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Forord 
 
 
I denne bog videreudvikles den historiske disciplin vejrhistorie som en underdisciplin 
under flere historiske discipliner, dog mest under landbohistorie. 
 
Som jeg skriver i bogen ”Stormflod”, er det blevet os historikeres lod at tage os af de 
smuler, som fageksperter har levnet os. Således er vores felt blevet indskrænket til det, 
som fageksperter ikke har kastet sig over. Tabt er således for os generalister områder som 
f. eks. socialhistorie, landbohistorie, religionshistorie, sproghistorie, videnskabshistorie, 
økonomisk historie, retshistorie, litteraturhistorie, militærhistorie etc. Vi er således blevet 
reduceret til indskiftningsspillere på et fodboldhold. 
 
Inden for mit andet fag jura har fageksperter ligeledes erobret store dele af vore tidligere 
fagområder: cand. scient. pol´er således forvaltningsret og statsforfatningsret, ejendoms-
mæglere ejendomsret, cand. merc.´er formueret og erhvervsret, cand. agro.´er landboret, 
sociologer og socialrådgivere socialret etc. Tilbage er snart kun for os generalister special-
funktioner som dommere og det utaknemmelige lovarbejde med Justitsministeriets lov-
eksperter som eksaminatorer. Endvidere har vi så stadig monopol på advokaterhvervet. 
 
Perioden 1786-90, som er emnet i denne bog, gav i øvrigt et par rekorder for tidsrummet 
1781-2012 for månedlige gennemsnitstemperaturer, således var gennemsnitstemperaturen 
for januar måned 1789 -6,6 grader (den var dog ligeså lav i 1942) og -6,1 grader for marts 
1789. Endvidere var gennemsnitstemperaturen for december 1788 -8,0 grader, hvilket er 
den laveste temperatur overhovedet for en måned i tidsrummet 1781-2012.  
 
Vinteren 1788-89 var i øvrigt den koldeste i tidsrummet 1781-2012. Til sammenligning 
havde sommeren 1783 været den varmeste. 
 

Borup, den 30. november 2012 
 
 
 
 

 

Kilder:  

 

Udover vagtskibenes logbøger (journaler), de omtalte aviser, og Bolle Willum Luxdorphs dagbøger 

er følgende kilder anvendt: 

 

Eiler Nystrøm: Søllerød sogn i fortid og nutid (København 1911) 

 

Eiler Nystrøm: Lyngby sogn i fortid og nutid (København 1934) 

 

Bolle W. Luxdorphs dagbøger 1-2, udgivet af Eiler Nystrøm (København 1915-30)  
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Morten Pedersens optegnelsesbog 1783-1800 (trykt i Bornholmske Samlinger III. række- 5. bind) 

(1991) 

 

Elsmark-dagbogen 1748-1835, udgivet af Landbohistorisk Selskab (1993) 

 

Christian Hansens dagbog: Dagbogsoptegnelser 1766-1810 fra Elstrup på Als (Rigsarkivet) 

 

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

Landbohistorisk Selskab, København 1969 

 

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

København 1978 

 

Rundetårnsmålingerne 1782-88(på Rigsarkivet) 

 

 

Bemærkninger til læsning af bogen 

 

Ved læsning af oplysningerne fra vagtskibene betyder: 

 

Stille - vindstyrke 0 

Liden laring (ll) - vindstyrke 1 

Liden laber - vindstyrke 1,5 

Laber - vindstyrke 2 

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

Stiv bramsejlskuling (stiv b) - vindstyrke 3,5 

Merssejlskuling (m) - vindstyrke 4 

Stiv merssejlskuling (stiv m) - vindstyrke 4,5 

Rebet merssejlskuling (rm) - vindstyrke 5 

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

Dobbelt rebet merssejlskuling (2 rm) - vindstyrke 6 

Tredobbelt rebet merssejlskuling (3 rm) - vindstyrke 7 

Undersejlskuling (u) - vindstyrke 8 

Stiv undersejlskuling (stiv u) - vindstyrke 9 

Storm - vindstyrke 10 

Stærk storm - vindstyrke 11 

 

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

dette skema. 
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RETTELSE TIL TABELLERNE i bogen ”Middeltemparaturen i Danmark 1786-1800” side 

136-140. 

 

Ved udarbejdelsen af ovennævnte bog havde jeg desværre ikke fået opdateret tabellerne på side 

136-140, hvorved der optræder nogle uoverensstemmelser på decimalerne. En korrigeret udgave 

følger her: 

 

 

Temperaturen (°C) i Danmark 1781-1810 
 

 

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

1781 -0,6  0,1  2,2 6,0   9,1 17,1 16,4 17,1 13,9   7,1 4,3 -0,7 7,7 

1782  1,9 -1,5 -0,4 4,3 10,0 15,2 16,8 16,7 15,1   7,8 2,1  1,1 7,4 

1783 -0,1  2,4  0,3 7,6 13,3 18,1 20,5 18,7 15,8 11,5 3,8 -0,1 9,3 

1784 -3,6 -1,5 -2,2 3,2 11,0 15,1 16,3 16,5 14,0   8,2 5,3  0,0 6,9 

1785 -0,4 -3,6 -2,9 3,9   8,9 16,1 16,2 16,1 13,9   9,1 5,8  0,8 7,0 

1786 -0,8 -0,6 -2,9 6,9   9,0 17,0 15,7 15,9 12,1   7,8 0,1  1,2 6,8 

1787  0,0  2,1  3,5 5,0 10,8 14,6 16,9 16,2 14,3 11,1 3,6  1,4 8,3 

1788  1,6 -2,3 -1,0 5,8 12,0 16,8 19,6 16,7 15,7   8,8 4,0 -8,0 7,5 

1789 -6,6  0,4 -6,1 2,9 11,8 16,7 17,8 18,5 15,4 11,3 4,3  5,3 7