1,9 2,3 2,1 nv vnv nv nv 

gen 5,6 5,2 5,4 5 nedbørsdøgn 2,6 2,4 2,5     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 8,0 6,0 7,0 (A)plaskregn 4,0 3,3 3,7 sø sv s sv 

12. 4,0 0,5 2,3 (H)regn 

(E)regn 

4,0 4,3 4,2 ssv nv nv vnv 

13. 6,0 8,0 7,0 (D)regn 

(P)plaskregn 

4,0 4,0 4,0 nnv nnv nnv n 

14. 8,0 8,0 8,0 (D)stærk regn 

(E og 

P)snuskregn 

(A)regn 

4,0 4,1 4,1 nnø nv vsv sv 

15. 8,0 0,0 4,0  4,0 3,0 3,5 nv vnv nv vnv 

16. 0,0 0,0 0,0  4,0 1,4 2,7 nnø nø nø nø 

17. 8,0 6,0 7,0 (E og 

P)snuskregn 

2,0 3,6 2,8 nø sv sv nv 

18. 4,0 5,0 4,5  4,3 4,2 4,3 nv vnv nv vnv 

19. 4,0 8,0 6,0 (H)småregn 

(P)snuskregn 

4,3 4,3 4,3 nv vnv nv v 

20. 8,0 8,0 8,0 (D)småregn 

(P)snuskregn 

(A)regnvejr 

4,5 3,6 4,1 nv vnv v sv 

gen 5,8 5,0 5,4 7 nedbørsdøgn 3,9 3,6 3,8     
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skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 

(D)småregn 

(F)snuskregn 

(E, P og A)regn 

2,5 3,9 3,2 vsv ssv sv vsv 

22. 4,0 8,0 6,0 (A)regn 4,5 3,9 4,2 vsv ssv ssv sv 

23. 8,0 8,0 8,0 (H, D, F, E, P og 

A)regn 

3,0 2,3 2,7 sv sv ssv ssv 

24. 8,0 8,0 8,0 (H)småregn 

(D)regn 

4,0 5,3 4,7 sv vnv vnv nnv 

25. 8,0 8,0 8,0 (E)regn 4,0 4,0 4,0 nv sv vsv sv 

26. 8,0 4,0 6,0  3,0 3,8 3,4 vnv sv vnv vnv 

27. 0,0 4,0 2,0  4,0 3,0 3,5 vnv vnv vnv nv 

28. 8,0 7,0 7,5  3,0 3,5 3,3 vsv vsv vnv vnv 

29. 0,0 7,0 3,5  2,0 2,8 2,4 nv nnø ønø sø 

30. 8,0 8,0 8,0  3,0 3,5 3,3 ssø ssv ssv vsv 

gen 6,0 7,0 6,5 5 nedbørsdøgn 3,3 3,6 3,5     

 

 

DECEMBER 1709 

Observationerne fra den 1.-13. december er fra snaven ”Frøken Elsken” (Snav Trocken Elfgen) ved 

Helsingør. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 4,0 0,0 2,0 (D)småregn 1,3 2,3 1,8 vnv nnv nnø sø 

2. 0,0 8,0 4,0  5,3 8,5 6,9 nø vnv vnv nv 
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3. 0,0 2,0 1,0  8,5 5,2 6,9 nv nv n n 

4. 8,0 4,0 6,0 (E)snebyger 1,3 3,3 2,3 nv vnv var nnø 

5. 0,0 0,0 0,0 (H)sne 2,5 2,3 2,4 nnø nnø nnø ønø 

6. 0,0 0,0 0,0  3,0 2,5 2,8 nø nø nnø ønø 

7. 0,0 6,0 3,0  6,3 8,5 7,4 ssv ssv ssv ssv 

8. 8,0 6,0 7,0 (E og P)småsne 

(A)småregn 

4,5 3,4 4,0 ssv sv sv ssv 

9. 0,0 4,0 2,0  3,5 5,3 4,4 vsv v sv sv 

10. 8,0 8,0 8,0 (H og D)regn og 

sne 

(F)regn 

(E og P)småregn 

(A)regn 

8,5 6,5 7,5 vsv sv v vnv 

gen 2,8 3,8 3,3 5 nedbørsdøgn 4,5 4,8 4,6     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 0,0 8,0 4,0 (H)regn 

(A)snefog 

2,5 5,7 4,1 nnv vnv vnv sø 

12. 8,0 6,0 7,0 (H og D)regn 

(E)småregn 

(P)regn 

3,5 3,8 3,7 ssø sv vsv sv 

13. 8,0   (D og F)regn 6,3   sv sv sv vnv 

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            
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20.            

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

 

VEJRET i 1710 

1710. Temperatur 7,7 gr. C. Vinteren var temmelig normal. Foråret og sommeren var lidt under det normale. 

Temperaturen i oktober, november og december var over det normale. Det var tørt i maj-måned og første 

halvdel af juni. Kun i begyndelsen af juni og begyndelsen af august var det varmt sommervejr. Det var 

ligeledes varmt i begyndelsen af september. Det stormede fra den 15.-21. september. November og 

december var uden vinterlige islæt. 

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 

1710 0 -1 2 4 10 13 15 16 13 10 6 4 7,7 
 

Januar 

 

Der foreligger ingen skibsobservatio-

ner. 

 

Ifølge Jens Johansen: Danmark-Nor-

ges Deltagelse i Den store nordiske 

Krig (1935) blev det stærk frost i 

Skåne i slutningen af januar, så veje-

ne blev mere farbare og åer frøs til. 

 

Mansa (1840) var bekendt med, at det 

var hård frost i slutningen af januar. 

 

Ifølge Bidrag til den store nordiske 

Krigs Historie, bd. 2, Felttoget i 

Skaane 1709-10 (1903) s. 281, var 

vejret i begyndelsen af januar stadig 

elendigt. 

 

Den 4. bad man Vorherre om godt 

vejr. 

 

Den 9. afløstes det langvarige regn-

vejr af en frostperiode og vejene blev 

farbare (s.281). 

 

Fra den 9. antog vejret en stadig vin-

terlig karakter (s. 303). 

Februar 

 

Der foreligger ingen skibsobservatio-

ner. 

 

Mansa (1840) omtaler blodig regn 

ved Ørsjø i Skåne på et ikke nærmere 

angivet tidspunkt i 1710. 

 

Ifølge Speerschneider havde vinteren 

1709-10 ikke medført is. 

 

Den 8. meldes, at frosten havde til-

lagt floderne (s. 352). 

 

Den 11. var floderne tilfrosne (s. 

352). 

 

I vinteren 1709-10 lagde isforholdene 

ingen hindringer i vejen for søtrans-

port (s. 354). 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til - 1 gr. C. 

 

Marts 

 

Der foreligger kun skibsobservationer 

(ufuldstændige) på Øresund fra den 

23. marts. 

 

Den 2. omtales de skånske jorddiger, 

som frosten havde hærdet (s. 400). 

 

Den 5. kom Frederik IV til Helsing-

borg og rejste igen den 6. 

 

Den 5. lå kun et krigsskib i Sundet - 

vagtskibet ”Frøken Elsken” (s. 460). 

 

Den 8. var vejret afskyeligt, natten til 

den 9. regnede og blæste det, og tem-

peraturen var lav (s. 414). 

 

Natten til den 10. var vejret afskye-

ligt, det blæste og regnede (s. 432). 

 

Ifølge Jens Johansen var det den 10. 

forud for slaget ved Helsingborg 

meget tæt tåge om morgenen. 

 

Efter danskernes totale nederlag den 

10. blev de danske tropper i de føl-

gende dage ved en storstilet evaku-
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Den 23. i slaget ved Torsebro ved 

Fjelkringe var det kl. 15 overskyet 

himmel og begyndt at sne. 

 

Indtil den 26. blev den danske armés 

øverstbefalende Reventlow stående 

ved Ljungbyhed. Sneen, der vedblev 

at falde, besværliggjorde fremryknin-

gen (s. 333). 

 

Den 27. om morgenen var det blevet 

klart vejr, men sneen lå stadig højt og 

marchen gik langsomt (s. 333). 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 0 gr. C.  

ering, hvori deltog mange også pri-

vate både, overført fra Skåne til Sjæl-

land. Øresund må således have været 

sejlbar og vejret uden storm. 

 

Den 26. var det regnvejr om morge-

nen med vind fra NNV og blæsende.  

 

Den 27. og 28. var det stadig blæsen-

de fra NNV og NV.  

 

Den 29. faldt der småregn i en SV-

luftstrømning. Den 30. var vinden 

fortsat i SV. 

 

Den 31. gik vinden først i syd, senere 

i NNV, og om morgenen faldt der 

regn og slud. 

 

Orlogsskibet ”Slesvig” rapporterede 

ved København den 23. om variabel 

vind, den 24. om søndenvind og godt 

vejr, den 28. om variabel vind, den 

30. om SSV-vind og godt vejr, og den 

31. om SSV-vind med regn, senere 

NV-vind. 

 

Orlogsskibet ”Friderich 3tius” obser-

verede natten mellem den 27. og 28. 

smukt vejr. 

 Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 2 gr. C. 

April 

 

Der foreligger kun skibsobservationer 

(ufuldstændige) på Øresund fra den 

1.-10. april og fra den 17.-30. april. 

 

Vinden var den 1. i NNV. Fra den 2.-

5. var vinden i SØ og øst. Fra den 6,-

8. var vinden i NØ og NNØ. Den 9. 

og 10. gik vinden i NV og NNV. 

 

Ifølge orlogsskibet ”Friderich 3tius” 

var vinden mellem Møn og Skåne 

den 11. i VNV. Den 12. gik vinden 

først i NV, derefter i VSV, hvor den 

 Maj 

 

Der foreligger kun skibsobservationer 

(ufuldstændige) på Øresund. 

 

Nedbørsdøgn (7). Nordenvind 

 (22 %) og Vindstille (21 %). 

 

Den 1. og 2. var vinden i SV og vest, 

den 4.-7. var vinden i NØ, fra den 8.-

13. var vinden i syd, den 9. og 10., 

dog i SØ. Den 14. og 15. var vinden i 

NØ, den 16. i NV og derefter i nord 

og NØ til den 23. Den 24. var vinden 

kortvarigt i syd, men gik den 25. i 

Juni 

 

Der foreligger kun skibsobservationer 

(ufuldstændige) på Øresund. 

 

Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (37 %) 

og NV-vind (16 %). 

 

Den 1. var vinden i SSØ, den 2. i SØ, 

den 3. mest stille, den 4. skiftende. 

Den 5. gik vinden i VNV og NV, 

hvor den holdt sig til den 9. Den 10. 

var det stille og fra den 11.-13. var 

vinden i SØ og ØSØ. Den 14. gik 

vinden i SSV senere VNV. Den holdt 
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holdt sig den 13. og 14. Den 15. gik 

vinden først i VNV senere via NNØ i 

ØSØ, hvor den holdt sig den 16.-18. 

 

Den 19. gik vinden i syd og senere i 

VNV. Den 20. og 21. var vinden i 

NNV. Den 22. og 23. var vinden i SV. 

Fra den 24.-29. kom vinden fra skif-

tende vestlige retninger. Den 30. gik 

vinden først i SØ senere i nord og 

NV.  

 

Orlogsskibet ”Friderich 3tius” obser-

verede den 1. i D-vagten smukt vejr, 

den 4. og 5. regn-og sludagtigt vejr, 

den 8. i D-vagten koldt vejr, ligeledes 

den 9. i D-vagten. Den 10. observe-

redes smukt vejr i D-vagten. Den 22.  

observeredes koldt vejr i D-vagten, 

den 24. smukt vejr i D- og F-vagten, 

den 25. smukt vejr i F-vagten og den 

26. dejligt vejr i D-vagten. Ved Hel-

singør observeredes storm den 27. i 

F- og E-vagten med sne- og haglby-

ger og hård storm den 28. i D-vagten, 

i F-vagten storm og igen i P-vagten 

alt fra VNV og NV. 

Orlogsskibet ”Friderich 3tius” obser-

verede mellem Møn og Ystad den 11. 

smukt vejr i H-vagten og ligeledes 

den 13. i H-vagten. 

Fregatten ”Lossen” observerede den 

4. en storm ved Castelspynten i E-

vagten, den 6. smukt vejr i E-vagten 

og den 7. SØ stærk blæst og snefog i 

D-vagten. Den 17. observeredes sam-

mesteds smukt vejr i D-vagten. 

Orlogsskibet ”Slesvig” observerede 

den 9. i Køge Bugt NNV stille vind 

og hård frost. 

Der faldt lidt sne den 2. Der faldt 

regn den 4. og den 5. regn og slud. 

Den 7. faldt der lidt sne og den 8. 

megen sne. 

NV. Fra den 26.-30. var vinden i nord 

og NV. Den 31. gik vinden i SØ. 

 

Bortset fra stormende vejr den 4. og 

5. var vejret måneden igennem karak-

teriseret ved megen vindstille. 

 

Fra den 6.-22. faldt der ingen nedbør. 

Derefter faldt der kun nedbør om nat-

ten til den 24. 

 

Det typiske vejr synes at have været 

solrigt og tørt med svage vinde fra 

nordlige retninger. Sidst på måneden 

blev det meget varmt. 

 

Orlogskibet ”Oldenborg” rapporterer 

i E-vagten den 29. om hede. I natten 

mellem den 4. og 5. observeredes 

storm og regn på Københavns rhed. 

Orlogsskibet ”Friderich 3tius” obser-

verede den 5. i D og E-vagten storm 

af NØ ved Marstrand. Den 6. obser-

veredes smukt vejr i D- og A-vagten 

ved Fladstrand, ligeledes den 7. i D- 

og A-vagten og den 8. i H- og D-vag-

ten. Den 11. observeredes smukt vejr 

ved Skagen og den 12. i H-, D- og E-

vagten. Den 13. observeredes dejligt 

vejr i A-vagten og den 14. i H-vagten 

samt i D-vagten dejligt sommervejr 

og i F-vagten smukt solskin. Den 15. 

observeredes i A-vagten smukt vejr 

og den 16. hård og frisk kuling. Den 

17. observeredes i E-vagten smukt 

vejr med stille. Den 20. observeredes 

ved Skagen i D-vagten dejligt vejr og 

den 21. i A-vagten regnvejr, ligeledes 

den 22. i H-vagten. Den 25. i A-vag-

ten begyndte det at klare op med maj-

vejr. Den 26. var det i F-vagten smukt 

vejr med klart solskin og stiv kuling 

fra VNV. Den 30. var det i F-vagten 

smukt vejr med nordenvind ved 

Sæby.  

Niels Trosner omtaler den 4. NØ-

storm ved Falster. Ligeledes den 10. 

stor sygdom i København. De, der 

sig derefter i vestlige retninger resten 

af måneden. 

 

Den 6., den 17. og den 26.-27. var det 

stormende. 

 

Det var varmt i begyndelsen af måne-

den fra den 1.-4. og igen fra den 10.-

13. I resten af måneden var det køligt. 

Tørken fra maj-måned fortsatte indtil 

den 15. 

 

Ifølge Klingenberg på Mors faldt der 

fra såtid og indtil den 14. juni kun lidt 

eller ingen regn og derefter var det 

også koldt vejr ind imellem. Græs-

væksten var ikke god. 

Orlogsskibet ”Oldenburg” observe-

rede den 2. i F-vagten tordenluft og 

den 3. i F-vagten tordenluft. Den 4.  

observerede orlogsskibet hede i F-

vagten. Endvidere den 12. i F-vagten 

varmt vejr. Den 26. og 27. obser-

verede orlogsskibet i D-vagten hårde 

stormvinde og blæst. 

Orlogsskibet ”Christianus 5tius” ob-

serverede den 26. en ½-storm og den 

27. vindstyrke 8. 

Niels Trosner observerede den 16. på 

Københavns rhed regn- og haglbyger. 

Fregatten ”Windhunden” (”Mynden”) 

observerede den 17.i H-vagten en ½-

storm på Københavns rhed. 

Den 1. i F-vagten observerede or-

logsskibet ”Fridericus 3tius” varmt 

solskin ved Sæby og den 2. i E-vag-

ten smukt og senere dejligt vejr. Den 

6. observerede orlogsskibet storm i 

H-, D- og F-vagten, skrækkelig storm 

i E-vagten og storm i A-vagten. Den 

8. observeredes en storm i D-vagten. 

Den 9. observeredes dejligt vejr i F-

vagten og i D-vagten den 10. smukt 

vejr. Den 11. observeredes smukt vejr 

i F-vagten og den 13. i H-vagten. Den 

27. observerede orlogsskibet ved 
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Den 19. begyndte det at småregne og 

den 20. faldt der megen regn. 

Den 21. faldt der hagl og den 22. hagl 

og regn. 

Den 25. faldt der snebyger, den 26. 

sne- og haglbyger. 

Den 28. faldt der hagl og regn, den 

30. faldt der først regn senere sne og 

slud. 

Det var stormende den 3. og 4., og 

den 27. og 28. 

I hele måneden synes temperaturen at 

have været under det normale med 

mere marts-agtigt end maj-agtigt vejr, 

særligt koldt synes perioden fra 9.-18. 

at have været. Kun den 4. og den 19.-

20. synes der at have været nogle 

kortvarige fremstød af mildere luft på 

forsiden af fronter med nedbør i form 

af regn. På bagsiden af disse fronter 

trængte atter koldere luft frem. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 4 gr. C. 

blev syge, lå ikke mere end 2 á 3 

dage, og der døde i Vor Frue Kirke 

sogn 300 mennesker på 1 uge og der 

var også sådan en sygdom i Sverige. 

Den 11. var der 700 syge på Kvæst-

huset og mange døde hver dag. 

Den 25. omtalte han ved Stevns, at 

der var et rygte om, at der døde 

mangfoldig mange mennesker der på 

landet, og at agrene med rug og korn 

stod så dejligt som de ikke havde 

gjort i mange år. 

Den 31. omtaler han, at det var østen-

vind ved Møn. 

Temperaturmæssigt synes måneden at 

have været præget af højtryksvejr 

med svage nordlige vinde. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 10 gr. C. 

 

Sandvig hård kuling i E-vagten, den 

28. smukt vejr i E-vagten, den 29. 

smukt vejr i E-vagten og den 30. 

smukt vejr i D-vagten.  

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 13 gr. C. 

Juli 

 

Der foreligger kun skibsobservationer 

(ufuldstændige) på Øresund. 

 

Den 1. var vinden i NV. Fra den 2.-

11. var vinden i SV, syd og SSV. Den 

12. gik vinden kortvarigt i øst. Fra 

den 13.-22. var vinden i i vest og NV. 

Den 23. og 24. var vinden i SSV. I 

resten af måneden vekslede vinden 

mellem syd og øst, indtil den den 31. 

gik i øst og siden i NØ. 

 

Det var stormende ved Bornholm den 

13. og den 20. og igen fra den 26.-28. 

 

Der var mange nedbørsdage. Det var 

tordenvejr ved Bornholm den 9.,10. 

og 11. Nord for Bornholm var det om 

aftenen den 25. blikstille med lynild 

og styrtregn.  

August 

 

Der foreligger kun skibsobservationer 

(ufuldstændige) på Øresund fra den 

1.-15. august og fra den 21.-31. au-

gust. 

 

Den 1. var vinden i ØNØ, hvor den 

holdt sig til den 7. Derefter gik vin-

den i NV og NNV. Den 12. gik vin-

den i vest, fra den 16. i SSV og SV, 

hvor den holdt sig indtil den 20. Den 

21. og 22. var vinden i NØ og SØ. 

Den 23. og 24. var vinden i VSV. 

Fra den 25.-27. var vinden i øst og 

ØSØ. Den 28. og 29. var vinden i 

SSV og den 30. og 31. i VNV. 

 

Natten til den 16. var det storm og 

ligeledes den 19. 

 

September 

 

Der foreligger kun skibsobservationer 

(ufuldstændige) på Øresund fra den 

1.-8. september og fra den 10.-27. 

september. 

 

Den 1. var vinden i vest, den 2. og 3. 

var vinden i syd. Den 4. og 5. var 

vinden i VNV, den 6. var vinden på 

ny i syd. Den 7. var vinden i SSØ. 

Den 8. gik vinden i NV, hvor den 

holdt sig til den 10. Fra den 11.-17. 

var vinden i vest og SV. Den 18. gik 

vinden kortvarigt i NV og NNV, men 

derefter i VSV. Den 23. og 24. var 

vinden i NV. Fra den 25.-29. var vin-

den i vest, VSV og SV. Den 30. var 

vinden først i VSV, men gik derefter i 

NV og endte i ØNØ. 
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Ved Bornholm observeredes en del 

smukt vejr fra den 14.-19. og fra den 

22.-26. 

 

Orlogsskibet ”Fridericus Tertius” ob-

serverede ved Bornholm den 2. i H-

vagten smukt vejr, den 4. regn i D-

vagten, den 6. regn i P-vagten, den 9.  

smukt vejr i D-vagten og tyk regn og 

lynen i A-vagten, den 10. smukt vejr i 

H-vagten, og i P- og A-vagten regn-

byger, torden og lynen. Den 11. ob-

serveredes i D- og F-vagten regn og i 

A-vagten torden og lynen, den 12. 

regn i D-vagten, den 13. en ½ storm 

med regn i D-vagten, den 14. smukt 

vejr i P-vagten og den 15. smukt vejr 

i H-vagten. Den 17. observeredes i 

D-vagten smukt vejr, den 18. i H-

vagten dejligt vejr, den 19. i H-, P- og 

A-vagten smukt vejr, den 20. i D-

vagten en ½-storm og i P-vagten en 

regnbyge. Den 21. observeredes i E-

vagten koldt sludet vejr og i A-vagten 

kold gennemtrængende luft med 

VNV-blæst, den 22. smukt vejr i E-, 

P- og A-vagten og ligeledes den 23. i 

D-vagten. Den 24. observeredes i D-

vagten lidt regnbyger og i E-og P-

vagten smukt vejr. Den 25. observe-

redes nord for Bornholm dødstille 

med lynild og styrtregn, efter at vin-

den dagen igennem havde været i syd 

og ØSØ, den 26. i D-vagten smukt 

vejr. Den 27. blæste i E-vagten en 

storm fra SV, den 28. var det smukt 

vejr i D-vagten. Den 30. var det ved 

Gudhjem smukt vejr i H-vagten og i 

P-vagten drejede vinden i SSØ med 

regnagtig luft. Den 31. gik vinden i 

SØ og ØSØ. 

Orlogsskibet ”Christianus 5 tius” 

observerede på Københavns rhed den 

7. smukt vejr og ligeledes den 9. Den 

10. observeredes regnagtigt vejr, den 

11. smukt vejr og den 12. i D-vagten 

variabel vind med regnvejr. 

Det var tørvejr frem til den 12., det 

var regnfuldt fra den 13.-21. og fra 

den 27.-31. 

 

Det var tordenvejr den 5. henunder 

aften, og om formiddagen og efter-

middagen den 27., hvor orlogsskibet 

”Friderich 3tius” ved Stevns observe-

rede stærkt tordenvejr. Den 21. obser-

verede orlogsskibet ligeledes ved 

Stevns hårde regnbyger. 

 

Fregatten ”Packan” på Kongedybet 

observerede den 5. i P-vagten tor-

denbyger og den 7. i E-vagten varm 

solskin. Ligeledes varm solskin den 8. 

i E-vagten ved Kastelspynten. Af fre-

gattens journal ved Helsingør ind-

trådte vejrskiftet den 14. 

-Orlogsskibet ”Friderich Tertius” ved 

Bornholm observerede den 1. i A-

vagten dejligt vejr, den 3. i D-vagten 

smukt vejr, den 5. i E-vagten dejligt 

vejr, den 7. i E-vagten ved Stevns 

dejligt vejr og i A-vagten smukt vejr. 

Orlogsskibet observerede ved Stevns 

den 8. i H-vagten dejligt vejr og den 

9. smukt vejr i H-, D- og A-vagten og 

dejligt vejr i E-vagten. Den 10. obser-

veredes smukt vejr i D- og F-vagten. 

Den 11. observeredes dejligt vejr i D- 

og F-vagten. Den 17. observeredes 

ved Stevns i H-vagten en storm og i P- 

og A-vagten smukt vejr. Den 18. ob-

serveredes i A-vagten smukt vejr. Den 

19. observeredes i P-vagten en ½-

storm og i A-vagten en storm. Den 

20. observeredes i P-vagten smukt 

vejr, ligeledes den 23. i H- og D-vag-

ten. Den 25. observeredes smukt vejr 

i D-vagten. Den 27. observeredes i F-

vagten stærkt tordenvejr. Den 28. ob-

serveredes i E-vagten smukt vejr og 

ligeledes den 29. i H-vagten før dags-

regn. 

Fra den 15.-20. var det stormende ved 

Bornholm, det var formentligt ikke så 

stormende på Øresund. Til gengæld 

stormede det også ved Dragør den 21. 

 

Om aftenen den 7. var det et stærkt 

tordenvejr. Fra den 12. blev vejret 

meget regnfuldt frem til den 23., der-

efter blev det formentligt tørrere i 

luften.  

 

Orlogsskibet ”Friderich Tertius” ved 

Køge Bugt observerede den 1. smukt 

vejr i H-, D- og F-vagten og igen i P-

vagten. Den 2. observeredes smukt 

vejr i F-vagten. Den 10. observere-

des dejligt vejr i H-vagten. Den 15. 

observeredes ved Bornholm i F- og 

A-vagten en storm og ligeledes 

stormvejr den 16. i H- og D-vagten. 

Den 18. observerede orlogsskibet 

sammesteds i A-vagten en storm og 

den 19. i H-vagten en ½-storm og i P- 

og A-vagten stormende vejr. Den 20. 

observerede skibet stormende vejr i 

H-vagten og en storm i D-vagten. 

Ligeledes den 21. i D-vagten stor-

mende vejr. Den 22. og 23.  observe-

redes haglbyger. Den 27. observere-

des ved Christiansø smukt vejr i H- 

og E-vagten. Den 30. observeredes 

ved Hammershus smukt vejr i H- og 

D-vagten. 

Fregatten ”Lossen” observerede den 

22. storm ved Dragør i E-vagten. 

Den 14. om morgenen lettede den 

store danske flåde og stod for SV 

bidevind ud af Køge Bugt (s. 110). 

Den 15. melder ”Elephanten” om 

hårdt vejr med mørk luft, VSV-storm 

og tykning (s. 110). Den 18., 19. og 

20. vedvarede stormen, derefter blev 

vejret roligere og det faldt i med regn 

(s. 111). Det omtales ”den voldsom-

me storm, der udbrød den 15. og 

holdt ved i samfulde 5 dage” (s. 111).  
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Orlogsskibet ”Slesvig” på Køben-

havns Rhed observerede den 27. en 

storm.  

Fregatten ”Lossen” observerede ved 

Dragør den 26. i E-vagten, at fregat-

ten begyndte at drive noget, i P-vag-

ten stærk blæst og i A-vagten hård 

blæst. Den 27. observeredes i H-

vagten en ½-storm og i D-, F-, E- og 

P-vagten storm. Den 28. observere-

des i P-vagten vindstyrke 8 og i A-

vagten en storm. 

Niels Trosner observerede den 21. 

ved Jasmund, at det blæste en storm 

fra vest. Den 23. gik vinden tidligt 

om morgenen i SØ. Den 26. oplyser 

han, at mange er syge på orlogsski-

bene. Den 28. ved Bornholm klarede 

vejret op. 

Klingenberg på Mors omtaler, at 

sommeren var temmelig kold og blæ-

sende indtil begyndelsen af hundeda-

gene. Derefter blev det rigtigt varmt. 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 15 gr. C. 

Den orientalske byldepest holdt sit 

indtog i Sverige i august 1710 (s. 71). 

Værst raserede den i Stockholm, hvor 

den skal have bortrevet 20.000 men-

nesker. Den tog også hårdt fat i det 

sydlige Sverige, særlig i Blekinge an-

rettede den frygtelige ødelæggelser, 

men også Skåne blev en del medta-

gen. Her holdt den sig sporadisk til 

ind i 1713, mens Stockholm allerede i 

februar 1711 var pestfri, i alt menes 

100.000 mennesker at være sygdom-

mens ofre (s. 71). Sygdommen havde 

hærget de svenske østersøprovinser 

på det grusomste. Regeringen måtte 

i september 1710 fortrække fra 

Stockholm. (Medio marts 1712 var 

pesten fuldstændigt ophørt i Køben-

havn (s. 179). Bogen omtaler i øvrigt 

voldsomt regnvejr i de første septem-

berdage i 1711 (s. 354). 

Stærk nordlig storm den 16. ved An-

holt (s. 94) i ”Bidrag til den store nor-

diske Krigs Historie”, Bd. 3 (1906). 

Det synes at have været varmt, solrigt 

og tørt sommervejr i den første 

tredjedel af måneden, derefter blev 

vejret ustadigt og regnfuldt og fra den 

16.-19. stærkt blæsende. 

 

Samlet set skønnes månedens 

middeltemperatur til 16 gr. C. 

 

Vejret synes at have ganske varmt 

indtil tordenvejret den 7. Fra den 12.-

23. synes temperaturen at have været 

under det normale, derefter blev det 

lunere. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 13 gr. C.  

Oktober 

 

Der foreligger kun skibsobservationer 

(ufuldstændige) på Øresund fra den 

22.-31.oktober. 

 

Orlogsskibet ”Friderich 3tius” i Køge 

Bugt, ved Møn og ved Ystad observe-

rede den 1. NØ-vind, den 2. SSØ-

vind, den 3. syd og SØ-vind. Den 4. 

var vinden først i SØ derefter i SSØ. 

Fra den 5.-9. forblev vinden i SSØ og 

SØ. Den 10. gik vinden i SV, hvor 

November 

 

Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn 

(14). Søndenvind (32 %) og SØ-vind 

(24 %). 

 

Den 1. og 2. var vinden i SØ. Fra den 

3.-5. var vinden i SSØ, den 6. var 

vinden i SSV. Den 7. var vinden i NV. 

Den 8. og 9. var vinden i ØNØ. Fra 

den 10.-12. var vinden i SØ. Den 13. 

var vinden i vest. Den 14.-17. var 

vinden i syd. Fra den 18.-21. var vin-

December 

 

Der foreligger kun skibsobservationer 

på Øresund fra den 1.-15. december 

og den 19. december samt skibsob-

servationer (ufuldstændige) fra Øre-

sund fra den 20.- 23. december. 

 

Den 1.-5. var vinden i SV og vest. 

Den 6. var vinden i VNV. Fra den 7.-

10. var vinden i SV og SSV. Fra den 

11.-13. var vinden i SØ. Fra den 14.-

18. var vinden i SV og VSV. Den 19. 
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den holdt sig den 11. Den 12. og 13. 

var vinden i NNV og NV. Den 14. gik 

vinden i SV, hvor den holdt sig til den 

18. Den 19. var vinden i NV. Fra den 

20.-22. var vinden i SSV og VSV. 

På Øresund observeredes den 24. NØ 

og NV-vind. Den 25. var vinden i SV 

og vest. Den 26. gik vinden i ØSØ 

indtil den 29. Den 30. og 31. var vin-

den i NØ. 

Det var blæsende i Køge Bugt, ved 

Møn og Ystad fra den 2.-5. Den 15. 

blæste det sammesteds i E-vagten en 

½-storm. Den 20. var det i F-vagten 

stormende vejr. Natten mellem den 

21. og 22. observeredes storm. 

Der synes at have været en længere 

periode med tørvejr fra sidste uge i 

september til den 9. oktober. Den 10. 

begyndte det at regne lidt og den 11. i 

A-vagten observeredes styrtende 

regn. Derefter faldt kun lidt regn frem 

til den 27. I de sidste dage af måne-

den faldt der lidt småregn. 

Orlogsskibet ”Friderich Tertius” ob-

serverede, at orlogsskibet ”Danne-

brog” sprang i luften i Køge Bugt den 

4. ved 14-tiden. 

Ifølge ”Bidrag til den store nordiske 

Krigs Historie”, Bd. 3 (1906) s. 118 var 

vinden den 4. i ØSØ. Efter at orlogs-

skibet ”Dannebrog” brændte kl. 

15,30 voksede kulingen til en ½-

storm.  

Fregatten ”Lossen” meldte i E-vagten 

3 glas ude (dvs. kl. 13,30), at der blæ-

ste en ½-storm af SØ (s. 121). 

Den 5. blæste fortsat en SØ-vind med 

stiv kuling. 

Den 8. gik vinden fra SSØ til ØSØ, 

hvorefter det næsten blev vindstille 

(s. 123). 

den i SV. Den 22. gik vinden i vest. 

Den 23.-25. var vinden i SØ. Den 26. 

og 27. var det vindstille. Fra den 28.-

30. var vinden i SV og SSV. 

 

Det blæste storm den 1. og 2. Den 

17.- 19. blæste det igen storm. Det 

var blæsende fra den 22.- 24., der-

efter blev det stille. Det var også 

stille fra den 11.-15. 

 

Det var regnfuldt fra den 11.-20. og 

fra den 25.-30. Nedbøren faldt som 

regn, den 20. dog også som slud.  

 

Fregatten ”Hejren” observerede ved 

Kastelspynten storm den 1. i P- og A-

vagten og den 2. i H-, D-, F-, E- og 

P-vagten.  

Fregatten observerede den 17. i E-

vagten en ½-storm, og i P- og A-vag-

ten en storm. Samme skib observere-

de den 18. i E- og P-vagten en ½-

storm, og i A- vagten en storm, lige-

ledes den 19. i H-, D- og F-vagten en 

storm. 

Fregatten ”Lossen” ved København 

observerede den 17. i A-vagten en ½-

storm, ligeledes den 18. en ½-storm i 

H-, D- og A-vagten og den 19. i H-

vagten. 

Orlogsskibet ”Oldenborg” observe-

rede ved Middelgrunden den 1. stor-

mende vejr i P-vagten, og den 8. på 

Øresund en ½-storm i P-vagten. Lige-

ledes den 18. i E-vagten en ½-storm. 

Orlogsskibet ”Havfruen” observerede 

ved København den 18. storm i E-

vagten. 

Ifølge Klingenberg på Mors var 

efterår og vinter gode uden megen 

frost frem til nytår. Rimtåge og rim-

frost satte ind henimod jul. 

Det var mildt for årstiden måneden 

igennem. 

var vinden i VNV. Fra den 20.-24. var 

vinden i VSV og SV. 

 

Fra den 25. var vinden ved Bornholm 

i VSV, SSV og SV til årets udgang. 

 

Det var storm på Øresund fra den 4.-

7. og den 14. 

 

Det var storm fra den 16.-19. nord for 

Bornholm. Det var storm sammesteds 

fra den 21.-23., den 21. endda med 

flyvende storm. Ved Helsingør obser-

veredes ligeledes storm den 21. 

 

Der var mindst 21 døgn med nedbør 

jævnt fordelt henover måneden. Ned-

børen faldt udelukkende som regn, 

dog faldt der lidt hagl den 6. og lidt 

slud blandet med regn den 21. 

 

Fregatten ”Hejren” ved Refshaleøen 

observerede storm den 4. i A-vagten, 

den 5. i H-, D-, F- og E-vagten, den 

6. i F-vagten, den 7. i D-vagten og 

den 14. i A-vagten. 

Fregatten ”Hejren” ved Falsterbo 

observerede en ½-storm den 16. i A-

vagten og storm den 17. sammesteds 

i H- og D-vagten, og en ½-storm 

sammesteds den 18. i H-vagten. Den 

19. observerede fregatten storm i D-

vagten ved Hammershus. Den 21.  

observerede fregatten ved Gudhjem 

en ½-storm i A-vagten, storm i D-

vagten og flyvende storm i F-, E- og 

A-vagten. Den 22. observerede fre-

gatten sammesteds storm i H-, P- og 

A-vagten og en ½-storm i D- og E-

vagten. Den 23. observerede fregat-

ten sammesteds en ½-storm i E-, P- 

og A-vagten. 

Snauen ”Macrellen” ved Helsingør 

observerede storm i D-, F- og E-vag-

ten den 21. De fleste skibe drev, et 

hollandsk skib drev over mod Skåne 

og strandede ½ mil nord for Hel-

singborg. Snauen observerede vind-
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Niels Trosner oplyser, at det den 4. 

kulte hårdt af SØ. 

Orlogsskibet ”Elephanten” observe-

rede, at den 5. kl. 10 brændte det 

svenske admiralskib, der stod på 

grund. 

Orlogsskibet ”Friderich 3tius” obser-

verede den 15. i E-vagten ”en halv 

storm” og den 20. i F-vagten ”stor-

mende vejr”. Endvidere den 21. i A-

vagten ”blæsende storm” og den 22. i 

H-vagten ”stormende vejr”. 

Orlogsskibet ”Oldenborg” observe-

rede den 24. oktober ved København 

i D- og F-vagten ”vinterluft”. 

Orlogsskibet  ”Nellebladet” observe-

rede den 23. ved Dragør, at  i det 2. 

glas i D-vagten ”så vi forfærdelige 

stjerneskud”. 

Indtil den 23. kom vinden overvejen-

de fra SSØ fra den 24. gik vinden 

mere i ØSØ og senere NØ og der ob-

serveredes ”vinterluft”. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 10 gr. C. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 6 gr. C. 

styrke 8 om dagen den 24. ved Hel-

singør.  

Juleaften: Ved Bornholm var det 

regnvejr og noget blæsende fra VSV. 

Intet snelandskab. 

 

Nytårsaften: Ved Bornholm var det 

regnvejr og blæsende fra VSV. Intet 

snelandskab. 

 

Vinden kom gennemgående fra vest 

måneden igennem. Måneden var 

meget stormende og regnfuld. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 4 gr. C. 

 

 

MARTS 1710 

Observationerne fra den 26.-31. marts er fra orlogsskibet ”Friderich 3tius” på Københavns rhed. 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.            

22.            

23.            

24.            
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25.            

26. 8,0   regn 6,0    stille nnv nnv 

27. 0,0 0,0 0,0  3,3   nnv vnv var var 

28.     6,0   sv nv nv nv 

29. 2,0   (D)småregn    s s v v 

30.  0,0   3,0   v sv sv sv 

31. 8,0   (D)regn og 

sludvejr 

   ssv ssø nnv nnv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

 

APRIL 1710 

Observationerne fra den 1.-10. april er fra orlogsskibet ”Friderich 3tius” på Københavns rhed fra 

den 1.-8. april og den 9. og 10. april ved Dragør. Observationerne fra den 17.-30. april er fra samme 

skib, den 21.-25. april på Københavns rhed og den 26.-30. april ved Helsingør. 

Observationen mærket # er fra orlogsskibet ”Louise” på Københavns rhed. 

Observationen mærket * er fra fregatten ”Windhunden”(”Mynden”) ved Castelspynten. 

Observationen mærket ¤ er fra fregatten ”Packan” ved Helsingør. 

Observationerne mærket ! er fra fregatten ”Lossen” den 5.-8. april ved Castelspynten og den 16. 

april ved Dragør. 

Observationerne mærket § er fra orlogsskibet ”Oldenborg” på Københavns rhed. 

Observationerne mærket & er fra orlogsskibet ”Slesvig” på Københavns rhed. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 0,0       nnv nnv var var 

2.  0,0  lidt sne & 7,5   ssø ssø øsø øsø 

3. 0,0 8,0& 4,0  7,5 8,0 7,8 sø sø sø sø 

4.    (E)regn 8,0 6,0 7,0 sø sø sø sø 
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5. 8,0 8,0 8,0 (D og F)regn 

(E)regn og slud 

(P)regn! 

(A)duckregn 

6,0 2,5! 4,3 øsø øsø øsø øsø 

6.      4,0!  nø nnv nnv nø 

7.    (D)lidt sne 5,8! 4,0! 4,9 ønø nø nø nø 

8. 8,0   (D og F)stor sne 2,5! 0,5! 1,5 nø ønø nnø nnø 

9.        nv nnv nv nv 

10.        nv nnv vnv vnv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.        vnv var vnv vnv 

12.        nv nv v sv 

13.        vsv vsv vsv vsv 

14.        vsv vsv var var 

15.        vnv nnv nnø øsø 

16.     3,5 3,5 3,5 øsø øsø øsø øsø 

17.     3,5§   øsø øsø øsø øsø 

18.     1,5§ 1,5

§ 

1,5 sø sø ø ø 

19.    (F)det 

begyndte at 

småregne 

 4,0

§ 

 ø stille s vnv 

20. 8,0

§ 

  regn# 

(A)stor regn& 

2,8§ 0,5

§ 

1,7 vnv nnv nnv n 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 
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 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.    (F)haglbyge 6,0   n n nnv nnv 

22. 8,0   (H)haglbyge 

(D)hagl-og 

regnbyger§ 

(E)haglbyge 

7,5 6,0 6,8 nv vsv sv vsv 

23. 4,0

§ 

   4,0§ 0,5

§ 

2,3 sv vsv v vsv 

24. 0,0 4,0 2,0   0,5

§ 

 nv v nv nnv 

25.    snebyger* 6,0 0,5

§ 

3,3 vnv vnv vnv vnv 

26. 0,0    1,0§ 4,0  sv ssv ssv sv 

27.    (E)sne- og 

haglbyger 

9,0 8,0 8,5 nv vnv nnv vnv 

28.  8,0  hagl# 

(P)regnbyger¤ 

(A)regn 

9,3 6,0

§ 

7,7 vnv vnv v vnv 

29.  8,0

§ 

  4,0§ 2,0

§ 

3,0 vsv vsv sv nv 

30. 8,0

# 

  (D)småregn§ 

senere sne og 

slud§ 

   sø sø n nv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift er fra orlogsskibet ”Friderich 3tius” mellem Møn og Ystad.  

 

MAJ 1710 

Observationerne fra den 1.-3. maj er fra orlogsskibet ”Friderich 3tius” ved Kronborg.  

Observationerne fra den 4.-6. maj er fra orlogsskibet ”Louise” på Københavns rhed, ligeledes er 

natvindstyrkeobservationen mellem den 1. og 2. maj fra dette skib.  

Observationerne fra den 7.-31. maj er fra orlogsskibet ”Oldenborg” på Københavns rhed. 
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skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 6,0 8,0 7,0 (F)regnbyger  4,0  nv v sv sv 

2. 4,0   (H)regnagtigt vejr    sv vsv v v 

3. 0,0 0,0 0,0  1,5 4,5 3,0 stille vsv sø var 

4. 4,0 8,0 6,0 (E)regn 7,5 8,0 7,8 nø nø nø ønø 

5. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 

(D)småregn 

3,5   ønø nø vnv vnv 

6. 8,0    0,5   vnv n ø ø 

7.     0,5 0,3 0,4 stille n n n 

8.     1,5 2,0 1,7 stille stille ssv ssv 

9.     3,5 1,0 2,3 sø sø sø sø 

10.     3,0 1,0 2,0 sø sø var var 

gen xxx xxx xxx 4 nedbørsdøgn xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.     0,5 2,5 1,5 nø stille stille ssv 

12.     4,0 4,0 4,0 v ssv ssv ssv 

13.    (P)lidt regn 1,5 1,0 1,3 ssv ssv stille stille 

14.     0,5 0,3 0,4 stille stille nnø stille 

15.     0,5 3,0 1,8 nø n stille stille 

16.     7,0 4,0 5,5 vnv vnv v nv 

17.     3,8 5,0 4,4 nnv nnø nø nø 

18.     4,1 1,0 2,6 nnø nnø nø nø 

19.     2,5 0,0 1,3 nnø nnø nnø nnø 

20.     1,0 0,0 0,5 stille øsø ø ssø 

gen xxx xxx xxx 1 nedbørsdøgn 2,5 2,1 2,3     
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skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.     1,3 1,8 1,6 stille ønø ønø øsø 

22.     2,0 1,0 1,5 var nnø nnø nnø 

23.  8,0  (A)regn 0,6 0,6 0,6 ø nnø ønø ønø 

24.  8,0  (H)regn 

(D)småregn 

dråber 

1,9 0,0 1,0 ønø stille var s 

25.     0,5 3,5 2,0 stille stille sv nv 

26.     3,3 3,0 3,2 n nv var var 

27.     2,8 0,5 1,7 nnv nnv nnø nnø 

28.     0,5 0,5 0,5 nnø nnø stille stille 

29. 2,0    2,0 2,5 2,3 nv stille nnø stille 

30.     0,0 2,0 1,0 nv stille stille stille 

31. 0,0 4,0 2,0  3,0 3,0 3,0 sø sø sø ssø 

gen xxx xxx xxx 2 nedbørsdøgn 1,6 1,8 1,7     

 

JUNI 1710 

Observationerne fra den 1.-5. juni og fra 8.-14. juni er fra orlogsskibet ”Oldenborg” på Københavns 

Rhed. 

Observationerne den 6. og 7. juni og fra den 15. - 30. juni er fra fregatten ”Packan” ved København. 

Observationerne med * er fra orlogsskibet ”Louise” ved København. 

Observationerne med ¤ er fra orlogsskibet ”Christianus 5tius” ved København.  

Observationerne med # er fra fregatten ”Windhunden” (”Mynden”) til ankers på Københavns rhed. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 
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1.     3,0 3,0 3,0 sø ssø ssø stille 

2.     2,0*   øsø sø s ø 

3.    (H)småregn* 2,0*   stille vsv nv stille 

4.     2,0 1,8 1,9 nv nv ssø vsv 

5.     3,8 3,5 3,7 vnv nv nv nv 

6.     5,6 8,0 6,8 vnv vnv nv nv 

7.     4,8 3,0 3,9 vnv nv nv nv 

8.     4,0 3,0 3,5 vnv nv vnv vnv 

9.     3,5 1,0 2,3 nnv vnv nnv nnv 

10. 0,0    0,5 2,0 1,3 stille stille v s 

gen xxx xxx xxx xxx 3,1 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.     2,0   ønø ønø sø sø 

12.     3,0 4,0 3,5 ø sø øsø øsø 

13.     2,0 1,0 1,5 ø øsø sø ssv 

14.     1,0 3,0 2,0 ssv ssv vnv vnv 

15.    (A)begyndte 

det at regne 

2,0 1,8 1,9 vnv nnv stille stille 

16.  8,0  (F)regnbyger 

(P)regnbyger 

6,4 7,5

# 

7,0 s s v vsv 

17.    (E)regnbyger# 8,0 8,0 8,0 vsv v v nv 

18. 8,0 8,0

# 

8,0  8,0 3,0 5,5 nv vnv s sv 

19.     8,0 3,0 5,5 sv ssø vsv vsv 

20.    (P)hård 

regnbyge 

5,5 3,0 4,3 ssv ssv sv vsv 

gen xxx xxx xxx xxx 4,6 xxx xxx     
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skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.     6,5   vsv v vnv vnv 

22.        sv vnv nv v 

23. 8,0   (D)begyndte 

det at regne 

(F)lidt regn 

   vsv sv ssv ssv 

24.        ssv vsv vsv sv 

25.      8,0  sv vsv vsv sv 

26.    (H)regn 8,5 8,0 8,3 sv sv nv vnv 

27. 0,0

¤ 

   8,1 3,0 5,6 nv nv vnv vnv 

28.     4,0¤   vnv nv sv vsv 

29. 8,0    3,0¤   vsv vsv vsv v 

30.    (E)regnbyger 4,0¤   sv ssv v nnø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

 

JULI 1710 

Observationerne fra den 1.-3. juli er fra fregatten ”Packan” ved København og Kastrup. 

Observationerne fra den 4.-31. juli er fra orlogsskibet ”Beskiærmeren” på Københavns rhed. 

Observationerne mærket * er fra en fregat (navnet ukendt) ved Københavns rhed. 

Observationerne mærket ¤ er fra fregatten ”Lossen” ved Dragør.  

Observationen mærket # er fra orlogsskibet ”Slesvig” på Københavns rhed. 

Observationerne mærket ! er fra orlogsskibet ”Christianus 5tius” på Københavns rhed. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 
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1.    (H, D og F)regn 4,0!   nv n nv v 

2.    regnbyger! 4,0!   sv nv sv vsv 

3.    (A)regn 4,0!   vsv ssv s ssø 

4.    (H og D)regn 4,0!   sv! s v ssv! 

5.     2,5!   sv! øsø ø ssv! 

6.    små regnbyger! 4,0!   sv! s s ssø! 

7.     2,5!   sv! ssø vsv! vsv! 

8.     3,0!   sv! s s s! 

9.     3,0!   sv! s s s! 

10. 8,0!    2,5!   sv! ssø var ssv! 

gen xxx xxx xxx xxx 3,4 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.     1,0! 1,0

* 

1,0 sv! s s ssø! 

12.    (D)lidet regn 

(E)regn 

1,0* 1,0

*  

1,0* ssø* ønø ø ønø* 

13.    (D)regn 5,0 5,0 5,0 n* v v nv* 

14.     5,0   v* sv sv vnv* 

15.         vsv stille  

16.         s   

17.         vsv vsv  

18.         nv nv  

19.         vsv vsv  

20.         nv nv  

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 
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 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.     8,0    vnv vnv  

22.    (D og E) 

regnbyger 

6,0    vnv vnv  

23.     3,0    ssv   

24.     2,0    ssv ssv ssv 

25. 8,0   (D)regn 4,3   ssv s ø ø 

26. 8,0   (H)hård regn# 

(D)regnvejr 

(E)stærk 

regnbyge¤ 

   ø ssv ssv ssv 

27. 8,0   (H, D og F) 

regn¤ 

   ssv ssv v v 

28.     4,0   v s sø sø 

29. 8,0   (E)regnbyger¤ 

(A)regnbyger¤ 

4,8¤   sø ssv ssv ssv 

30. 2,0 0,0 1,0 (H)regnbyger¤ 

(D)regn 

3,0   ssv s ø ø 

31. 0,0    2,4   ø ø nø nø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

 

AUGUST 1710 

Observationerne fra den 1. - 15.august er fra orlogsskibet ”Beskiærmeren” på Øresund. 

Observationerne fra den 21.- 31. august er fra orlogsskibet ”Beskiærmeren” på Øresund den 21. og 

22. august, den 23.og 24. august ved Refshaleøen og den 25. -31. august fortøjet ved Kranen. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 
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1.     2,0    ønø ønø  

2.     2,0 0,0 1,0  nø ønø  

3.     2,0    ønø ønø  

4.     3,0    nø nø  

5.    (P) tordenbyger 0,2 0,5 0,4  stille nø stille 

6.     2,8 4,0 3,2 ø nø nv nv  

7.     3,0 3,0 3,0 nø ønø nnø nnø 

8.     2,2 0,8 1,5 nv nnø nv nv 

9.     3,0 2,0 2,5 stille nnv nnv nnv 

10.     3,0 1,2 2,1 ønø stille nnv nnv 

gen xxx xxx xxx xxx 2,3 xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.     1,8 3,8 2,8 ønø stille nv nv 

12.     4,5 4,3 4,4 nv nv vnv vnv 

13.    (H, D og F) lidt 

regn 

3,3 3,0 3,2 vsv vsv nv nnø 

14. 8,0 8,0 8,0 (F og E) 

regnbyger 

3,9 3,5 3,7 vnv vnv v v 

15.  8,0  (H og D)regn 

(A)regnbyger 

2,9 3,0 3,0 v v vnv vsv 

16.  8,0  (H)regnvejr 6,0 9,0 7,5 ssv ssv ssv sø 

17.    (H)regnbyger 

(F)regnbyger 

6,0 4,0 5,0 ssv sv sv sv 

18.    (F)regnbyger 6,0   sv ssv vsv vsv 

19.    (D og F)regn 7,3   s sø vsv vsv 

20.      2,0  v sv vnv stille 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     
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skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.    (F og E)hårde 

regnbyger 

1,3 2,0 1,7 var øsø nø nø 

22.     3,0 3,0 3,0 sø øsø s s 

23.  8,0   3,2 2,0 2,6 vsv vsv vsv vsv 

24.    (H og D)regn 2,8 3,0 2,9 vsv sv vsv n 

25.     3,5 3,0 3,3 ø øsø s ø 

26.  8,0   4,5 4,0 4,3 ø øsø øsø øsø 

27. 8,0 7,8 7,9 (F)tordenregn 

(E)regntorden 

4,0 3,8 3,9 ø ø øsø øsø 

28.  8,0  (H)regn 

(P)regn 

(A)støvregn 

1,9 3,0 2,5 ssv ssv var ssv 

29. 8,0 4,0 6,0 (H og D ) 

støvregn 

(F og E)regn 

3,0 2,8 2,9 ssv ssv var var 

30. 8,0   (H, D, F og 

E)regn 

2,8 3,0 2,9 nv nv vnv vnv 

31.  0,0  (D)regn 3,0 3,0 3,0 vnv vsv vnv vnv 

gen xxx xxx xxx xxx 3,0 3,0 3,0     

Observationerne med skrå skrift er fra orlogsskibet ”Friderich Tertius” ved Stevns. 

 

SEPTEMBER 1710 

Observationerne fra den 1.- 8. september er fra orlogsskibet ”Beskiærmeren” ved Kranen ved 

København. 

Observationerne fra den 10.-27. september er fra snauen ”Macrellen” på Øresund og ved Helsingør. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 
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 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 0,0 0,0 0,0  3,0 2,0 2,5 v vnv vnv V 

2. 0,0    2,8 3,0 2,9 vsv ssv s s 

3.    (P)småregn 3,0 2,0 2,5 s s ssv ssv 

4.     2,8 3,0 2,9 nv nv vnv vnv 

5.  8,0   2,5 0,0 1,3 vnv nv var var 

6.     2,3 3,0 2,7 stille stille s s 

7.  8,0  (A)lynen og 

tordenregn med 

hårde tordenslag 

3,0 1,9 2,0 ssø ssø sø sø 

8.     2,3 4,0 3,2 s vsv nv nv 

9. 6,0   (F)regn 3,5 3,0 3,3 v v nnv nnv 

10. 8,0 8,0 8,0  5,0 5,5 5,3 vnv vnv nnv nnv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11.  0,0    6,0  sv vsv vsv vsv 

12. 8,0 8,0 8,0 (E)regn 6,0 6,0 6,0 stille sv vnv nv 

13.    (H)regn 6,0 6,0 6,0 v v v sv 

14.  8,0 8,0 (P)regn 5,0 5,0 5,0 sv v nv vsv 

15.  8,0  (H og D)regn 8,0   vsv sv vnv vnv 

16. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 

(E, P og A)regn 

   vsv sv nv sv 

17.     4,5 4,5 4,5 sv sv sv sv 

18. 6,0   (E)snuskregn 6,0   nv nnv vsv vsv 

19. 8,0   (E)snuskregn    nnv vnv sv sv 

20. 8,0 8,0 8,0 (D)regn 6,0   sv vsv vsv vsv 

gen xxx xxx xxx 8 nedbørsdøgn xxx xxx xxx     
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skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. 8,0 8,0 8,0 (H etc. ) 

regnbyger 

8,0 8,0 8,0 vsv sv sv vsv 

22. 8,0 8,0 8,0 (H etc.) 

regnbyger 

8,0 8,0 8,0 vsv vsv vsv vnv 

23.        vnv nnv nv nv 

24.     5,0 5,0 5,0 nnø nv nnv nnv 

25. 0,0       nnv v v v 

26.     2,0   v vsv vsv vsv 

27.        vsv sv ssv sv 

28.  8,0    5,0  sv sv vsv vsv 

29.  0,0   6,0 6,0 6,0 vsv ssv sv vsv 

30.     2,0 5,0 3,5 vsv vsv nv ønø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift 1.-11. september er fra orlogsskibet ”Friderich Tertius” ved Køge 

Bugt.  

Observationerne med skrå skrift 27.-30. september er fra orlogsskibet ”Friderich Tertius” ved 

Bornholm. 

 

OKTOBER 1710 

Observationerne den 22. og 23. oktober er fra orlogsskibet ”Friderich Tertius”, den 22. oktober ved 

Dragør og den 23. oktober ved København. 

Observationerne fra den 24.-31. oktober er fra orlogsskibet ”Havfruen” på Københavns rhed. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 0,0    4,0 2,0 3,0 ønø nø nø s 

2.  0,0   5,0 6,0 5,5 øsø ssø ssø sø 
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3.     5,5 7,0 6,3 s s sø sø 

4.  0,0   7,0 8,0 7,5 sø sø ssø ssø 

5.     8,0 8,0 8,0 ssø ssø ssø ssø 

6.     3,5 4,0 3,8 ssø ssø ssø ssø 

7.  0,0   4,0 3,0 3,5 sø sø ssø ssø 

8.     2,5 2,0 2,3 ssø sø s s 

9.     2,0 1,5 1,8 sø sø sø sø 

10. 8,0 8,0 8,0 (H, D og F) 

småregn 

(A)småregn 

2,0 2,5 2,3 ssø ssv sv s 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 8,0 8,0 8,0 (F)småregn 

(A)styrtende 

regn 

3,0 2,0 2,5 sv v ssv nnv 

12.    (H)småregn 4,0 3,5 3,8 nv nnv nv nv 

13.     5,0 2,0 3,5 nnv nv nv nv 

14.     2,5 4,0 3,3 sv sv vsv vsv 

15.     9,0 8,0 8,5 ssv ssv s s 

16. 8,0   (E)regnagtigt 

vejr 

8,0 6,0 7,0 ssv s sv ssv 

17.  0,0   4,0 3,5 3,8 ssv ssv vsv vsv 

18. 0,0 0,0 0,0  5,5 6,0 5,8 vsv sv nv vnv 

19. 0,0 3,0 1,5  6,0 2,0 4,0 nv vnv nv nv 

20. 8,0 8,0 8,0 (E og P) regn 

(A)regnvejr 

8,5 6,0 7,3 sv ssv sø ssv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     
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skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. 3,0    5,0 9,5 7,3 ssv vsv sv sv 

22.  0,0   5,0   ssv ssv ssv vsv 

23.      5,0  ssv vsv vnv vnv 

24. 1,3 0,0 0,7  3,0 2,3 2,7 nø nø nv nv 

25. 2,7 8,0 5,4  3,0 3,0 3,0 vsv sv sv v 

26. 8,0 8,0 8,0  2,3 4,5 3,4 v vsv øsø øsø 

27. 8,0 2,7 5,4  4,7 4,3 4,5 ø sø øsø øsø 

28. 5,3 8,0 6,7 (F)støvregn 

(E)småregn 

(A)snuskregn 

3,7 3,0 3,4 øsø øsø øsø øsø 

29. 8,0 8,0 8,0 (H)småregn 

(D)regn 

(E)småregn 

3,0 3,0 3,0 nø nø øsø øsø 

30. 6,7 8,0 7,4 (H)småregn 3,7 4,0 3,9 ø øsø nø nø 

31. 8,0 8,0 8,0  4,0 4,0 4,0 ø ønø nø nø 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne med skrå skrift er fra orlogsskibet ”Friderich 3tius” i Køge bugt, ved Møn og ved 

Ystad. 

 

NOVEMBER 1710 

Observationerne fra den 1.-15. november er fra orlogsskibet ”Christianus 5tius” ved København. 

Observationerne fra den 16.-18. november er fra fregatten Hejren ved Dragør. 

Observationerne fra den 19. og 20. november er fra fregatten ”Lossen” ved København. 

Observationerne fra den 21. november er fra orlogsskibet ”Oldenborg” på Øresund. 

Observationerne fra den 22.-28. november er fra orlogsskibet ”Havfruen”, fra den 22.-26. november 

inden for Bommen og den 27. og 28. november fortøjet i Skråpælene.  

Observationerne fra den 29. og 30. november er fra fregatten ”Hejren” ved Refshaleøen.  
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skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

1. 4,0 8,0 6,0 (H og D) 

regnbyger 

6,0 6,0 6,0 øsø sø ø øsø 

2. 4,0 4,0 4,0  6,0 4,9 5,5 ø sø sø sø 

3. 8,0 8,0 8,0  4,3 3,9 4,2 ssø ssø ssø ssø 

4. 8,0 0,0 4,0 (D)snuskregn 

(F)regn og mist 

3,0 2,6 2,8 ssø ssø ssv ssv 

5. 0,0 0,0 0,0  3,5 3,5 3,5 ssv ssø sø sø 

6. 0,0 0,0 0,0  3,0 1,3 2,2 s sv ssv ssv 

7. 0,0 8,0 4,0  1,0 3,0 2,0 stille stille nv nv 

8. 8,0 8,0 8,0  4,0 4,4 4,2 nø nø ønø ønø 

9. 4,0 8,0 6,0  4,5 4,3 4,4 ønø ønø ønø ønø 

10. 8,0 8,0 8,0  4,5 4,1 4,3 ø ø sø sø 

gen 4,4 5,2 4,8 2 nedbørsdøgn 4,0 3,8 3,9     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 8,0 8,0 8,0 (F)snuskregn 1,0 1,8 1,4 sø sø ssv ssv 

12. 8,0 8,0 8,0  1,8 0,3 1,1 s sø sø sø 

13. 0,0 6,0 3,0 (A)snuskregn 2,0 1,0 1,5 stille stille v v 

14. 8,0 8,0 8,0 (H)snuskregn 1,0 1,8 1,4 sø ssø ssv ssv 

15. 0,0 0,0 0,0 (D)småregn 2,0 1,3 1,7 ssø ssø sø ssø 

16. 0,0 7,0 3,5  3,0 3,8 3,4 sv sv s sø 

17. 4,0 8,0 6,0 (P og A)regn 7,5 7,5 7,5 s sv s sø 

18. 8,0 5,0 6,5 (A)regnbyger 5,5 9,8 7,7 sv vsv ssv ssv 

19. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 

(A)regn 

4,3 5,0 4,7 s sv v v 
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20. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 

(D)småregn og 

slud 

4,0 4,0 4,0 ssv sv sv sv 

gen 5,2 6,6 5,9 8 nedbørsdøgn 3,2 3,6 3,4     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21. 8,0 8,0 8,0  4,5 4,0 4,3 vsv vsv vsv sv 

22. 4,0 8,0 6,0  4,0 6,0 5,0 v v v v 

23. 4,0 4,0 4,0  5,0 8,0 6,5 sø sø sø sø 

24. 8,0 8,0 8,0  6,0 4,0 5,0 sø sø sø sø 

25. 8,0 8,0 8,0 (H og D)regn 2,0 0,5 1,3 sø s sø s 

26. 8,0 8,0 8,0 (A)regn 0,0 0,5 0,3 var stille stille stille 

27. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 0,3 0,3 0,3 var var var var 

28. 8,0 0,0 4,0  0,5 0,5 0,5 var sv sv sv 

29. 0,0 8,0 4,0  2,0 3,5 2,8 s sv ssv sv 

30. 8,0 8,0 8,0 (F, E og 

P)småregn 

5,0 3,5 4,3 ssv ssv ssv vsv 

gen 6,4 6,8 6,6 4 nedbørsdøgn 2,9 3,1 3,0     

 

 

DECEMBER 1710 

Observationerne fra den 1.-14. december er fra fregatten ”Hejren” ved Refshaleøen og den 15. 

december ved Dragør og syd herfor.  

Observationerne fra den 19.-23. december er fra snauen ”Macrellen” ved Helsingør. 

Observationerne mærket med * er fra fregatten ”Lossen” ved København. 

skydække………….……. nedbør……..…… vindstyrke……... vindretning………….………... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 
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1. 6,0 7,8 6,9 (H)regn 2,5 0,9 1,7 vsv v sv nv 

2. 8,0 5,5 6,8 (H og D)småregn 3,0 3,2 3,1 stille s sv v 

3. 8,0 3,0 5,5  3,5 3,0 3,3 vsv vsv sv ssv 

4. 8,0 8,0 8,0 (F)småregn 

(A)småregn 

3,8 9,2 6,5 sv sv sv sv 

5. 8,0 3,0 5,5 (E)regn 10,0 4,4 7,2 ssv sv sv vnv 

6. 0,0 4,0 2,0 (D) undertiden 

hagl 

8,0 5,0 6,5 vnv vnv nv vnv 

7. 8,0 8,0 8,0 (D, F og E)regn 4,8 4,6 4,7 sv sv nv vnv 

8. 8,0 7,8 7,9 (H og D)småregn 

(P og A)småregn 

3,0 3,4 3,2 nv sv vsv vsv 

9. 8,0 6,0 7,0 (H, D og F) 

småregn 

3,0 2,9 3,0 v ssv ssv ssv 

10.  8,0  (P og A)småregn 3,0 2,3 2,7 vsv ssv sv ssv 

gen xxx 6,1 xxx 8 nedbørsdøgn 4,5 3,9 4,2     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

11. 8,0 4,0 6,0 (F)regn 

(E)småregn 

2,3 4,9 3,6 vsv stille sø ssø 

12. 0,0 4,0 2,0  3,3 3,3 3,3 ssø sø sø sø 

13. 7,5 7,5 7,5  4,2 4,7 4,5 s sø ssø sv 

14. 8,0   (F)regn 9,0 7,8 8,4 ssv s ssv sv 

15. 8,0 8,0 8,0 (H)småregn 

(D)regn 

4,3 2,3 3,3 vsv vsv vsv vsv 

16. 8,0 6,0 7,0 (H og D) 

småregn 

4,4 7,5 6,0 ssv sø s ssv 

17. 8,0 7,0 7,5 (H) småregn 10,0 6,0 8,0 vsv sv vsv sv 

18. 8,0 8,0 8,0  4,3 6,3 5,3 v vnv v v 

19. 8,0 8,0 8,0 (D)regnbyger 3,0 3,0 3,0 vnv vnv vnv vsv 
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(P)regn 

20. 8,0    5,0 8,0 6,5 vsv vsv vsv vsv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

 

skydække…………….. nedbør……… vindstyrke……... vindretning…………….……... 

 

 dag nat gen døgnet dag nat gen 01 07 13 19 

21.    *(F og E) regn 

og sludvejr 

10,0 8,0 9,0 sv sv v vsv 

22.    (D)regn 7,0 8,0 7,5 vsv vsv v v 

23.  8,0  (P)regn *4,0 *3,

8 

*3,9 v sv vsv s 

24. 8,0 8,0 8,0 (H)regn 

(P)småregn 

(A)regn 

5,0 4,6 4,8 vsv sv vsv ssv 

25. 8,0 6,0 7,0 (H)regn 3,8 3,2 3,5 sv sø ssv sø 

26.  0,0   3,7 4,6 4,2 ssø ssv vsv vsv 

27. 2,0 4,5 3,3  4,0 4,0 4,0 sv sv sv sv 

28. 0,0 4,8 2,4  4,5 3,8 4,2 ssv ssv sø sø 

29. 4,0 3,0 3,5  3,8 4,1 4,0 vsv ssv v sv 

30. 4,0 7,3 5,7 (E)småregn 

(P)regn 

6,0 5,1 5,6 ssv sv sv ssv 

31. 8,0 7,8 7,9 (F)undertiden 

regn 

(P og A)regn 

5,5 6,6 6,1 vsv vsv sv vsv 

gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     

Observationerne fra den 16.-18. december med skrå skrift er fra fregatten ”Heyren” mellem Køge 

Bugt og Bornholm. Observationerne med skrå skrift fra den 24.-31. december er fra samme fregat 

ved Bornholm. 
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I: Skydække, vindstyrke og nedbør 
 

Januar måned 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

januar 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

skydække dag xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3,6 6,5 xxx 

skydække nat xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3,7 6,0 xxx 

skydække gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3,7 6,3 xxx 

vindstyrke dag xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4,0 3,4 xxx 

vindstyrke nat xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3,9 3,6 xxx 

vindstyrke gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3,9 3,5 xxx 

nedbørsdøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   7 18 xxx 

snedøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   4 15 xxx 

sluddøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   -   1 xxx 

hagldøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   -   - xxx 

regndøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  4   5 xxx 

tordendøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   -   - xxx 

stormdøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   -   2 xxx 

blæstdøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 14   7 xxx 

vindstille xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   4   - xxx 

 

 

Februar måned 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

februar 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

skydække dag xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4,4 xxx xxx 

skydække nat xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4,4 xxx xxx 

skydække gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4,4 xxx xxx 

vindstyrke dag xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3,4 xxx xxx 

vindstyrke nat xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3,2 xxx xxx 

vindstyrke gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3,3 xxx xxx 

nedbørsdøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  9 xxx xxx 

snedøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  9 xxx xxx 

sluddøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  - xxx xxx 

hagldøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  - xxx xxx 

regndøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  - xxx xxx 

tordendøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  - xxx xxx 

stormdøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  3 xxx xxx 

blæstdøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  9 xxx xxx 

vindstille xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  4 xxx xxx 

 

 

Marts måned 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

marts 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

skydække dag xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
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skydække nat xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

skydække gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

vindstyrke dag xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

vindstyrke nat xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

vindstyrke gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

nedbørsdøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

snedøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

sluddøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

hagldøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

regndøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

tordendøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

stormdøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

blæstdøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

vindstille xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

 

 

April måned 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

april 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

skydække dag xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3,6 xxx 

skydække nat xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3,8 xxx 

skydække gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3,7 xxx 

vindstyrke dag xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 2,7 xxx 

vindstyrke nat xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3,0 xxx 

vindstyrke gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 2,9 xxx 

nedbørsdøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  6 xxx 

snedøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  1 xxx 

sluddøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  - xxx 

hagldøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  - xxx 

regndøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  4 xxx 

tordendøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  - xxx 

stormdøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  3 xxx 

blæstdøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  7 xxx 

vindstille xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  4 xxx 

 

Maj måned 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

maj 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

skydække dag xxx xxx xxx xxx xxx 6,3 xxx xxx 4,0 2,5 xxx 

skydække nat xxx xxx xxx xxx xxx 6,5 xxx xxx 4,4 3,3 xxx 

skydække gen xxx xxx xxx xxx xxx 6,4 xxx xxx 4,2 2,9 xxx 

vindstyrke dag xxx xxx xxx xxx 2,1 2,9 xxx xxx 2,5 2,9 xxx 

vindstyrke nat xxx xxx xxx xxx 1,9 2,6 xxx xxx 2,6 2,9 xxx 

vindstyrke gen xxx xxx xxx xxx 2,0 2,7 xxx xxx 2,6 2,9 xxx 

nedbørsdøgn xxx xxx xxx xxx  8 14 xxx  7 14  2 xxx 

snedøgn xxx xxx xxx xxx  -   2 xxx  -   -  - xxx 

sluddøgn xxx xxx xxx xxx  -   3 xxx  -   -  - xxx 
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hagldøgn xxx xxx xxx xxx  1   2 xxx  -   -  - xxx 

regndøgn xxx xxx xxx xxx  7 11 xxx  7 14  2 xxx 

tordendøgn xxx xxx xxx xxx  2   1 xxx  -   3  - xxx 

stormdøgn xxx xxx xxx xxx  -   1 xxx xxx   -  - xxx 

blæstdøgn xxx xxx xxx xxx  1   1 xxx xxx   4  1 xxx 

vindstille xxx xxx xxx xxx 13   5 xxx 13   9  6 xxx 

 

 

Juni måned 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

juni 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

skydække dag xxx xxx xxx xxx xxx 6,6 xxx xxx 1,8 1,6 xxx 

skydække nat xxx xxx xxx xxx xxx 5,9 xxx xxx 1,7 1,5 xxx 

skydække gen xxx xxx xxx xxx xxx 6,2 xxx xxx 1,8 1,5 xxx 

vindstyrke dag 3,4 xxx xxx xxx xxx 2,1 xxx xxx 2,5 3,1 xxx 

vindstyrke nat xxx xxx xxx xxx xxx 1,9 xxx xxx 2,4 3,3 xxx 

vindstyrke gen xxx xxx xxx xxx xxx 2,0 xxx xxx 2,5 3,2 xxx 

nedbørsdøgn 13 xxx xxx 12 6 9 xxx 8   7   2 xxx 

snedøgn  - xxx xxx  - - - xxx -    -  - xxx 

sluddøgn  - xxx xxx  - - - xxx -    -  - xxx 

hagldøgn  - xxx xxx  - - - xxx -    -  - xxx 

regndøgn 13 xxx xxx 12 6 9 xxx 8    7  2 xxx 

tordendøgn  - xxx xxx   2 3 1 xxx -    3  - xxx 

stormdøgn xxx xxx xxx xxx xxx - xxx xxx    -  - xxx 

blæstdøgn xxx xxx xxx xxx xxx - xxx xxx    1  2 xxx 

vindstille  3 xxx xxx 10 3 6 xxx 4  11  2 xxx 

 

 

Juli måned 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

juli 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

skydække dag xxx xxx xxx xxx xxx 7,0 xxx xxx 4,4 3,5 xxx 

skydække nat xxx xxx xxx xxx xxx 5,6 xxx xxx 4,2 3,1 xxx 

skydække gen xxx xxx xxx xxx xxx 6,3 xxx xxx 4,3 3,3 xxx 

vindstyrke dag 2,7 xxx xxx xxx 3,5 3,0 xxx xxx 3,0 3,0 xxx 

vindstyrke nat xxx xxx xxx xxx xxx 2,2 xxx xxx 2,7 2,5 xxx 

vindstyrke gen xxx xxx xxx xxx xxx 2,6 xxx xxx 2,9 2,8 xxx 

nedbørsdøgn 5 xxx xxx 15 9 19 xxx xxx 11 11 xxx 

snedøgn - xxx xxx   - -   - xxx xxx   -   - xxx 

sluddøgn - xxx xxx   - -   - xxx xxx   -   - xxx 

hagldøgn - xxx xxx   - -   1 xxx xxx   -   - xxx 

regndøgn 5 xxx xxx 15 9 19 xxx xxx 11 11 xxx 

tordendøgn 2 xxx xxx   3 3   - xxx xxx   2   1 xxx 

stormdøgn xxx xxx xxx xxx xxx   - xxx xxx   -   1 xxx 

blæstdøgn xxx xxx xxx xxx xxx   1 xxx xxx   2   3 xxx 

vindstille - xxx xxx   3 3   1 xxx xxx   8   2 xxx 
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August måned 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

august 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

skydække dag xxx xxx xxx xxx xxx 4,9 xxx xxx 4,5 xxx xxx 

skydække nat xxx xxx xxx xxx xxx 4,2 xxx xxx 5,0 xxx xxx 

skydække gen xxx xxx xxx xxx xxx 4,5 xxx xxx 4,8 xxx xxx 

vindstyrke dag xxx xxx xxx xxx 3,5 2,9 xxx xxx 3,3 xxx xxx 

vindstyrke nat xxx xxx xxx xxx xxx 2,5 xxx xxx 3,0 xxx xxx 

vindstyrke gen xxx xxx xxx xxx xxx 2,7 xxx xxx 3,1 xxx xxx 

nedbørsdøgn xxx xxx xxx 16 15 13 xxx xxx 12 xxx xxx 

snedøgn xxx xxx xxx   -   -   - xxx xxx   - xxx xxx 

sluddøgn xxx xxx xxx   -   -   - xxx xxx   - xxx xxx 

hagldøgn xxx xxx xxx   -   -   - xxx xxx   - xxx xxx 

regndøgn xxx xxx xxx 16 15 13 xxx xxx 12 xxx xxx 

tordendøgn xxx xxx xxx   3 -   2 xxx xxx   1 xxx xxx 

stormdøgn xxx xxx xxx xxx xxx   1 xxx xxx   - xxx xxx 

blæstdøgn xxx xxx xxx xxx xxx   4 xxx xxx   2 xxx xxx 

vindstille 2 xxx xxx   3   1   7 xxx xxx   3 xxx xxx 

 

 

September måned 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

september 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

skydække dag xxx xxx xxx xxx xxx 4,1 xxx xxx 4,8 xxx xxx 

skydække nat xxx xxx xxx xxx xxx 4,5 xxx xxx 4,1 xxx xxx 

skydække gen xxx xxx xxx xxx xxx 4,3 xxx xxx 4,4 xxx xxx 

vindstyrke dag xxx xxx xxx xxx 3,7 5,0 xxx xxx 3,6 xxx xxx 

vindstyrke nat xxx xxx xxx xxx xxx 4,9 xxx xxx 3,7 xxx xxx 

vindstyrke gen xxx xxx xxx xxx xxx 5,0 xxx xxx 3,7 xxx xxx 

nedbørsdøgn 6 xxx xxx 17 12 11 xxx xxx  8 xxx xxx 

snedøgn - xxx xxx   -   -   - xxx xxx  - xxx xxx 

sluddøgn - xxx xxx   -   -   - xxx xxx  - xxx xxx 

hagldøgn - xxx xxx   -   -   - xxx xxx  - xxx xxx 

regndøgn 6 xxx xxx 17 17 11 xxx xxx  8 xxx xxx 

tordendøgn - xxx xxx   -   3   - xxx xxx  - xxx xxx 

stormdøgn xxx xxx xxx xxx xxx   2 xxx xxx  - xxx xxx 

blæstdøgn xxx xxx xxx xxx xxx 17 xxx xxx  6 xxx xxx 

vindstille 5 xxx xxx   -   8   1 xxx xxx  2 xxx xxx 

 

 

Oktober måned 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

oktober 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

skydække dag xxx xxx xxx xxx xxx 3,8 xxx xxx xxx 4,9 xxx 

skydække nat xxx xxx xxx xxx xxx 3,8 xxx xxx xxx 4,8 xxx 

skydække gen xxx xxx xxx xxx xxx 3,8 xxx xxx xxx 4,8 xxx 
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vindstyrke dag xxx xxx xxx xxx 3,0 4,9 xxx xxx xxx 4,3 xxx 

vindstyrke nat xxx xxx xxx xxx xxx 4,4 xxx xxx xxx 4,4 xxx 

vindstyrke gen xxx xxx xxx xxx xxx 4,7 xxx xxx xxx 4,4 xxx 

nedbørsdøgn 16 xxx xxx 16 8 17 xxx xxx xxx 16 xxx 

snedøgn   - xxx xxx   - -   8 xxx xxx xxx   - xxx 

sluddøgn   - xxx xxx   - -   2 xxx xxx xxx   - xxx 

hagldøgn   1 xxx xxx   - -   9 xxx xxx xxx   - xxx 

regndøgn 16 xxx xxx 16 8 10 xxx xxx xxx 16 xxx 

tordendøgn   - xxx xxx   - 1   - xxx xxx xxx   - xxx 

stormdøgn xxx xxx xxx xxx xxx   - xxx xxx xxx   3 xxx 

blæstdøgn xxx xxx xxx xxx xxx 13 xxx xxx xxx 13 xxx 

vindstille   1 xxx xxx   1 7   1 xxx xxx xxx   2 xxx 

 

 

November måned 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

november 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

skydække dag xxx xxx xxx xxx xxx 5,5 5,8 6,0 5,4 7,3 xxx 

skydække nat xxx xxx xxx xxx xxx 5,1 5,7 5,9 5,4 7,4 xxx 

skydække gen xxx xxx xxx xxx xxx 5,3 5,8 5,9 5,4 7,4 xxx 

vindstyrke dag xxx xxx xxx xxx xxx 3,3 3,3 3,4 4,5 3,5 xxx 

vindstyrke nat xxx xxx xxx xxx xxx 3,6 3,2 3,6 4,4 3,4 xxx 

vindstyrke gen xxx xxx xxx xxx xxx 3,5 3,3 3,5 4,5 3,5 xxx 

nedbørsdøgn xxx xxx xxx 14 xxx 18 17 13 20 18 xxx 

snedøgn xxx xxx xxx   - xxx   1   -   -   2   1 xxx 

sluddøgn xxx xxx xxx   2 xxx   -   -   1   -   - xxx 

hagldøgn xxx xxx xxx   1 xxx   2   -   -   -   1 xxx 

regndøgn xxx xxx xxx 13 xxx 17 17 13 19 17 xxx 

tordendøgn xxx xxx xxx   1 xxx   -   -   -   -   - xxx 

stormdøgn xxx xxx xxx xxx xxx   1   -   1   3   - xxx 

blæstdøgn xxx xxx xxx xxx xxx   5   -   6 10   4 xxx 

vindstille - xxx xxx   2 xxx   1   -   3   -   - xxx 

 

 

 

December måned 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

december 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

skydække dag xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 6,5 5,4 xxx 

skydække nat xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5,9 4,8 xxx 

skydække gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 6,2 5,1 xxx 

vindstyrke dag xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3,7 3,9 xxx 

vindstyrke nat xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3,8 3,9 xxx 

vindstyrke gen xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3,8 3,9 xxx 

nedbørsdøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 15 10 xxx 

snedøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   3 10 xxx 

sluddøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   3   - xxx 
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hagldøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   -   1 xxx 

regndøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 13 10 xxx 

tordendøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   -   - xxx 

stormdøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   -   1 xxx 

blæstdøgn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 10   9 xxx 

vindstille xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   3   6 xxx 

 

 

 

II: Vindretning i pct. 

 
Januar 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

jan 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   3,3   1,6 xxx 

nnv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   7,5   4,9 xxx 

nv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   6,7   9,8 xxx 

vnv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 18,3   3,3 xxx 

v xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   0,8   1,6 xxx 

vsv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   7,5   3,3 xxx 

sv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   1,7   3,3 xxx 

ssv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   2,5   0,8 xxx 

s xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   -   2,4 xxx 

ssø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   2,5   4,9 xxx 

sø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 11,7 14,6 xxx 

øsø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 20,8 13,8 xxx 

ø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   0,8   4,9 xxx 

ønø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   1,7 17,9 xxx 

nø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 10,8 10,6 xxx 

nnø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   3,3   2,4 xxx 

 

 

Februar 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

feb 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx    - xxx xxx 

nnv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   2,9 xxx xxx 

nv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   5,7 xxx xxx 

vnv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   7,6 xxx xxx 

v xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   1,0 xxx xxx 

vsv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   4,8 xxx xxx 

sv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   5,7 xxx xxx 

ssv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   1,0 xxx xxx 

s xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   4,8 xxx xxx 

ssø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   6,7 xxx xxx 

sø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 11,4 xxx xxx 
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øsø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 13,3 xxx xxx 

ø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   1,0 xxx xxx 

ønø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 12,4 xxx xxx 

nø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 18,1 xxx xxx 

nnø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   3,8 xxx xxx 

 

 

Marts 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

marts 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

nnv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

nv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

vnv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

v xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

vsv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

sv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ssv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

s xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ssø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

sø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

øsø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ønø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

nø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

nnø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

 

April 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

april 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   1,8 xxx 

nnv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   4,6 xxx 

nv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   5,5 xxx 

vnv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   5,5 xxx 

v xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   5,5 xxx 

vsv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   3,7 xxx 

sv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 12,8 xxx 

ssv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   3,7 xxx 

s xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   3,7 xxx 

ssø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   6,4 xxx 

sø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 10,1 xxx 

øsø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 11,0 xxx 

ø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 13,8 xxx 

ønø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   0,9 xxx 

nø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   9,2 xxx 
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nnø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   1,8 xxx 

 
Maj 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

maj 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n xxx xxx xxx xxx   -   1,7 xxx   6,5   8,3   2,7 xxx 

nnv xxx xxx xxx xxx 10,4   8,5 xxx   3,3   -   4,5 xxx 

nv xxx xxx xxx xxx   4,7   2,5 xxx   6,5   1,8   0,9 xxx 

vnv xxx xxx xxx xxx   1,9   4,2 xxx   5,4   1,8   8,9 xxx 

v xxx xxx xxx xxx   6,6   5,9 xxx   5,4   5,5   1,8 xxx 

vsv xxx xxx xxx xxx   2,8 13,6 xxx   2,2   3,7   2,7 xxx 

sv xxx xxx xxx xxx   1,9 16,1 xxx   4,3   3,7   4,5 xxx 

ssv xxx xxx xxx xxx   9,4   5,9 xxx   8,7   1,8    - xxx 

s xxx xxx xxx xxx   7,5   7,6 xxx   1,1   5,5   4,5 xxx 

ssø xxx xxx xxx xxx 16,9   9,3 xxx   2,2 13,8   5,4 xxx 

sø xxx xxx xxx xxx 15,1   6,8 xxx 10,9 12,8 26,8 xxx 

øsø xxx xxx xxx xxx   3,8   3,4 xxx   2,2   7,3 17,9 xxx 

ø xxx xxx xxx xxx   1,9   1,7 xxx   4,3 11,9 11,6 xxx 

ønø xxx xxx xxx xxx   0,9   2,5 xxx   7,6   6,4   0,9 xxx 

nø xxx xxx xxx xxx   9,4   6,8 xxx 10,9   8,3   7,1 xxx 

nnø xxx xxx xxx xxx   6,6   3,4 xxx 18,5   7,3   - xxx 

 
Juni 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

juni 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n   0,9 xxx xxx xxx   -   4,0 xxx   - 13,4   6,1 xxx 

nnv   2,6 xxx xxx xxx   1,7   7,1 xxx   3,5   7,2   2,6 xxx 

nv 18,1 xxx xxx xxx 11,1 14,1 xxx 16,8 19,6 19,3 xxx 

vnv   - xxx xxx xxx 14,5 23,2 xxx 16,8   9,3 16,7 xxx 

v 15,5 xxx xxx xxx 12,8 12,1 xxx   7,1   3,1 10,5 xxx 

vsv   3,4 xxx xxx xxx   9,4   5,1 xxx 15,0    -   3,5 xxx 

sv 12,1 xxx xxx xxx   6,8   5,1 xxx 10,6   2,1   2,6 xxx 

ssv   - xxx xxx xxx   5,1    - xxx   8,0   5,2   3,5 xxx 

s 10,3 xxx xxx xxx   2,6   2,0 xxx   4,4   7,2   5,3 xxx 

ssø   7,8 xxx xxx xxx 10,3   2.0 xxx   3,5   8,2   1,8 xxx 

sø 10,3 xxx xxx xxx   8,5   4,0 xxx   5,3 11,3 11,4 xxx 

øsø   7,8 xxx xxx xxx   2,6    - xxx   3,5   5,2   3,5 xxx 

ø   3,4 xxx xxx xxx   4,3   2,0 xxx   2,7   3,1   9,6 xxx 

ønø   - xxx xxx xxx   -   3,0 xxx   1,8    -   0,9 xxx 

nø   6,0 xxx xxx xxx   6,8 12,1 xxx   -   3,1   2,6 xxx 

nnø   1,7 xxx xxx xxx   3,4   4,0 xxx   0,9   2,1   - xxx 

 
Juli 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

juli 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 
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n   1,7 xxx xxx xxx   -   - xxx xxx   8,1   1,7 xxx 

nnv   9,2 xxx xxx xxx   2,5   1,8 xxx xxx   7,2   1,7 xxx 

nv 18,3 xxx xxx xxx 15,0 16,8 xxx xxx   9,0 12,0 xxx 

vnv 28,3 xxx xxx xxx 16,7 15,9 xxx xxx 10,8 15,4 xxx 

v   4,2 xxx xxx xxx   5,0 28,3 xxx xxx   9,0 10,3 xxx 

vsv   7,5 xxx xxx xxx 15,0 12,4 xxx xxx   5,4   6,0 xxx 

sv   2,5 xxx xxx xxx 13,3 13,3 xxx xxx 14,4   9,4 xxx 

ssv   4,2 xxx xxx xxx   9,2   4,4 xxx xxx 10,8   5,1 xxx 

s    - xxx xxx xxx   3,3   2,7 xxx xxx   7,2   3,4 xxx 

ssø   4,2 xxx xxx xxx   6,7   0,9 xxx xxx   4,5   4,3 xxx 

sø   1,7 xxx xxx xxx   4,2   0,9 xxx xxx   4,5 10,3 xxx 

øsø   6,7 xxx xxx xxx   7,5   0,9 xxx xxx    -   6,8 xxx 

ø   3,3 xxx xxx xxx   0,8   - xxx xxx   4,5   2,6 xxx 

ønø   3,3 xxx xxx xxx   0,8   - xxx xxx   1,8   1,7 xxx 

nø   4,2 xxx xxx xxx   -   1,8 xxx xxx   1,8   6,0 xxx 

nnø   0,8 xxx xxx xxx   -   - xxx xxx   0,9   3,4 xxx 

 
August 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

aug 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n xxx xxx xxx   -   1,6   1,0 xxx xxx   7,6 xxx xxx 

nnv xxx xxx xxx   7,1   4,9 13,5 xxx xxx   7,6 xxx xxx 

nv xxx xxx xxx 18,8   9,8 14,4 xxx xxx 11,8 xxx xxx 

vnv xxx xxx xxx 27,7 16,4   9,6 xxx xxx   5,9 xxx xxx 

v xxx xxx xxx 16,1   4,9   9,6 xxx xxx   1,7 xxx xxx 

vsv xxx xxx xxx 11,6 18,0 12,5 xxx xxx   5,0 xxx xxx 

sv xxx xxx xxx   8,0 13,9   9,6 xxx xxx   9,2 xxx xxx 

ssv xxx xxx xxx   4,5   0,8   5,8 xxx xxx   5,0 xxx xxx 

s xxx xxx xxx   2,7   5,7   1,9 xxx xxx   2,5 xxx xxx 

ssø xxx xxx xxx   1,8   6,6   7,7 xxx xxx   5,0 xxx xxx 

sø xxx xxx xxx   1,8   7,4   7,7 xxx xxx   1,7 xxx xxx 

øsø xxx xxx xxx   -   4,9   - xxx xxx 10,9 xxx xxx 

ø xxx xxx xxx   -   0,8   - xxx xxx   4,2 xxx xxx 

ønø xxx xxx xxx   -   0,8   - xxx xxx   8,4 xxx xxx 

nø xxx xxx xxx   -   3,3   4,8 xxx xxx 12,6 xxx xxx 

nnø xxx xxx xxx   -   -   1,9 xxx xxx   0,8 xxx xxx 

 
September 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

sept 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n xxx xxx xxx   -    -   - xxx xxx   - xxx xxx 

nnv xxx xxx xxx   2,1   7,4   1,7 xxx xxx   1,7 xxx xxx 

nv xxx xxx xxx 12,4 13,9   6,8 xxx xxx 13,0 xxx xxx 

vnv xxx xxx xxx   9,3 13,0   7,7 xxx xxx   3,5 xxx xxx 

v xxx xxx xxx   7,2   6,5   2,6 xxx xxx   1,7 xxx xxx 

vsv xxx xxx xxx   2,1 12,0   5,1 xxx xxx 15,7 xxx xxx 
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sv xxx xxx xxx 19,6 11,1 14,5 xxx xxx 21,7 xxx xxx 

ssv xxx xxx xxx 20,6   7,4   6,8 xxx xxx 14,8 xxx xxx 

s xxx xxx xxx 11,3   5,6   1,7 xxx xxx   0,9 xxx xxx 

ssø xxx xxx xxx   2,1   5,6 17,9 xxx xxx   4,3 xxx xxx 

sø xxx xxx xxx   5,2   6,5 23,1 xxx xxx   9,6 xxx xxx 

øsø xxx xxx xxx   4,1   1,9   3,4 xxx xxx   1,7 xxx xxx 

ø xxx xxx xxx   -   0,9   0,9 xxx xxx   - xxx xxx 

ønø xxx xxx xxx   2,1   2,8   - xxx xxx   2,6 xxx xxx 

nø xxx xxx xxx   2,1   3,7   7,7 xxx xxx   7,0 xxx xxx 

nnø xxx xxx xxx   -   1,9   - xxx xxx   1,7 xxx xxx 

 
Oktober 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

okt 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n   2,6 xxx xxx   0,9   -   5,7 xxx xxx xxx   - xxx 

nnv   7,8 xxx xxx   0,9   4,3   6,6 xxx xxx xxx   - xxx 

nv   5,2 xxx xxx   8,1   0,9 12,3 xxx xxx xxx   2,5 xxx 

vnv   1,7 xxx xxx 17,1   0,9 11,5 xxx xxx xxx   3,3 xxx 

v   3,4 xxx xxx 11,7   -   4,1 xxx xxx xxx   4,1 xxx 

vsv   5,2 xxx xxx 16,2   0,9 16,4 xxx xxx xxx 20,7 xxx 

sv   5,2 xxx xxx 11,7   0,9   7,4 xxx xxx xxx 14,0 xxx 

ssv   5,2 xxx xxx   4,5    -   3,3 xxx xxx xxx   9,1 xxx 

s   1,7 xxx xxx   0,9   4,3   0,8 xxx xxx xxx   9,1 xxx 

ssø   7,8 xxx xxx   4,5   9,6   2,5 xxx xxx xxx   9,9 xxx 

sø   5,2 xxx xxx   9,0 31,3   3,3 xxx xxx xxx 17,4 xxx 

øsø   4,3 xxx xxx 10,8 26,1   2,5 xxx xxx xxx   5,0 xxx 

ø 12,1 xxx xxx   0,9   7,0   3,3 xxx xxx xxx   3,3 xxx 

ønø   9,5 xxx xxx   -   5,2   4,1 xxx xxx xxx   1,7 xxx 

nø 22,4 xxx xxx   2,7   8,7 13,9 xxx xxx xxx   - xxx 

nnø   0,9 xxx xxx   -    -   2,5 xxx xxx xxx   - xxx 

 
 
November 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

nov 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n  1,0 xxx xxx   1,9 xxx   -   0,8   -   -   - xxx 

nnv   - xxx xxx   1,9 xxx   2,7   7,5   -   -   1,8 xxx 

nv   - xxx xxx   2,8 xxx 19,8 22,5  1,9   6,7   1,8 xxx 

vnv   - xxx xxx   2,8 xxx 17,1 18,3    -   1,7   - xxx 

v   9,7 xxx xxx   1,9 xxx   9,0   2,5   7,5   5,9   1,8 xxx 

vsv   - xxx xxx   3,7 xxx 11,7   6,7   4,7   8,4   8,2 xxx 

sv 12,6 xxx xxx   5,6 xxx   9,9 16,7 14,0 21,8   9,1 xxx 

ssv   7,8 xxx xxx   0,9 xxx   7,2   8,3 15,0 15,1 10,9 xxx 

s   1,9 xxx xxx   - xxx   2,7   1,7   8,4   6,7   8,2 xxx 

ssø   4,9 xxx xxx 13,0 xxx   4,5   0,8 10,3   5,9   3,6 xxx 
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sø   8,7 xxx xxx 26,9 xxx   5,4   4,2 25,2   6,7 14,5 xxx 

øsø   1,9 xxx xxx 24,1 xxx   6,3   1,7   1,9   4,2 15,5 xxx 

ø   5,8 xxx xxx 10,2 xxx   2,7   -   3,7   0,8   4,5 xxx 

ønø 20,4 xxx xxx   0,9 xxx    -   2,5   5,6   6,7 11,8 xxx 

nø 10,7 xxx xxx   3,7 xxx   0,9   3,3   1,9   8,4   7,3 xxx 

nnø 14,6 xxx xxx   - xxx    -   2,5    -   0,8   0,9 xxx 

 

 

December 1703-1712 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 

xxx= data mangler helt eller delvis 

dec 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx    -    - xxx 

nnv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   5,0   8,2 xxx 

nv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   6,6   5,5 xxx 

vnv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   6,6   8,2 xxx 

v xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   2,5   2,7 xxx 

vsv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 20,7   8,2 xxx 

sv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 11,6 15,5 xxx 

ssv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   5,0   4,5 xxx 

s xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   4,1   1,8 xxx 

ssø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   9,9   1,8 xxx 

sø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 11,6   8,2 xxx 

øsø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   3,3   8,2 xxx 

ø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   6,6   5,5 xxx 

ønø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   0,8   4,5 xxx 

nø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   3,3 10,0 xxx 

nnø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   2,5   7,3 xxx 

 

 

III: Vindhjørne i pct. (incl. vindstille)  

 

 

Januar måned 1703-12 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 
xxx data mangler helt eller delvis 

jan 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 14   9 xxx 

nv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   6 10 xxx 

v xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 26   8 xxx 

sv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   2   3 xxx 

s xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   5   8 xxx 

sø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 11 15 xxx 

ø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 23 37 xxx 

nø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 10 10 xxx 

stille xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   3   - xxx 
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Februar måned 1703-12 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 
xxx data mangler helt eller delvis 

feb 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   6 xxx xxx 

nv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   5 xxx xxx 

v xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 13 xxx xxx 

sv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   5 xxx xxx 

s xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 12 xxx xxx 

sø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 11 xxx xxx 

ø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 25 xxx xxx 

nø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 17 xxx xxx 

stille xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   6 xxx xxx 

 

 

Marts måned 1703-12 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 
xxx data mangler helt eller delvis 

marts 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

nv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

v xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

sv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

s xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

sø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

nø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

stille xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

 
April måned 1703-12 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 
xxx data mangler helt eller delvis 

april 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   8 xxx 

nv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   5 xxx 

v xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 14 xxx 

sv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 12 xxx 

s xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 13 xxx 

sø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 10 xxx 

ø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 24 xxx 

nø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   9 xxx 

stille xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   5 xxx 

 

Maj måned 1703-12 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 
xxx data mangler helt eller delvis 

maj 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n xxx xxx xxx xxx 15 13 xxx 22 14   7 xxx 

nv xxx xxx xxx xxx   4   2 xxx   5   2   1 xxx 
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v xxx xxx xxx xxx 10 23 xxx 10 10 13 xxx 

sv xxx xxx xxx xxx   2 15 xxx   3   3   4 xxx 

s xxx xxx xxx xxx 29 22 xxx   9 19   9 xxx 

sø xxx xxx xxx xxx 13   7 xxx   9 12 25 xxx 

ø xxx xxx xxx xxx   6   7 xxx 11 23 28 xxx 

nø xxx xxx xxx xxx   8   7 xxx   9   7   7 xxx 

stille xxx xxx xxx xxx 14   4 xxx 21 10   6 xxx 

 
Juni måned 1703-12 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 
xxx data mangler helt eller delvis 

juni 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n   5 xxx xxx xxx   5 14 xxx   4 19   8 xxx 

nv 18 xxx xxx xxx 11 13 xxx 16 16 19 xxx 

v 18 xxx xxx xxx 36 36 xxx 37 10 30 xxx 

sv 12 xxx xxx xxx   7   4 xxx 10   2   3 xxx 

s 18 xxx xxx xxx 17   4 xxx 15 17 10 xxx 

sø 10 xxx xxx xxx   9   4 xxx   5   9 11 xxx 

ø 11 xxx xxx xxx   7   4 xxx   7   7 14 xxx 

nø   6 xxx xxx xxx   7 11 xxx   -   2   3 xxx 

stille   2 xxx xxx xxx   2 10 xxx   6 18   3 xxx 

 
Juli måned 1703-12 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 
xxx data mangler helt eller delvis 

juli 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n 12 xxx xxx xxx   2   2 xxx xxx 15   7 xxx 

nv 18 xxx xxx xxx 15 17 xxx xxx   8 12 xxx 

v 40 xxx xxx xxx 35 56 xxx xxx 23 31 xxx 

sv   3 xxx xxx xxx 13 13 xxx xxx 13   9 xxx 

s   8 xxx xxx xxx 19   8 xxx xxx 20 12 xxx 

sø   2 xxx xxx xxx   4   1 xxx xxx   4 10 xxx 

ø 13 xxx xxx xxx   9   1 xxx xxx   6 11 xxx 

nø   4 xxx xxx xxx   -   2 xxx xxx   2   6 xxx 

stille   - xxx xxx xxx   3   1 xxx xxx   9   2 xxx 

 

August måned 1703-12 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 
xxx data mangler helt eller delvis 

aug 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n xxx xxx xxx   7   6 15 xxx xxx 15 xxx xxx 

nv xxx xxx xxx 18 10 13 xxx xxx 11 xxx xxx 

v xxx xxx xxx 54 39 29 xxx xxx 12 xxx xxx 

sv xxx xxx xxx   8 14   9 xxx xxx   9 xxx xxx 

s xxx xxx xxx   9 13 14 xxx xxx 12 xxx xxx 

sø xxx xxx xxx   2   7   7 xxx xxx   2 xxx xxx 

ø xxx xxx xxx   -   6   - xxx xxx 23 xxx xxx 
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nø xxx xxx xxx   -   3   5 xxx xxx 12 xxx xxx 

stille xxx xxx xxx   2   2   8 xxx xxx   4 xxx xxx 

 

September måned 1703-12 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 
xxx data mangler helt eller delvis 

sept 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n xxx xxx xxx   2   8   2 xxx xxx   3 xxx xxx 

nv xxx xxx xxx 12 13   7 xxx xxx 13 xxx xxx 

v xxx xxx xxx 18 28 15 xxx xxx 20 xxx xxx 

sv xxx xxx xxx 20 10 14 xxx xxx 21 xxx xxx 

s xxx xxx xxx 34 17 26 xxx xxx 20 xxx xxx 

sø xxx xxx xxx   5   6 23 xxx xxx   9 xxx xxx 

ø xxx xxx xxx   6   5   4 xxx xxx   4 xxx xxx 

nø xxx xxx xxx   2   3   8 xxx xxx   7 xxx xxx 

stille xxx xxx xxx   1 10   1 xxx xxx   3 xxx xxx 

 

Oktober måned 1703-12 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 
xxx data mangler helt eller delvis 

okt 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n 11 xxx xxx   2   4 15 xxx xxx xxx   - xxx 

nv   5 xxx xxx   8   1 12 xxx xxx xxx   2 xxx 

v 10 xxx xxx 45   2 31 xxx xxx xxx 28 xxx 

sv   5 xxx xxx 11   1   7 xxx xxx xxx 14 xxx 

s 14 xxx xxx 10 13   6 xxx xxx xxx 28 xxx 

sø   5 xxx xxx   9 29   3 xxx xxx xxx 17 xxx 

ø 26 xxx xxx 11 36 10 xxx xxx xxx 10 xxx 

nø 22 xxx xxx   3   8 14 xxx xxx xxx   - xxx 

stille   2 xxx xxx   1   6   2 xxx xxx xxx   1 xxx 

 

November måned 1703-12 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 
xxx data mangler helt eller delvis 

nov 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n 15 xxx xxx   4 xxx   3 11   -   1   3 xxx 

nv   - xxx xxx   3 xxx 20 23   2   7   2 xxx 

v   9 xxx xxx   8 xxx 37 28 11 16 10 xxx 

sv 13 xxx xxx   5 xxx 10 17 13 22   9 xxx 

s 14 xxx xxx 14 xxx 14 11 32 28 23 xxx 

sø   9 xxx xxx 26 xxx   5   4 24   7 14 xxx 

ø 28 xxx xxx 34 xxx   9   4 10 12 32 xxx 

nø 11 xxx xxx   4 xxx   1   3   2   8   7 xxx 

stille   1 xxx xxx   2 xxx   1   -   6   -   - xxx 
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December måned 1703-12 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund) 
xxx data mangler helt eller delvis 

dec 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 gen 

n xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   7 14 xxx 

nv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   7   5 xxx 

v xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 29 18 xxx 

sv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 11 14 xxx 

s xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 19   8 xxx 

sø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 11   8 xxx 

ø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 11 17 xxx 

nø xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   3   9 xxx 

stille xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   2   7 xxx 

 

 

 

 

 

 

Stormflod i 1700-tallet 

 

Da et hovedformål med disse bøger har været at samle viden om vejret i 1700-tallet følger her 

stormflodsberetninger som jeg har fundet i DMI reports fra 1991, udarbejdet af Ib Gram-Jensen 

under titlen ”Stormfloder”. Som hovedregel har jeg kun medtaget de stormfloder som Gram-Jensen 

finder sikkert dokumenteret. Vedrørende kildehenvisninger henvises til Gram-Jensens værk. 

 

1701 

 

Walther (øjenvidne) oplyser intet om datoen. Terpager har den 16./17. oktober. Storme og regn i 8 

dage op til stormfloden. Frygtelig storm og uvejr fra SW fremkaldte om natten en høj stormflod, der 

vendte tilbage dagen efter, da stormen tog til igen, Purrenkog og den nye kog ved Ulvesbüll 

oversvømmet. 

 

1702 

 

Ubeskriveligt stærke storme i årets begyndelse. Digebrud ved Purrenkog og mange andre kog. Kuss 

formoder, at dette forårsagedes af ”Fastelavnsstormfloden”, der må være den af Petersen & Rohde 

omtalte stormflod 28.2 (Hamburg). (JER: for året 1702 findes i øvrigt hverken skibsjournaler eller 

oplysninger hos Klingenberg, dog oplyser han at det var mildt i december). 

 

1703 

 

Den 8. december meget stærk NW-storm, digerne slemt beskadiget; vandet stod 1½ fod højt i 

præstegården på Nordstrandischmoor, skal i Husum have stået så højt som i 1634. Betydelig skade i 

Glückstadt. Walther (øjenvidne) giver ikke den præcise dato. (JER: den store storm i England, der 

varede i flere dage). 

 

1704 
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Den 7. december. På grund af oversvømmelse kunne ingen nå frem til kirken i Randerup.(JER: der 

findes ingen skibsjournaler for 1704 og Klingenberg omtaler ikke en tilsvarende begivenhed). 

 

1706 

 

I 1706 og 1709 fyldtes Køge havn med sand og tang. Petersen siger, at en stærk storm 5.-6. 11 1706 

fyldte havnen med sand og tang, men siger intet om stormflod. 

 

1707 

 

Den 4. december var i Randerup stor flod og stærk torden og lynild. 

 

1708 

 

I januar var der oversvømmelse i Bogense, så al forbindelse med landet udenom var afbrudt en hel 

dag. Det er ikke sikkert, at oversvømmelsen skyldtes stormflod. (JER: der foreligger ikke 

skibsjournaler for januar 1708). 

 

1709 

 

Ifølge Petersen tilstoppede en stærk storm 27.10. 1709 Køge havn med sand og tang- men intet om 

stormflod. 

 

1710 

 

Den 17. juni ifølge Walther (øjenvidne) alt kvæg på Ponshallig druknet, den skårne tørv på 

Nordstrandischmoor skyllet bort. 

 

Den 26./27. juli ifølge Walther (øjenvidne) Hallstedter marsk oversvømmet, da diget blev 

gennembrudt; høet blev skyllet bort fra Halligerne, høsten slemt skadet ved Randerup. 

 

Den 21. december gjorde stormfloden igen kirken i Randerup utilgængelig. 

 

1711 

 

Den 1. november forsvandt den sidste rest af ”Den hvide Klippe” på Helgoland. (JER: storm eller 

stormende ifølge skibsjournaler). 

 

1714 

 

Mellem den 8. og 9. januar var i Randerup en stor flod. (JER: storm eller stormende ifølge 

skibsjournaler). 

 

20. februar gik Arresøen over sine bredder ved en S-storm og tvang indbyggerne i Huseby til at 

flygte. (JER: storm eller stormende  ifølge skibsjournaler). 

 

1715 
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I første uge af 1715 var Huseby ved Arresøen atter oversvømmet. Ingen omkomne, men vandet stod 

over bugen på hestene. Byen var kun tilgængelig for ridende eller kørende ikke til fods. (JER: storm  

den 5. februar ifølge skibsjournaler). 

 

Den 13./14. februar en stor flod (Randerup). (JER: storm eller stormende ifølge skibsjournaler). 

 

Den 3.-4. marts blev varelagre beskadiget i Hamburg og vandet stod ind i præstegården på 

Nordstrandischmoor. (JER: storm eller stormende ifølge skibsjournaler). 

 

1717  

 

24./25. december. Julestormfloden. En af de værste katastrofer på nordsøkysterne. Mere end 11.500 

mennesker og 100.000 stykker kvæg meldes omkommet, næsten 5.000 bygninger ødelagt og 

omkring 6.000 kvadratkilometer oversvømmet i de ramte områder. Vandstanden 4,61 m over Tysk 

Normal Nul i Tönningen. Stærk NW-storm. (JER: storm eller stormende ifølge skibsjournaler). 

 

1718 

25./26. februar. Isflod. Ikke så høj som stormfloden 24/25. december 1717, men forårsagede 

enorme skader, fordi digerne endnu ikke var udbedrede efter forrige stormflod. Meget omfattende 

oversvømmelser. W- og NW-storm. (JER: storm eller stormende ifølge skibsjournaler). 

 

1719 

 

12. november. Vandet brød igennem ved Eddelak, store oversvømmelser; digerne slemt beskadiget 

andre steder, Pellworm næsten overskyllet. (JER: storm eller stormende ifølge skibsjournaler). 

 

1720 

 

Den 31. december. I hele Slesvig undgik kun 2 kog- i Tønder amt- oversvømmelse. Vinden var ikke 

så stærk og vedvarende som 24.-25. 12 1717 eller 25.2 1718, men stormflodshøjden var større. 

Meget store skader. Helgoland skilt fra Düne. Wilstermarsken oversvømmet. Harboøre fuldstændigt 

oversvømmet, men havet brød ikke igennem til Limfjorden. (JER: storm eller stormende ifølge 

skibsjournaler). 

 

1721 

 

Februar. Stor isflod, der mange steder voldte meget store skader på digerne. Eiderstedtische 

Chronik er muligvis ikke øjenvidneberetning helt igennem, men den er i overensstemmelse med 

andre kilder, hvor kontrol er mulig, og synes særdeles pålidelig. 7.7 1721 udstedtes plakat om lotteri 

i København til digernes reparation i Slesvig, Oldenburg og omliggende lande. 

 

1723 

 

Den 31. december. Havet brød ind i Nisum Fjord og 6 gårde blev på få timer ødelagt. (JER: storm 

eller stormende ifølge skibsjournaler). 

 

 

1726 
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16. oktober. Digerne meget slemt beskadiget. Südermarsch undgik på et hængende hår 

oversvømmelse. (JER: storm eller stormende ifølge skibsjournaler). 

 

1736 

 

24. november. Stærk NW-storm. Digebrud og dødsofre i Holsten, skader men ikke digebrud i 

Oldenburg, næsten halvdelen af Altstadt i Hamburg oversvømmet, store skader på varelagre. 

Stormfloden kun nogle få tommer lavere end i 1717. Stort tab af kvæg. (JER: storm eller stormende 

ifølge skibsjournaler). 

 

1741 

 

Ifølge Trap blev Limfjordstangen gennembrudt ved Thorsminde, åbningen holdt til i 1804. 

 

1742 

 

8. januar. Frygtelig storm og høj stormflod truede byen Heiligenhafen på Holstens østersøkyst 

alvorligt. (JER: storm eller stormende ifølge skibsjournaler). 

 

1744 

 

Den 20. december. En landtange, der fra Sallingland strakte sig sig så langt mod Hvalpsund som til 

midten af fjorden blev skyllet væk. (JER: storm eller stormende ifølge skibsjournaler). 

 

Den 25. december. Præsten kunne ikke komme til kirken i Halsted på Lolland på grund af højvande 

med isflager mellem Store og Lille Avnede. (JER: storm eller stormende ifølge skibsjournaler).  

 

1745 

 

16.-17. april. Hasseldorfer Marsch oversvømmet, skaden så stor at landsbyen måtte flyttes og land 

prisgives, ved at Elbdigerne blev trukket tilbage. (JER: storm eller stormende ifølge skibsjournaler). 

 

1747 

 

26.-28. februar. Anløbsbroen i Assens beskadiget af storm og stormflod; oplagret tømmer skyllet 

væk under uvejret. Beretningen bygger på dokumenter.(JER: der foreligger ingen skibsjournaler). 

 

1751 

 

11.-12. september.  Meget stor stormflod ved Slesvig-Holstens vestkyst. I Hamburg vandstand på 

niveau med 24.-25. 12, 1717. Skaden var mindre dennegang på grund af bedre diger og større 

årvågenhed. Kuss og Kjøbenhavns Post-Rytter taler dog om dødsofre. NW-storm. (JER: storm eller 

stormende ifølge skibsjournaler). 

 

1754 
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Biskop Brorson beretter i sin visitatsbog, at han 17.10. 1754 på grund af højvande ikke kunne 

komme over til Fanø. Det er tvivlsomt, om der er tale om stormflod. 

 

1756 

 

20. januar. Stærk NW-storm. Ved anløbsbroen i Husum stod vandet 1 fod lavere end 11.9. 1751; 

digebrud ved Glückstadt, Wilstermarsch, Itzehoe, Stapelholm, Sønderstabel (over 36 brud) og ved 

Recker og Dehler Kog og omfattende oversvømmelser. Tønder amts dige slemt beskadiget. (JER: 

storm eller stormende ifølge skibsjournaler). 

 

7. oktober. ”Orkan” fra W, derefter WNW. Stormflod af samme størrelsesorden som 24.-25. 12 

1717, 25.2. 1718 og 11.9 1751. Vandstanden i Hamburg noget højere end 24.-25. 12 1717. 

Vandstanden ved Tönningen 4,87 m over Tysk Normal Nul. Kuss og Kjøbenhans Post-Rytter 

omtaler dødsofre, men skaden synes ikke at have været så stor som 24.-25. 12 1717. (JER: storm 

eller stormende ifølge skibsjournaler). 

 

1757 

 

19. januar. Isflod ved Slesvig- Holstens vestkyst, der beskadigede digerne, vandstanden ikke 

påfaldende høj. (JER: storm eller stormende ifølge skibsjournaler). 

 

I marts skal Pelworm have lidt slem skade ved en stormflod.(JER: ifølge Luxdorph var det stærk 

storm fra den 23.-25. marts med store ødelæggelser i skovene). 

 

1760 

13. oktober. E-storm, stærkere end nogen i mands minde. Vandstanden 4 m over det normale. 6 

skibe strandet. Berlingske Tidende omtaler storm og oversvømmelse i Århus. (JER: storm eller 

stormende ifølge skibsjournaler). 

 

20. november højvande i Stör-floden, digerne langs floden gennembrudt 4 steder. Det er tvivlsomt 

om der er tale om stormflod eller andre årsager til højvandet. (JER: storm eller stormende ifølge 

skibsjournaler). 

 

Omkring jul. I Nissum fjord. En uventet stormflod, der nåede en hidtil uset højde og beskadigede 4 

gårde slemt. (JER: storm fra 25.-27. december ifølge skibsjournaler). 

 

1763 

 

30.-31. december. Vandet stod 1 alen højt i Randerup præstegård. Stör-floden gennembrød digerne 

3 steder. 2 mænd skal være druknet ved Lundvad på vej til Skive på grund af højvande og drivis.  

 

1770 

 

16.-19. februar. Frygtelig storm langs Jyllands vestkyst. Havnen i Nordby på Fanø delvis ødelagt.  

 

Begyndelsen af december. Under en storm ledsaget af højvande strandede en hval. Det er tvivlsomt 

om der var nogen stormflod, men det er ikke umuligt. (JER: muligvis 6.-8. december). 
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1783 

 

7. september. Stærk SW-storm, høstet korn blev ved Harboøre skyllet bort af havet.  

 

1785 

 

30. oktober. Overordentlig stærk SW-storm, vandet stod højere end i mands minde i Helsingør. 

 

1788 

 

25. januar. WNW-storm forårsagede høj stormflod, vandet stod 17 fod 7 tommer højt ved Hamburg; 

digerne overskylledes nogle steder mellem Hamburg og Cuxhaven, mange steder stod vandet helt 

op til toppen af digerne - for eksempel i Wesselburen sogn. Værftet på halvøen Galmsbüll delvist 

skyllet bort. Stormfloden skal have været den højeste i 18 år. 

 

1791 

 

21.-22- marts. NW-storm. I Hamburg og Ditmarsken. Vandstanden mindede om 1717, 1751, 1756 

og 1792 i Hamburg, hvor der måltes 20 fod 2½ tomme; omfattende oversvømmelser i byen. 

Havdigerne i Ditmarsken blev ikke gennembrudt, digerne ved Eideren blev det og der var 

oversvømmelser. Skaden synes at have været ret begrænset, men Altonaischer Mercurius omtaler 

dødsofre i Hamburg. 

 

1792 

 

11. marts. Indtraf en stormflod, der bortskyllede en mængde klitter både på Mandø og Fanø. 

 

7.-12. december. Stormperiode. N-storm i Sæby. WNW-storm ved Hamburg (Kuss), SW og W, så 

NW 10.12. (Altonaischer Mercurius 13.12). Landtangen nord for Sæby gennembrudt af havet, som 

oversvømmede byen så langt som til Algade 7./8. 12. Stormflodsskader på Helgoland. 

Oversvømmelse ved Emmerlev 10.-11. 12 (Trøjborg godsarkiv). Århundredets største 

stormflodshøjde - 20 fod 6 tommer- i Hamburg og Altona. Nogle sogne i Nordditmarsken, Itzehoe, 

blandt øerne især Pelworm, og mere end alle andre lokaliteter Wiedingharde led alvorlig skade. 

Andetsteds blev digerne beskadiget, men udsattes ikke for katastrofale brud. 

 

19. december. Stærkere storm end 11.12., men mere kortvarig. Digebrud ved Kiebizmoor. St. 

Annen oversvømmet. Ingen dødsofre. Lavere vandstand end ved forrige stormflod. Altonaischer 

Mercurius 24.12 1792 omtaler ”orkan” den 19., men ikke stormflod. 

 

1793    

 

3. marts. Vandet stod 18 fod højt i Hamburg. Ditmarsken og Pelworm ramtes af alvorlige 

oversvømmelser. Kuss melder ikke om dødsofre , men agerlandet led meget under denne og den 

forrige stormflod. Den alvorligste følge synes at have været, at både vinter- og sommerafgrøderne 

blev ødelagt. Altonaischer Mercurius 4.3. 1793 omtaler storm, men ikke stormflod. 

 

10.-11. december. Brev af 27.2. 1794 fra flere af Trøjborgs fæstere i Emmerlev omtaler 

oversvømmelse 10.-11. 12. ”afvigte år” ved Emmerlev. Jorden medtaget af sand. 
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1794  

 

24.-26. januar på Slesvig-Holstens vestkyst. Ingen dødsofre, ringe skade på boliger, men så megen 

mere på diger og jordejendomme. Digerne i Ditmarsken og Eidersted led alvorlig skade, men blev 

ikke gennembrudt; Pelworm stod under 7-8 fod vand; Stapelholm og området ved Friedrichstadt 

ramt af digebrud, også oversvømmelser andetsteds. I det mindste nogle steder var landet 

oversvømmet til midt i februar. Storm fra S, til tider SW. Flere af Trøjborgs fæstere i Emmerlev 

omtaler i brev af 27.12. 1794 oversvømmelse der den 25.-26. Jorden led skade af sand. Beretningen 

om oversvømmelsen på Pelworm er af den stedlige præst, E.C. Kruse, dateret 16.2 1794 og således 

troværdig. 

 

1800 

 

4. november. En del af en landtange ved Hvalpsund skyllet bort under ”orkanen” 4. 11. 1800- 

Kilden er hverken samtidig (den er fra 1805) eller en øjenvidneberetning. 

 

 

 

Døgntemperaturen i april-juni i årene 1751-1800. 
(tilsvarende for månederne fra november til marts findes i bogen ”Krig, pest og dårligt vejr”, Bd. 2 

(2018) og for månederne juli-oktober i bogen ”Klimaet i Danmark i 1700-tallet” (2020). 

 

 

Temperaturen i April 1751-1800 (°C) 

 

Temperaturgangen i April (°C) 

 

 

 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 gen 

1 2,2 5,2   4,3 -1,6 3,8 -0,8   5,0  2,7 3,3 2,0 5,2   1,7 2,8 

2 2,3 5,5   4,4   0,3 2,5 -1,0   3,3  0,5 3,7 1,1 4,3   1,6 2,4 

3 2,0 4,5   5,1   0,2 3,7   0,3   2,3 -0,7 5,0 1,0 4,5   1,8 2,5 

4 2,1 5,0   4,9   0,2 3,6 -1,0   2,2 -0,5 6,7 2,1 4,6   2,4 2,7 

5 1,8 5,0   5,1   1,7 2,7 -2,8   0,7 -0,8 7,1 3,8 5,0   2,6 2,7 

6 2,5 2,0   4,9   1,7 3,3 -1,9   2,0 -0,4 7,3 4,3 5,1   0,9 2,6 

7 3,3 2,1   3,1   2,0 3,2 -1,5   3,7  0,5 7,7 4,0 5,7   2,6 3,0 

8 3,6 2,5   1,9   2,8 2,0 -1,2   2,5  1,3 6,8 4,5 5,8   3,8 3,0 

9 4,6 2,1   1,1   3,1 2,6 -0,5   5,1  2,3 5,6 4,3 6,2   4,3 3,4 

10 4,8 2,5   1,3   3,0 3,0 -0,2   6,2  3,2 5,0 4,2 6,5   4,6 3,7 

11 4,1 2,3   1,9   3,6 3,7  1,1   4,8  3,7 4,8 4,3 4,5   5,7 3,7 

12 4,0 3,2   2,1   4,6 5,7  2,1   4,0  3,3 5,2 4,3 4,0   6,3 4,1 

13 4,0 3,0   2,3   5,5 6,1  2,7   4,0  0,1 5,1 5,3 5,3   6,3 4,1 

14 4,0 3,7   2,6   3,3 6,1  3,5   2,5 -1,8 5,3 4,3 5,5   6,7 3,8 

15 4,7 4,7   3,9   3,2 7,3  3,3   2,3 -1,2 4,1 4,0 5,1   5,4 3,9 

16 5,0 4,7   4,1   2,7 8,6  3,6   3,1  0,3 0,8 3,5 5,2   5,1 3,9 
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17 5,8 5,6   4,3   2,0 9,3  2,6   3,7  1,2 2,2 2,6 5,0   5,9 4,2 

18 6,6 5,8   5,6   2,1 7,0  3,0   5,2  2,6 2,2 3,2 6,0   8,4 4,8 

19 6,8 6,5   6,1   2,0 6,5  4,0   6,8  3,6 2,8 4,8 5,7   8,2 5,3 

20 4,7 6,5   6,7   2,0 8,3  3,3   8,7  5,7 4,6 5,3 7,0   7,9 5,9 

21 4,1 5,8   7,9   2,8 5,6  4,2   9,3  6,2 4,6 7,3 7,7   9,2 6,2 

22 4,7 6,6   9,1   3,1 5,2  0,5 10,6  6,8 4,6 8,2 6,3 10,4 6,3 

23 5,3 7,2 10,1   2,2 5,1  2,0   9,0  6,8 4,3 6,8 5,7 11,8 6,4 

24 5,0 8,1 11,2   3,1 3,7  3,0   3,7  5,8 4,0 7,8 5,1 10,6 5,9 

25 6,2 9,7   8,9   4,1 2,6  3,1   3,7  6,3 4,7 8,7 5,2 10,2 6,1 

26 6,3 9,6   9,4   3,1 3,2  2,8   4,3  7,6 5,8 8,1 5,6 10,9 6,4 

27 5,7 7,6   9,8   4,9 6,1  2,1   4,3  8,3 7,1 7,3 5,6 12,4 6,8 

28 4,3 7,1 10,8   5,3 5,2  1,6   5,2  6,5 7,7 6,5 3,8 13,2 6,4 

29 4,1 8,1 11,9   6,1 5,6  0,1   7,5  4,7 8,7 6,5 4,1 13,4 6,7 

30 4,5 9,1 10,3   6,4 3,0  1,0   8,7  4,7 8,8 6,8 6,0 14,1 7,0 

 

 

 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 gen 

1 2,9 6,6   3,8   2,7  2,2  3,5   1,7   3,0 -0,8  0,4 1,3   2,0 2,4 

2 2,9 7,6   4,6   3,1  0,7  4,0   1,5   0,7  0,7 -1,0 1,6   5,5 2,7 

3 1,6 6,9   4,0   2,7  1,1  6,1   2,6  -0,1 -0,4 -1,5 1,6   6,3 2,6 

4 1,6 6,2   3,6   2,0  1,9  5,6   2,2   0,7  0,2  0,4 3,1   7,8 2,9 

5 1,6 6,8   4,6   1,9  2,8  5,8   2,9   1,9  0,7  1,2 5,1   7,8 3,6 

6 3,2 5,7   4,6   2,6  2,2  1,7   2,5   1,5 -6,5  1,0 6,2   5,6 2,5 

7 1,3 5,3   4,7   2,8  1,4 -0,8  -0,9   1,9 -7,1  4,9 6,7   4,6 2,1 

8 1,6 3,8   4,5   3,7  2,8  0,0  -0,1   2,2 -3,1  6,6 5,5   7,4 2,9 

9 0,9 3,2   4,6   4,6  4,9  1,1   1,2   2,4 -0,5  7,0 4,5   4,8 3,2 

10 1,7 3,1   4,0   5,0  7,1  0,6   2,6   2,9  0,1  1,7 5,1   3,8 3,1 

11 2,1 3,7   2,3   5,1  7,3  1,1   6,2   2,7 -1,3  2,2 4,2   5,4 3,4 

12 2,6 4,1   1,7   4,6  5,8  4,7   8,1   3,0 -0,3  4,1 5,7   3,9 4,0 

13 3,8 4,8   2,0   5,0  3,7  8,2   9,1   3,4  1,7  7,1 4,7   4,1 4,8 

14 4,8 4,6   3,1   7,0  1,7  9,3   9,6   2,5  1,2  5,4 5,7   4,0 4,9 

15 5,1 3,1   4,0   7,1 -0,3  6,8   9,1   3,9  1,6  4,5 4,2   6,1 4,6 

16 5,3 2,7   4,2   6,2 -0,8  4,5   7,9   4,0 -0,8  5,4 6,2   9,4 4,5 

17 6,3 2,3   4,3   4,7 -1,7  6,3   6,6   4,4  2,1  0,7 7,8   5,9 4,1 

18 6,4 2,6   4,6   6,7 -0,9  8,5   6,0   4,2  2,2  1,1 8,1   4,6 4,5 

19 5,3 3,3   4,8   7,6  0,4  8,5   7,0   4,5  1,6  1,2 9,3   3,1 4,7 

20 5,2 3,6   4,6   8,0  2,2  8,2   8,7   3,2  2,5  1,4 6,6   3,8 4,8 

21 5,4 3,7   5,8   7,5  2,1  8,0   3,9   4,7  3,1  2,6 8,2   4,6 5,0 

22 5,7 4,2   7,5   7,5  2,9  7,3   4,9   5,5  3,6  3,7 7,2   4,5 5,4 

23 6,6 5,1   9,3   7,5  2,2  6,3   5,2   5,7  5,4  4,2 6,1   6,0 5,8 

24 4,3 6,6 10,0   7,7  2,4  8,2   5,7   6,1  5,9  4,6 6,5   5,5 6,1 

25 4,1 5,7 10,2   8,0  3,2  8,2   6,0   5,2  5,6  3,7 6,3   5,9 6,0 

26 3,2 4,4 10,6   8,3  4,1  7,8   8,0   6,5  4,4  5,0 6,3   6,9 6,3 

27 4,1 3,9   9,0   9,0  4,7  6,2   8,2   8,6  3,4  3,0 7,5   8,4 6,3 

28 4,2 3,2   6,5   9,3  6,1  5,1   8,9 11,5  3,1  2,7 7,3 10,0 6,5 

29 4,4 4,3   6,8 10,2  5,1  6,1 11,1   8,7  3,9  2,4 5,1 12,6 6,7 
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30 6,9 5,3   8,3   9,2  5,1  5,7   9,0 10,0  4,6  3,9 5,7 11,8 7,1 

 

 

 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

1   1,1   5,0 -1,0   4,0 3,0 -2,0  -2,0 5,0   6,0 -4,7 -1,7   3,9   0,1 

2   3,1   3,7  3,0   6,0 3,0 -4,0  -1,0 7,4   7,5 -2,8 -0,8   4,8   0,1 

3   4,4   5,0  3,0   6,0 7,0  0,0   0,0 6,4   9,7 -5,4 -2,2   5,8   2,0 

4   5,2   3,0  3,5   6,0 4,0  2,0  -0,5 4,4   9,7 -2,5 -3,3   6,7   3,9 

5   3,7   2,0 -1,0   7,0 5,0  1,0   2,0 5,6   3,7  0,2 -2,3   4,5   5,4 

6   5,1   2,8  1,0   9,0 5,0  1,0   2,5 6,7   2,4  2,2 -1,4   2,0   3,6 

7   5,1   3,0  3,0   9,0 3,0  1,0   4,0 6,6   7,0  2,7  2,9   6,4   2,0 

8   6,0   2,3  4,0   9,0 6,0  1,0   6,0 3,9   7,6  2,4  3,4   3,3   3,3 

9   1,1   3,0  4,0 10,0 5,0  1,0   6,0 4,0   8,0  2,0  1,1  -0,6   6,7 

10   3,7   4,6  4,0   6,0 5,0  2,0   7,0 4,5   9,7  0,6  1,0  -0,4   7,9 

11   4,9   4,8  4,0   7,0 4,0  2,0   8,0 5,5   9,7  1,7  3,1   0,8 10,1 

12  -0,5   6,1  8,0   7,0 4,0  2,0   9,0 5,1   6,6  3,7  4,6   2,0 10,8 

13  -1,9   2,3  9,0   7,0 5,0 -2,0   7,0 5,5   5,0  5,4  3,5   3,9 11,1 

14   1,1   2,7  6,0   4,0 8,0 -1,0   7,0 4,7   6,7  3,5  1,9   4,8   9,5 

15   3,5   6,2  4,0   2,0 8,0  3,0   7,5 6,0   8,0  3,0  3,7   7,3   6,4 

16   5,2   4,3  6,0   3,0 6,0  2,5   8,5 5,0   6,2  4,6  6,4   7,6   6,1 

17   4,5   7,8  3,0   2,0 2,0  6,0 10,5 4,9   8,1  3,9  8,4   9,5   0,1 

18   3,9 11,7  2,5   2,0 3,0  6,0   7,5 4,0   8,6  4,2  9,4   8,6   0,8 

19   4,2 11,7  2,0   6,0 9,0  3,0   5,5 2,9   8,1  5,4  9,6   8,3   0,8 

20   2,7   8,8  2,0   5,0 9,0  3,0   7,5 5,0   8,5  6,1  5,4 10,1   0,8 

21   4,7   6,0  3,0   7,0 9,0  2,5   9,5 6,9   6,2  6,0  5,6 11,2   0,4 

22   4,6   7,5  8,0 10,0 8,0  3,0 10,0 7,9   7,6  6,7  4,7 13,3   4,2 

23   5,9 10,7  9,0   8,0 3,5  4,0 10,0 1,5   7,6  4,9  5,7 12,0   3,9 

24   7,5 10,3  9,0   8,0 4,0  4,0 11,0 0,5   7,5  4,2  8,0 13,9   3,6 

25   9,7 12,6  6,0   8,0 5,0  5,0   6,5 1,4   6,5  4,2  6,7 12,6   5,8 

26 12,7   8,6  5,0 10,0 5,0  6,0   6,0 1,0   5,1  5,1  4,6 13,9   8,6 

27 14,1   6,2  5,0 12,0 6,0  5,0   5,0 0,9   7,9  7,1  2,2 13,3   9,5 

28 14,2   8,4  6,0 10,0 6,0  5,0   5,0 1,1   8,7  7,5  7,0 11,7   8,9 

29 12,0   7,0  4,0   7,0 6,0  7,0   8,0 0,7 11,5  9,0  9,2   5,4   7,3 

30 10,1   6,2  6,0   7,0 6,0  7,0   8,0 5,1 13,1  5,5  7,6  -0,4   6,4 

 

 

 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 

1   3,8 -5,9  3,3   4,6   3,9   2,0  1,4   3,6   3,9  2,0  -0,4 -5,2   5,8 

2   3,3 -5,9  2,9   0,8   4,2   1,7  2,0   7,6   6,4  4,8  -0,5 -2,1   5,1 

3   2,0 -1,2  3,6   4,0   7,9   7,0  2,6   3,3   8,3  9,5   2,0 -5,6   2,6 

4   3,3 -0,6  2,6   2,7   6,4   6,1  4,5   1,4   4,5  2,0   3,3 -4,9   3,9 

5  -0,6 -0,6  2,6   4,9   3,9   5,4  9,2   2,0   6,7 -0,5   4,8 -6,8   3,6 

6  -0,6 -0,4  2,9   5,5   3,3   5,8  9,5   2,9   4,8  2,3   5,8 -2,4   7,3 

7   2,0  0,1  5,1   4,3   8,3   6,7  8,6   3,9   3,9  2,6   5,8 -2,7   9,5 

8   6,4  0,8  3,6   5,5   8,6   5,4 10,1   5,8   5,8  2,9  xxx  0,4 10,8 

9   7,9  0,4 -0,4   6,8 10,1   5,8   6,1   6,7   6,4  5,1   1,1  3,3   6,7 
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10   6,4  1,7 -0,4   4,6 12,0   4,2   2,9   8,3   6,4  3,3   0,8  3,9   7,6 

11   9,2  6,4  2,6   4,9 11,7   2,9   2,0   7,9   4,8  2,9   3,3  2,6   5,8 

12   7,0  3,6  1,7   4,6 10,8   5,4   3,9   2,6   2,6  5,8   5,8  5,8   0,1 

13   4,8  2,6  0,4   4,9 10,4   3,3   5,8   0,4   7,9  6,7   5,8  6,1   0,8 

14   8,6  3,6  2,0   6,2   1,1   2,6   8,3   1,1   5,1  7,6   6,1  6,7   5,1 

15   4,8  5,4  2,0   8,3   3,3  xxx   7,9   3,6   7,6  7,9   8,9  3,9   7,0 

16   1,4  1,7  1,7   8,3   5,8  -0,4 11,4   5,8   7,9  3,6 10,8  6,4   8,9 

17   3,3 -0,4 -0,4   9,3   3,3   0,4 11,4 11,1   6,7  4,5   9,5  9,5 12,6 

18   4,5  5,4 -0,4   8,0   3,3   1,4   9,8 12,0   5,8  7,3   7,0  2,6   7,3 

19   8,3  6,7 -0,6 13,0   1,7   2,0 10,8 11,7   8,3  5,8   5,8  7,9   7,6 

20   8,6  7,3  1,1 12,4  -0,5   2,9 12,0 13,3   9,5  4,5   7,3  4,2 12,3 

21 12,6  7,0  4,5 13,3   3,9   3,3 12,6 13,9 11,1  3,6   3,3  8,3 10,8 

22   8,6  8,3  2,3 14,6   6,4   3,9 13,3 13,3   9,2  6,4   5,8  8,6 13,9 

23   5,8  3,3 -0,4 13,0 14,2   6,7 15,1 10,8 13,3  4,2   4,5  4,8 15,1 

24   4,8  2,3  3,6 11,5 12,6   7,3 15,1 12,0 12,6  1,7   8,6  5,4   9,2 

25   6,4  2,6  3,9 13,3 12,0   9,2 14,2 10,1 14,5  2,3   8,3  2,9   8,9 

26   3,9  5,1  6,4   8,0 11,4 11,4 14,5   9,2 13,9  5,8   7,0  4,5  xxx 

27   3,6  3,9  8,3 10,2 14,2 10,1 14,2 13,3 12,6  5,4   8,3  5,1   9,8 

28   9,8  8,3  6,7   8,7 12,9 12,3 14,5 12,9 13,9  2,3   7,0  3,9 12,6 

29 12,3  9,5  7,0   8,0 11,4 11,7 10,1 11,7 10,1  1,7   5,8  2,0 15,4 

30 12,0  6,1  9,2   7,4 12,9 12,0 11,7 14,8 12,0  0,8   3,3  7,0 14,5 

 

 
 1751-

1800 

1 2,0 

2 2,4 

3 3,0 

4 2,9 

5 2,9 

6 3,0 

7 3,5 

8 4,0 

9 3,9 

10 4,0 

11 4,4 

12 4,5 

13 4,6 

14 4,6 

15 4,9 

16 4,9 

17 5,0 

18 5,2 

19 5,7 

20 6,0 

21 6,4 
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22 6,9 

23 6,8 

24 6,9 

25 6,9 

26 7,0 

27 7,4 

28 7,6 

29 7,5 

30 7,6 

 
 

 

Temperaturen i Maj1751-1800 (°C) 

 

Temperaturgangen i Maj (°C) 

 

 

 

 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 gen 

1   6,3 10,2 10,7   7,3   2,5   1,4   8,9   5,4   8,7   6,0   7,7 14,8   7,5 

2   7,2 11,4 10,3   6,7   4,9   2,3   8,9   5,4   7,4   5,7   6,5 14,0   7,6 

3   7,9 11,8   9,9   6,5   5,4   2,2   9,4   7,3   8,2   5,2   5,9 13,3   7,8 

4   9,4 11,3   7,5   7,5   2,8   2,3   6,7   7,0   8,3   5,4   9,3 11,2   7,4 

5 10,9 10,3   6,9   8,3   3,3   2,7   8,3   8,8   8,9   5,2 11,4   7,9   7,7 

6 10,9 10,0   6,7   8,7   5,0   3,0   5,4 11,3   8,2   4,8 10,5   6,4   7,7 

7   8,5   9,5   5,8   9,9   7,0   4,7   8,0 13,3   8,0   5,5 10,4   6,0   8,1 

8   7,4   9,4   5,4 10,2   7,3   8,5   6,7 10,9   9,8   5,9 11,0   7,7   8,4 

9   7,3   9,4   7,4 10,8   7,5 10,0   7,3   8,5   8,8   5,4 11,0   8,2   8,5 

10   7,8   9,2   7,3 12,0   7,7   8,8   7,4   8,7 10,0   5,5 12,2   7,9   8,7 

11   7,9   8,8   6,0   9,8   8,3   6,0   6,4 10,4 10,2   7,5 11,4   8,7   8,5 

12   7,8   8,2   6,5   8,3   9,8   4,5   6,4 11,8   9,5   7,9 11,4   9,3   8,5 

13   8,9   8,4   7,3   9,2 10,4   5,5   6,0 10,8   9,0   7,7 11,4 10,4   8,8 

14 10,3   6,5   7,4 10,2 12,0   6,4   6,2 11,4   8,3   7,4 10,8 11,8   9,1 

15 10,2   7,7   8,7 10,4 12,7   5,4   9,3 12,9   6,7   9,2   9,7 12,3   9,6 

16   9,5   7,5   9,5   9,8 12,3   6,4 10,8 13,8   6,9 10,8 10,2 13,9 10,1 

17   7,5   8,8   9,3 11,0   9,5   6,4   6,9 14,0   7,7 11,0 12,0 12,9   9,8 

18   7,3 10,0 10,2   9,7   8,8   8,0   8,9 14,8   7,8 11,0 13,5 14,5 10,4 

19   5,8   9,3 11,4   9,4   9,4   9,3   8,4 14,4   8,5 10,4 12,9 14,8 10,3 

20   7,5   9,3 11,8 11,2 10,3   9,5   9,2 14,4 10,2 10,2 12,0 14,7 10,9 

21   5,8 10,2 10,2 12,7 12,2   9,5 10,4 15,3 10,8 10,3 11,9 15,7 11,3 

22   8,3 10,0 10,7 11,7 10,8 11,4 10,3 14,4 10,0 11,3 11,0 16,5 11,4 

23   6,9 10,7   8,7 13,3 10,9 12,2   7,9 13,9 11,0 10,8 11,2 14,3 11,0 

24   7,8 11,8   9,3 12,7 12,0   9,2 11,8 12,8 11,2 11,9 12,2 13,4 11,3 

25   9,0 12,2 10,9 13,2 13,9   8,0 11,0 12,4 10,0 12,0 13,9 14,4 11,7 

26   9,4 10,2 11,8 12,9 12,0   8,2   7,3 14,3   8,3 13,3 13,7 14,4 11,3 
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27   9,9   9,5 13,7 12,7 11,9   6,7   8,3 14,8   7,3 14,2 13,9 13,4 11,4 

28 10,7 10,0 15,2 12,4 10,3   7,0 12,8 14,8   7,2 14,4 12,0 12,3 11,6 

29 10,2 10,7 17,0 10,2   9,5   7,9 16,7 13,2   7,2 15,2 11,0 10,0 11,6 

30 10,3 10,9 16,4 11,5   9,9   7,4 13,4 10,2   8,8 16,7 11,0   9,5 11,3 

31 12,2 11,4 16,9 12,5 11,7   7,4 13,7 10,5   8,3 17,9 10,8   8,3 11,8 

 

 

 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 gen 

1   9,8   5,2   9,5   7,3   4,8   4,8   6,7   7,1   4,6   6,5   7,4   8,9   6,9 

2   9,4   5,9   9,8   7,8   1,9   7,6   7,5   5,3   4,1   6,7   6,7 10,2   6,9 

3   8,0   7,7   6,4   9,0   2,2   9,2   7,5   5,3   5,2   9,0   6,9 13,6   7,5 

4   6,5   9,9   6,0 10,5   2,9 12,5   6,4   6,2   8,7   9,6   5,9 13,1   8,2 

5   7,3 11,5   6,0 10,9   3,4 10,2   8,2   7,3   9,7 11,2   9,0 15,5   9,2 

6   8,2 10,8   6,7   8,4   5,4 11,7   6,7   9,2   5,9 10,4   9,6 12,5   8,8 

7   9,8 10,0   6,7   6,8   6,7 10,5   4,4   9,5   9,1 11,5 10,2   9,5   8,7 

8 11,0 11,4   7,3   8,8   7,0 10,3   4,7   6,7   9,7   5,5   7,1   7,5   8,1 

9 10,8 11,9   7,7   8,2   9,5   9,1   7,5   7,6 11,1   4,4   6,4   9,2   8,6 

10 10,8 11,4   7,7   4,7   8,5   6,0   6,1 11,0 13,7   5,7   7,9 10,7   8,7 

11 11,0   8,3   7,7   4,5   8,5   7,3   9,4 11,7 15,5   8,2 12,2 10,5   9,6 

12 10,3   6,7   5,4   5,7   8,3   7,8   9,5 11,5   7,4   6,9 10,5 11,6   8,5 

13 10,4   6,8   6,0   7,0 10,4   8,2   8,6 12,6   4,7   8,0   5,9 13,6   8,5 

14   9,8   8,5   6,5   8,3 10,5   8,1 10,2 13,3   3,5   9,1   7,9 14,1   9,2 

15 11,0 10,8   7,3   8,8 10,3   9,8   9,1 12,5   7,0 10,0   9,6   9,2   9,6 

16 12,4 12,7   9,2   8,9 11,7   8,8 11,5 10,1   9,0   7,7 12,7   6,6 10,1 

17 13,9 14,2 10,5 10,7 11,7   9,8 11,4   9,7 12,5   6,1 10,6   5,1 10,5 

18 14,3 14,4 10,8 12,2 10,8   7,8   8,0 12,0 13,9   2,7 12,2   6,0 10,4 

19 14,3 14,2 12,2 12,7   9,2   7,8   6,1 13,0 12,4   4,9 16,2   6,1 10,8 

20 13,3 11,7 13,0 13,3   7,7   9,3   8,4 15,2 11,6   7,1 17,5   7,1 11,3 

21 12,4 11,0 13,4 14,2   9,3 10,6 10,7 15,3 12,4   6,9 16,5 10,5 11,9 

22 11,0 11,5 13,7 13,3 11,5 12,1 12,2 15,3 12,6   8,9 12,2 13,6 12,3 

23 11,7 12,3 12,3 13,8 10,4 13,0 13,1 14,3 12,1 10,4 13,4 14,4 12,6 

24 11,5 14,5 10,5 13,4   9,3 11,7 14,4 10,3 12,6 10,6 15,2 15,7 12,5 

25 10,7 13,3 10,2 12,0   8,0 12,1 15,1 10,3 17,5   7,5 17,7 14,2 12,4 

26 12,0 13,9   9,2 11,5   8,9   7,7 15,7 11,3 19,1 11,1 17,2 12,5 12,5 

27   8,3 12,7   8,5 12,8   9,5 11,5 12,5 15,2 19,9 10,5 16,6   9,5 12,3 

28   8,3 11,4   7,7 13,0 11,4   9,7 14,7 11,6 15,6 10,7 14,5 10,9 11,6 

29 10,0 11,8   9,4 13,2   8,4 13,3 16,4   7,1 13,9 10,6 16,9   7,5 11,5 

30 11,7 11,4 10,5 12,9   9,7 15,0 12,9 10,1 18,1 12,4 17,0 11,5 12,8 

31 12,9 10,2 11,7 13,0 10,9 14,0 13,4   8,8 13,4 10,1 18,4 11,5 12,4 

 

 

 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

1   8,1   5,7   7,0   7,0   6,0   9,0   8,0   4,4 15,2   5,7   7,4   1,5   9,3 

2 10,5   8,5   7,0   7,0   7,0   9,0 12,0   5,0 10,1   4,8   6,0   4,0   3,7 

3 12,5   6,0   8,0   7,0   9,0 10,0 14,0   7,0   4,7   7,4   5,4   4,6 10,3 

4 12,9   7,1 12,0   7,5   6,0 12,0 10,0   6,8   7,5   6,8   7,2   6,5   7,8 
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5 14,4   6,5 12,0   8,0   6,0 12,0   5,0   7,9   8,1   7,8   7,5   6,8   3,4 

6 12,6   8,4 10,0   8,0   6,0 14,0   6,0   7,4   9,2   7,7 11,1   8,4   6,8 

7 11,2   8,7 13,0   6,0   9,0   9,0   3,5   4,0   8,2   9,0 11,6   6,5   8,1 

8 11,3   6,6   8,5   6,0   9,0   8,0   4,5   5,5   7,9   8,8   8,4   9,6   9,3 

9 11,0   9,1   9,0 12,0 13,0   9,0   9,0   5,5   8,2   7,8   8,1   9,3 15,6 

10   7,5 10,9   9,5 13,0 16,0   8,0   7,0   7,1 10,9   8,2   6,7   6,8 15,6 

11   5,7 11,1   8,5 13,0 15,0   8,0   5,0 12,3 11,6 10,0   8,2   9,3 14,9 

12   6,7   9,2 10,5 15,0 13,0 10,0   7,0 11,5 12,9   7,3   9,3 13,7 18,7 

13   6,5 10,9 10,5 16,0 13,0 12,0 10,0 13,6 16,1   9,4 11,1 14,9   9,6 

14   8,7   9,6 11,0 16,0 11,0   9,5 12,0 10,6 16,2 12,2 10,7   6,2   9,3 

15   8,4   9,0 10,0 17,0 10,0 10,0 10,0 13,6 15,6 10,9   9,6   9,6   5,9 

16   9,0 11,1   9,0 11,0 11,5 14,0 11,0 14,3 14,1 12,9   5,1   7,8   6,2 

17   7,7 12,5   9,0 10,0   9,0 13,0   8,5 14,0 17,5 11,5   5,3 13,1   7,1 

18   4,9 12,0   9,0   8,0 12,0 10,0   8,0 13,1 17,5 11,0   5,8   9,0   8,1 

19   7,4 13,9   9,5   7,0 11,0   9,0   8,5 11,4 16,7 10,2   8,0   9,3   9,6 

20   8,0 14,2 10,0   7,5   9,0   7,0 14,0   6,8 12,5 10,8   9,9 10,3 12,1 

21   9,6 10,2   9,0   8,0   8,0   7,5 13,0   6,5 14,5 12,5   8,0   8,4 13,1 

22 12,0   8,5   9,0   9,0   9,5 10,0   9,5 10,1 16,1 14,2 11,0   8,4 15,6 

23 15,1   7,7   9,0   9,0   9,5   9,0   8,0   9,1 16,0 17,7   8,5 10,3 15,9 

24 16,6   7,0 10,0   9,0 13,0   9,0   7,5 12,9 16,4 19,8 10,6   8,4 14,9 

25 16,2   9,5 12,0 12,0 18,0   9,0   9,0   9,9 12,1 14,3 12,6   7,1 12,8 

26 16,4   9,0 14,0   8,5 19,0   8,5   8,5 10,0 15,2 15,8 11,4 13,4 11,5 

27 12,6   8,9 13,0 11,0 18,0 14,0   9,0 10,4 16,9 15,8 11,4 17,4 10,6 

28 10,5 10,5 17,0 11,0 12,0 13,0 11,0 12,6 16,9 13,2   9,9   9,3 11,5 

29 13,1 12,4 18,0   7,0   8,0 18,0 11,0 16,6 19,9 13,5 10,4 10,3 10,9 

30 12,6 14,1 18,0   8,0 11,0 18,0 10,0 14,1 15,6   9,9 10,6   9,0 10,9 

31 12,9 13,4 16,0   8,0 11,0 18,0 14,0 15,4 13,5 13,4 10,6   9,3 14,0 

 

 

 

 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 

1 11,8   4,1   8,8   6,5   8,2   9,0 12,1 14,9   9,7   1,5   4,1   3,5   9,1 

2 14,9   4,7 12,2   8,1   6,0   8,7   6,2 12,1   6,6   5,3   6,6   0,4 14,7 

3   3,4   7,2 12,9   3,7   3,8 10,3   7,1 15,3   1,0   5,9 10,4   2,9 19,7 

4   3,4   8,5   8,8   3,1   4,1   7,4 10,6 14,0   2,5   5,9   9,7   2,5 16,9 

5   6,8 15,0   6,6   2,8  -0,3   8,7 14,0 13,4   9,1   5,4   9,1   4,7 16,0 

6   9,3 16,0 13,5   2,8 11,6 11,5   9,9 11,5   6,3   4,9 10,4   6,0 16,3 

7 11,8 10,4 13,5   3,4 11,6 13,7 11,2 11,2   6,6   4,0 11,0   8,5 13,2 

8 15,6   7,5 12,9   5,9 12,2 14,0   9,6   9,3   5,4   5,3   7,9   7,5 11,6 

9 11,5   9,1   9,4   8,4   8,8 14,3 14,0   8,7   4,7   6,2 14,4 10,7 17,9 

10   8,4 13,2 11,9   9,0   8,2 15,3 13,4   6,2   6,6   6,8 14,1 10,5   8,2 

11   6,5 13,2 14,1 10,9   4,4 14,9 14,0   5,3 11,6   5,3 11,6   7,9   7,9 

12   5,9   6,0 11,6 12,8   2,9 15,3 19,6   4,6   8,8   8,1 10,4   3,5   9,1 

13   6,8 10,0 11,0 12,1   5,0 18,1 11,8   4,0 11,0   7,4   9,1   7,5 11,0 

14 13,1 12,5 10,0 11,5   6,6 12,1 12,8   5,3   7,9   6,8   8,2 12,5   6,0 

15 12,8 13,2   9,7 11,8   7,9   7,4 11,2   5,9   6,0   7,1   9,7 10,5   8,5 
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16 15,3 13,5   9,7 10,3   9,4   4,3 10,9   4,6 10,0   6,2 14,1 10,0   9,4 

17 13,7 12,2 11,2   8,4 11,9   9,9 12,4   5,9 10,4   9,3 15,4   8,5 12,9 

18 14,0 11,9 11,9   9,3   9,1 11,8 12,1 14,0 11,3 10,6   9,7 10,0 13,5 

19 14,6 10,7 11,2   9,3 12,2 10,6 14,0 16,5 14,7 11,2 10,4   9,0   9,1 

20 10,6   8,7 11,0   7,8 13,5 14,6 11,8 14,0   9,1 15,3   7,9   8,2 13,5 

21   8,7 11,3 10,4   9,6 15,0 15,3   9,3 13,4 13,5 12,8   7,9 10,7 17,2 

22 10,6 11,6 12,2 11,5 12,2 13,1 10,3 10,3 14,1   9,6   8,2 10,0 14,7 

23 11,5 12,9 12,9 12,1 10,7 11,2   8,7   7,4 16,6   6,5 11,0   7,5 12,2 

24 16,5 11,9 11,9 12,8 11,6   6,8   9,0   8,7 12,9   9,0   7,9   6,6 18,2 

25 20,6 11,6 15,7   8,1 11,0 10,9   9,3   7,4 14,1 15,3 12,9   5,4 17,5 

26 22,4 14,4 15,7 13,1 13,5 12,8 11,5   2,1 11,0 12,8 12,9   6,6 16,6 

27 21,2 15,7 13,5 12,8 15,0 11,8 14,0 12,4 12,2 13,1 15,4   8,2 17,2 

28 15,3 16,9 16,9 12,8 11,9   9,0 13,4 12,8 10,7 14,0 16,6   9,1 16,0 

29 12,8 16,6 15,7 14,0 13,5   6,8 14,0   8,4 16,6 11,5 14,1   7,5 13,8 

30 11,2 15,7 14,7 12,1 12,2   9,3 12,8 10,3 11,9 13,1 12,9 13,8 16,9 

31   9,9 20,4 11,4 16,8 12,9 10,6 14,0 12,8 11,9   7,1 13,5 14,4 11,9 

 

 1751-

1800 

1   7,4 

2   7,5 

3   7,9 

4   7,9 

5   8,4 

6   8,9 

7   8,8 

8   8,5 

9   9,4 

10   9,4 

11   9,5 

12   9,3 

13   9,7 

14   9,7 

15   9,8 

16 10,1 

17 10,5 

18 10,5 

19 10,8 

20 10,9 

21 11,2 

22 11,5 

23 11,4 

24 11,7 

25 12,1 

26 12,3 

27 12,7 
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28 12,3 

29 12,2 

30 12,4 

31 12,5 

 
 

 

Temperaturen i Juni 1751-1800 (°C) 

 

Temperaturgangen i Juni (°C) 

 

 

 

 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 gen 

1 11,6 11,8 16,9 13,0 12,2   7,9 14,5   9,9 10,8 18,1 12,0   9,7 12,4 

2 10,6 12,0 17,5 14,3 13,9   9,5 16,3 11,0 13,0 19,1 13,2 10,9 13,4 

3 10,3 12,2 18,9 14,7 14,9 11,4 18,8 11,9 12,3 18,9 14,4 11,9 14,2 

4 10,8 12,8 16,8 13,3 15,5 12,3 20,4 12,6 13,6 19,0 15,9 12,8 14,7 

5 11,4 12,4 15,5 13,4 15,4 11,7 19,8 12,9 14,1 16,9 16,8 13,7 14,5 

6 10,8 14,3 15,5 14,3 15,2 10,9 15,4 12,6 14,3 15,8 16,5 13,5 14,1 

7   9,9 15,3 16,1 14,3 17,2 12,4 14,1 13,1 14,8 16,8 15,2 13,8 14,4 

8 10,1 16,3 15,8 11,9 15,9 12,4 13,8 14,4 14,0 16,5 12,3 14,7 14,0 

9 11,6 15,0 15,4 11,2 17,0 11,7 14,4 15,3 12,3 15,9 10,7 16,5 13,9 

10 11,8 12,8 15,0 10,4 17,2 11,5 16,6 16,1 12,9 15,4 10,2 17,8 14,0 

11 11,9 13,4 15,4 10,7 13,9 11,2 18,1 16,9 13,8 15,5 13,5 19,9 14,5 

12 13,1 14,2 16,4 10,3 11,8   9,2 19,8 18,0 13,8 15,1 14,3 19,4 14,6 

13 13,8 15,5 17,1 11,4 12,7 11,4 19,9 16,9 13,5 14,0 14,7 19,3 15,0 

14 14,8 14,3 17,5 10,3 14,2 12,4 21,6 16,5 15,4 11,0 15,3 17,5 15,1 

15 15,1 14,0 16,0 12,0 15,9 14,3 18,9 16,4 14,5 11,0 16,8 16,8 15,1 

16 16,8 12,4 16,4 12,4 17,7 15,4 15,1 15,4 14,5 10,5 17,4 16,9 15,1 

17 16,0 11,8 15,4 13,9 16,3 15,9 17,3 14,5 14,1 10,8 16,3 18,0 15,0 

18 16,0 11,7 14,0 14,5 13,4 14,7 19,0 15,0 12,4 12,9 15,8 19,3 14,9 

19 13,5 11,8 14,8 13,5 12,5 16,0 20,4 12,5 13,0 14,1 17,0 19,9 14,9 

20 13,9 12,5 13,9 12,2 17,4 18,5 18,6 11,9 14,1 14,1 16,9 18,0 15,2 

21 15,6 14,2 12,3 11,4 15,0 17,4 18,4 11,3 15,8 14,1 17,5 14,2 14,8 

22 15,3 14,7 11,0 11,4 13,5 14,3 15,6 12,6 17,5 14,4 16,7 13,8 14,2 

23 15,3 16,4 12,3 12,7 13,9 15,2 13,8 13,5 18,5 15,1 15,7 16,0 14,9 

24 14,6 17,2 12,4 12,2 13,0 17,3 14,6 12,9 18,0 15,0 16,0 16,2 15,0 

25 13,8 18,4 11,1 12,4 11,4 17,7 12,5 14,5 16,1 15,5 16,7 14,3 14,5 

26 11,0 17,9 11,0 13,0 11,3 18,5 14,8 15,4 16,1 15,3 18,2 13,8 14,7 

27 11,4 18,0 12,3 14,0 11,3 17,2 16,3 14,9 16,3 15,9 19,3 14,3 15,1 

28 14,4 18,4 15,4 12,9 13,4 16,4 16,9 14,1 16,9 16,5 18,7 14,9 15,7 

29 14,1 19,4 17,4 11,5 14,7 16,4 15,8 11,8 18,0 16,5 17,3 14,7 15,6 

30 14,3 19,3 18,1 10,7 16,0 14,9 16,0 11,8 17,6 15,9 18,8 14,7 15,7 
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 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 gen 

1 12,6   8,0 12,5 13,5 12,2 11,0 14,1 10,0 14,5   7,6 18,4 15,0 12,5 

2 13,5   7,8 13,1 12,3 13,4 11,2 12,8   9,6 14,2 11,6 19,6 18,1 13,1 

3 15,6   9,9 14,8 12,6 11,5 11,9 13,4 11,5 13,6   9,8 11,9 16,8 12,8 

4 14,9   8,8 16,3 13,9 10,4 13,2 14,0 14,5 16,1 12,1 10,8 14,6 13,3 

5 13,1   7,4 16,3 13,8 10,3 15,5 12,9 13,3 17,5 12,8 11,3 14,0 13,2 

6   9,3   8,9 16,6 15,0 12,7 19,4 14,6 12,3 17,4 11,9 11,3 13,4 13,6 

7 10,5 10,4 16,3 16,4 13,3 18,4 15,1 12,6 16,4 11,6   9,9 12,0 13,6 

8 12,1 11,5 13,5 17,5 11,4 13,5 15,1 10,6 14,4 10,5 10,6 12,5 12,8 

9 13,1 12,5 14,6 18,6 15,4 16,5 14,9 12,3 16,4 13,4 12,9 12,1 14,4 

10 13,1 12,0 13,5 20,6 16,8 14,5 15,1 15,8 17,4 10,6 13,4 11,9 14,6 

11 11,3 12,5 12,9 15,6 14,9 16,0 14,6 16,4 18,5 10,9 12,5 12,0 14,0 

12 11,5 13,3 11,6 15,6 15,5 17,5 13,0 13,3 17,7 14,0 12,6 14,3 14,2 

13 11,0 12,9 12,3 14,9 11,5 16,4 12,5 12,5 18,4 13,5 13,5 13,3 13,6 

14 12,3 13,3   9,9 13,4 10,3 16,5 12,9 10,9 17,5 14,4 14,3 13,8 13,3 

15 12,9 13,0 10,0 15,0 12,9 17,0 12,6 12,1 18,5 14,6 15,1 17,1 14,2 

16 14,1 11,7 12,5 12,9 15,2 14,5 14,6 12,9 15,6 14,9 16,1 18,0 14,4 

17 13,6 12,3 15,0 13,6 12,2 16,4 12,1 12,5 16,2 13,0 16,5 19,3 14,4 

18 13,9 13,0 15,4 14,8 10,8 15,2 15,3 11,3 13,2 11,6 17,0 20,5 14,3 

19 14,5 11,7 12,9 14,3 10,3 15,0 14,1 14,0 14,5 13,4 13,0 14,8 13,5 

20 16,1 11,7 13,4 13,1   9,0 13,9 11,8 14,9 14,0 14,6 13,1 15,9 13,5 

21 17,3 12,7 13,8 14,5   9,5 13,6 11,4 15,0 14,5 17,1 11,9 18,4 14,1 

22 16,3 14,0 13,8 12,9   9,2 11,0 12,9 16,3 14,6 18,5 16,1 18,9 14,5 

23 14,0 15,8 12,8 14,3 10,2 11,0 15,0 15,3 16,5 17,5 17,3 12,0 14,3 

24 14,3 14,9 11,6 15,5 11,0 11,6 16,4 17,0 19,9 19,1 17,9 14,1 15,3 

25 15,5 12,8 11,3 16,8 13,5 13,7 17,4 17,4 20,0 20,5 16,8 17,1 16,1 

26 16,4 12,3 11,6 16,9 13,4 14,0 16,5 17,3 22,8 18,8 16,4 18,6 16,3 

27 17,4 13,2 12,8 16,4 12,4 16,6 14,6 18.1 21,1 21,3 15,4 18,4 16,5 

28 17,9 14,5 11,6 16,6 11,4 15,5 16,4 18,0 20,9 19,8 15,6 19,4 16,5 

29 17,6 14,8 11,9 16,6 11,2 13,3 18,0 14,6 20,3 17,3 17,0 15,5 15,7 

30 17,1 14,4 12,6 16,5 10,3 11,6 19,0 17,1 18,8 16,4 13,9 14,1 15,2 

 

 

 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

1 14,5 15,0 13,0 14,0 11,0 19,0 15,0   9,7 15,8 14,8 10,9 12,4 13,7 

2 13,4 16,5 13,0 14,0 11,0 20,0 15,0 11,7 16,1 15,7 10,2 13,7 14,3 

3 14,5 18,1 13,5 12,0 12,0 21,0 14,5   9,4 18,6 17,6 12,7 12,8 11,2 

4 16,5 18,9 13,5 16,0 11,0 14,0 14,5   8,7 18,0 19,4 10,6 12,1   9,9 

5 17,0 19,6 12,0 11,0 11,0 12,0 16,0   7,9 15,6 14,8 13,7 13,7 15,3 

6 18,4 19,3 12,0 14,0 13,0 14,0 14,0   9,2 16,1 12,1 17,4 13,7 12,1 

7 19,5 12,9 11,5 16,0 15,0 10,5 13,0   9,9 18,0 13,2 17,1 16,5   9,0 

8 18,6 15,0 11,5 15,0 18,0   9,5 12,0 13,2 14,1 10,9 17,9 13,4 14,9 

9 19,1 17,3 12,0 15,0 16,0 10,0 16,5 12,9 14,8 13,1 19,9 16,2 12,1 

10 21,6 18,8 11,0 15,0 15,0 13,5 18,0 15,5 13,8 14,8 21,4 12,8 17,4 

11 21,6 19,8 12,0 11,0 19,0 14,0 18,0 17,3 16,1 15,3 16,3 10,6 17,8 
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12 22,8 19,6 14,0 14,0 18,0 11,0 18,0 14,0 13,6 11,2 14,6   9,6 17,8 

13 23,0 20,1 11,5 16,0 16,0 10,0 20,0 15,3 16,5 15,1 13,2 12,4 19,6 

14 22,0 21,0 14,0 15,0 18,0 10,5 16,0 17,0 19,8 11,9 14,8 15,3 21,2 

15 17,4 19,6 14,0 16,0 18,0 11,0 17,0 19,9 21,4 13,4 15,6 16,8 17,8 

16 18,2 19,4 17,0 12,0 18,0 11,5 20,0 15,2 22,5 14,6 13,8 16,5 19,3 

17 19,6 19,0 17,0 14,0 19,0 14,0 19,0 15,4 14,6 15,7 14,4 16,5 15,6 

18 21,5 16,5 15,2 17,0 19,0 15,0 16,5 16,4 17,8 15,1 14,9 15,3 15,6 

19 21,8 16,8 13,5 15,0 16,0 16,0 20,0 19,2 18,4 13,4 18,6 20,3 15,6 

20 17,4 16,9 15,0 15,0 13,0 17,0 18,0 20,9 18,5 16,8 19,9 22,1 14,0 

21 17,1 18,8 14,0 12,0 13,0 17,0 20,0 16,5 19,5 17,2 16,2 21,8 11,5 

22 17,4 16,4 12,0 11,0 18,0 14,0 21,0 17,0 19,9 19,2 16,0 23,1 11,5 

23 16,9 14,0 11,0 15,0 16,0 13,0 19,0 17,4 20,4 18,1 16,6 23,7 15,3 

24 13,1 14,4 12,0 16,0 17,0 13,0 17,0 19,2 21,4 18,3 18,0 22,4 14,9 

25 12,3 11,6 14,0 16,0 19,0 10,5 15,0 20,3 23,5 16,9 17,1 23,1 14,9 

26 15,0 14,1 12,0 16,0 19,0 10,5 15,0 19,3 24,0 16,2 17,4 19,6 12,1 

27 16,9 17,4 13,0 16,0 20,0 12,0 22,0 19,2 22,4 16,2 17,2 21,8 13,1 

28 13,9 16,9 12,0 15,0 21,0 14,0 20,0 15,0 19,5 15,2 18,6 21,8 14,3 

29 15,5 14,8 11,0 16,0 18,0 15,0 17,0 15,9 17,1 13,1 20,5 18,7 12,8 

30 15,8 14,0 12,0 18,0 15,0 17,0 15,0 17,2 16,4 12,9 18,9 20,6 14,0 

 

 

 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 

1   9,9 15,6 14,7 14,0 15,6 11,0 14,3 12,4 14,3   9,1 16,5 10,9 10,3 

2   9,3 16,8 15,7 12,4 18,1 14,7 15,2 14,6 12,7 11,9 17,8 18,1 15,3 

3 13,1 13,7 13,8 13,4 16,5 17,5 13,4 15,2 13,7 14,1 15,3 15,6 19,3 

4 11,2 12,4 13,2 15,6 14,6 13,8 18,4 19,6 15,2 14,7 19,0 13,7 16,5 

5 11,5 13,7 11,0 14,3   9,3 17,2 16,2 17,7 16,5 14,1 19,4 14,6 20,3 

6 12,1 15,2   9,7 17,1 12,4 16,6 14,9 19,0 11,8 14,4 18,7 12,1 19,0 

7 12,4 14,6   9,7 19,6 14,3 18,2 12,7 20,9 11,8 15,3 19,9 16,5   9,0 

8 11,2 13,7 11,0 19,3 20,9 17,5 14,0 20,2 14,0 15,0 15,3 15,3 11,8 

9 14,9 15,6 16,9 17,7 17,7 18,8   9,0 19,0 14,3 10,7 14,9 19,0   8,7 

10 14,3 17,1 18,2 10,9 14,3 14,7 13,1 18,7 11,2 12,8 11,8 17,4   7,4 

11 15,6 17,1 12,5 10,6 15,2 15,3 15,9 17,7 13,7 16,0 12,8 12,4   6,8 

12 14,6 18,7 14,1 10,9 16,2 11,9 19,3 15,2 17,7 14,1 15,9 12,1   5,9 

13 14,3 17,4 11,0 13,1 13,4 14,7 18,7 14,9 15,6 14,7 13,7   8,7 11,5 

14 19,0 18,4 13,8 14,6 15,6 17,8 20,6 16,5 17,7 15,0 16,5   6,2 14,0 

15 19,6 19,6 16,0 15,6 11,5 16,3 18,7 19,0 15,9 14,1 16,8 10,6   9,0 

16 21,5 20,6 11,6 13,1 11,2 11,6 19,6 19,6 12,4 13,2 20,6 16,2   7,4 

17 20,3 19,0 11,0 15,9 15,2 11,3 16,5 17,4 15,6   9,1 20,3 14,6   9,9 

18 27,1 17,4 11,0 12,1 15,9 11,9 20,2 16,2 14,6 11,6 19,6 17.8   9,0 

19 21,2 17,7 15,3 13,4 16,8 15,0 21,1 18,4 14,3 14,1 18,4 16,8 13,4 

20 20,9 18,4 16,3 11,5 17,4 15,3 16,2 14,0 17,1 12,8 19,3 15,6 14,9 

21 21,5 21,2 16,6   9,3 15,9 10,0 17,4 13,7 14,6 15,7 18,1 19,6 13,1 

22 20,9 17,0 17,8 12,4 12,1   9,4 16,2 12,1 13,1 11,6 18,7 21,2 14,0 

23 16,8 17,4 21,0 10,6 16,8 13,5 17,4 11,2 14,0 14,4 24,9 20,9 12,8 

24 19,6 17,7 15,0 12,1 18,4 11,3 18,4 12,7 14,6 12,8 20,3 13,1 14,0 
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25 19,9 15,2 16,0 14,3 15,9 12,2 21,2 15,9 16,2 15,3 17,8 10,9 14,6 

26 19,0 16,8 16,3 12,0 18,1 11,3 21,2 15,2 19,0 13,2 16,2 12,4 20,3 

27 19,0 16,5 xxx 16,2 18,7 15,7 15,9   8,4 21,5 12,8 16,5 17,1 14,6 

28 21,5 15,2 12,2 16,2 19,6 18,8 14,9 16,5 14,0   7,8 18,7 15,9 13,4 

29 14,6 13,7 11,3 xxx 18,1 16,9 16,5 18,7 15,6 10,3 20,6 17,4 12,1 

30 17,8 16,5 11,6 19,6 15,2 16,0 19,0 17,4 19,3 12,8 23,1 14,6 13,1 

 

 
 1751-

1800 

1 12,9 

2 13,9 

3 14,1 

4 14,3 

5 14,2 

6 13,9 

7 14,3 

8 14,1 

9 14,6 

10 14,7 

11 14,7 

12 14,6 

13 14,7 

14 15,3 

15 15,5 

16 15,4 

17 15,3 

18 15,4 

19 15,6 

20 15,6 

21 15,4 

22 15,2 

23 15,6 

24 15,6 

25 15,7 

26 15,9 

27 16,3 

28 16,2 

29 15,7 

30 15,9 
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Nedbør i mm 1860-73  

 

kilde hertil er ”Danmarks Klima” (1933) 

 

1860 

 

Station maj juni juli august september oktober 

Landbohøjskolen 40 93 23 132 51 55 

St. Hareskov       

Bogø       

Hammershus       

Bodholt       

Skagen       

Tarm       

Fanø       

Viborg       

Kalbygård       

Ryslinge       

Hindsholm       

(Danmark) 40 93 23 132 51 55 

 

 

1861 

 

 

Station maj juni juli august september oktober 

Landbohøjskolen 28 76 106 51   73 6 

St. Hareskov       

Bogø       

Hammershus       

Bodholt       

Skagen       

Tarm 46 49   70 84 127 6 

Fanø       

Viborg       

Kalbygård       

Ryslinge       

Hindsholm 43 83   79 56 103 7 

Danmark 39 69   85 64 101 6 

 

 

1862 

 

 

Station maj juni juli august september oktober 

Landbohøjskolen 28   86 80 34 89  79 

St. Hareskov       
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Bogø       

Hammershus       

Bodholt       

Skagen       

Tarm 32   67 67 69 60 123 

Fanø       

Viborg 54 112 68 51 62   89 

Kalbygård       

Ryslinge       

Hindsholm 38   84 79 43 63   88 

Danmark 38   87 74 49 69   95 

 

 

1863 

 

 

Station maj juni juli august september oktober 

Landbohøjskolen 25   60 65 64   75 27 

St. Hareskov 21   64 68 59   85 30 

Bogø       

Hammershus       

Bodholt 43   60 41 63   89 36 

Skagen       

Tarm 42   56 48 54 132 43 

Fanø       

Viborg 35 100 51 63   92 39 

Kalbygård 29   67 41 58   91 49 

Ryslinge       

Hindsholm 23   57 50 32 124 34 

Danmark 31   66 52 56   98 37 

 

 

1864 

 

 

Station maj juni juli august september oktober 

Landbohøjskolen 28 119 43 152 86 41 

St. Hareskov 35 109 69 144 69 31 

Bogø       

Hammershus       

Bodholt 35   85 17   66 62 25 

Skagen       

Tarm 40 105 38   39 91 60 

Fanø       

Viborg 14   47 29   43 52 18 

Kalbygård 38   93 52   62 74 29 

Ryslinge       
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Hindsholm 42   98 25 123 91 43 

Danmark 38   94 39   90 75 35 

 

 

1865 

 

 

Station maj juni juli august september oktober 

Landbohøjskolen 16 29 55   57 31   56 

St. Hareskov 15 31 56   39 29   52 

Bogø       

Hammershus       

Bodholt 45   9 63 123 10 104 

Skagen       

Tarm 53 22 69   92 17 118 

Fanø       

Viborg 23   3 76 126   4   70 

Kalbygård 46 11 65 130   8   92 

Ryslinge       

Hindsholm 18 18 64   24 22   56 

Danmark 31 18 64   84 17   78 

 

 

1866 

 

 

Station maj juni juli august september oktober 

Landbohøjskolen 91   44 53   77   65 26 

St. Hareskov 81   39 57   70 100 23 

Bogø       

Hammershus       

Bodholt 39   61 52 112   82 26 

Skagen       

Tarm 32 106 68   87 167 47 

Fanø       

Viborg 43   69 89   87 109 24 

Kalbygård 52   58 45 143 129 29 

Ryslinge       

Hindsholm 58   24 93   96   79 11 

Danmark 57   57 65   96 104 27 

 

 

1867 

 

 

Station maj juni juli august september oktober 

Landbohøjskolen 48 55 125 18   76   65 
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St. Hareskov 56 50 117 19   80   79 

Bogø       

Hammershus       

Bodholt 12 42   84 27   86   65 

Skagen       

Tarm 24 56 102 24 132 106 

Fanø       

Viborg 48 23 108 55 140   86 

Kalbygård 34 25   82 35 118   98 

Ryslinge       

Hindsholm 47 68 127 11   94   84 

Danmark 38 46 106 27 104   83 

 

 

1868 

 

 

Station maj juni juli august september oktober 

Landbohøjskolen   7   3   8 60   64   61 

St. Hareskov   7   3 19 37   68   46 

Bogø       

Hammershus       

Bodholt   9 25 39 62 105 105 

Skagen       

Tarm 14 15 24 75   80 140 

Fanø       

Viborg 13 30 26 46 106   95 

Kalbygård   9 30 27 55   84 110 

Ryslinge 12   8 20 60   81   65 

Hindsholm 11   1 29 71   74   51 

Danmark 10 14 24 58   83   84 

 

 

1869 

 

 

Station maj juni juli august september oktober 

Landbohøjskolen 74 32 23 63   42   59 

St. Hareskov 65 37 35 53   51   65 

Bogø       

Hammershus       

Bodholt 51 33 32 59   71   81 

Skagen       

Tarm 44 32 22 54 102 105 

Fanø       

Viborg 44 29 27 34   37   84 

Kalbygård 84 32 22 58   68 123 
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Ryslinge 66 35 28 84   83   78 

Hindsholm 70 30 25 53   57   59 

Danmark 62 33 27 57   64   82 

 

 

 

1870 

 

 

Station maj juni juli august september oktober 

Landbohøjskolen 19 33   12 60 65   99 

St. Hareskov       

Bogø       

Hammershus       

Bodholt 14 12   33 80 63   94 

Skagen       

Tarm 21 53   35 56 58 115 

Fanø       

Viborg 28 29   57 36 37   71 

Kalbygård 21 54 111 73 36 102 

Ryslinge 20 36   40 75 65   93 

Hindsholm 32 33   55 41 82 104 

Danmark 22 36   49 60 58   97 

 

 

1871 

 

 

Station maj juni juli august september oktober 

Landbohøjskolen 16   75   80 26   84 16 

St. Hareskov       

Bogø       

Hammershus       

Bodholt 10   54 112 14   42 15 

Skagen       

Tarm 27   47   89 30   58 24 

Fanø       

Viborg 11   65 109 23   37 15 

Kalbygård 19   64 110 20 111 13 

Ryslinge 28 132   87 43 153 42 

Hindsholm 17   67   80 32   91 32 

Danmark 18   72   95 27   82 22 

 

 

1872 
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Station maj juni juli august september oktober 

Landbohøjskolen 86 51 61   30   89   90 

St. Hareskov 74 68 73   48   92   91 

Bogø       

Hammershus       

Bodholt 46 54 19   23 183 104 

Skagen       

Tarm 43 60 75   43 177 101 

Fanø 44 61 38   63 169   99 

Viborg 54 43 85 105 120   66 

Kalbygård 61 35 38   73 147   54 

Ryslinge 61 32 35   75 146   37 

Hindsholm 73 43 51   53 110   63 

Danmark 60 50 53   57 137   78 

 

 

1873 

 

 

Station maj juni juli august september oktober 

Landbohøjskolen 73 56 114   84   69   99 

St. Hareskov 88 50 117   56   66 108 

Bogø 68 36 111   64   71   68 

Hammershus 35 48   73   42 111   62 

Bodholt 57 28   47 100   91 189 

Skagen 79 20   81   89 116   99 

Tarm 66 19   48   86 101 184 

Fanø 74 24   29 103 127 149 

Viborg 56 16   38   82 118 125 

Kalbygård 92 27   58   70 115 187 

Ryslinge 70 32   55 102 116 100 

Hindsholm 67 21   79   92 104   89 

Danmark 69 31   71   81 100 122 

 

 

 

 

Forfatterens egne sider 

Temperaturmålinger i den engelske vejrhytte i haven på Søgården i Lundtofte 

den 7-9. august 1975. 
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Temperaturen var i de følgende dage: 

10/8 max. 35,9 gr. C 

min. 14, 3 gr. C 

11/8 max. 34,7 gr. C 

min 15,7 gr. C  

12/8 max 27,8 gr. C 

min 15,1 gr. C 

13/8 max. 24,6 gr. C 

min 11,7 gr. C  

14/8 max. 23,4 gr. C 

min 13,8 gr. C 

15/8 max. 24,8 gr. C 



 

187 

 

min. 16,5 gr. C 

16/8 max. 23,2 gr. C 

min 15,1 gr. C   

Natten efter 7/8 var min temp.15,5, natten efter 8/8 var min temp. 16,5, natten efter 9/8 var min 

temp. 16,9.  

 

Mad på landet i 1967 (mine optegnelser om aftensmaden på Søgaarden ved Lundtofte 

gadekær)  

 

Januar 

 

4. lever 

5. kartoffelmos og stegt flæsk 

6. grønlangkål med skinke 

7. torskefilet og brasekartofler 

8. kyllingesteg med brune og hvide kartofler 

9. brasede pølser og brasekartofler 

10. røget flæsk og løgsovs 

11. flæskesteg 

12. biksemad 

13. medisterpølse 

14. kød og sovs og pillekartofler 

15. flæskesteg med brune kartofler og fin sovs 

16. flæskesteg 

17. vandgrød og pandekager 

18. rødspætter 

19. sagosuppe og koteletter 

20. hakkebøf 

21. ribbensteg 

22. ribbensteg-ris med karry-medisterpølse 

23. stuvet hvidkål 

24. ribbensteg 

25. vandgrød 

26. skinke med spinat 

27. lever 

28. mægtig skinkeflæskesteg 

29. gåsesteg og flæskesteg med nougat- og vaniljeis med ferskner og ananas (fars fødselsdag) 

30. flæskesteg 

31. biksemad 

 

Februar 

 

1. skinke 

2. stegt flæsk og persillesovs 
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3. flæskesteg 

4. kartoffelmos og røget flæsk 

5. flæskesteg 

6. stegt mørbrad og flæskesteg og risvandgrød 

7. kogt skinke og blomkål 

8. torskefilet 

9. kotelet og brasekartofler 

10. sagovælling 

11. gullasch og kartoffelmos 

13. kartofler blandet med sovs og kødstumper og æggegrød 

14. frikadeller 

15. rødspættefilet 

17. hønsesteg 

18. hønsesteg 

19. flæskesteg 

20. flæskesteg 

21. kartoffelmos og flæsk 

22. ris i karry og hønsekødsuppe 

23. hyldebærsuppe med æbler og frikadeller 

24. ris og tomat, hyldebærsuppe med æbler 

25. flæskesteg 

26. flæskesteg 

27. bøf og brune kartofler 

28. lever 

 

Marts 

 

2. kærnemælksvælling med svesker og rosiner, biksemad 

3. kærnemælksvælling, biksemad og frikadeller 

4. biksemad med flæsk 

5. mørbrad og oksekød, risalamande 

6. frikadeller og kartoffelrester 

7. øllebrød og brunkål 

8. stegte sild og persillesovs 

9. kylling 

10. lever 

11. sødsuppe og brunkål 

12. sødsuppe og hakkebøf 

13. sødsuppe, kartoffelmos og stegt flæsk 

14. gnaveben og æblekage 

15. spinat og skinke 

16. kartofler med overskårne pølser, tomat og persille 

17. gullasch 

18. frikadeller 

19. forloren kylling og flæskesteg 

20. vandgrød 

21. vandgrød 

22. spinat og røget flæsk 
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23. gåsesteg, kyllingesteg og risalamande 

24. store kolde bord 

25. rest af kylling og gåsesteg 

26. kolde bord og flæskesteg (det man laver koteletter af) (Påskedag) 

27. koteletter 

28. stuvet hvidkål og kogt skinke 

29. vandgrød 

30. hakkebøf 

31. benløse fugle 

 

April 

 

1. lever 

2. oksekød og æblekage 

3. biksemad og æblekage 

4. øllebrød og stuvet hvidkål 

6. frikadeller 

7. kartoffelmos med flæsketerninger 

8. ris i karry 

9. kylling 

10. medisterpølse og stegt kylling, risengrød med kompost 

11. gnaveben 

12. kyllingesteg 

13. hakkebøf 

14. æggegrød 

15. stuvet hvidkål og kogt skinke og frikadeller 

16. roastbøf og æblekage 

17. risvandgrød 

18. stegt flæsk og persillesovs 

19. torskefilet 

20. risvælling og æggekage 

22. koteletter og is 

23. duesteg og is 

24. oksehaler 

25. oksehaler 

26. lever 

27. gullasch 

28. blomkål 

29. gullasch 

30. duesteg 

 

Maj 

 

1. oksehaler og sveskegrød 

2. mørbradbøf 

3. mørbrad og brasekartofler 

4. koteletter 

5. koteletter 
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6. bøf 

7. kylling og jordbæris 

8. spinat og flæsk, risvandgrød 

9. frikadeller 

10. lever og sveskegrød 

11. stegt flæsk og persillesovs, jordbær- og nougatis 

12. stegt flæsk 

13. bøf 

14. mørbrad, fløderand med ferskner og ananas (Pinsedag) 

15. gullasch, fløderand med ferskner og ananas, æblegrød 

19. frikadeller 

20. svensk pølseret 

21. koteletter og nougatis 

22. stegt flæsk og persillesovs 

23. æggegrød 

27. øllebrød, spinat og flæsk 

28. duesteg 

29. pølser og kartoffelsalat 

30. hornfisk og rødspættefileter 

31. koteletter 

 

Juni 

 

1. hornfisk 

2. stegt flæsk og persillesovs, kærnemælkskoldskål 

3. og 4. svensk pølseret og kærnemælkskoldskål 

5. svensk pølseret, stegt flæsk og ærter 

6. æggegrød og kærnemælkskoldskål 

7. bøf og kærnemælkskoldskål 

8. kartoffelmos 

9. mørbrad 

14. flæskesteg 

15. rester 

17. brasekartofler 

19. blomkål 

20. risvælling og brasekartofler 

21. vandgrød 

22. svensk pølseret 

23. flæskesteg og jordbær 

24. spinat og flæsk 

25. kartofler og sovs 

26. bøf 

27. lever og stikkelsbærgrød 

28. hornfisk og stikkelsbærgrød 

29. flæskesteg, jordbær og pandekager 

30. flæskesteg og jordbær 

 

Juli 
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1. spidskål og jordbær 

2. flæskesteg 

3. stegt flæsk og rabarbersuppe 

4. bøf og jordbær 

5. rødspætter og jordbær 

6. svensk pølseret og jordbærgrød 

8. frikadeller og jordbær 

9. ribbensteg, jordbær og jordbærgrød 

10. brasekartofler og jordbær 

11. rødspætter og jordbærgrød 

12. og 13. koteletter og jordbærgrød 

14. stegt flæsk og persillesovs, jordbærgrød 

15. spinat med stegt flæsk og jordbærgrød 

16.og 17. svensk pølseret og jordbærgrød 

19. hakkebøf 

20. hornfisk og jordbær 

21. blomkål og skinke, jordbær 

22. frikadeller 

23. kylling og amtmandskage (mors fødselsdag) 

24. flæskesteg og amtmandskage 

25. svensk pølseret og amtmandskage 

26. flæskesteg og jordbærgrød 

27. flæskesteg 

28. koteletter med blomkål og jordbærgrød 

29. biksemad og jordbær/rabarbergrød 

30. flæskesteg og jordbærgrød 

31. risvandgrød 

 

August 

 

1. ris i karry 

2. bollemælk og ris i karry 

3. flæskesteg 

4. spinat og melon 

6. duesteg 

12. flæskesteg 

13. duesteg, torsk og ægte rombudding 

14. brasekartofler 

15. bøf og æblegrød 

16.og 17. spinat med røget flæsk og æblegrød 

18. gnaveben og æblegrød 

19. tomatsuppe med makaroni og pandekager 

20. flæskesteg og jordbærgrød 

21. tomatsuppe med makaroni og æbleskiver 

22. biksemad 

24. stegt flæsk og persillesovs 

25. brunkål 
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26. frikadeller 

27. duesteg og jordbærgrød 

28. jordbærgrød 

29. bøf 

30. svensk pølseret 

31. blomkål 

 

September 

 

1. medisterpølse 

2. tomatsuppe med makaroni, pandekager og karamelbudding 

3. duesteg og ananasfromage 

4. svensk pølseret 

5. frikadeller 

6. stuvet hvidkål og jordbærgrød 

7. flæskesteg 

8. pærevælling og brasekartofler 

9. pærevælling, flæskesteg, kylling og syltede pærer 

10. kylling og syltede pærer 

11. frikadeller 

12. biksemad og æblesuppe 

13. sild 

14. øllebrød, grønkålssuppe og pandekager 

15. oksehaler 

16. hakkebøf 

17. forloren hare og tyttebærgrød 

18. forloren hare og tyttebærgrød med ris 

19. ris i karry 

20. lever 

21. stegt flæsk og persillesovs 

22. øllebrød, pølser og kartoffelsalat 

23. blomkål med stegt flæsk 

24. duesteg 

25. gullasch 

26. svensk pølseret 

27. bøf 

28. koteletter 

29. medisterpølse 

30. stegt flæsk og persillesovs 

 

Oktober 

 

1. andesteg, is og ananas 

2. oksesteg 

3. stuvet blomkål og stegt flæsk 

4. andesteg 

5. stegt flæsk og kartoffelmos 

6. vandgrød og hakkebøf 
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7. oksehaler 

8. oksehaler, kylling og blandet frugt 

9. brunkål 

10. sagosuppe og brunkål 

11. stegt flæsk, budding og sagosuppe 

12. gnaveben 

13. gule ærter og pandekager 

14. ribbensteg 

15. flæskesteg, vanilje - og nougatis 

16. pærevælling og flæskesteg 

18. rødspætter 

19. stegt flæsk og kartoffelmos 

20.og 21. andesteg og flæskesteg 

22. det kolde bord og flæskesteg 

23. vandrisgrød med abrikoser 

24. kartoffelmos 

25. vandgrød, gulerødder og porrer 

26. flæskesteg 

27. stegt flæsk og persillesovs 

28. ris i karry og æblekage 

29. koteletter og æblekage 

30. ris i karry 

31. flæskesteg 

 

November 

 

1. sild 

2. stegt flæsk og persillesovs 

3. øllebrød og rosengratin 

4. frikadeller 

5. duesteg og abrikosfromage 

6. brunkål og æggegrød 

7. rødspættefilet 

8. kogt mælk med tvebakker og stegt flæsk og persillesovs 

9. hakkebøf 

10. andesteg, mørbrad og sveskegrød 

11. tomatsuppe med spaghetti og pandekager 

12. flæskesteg, andesteg og blandet frugtgrød (Gerdas fødselsdag) 

13. flæskesteg og andesteg 

14. stegt flæsk og kartoffelmos 

15. svensk pølseret 

16. risvælling og brasekartofler 

17. æggegrød og brasekartofler 

18. stuvet hvidkål og flæsk 

19. bøf 

20. medisterpølse 

21. kartoffelmos og kråse og bøf 

22. øllebrød, spejlæg og brasekartofler 
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23. øllebrød og lever 

24. æggegrød og brasekartofler 

25. gullasch 

26. koteletter 

27. sødsuppe og flæskesteg 

28. sødsuppe, stegt flæsk og persillesovs 

29. frikadeller 

30. risvandgrød, spejlæg og brasekartofler 

 

December 

 

1. medisterpølse 

2. kogt mælk og tvebakker, brunkål 

3. æggekage og andesteg 

4. vandgrød og brasekartofler 

5. stegt flæsk og persillesovs 

6. kærnemælkssuppe 

7. pandekager 

8. flæskesteg og æblekage 

9. andesteg og æblekage 

10. æggegrød, mørbrad og brasekartofler 

11. sødsuppe og brasekartofler 

12. andesteg, flæskesteg og appelsiner med makroner 

13. andesteg og flæskesteg 

14. sagosuppe og biksemad 

15. sagosuppe og svensk pølseret 

16. biksemad 

17. hakkebøf 

18. æggekage 

19. kartoffelmos og stegt flæsk 

20. frikadeller 

21. oksehaler 

22. mørbrad 

23. flæskesteg 

24. andesteg, flæskesteg og risalamande 

25. kolde bord 

26. andesteg 

27. vandgrød, stegt flæsk og persillesovs 

28. bøf 

29. lever (min fødselsdag) 

30. flæskesteg 

31. andesteg og ribbensteg 
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Det oplevede vejr 

 

Sommeren 1967 (vejret blev observeret hver dag kl.14 (svarer til Kl.15 ved sommertid). Det målte 

vejr i form af barometertryk, luftfugtighed, temperatur og nedbør er ikke medtaget, for at det kan 

sammenlignes med vejrobservatørernes oplevelse af vejret i 1700-tallet. 

 

1. juni Drønende varmt solskinsvejr. Skyfrit og let skyet med fine hvide skystrimler. Nærmest 

vindstille. 

2. juni Strålende vidunderlig solskinsdag med blå himmel, indimellem med et fint vatlag. Nærmest 

vindstille. 

3. juni Strålende sol og blå himmel med få hvide skyer i horisonten. 

4. juni Totalt overskyet hele dagen, grålig sort himmel, nu sorttruende himmel med begyndende 

støvregn. Kraftig lun vestenstorm. 

5. juni Kraftig storm om natten og om formiddagen nærmest orkan. Man skulle tro, at det var 

efterår, mægtige skyer farer henover himlen og træerne nejer sig, kun ind imellem lidt blå himmel 

og en solstråle. Ulideligt grufuldt vejr. 

6. juni Mørkt totalt overskyet vejr med truende sort himmel, der lover regn. Lunt mildt vejr med 

kraftig blæst. To små regnbyger om eftermiddagen. 

7. juni Meget mildt vejr, sort himmel med regnbygeskyer, en enkelt byge ca. kl.11,30, lun vestlig 

vind til blæst. 

8. juni Kraftig vestenvindsblæst med mægtige store sorte skyer, indimellem en klat blå himmel og 

lidt sol. Det dårlige vejr fortsætter. 

9. juni Overskyet, indimellem lidt opklaring med blå himmel. 

10. juni Om formiddagen bygevejr, opklarende hen under aften med ren blå himmel, men køligt. 

11. juni Overskyet koldt vejr med mægtige skyer. Koldt og blæsende. I formiddags varmt og 

strålende med blå himmel og solskin 

12. juni Strålende sol og blå himmel. Jævn til frisk vestlig vind. 

13. juni Strålende sol og blå himmel med fine vatskyer. Jævn til frisk vestlig vind. 

14. juni Overskyet trist koldt vejr. Om eftermiddagen regnbyger, senere opklaring, men køligt 

nærmest koldt vejr. 

15. juni Strålende sommervejr med blå himmel og solskin hele dagen. 

16. juni Strålende solskin og blå himmel. Varmt dejligt vejr. 

17. juni Let overskyet hele dagen. Varmt og dejligt vejr. 

18. juni Skyfrit med solskin hele dagen, men østlig vind til blæst. 

19. juni Strålende sommerdag, blå himmel og bagende solskin, men svag kølnende vind. 

20. juni Strålende sol og blå himmel, bagende sol. 

21. juni Kraftig vestenvindsstorm, der ødelægger vejret. En del sol og blå himmel vekslende med 

store skyer, der driver henover himlen og indimellem skygger for solen. Køligt og blæsende. 

22. juni Mørkt overskyet vejr med enkelte små regndryp. Opklaring om aftenen og fint vejr. Jævn 

vind. 

23. juni Dejligt vejr med varm lun blæst fra syd til SV drejende. Strålende sol med lyseblå himmel 

med hvide skyer. 

24. juni Sort, totalt overskyet himmel. Trist og råkoldt vejr. Nærmest vindstille. 

25. juni I formiddags overskyet himmel med småregn. Opklaring fra middag og senere hen på 

dagen drønende varmt og begyndende solskin og blå himmel. 

26. juni I nat fra kl. 0,30-2 torden. Nu strålende sol med hvide skyer og blæst og blå himmel. 

27.juni Overskyet himmel med mildt og fint vejr. I formiddags solskin. Ved 17-tiden begyndte det 

at regne. Ved 23-tiden kom et tordenskrald. 
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28. juni Grå regnvejrsdag, næsten vindstille (Der faldt 27,6 mm regn). 

29. juni Mørkegrå himmel, trist bygevejrsdag med kraftig SV-blæst. I formiddags faldt en enkelt 

byge. 

30. juni Mørkegrådag med udsigt til regnbyger, der dog ikke kom. Kraftig vestlig blæst.    

1. juli Overskyet med regntunge skyer, svag vind. Hen på eftermiddagen opklarende med nogen sol 

og lidt blå himmel. Om aftenen strålende sol og blå himmel. 

2. juli Strålende solskin med blå skyfri himmel, meget svalende vind. I formiddags overskyet. 

3.juli Gråsort intetsigende himmel, vestlig vind og trist vejr. Indtil ved middag strålende sol og blå 

himmel med en smule vatskyer og drønende trykkende varmt. Derefter begyndte det at blæse op 

som om det skulle blive uvejr og blev derefter totalt overskyet. 

4. juli Halvvejs overskyet med blå himmel opfyldt af mægtige skyer, der langsomt driver fra SV. En 

enkelt kortvarig regnbyge. Om eftermiddagen optræk til bygevejr, der trak over og kraftig blæst, der 

vedvarede om aftenen selvom vejret klarede op til gyldent solskin med ren blå himmel.  

5. juli Fint solskinsvejr med blå himmel med mange skyer på himlen. Svag vind. 

6. juli Strålende sol og blå himmel. Svag vind med mange små og store hvide skyer. Hen på 

eftermiddagen begyndende overskyet. 

7. juli Strålende sol og blå himmel. Svag vind. 

8. juli Uendelig støvgrå himmel. Det har lige regnet lidt. Svag vind. Frisk vejr. Ikke en stråle sol 

eller lidt blå himmel, kun gråt. Småregn. Vidunderlig stille aften, uden en vind der rører sig.  

9. juli Om morgenen og til midt på formiddagen regnvejrsdag, derefter dejligt varmt, ”det haver så 

nyeligen regnet”-vejr. Vindstille og mildt, totalt gråt overskyet. (Der faldt 23,1 mm).  

10. juli Strålende sol og blå himmel med mange halvstore hvide vatskyer, svag mild vind. I 

formiddags regngrå himmel men ved 14-tiden opklaring. Fra ved 15-tiden atter overskyet.   

11. juli Overskyet med mange skyer, indimellem sol, varm jævn vind til blæst. I formiddags 

strålende sol og blå himmel. 

12. juli Dejligt lunt vejr med blå himmel med vekslende skydække og solskin. Svag til kraftig 

vestlig vind. Det ene øjeblik strålende sol, det andet overskyet.  

13. juli Strålende sol og blå himmel med mange fine små hvide vatskyer, siden fuldstændigt skyfrit. 

Blikstille, dejligt varmt. En virkelig sommerdag til ud på aftenen. (Temperaturen var kun 20 gr.). 

14. juli Overskyet gråsort afvekslende blålig himmel med enkelte tordenskrald og optræk til torden. 

Lummert, dog nu afkølende vejr. 

15. juli Strålende sol og blå himmel fra tidlig morgen til sen aften. Et rigtigt solbadevejr. 

Indimellem meget letskyet af vatskyer. En nordlig svalende vind. 

16. juli Grå trist intetsigende himmel og dag. Svag vind.  Ikke et solstrejf, kun en grå himmel fra 

morgen til aften. Ved 13-tiden en smule støvregn. 

17. juli Blå himmel med enkelte vat- og horisontskyer. Pragtfuldt højsommervejr. Svalende østlig 

vind, drønende varmt i solen. Senere på eftermiddagen overskyet gråvejr. 

18. juli Strålende sol og blå himmel med få fjerne horisontskyer. Højsommer. SØ-vind. (I 

Helsingborg). 

19. juli Grå trist himmel, totalt overskyet. I formiddags strålende sol og blå himmel, så let overskyet 

og nu helt overskyet. Kraftig SØ-vind, men dejligt mildt vejr. Om eftermiddagen optræk til torden 

og svag torden ved 17-tiden. Igen torden ved 19-tiden og fra kl. 20,50-22,15. Fra kl. 22,45 regnvejr. 

Ved kl. 23-23,30 var regnen ophørt.(Der faldt i alt 24,8 mm, heraf 20,0 mm i de sidste 2 

tordenbyger). I syd observerede jeg et mærkeligt himmellegeme: Legemet forsvandt og kom igen 

med mellemrum, det stod helt stille på himmelen. Afstanden ret stor ? Legemet var rødligt ovalt. Da 

det engang slukkedes, så det ud som en sort klods med røde ”stråler” som magnetlinier omkring. 

Derefter slukkedes også de. Det kan ikke have været månen, da det var overskyet og det lige havde 

regnet. Legemet var rødligt, gul forekom slet ikke. (Når jeg nu læser det, er jeg sikker på, at legemet 
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var i NØ). Mærkelige syn kan forekomme ved tordenvejr, det er ligesom ozonen ”bedøver” vores 

realitetssans. Jeg har 2 gange i ca. 9 års alderen set ”flyvende tallerkener” begge gange sammen 

med voksne. Første gang over nabohuset mens vi sad og drak kaffe og spiste kager. Vi var mange, 

måske har det været til mors fødselsdag den 23/7, anden gang var ved Mølleåen sent på aftenen, 

hvor legemet kom fra syd og bevægede sig mod nord, i samme retning som det første. Vi var vist to 

voksne og mig. Begge hændelser må have været om sommeren vel i tidsrummet 1955-57. Det 

mærkelige var, at de voksne lige kommenterede, at det var en flyvende tallerken, men derefter 

snakkede videre, som om det var en hverdagshændelse. Dengang troede man vist mest på, at det var 

en art hemmeligt russisk fly. I dag tror jeg, jeg har forklaringen. Meteorologisk Institut sendte 

vejrballoner op kl. 12 og 24 (GMT-tider) ved Jægersborg. Hvis ballonen stadig har været lavt 

flyvende efter ca. 4 km og vinden var i syd og sol eller måne skinnede derpå, kan den have givet 

indtryk af en flyvende tallerken. Helt sikker er jeg dog ikke. 

20. juli Blå himmel med sol, efterhånden tiltagende skydække med trykkende varme. Om 

eftermiddagen optræk til torden. 

21. juli Om formiddagen blå himmel, derefter overskyet og truende. Sent på eftermiddagen atter blå 

himmel med fine drivende skyer. 

22. juli Om formiddagen begyndende overskyet. Nu overskyet med lidt blå himmel. Vindstille og 

meget lummert om eftermiddagen. 

23. juli Blå himmel i øst med enkelte hvide skyer. I vest overskyet med truende skyer, der langsomt 

bevæger sig mod øst, men nærmest vindstille. Køligt vejr. Hen under aften opklarende vejr med 

solskin og blå himmel og vidunderligt vejr. Klamt vejr om aftenen.  

24. juli Strålende sol og blå himmel med mange små hvide skyer, der driver henover himlen. Svag 

til jævn vestlig vind.  

25. juli Overskyet gråsort truende himmel. Meget lummert. Torden synes under optræk. I 

formiddags sol og blå himmel. 

26. juli Totalt overskyet trist gråsort himmel hele dagen. Svag søndenvind. Om aftenen opklaring 

og lun vindstille sommeraften.  

27. juli Letskyet med lidt blå himmel med skyer. Kun lidt sol. Svalende frisk vestlig vind, dejligt 

varmt vejr. Solen brød igennem ved 15-tiden. (Det var 29 gr.). 

28. juli Om formiddagen trykkende varme. Nu letskyet himmel, hvor solen af og til bryder 

igennem. Kraftig opfriskende SV-blæst, der afsvaler vejret. Højsommer. Ved 19-tiden en kortvarig 

tordenbyge. 

29. juli Småregn. Totalt overskyet, gråsort regntruende himmel. Vestenvind. Ved 7-tiden småregn. 

Om formiddagen truende vejr med mange store skyer. Det klarede op ved 12-tiden med nogen blå 

himmel, der kort efter atter blev opslugt af skydække. 

30. juli Totalt overskyet, gråsort himmel med småregn. Jævn til frisk SØ-vind og køligt vejr. 

31. juli Strålende sol og lidt blå himmel i vest. Trykkende varme. Himlen er opfyldt af sortegrå 

varmeskyer. Svag vind. Opklaring nu her efter middag. I formiddags totalt overskyet med trist 

himmel. (Det var 30 gr.). 

1. august Overskyet himmel med gråsorte skyer og trykkende varme, solen bag skyerne. I 

formiddags ret kraftigt solskin og en del blå himmel. Svag vind. Lummert vejr. Torden synes under 

optræk. (Det var 29 gr.) 

2. august Totalt overskyet, trist grålig himmel med lunt varmt vejr. Svag vind. Temmelig lyst vejr. 

Ud på eftermiddagen opklaring til dejligt sommervejr med sol og blå himmel. 

3. august Overskyet med mange varmeskyer. Svag til frisk SV-lig svalende vind. Lummert varmt 

vejr. Siden opfriskende vind med skyer og sol.   

4.august Solskin med blå himmel med mange store hvidsorte varmeskyer. Svag søndenvind. 
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5. august Overskyet med mange store skyer, lidt blå himmel ind imellem og sol. Svag til jævn 

sydlig vind. I morges og formiddags koldt vejr. Kortvarig regnbyge midt på eftermiddagen og igen 

om aftenen. 

6. august Overskyet med mange store skyer med blå ren himmel. Kraftig vestlig blæst. Varmt i 

solen, køligt i skyggen. Begyndende overskyet med truende gråsorte skyer. 

7. august Sol med lette hvide skyer. 

8. august Dejligt vejr med solskin med lette skyer. 

9. august Dejligt vejr om morgenen, om aftenen knap så godt. 

10. august Luften er tung og det føles meget lummert. Gråvejr og mildt. (Fra den 7.-10. august har 

mine forældre aflæst, da jeg var på en kortvarig togtur til Wien).  

11. august Overskyet gråvejr med truende skyer. Vindstille. Trist stillestående vejr. 

12. august Gråt overskyet vejr med mørk himmel med lidt sol og varm frisk søndenvind. Spredte 

byger dagen igennem. 

13. august Trøstesløs regnvejrsdag. Svag vind. 

14. august Sol med lidt blå himmel, men overskyet himmel med sorte skyer. Jævn vind. Det 

regnede natten til i dag. 

15. august Gråt overskyet mørkt vejr med tunge sorte regnskyer. Småregn dagen igennem. Lidt 

opklaring ud på eftermiddagen, derefter på ny truende vejr. 

16. august Sol med lidt blå himmel vekslende med overskyet vejr. Varmt det ene øjeblik, køligt det 

næste. Meget svag vestlig vind med mange store skyer. 

17. august Overskyet med mange store skyer. Frisk vestlig vind til blæst. Af og til kraftigt solskin. 

Ud på eftermiddagen opklaring, senere atter overskyet med truende skyer. Af og til byger dagen 

igennem. 

18. august Totalt overskyet med gråblå himmel. Efter middag et kort uvejr under optræk med storm 

og en kortvarig regnbyge. I formiddags nogen sol. 

19. august Regnvejrsdag. Fra ved middagstid lidt opklaring, derefter atter regn og rusk. Sidst på 

eftermiddagen opklaring. 

20. august Blå himmel med store skyer NV-lig svag vind. Køligt vejr. Om eftermiddagen ind 

imellem nogen sol. Om aftenen atter truende vejr med en kortvarig regnbyge.  

21. august Strålende sol og ren blå himmel. Kraftig NV-blæst. Fint vejr med dejligt solskin, hvor 

der er læ. Om aftenen vindstille. 

22. august Om morgenen noget tåget. Strålende sol og blå himmel hele dagen. Sommeren er vendt 

tilbage. Svag svalende vestlig vind, om aftenen vindstille. 

23. august Strålende sol og blå himmel fra midt på formiddagen. Alle tiders lune luft. Dejlig totalt 

vindstille aften. 

24. august Letskyet til skyfrit solskinsvejr. Svag vind. Grå himmel i vest, blå himmel i øst. Nu er 

det koldt om morgenen og aftenerne. 

25. august Totalt overskyet med grå himmel. I formiddags og middags strålende sol og blå til 

letskyet himmel med mange fine skyer. 

26. august Overskyet med grålig himmel. Om aftenen noget tordentruende himmel. Svag vind til 

vindstille. 

27. august Grå letskyet himmel. Indimellem nogen blå himmel. Vekslende skydække. Lunt vejr. I 

formiddags noget tordentruende himmel. 

28. august Om morgenen stærk tåge, senere strålende sol og blå himmel og højsommervejr. 

Nærmest vindstille, hvide skyer i horisonten. 

29. august Letskyet grålig himmel. Solen er forsvundet bag skyerne. 

30. august Solskin med letskyet himmel med store skyer. Svag vind til blæst. Om aftenen vindstille 

og skyfrit. 
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31. august Kortvarigt tordenvejr efterfulgt af regn. I morges lidt småregn. Det føles koldt og 

efterårsagtigt. Om aftenen opklaring og stjerneklart. 

 

Meteorologisk var det en normalsommer med 15,4 gr. (15,2 gr.). Juni var 0,4 gr. under, juli 0,9 gr. 

over og august 0,2 gr. over. 

 

Filmen ”I den grønne skov” blev i øvrigt optaget i Dyrehaven i sommeren 1967 og synes ganske 

godt at illustrere ”en dansk normalsommer” i 1960´erne. Normalsomrene var dengang halvsløje. 

 

 

 

Lovarbejde i Fødevareministeriets departement sidst i 1990´erne 

Som det fremgår af disse to fotos foregik arbejdet endnu dengang med tilretninger af udkast på 

papir. På Luxdorphs tid var det med pen og blæk og i dag, når det er meget avanceret, alene på 

computer, i et papirløst kontor. 
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Og livets resultat opgjort- efter at jeg henslæbte 28 år i Fødevareministeriet- i 

 

Søren Sørensens sang til min 50 års fødselsdag. 

 

Hvem sidder der ved skærmen 

med kaffekop i hånd 

med varm og ulden sweater 

og om sin mund et smil,  

det er såmænd Jens Ernholtz 

der af sin sure nød  

med fingren må forvandle 

sit tankespind til brød. 

 

Og kommer du en morgen 

i allerførste gry 

og hører fingren hamre 

på ny, på ny, på ny, 

det er såmænd Jens Ernholtz, 

der rejste milevidt 

han sidder der og hamrer  

til skærmen den er fuld. 

 



 

201 

 

Så jævned han for andre  

den vanskelige vej 

gav gode råd til alle 

han sagde aldrig nej 

det var såmænd Jens Ernholtz 

hans liv var fuldt af lov-ord 

men på hans grav 

man gav ham aldrig ét. 

 

 

 

Del 3. Livet på Bornholm i gamle dage - belyst ved retssager 1874-82 

 
Nedennævnte retssager er en fortsættelse af retssagerne i bogen ”Krig, pest og dårligt vejr - analyse 

af vejret i Danmark 1711-18 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund (med tillæg 

om livet på Stevns og Bornholm i gamle dage) Bd.2. ” (2018). De udvalgte retssager tager fortsat 

udgangspunkt i personerne Sven Nilsson og Mogens Peter Møller og personkredsen omkring dem. 

Adolf  Hansen Møller indgår således i sagen ”Tyveriet af en sparekassebog” fra 1889. Hans fader er 

broder til Mogens Peter Møller. 

 

Sag nr. 1: Mogens Peter Møllers broder sætter ild på sit hus 

 

DC-174 Hasle Byfoged 

 

1874-1910 Extraretsdokumenter 1874-1901 

 

Dom i Justitssagen Sagfører J. L. Olsen 

                 Contra 

 

Arrestanten Mogens Hansen Møller med Tilnavn Wingel 

 

Afsagt den 8. Juli 1882. 

 

Ved Amtets Decret af den 19 fm er Arrestanten Mogens Hansen Møller med Tilnavnet Wingel 

sat under Tiltale for Brandstiftelse og er Sagens Omstændigheder følgende: 

 

Søndagen den 4 fm om Eftermiddagen efter, at Arrestanten var hjemkommen fra Østerlarsker i 

beruset Tilstand, og efter at han forgiæves havde opfordret sin alene i Huset værende Søn Adolf til 

at forlade samme, besluttede han for at faa Sønnen ud af Huset sig til at brænde det af, og han gik 

derfor ind i Huset og med nogle Svovlstikker, han havde i Lommen, tændte han en Lue i et Rum i 

det nederste Hjørne af Huset, hvor der var lidt Lyng over Stænget, satte Luen til Lyngen, hvorved 

denne øieblikkelig antændtes og forplantede sig over hele Huset. Han gik nu ind i Dagligstuen, tog 

et Brød og en Trøie og begav sig derefter uden for Huset, hvor Sønnen sad og slog Steen, og fortalte 

derefter til ham og de Tilstedekommende, at han saaledes selv havde sat Huset i Brand. 
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Huset, der var gammelt og faldefærdigt, var ikke assureret ligesaa lidt som Indboet eller Sønnens 

Klædninger i Huset. Indboet og Sønnens Klædninger var under Sagen ansatte til en Værdi af 10 Kr 

for hver, og Sønnen har frafaldet Krav paa Erstatning. 

 

Arrestanten er under Undersøgelsen vedbleven med den af ham afgivne Tilstaaelse om selv at have 

paasat Ilden, hvilket ogsaa stemmer med, hvad der i øvrigt er oplyst. Som Motiv til sin Gjerning har 

han vedblivende anført, at det var for at skille sin Hustru og deres Fællessøn Adolf fra hinanden, 

idet han sigtede dem for at have legemlig Omgang med hinanden. 

 

Rigtigheden af denne Sigtelse er bestemt benægtet af de Paagjældende, og der er ikke fremkommet 

det ringeste til Bestyrkelse af samme, ligesom Arrestanten heller ikke har kunnet fremføre Noget til 

sammes Begrundelse, men har indskrænket sig til stedse at udtale, at det nu engang var hans faste 

Tro. 

 

Arrestanten er, efter hvad der er oplyst og almindelig bekjendt om ham, en til Drik i høi Grad 

forfalden Person, der mangfoldige Gange har været anholdt og straffet, og det er oplyst om ham, at 

han Ugen før Branden stadig havde været svirende eller som han selv betegner det har været 

”passende fuld”, ligesom han ogsaa i Gjerningsøieblikket, og da han blev anholdt og samme Aften 

fremstillet i Forhør, var beruset. Men han udsiger selv, at han meget godt vidste, hvad han sagde og 

giorde, og Rigtigheden heraf maa ogsaa ansees (for) oplyst. 

 

Arrestanten har vedholdende fastholdt, at han kun havde det af ham anførte Motiv til sin Gjerning 

og han har navnlig benægtet at have havt til Hensigt at skade Sønnen ved at foranledige, at dennes 

Klæder opbrændte eller at han har havt til Hensigt, at Ilden fra hans Huus skulde forplante sig til 2 

Nabohuse liggende øst og vest for samme i en Afstand af 100-200 Alen, idet han netop vil have 

betænkt, at Vindretningen var saaledes, at der ingen Fare var for disse Huse, hvilket ogsaa er oplyst 

var Tilfældet. 

 

Under disse Omstændigheder, hvor Arrestanten saaledes har sat Ild paa sit eget uforsikrede Huus og 

Eiendele og hvor nogen foregiven retsstridig Hensigt ikke kan paavises og Erstatning er frafaldet af 

Sønnen, findes Arrestantens Forhold ikke at kunne henføres under noget Lovbrud, der medfører 

Straf, og Arrestanten, der er født i Clemensker den 19. Juli 1827 og gjentagne Gange straffet for 

Eiendomsindgreb og for Vold, findes derfor at burde frifindes for Actors Tiltale, dog at han udreder 

samtlige af Auctionen flydende Omkostninger, derunder Salair til Actor og Defensor, Sagfører 

Olsen og Cancelliraad Procurator Eriksen, hvis Sagførelse har været forsvarlig, 15 Kr til Første og 

10 Kr til Sidste. 

 

Thi kjendes for Ret 

 

Arrestanten Mogens Hansen Møller med Tilnavn Wingel har for Actors Tiltale i denne Sag fri at 

være, dog at han udreder alle af Actionen flydende Omkostninger, derunder i Salair til Actors 

Sagfører J. L. Olsen 15 Kr. og til Defensor Cancelliraad Procurator Eriksen 10 Kr. 

 

At efterleve under Adfærd efter Loven 

 

                                  Christian Gregersen     
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Sag nr. 2: Mogens Peter Møllers bror og svigerinde involveret i sag med tyveri og overfald 

 

Bornholms Nørre Herred Politiprotokol 1876-79 

DC-175 B.1-44 

 

(s.140) Aar 1877 den 27. Juni blev Nordre Herreds Politiret sat paa Raadstuen i Hasle af den 

ordinaire Dommer og Skriver i Overværelse af nedentegnede Retsvidner, hvor da forestaaende 

Forhør continuerede. 

 

Fremstod efter Tilsigelse Louise Christine Ipsen,17 Aar gl., tjenende hos Hans Bech i Aarsballe, 

der formanet til Sandhed, forklarer, at hun i dag 8te Dage, altsaa den 20de Ds. om Aftenen omtrent 

Kl. 7 stod i sin Husbonds Have, der ved en Ager er skilt fra Mogens Hansen Møllers Have i en 

Afstand af 30-40 Alen og hun saae da, at Mogens Hansen Møllers Kone, som hun kjender, stod i sin 

Have og havde fat i noget, der lignede et Dækken, som hun snørte sammen og som Comparentinden 

derefter saae hun puttede i en Pose og derefter lagde under nogle Stikkelsbærtorne. Comparentinden 

fortalte det, da det forekom hende mistænkeligt og hun antog, at det var stjaalet Gods, der blev 

gjemt, strax da hun gik ind til sin Madmoder, som ligeledes yttrede, at det vistnok var stjaalne 

Sager. 

 

Comparentinden ved med Vished, at det Passerede i dag 8te Dage, idet det var Aftenen før at 

Mogens Hansen Møller blev arresteret. Endnu tilføier hun, at da Jens Nielsen senere kom, fortalte 

hendes Husbond det til ham, og de gik da over tillige med Sandemanden og fandt da Dækken og 1 

Mulepose og et Hjul under Stikkelsbærbusken, efter hvad hendes Husbond fortalte om Aftenen, da 

han kom hjem. Hun blev forevist det i Retten værende Stalddækken og udsiger, at det nok kunde 

have Lighed med det hun saae Mogens Møllers Kone staae og lægge sammen og med Hensyn til 

den foreviste Mulepose udsiger hun, at det var en Pose og ikke nogen Sæk, hvori Mogens Møllers 

Kone gjemte Dækkenet. Derimod saae Comparentinden ikke noget til Hjulet. Paa Anledning 

udsiger Comparentinden, at hun Søndagen den 17de Ds. om Aftenen, hun udsiger henimod 

Solnedgang, men hun ved i øvrigt ikke Tiden bestemt saae Hans Pedersen, der senere kom til 

Skade, staae udenfor hendes Husbonds Huus og tale med Sønnen Julius, hun talte ikke selv med 

ham, men Julius fortalte, at det forekom ham, at Hans Pedersen var noget svirende. 

 

Oplæst, ratihaberet. Aftraadt. 

 

Fremstod derefter Anholdte Hansine Jørgine Didrikke Kofoed, Mogens Møllers Hustru, der 

formanet til Sandhed blev foreholdt forrige Comparentindes Forklaring, men hun benægter i Eet og 

Alt sammes Rigtighed. Hun blev derefter contronteret med forrige Comparentinde, der paany 

fremstod og gjentog sin Forklaring ligeoverfor Anholdte, der imidlertid nægter vedholdende, at hun 

har gjemt de nævnte Sager, som af forrige Comparentinde angivet eller at have vidst, at de var der, 

førend om Aftenen, da Sandemanden indfandt sig og i hendes Nærværelse fremdrog de nævnte 

Gjenstande, der laae langt inde under Stikkelsbærbusken; hun udsiger først, at hun har havt Tøi til 

Tørring paa Stikkelsbærbusken, men udsiger dog, at det ikke var om Onsdagen, hvorimod hun 

paastaar, at det var Tilfældet om Tirsdagen og Torsdagen, men hun havde slet ikke bemærket, at der 

laae nogen Pose under Busken. 
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Den af Louise Christine Ipsen afgivne Forklaring blev oplæst for hende i Anholdtes Overværelse og 

Comparentinden Ipsen fastholdt sammes Rigtighed, hvornæst bemeldte Louise Christine Ipsen efter  

behørig Forberedelse og lovlig Omgang bekræftede sin Forklaring med Lovens Ed og dimitterede. 

 

Dommeren bemærkede, at han ved det igaar i Rønne afholdte Forhør havde ladet den hos Anholdte 

forefundne Tvist forevise hos Kjøbmand Harboe i Rønne, som paa Anledning havde udsagt, at den 

var kjøbt hos ham og betalt saaledes som af Anholdte angivet. 

 

Paa Anledning udsiger Anholdte, at Hans Pedersen kom i hendes Huus lidt før Solnedgang og blev 

der i ethvert Fald til henimod Midnat, thi først ved den Tid forlod hun Huset. Han var noget 

svirende ved Ankomsten, men han fik ikke meget at drikke hos dem, hun troer nemlig ikke, at der 

var meget paa Flasken, da han kom, men hvad, der var i den, drak Hans Pedersen og hendes Mand 

op, i øvrigt kunde Hans Pedersen nok retirere sig.  

 

Endnu udsiger hun, at hun ikke har seet nogen som helst Blodplet paa hendes Mands Klæder, han 

laae i Klæderne, dengang hun kom hjem om Morgenen, efter at Hans Pedersen var kommet til 

Skade. 

 

Dommeren afsagde derefter saadant 

 

Decret 

 

Da der foreligger Mistanke om, at Mogens Hansen Møllers Hustru, Hansine Jørgine Didrikke 

Kofoed har gjort sig skyldig i Tyveri eller Hæleri, ansees det nødvendigt indtil Sagens nærmere 

Oplysning at holde hende afsondret fra Andre og derfor belægges hendes Person med Arrest. 

 

Thi decreteres 

Hansine Jørgine Didrikke Kofoed, Mogens Hansen Møllers Hustru bør belægges med personlig 

Arrest. 

 

Decretet oplæst. Arrestanten afført. Forhøret udsat. 

 

 

Aar 1877 den 28. Juni blev Nordre Herreds Politiret sat paa Raadstuen i Hasle af den ordinaire 

Dommer og Skriver i Overværelse af nedennævnte Vidner 

 

fortsatte Forhøret i Anledning af Overfaldet paa Hans Pedersen, idet Dommeren bemærkede, at 

Peder Hansen af Aarsballe var tilsagt til Forhøret i Morgen, men da han har indfundet sig i dag 

optages nu Forhør over ham. 

 

Fremstod Peder Hansen, 39 Aar gl., Huuseier i Aarsballe, der formanet til Sandhed forklarede, at 

Søndags otte Dage den 17. Ds., efterat Comparenten havde spist til Middag omtrent Kl. 1, kom 

Murer Hans Pedersen af Vestermarie ind til ham for at betale 6 Kr. Comparenten gav ham en Bitter, 

men da Comparenten skulde sove til Middag, gik Pedersen imens hen til Smed Christen, det var tæt 

ved. Da Comparenten var staaet op, var Hans Pedersen kommen tilbage og fik Kaffe og blev der om 

Eftermiddagen og spiste derpaa stort med Comparenten, hvorved Hans Pedersen fik i alt 4 a 5 

Snapse hele Eftermiddagen, og han antager nok, at han havde faaet Snapse forinden, men i øvrigt 
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var han ikke beruset, da han gik fra ham, hvor man maaske nok kunde mærke paa ham, at han 

havde faaet Snapse. 

 

Pedersen gik fra hans Huus ca. Kl. 7, idet han angav, at han skulde flere Steder hen. Comparenten 

fulgte ham et Stykke paa Vei, men han saae i øvrigt ikke, til hvem han gik. Comparenten kjender 

Hans Pedersen, der ifjor arbeidede en Snes Dage hos ham. Han veed ikke andet, end at det er en 

stræbsom og fredsommelig Mand, som ikke er forfalden, men nok er glad ved en Snaps og bliver 

navnlig i godt Humør, naar han har faaet lidt for meget. 

 

Hans Pedersen halter og maa gaa med Stok, saavidt han veed er det en Følge af Gigt. Comparenten 

angiver, at Veien fra hans Huus til Hans Streiters kan gaaes i en 4 a 5 Minutter, og at Hans Streiters 

Huus ligger ca 100 Alen fra Mogens Hansen Møllers. Comparenten gik i Seng Kl. 10½ og sov ind, 

men blev vækket af 5 Karle, der for Tiden arbeidede i Nygaards Mose, men som ellers var gifte og 

bosiddende ved Sorthat, der kom ind for at spørge, om der var kommen Proviant, Brød og Snus, 

som blev indleveret til Comparenten og til dem. Comparenten antager da, Klokken var 11½. 

 

Den paafølgende Aften, da de samme Karle kom ind til Comparenten, havde han hørt om 

Overfaldet og han spurgte dem, om de ikke havde hørt eller seet noget til samme. De svarede da, at 

de nok vare komne forbi Mogens Vingels Huus, før de kom til Comparenten, og at de hørte, at han 

var meget høitraabende derinde og at de havde talt om at gaae ind, men havde opgivet det for ikke 

at komme i Spectakkel. Comparenten havde da spurgt dem, om de ikke havde seet en Mand ligge 

udenfor Huset, men dertil svarede de nei. En af de 5 Karle, Jens Peter Olsen er Brodersøn af den 

Overfaldne og var kjed veed, at de, da det var erfaret, hvad der var skeet, ikke var gaaet ind. 

 

Endvidere tilføier Comparenten, at om Mandagen efter Overfaldet, var Mogens Møller kommen ind 

til Comparenten, der stod og spændte for, og vilde laane Brændevin. Comparenten erklærede, at det 

kunde han ikke, og da Mogens truede, saa tilbød Comparenten at laane ham 4 Pægle, men Mogens 

vilde ikke have det, da det ikke kunde forslaae og gik derfor til Kroen for at faa det…. 

 

 

 

(s.142)Aar 1877 den 29. Juni blev Nordre Herreds Politiret sat paa Raadstuen i Hasle af den 

ordinaire Dommer og Skriver i Overværelse af nedentegnede Vidner, hvor da forestaaende Forhør 

continuerede. 

 

Fremstod efter Tilsigelse Hans Seier Bech, 53 Aar gl, paa 39 Selvejergaards Parcel i 

Clemensker, der formanet til Sandhed udsiger, at hans Pige Louise havde omtalt i Huset, han 

husker ikke, om det var før eller efter Mogens Vingels Arrestation, at hun havde staaet i 

Comparentens Have og seet, at Mogens Vingels Kone stod i sin Have og bredte noget ud, som 

lignede et Dækken, og da Barnet i det samme gav et Skrig, saae Mogens Kone op, hvorefter 

 hun viklede Gjenstandene sammen og puttede dem i en Pose, som hun derefter satte bag Gjærdet 

ved nogle Torne. Da der var Ransagning hos Mogens Møller, gik Comparenten med Sandemanden, 

og op i Mogens Have bag nogle Stikkelsbærbuske fandtes skjult en Pose, hvori var indviklet et 

Stalddækken og ved siden af Posen et Hjul. Mogens Kone kom tilstede, da Sagerne fandtes og som 

derefter toges i Besiddelse af Sandemanden og indbragtes (s.143) til Retten og nu igjenkjendes af 

Comparenten som de af ham fundne. 
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Comparenten udsiger, at Afstanden mellem hans og Mogens Vinkels Huus er ca. 100 Alen og skilt 

ved en Bakke, men Comparenten kan fra sin Have see ned i Mogens Møllers Have. Han har senest 

seet til Hans Pedersen den Søndag Overfaldet skete om Natten, og han hørte om Natten hverken 

Støi eller Skrig den Søndag. Han antager, at han er gaaet til Sengs omtrent Kl. 10, og først om 

Mandagen fik han at vide om Overfaldet, idet Ole Koefoed sendte Bud til ham og Comparenten lod 

nu sin Søn Julius gaae til Jens Nielsen for at faae en Vogn til at transportere den Tilskadekomne, 

som han i øvrigt ikke saae noget til. 

 

Han kjendte nok lidt til Hans Pedersen og mener, at det er en fredsommelig og stræbsom Mand og i 

øvrigt en Stakkels Krøbling, der er halt og gaar med Stokken. I øvrigt kan han ikke forklare noget 

videre og har navnlig ikke hørt, at Nogen har været tilstede ved Overfaldet, og han husker heller 

ikke, at han den Aften saae Mogens Vingels Kone. 

 

Oplæst, ratihaberet, dimitteret. 

 

Fremstod derefter Karen Kirstine Bech, Comparentens Hustru, 58 Aar gl., der formanet til 

sandhed forklarede, at Onsdagen før Mogens Vingel blev arresteret altsaa den 20de Ds. ved 

Midaften var hendes Pige Louise kommet ind og sagt, at hun havde staaet i Haven og seet Mogens 

Vingels Kone staae og lægge noget sammen, der lignede et Hestedækken, og puttet det i en Pose og 

gjemt det bag nogle Stikkelsbærtorne. Comparentinden havde sagt, at det velsagtens var nogle 

Tyvekoster, som Mogens Kone gjemte, da de vel var bange for Ransagning, senere fik hendes 

Mand det at vide, da der blev talt om det i Huset. Da der var Ransagning kom Pigen, der var i 

Haven, og sagde, at det blev trukken frem og var der endnu, og da hendes Mand, der havde været 

tilstede ved Ransagningen, kom hjem, fortalte han, at de paa det af Pigen angivne Sted havde fundet 

en Pose med et Dækken og et Jernhjul. Hun udsiger, at hun kjender Hans Pedersen og ved, at han er 

svagelig og halter, men i øvrigt kan hun ikke give nogen som helst Forklaring om Overfaldet. 

 

Oplæst, ratihaberet 

 

Fremstod derefter Peter Andreas Julius Bech, 28 Aar gl., Søn af forrige Comparentinde, der 

formanet til Sandhed udsiger, at i Søndags 8 Dage om Aftenen lidt før Solnedgang altsaa mellem 8 

og 9 var Murer Hans Pedersen af Vestermarie kommen hen til Comparenten, der stod udenfor sine 

Forældres Huus og havde talt med ham om at lave et Par Træsko til sig, og Comparenten talte 

omtrent 1 Kvarters Tid med Hans Pedersen og kunde nok mærke paa ham, at han havde faaet nogle 

Snapse, men i øvrigt feilede han intet. Comparenten saae Hans Pedersen gik sønderpaa, og gik 

derefter selv ind. Han gik til Sengs med de øvrige af Husets Beboere omtrent Kl. 10 og han hørte 

ingen somhelst Støi eller Skrig om Natten. Mandag Morgen omtrent Kl. 4 kom Ole Koefoed og 

fortalte, at Hans Pedersen laae ved Mogens Vingels Huus forslaaet og kunde ikke hjælpe sig selv, 

og at det var nødvendigt at skaffe en Vogn, og Comparenten gik nu hen til Sogneraadsmedlem Jens 

Nielsen for at denne kunde besørge en Vogn, hvorefter han gik hjem, uden at han saae noget til 

Hans Pedersen. 

 

Han kan ikke give nogen som helst videre Forklaring om Overfaldet, og han har ikke seet noget til 

Mogens Vingel eller Kone den Nat Overfaldet skal være skeet, men Mandag Morgen, da 

Comparenten gik hen til Jens Nielsen for at skaffe Vogn, saae han, at Mogens Kone var i sin Have 

for at hyppe Kartofler, derimod saae han ikke noget til Mogens Vingel. 

 

Oplæst, ratihaberet, aftraadt. 
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Fremstod paany Hans Seier Bech, der formanet til Sandhed yderligere forklarede, at den Mandag 

Morgen, da Overfaldet var skeet om Natten, saae han Mogens Vingel kort efter, at Hans Pedersen 

var kjørt bort, komme ud af Huset, saavidt han kunde see i hans Linned for at forrette et naturligt 

Ærinde. 

 

Oplæst, ratihaberet, aftraadt. 

 

Fremstod derefter efter Tilsigelse Jens Peter Olsen, 28 Aar gl., paa Blykobbegaards Grund i 

Nyker for Tiden i Arbeide i Nygaards Mose i Østerlarsker, der formanet til Sandhed forklarede, 

at i Søndags 8 Dage var han med 4 andre Kammerater nemlig Niels Sonne, Mathias Olsen, Niels 

Johansen og Frederik Langgreen komne hjemmefra deres Familier til Nygaard, hvor de for Tiden 

har Arbeide og logerer, og kom da forbi Mogens Vingels Huus Klokken var da mellem 11 og 12. 

Der var intet Lys i Huset, men han og (hans) Kammerater kunde høre Mogens Vingel støie og gjøre 

Spectakkel inde i Huset og slaae i Bordet, men hvad han sagde, kunde de ikke høre. Nogle af dem 

talte om at gaae derind, men da nogle andre mente, at det ikke var værd, da der ellers blev 

Spectakler og man jo vidste, hvad Mogens Vingel var for et Sviin, saa gik de deres Vei og ved 

Bortgangen hørte de fra Huset et Brøl, som fra en Tyr, hvilket de antog, at Mogens havde udstødt. 

Comparenten kunde ikke høre, om der var flere tilstede i Huset, men derimod var han aldeles sikker 

paa, at Hans Pedersen den Gang ikke laae paa Veien eller (s. 144) ei heller ved Veigrøften ved 

Mogens Vingels Hus, da Comparenten og (hans) Kammerater ellers nødvendigvis maatte have seet 

ham og han i et hvert Fald vilde vaandet sig og bedt om Hjælp. Paa den anden Side er han sikker 

paa, at Klokken var mellem 11 og 12, idet Klokken var 12, da de kom hjem til Nygaard. De var 

gaaet forbi Peder Hansen derefter og talt med denne, men det varede kun et Par Minutter; endnu 

udsiger Comparenten, at Hans Pedersen er hans Farbroder, og at han sidste Søndag besøgte ham paa 

Sygestuen i Rønne, men at det forekom Comparenten, at han var noget vild, og at der ikke var 

nogen rigtig Sammenhæng i, hvad han fortalte. Comparenten har aldrig været i Farbroderens Huus, 

men han kjender ham jo nok, men i øvrigt ikke meget. Han veed ikke noget af, at han er forfalden. 

For øvrigt kan han ikke forklare videre.  

Oplæst, ratihaberet, aftraadt. 

 

Fremstod derefter Frederik Langgreen, 26 Aar gl., boende paa Sorthat, i Arbeide paa 

Nygaarden i Østerlarsker sammen med forrige Comparent, der formanet til Sandhed forklarede 

med Hensyn til hvad, der er passeret udenfor Mogens Vingels Huus Søndag den 17 Ds. og med 

Hensyn til Tiden aldeles som forrige Comparent, hvis Forklaring derfor blev oplæst for ham og af 

ham ratihaberet, hvornæst han dimitterede. 

 

Fremstod derefter Arrestantinden Jørgine, Arrestanten Mogens Møllers Hustru, løs og ledig, 

der blev foreholdt de af Hans Bechs Hustru og Hans Bech afgivne Forklaringer med Hensyn til de i 

hendes Have under nogle Stikkelsbærbuske fundne Gjenstande nemlig et Stalddækken, en 

Mulepose og et Jernhjul, og hun anerkender vel, at disse Gjenstande blev fundne i hendes 

Nærværelse ved den af Sandemand Jens Nielsen og Hans Bech foretagne Ransagning, derimod 

nægter hun vedholdende, at hun tidligere har vidst, at disse Gjenstande forefandtes der eller at hun 

har skjult dem der. Derimod kan hun ikke angive, hvorledes disse Sager kan være komne der. 

 

Oplæst, ratihaberet. Arrestantinden afført. 
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Fremstillees derefter Mogens Hansen Møller løs og ledig, der formanet til Sandhed udsiger, at 

Hans Pedersen var hos ham ca. et Par Timers Tid, han kom omtrent Kl. 8 og gik omtrent Kl. 10. 

Comparenten laae til Sengs, da Hans Pedersen gik, og efterat han var gaaet, sov Comparenten til 

den paafølgende Morgen. Der var ingen andre i Huset da, end en lille Dreng paa 6 Aar.  

 

Han blev foreholdt, at han havde raabt og støiet i Huset senere, og navnlig imellem Kl. 11 og 12, 

men dette benægter han med Bestemthed; han blev foreholdt de af Olsen og Langgreen afgivne 

Forklaringer, men han benægter sammes Rigtighed. Han blev derefter confronteret med nævnte 

Olsen og Langgreen, der paany fremstode og hver især gjentoge deres Forklaringer ligeoverfor 

Arrestanten, saaledes som de tidligere havde afgivet dem under Eeds Tilbud og tilføiede, at Dørene 

stode aabne til Mogens Vingels Hus og at det derfor var saa tydeligt at høre Støien, men Arretanten 

benægter vedholdende, at han har gjort nogen Støi eller at der til den Tid har været nogen hos ham 

andre end Barnet eller at han har talt med Andre, hvis overhovedet har talt med Nogen end Barnet, 

hvis det muligen har været vaagent, hvad han i øvrigt ikke husker. 

 

Efterat den af Jens Peter Olsen afgivne Forklaring derpaa var bleven oplæst for ham i Arrestantens 

Overværelse bekræftede han efter lovlig Omgang sin Forklarings Rigtighed med Lovens Eed og 

dimitterede. 

 

Derpaa blev den af Frederik Langgreen afgivne Forklaring oplæst for ham i Arrestantens 

Overværelse, hvorefter Langgreen efter lovlig Omgang bekræftede sin Forklaring med Lovens Eed 

og dimitterede. 

 

De mødte dimitterede. Arrestanten afført. 

Forhøret udsat. Retten hævet. 

 

Vidner: M. Olsen    J. J. Jensen 

 

Chr. Gregersen…..  

 

 

 

Sag nr. 3: Sven Nilsson i Rønne 

 

 

Rønne Byfoged 1741-1919 

Politiprotokol 1870-74 

 

DC-172 Bd. 1-160 

 

(s. 462) Aar 1874 den 5. November Eftermiddag Kl. 6 blev Rønne Kjøbstads Politiret sat paa 

Rønne Byfogedkontor, administreret af den ordinaire Dommer og Skriver, Byfoged Olivaius, i 

Overværelse af nedentegnede Vidner hvor der 

 

Nr. 93-1874 Foretoges Forhør i Anledning af at svensk Arbeidsmand Svend Nielson havde vist 

Opsætsighed mod Politiet m.v. 

 

Dommeren forelagde en fra Politibetjent Andersen i dag modtagen Rapport saaledes lydende. 
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For Retten mødte Politibetjent Andersen, som bekræftede Rapportens Rigtighed og erklærede sig 

villig til at bekræfte samme med Ed.  

 

For Retten fremstilledes Anholdte svensk Arbeidsmand Sven Nilsson, som formanet til Sandhed, 

forklarede, at han igaar Aftes havde været noget beruset, da han forinden han forlod Havnen med en 

Kammerat, hvis Navn han ikke kan opgive, havde tømt en 3 Pægleflaske fuld af Brændevin. Han 

antager, de have faaet Halvdelen hver, og han var aldeles, som om han havde mistet Forstanden. 

Han kan ikke huske, at Politibetjent Andersen igaar Aftes havde indfundet sig mere end én Gang 

hos ham, nemlig da han sagde, at han skulde følge med, og Komparenten trak da strax sine Støvler 

paa og gik med ham. Han husker ikke, at han har udtalt dig i upassende Udtryk om Politiet eller at 

han har sagt de i Rapporten omforklarede Ord, heller ikke vil han erindre at have gjort nogen 

Modstand. Han havde nok en Kniv i Haanden, men det var en Bordkniv, som han sad og spiste 

med, da Politiet kom. 

Oplæst og ratihaberet. Anholdte afført til Arresten. Forhøret udsat og Politiretten hævet. 

                                                                   Olivarius 

 

Vidner: 

 

(s. 463) Aar 1874 den 6. November Formiddag Kl. 11 blev Rønne Kjøbstads Politiret sat paa 

Raadhuset i Rønne, administreret af den ordinaire Dommer og Skriver, Byfoged Olivarius, i 

Overværelse af nedentegnede Retsvidner hvor der (sag nr. 2 i retsmødet) 

 

Nr. 93-1874 

 

Forhøret blev igen foretaget 

 

For Retten blev fremstillet Anholdte svensk Arbeidsmand Sven Nielson løs og fri, som formanet 

til Sandhed nu erkjender, at den i Rapporten indeholdte Beretning indeholder en nøiagtig Skildring 

af hvad der skete ved bemeldte Leilighed og tilføier, at han strax, da Politibetjent Andersen kom 

ind, kjendte ham og vidste, at han var Politibetjent. Oplæst og vedkjendt. 

 

Paa Grund af hvad der allerede er oplyst under Sagen (s. 464) og for at sikre Anholdtes 

Tilstedeværelse under den videre Undersøgelse, fandt Dommeren det fornødent at belægge 

Anholdte med passende Arrest. 

 

Thi dekreteres 

 

Anholdte Svend Nielsson bør belægges med passende Arrest. 

Kjendelsen oplæst og Arrestanten afført til Arresten. 

Forhøret udsat og Politiretten hævet. 

 

Olivarius 

 

Retsvidner: 

Dreier      Kjøller 
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Aar 1874 den 10. November Formiddag Kl. 11 blev Rønne Kjøbstads Politiret sat paa 

Raadhuset i Rønne, administreret af den ordinaire Dommer og Skriver, Byfoged Olivarius i 

Overværelse af nedentegnede Retsvidner hvor der (sag nr. 3 i retsmødet) 

 

Nr. 93-1874 Forhøret blev igen foretaget  

 

For Retten mødte Sømand Jens Holms Enke Dorthea og forklarede formanet til Sandhed, at 

svensk Arbeidsmand Svend Nielson har haft Logi hos hende i en 10 á 11 Uger. I Onsdags Aftes 

kom han hjem fra Havnen i en temmelig beruset Tilstand og lod til at være i en meget ophidset 

Tilstand, han gik op og ned paa Gulvet i Stuen og smed sig paa Stolene, skjældte og smeldte og 

truede med en Kniv, som han gik med i Haanden. Hvad der har sat ham i Bevægelse veed hun ikke, 

men det maa have været Noget, som er foregaaet paa Gaden, thi efterat han var kommen ind, var 

der Intet, som gik ham imod. Hans Trudsler og Skjældsord vare aldeles usammenhængende. Da hun 

er alene i Huset, var hun i den største Angst, men til al Lykke kom hendes Svigersøn Hans Jensen 

Schou med hendes Datter for at se til hende. Datteren gik og hentede Politibetjent Andersen, men 

Svend Nielson fortsatte sit støiende Forhold og truede vedblivende med Kniven, hvorfor 

Politibetjent Andersen med Bistand af hendes Svigersøn satte ham ud af Huset. 

Oplæst og ratihaberet. Aftraadt. 

 

Dommeren bemærkede, at Afhøringen af Jens Holms Enke var endel besværlig, da hun var endel 

Tunghør og har vanskeligt ved at forklare sig. Endvidere bemærkede han, at den Svensker, som 

Arrestanten har forklaret at have drukket med sidstafvigte Onsdag Aften, ikke har været at udfinde 

eller opsøge. 

 

For Retten mødte Sømand Hans Jensen Schou og forklarede formanet til Sandhed, at han i 

Onsdags Aftes med sin Hustru var kommen hen til sin Svigermoder Jens Holms Enke for at se til 

hende. Ved deres Ankomst dér, fandt de Huset i Oprør, idet hendes Logerende Svenskeren Svend 

Nielson gik beruset om med en Kniv i Haanden, hvorved han truede de Tilstedeværende. Hvad der 

har givet Anledning til Sven Nielson Vrede veed Komparenten ikke, men af nogle Ytringer, som 

faldt, syntes det at fremgaa, at han blandt andet var meget forbitret over, at et svensk Fruentimmer, 

der ogsaa logerede hos hans Svigermoder, ikke vilde gaa til Sengs med ham.  

 

Komparentens Kone skyndte sig op paa Raadstuen for at faa Bistand af Politiet og vendte strax 

tilbage med Politibetjent Andersen. Denne, som var civilklædt dog med Uniformshue, foreviste sit 

Politiskilt (s. 465) for Svend Nielson og formanede ham til at forholde sig roligt og gaa til Sengs, 

men Svend Nielson svarede ham med Grovheder og truede ham med Kniven. Politibetjent 

Andersen forlod Huset og vendte strax efter tilbage med Paalæg til Svend Nielson om at følge med 

ham, da han havde faaet Ordre til at anholde ham, men Svend Nielson gjentog adskillige Gange, at 

han ”skjed” ham og Politiet et Stykke, truede med sin Kniv og sagde, at det skulde koste Blod. 

Andersen maatte da begynde at anvende Magt for at anholde ham, og Komparenten var saa efter 

Anmodning behjælpelig hermed. Uagtet Svend Nielson slog om sig med Hænder og Fødder, 

lykkedes det at bringe ham ud af Huset og derefter med Bistand af Skipper Johan Rasmussen at 

bringe ham op til Raadstuen. 

 

Svend Nielson bibragte Komparenten et Saar i den høire Kind og paa begge Hænderne, dels ved at 

slaa og dels ved at rive med Neglene. Svend Nielson var nok endel beruset, men dog ikke mere end, 

at han godt kunne baade gaa og staa uden Hjælp og føre sammenhængende Tale. 

Oplæst og ratihaberet. Aftraadt. 
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For Retten fremstod løs og fri Arrestanten Svend Nielson, som forklarede at være født den 1. 

Marts 1849 i Westenbeck Wallby i Christianstads Len i Sverig. Han kom første Gang til Danmark, 

saa vidt han husker i Aaret 1871, da han fik Tjeneste paa en Gaard paa Bornholm, og har senere 

kommet herover hvert Aar, men har i Vinteren i Reglen haft Ophold i Sverrig. Han har opholdt sig 

forskellige Steder paa Bornholm og benægter nogensinde at have været tiltalt eller straffet. Med 

Hensyn til det Forhold, hvorfor han er anklaget, erkjender han Rigtigheden af den i Politibetjent 

Andersens Rapport givne Fremstilling, hvorved han dog bemærker, at han, naar han bliver noget 

beruset, kommer i en vild Sindsstemning og ikke kan styre sig selv, samt at dette har været 

Tilfældet ved den omhandlede Leilighed. 

 

Oplæst og ratihaberet, Arrestanten afført til Arresten. Forhøret udsat og Politiretten hævet 

 

Olivarius 

 

Retsvidner: 

Dreier  Toxverd 

 

Aar 1874 den 17. November Formiddag Kl. 11 blev Rønne Kjøbstads Politiret sat paa 

Raadstuen i Rønne, administreret i den ordinaire Dommer og Skriver, Byfoged Olivarius 

Fraværelse af Fuldmægtig J. Olsen i Henhold til Amtets Konstitution af 12. dennes i Overværelse af 

nedentegnede Retsvidner hvor der (sag nr. 4 i retsmødet) 

 

(s. 468) Nr. 93-1874 Forhøret blev igjen foretaget 

 

For Retten blev fremstillet løs og fri Arrestanten Sven Nielson, som formanet  til Sandhed 

forklarede at, da han den paagjældende Aften kom hjem, blev han utilfreds, fordi Jens Holms Enke 

ikke, som hun pleiede, havde lavet Mad til ham, og han gav derfor Ondt fra sig og skjældte hende 

ud samt gik med Kniv i Haanden, slog i Bordet for Næsen af hende og i øvrigt opførte sig paa en 

støiende og upassende Maade. Han vedblev hermed indtil Politibetjent Andersens Tilstedekomst, og 

dennes Paalæg, om at han skulde forholde sig rolig, agtede han Intet paa, men vedblev med at støie 

og skjælde. Da Politibetjent Andersen efter et Øiebliks Forløb kom tilbage for at anholde ham, 

nægtede han at følge med og satte sig til Modværge, da der blev anvendt Magt, ja han greb endog i 

Lommen efter sin Kniv, men blev forhindret i at faae Kniven, ved at Politibetjent Andersen gav 

ham et Rap over Armen. Han blev nu overmandet og henført til Raadstuen for at indsættes i 

Arresten. 

Oplæst og ratihaberet. 

 

Dommeren fremlagde derefter Extrakt Gjenpart af Svend Nielsons Skudsmaalsbog og den samme 

vedhæftede Flyttebevis samt Straffeattester fra Byskriveren i Allinge, By- og Herredsfogeden i 

Svaneke, By- og Herredsfogeden i Nexø, Herredsfogeden i Vestre Herred, hvorefter Arrestanten 

ikke findes tiltalt eller straffet ved nævnte Jurisdiktioner. 

Vedfølge Extrakt Gjenparter og Straffeattester. 

 

Dommeren attesterede derhos overensstemmende med det ved Embedet førte Strafferegister, at 

Arrestanten ikke findes criminalitets tiltalt, dømt eller straffet ved Rønne Kjøbstads Jurisdiktion. 

Arrestanten blev foreholdt det fremlagte, hvortil han Intet havde at bemærke. 
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Da Arrestanten er en løs og ledig Person, fandt Dommeren ikke at kunne relaxe hans Arrest, hvorfor 

han atter blev afført til Arresten. 

 

Forhøret sluttet for i Udskrift at tilstilles Amtet.  

 

Politiretten hævet. 

J. Olsen, konstitueret 

 

Retsvidner: 

Kjøller Dreier 

 

 

 

Rønne Byfoged: Justits- og domprotokol i kriminelle sager (Ekstraretsprotokol) (1801-1920) B. 1-

110: 1869-1879 

 

Aar 1874 5. December Eftermiddag Kl. 3 blev Rønne Kjøbstads Extraret sat paa Rønne 

Byfogedkontor administreret af den ordinaire Dommer og Skriver Byfoged Olivarius i 

Overværelse af nedentegnede Vidner. 

 

Hvor da 

 

i Sagen No. 18-1874 

Cancelliraad Procurator Erichsen som Aktor 

                                ctr. 

Arrestanten svensk Arbeidsmand Sven Nielsson af Rønne blev afsagt saadan 

 

DOM 

 

Under nærværende Sag tiltales Arrestanten svensk Arbeidsmand Sven Nielsson af Rønne for at 

have udvist de i Straffeloven af 10. Februar 1866 §§ 100 og 101 omhandlede Forhold, og ere 

Sagens Omstændigheder ifølge Tiltaltes egen Tilstaaelse, som stemmer med, hvad der i øvrigt 

under Sagen er oplyst følgende: 

 

Efter at der om Aftenen den 4. November d. A. var sket Anmeldelse til Politibetjent Andersen fra 

Sømand Jens Holms Enke om, at hendes Logerende Svenskeren Sven Nielsson giorde Spetakler og 

truede med Kniv, indfandt han sig paa den nævnte Enkes Bopæl, hvor han antraf nævnte Sven 

Nielsson og Enkens Svigersøn Hans Jensen. Arrestanten viste sig da meget støiende og voldsom i 

sin hele Adfærd og paa Betjentens Opfordring om at forholde sig rolig, agtede han ikke det mindste, 

men ytrede, at han skeed Politiet et Stykke. 

 

Da Politibetjent Andersen efterat have rapporteret det skeete til Politimesteren og faaet Ordre til at 

sætte Sven Nielsson under Anholdelse, derpaa indfandt sig for at udføre denne Ordre, vægrede 

Arrestanten sig ved at følge med, idet han gjentog, at ”han skeed i Politiet” og tilføiede, at Ingen 

skulde faae ham afsted. 

 

Betjenten forsøgte derefter med Bistand af den tilstedeværende Hans Jensen at sætte Arrestanten ud 

af Stuen, men denne ikke alene slog og sparkede for sig, men trak endog en Kniv op af Lommen og 
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sagde, at ”det skulde koste Blod”, og det lykkedes først, efterat Politibetjenten ved at slaae ham 

over Armen havde hindret ham i at bruge Kniven at faae ham ud paa Gaden; ogsaa her vedblev 

Arrestanten at gjøre Modstand blandt andet ved at sparke med Fødderne, hvorved Hans Jensen fik 

et Spark i Ansigtet. Men endelig lykkedes det ved Hjælp af en tilstedekommende Person at faae 

ham anbragt paa en Trillebør og faae ham henbragt til Arresten. 

 

Arrestanten var ved den nævnte Leilighed temmelig beruset, men dog ikke i en saadan Grad, at han 

ikke vidste, hvad han sagde og gjorde, skjønt hans Beruselse vel paa den anden Side maa antages at 

have foranlediget, at han ikke har været sig sit Forholds fulde Strafbarhed bevidst. 

 

For omhandlede Forhold vil Arrestanten, der er født i Wallby i Sverrig den 1. Marts 1849 og ei 

forhen findes tiltalt eller straffet heri Landet, være at ansee efter Straffelovens § 100 og 101, cfr. § 

39, og findes Straffen under Hensyn til Sagens samtlige Omstændigheder at kunne fastsættes til 

Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, hvorhos han vil have at udrede alle de af Sagen 

flydende Omkostninger, heriblandt Salair til Aktor Cancelliraad Prokurator Erichsen 5 Rdl. og til 

Defensor Prokurator Ipsen 4 Rdl. 

 

Det bemærkes, at Defensor ved at paastaae Anvendelsen af Straffelovens § 102 fremsætter en 

fuldstændig ubeføiet Sigtelse mod Politiet. 

 

I øvrigt har Sagførelsen været forsvarlig.  

 

                                                        Thi kjendes for Ret: 

 

Arrestanten, svensk Arbeidsmand Sven Nielsson af Rønne, bør hensættes i Fængsel paa Vand og 

Brød i 2 Gange 5 Dage samt udrede alle denne Sag flydende Omkostninger, heriblandt Salair til 

Aktor Cancelliraad Prokurator Erichsen 5 Rdl. og til Defensor Prokurator Ipsen 4 Rdl. 

 

At efterkommes under Adfærd efter Loven. 

 

                                                                               Olivarius 

 

Extraretten hævet 

                                                                               Olivarius 

 

Vidner: 

 

P. Andersen                           J.C. Lindtner 

 

 

 

Sag nr. 4: Den forsmåede bejler 

 

Fra Bornholms Nørre Herred: Politiprotokol (1783-1919) B. 1-41: 1869-1872 

 

(s. 144) Aar 1870 den 22. Juli Formiddag Kl. 11 blev Nordre Herreds Politiret sat paa 

Lynggaard i Olsker Sogn i Overværelse af Vidnerne Spanner og A.M. Kure hvor da blev 

foretaget: 
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Forhør i Anledning af at Måns Erlandsons Hus er brændt i Nat. 

 

Dommeren bemærkede, at han Kl. 8 i morges ved et mundtlig Bud fra Sandemand Bidstrup blev 

underrettet om, at bemeldte Hus i Nat brændte. 

 

Retten besaa Brandstedet og fandt Huset ganske nedbrændt med Undtagelse af 2 østre Mure og 2 

Sider af Skorstenen. 

 

Fremstod Måns Erlandson, 36 Aar gl, og formanet til Sandhed forklarede: 

 

Huset var under Arbeide og ikke fuldført eller beboet eller assureret, hvorimod Comparenten boer 

hos sin Svigerfader Espen Hansen en halv Times Tid borte, hvor han holdt Bryllup igaar. Huset var 

18 Alen langt, 7 Alen 6 Tommer bredt i Omkreds og Maal, opført af Bindingsværk med klinede 

Vægge og Taget var lagt paa, og tre Sylter Brædder laa paa Loftet, men var endnu ikke endeligt 

fastgjorte. Der mangler 1 Dør. Han har intet deraf assureret og erfarede først noget om Branden om 

Morgenen, medens han arbeidede paa 1. Selveiergaard Olsker Clemensker med at kiøre Giødning. 

Han antager, at ondskabsfulde Mennesker har brændt hans Hus for at skade ham, saa meget mere 

som i første Halvdel af Mai Maaned, da han fandt, at der en Nat blev gjort Forsøg med at vælte 

Tømmeret over Ende. En stor Del af Formuren mod Syd, som bestod af Kampesten, var reist før, 

men var væltet fra og Tømmeret bragt til at falde, saa han havde stor Uleilighed med at sætte det i 

Stand igjen. Han aner ikke, hvem der har gjort det, da han ingen personlige Uvenner har. Paa 

Dommerens Forhold, at det var denne bekjendt, at Jørgen Hansen Steenberg har lavet stor Uenighed 

med Comparentens nuværende Hustru, fordi han havde havt hende til Husholderske i flere Aar og 

vilde gifte sig med hende samt fordi han, da hun ikke vilde det, med Magt fratog hende en Del 

Gods, som hun paastod, at han havde foræret, siger han, at han selv aldrig have noget udestaaende 

med Jørgen Hansen Steenberg, som dog fik Comparentens Bryllup opsat ved at giøre Indsigelse 

imod det for Præsten  o.m.a. 

 

Fremstod Hans Andersen paa 7. Selveiergaards Parcel i Clemensker 29 Aar gl., og formanet til 

Sandhed forklarede: 

Han kom i aftes sent fra sine Svigerforældre paa 32. Selveiergaard i Olsker, da han kom forbi Måns 

Erlandsons Hus, mærkede han intet mistænkeligt, men da han kom hjem og derfra gik ud i Marken 

for at hente sin Hest og red hjem paa denne, saa han, at Måns Erlandsons Hus brændte. Først saa 

han et Lys ved Huset og troede at det var bleven beboet, men i næste Øieblik løb Ilden op ad Taget. 

Han kaldte paa sin Nabo Jørgen Jensen Kiøller og de gik hen til Huset, men der var ingen tilstede, 

og Huset var saa stærkt i Brand, at de Intet kunde foretage. Da han opdagede Ilden var Klokken 11. 

o.m.a. 

 

Fremstod Jørgen Jensen Kiøller, 31 Aar gl, paa 7. Selveiergaards Fortov i Clemensker Sogn og 

(s. 145) formanet til Sandhed forklarede: 

 

Forrige Comparent vækkede ham af hans Søvn i aftes Kl. 11 og fortalte, at Måns Erlandsons Hus 

brændte og han kunde ogsaa fra sin Seng see det. Andersen kom først til Brandstedet. Da 

Comparenten kom til stede, var Taget nedfaldet. o.m.a. 

 

Forhøret udsat. Retten hævet. 
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Vidner: 

P. A. Spanner A.M. Kure 

N. Tvede  

 

 

Aar 1870 den 22. Juli Eftermiddag Kl. 5 blev Nordre Herreds Politiret sat paa Raadstuen i 

Hasle i Overværelse af Retsvidnerne M. Olsen og J. P. Holm hvor da blev 

 

fortsat Forhør betræffende Branden af Måns Erlandsons Hus: 

 

Dommeren bemærkede, at, da han kiørte fra Brandstedet, traf han Jørgen Hansen Steenberg ved 

Olsker Kirke paa Skolelærer Henrichsens Parcel, hvor han arbeidede. Han forklarede, at han logerer 

hos Jørgen Madsen Holm den Ældre denne fremstaar bortreist og Holms Kone udsagde, at 

Steenberg kom hjem i aftes, før Husets Folk gik til Sengs, samt at hun ikke hen ad Natten veed, at 

han har været i sit Logis hele Natten. Hun og Steenberg foreviste hans Kammer, hvilken 

Beliggenhed fremgaar af nedenstaaende Rids (JER se det : a= indgang, b=køkken, c= Steenbergs 

værelse, d=stue. e= Holms soveværelse) 

 

 
 

Heraf fremgaar, at Steenberg ikke, for at forlade sit Kammer og Huset om Natten, skal igjennem J. 

M. Holms Sovekammer, men, naar han er forsigtig, maa kunne gaa ud og ind af Huset uden at blive 

bemærket. 
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J. M. Holms Kone forklarede, at hendes Mand reiste Kl. omtrent 3 i morges til Allinge med Ole 

Jørgensen af Styggegaard for at kiøbe Sild, og at hun ikke om Morgenen saa noget til Steenberg. Da 

hun stod op omtrent Kl. 5, var han borte. 

 

Steenberg foregav, at han var gaaet hjemmefra om Morgenen og til Skolelærer Henrichsen ved Ols 

Kirke, men da Dommeren imidlertid havde talt med Naboen Mogens Peter Møller og denne havde 

indrømmet, at Steenberg havde været der om Morgenen for at faa et Par Lerredsbuxer tørrede samt 

et Par Strømper tilsvarende, tilstod Steenberg ogsaa, at han havde afleveret Buxer og Strømper hos 

M. P. Møller, førend han gik paa Arbeide om Morgenen, men han sagde, at Buxerne  ogsaa skulde 

repareres. Da Steenberg og Møller forklarede, at de i de sidste Dage havde arbeidet sammen hos 

Sandemand Sonne i Ruthsker Sogn, samt da Møller var en meget farlig og mistænkelig Person saa 

bleve begge Anholdte og medtagne i Dommerens Vogn til Hasle. Det tilførte blev oplæst og af 

Peter Andreas Spanner, som fulgte med Dommeren paa den omhandlede Reise, vedgaaet. 

 

Fremstod Mogens Peter Møller og formanet til Sandhed forklarede:  

 

Da han havde Arbeide for Sandemand Sonne, som han ikke kunde udføre alene og ikke kunde faa 

andre til Hiælp antog han J.H. Steenberg, uagtet han har været Uvenner med ham i lang Tid, men 

han har ikke erfaret noget, som kunde tyde paa, at Steenberg har brændt Erlandsens Hus af. 

Comparenten har lagt Tag derpaa; men Huset var blot opført af gammelt raaddent Tømmer, saa det 

er meget muligt, at det kan være faldet om af sig selv i Mai Maaned. Da Tømmeret var reist og da 

Erlandson har kiøbt en Lynggrund uden at eie Penge til at betale Renter af Kjøbesummen eller 

bekoste Jordens Opdyrkning, er det aldeles umuligt for Erlandson at bestaae. Comparenten anseer 

det derfor at være meget muligt, at Erlandson har forsøgt at skaffe sig bedre Kaar ved at brænde 

Huset af, hvorved han kunde tænke (s. 146) at fremkalde barmhjertighed hos sine Kreditorer og 

andre.  

 

Steenberg var sammen med Comparenten igaar indtil Middag. Han var om Eftermiddagen paa 

Arbeide hos Skolelærer Henrichsen. Comparenten saa ham ikke igaar, efter at Steenberg havde 

forladt Sonnes, men i morges Kl. ca. 5 kom han med et Par Buxer og et Par Strømper, som han bad 

om at faa tørrede, fordi de vare blevne vaade igaar eftermiddags, medens han arbeidede for 

Henrichsens, samt fordi han skulde have dem paa igjen om Eftermiddagen. Hvorfor Steenberg 

bragte Buxer og Strømper til Comparenten og ikke lod dem tørre hos J. M. Holm, hvor han havde 

sit Logis, veed Comparenten ikke. o.m.a. 

 

Fremstod Jørgen Hansen Steenberg og formanet til Sandhed forklarede: 

 

Han har været med til at kline Væggene i Erlandsons Hus. Det blæste dengang, og da fik det en 

stærk Hældning mod Syd, saa at de maatte sætte Støtter ved Stolperne, men Huset blev alligevel 

skjævt. Han har ikke foranlediget, at Huset faldt omkuld i Mai Maaned. Nogen Tid derefter kom 

han forbi Huset i Følge med J. M. Holm for at besøge dennes Søn paa Ruthsker Sogns Udmark. 

Han forsikrer, at han ikke har noget Had til Erlandson, men alene mener at have Ret til noget 

Løsøre, som Erlandsons Kone har tilegnet sig fra (ham), dengang hun var Comparentens 

Husholderske navnlig 3 á 4 Pund Linned og en Dug, nogle Sække og noget Uldgarn, men han 

paastaar, at det aldrig er faldet ham ind at hævne sig derfor. Han har nok forsøgt at forhindre 

Erlandsons Ægteskab med bemeldte Pige, men han forsikrer, at han alene gjorde det for at tvinge 

hende til at udlevere Godset. Han vil slet ikke have Pigen. 
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Han arbeidede hos Skolelærer Henrichsen igaar Eftermiddag, hvorfor han kom hjem sildigt, fordi 

han først spiste til Aften hos Henrichsens og derpaa fulgte med Jens Lind til Hans Kofod paa 

Lindesgaard. Da han kom til sit Logis var Ole Jørgensen og hans Søn Jørgen P. Olsen af 

Styggegaard i færd med at kjøre hjem fra J. M. Holm. Comparenten gik til Sengs Kl. ca. 10½ og tog 

først Nøglen af Yderdøren, hvilket J. M. Holm har ladet ham om at besørge, førend han gaar i Seng 

om Aftenen. Da Jørgen Madsen Holm i morges Kl. ca. 3 kjørte med Styggegaardsbonden til Allinge 

efter Sild, talte Comparenten med ham og gik derpaa til M. P. Møller med sine Lerredsbuxer og 

sine Strømper, som vare bleven vaade i aftes, da han gik hjem, fordi de fra Hans Kofods til Jens 

Linds vare gaaet over Marken, som var vaad efter Regnen. M. P. Møllers Kone pleier at gjøre hans 

Tøi i Stand, derfor bragte han Buxer og Strømper (hen) til hende, tillige vilde han spørge Møller 

om, hvad Tid de skulde Møde ved Sandemand Sonnes Reisegilde, som skulde holdes i dag. o.m.a. 

 

Forhøret udsat. Retten hævet. 

 

Vidner: 

 

J. P. Holm       M. Olsen 

 

N. Tvede 

 

Aar 1870 den 23. Juli Eftermiddag Kl. 4 blev Nordre Herreds Politiret sat paa Raadstuen i 

Hasle i Overværelse af Retsvidnerne M. Olsen og J. P. Holm, hvor da blev  

 

fortsat Forhør betræffende Branden af M. Erlandsons Hus. 

 

Fremstod Jørgen Madsen Holm af Olsker Sogn, 60 Aar gl., og formanet til Sandhed under Eds 

Tilbud forklarede: 

 

Da J. H. Steenberg i Torsdag Aften kom hjem fra Skolelærer Henrichsen, hvor han havde spredt 

Møg, var Styggegaardsfolkene, som havde hjulpet Comparenten med at hyppe Kartofler, i færd med 

at kjøre hjem. Steenberg blev dog siddende en Tid (s. 147) lang hos Comparenten i dennes Stue og 

drak en Snaps og samtalede, og da han derpa gik ind i sit Kammer for at gaa i Seng, var Klokken 

næsten 11. Comparenten stod op om Natten omtrent Kl. 12 for at lade sit Vand udenfor Huset og 

hørte ved at gaa forbi Døren til  Steenbergs Kammer, at denne var hjemme, idet han i det samme 

slog en Vind, som Comparenten kunde høre. 

 

Klokken henimod 3 stod Comparenten op for at kiøre med Styggegaardsfolkene, og dengang talte 

han med Steenberg i dennes Kammer. Det er Comparenten bekjendt, at Steenberg faar sit Tøi 

efterseet hos M. P. Møllers Kone, fordi Comparentens Kone har et lille Barn og ikke har Tid til 

overs. Derimod vil Steenberg ikke have Logis hos Møller, fordi han er bange for, at han saa vilde 

komme i Rygte for Tyveri. Paa Forhold af Dommerens Mistanke om, at Steenberg har brændt 

Erlandsons Hus af og tidligere har revet det omkuld, da det var halvt færdigt, bemærker 

Comparenten i sidste Henseende, at Tømmeret, hvoraf Huset blev bygget, var meget raaddent og 

Væggene revnede, uagtet Erlandson har kjøbt det for 27 Rdl. Grunden var lagt af Ruinsten. Det er 

derfor meget muligt, at Blæsten kan have væltet baade Grundsten og Tømmer, hvilket man ofte har 

set. Men Comparenten turde ikke benægte Muligheden af, at ondskabsfulde Folk har hjulpet til at 

faa Huset nedrevet. Comparenten saa ikke, hvorledes Huset saa ud umiddelbart efter, at det var 
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væltet omkuld. Veien fra Comparentens Hus til Måns Erlandsons Hus kan ikke gaas i kortere Tid 

end omtrent 1 Time.  

 

Steenberg har oftere udtalt, at han ikke vilde have Erlandsons Forlovede til Kone, og at han ikke 

vilde gjøre Fortræd til Erlandson. Denne hentede sine Gangklæder for ca. 8 Dage siden ud af 

Comparentens Hus og var dengang meget skingrende. Comparenten spurgte ham ikke om Grunden 

o.v. men bemærkede, at igaar morges, da han forlod sit Hus, var han ikke inde i Steenbergs 

Kammer, men stode i Køkkenet og talte med Steenberg, som laa i Sengen. Han spurgte 

Comparenten om, hvordan Veiret var, hvorpaa Comparenten svarede, at det var graat, men regnede 

endnu ikke. Steenberg sagde, at han nok skulde staa op, hvortil Comparenten svarede, at det 

behøvede han ikke, fordi Klokken ikke var 3 endnu o.m.a. 

 

Fremstod Jørgen Dam, Husmand paa 6. Selveiergaards Parcel i Clemensker, 49 Aar gl, og 

formanet til Sandhed forklarede: 

 

Han er Snedker af Profession og har havt noget at giøre med Erlandsons Hus, dog ikke fra først af. 

Tømmeret var godt, men det var slet sammenhugget. Da det væltede omkuld, hjalp Comparenten 

(med) at reise det op, hvorved det blev noget skævt, men dog saa stærkt, at det kunde staa længere 

end Erlandsons Levetid. Comparenten troer ikke, at Huset i Mai blev væltet omkuld af Blæsten. 

Huset ligger i læ under en Bakke, og saavidt Comparenten veed, var der, dengang det blev væltet, 

ingen Blæst. Det var en Mandag Eftermiddag, at Comparenten indfandt sig for at reise Huset op 

igjen og Erlandson sagde, at det var væltet omkuld om Natten imellem Søndag og Mandag, og 

saavidt Comparenten husker, var det sidst i Mai, at han reiste Huset o.v. 

 

Jørgen Dam og Jørgen Madsen Holm bleve konfronterede betræffende Tømmerets Beskaffenhed. 

Holm sagde, at han ikke selv havde undersøgt Tømmerets Beskaffenhed, men antog, at det var 

kiøbt alt for dyrt. Han vil ikke bestride, at ringere Tømmer har kunnet staa, naar det blev godt sat. 

Dam indrømmede, at Tømmeret var daarligt sammenføiet, men paastod, at Tømmeret var meget 

brugeligt o.v. Begge aftraadte. 

 

(s. 148) Fremstod Ole Jensson, Svensker af Fødsel, 34 Aar gl, gift og bosat paa et Hus paa 1. 

Selveiergaards Grund i Clemensker Sogn og formanet til Sandhed forklarede: 

 

Mons Erlandsons Svigerforældre boer til Leje i Comparentens Hus, hvor ogsaa Mons Erlandsons 

nuværende Børn boede hos Forældrene. Steenberg kom ofte der for at overtale Pigen til at gifte sig 

med ham, hvorfor han ofte havde Quædebrød med til hende, dels fordi han vilde have noget Tid hos 

hende, hvilket han paastod sig berettiget til. Ved den Leilighed talte han med Steenberg og engang i 

Sommer, da det kom paa Tale imellem Steenberg og Comparenten, at Erlandsons Hus, som var 

under Bygning, var væltet omkuld om Natten, ytrede Comparenten den Mening, at det var blæst 

omkuld, men Steenberg lod til at mene, at andre Mennesker havde gjort det og sagde derpaa de Ord: 

at hvis han kunde faa en eller to med sig, var han ikke bange for at gjøre det nok engang. Han sagde 

ikke udtrykkelig, at han saa vilde rive Huset ned, men i Forbindelse med hans foregaaende Tale om, 

at andre havde revet Huset om, var det tydeligt, at han talte om ogsaa at rive Huset om. 

 

Ligeledes har Comparentens Kone fortalt ham for nogen Tid siden, at Steenberg havde talt med 

hende om sit Tøi, som Erlandsons Forlovede forholdt ham, og derpaa sagt til Comparentens Kone, 

at hvis han ikke fik sit Tøi, var han ikke bange for at opnaa en Svovlstik eller to paa Erlandsons 

Hus. Da Comparentens Kone hertil sagde, at han nok ikke vilde giøre en saadan Gierning, sagde 
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han: nei ikke jeg, men en Anden. Dette har Comparenten ikke fortalt til Erlandson førend i Dag og 

har ikke heller fortalt herom til andre. Hans Kone fortalte det en Aften, da han var kommen hjem og 

laa i Seng sammen med hende. Comparenten sagde dengang til sin Kone, at det vel var bare Vrøvl, 

som det var bedst at tie stille med. o.m.a 

 

Fremstod Nils Peersson, 32 Aar, og formanet til Sandhed forklarede: 

 

Han er gift med en Søster til Måns Erlandsons Kone, og han saa dennes Hus fra sit Hjem. Han 

havde været hjemme en Søndag i Sommer fra sit Arbeide paa Kiøllergaard i Rø og gik Mandag 

Morgen tidlig tilbage til Kiøllergaard. Han fortalte Hans Peter Hansen, som ligeledes arbeidede der 

og boer i Comparentens Nærhed, at Erlandsons Hus var væltet omkuld om Natten. Da Comparenten 

Mandag Aften gik hjem fra Gaarden med et Krus Mælk, stod Huset imidlertid opreist, og da han 

sagde til sin Kone, hvad han havde seet om Huset, svarede hun, at det var ganske sandt, men at det i 

Dagens Løb var bleven reist op igjen. Senere har Erlandsons Forlovede sigtet Comparenten og 

dennes Broder, som er udreist til Sverig, for at have væltet Huset omkuld, men denne Beskyldning 

er ganske usandfærdig. Han har ikke hørt, hvem der har væltet Huset eller nu brændt det af. o.v. 

med Bemærkning, at han den omhandlede Nat laa paa Kiøllergaard. o.m.a. 

 

Fremstod Jens Peder Jensen, Husmand paa 30.  Selveiergaards Fortov i Olsker Sogn, 54 Aar 

gl, og formanet til Sandhed forklarede:  

 

Han kom til en Mandag Eftermiddag og hjalp at reise Måns Erlandsons Hus op, som om Natten var 

væltet omkuld. Dengang var Grundstenene allerede opreiste, han har ikke seet, hvorledes 

Grundstene vare blevne væltede om Natten, men han kan bestemt paastaa, at det var stille Veir den 

Nat, da Huset faldt. o.m.a. 

 

Paa Grund af de i foranstaaende Forhør indeholdte Oplysninger, som gjøre det sandsynligt, at 

Jørgen Madsen Holms Forklaring er vitterlig usand, samt paa Grund af de fremkomne Oplysninger 

om, at Jørgen Hansen Steenberg har brændt Erlandsons Hus af, og endelig paa Grund af, at 

Steenberg efter det oplyste har havt Samkvem med Mogens Peter Møller, som er en mistænkelig 

Person, bør de alle tre belægges med Arrest. 

 

Thi eragtes 

 

Jørgen Hansen Steenberg, Jørgen Madsen Holm og Mogens Peter Møller bør belægges med 

Arrest. 

 

Arrestdekretet blev oplæst for Jørgen Madsen Holm. og for de Anholdte Møller og Steenberg, 

hvorpaa de bleve afførte i Arrest. 

 

Fremstod Espen Hansens Hustru Karen Kirstine og formanet til Sandhed forklarede: 

 

Hun er 63 Aar gl. og Moder til Måns Erlandsons Kone. Erlandson og Kone havde Bryllup i 

Torsdags. Han var om Aftenen paa 1. Selveiergaard i Clemensker for at betale nogle Penge og kom 

hjem og gik til Sengs med sin Kone Kl. 10. De har et lille Barn 1½ aar gl hos dem om Natten og har 

et lille Kammer ved siden af Comparentindens. Hun anseer det for umuligt, at nogen af dem har 

været ude om Natten, da Comparentinden ellers maatte have hørt det, fordi de to Kamre støder op 

til hinanden. o.m.a. 
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Forhøret udsat.      Retten hævet. 

 

Vidner: 

 

 J. P. Holm     M. Olsen 

N.Tvede 

 

 

(s. 149) Aar 1870 den 24. Juli Formiddag Kl. 11 blev Nordre Herreds Politiret sat paa 

Raadstuen (sic!) i Overværelse af Retsvidnerne M. Olsen og J. P. Holm, hvor da blev foretaget 

 

fortsat foranstaaende Forhør 

 

Fremstod Ole Jenssons Hustru Ingrid Mårtenson, 34 Aar gl, født i Sverig og formanet til 

Sandhed forklarede: 

 

Engang i Sommer omtrent for en Maaned siden kom J. H. Steenberg til hende, medens hun var 

alene indenfor i sit Hus med sit 8 Maaneders Barn og spurgte hende om, (hvor)naar der skulde lyses 

for Esper Hansens Datter Sophie og Måns Erlandson. Comparentinden svarede, at hun troede, at der 

skulde lyses næste Søndag, men ikke vidste det for sikkert. Derefter talte Steenberg noget mere, 

som (hun) ikke kan huske og ytrede saa, at han vilde havt det meget bedre, hvis han havde giftet sig 

med Sophie, medens han boede i Østerlarsker Sogn, derpaa sagde han de Ord omtrent: Men det kan 

være det samme, det er ikke Nøden, naar at jeg kan opnaa en Fyrstikke eller to. Comparentinden 

svarede hertil, at han dog vel ikke vilde gjøre en saadan Gierning og dertil sagde Steenberg: ikke 

jeg, men en anden. Han har saa mange Uvenner. Af Samtalen, hvis Ord hun ikke kan huske 

nøiagtigere end anførte, forstod hun, at Steenberg nævnte, at Måns Erlandson havde mange 

Uvenner, og at en af dem kunde opnaa en Fyrstikke. Uagtet Steenberg, saavidt hun kan huske, ikke 

udtrykkeligt nævnte at brænde Erlandsons Hus, maatte hun dog antage, at det var Huset, som 

Steenberg talte om at kunde antændes af en Fyrstikke, eftersom Erlandson ikke er andre, men har 

arbeidet paa Huset hele Sommeren. Hun havde tidligere end det i dag forklarede, hørt fortælle 

formentlig af sin Mand, at Måns Erlandsons Hus var en Nat bleven nedrevet, medens det var under 

Bygning. o.m.a. 

 

Dommeren bemærkede, at han havde ladet Jørgen Madsen Holm den Yngre, som boer paa Lyngen 

ikke langt fra Måns Erlandsons Hus tilsige til Forhør til igaar Formiddag Kl. 8, men at han ikke var 

mødt, hvorfor P. A. Spanner blev sendt i morges (s. 150) tidlig for at hente ham. Han blev derefter 

sat under Anholdelse. 

 

Fremstod Jørgen Madsen Holm den Yngre, 26 Aar gl, og formanet til Sandhed under Eds Tilbud 

forklarede:  

 

Han havde igaar en Del Folk til at kline et Hus, som han har under arbeide, hvorfor han ikke kunde 

være hjemme. Sm. St. og om Morgenen tidlig kom Steenberg til Comparenten og fortalte, at han 

om Aftenen havde været i Almindingen. Da Comparenten den Dag skulde kiøre for sin Fader 

Jørgen Madsen Holm den Ældre og hans Stedmoder til Almindingen til Prædiken samt da 

Steenberg havde arbeide for Comparentens Fader, saa kiørte Steenberg med Comparenten derhen til 

Comparentens Fader. Medens de kiørte, talte Steenberg om, at han vilde forbyde Erlandsons 
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Ægteskab, fordi Sophie ikke vilde lade ham faa sit Gods igjen. Comparenten ytrede den Mening, at 

Steenberg ikke kunne faa Godset igjen, hvortil Steenberg svarede, at hvis han ikke kunne faa det 

igjen, skulde hun dog ikke faa nogen Fornøielse deraf, fordi det før skulde rejse til Helvede. Hvad 

Comparenten svarede dertil, kan han ikke huske, men han er vis paa, at der ikke blev talt om, 

hvorledes Steenberg vilde hindre Erlandsons Kone i at have Fornøielse af Godset og han er vis paa, 

at Steenberg ikke med andet end det anførte antydede, at han vilde tilføie Erlandson og Kone 

Fortræd. o.m.a.  

 

(s. 150) Fremstod Jørgen Madsen Holm den Ældres Hustru, Christiane, 32 Aar gl, og formanet 

til Sandhed forklarede: 

 

I Torsdags hjalp Styggegaards Folkene dem med at hyppe Kartofler til Kl. 9 om Aftenen og spiste 

derefter sammen Smørrebrød. De kjørte bort omtrent Kl. 10, og idet de kiørte bort, kom J. H. 

Steenberg hjem og blev budt ind af hendes Mand paa en Snaps Brændevin med Honning til. 

Steenberg blev siddende, medens hun og hendes Mand spiste til Aften, og medens hun derpaa 

klædte sit Spædbarn af. Derpaa gik Steenberg ind i sit Kammer omtrent Kl. 10½ og hendes Mand 

gik til Sengs. Kl. 2½ stod hendes Mand op for at kiøre til Allinge med Styggegaardsfolkene. Da han 

kom hjem fra Allinge, strax efter, at Dommeren havde forladt Huset, fortalte hun ham, at Byfogden 

havde havt hende i Forhør i Anledning af, at Erlandsons Hus var brændt, samt hvad hun havde 

fortalt. Hendes Mand paastod, at han ikke vidste, at Huset var brændt, og at Steenberg havde været 

hjemme om Natten, hvilket han vidste deraf, at han selv havde været oppe engang for at lade sit 

Vand og da han gik igjennem Kiøkkendøren hørte Steenberg slippe en Vind, saa at det ramlede i 

Sengebunden. Comparentinden har ikke mærket, at hendes Mand var oppe om Natten, men han 

ligger yderst og kan godt staa op, uden at hun mærker det, naar hun sover haardt. Hun har hørt 

Steenberg sige, at han ikke bryder sig om at faa Sophie. Hun kan ikke huske, at hun har hørt 

Steenberg sige, at han vilde have noget Tøi fra hende. Hun er uvidende om, at det blev nævnt, men 

hun vil ikke benægte Muligheden af, at der har været talt noget herom af Steenberg i hendes hjem, 

men hun forsikrer, at hun i saa Fald ikke har lagt mærke dertil. o. m. a. 

 

Fremstod Arrestanten Jørgen Hansen Steenberg og blev konfronteret med Ole Jenssons Kone, 

som gjentog sin Forklaring i hans Paahør og tilbød at aflægge sin Ed derpaa. Han benægtede, at han 

havde talt om en Fyrstikke eller om Erlandsons Hus. o.v. Ole Jenssons Kone aftraadte. 

 

Arrestanten blev derefter konfronteret med Ole Jensson, som gjentog i Arrestantens Nærværelse 

sin Forklaring om, at Steenberg havde sagt, at han ikke var bange for at vælte Erlandsons Hus 

engang endnu, naar han kunde faa 1 eller 2 med sig. Arrestanten benægtede Sandheden heraf. Ole 

Jensson aftraadte. Arrestanten afført til Arresten. 

 

Forhøret udsat. Retten hævet. 

 

N. Tvede   J. P. Holm    M. Olsen 

 

 

 

 

(s. 151) Aar 1870 den 29. Juli Eftermiddag Kl. 4 blev Nordre Herreds Politiret sat paa 

Raadstuen i Hasle i Overværelse af Retsvidnerne M. Olsen og J. P. Holm, hvor da blev foretaget 
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Forhør mod J. H. Steenberg m. fl. 

 

Fremstod Jørgen Peter Olsen, Ejer at 1. Selveiergaard i Olsker Sogn, 40 Aar gl., og formanet til 

Sandhed forklarede:  

 

I Torsdags for 8 Dage siden altsaa den 21. d. M. om Eftermiddagen indfandt han sig med et Par 

Heste og en Plov paa sin Nabo Jørgen Madsen Holms Jord for at hyppe dennes Kartofler. 

Comparentens Fader kjørte Hestene, medens Comparenten holdt Ploven. Da Tusmørket begyndte, 

holdt de op med Arbeidet og gik paa J. M. Holms Indbydelse ind med denne og fik et Par Snapse 

med Honning og talte sammen en halv Times Tid om ligegyldige Ting og J. H. Steenberg eller 

Erlandson bleve, saavidt han husker, ikke nævnte. Da de derefter kjørte bort, kom J. H. Steenberg 

hjem, og da Comparenten  efter et Par Minutters Forløb kom hjem og havde faaet fraspændt, var Kl. 

9½, saavidt han husker, saa han paa sit Uhr, da han gik ind i sit Hus, og han anser det for afgjort, at 

Klokken den Gang var omtrent 9½. Comparenten har ingen Omgang med J. H. Steenberg og siger, 

at han undgaar ham saa vidt muligt, fordi Comparenten ikke kan lide ham, da han oftere har været 

mistænkt for Tyveri, og Comparenten har intet Kjendskab til Steenbergs Forhold med Erlandson. 

o.m.a. 

 

Fremstod Ole Jørgensen 65 Aar gl., Aftægtsmand paa 1. Selveiergaard Olsker Sogn og 

formanet til Sandhed forklarede ligesom forrige Comparent, hvis Forklaring blev oplæst og 

opsummeret og at med Tilføielse, at de ophørte med Arbeidet ved Solnedgang, hvilket han antager 

kunde være Kl. 8½, og at J. H. Steenberg kom til, medens Comparenten og Søn vare i færd at kjøre 

hjem, samt at Klokken hjemme var omtrent 9½, da de vare hjemkomne.  o.m.a. 

 

Fremstod Arrestanten Jørgen Madsen Holm. Dommeren bemærkede, at Arrestforvareren havde 

meldt, at Arrestanten havde sagt, at hans tidligere Forklaring om, at J. H. Steenberg gik til Sengs Kl. 

omtrent 11 var urigtig. Arrestanten vedgik dette og forklarede, at hans Coucoucuhr i Torsdags Aftes 

gik en Time for tidligt, og at han derfor var kommen til i forrige Forhør at sige, at Steenberg gik i sit 

Kammer Klokken omtrent 11 isteden for Kl. omtrent  Kl. 9½. At Comparentens Uhr gik for tidligt, 

mærkede Comparenten deraf, at han i Lørdags, da han gik hjemmefra, stillede sit Uhr mere end en 

halv Time tilbage og da han kom til Hasle, var hans Uhr endda mere end et Kvarter foran 

Raadstueuret, hvilket har gjort en Forlængning af omtrent 1 Time, saa at Steenberg gik til Sengs 

omtrent Kl. 9½. Arrestanten vedblev at huske, at Steenberg var hjemme Kl. 12 om Natten og til Kl. 

2½ samt at han, Arrestanten, aldrig har hørt noget Undsigelsesord af Steenberg imod Erlandson 

eller dennes Hustru. o.m.a.  

 

Forhøret udsat. Retten hævet. 

 

Vidner: 

 

 J. P. Holm   M. Olsen 

 

N. Tvede 
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(s. 152) Aar 1870 den 30. Juli Eftermiddag Kl. 4 blev Nordre Herreds Politiret sat paa 

Raadstuen i Hasle i Overværelse af Retsvidnerne Mogens Olsen, J. P. Holm, P.A. Spanner og W. 

N. Hartz, hvor da blev fortsat 

 

Forhør mod J. Hansen Steenberg m.fl. 

 

Fremstod Gustav Andreas Henrichsen, 21 aar gl., Søn af Skolelærer Henrichsen i Olsker og 

formanet til Sandhed forklarede:  

 

Hans Fader havde antaget Mogens Peter Møller til at sprede Giødning, men denne sendte i sit Sted 

Jørgen Hansen Steenberg, som udførte dette Arbeide Torsdag Eftermiddag den 21. d. M. samt næste 

Formiddag. Steenberg har i disse to halve Dage arbeidet for Comparentens Fader, og Comparenten 

pløiede Jorden, som Steenberg spredte Giødning paa. Fredag Morgen kom Comparenten ud til 

Jorden Kl. 5 om Morgenen, og dengang var Steenberg allerede mødt og havde allerede spredt en 

anselig Del Giødning. I Almindelighed møder Arbeidsfolk ikke saa tidligt og navnlig ikke før Kl. 5. 

Da Comparenten ytrede til Steenberg, at denne var kommen tidligt, ytrede Steenberg, at han vilde 

være færdig om Formiddagen, fordi han om Eftermiddagen var buden til Reisegilde hos Sandemand 

Sonne. Medens Steenberg spredte Giødning og Comparenten paa samme Tid pløiede, kom 

Comparenten i Nærheden af Husmand Anders Ipsen, som kiørte Giødning for Naboen Gaardeier 

Hans Kofod paa Lindesgaard. Anders Ipsen fortalte Comparenten, at han havde hørt af  Hans 

Andersen, at der om Natten var brændt et Hus paa Lyngen i Syd. Comparenten vedblev denne 

Efterretning (saavel) som Steenberg, som intet svarede dertil, men strax efter spurgte, hvad det var 

for Et. Da Anders Ipsen kom kjørende ud paa Marken med det næste Læs Giødning, spurgte 

Comparenten ham, om han vidste, hvad det var for et Hus, som var brændt og fik til Svar, at det var 

Erlandsons, og da Ipsen havde forladt Comparenten, kom Steenberg hen til sidstnævnte og spurgte 

om, hvilket Hus, der nedbrændte, hvilket Comparenten besvarede efter Ipsens Udsagn. Steenberg 

bemærkede da hertil, at Erlandsons Hus var gammelt og ved at falde om, men anden Samtale fandt 

ikke Sted. o.m.a. 

 

Forhøret udsat. Retten hævet. 

 

Retsvidner: 

 

 P. A. Spanner    W.N. Hartz 

 

N. Tvede 

 

 

 

Aar 1870 den 1. August Formiddag Kl. 8 blev Nordre Herreds Politiret sat paa 

Byfogedkontoret i Hasle i Overværelse af Fuldmægtig Møller og W. N. Hartz, hvor da 

 

fortsattes Forhør mod J. H. Steenberg m. fl. 

 

Fremstod Husmand Jens Andersen Lind af Olsker Sogn, 42 Aar gl., og formanet til Sandhed 

forklarede: 
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Torsdag Eftermiddag den 21. Juli pløiede han tillige med Steenberg Giødning for Skolelærer 

Henrichsen. Da de om Aftenen spiste hos Skolelæreren sagde denne, at Kl. var 8½, derpaa gik de 

sammen først til Lindesgaard, hvor Comparenten afleverede en Greb i Porten, og derfra hiemad 

hver til sit. Medens de arbeidede paa Skolelærerens Jord, spurgte Comparenten Steenberg, om han 

ikke skulde see paa Måns Erlandsons Bryllup, hvorpaa han svarede, at han ikke brød sig om 

Brylluppet, som denne nok havde kunde have forhindret, men saasnart Erlandson var gift, vilde han 

stævne denne for det Tøi som Sophie havde beholdt. Inden Samtalen har han ikke talt med 

Steenberg. o.m.a. 

 

Forhøret udsat. Retten hævet  

 

Vidner: 

 

Møller    W. N. Hartz 

 

N. Tvede 

 

 

 

(s. 153) Aar 1870 den 2. August Formiddag Kl. 11 blev Nordre Herreds Politiret sat paa 

Raadstuen i Hasle i Overværelse af Retsvidnerne M. Olsen og J. P. Holm, hvor da fortsattes: 

 

I: Forhør mod Jørgen Hansen Steenberg m. fl. 

 

Fremstod Arrestanten Mogens Peter Møllers Hustru Karen Marie Møller, født Thorsen, 49 

Aar gl, der behørigt formanet til Sandhed, forklarede: 

 

Natten imellem Torsdag den 21. og Fredag den 22. f. M. tilbragte hendes Mand hjemme og i deres 

fælles Seng. Hun og Manden ere ganske ene i Huset. Fredag Morgen, medens de laa i Sengen, men 

efter at det var bleven lyst, kom Steenberg ind og (med)bragte et Par Lerredsbuxer og et Par 

Uldstrømper, som han bad hende om at tørre for ham, fordi de vare blevne vaade. Hun lovede at 

besørge det og bad ham lægge dem paa en Stol, hvilket han gjorde. Tillige spurgte han hendes 

Mand om, hvor meget han skulde forlange af Skolelærer Henrichsen for det Arbeide, som 

Steenberg paa hendes Mands Vegne havde udført for Henrichsen, hvortil hendes Mand svarede 2 

Skilling. Steenberg sagde, at om Natten kom han hen til Henrichsen igjen for at arbeide, hvortil 

hendes Mand bemærkede, at Henrichsens ikke var saa morgenivrige, hvorved hendes Mand vilde 

betegne, at Henrichsen ikke staar tidligt op om Morgenen. 

 

Da hun stod op, saa hun, at baade Buxer og Strømper vare vaade; hun lagde Buxerne paa 

Kakkelovnen, men Strømperne, som lugtede ilde, hængte hun ud paa Havegjærdet. 

 

Paa Dommerens Spørgsmaal, hvorfor Steenberg kunne bruge hendes Hjælp til at faa Strømper og 

Buxer tørrede, svarede hun, at det har hun ikke tænkt over, men formoder, at han skulde bruge 

begge Dele til Reisegildet om Eftermiddagen og ikke ventede, at de kunne blive tørre i Luften, fordi 

Veiret var taaget. o.m.a. 

 

Fremstod Arrestanten Jørgen Hansen Steenberg og formanet til Sandhed forklarede, at han ved 

at gaa hjem fra Skolelærer Henrichsen om Torsdag Aften sammen med Jens Lind gik over Marker, 
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som vare vaade af Regn og Dug, og at derved saavel hans Strømper som hans Buxer bleve meget 

vaade, og da han skulde bruge dem Fredag Eftermiddag til Reisegilde, saa gik han Fredag Morgen 

til M. P. Møller og bad dennes Kone om at tørre dem for ham. Det blev Arrestanten foreholdt, at 

Jens Lind har sagt for Dommeren, at Arrestanten, da han gik hjem om Aftenen gik med bare Fødder 

i Træskoene. Arrestanten benægter dette og forsikrer, at det er aldeles vist, at han, da han gik hjem 

fra Henrichsens om Aftenen trak sine Strømper paa, som han, medens han arbeidede i Middagen, 

havde taget af og lagt hos sinTrøie. 

 

Om Aftenen, da Arbeidet var forbi, trak han Strømperne paa, gik ind til Henrichsen og spiste til 

Aften. Han havde Strømperne paa, da han var hos Henrichsens saavel som ogsaa, da han gik hjem i 

Følge med Jens Lind. Han paastaar, at han ikke kunde taale at gaa hjem med bare Fødder i 

Træskoene, men at han nok kunde taale at gaa med bare Fødder i Træskoene om Dagen, medens 

han arbeidede.o.m.a.  

 

Forhøret udsat.  Retten hævet. 

 

 

(s. 156) Aar 1870 den 5. August Formiddag Kl. 10 blev Nordre Herreds Politiret sat paa 

Raadstuen i Hasle i Overværelse af Retsvidnerne M. Olsen og J. P. Holm, hvor da fortsattes:  

 

I: Forhør mod J. H. Steenberg m.fl. 

 

Fremstod Jørgen Madsen Holm og paa Forhold ogsaa i dag fastholdt sin tidligere Forklaring om, 

at han ikke veed, om J. H. Steenberg har været ude af Huset, efter at han forlod Comparentens Stue 

for at gaa til Sengs, men at Steenberg var hiemme, da Comparenten om Natten stod op for at lade sit 

Vand. o.m.a. 

 

Fremstod Mogens Peter Møller og formanet til Sandhed vedblev sin tidligere Forklaring. o.m.a. 

Dommeren hævede hans Arrest. Aftraadt. 

 

Ligeledes blev Jørgen Madsen Holms Arrest ophævet, hvilket blev ham tilkjendegivet i Retten 

og han aftraadte. 

 

Forhøret udsat. Retten hævet. 

 

Vidner var: 

 

J.P. Holm              M. Olsen 

 

N. Tvede 

 

Aar 1870 den 8. August Formiddag Kl. 8 blev Nordre Herreds Politiret sat paa Raadstuen i 

Hasle i Overværelse af Retsvidnerne M. Olsen og J. P. Holm (s. 157), hvor da blev fortsat: 

 

Forhør mod J.H. Steenberg 

 

 

Fremstod paany Husmand Jens Andersen Lind og formanet til Sandhed forklarede:  
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Da Comparenten kom til Skolelærer Henrichsen Torsdag Eftermiddag for at kjøre Giødning og 

sprede Giødning i Forening med J. H. Steenberg, var sidstnævnte allerede tilstede og gik med bare 

Fødder i Træskoene. Steenberg beholdt under Arbeidet bare Fødder, og da de om Aftenen efter endt 

Arbeide fulgtes ad ind til Skolelærer Henrichsens for at spise til Aften, havde Steenberg fremdeles 

bare Fødder. Comparenten lagde bestemt Mærke til, at Steenberg, idet han gik ind i Huset, tog en 

Visk Halm og tørrede dermed de bare Fødder, førend han gik ind. Comparenten har ikke seet, at  

Steenberg havde Strømper hos sig i Træskoene eller andet steds. o.v.  

 

Fremstod Arrestanten Jørgen Hansen Steenberg og blev konfronteret med Jens A. Lind, som 

vedblev sin Forklaring. Steenberg vedblev ligeledes sit Udsagn om, at han tog Strømperne paa, 

førend han gik ind til Henrichsens for at spise til Aften, men Lind benægter dette Punkt. o.v. 

Steenberg afført. 

 

Lind erklærede paa gjentaget Spørgsmaal, at han er aldeles vis paa sin Forklarings Rigtighed og er 

villig til at beedige, at Steenberg havde bare Fødder, da han gik ind for at spise til Aften. o.m.a.  

 

Forhøret udsat. Retten hævet. 

 

Vidner: 

 

J. P. Holm           M. Olsen 

 

N. Tvede 

 

 

Aar 1870 den 19. August Eftermiddag Kl. 7 blev Nordre Herreds Politiret sat paa Raadstuen i 

Hasle i Overværelse af Vidnerne M. Olsen og J. P. Holm, hvor da fortsattes 

 

Forhør mod Jørgen Hansen Steenberg med Flere 

 

Fremstod Arrestanten Jørgen Hansen Steenberg og vedblev sin tidligere Benægtelse. Da 

Dommeren ikke har kunnet erfare yderligere Oplysning i Sagen, blev hans Arrest ophævet, og han 

dimitterede. 

 

Forhøret sluttet. Retten hævet. 

 

Vidner: 

 

J. P. Holm    M. Olsen     

 

N. Tvede 

 

 

 

 

 

 



 

227 

 

Sag nr. 5: Overfaldet ved Lindegårdens Stendige 

 

 

(s. 198) fra retsmøde af 21. August 1866 Eftermiddag Kl. 2. 

 

….Foranlediget ved at det var kommet Dommeren for Øre, at Arrestanten i Foraaret har overfaldet 

Jørgen Hansen Steenberg, som blev befriet ved Jørgen Madsen Holm og Gaardeier Jørgen P. Olsen, 

blev paany fremkaldt 

 

Jørgen Madsen Holm, som formanet til Sandhed forklarede: 

 

Den Dag, da der havde været Auktion hos Løjtnant Davidsen paa Baadstadgaard, gik Comparenten 

derfra tilligemed Jørgen Peter Olsen. Ved Lindegaarden og i Nærheden af Olsker Skole gik 

Arrestanten og Jørgen Hansen Steenberg bag ved de to fornævnte, som hørte Steenberg skrige om 

hjælp. Og da de derpaa løb til Stedet, saa de, at Arrestanten havde faaet Steenberg kastet omkuld 

over et Steengjærde, hvoraf nogle Favne vare nedrevne. Steenberg havde (s. 199) Halsen i Gjærdet, 

hvoraf Blodet flød stærkt og Arrestanten laa med Hovedet paa Steenbergs Bryst og slog ham med 

Næverne i Ansigtet. Steenberg blev befriet og løb bort over Lyngen formodentlig hjemad, medens 

Comparenten og J. P. Olsen  passede paa M. P. Møller, som imidlertid slap fra dem ved Skolen. 

Comparenten og Gaardeier Olsen fulgtes ad hjem til Comparenten og fik der en Snaps, da 

Arrestanten ogsaa kom ind til dem. Arrestanten paastod, at Steenberg havde villet overfalde ham. o. 

v. med Tilføiende, at engang senere i Comparentens Hus, har Arrestanten i Comparentens og 

dennes Kones Paahør sagt, at hvis han en anden Gang kunde faa fat  paa Jørgen Hansen Steenberg 

vilde han have Hjerteblodet ud af ham. o. m. a. 

 

Derefter fremstod Arrestanten fri for Baand og Tvang og i hans Nærværelse fremstod derefter hver 

for sig Hans Clausen og Jørgen Madsen Holm og efter foregaaende lovformelige Omgang 

bekræftede deres i Sagen afgivne Forklaringer med Lovens Ed og blev dimitterede. 

 

Arrestanten henholdt sig til sit tidligere og paastaar derfor, at det var Jørgen Hansen Steenberg, som 

vilde overfalde Comparenten og slog efter ham med en Steen, hvorpaa Comparenten kom op at 

slaas med ham, indtil Jørgen Madsen Holm og Jørgen Peter Olsen skilte dem ad. 

 

Derpaa fremstod i Arrestantens Nærværelse Hans Peter Møller, som paahørte sine i Sagen afgivne 

Forklaringer, hvilke han paany vedtog med Bemærkning, at der var hentet en Vogn til at kjøre 

Møller bort, men at den ikke blev benyttet. Derpaa bekræftede han efter den foregaaende 

lovformelige Omgang sin Forklaring med Lovens Ed og blev dimitteret. 

 

Derefter fremstode hver for sig Gaardeier Peter Jørgen Clausen og Capitain Hans Edvard 

Sonne Koefod, som i Arrestantens Nærværelse paahørte Oplæsningen af deres i Sagen afgivne 

Forklaringer, som derpaa efter foregaaende lovformelig Omgang bekræftede med Lovens Ed og 

bleve dimitterede. 

 

Derefter fremstod Niels Peter Bek, som i Arrestantens Nærværelse paahørte Oplæsningen af  sine 

27 f. M. afgivne Forklaringer, hvilke han paany bekræftede med Tilføiende, at da Arrestanten gik 

ind paa ham P.J. Clausen og stødte til denne, saa tog Clausen fat paa Arrestanten o.v. 
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Niels Peter Bek bekræftede efter foregaaende lovformelige Omgang sine Forklaringer med Lovens 

Ed og blev dimitteret. 

 

Fremstod Hans Jørgen Hansen Steenberg og i Arrestantens Nærværelse paahørte Oplæsningen af 

sin i dag afgivne Forklaring samt efter foregaaende lovformelige Omgang bekræftede dens 

Rigtighed med Lovens Ed og blev dimitteret. 

 

(s. 200) Arrestanten benægtede Rigtigheden af de afgivne Forklaringer og paastaar, at det, naar der 

var andre tilstede i Stuen, ikke var ham muligt at slippe fra Smeden uden at denne strax ” røg hen 

paa ham”, hvorfor han var nødt til at holde ham nede i Sengen o. v. Afført til Arresten. Forhøret 

udsat. Retten hævet. 

 

N. Tvede 

 

Retsvidner: J. P. Holm    J. Sonne 

 

Aar 1866 den 1. September blev Nordre Herreds Politiret sat paa Raadstuen i Hasle i den 

ordinaire Dommers Fraværelse paa en Reise til Kiøbenhavn administreret af Fuldmægtig exam. jur. 

Møller ifølge Amtets Constitution af 23 s. M. i Overværelse af de udnævnte Retsvidner J. P. Holm 

og Jørgen Sonne, hvor da saavidt betræffende Mogens Peter Møller continueredes: 

 

Dommeren fremlagde en betræffende Jørgen Madsen Holm erhvervet Straffeattest af 28 s. M., 

hvorefter denne for usømmeligt Forhold med et uconfirmeret Fruentimmer er anseet med Straf af 5 

Dages Fængsel paa Vand og Brød samt for at have nægtet at udlevere udpantet Gods anseet med en 

Mulkt af 10 Rdl. saalydende: 

 

Fremstod Husmand Jørgen Hansen Steenberg paa 4. Selveiergaards Fortoug i Olsker Sogn, 

der formanet til Sandhed forklarede: 

 

Efter Auktionen hos Lieutnant Davidsen paa Baadstadgaard ca. 10. April d. A. gik Comparenten 

hjem i Følge med Mogens Peter Møller, Jørgen Madsen Holm og Jørgen Peter Olsen. Da de kom til 

Gjærdet ved Lindegaard (sic!) gik Comparenten og Arrestanten M. P. Møller ved Siden af hinanden 

og de tvende andre Personer vare komne et lidet Stykke Vei forud imod Olsker Skole. De samtalede 

om ligegyldige Ting og der var intet Uvenskab eller Misforstaaelse imellem dem, da Mogens Peter 

Møller ved bemeldte Gjærde pludselig greb  Komparenten i Brystet og sagde, at han kunde give 

Comparenten Prygl om han vilde, men han vilde ikke, og i det samme kastede Comparenten 

omkuld over Gjærdet og slog ham med Hænderne og en haard Stok i Hovedet saa Blodet flød 

stærkt. Han havde strax taget en Steen, men den fik Comparenten taget fra ham. Comparenten gav 

sig til at skrige saa stærkt han kunde og det varede kun et Øieblik, før Jørgen Madsen Holm og 

Jørgen Peter Olsen kom ham til hjælp og befriede ham for Arrestanten, som endnu, da de kom til 

stede, slog ham med Stokken baade paa Hovedet og Kroppen. Comparenten forføiede sig derefter 

hjem. Comparenten havde ikke givet Arrestanten (den) mindste Anledning til hans uterlige Adfærd, 

men det er jo almindelig bekjendt, at Arrestanten saaledes uden Aarsag overfalder Folk. Oplæst. 

Ratihaberet. Dimitteret. 

 

Fremstod Husmand Jørgen Madsen Holm af Olsker Sogn, der blev foreholdt den fremlagte 

Attest fra Retsskriveren, som han erkjender at være sig vedkommende. Han udsiger, at da han og 

Jørgen P. Olsen paa Jørgen Hansen Steenbergs Raab kom løbende til Gjærdet ved Lindegaard, hvor 
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Mogens Peter Møller laa med Knæet paa Steenbergs Bryst og slog denne baade med Haand og 

Stok, hørte han, at Arrestanten vilde tvinge Steenberg til i Comparentens Overværelse at tilstaae, at 

det var ham, der havde overfaldet Arrestanten, men da Steenberg svarede Nei, yttrede Arrestanten, 

at han var Mand for at kunne holde Steenberg, men hvorpaa Comparenten og Jørgen P. Olsen tog 

fat i Arrestanten og befriede Steenberg (s. 201) fra videre Molest. Oplæst. Ratihaberet. Dimitteret. 

 

Fremstod igjen Jørgen Hansen Steenberg, der paa Anledning udsiger, at da Jørgen Madsen Holm 

og Jørgen P. Olsen paa hans Raab kom til, laa Arrestanten ovenpaa ham med Knæet paa Brystet og 

vilde true ham til at sige, at det var Comperenten, der havde overfaldet Arrestanten, men hvortil 

Comparenten svarede Nei. Hvad Yttringer Arrestanten i øvrigt brugte, erindrer han ikke, da han var 

noget fortumlet i Hovedet af det Blodtab, han havde lidt og de mange Prygl han havde faaet. 

Oplæst. Ratihaberet. Dimitteret. 

 

Fremstod Gaardmand Jørgen Peter Olsen af Styggegaard i Olsker Sogn, der formanet til 

Sandheds Udsigende forklarede, at han fra Auktionen hos Lieutnant Davidsen paa Baadstadgaard i 

Rø Sogn gik hjem i Følge med Arrestanten Mogens Peter Møller, Jørgen Hansen Steenberg og 

Jørgen Madsen Holm. Da han tilligemed J. M. Holm vare komne et Stykke Vei foran de 2 andre i 

Nærheden af Olsker Skole, hørte han Raab og Skrig om hjælp. De løb tilbage og fandt ved Gjærdet 

ved Lindegaard Arrestanten liggende ovenpaa Jørgen H. Steenberg og Arrestanten yttrede til 

Steenberg ” vil du tilstaae, at du har overfaldet mig” og da Steenberg hertil svarede Nei, slog 

Arrestanten ham store Slag under Øret og sagde, at han var Mand for at holde Steenberg og efter at 

denne var kommen overende, slog Arrestanten paa ham store Slag med en Stok. Steenberg forføiede 

sig bort og Arrestanten undslap dem en halv Times Tid, da han kom hen til Jørgen Madsen Holm 

med hvem Comparenten var fulgtes hjem. Arrestanten var meget oprørt i Sindet og vedblev at 

paastaa, at det var Steenberg, der vilde overfalde ham. Oplæst. Ratihaberet. Dimitteret. 

 

Fremstod Arrestanten Mogens Peter Møller løs og ledig, der formanet til Sandhed vedblev sin 

engang afgivne Forklaring. 

 

Angaaende hvorledes det var tilgaaet, den Dag da han tillige med Jørgen H. Steenberg, Jørgen 

Madsen Holm og Jørgen P. Olsen gik fra Auktionen paa Baastadgaarden, da udsiger Arrestanten, at 

da han og Steenberg kom til Gjærdet ved Lindegaard, medens de 2 andre vare lidt forude, vilde 

Steenberg overfalde Arrestanten og slaa ham med en Steen, han havde i Haanden, hvorfor 

Arrestanten saa sig nødsaget til at gribe Steenberg i Brystet og kaste han omkuld over Gjærdet og 

holde ham, indtil de andre paa hans Raab kom tilstede, men benægter at have ved denne Leilighed 

lagt Haand paa Steenberg videre end anført og hverken slaget ham med Haand eller Stok. 

Arrestanten paastaar, at Steenberg har undsagt ham og truet ham med Prygl og saadanne Yttringer 

har Steenberg brugt paa Auktionsstedet i flere Folks Overværelse, hvorfor han troer, at det var 

Steenbergs Hensigt ved den anførte Leilighed at banke ham af. Arrestanten tilføier til Styrke for 

denne hans Mening, at Steenberg kunde have gaaet en langt kortere Vei til sit Hjem, end den han 

fulgte med de andre. Arrestanten blev foreholdt Jørgen P. Olsen og Jørgen Madsen Holms afgivne 

Forklaringer i dag, men benægter paa det bestemteste at have slaget Steenberg, men kun holdt ham 

for at undgaa hans Overfald. Oplæst. Ratihaberet. (s. 202). Arrestanten afført til Arresten. 

 

Forhøret udsat.  Retten hævet. 

 

Møller 
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Retsvidner: 

 

J. P. Holm                     J. Sonne  

 

 

 

(s. 202) Aar 1866 den 10. September blev Nordre Herreds Politiret sat paa 19. Selveiergaard i 

Olsker Sogn og i den ordinaire Dommers Fraværelse paa en Reise til Kjøbenhavn administreret af 

Fuldmægtig exam. jur. Møller i Overværelse af Retsvidnerne Gaardeierne P. Jacobsen og Christian 

Bidstrup, hvor da ovenstaaende Forhør continueredes: 

 

Fremstod Jørgen Hansen Steenberg af 4. Selveiergaards Fortoug i Clemensker Sogn, der 

formanet til Sandhed og foreholdt Arrestanten Mogens Peter Møllers Forklaring om, hvorledes det 

er tilgaaet paa Veien fra Baadstadgaard til Lindegaard, benægter at have overfaldet M. P. Møller 

eller nogensinde tænkt derpaa, men saaledes bruger altid M. P. Møller at sige, naar han overfalder 

Folk, at det er ham, der er bleven overfaldet. 

 

Comparenten har ikke havt nogen Steen i Haanden, men da M. P. Møller havde kastet Comparenten 

omkuld over Gjærdet, tog han en Steen formodentlig for at slaa Comparenten med, og denne Steen 

tog Comparenten fra Møller, som allerede havde slaget ham i Hovedet med den. Han benægter 

ligeledes enten paa Auktionen paa Baadstadgaard eller til nogen anden Tid at have truet med at 

vilde prygle M. P. Møller. Comparenten indrømmer, at han vel kunde have gaaet en kortere Vei til 

sit Hjem end den han fulgte fra Auktionen, men han havde paa Auktionen aftalt med Jørgen P. 

Olsen og Jørgen Madsen Holm, at de skulde følges ad, og derfor gik den noget længere Vei til 

Olsker Kirke og derfra ad en Sti, som fører mod hans Hjem, men den ringe Omvei kunde dog ikke 

medtage over 10 Minutter. 

 

Paa Veien fra Auktionen gik han snart ved Siden af den Ene, men snart ved Siden af den Anden af 

sine Følgesvende, indtil de som forklaret vare komne op imod Lindegaard, da Jørgen P. Olsen og 

Jørgen Madsen Holm vare komne lidt forud. Oplæst. Ratihaberet. Dimitteret. 

 

Fremstod Husmand Jens Hintze Steenberg af 1. Selveiergaards Parcel i Olsker Sogn, der 

formanet til Sandheds Udsigen, forklarede: 

 

Hans Jord støder umiddelbart op til Mogens P. Møllers Jord, der atter grænser op til Landeveien. 

Efter Udskiftningskortet skal Komparenten have Vei fra Landeveien tværs over M. P. Møllers Jord 

til sin Jord, men denne Vei har M. P. Møller oppløiet og uagtet Komparenten flere Gange har talt til 

ham om at udlægge Vei for ham til sin Jord, har M. P. Møller stadig nægtet saadant og yttret, at 

hvis Komparenten vilde mere, kunde han faa Prygl. Da Mogens Peter Møller er en bekjendt farlig 

Person, der uden Aarsag overfalder og prygler Folk af, har Comparenten ikke hidtil turdet sagsøge 

ham ved Retten, uagtet han paa ingen Maade kan undvære Vei over M. P. Møllers Jord. Oplæst. 

Ratihaberet. Dimitteret. 

 

Fremstod Otto Hansen Lyster, Slagteren paa Lindegaard, der formanet til Sandhed, forklarede, 

at han Dagen efter Auktionen paa Baadstadgaard var efter Ordre gaaet ud tillige med Gaardens 

Tienestekarl Elias Peter Lund for som sædvanligt er Skik og Brug at oplægge de nedfaldne Stene af 

Gjærderne omkring Gaarden. Han fandt da, at Gjærdet, der støder til Landeveien, var nedfalden i en 

Længde af et Par Favne samt forefandt Blod paa de nedfaldne Steene saavelsom paa Jorden. Ogsaa 
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forefandt han paa Jorden lidt Menneskehaar. Paa selve Gjærdet saa Comparenten ikke Blod. Han 

veed intet at forklare til Oplysning om det Overfald, der skal have fundet Sted af Mogens Peter 

Møller paa Jørgen Hansen Steenberg. Oplæst. Ratihaberet. Dimitteret. 

 

Fremstod Tjenestekarl Elias Peter Lund af Lindegaard i Olsker Sogn, der efter at være formanet 

til Sandhed afgav en med forrige Deponent overensstemmende Forklaring, hvilken derfor blev ham 

forelagt og af ham ratihaberet. Dimitteret. 

 

Fremstod Sandemand Bidstrup, der forklarede, at han efter Dommerens Opfordring havde 

foretaget Opmaaling af efternævnte Veilængder, der udgjøre som følger: Fra Smed Anders Jensens 

Hus hen til Bakkemøllen ca. 645 Alen og fra det nævnte Hus til den under Bygning værende 

Frimenighedskirke 630 Alen, fra samme Hus til Dalegaarden 591 Alen og fra sidstnævnte Hus til 

Præstegaarden 747 Alen. Dimitteret. 

 

Dommeren bemærkede, at Jørgen Madsen Holms Kone, der var tilsagt at møde i dag efter 

Anmeldelse, var syg og sengeliggende og derfor kunde hun ikke for Tiden stilles for Forhør. 

 

Forhøret udsat.      Retten hævet. 

 

Retsvidner: 

 

J. Jacobsen         Bidstrup 

 

Møller 

 

(s. 203) Aar 1866 den 27. September Eftermiddag Kl. 7½ blev Nordre Herreds Politiret sat 

paa Raadstuen i Hasle i Overværelse af Retsvidnerne J. P. Holm og J. Sonne, hvor da Forhøret 

mod Mons Peter Møller fortsattes: 

 

Fremstod Arrestanten Mons P. Møller, fri for Baand og Tvang og forklarede, at den Mand, som 

tidligere havde havt Arrestantens Jord i Fæste, har indrømmet Jens Hinze Steenberg Vei over 

bemeldte Jord, men der paahviler Arrestanten ingen saadan Forpligtelse, og han har derfor oppløiet 

den Jord, som Steenberg har benyttet til Vei over Arrestantens Mark. Uagtet Arrestanten har besaaet 

Veien, har han dog ikke forment Steenberg at køre eller ride derover, hvilket denne ogsaa har giort, 

og Arrestanten benægter, at han har truet Steenberg med Prygl. Arrestanten har havt den 

omhandlede Jord i 12 Aar og har tidligere ladet ligge upløiet en Strimmel, for at han ikke skulde 

have Steenberg kjørende over sin Sæd, men egentlig Vei, har der efter Arrestantens Mening ikke 

været. o.m.a. 

 

Forhøret udsat. Retten hævet. 

 

N. Tvede 

 

Retsvidner:   J. P. Holm        J. Sonne  

 

(s. 205) Aar 1866 den 29. September Eftermiddag Kl. 2 blev Nordre Herreds Politiret sat paa 

Raadstuen i Hasle i Overværelse af Retsvidnerne J. P. Holm og J. Sonne, hvor da fortsattes 

Forhøret mod Mons P. Møller 
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Fremstod Ole Jørgensen, som formanet til Sandhed forklarede: 

 

Han er 62 Aar gl. og boer paa 1. Selveiergaard, Styggegaard, i Olsker Sogn, som han tidligere 

har eiet, men for ca. 10 Aar siden har solgt til sin Søn Jørgen Olsen. Jens Hintze Steenberg har faaet 

det af ham beboede Hus efter sin Fader Jørgen Hansen Steenberg. For mange Aar siden, han troer 

40, har sidstnævnte Steenberg kjøbt en Parcel af Styggegaarden, men ved Udskiftningen, som fandt 

Sted for ca. 24 Aar siden og udførtes af Landinspektør Lund blev bemeldte Parcel ombyttet med et 

andet Stykke Jord fra Styggegaarden, hvilket laa lige ved Jørgen Hansen Steenbergs Hus og ved 

samme Leilighed blev der udlagt Vei for bemeldte Steenberg fra denne nye Parcel til Landeveien. 

Den udlagte Vei blev afsat (s. 206) paa Kortet og Comparenten, som eiede Jorden, hvorover Veien 

paa en Del af dens Længde blev lagt, men havde bortfæstet den til en af Mons P. Møllers Formænd, 

maatte som Grundeier give bemeldte Fæster Erstatning for det Tab af Jord, som Fæsteren led, ved at 

Veien blev lagt der. Ligeledes gik den omhandlede Vei, som Jørgen Hansen Steenberg fik udlagt 

for sig over et Stykke Jord, som var bortfæstet fra Valnøddegaarden og som Mons Peter Møller 

senere har erhvervet. Men den daværende Fæster af Jorden fra Valnøddegaarden fik Erstatning for 

den Jord af samme Fæste, som blev anvendt til Vei. 

 

For omtrent 10 Aar siden har Comparenten givet Mons P. Møller Fæste paa et Par smaa Stykker 

Jord fra sin Gaard i Nærheden af den omhandlede Vei, men disse Jordstykker indbefatte 

selvfølgelig ikke Veien, der som sagt blev udlagt ved Udskiftningen, og siden den Tid har ligget 

synlig uden nogen som helst Befærdelse, indtil Mons P. Møller i Aar har oppløiet den. Jens Hintze 

Steenbergs Hus ligger ikke paa den oven omhandlede Parcel fra Styggegaarden, men paa en anden 

Parcel, som i endnu tidligere Tid er solgt fra Styggegaarden, hvortil den var indkjøbt fra Kongens 

Udmark. Ved Udmarkens Udskiftning blev der for ca. 15 Aar siden udlagt Vei fra bemeldte Hus til 

Lyngen, men Jens Hintze Steenberg kan alligevel ikke til at undvære Veien til Landeveien, da den 

anden er meget slet og om Vinteren ufremkommelig. Og saafremt Steenberg solgte den  

førstnævnte Parcel fra sit Hus, havde for denne Parcel slet ingen anden Vei end den omhandlede 

Vei til Landeveien.  

 

Comparenten har vel hørt Jens Hintze Steenberg beklage sig over, at M. P. Møller havde oppløiet 

Veien, men Steenberg har ikke omtalt for Comparenten, at M. P. Møller har truet ham med Prygl, 

hvis han kjørte paa Veien, men Steenberg har sagt til Comparenten, at han, efter at Mons P. Møller 

havde saaet Havre i Veien, ikke turde kjøre derover, da han kunde være vis paa, hvis han gjorde det, 

at faa Prygl af M. P. Møller. o.m.a. 

 

Fremstod Peder Koefoed og formanet til Sandhed forklarede:  

 

Han er 51 Aar gl. og har i 3 Aar eiet Valnøddegaard i Olsker Sogn og veed nok, at Mons P. 

Møller har et lille Stykke Jord i Fæste fra samme Gaard, hvorfor han betaler i Afgift 2 Mark om 

Aaret. Comparenten veed ogsaa, at der var Vei fra Jens Hinze Steenbergs Hus til Landeveien og at 

Mons P. Møller har oppløiet samme, men hvorlænge og med hvad Ret bemeldte Vei har ligget der, 

veed han ikke. o.m.a. 

 

Fremstod Jørgen Peter Olsen og formanet til Sandhed forklarede: 

 

Han er Eier af 1. Selveiergaard i Olsker Sogn og 36 Aar gl. Han veed, at Veien fra Jens Hinze 

Steenbergs Jord til Landeveien blev afstukket ved Udskiftningen (s.207) for 24 Aar siden, og at der 



 

233 

 

blev givet Erstatning til Fæsteren for det Jordtab denne led ved bemeldte Vei, som ogsaa uafbrudt 

har været brugt og synlig siden den Tid, indtil M. P. Møller i Aar har pløiet den op og besaaet den 

med Havre. Jens Hinze Steenberg har sagt til Comparenten, at han ikke turde kjøre over Veien, 

siden denne var besaaet, af Frygt for M. P. Møller, men Steenberg har ikke omtalt, at M. P. Møller 

havde truet ham med Bank. 

 

Comparenten gjentog sin tidligere om Mons P. Møllers Slagsmaal med Jørgen Hansen Steenberg og 

tilføiede, at sidstnævnte strax løb bort, da Comparenten og J. M. Holm havde befriet ham fra M. P. 

Møller, hvorimod de tre andre fulgtes ad hiemad. Da de kom forbi Skolen, smuttede Møller ind ad 

Skoledøren og sagde, at han ikke vilde være i deres Selskab længere, og Comparenten og Jørgen M. 

Holm talte derpaa om, hvad det skulde betyde og om maaske Møller havde i sinde at overfalde dem. 

De blev enige om skjule sig bag ved Kirkegaardsdiget, indtil Møller var kommen forbi dem, og da 

de havde staaet der en kort Tid uden at see Møller komme forbi, antog de, at de i Mørket ikke havde 

lagt mærke til ham og gik derpaa videre hiemad. 

 

Da de kom henimod Comparentens Hjem bad J. M. Holm ham om at følge ham til hans Hus, da han 

var bange for, at M. P. Møller skulde have ondt i sinde mod ham. Det gjorde Comparenten, og da de 

kom ind i J. M. Holms Stue, tog Comparenten Nøglen, som sad udvendig i Døren og lagde den paa 

Bordet. Lidt efter bankede M. P. Møller paa Døren og blev lukket ind af Holm. Møller var i opbragt 

Stemning og skjældte dem ud, fordi de som Cuioner havde undflyet ham, som havde ledt efter dem. 

Comparenten sagde da, at han havde havt et Ærinde hos Præstegaardens Forpagter, og at de havde 

været derinde, hvorpaa M. P. Møller erklærede sig tilfreds og tog sine Ord tilbage. o.m.a. 

 

Fremstod Arrestanten Mons P. Møller fri for Baand og Tvang og blev foreholdt, hvad der i dag er 

forklaret om Sammenhængen med den omhandlede Vei. Han vedbliver at paastaa, at Veien over 

hans Fæstejord ikke tilkommer Jens Hinze Steenberg med Rette og tilføier til Bevis for, at Veien er 

overflødig, at Jens Hinze Steenberg selv har oppløiet det Stykke af Veien, som gaar over dennes 

egen Jord og brudt en Stenbro op, saa sluttede Arrestanten, at han ogsaa kunde oppløie Veien, som 

gik over hans, Arrestantens, Jord. o. m. a. 

 

Forhøret udsat.     Retten hævet. 

 

N. Tvede 

 

Vidner J. P. Holm    J. Sonne  

 

Hasle Byfoged Domsprotokol 1830-1919 1854-1874 DC 174 Bd. 1-107 

MPM´s Synderegister 1851-66 

(s. 146) Aar 1867 den 19. Januar blev Nordre Herreds Extraret i Justitssagen Actor Procurator Lund 

ctr. Arrestanten Mogens Peter Møller afsagt følgende Dom 

Amtets Rekvirantordre af 10de f. M. gaar ud paa, at Arrestanten Mogens Peter Møller tiltales for 

Vold paa andre Personer, samt for det i Straffelovens § 210 omhandlede Forhold, hvorfor det 

forlanges afgjort af Domstolen, hvorvidt han med Hensyn til de af ham fremførte Undsigelser og 

Trudsler bør behandles efter Straffelovens § 299.   
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Nærværende Sag har sin Oprindelse derfra, at Arrestanten, som er meget frygtet for sin bekjendte 

Voldsomhed, hvilken han skjøndt een Gang straffet derfor ved enhver Leilighed giver Tøilen. Den 

24. Juli f. a. paa Veien fra sin Bopæl paa 1. Selveiergaards Grund i Olsker Sogn til Allinge for at 

hente Sild til sin Nabo Jørgen Madsen Holm, der var med paa Vognen, kom forbi Smeden Anders 

Jensens Hus, der er beliggende tæt ved Ols Kirke. Da Smeden foranledigede Arrestanten til at holde 

stille og modtage Betaling, som Arrestanten havde til gode, fordi han havde kjøbt Sild til Smeden, 

forekom samme med Beskyldning imod Arrestanten for, at han opgav Prisen for Sild høiere end 

denne rettelig havde været. 

Arrestanten modsagde Smedens Beskyldning og kjørte derpaa videre til Allinge, men da han paa 

Tilbageveien hjemad kom forbi Smedens Huus, holdt han stille paa Landeveien og kaldte paa 

Smeden og da denne kom hen til Vognen, skjældte Arrestanten ham først ud og slog ham derpaa 

med sin Pidsk. Da Smeden snappede Pidsken fra ham, sprang han af Vognen og greb fat paa 

Smeden og sloges med ham, kastede ham omkuld og slog ham, først i Ryggen med et Stykke Jærn 

og derpaa med Hænderne i Hovedet, idet Arrestanten laa ovenpaa Smeden. Uagtet Smedens Kone 

og desuden Huusmand Hans Clausen Kure, som var til stede for at faa en Hest skoet, stode for de 

stridende Parter og bade for Smeden og ved vanlig Tiltale søgte at stille Arrestanten tilfreds, vilde 

denne dog ikke slippe Smeden, førend Jørgen Madsen Holm stod af Vognen og med Magt tvang 

ham dertil, saaledes at Smeden kunde undvige og løbe ind i Huset. 

Men medens Jørgen Madsen Holm igen steeg op paa Vognen, da han ikke kunde overtale 

Arrestanten til at følge med, kjørte bort, og medens Smedens Kone ilede efter sin Mand og skyndte 

sig med at lukke Indgangen til Huset - hvorimod Hans Clausen Kure allerede, førend J. M. Holm 

havde befriet Smeden, var gaaet bort for at hente Hjælp mod Arrestanten - saa havde Arrestanten 

skaffet sig Adgang til Smedens Hus, formentlig gjennem een af Dørene (s.147), førend Konen 

havde faaet dem alle lukket og da hun kom ind i Stuen, saa hun ham dér sammen med hendes 

Mand, som havde lagt sig i Alkovesengen, men hun blev, efter hvad hun siger, ved Arrestantens 

Tiltale saa forskrækket, at hun ikke turde blive i Huset, men løb udenfor. 

Smeden har forklaret, at Arrestanten, medens de var alene, trak ham i Haaret og slog ham med en 

Stump af sin Pidsk og truede med at slaa ham ihjel, og at han først standsede dermed, da Niels Peter 

Bek, Eier af Bakkemøllen, 47 Aar gammel, Hans Peter Møller Snedkerlærling, 20 Aar gammel og 

den 17-aarige Jens Peter Koefoed kom til stede. Disse vare nemlig af førnævnte Hans Clausen Kure 

blevne tilkaldte fra den ca. 650 Alen fra Stedet værende Frimenigheds Kirke og medens Hans 

Clausen Kure, som var bange for at have noget med Arrestanten at gjøre, tog sin Hest og red bort, 

gik de 3 Personer ind i Stuen, hvor de fandt Smeden liggende i Sengen, medens Arrestanten stod 

uden for samme og skjældte Manden ud, men benægtede at have slaaet denne og forlangte, at han 

skulde staa op af Sengen og lade sig see, men da Smeden ikke vilde dette, trak Arrestanten ham i 

Haaret og ruskede ham paa den Maade op i Sengen, og da Bakkemølleren og Snedkeren H. P. 

Møller forsøgte at stille Arrestanten tilfreds, gik han imod dem og befalede dem at gaa bort, hvilket 

de af Frygt efterkom. 
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Da de bleve vaer, at Gaardeier Peder Jørgen Clausen kom kjørende forbi paa Landeveien, kaldte de 

ham til Hjælp, men uagtet han kom ind i Stuen, ledsaget af Bakkemølleren og H. P. Møller og 

forsøgte at bevæge Arrestanten til at lade Smeden være i Fred, vedblev Arrestanten dog at trække 

denne i Haaret og slaa ham med Pidskestumpen, og da Arrestanten viste sig utilfreds med P. J. 

Clausens Indblanding blev ogsaa denne bange for ham og gik udenfor for at besinde sig paa, hvad 

han skulde gjøre for at befri Smeden, som saa elendig ud. 

Da Captain Hans Edvard Sonne Koefoed til Blaaholdt kom ad Landeveien forbi Stedet blev han 

tilkaldt og omtrent samtidig indfandt sig Svenskeren Ole Nielsson og Arbeidsmand Hans Jørgen 

Steenberg, som vare komne fra den ca. 591 Alen fra Stedet beliggende Dalegaard, hvorhen 

førnævnte Dreng J. P. Koefoed efter Smedens Kones Anmodning var gaaet bort efter Hjælp. 

Captain Koefoeds Opfordring til Arrestanten om at lade Smeden være i Fred, blev af Arrestanten 

optaget ligesom de tidligere lignende Opfordringer, idet Arrestanten sagde, at Captain Koefoed intet 

der havde at gjøre og skulde forføie sig bort, hvorpaa Arrestanten igjen greb fat paa Smeden og trak 

ham i Halskluden for at faa ham op af Sengen.    

Da Captain Koefoed nu opfordrede de Tilstedeværende til at gribe Arrestanten, sprang Ole Nielson 

til og greb ham bagfra og holdt ham fast samt sled ham løs fra Smeden og bragte ham udenfor, hvor 

han efter Captain Koefoeds indstændige Formaninger til de Tilstedeværende bleve holdt fast af 

disse og til sidst bunden baade paa Hænder og Fødder. 

Under alt dette havde Konen været tilstede udenfor Huset eller i Døren ind til Stuen, men da hun er 

meget lidende af Brystsyge, formaaede hun kun at virke imod ved sine Bønner at forsøge paa at 

overtale de Tilstedekomne til at hjælpe Manden, samt med at sende sin søn til Bakkemøllen og til 

Præstegaarden, og J. P. Koefoed til Dalegaarden for at skaffe Hjælp tilveie. 

Smeden var efter de Tilstedeværendes Forklaring blodig i Ansigtet og meget medtaget og elendig, 

men Lægen som samme Dag undersøgte ham fandt ikkun Huden paa Ansigtet svullen paa 3 Steder 

paa 2 tillige forbunden med Afskrabning af Overhuden og ringe Blødning, hvorimod der paa den 

øvrige Deel af Legemet intet synligt Spor var af den anvendte Vold, men kun mange ved Tryk 

ømme Steder, navnlig paa Armene og Lænderne og Lægen antog, at Mishandlingerne ikke vilde 

medføre nogen vedvarende skadelig Følge. Uagtet den anvendte Vold, hvorefter ifølge nærværende 

Rets Skjøn ikkun kan henføres til den Slags, som omhandles i Sraffelovens § 200 og (s. 148) som 

alene er krævet Forfølgning undergiven og uagtet den begaaede Krænkelse af Huusfreden i og for 

sig ifølge § 219 heller ikke paatales af det Offentlige, saa skjønnes dog ikke bedre end, Arrestantens 

Forhold tillige maa henføres til de i § 210 omhandlede Krænkelser af Andres Frihed, idet Smeden 

Anders Jensen i et Tidsrum, som leet anslaaet kan antages at have varet ½ Time, har været holdt i 

fuldstændig Ufrihed og i den største Fare for at skee en Ulykke af Arrestanten i dennes ophidsede 

efter Voldsomhed higende Sindsstemning, hvilken Retskrænkelse er meget større, end den der er 

skeet ved den virkelig øvede Vold og ved Arrestantens Indtrængen i Huset. 

Da det under Forhøret viste sig, at Egnens Beboere havde en alvorlig Frygt for, at Arrestantens 

Tilbøielighed til Voldsomheder kunde gaa ud over dem, blev Undersøgelsen rettet paa forskellige 

Leiligheder, hvor Arrestanten skulde have øvet Vold imod andre eller truet med Vold, og det bliver 
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ved Dommen at afgjøre, hvorvidt der i saa Henseende er oplyst noget, som i Overensstemmelse 

med Aktionsordre bør paatales, i hvilken Henseende bemærkes: 

1. Det har ikke bekræftet sig, at Arrestanten i Januar Maaned 1864 paa Dyngegaarden i Rutsker 

Sogn, efter en sammesteds afholdt Auktion var forbi, og Arrestanten havde trængt sig ind i Stuen, 

hvor han blev flere Timer, har undsagt Sandemanden Claus Schou, fordi denne ikke havde beskyttet 

ham imod andres Vold. 

2. Medens det er oplyst, at Arrestanten i  Aaret 1866 har oppløiet Husmand Jens Hinze Steenberg 

tilhørende Vei og at Sidstnævnte til sine Naboer har sagt, at han var bange for at faa Prygl af 

Arrestanten, hvis han paatalte denne Retskrænkelse, er bemeldte Steenbergs Forklaring om, at 

Arrestanten har truet ham med Prygl, hvis han ikke rolig fandt sig i at miste Veien, ikke imod 

Arrestantens Benægtelse bevist. 

3. Det er oplyst, at da der i Slutningen af Aaret 1865 var opkommen Ildebrand i en Høstak ved 

Bukkegaarden i Nyker Sogn, har Arrestanten været meget opbragt paa den Tilstedeværende 

Brandfoged Claus Pedersen af Tornbygaarden i Clemensker Sogn. Captain  Ipsen af 

Landsdommergaarden har forklaret, at da Branden var slukket og Arrestanten kom ned paa 

Bukkegaarden og fik noget at spise, har han, da Sandemanden fra Nyker Sogn og (op)fordrede ham 

til at gaa hjem, sagt, at han vilde følges hjem med Claus Pedersen og først vilde skjære sig en dygtig 

Kjæp til at slaa ham med. Men denne Ytring, som maatte forstaaes som en Trudsel, er ikke bevist, 

uagtet Arrestantens Forhold havde været af den Beskaffenhed, at Claus Pedersen sendte sin Karl 

hjem fra Brandstedet for at holde Vagt omkring Gaarden og nogle af Claus Pedersens Bekjendte 

ledsagede ham hjem for at beskytte ham mod Overfald af Arrestanten. 

Da Sidstnævnte gik hjemad, opholdt han sig hos Claus Pedersens Karl udenfor Tornbygaarden, 

indtil Claus Pedersen med Følge kom hjem. Arrestanten lod da falde nogle Ord, som nogle af de 

Tilstedeværende opfattede som en Trudsel mod Claus Pedersen, og dennes Tjenestekarl har 

forklaret, at han af sin Husbonde fik Befaling til at sidde oppe om Natten i Nærheden af 

Husbondens Sovekammer, indtil Gaardens andre Folk efter et Par Timers Forløb begyndte deres 

Dagsværk. Det skjønnes dog ikke, at der foreligger tilstrækkelige Oplysninger om, at Arrestanten 

ved denne Leilighed har gjort sig skyldig i et Forhold, som under nærværende Sag kan paatales.   

4. Der er under nærværende sag søgt Oplysninger om et meget farligt og lumsk Overfald, som 13. 

Februar 1858 blev begaaet paa den situerede Sandemand Jens Hansen Schou i Clemensker Sogn 

paa Hjemveien fra en Auction i Skarpesgaden og hvorefter denne laa en lang Tid syg, som Følge af 

de ham tilføiede Mishandlinger, der kunde formodes at have bidraget til hans ½ Aar efter paafulgte 

Død. Der er imidlertid nu ligesaalidt som strax efter Gjerningen fremkommen tilstrækkelig 

Oplysning i Sagen, idet det ikkun af Sandemand Hans Nielsen og af den i Horsens Tugthus 

hensiddende Hans Clausen er forklaret, at Arrestanten (s.149) har været paa den Overfaldnes Vei 

omtrent samtidig med Overfaldet. 

5. Da Arrestanten den 10. April 1866 var paa Hjemveien fra en Auction paa Baastadgaarden i Rø 

Sogn ifølge med fornævnte Husmand Jørgen Madsen Holm, Gaardeier Jørgen Peter Olsen og 
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Husmand Jørgen Hansen Steenberg af hvilke de 2 Førstnævnte gik et lille Stykke foran Arrestanten 

og Steenberg, var disse 2 kommen i Slagsmaal, hvorunder Arrestanten kastede Steenberg omkuld, 

lagde sig oven paa ham og slog ham dels med Hænderne og dels med en Stok, saa at J. M. Holm 

maatte befri Steenberg, men det er ikke imod Arrestantens Benægtelse, tilstrækkeligt bevist, at han 

begyndte Slagsmaalet, og dette kan efter den udøvede Volds Beskaffenhed ikke anses for at være 

offentlig Paatale undergivet. 

Derimod er det ved Jørgen Madsen Holms og dennes Hustrus beedigede Forklaringer mod 

Arrestantens Benægtelse godtgjort, at Arrestanten faa Dage efter bemeldte Slagsmaal har til Jørgen 

Madsen Holm i dennes Kones Paahør udtalt, at han havde 2 Gange banket Jørgen Hansen 

Steenberg, men hvis han 3die Gang fik fat i denne, vilde han ikke holde op, førend Arrestanten saa 

hans Hjerteblod, og i denne Anledning har Steenberg paa Dommerens Spørgsmaal, om han 

forlangte den i Straffelovens § 299 ommeldte Forebyggelsestvang bragt til Anvendelse mod 

Arrestanten, erklæret, at dette er hans alvorlige Ønske. Med Hensyn til Spørgsmaalet om denne 

Trudsel mod Jørgen Hansen Steenberg kan formodes at være alvorlig ment og at indeholde en 

Advarsel om imod denne virkelig truende Fare, bemærkes, at der ikke er oplyst nogen egentlig 

Grund til Arrestantens Forbitrelse mod Steenberg. 

De har begge været arresterede som mistænkte for i Aaret 1856 at have i Forening forsøgt et natligt 

Indbrudstyveri paa Store Myregaard i Olsker Sogn. 

I Slutningen af 1865 blev Arrestanten Mogens Peter Møller arresteret i Anledning af et Slagsmaal 

paa Landeveien mellem Hasle og Rønne mellem Arrestanten paa den ene Side og 4 andre Personer, 

hvoriblandt Steenberg paa den anden Side, men Steenberg har dog ment, at det bemeldte Slagsmaal 

ene og alene var foranlediget af Arrestanten, er Grunden til dennes Vrede snarest at søge i, at 

Steenberg jævnlig afgiver Befordring til en Slagter Møller i Torpe i Clemensker Sogn, medens 

Arrestanten flere Gange forgjæves har tilbudt Slagteren at besørge denne Kjørsel. Men hvilken end 

den sande Grund er til, at Arrestanten har truet Steenberg paa Livet, saa er det tilstrækkeligt oplyst, 

at Arrestanten har en saadan Lethed til Vrede og en saadan Tilbøielighed til Voldsomheder og i disse 

har saa lidt Maadehold, at han i en vid Kreds er med rette frygtet, saa at de, som nødes til at komme 

i Berøring med ham, for det allermeste søge enhver Maade at undgaa at opvække hans 

Misfornøielse. 

Vel er han kun engang bleven domfældt for Vold nemlig ifølge Krigsretsdom af 3. Mai 1851 til 8 

Aars Tugthusarbeide, som ved kgl. Resolution af 26 s. M. er forvandlet til Tugthusarbeide i 4 Aar 

for at have imod Tøimesteren Captain Koefoed (ud)vist et Forhold, der i det væsentlige dannet 

Sidestykke til hans omhandlede Adfærd mod Smeden Anders Jensen, men ligesom det er meget 

usikkert om Arrestanten ved disse 2 Leiligheder har bekymret sig om at undgaa alvorlige 

Skadestilføielser, saaledes fremkom der ogsaa ved en under 9. April 1861 af Høiesteret paakjendt 

Sag mod Arrestanten stærk Formodning om, at han uden at der var given ham nogen rimelig 

Anledning til Vrede, havde begaaet et lumsk og farligt Overfald paa Værtshusholder Hansen af 

Hasle, hvilket Forhold dog paa Grund af den brugte Fremgangsmaade ved Sagens Paastævning ikke 

kom under Paakjendelse ved Høiesteret. 
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For fuldstændig at forstaa Omfanget af den Frygt som Landets Beboere nære for Arrestanten og 

Omfanget af den Fare, hvorom den nævnte Trudsel mod Steenberg kan være en Advarsel, maa 

endnu erindres, at Arrestanten var mistænkt for det i Akterne, der ifølge nærværende Sag 

omhandlede det med stor Dristighed begaaede røveriske Overfald i Peder Rømers Hus i Rø Sogn 

den 5. Januar 1856 og det Natten forud begaaede lignende røveriske Overfald i Jeppe Hansens Hus i 

Østermarie Sogn, under hvilken Sag Arrestantens Broder Mogens Hansen Møller ved Høiesterets 

Dom af 27. August 1856 blev frifunden for videre Tiltale med Hensyn til nogle af de ved bemeldte 

Røverier borttagne Koster, medens der imod (s. 150) Arrestanten forelaa de 2 Omstændigheder, at 

den gamle Peder Rømer troede at gjenkende Arrestanten i det ene af Røverierne, og at Arrestanten 

netop i de 2 Dage havde været med Brændevin i Østermarie Sogn og havde havt hans Besøg i sit 

Hjem i Clemensker Sogn. 

Efter det anførte skjønnes Jørgen Hansen Steenberg at være berettiget til at forlange, at Arrestanten 

enten stiller Sikkerhed for, at den omhandlede Trudsel ikke bliver iværksat eller i Mangel af saadan 

Sikkerhed hensættes i Varetægtsfængsel paa det offentliges Bekostning, naar han har udstaaet den 

Straf, som for hans Forhold med Smeden Anders Jensen bliver at idømmes. 

Denne Straf bliver i Betragtning af samtlige foreliggende Omstændigheder i Henhold til 

Straffelovens § 210 at bestemmes til Forbedringshusarbeide i 1 Aar, og Arrestanten bliver altsaa 

efter at have udstaaet denne Straf at hensætte i Varetægtsfængsel paa offentlig Bekostning, indtil 

han stiller saadan Sikkerhed, at Jørgen Hansen Steenberg kan være betrygget. Saa bør han ogsaa 

afholde alle med hans Arrest og Aktionen forbundne Omkostninger, derunder Salair til Actor 

Procurator Lund 10 Rdl. og til Defensor Assessor Procurator Ipsen 8 Rdl. Den befalede Sagførelse 

har været forsvarlig. 

THI KJENDES FOR RET 

Arrestanten Mogens Peter Møller bør hensættes til Forbedringshusarbeide i 1 Aar, og naar han har 

udstaaet denne Straf, sættes i Varetægtsfængsel paa det offentliges Bekostning, indtil han stiller 

saadan Sikkerhed, at Husmand Jørgen Hansen Steenberg kan være betrygget. Saa bør han ogsaa 

afholde alle med hans Arrest og Aktionen forbundne Omkostninger, derunder i Salair til Actor 

Procurator Lund 10 Rdl. og til Defensor Assessor Procurator Ipsen 8 Rdl. At efterkommes under 

Adfærd efter Loven. 

Til Bekræftelse under min Haand og Jurisdiktionens Segl. 

N. Tvede 
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Sag nr. 6: Overfaldet ved Klemensker Kro 

 

Hasle Byfoged Domsprotokol 1854-74. DC 174. B.1-107 

 

(s.93) Aar 1861 den 11te Februar blev under Nordre Herreds Extraret udi Justitssagen Procurator 

Fog som Actor ctr. Arrestanten Mogens Peter Møller afsagt saadan 

DOM 

Ifølge Amtets Ordre af 8de f. M. tiltales under nærværende Sag Arrestanten Mogens Peter Møller 

for voldeligt Overfald; og maa det ogsaa med de aflagte og beedigede Vidnesbyrd og Sagens 

Omstændigheder antages for godtgjort, at han har gjort sig skyldig i denne Brøde. Efter hvad der er 

oplyst var denne Sags factiske Omstændigheder følgende: 

Ved i November Maaned forrige Aar i Clemensker Sogn afholdte Auction var Værtshusholder M. 

Hansen tilstede for at beværte de mødte Lysthavende iblandt hvilke ogsaa Arrestanten var tilstede. 

Efterat Auctionsretten havde forladt Stedet, opkom der Uenighed imellem Arrestanten (s.94) og 

bemeldte Værtshusholder M. Hansen angaaende Betalingen for nogle nydte Drikkevarer og 

Førstnævnte, som stod og klinkede imod en Karraffel slog et Stykke af denne, hvilket Morten 

Hansen forbød ham, hvorfor han var bleven vred og var løbet ind paa M. Hansen, som han stødte 

for Brystet, saa at han faldt omkuld. Denne Fremgangsmaade fortsatte han, uagtet Hansen 

bestandigt søgte at undgaa ham og komme fra ham uden at slaa igjen. Da han havde faaet fat i 

Hansens Tørklæde og strammet det saaledes sammen, at denne vilde være qualt, hvis ikke 

øieblikkelig Hjælp var tilkommet, maatte nogle tilkaldte Sogneforstandere for at frelse ham skære 

Tørklædet over med en Kniv. 

Desuagtet fortsatte Arrestanten sit Angreb paa M. Hansen, hvilket dog afværgedes af M. Andersen 

og H. N. Lind; men da der blev foreslaaet Forlig droge de Stridende bort fra Auctionsstedet og 

reiste imod Hasle, ved hvilken Leilighed de kom forbi Clemensker Kro. Her gik de ind, og der blev 

fortæret nogle Flasker Vin, hvorefter der tilsyneladende var den bedste Forstaaelse imellem dem.  

Derefter forlod først Arrestanten og kort derpaa ogsaa Værtshusholder Hansen den ovennævnte 

Kro. Sidststnævnte havde en Vogn med, hvorpaa hans Datter sade, medens Gaardmand Christian 

Hansen kjørte. Noget efter kom Hansen blodig tilbage til Kroen, og idet han løb ind i Stuen, hvor 

endeel Mennesker vare forsamlede, fortalte han, at han var bleven overfaldet. Kromanden Fallentin 

Hansen tilligemed flere Personer gik udenfor og traf da kort fra Kroen paa Stien ved 

Kirkegaardsgjærdet Arrestanten liggende bevidstløs. Efterat han bleven rejst op, kom han til sig selv 

og var kort efter istand til med Hjælp af nogle tilstedeværende Personer navnlig Jens Bærildsen, 

Hans Peter Møller og Jens Michelsen at begive sig paa Hjemveien; men først den næste Morgen 

naaede han sit Hjem. 
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Angaaende det der foregik imellem Arrestanten og Hansen efterat de havde forladt Clemensker Kro, 

gives der ikkun Sidstnævntes Forklaring, da den Første har paastaaet, at han ved Slagsmaalet paa 

Auctionsstedet og navnlig ved de tilkaldte Personers Behandling var bragt i en saadan Tilstand, at 

han fra den Tid ikke vidste noget af sig selv: Den anmeldte Forklaring gaar ud paa, at Hansen, 

efterat han var kommet ud af Krostuen, lod Vognen kjøre ned ad Bakken, medens han selv gik nogle 

Skridt bagefter den, for at være beredt til at komme til Hjælp, hvis et eller andet Uheld skulde 

indtræffe under Nedkørselen af den steile Banke. Medens han gik her, fik han uformodet et Slag i 

Hovedet, saa at han tumlede ned i Grøften, og en Mand sprang nu paa ham, traadte ham paa Brystet, 

lagde sig ovenpaa ham og sagde: Nu kan jeg gjøre med Dig, hvad jeg vil. Kom nu med Pengene 

eller det gjælder Livet. I det samme fik han et Par Slag i Ansigtet, men det lykkedes ham at faa 

Manden, som han nu kjendte for at være Arrestanten, fat med den ene Haand i Næsen og med den 

anden Haand i Haaret og at vælte ham saaledes om, at han kom ovenpaa ham. Med sin 

Snustobaksdaase, som han, førend han fik det ommeldte Slag, havde havt i Haanden, slog han 

Arrestanten flere Gange i Hovedet og spurgte denne flere Gange, om han vilde være stille, hvorpaa 

han ikke fik noget Svar. 

Han stod da op og vilde gaa, men Arrestanten tog fat i Fligen af hans Overfrakke og ved Hjælp af 

denne lykkededes det ham at slaa Hansen til Jorden og komme ovenpaa ham igjen, hvorpaa han 

forsøgte at kradse hans Øine ud, hvorved han udstødte Trudsler. Da Hansen nu frygtede for, at 

Arrestanten tilsidst skulde gjøre det af med ham, tænkte han ved sig selv, at han muligt burde slaa 

Arrestanten ihjel, men han kunde ikke overtale sig til at slaa ham i Tindingerne, hvorimod han gav 

ham flere Slag i Hovedet med ommeldte Snustobaksdaase, saa at han begyndte ligesom at vræle, 

hvorpaa Hansen slog ham og løb bort i den Tanke at begive sig tilbage til Kroen, men var saa 

fortumlet, at han først tog Feil og kom til Præstegaarden. 

Efter hvad der udenfor denne Forklaring er oplyst, maa det statueres, at der har været Slagsmaal 

imellem Arrestanten og Hansen, efterat de havde forladt Kroen og endskjøndt den ommeldte 

Forklaring er meget bestyrket, dels med dens eget Indhold og dels med det af Arrestanten anførte, 

men ved de afgivne og beedigede Vidnesbyrd med beviste Opgivende, at han paa den Tid aldeles 

ikke vidste noget af sig selv kan dog ikke antages som fuldstændigt Bevis i Sagen. Derimod maa 

det øvrige Passerede trods Arrestantens haardnakkede Benægtelse ansees for tilstrækkeligt godtgjort 

og navnlig, at Arrestanten uden nogen rimelg Grund har paa Auctionsstedet overfaldet Hansen har 

fortsat disse Overfald uagtet Hansen blot søgte at frelse sig uden at slaa igjen og har udsat dennes 

Liv for Fare ved at sammensnørre Tørklædet saaledes, at Hansen vilde være bleven qualt, om det 

ikke betimeligen var bleven overskaaret. 

Vel har Arrestanten paastaaet, at Hansen først slog ham og har opponeret imod Jens Bærildsen og 

dennes Søn Hans Peter Møller, som ulovfaste Vidner, men Retten skjønner ikke, at den 

Omstændighed, at Arrestanten tidligere har beskyldt Sidstnævnte for at have solgt ham nogle 

Pengebøger, som vare forefundne i hans Besiddelse og som vare stjaalne hos en Naalemager i 

Rønne kan faa det af Arrestanten paastaaede Bevisresultat. Det sees desuden, at Arrestanten under 

den imod ham for flere Aar siden anlagte Krigsretssag har betjendt sig af en ligesaa haardnakket 

Benægtelse.   
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Arrestanten er langt over criminel Lavalder og er forhen straffet for voldeligt Overfald paa en 

Officer, idet han ved Krigsretsdom 3. Mai 1851 er anset med 8 Aars Tugthusarbeide, hvilken Straf 

ved Allerhøjste Resolution af 26 s. M. er formildet til 4 Aars Forbedringshusarbeide. For øvrigt har 

han oftere været mistænkt for Forbrydelser, men er ikke overbevist om at have gjort sig skyldig i 

dem. 

Med Hensyn til den Straf Arrestanten har paadraget sig ved sit Forhold, da skjønnes han i Henhold 

til Bestemmelserne i Forordning 4. October 1833 §§ 3 og 7 samt § 9 passende at kunne ansættes til 

2 Aars Forbedringshusarbeide, hvornæst han vil have at som Erstatning til Skadelidte 10 Rdl. og 

alle af denne Action lovligt tilflydende Omkostninger herunder i Salair til Actor Procurator Fog 5 

Rdl. og til Defensor Procurator Lund 4 Rdl. Den befalede Sagførelse har været forsvarlig. 

THI KJENDES FOR RET 

Arrestanten Mogens Peter Møller bør hensættes i Forbedringshusarbeide (s. 95) i 2 Aar, saa udreder 

han ogsaa Erstatning til den Skadelidte 10 Rdl. samt alle af den Action lovligt flydende 

Omkostninger og derunder Salair til Actor Procurator Fog 5 Rdl. og til Defensor Procurator Lund 4 

Rdl. 

Det idømte at udredes inden 15 Dage under Adfærd efter Loven. 

Til bekræftelse under min Haand og Jurisdictionens Segl. 

T. H. Jørgensen 

 

 

 

 


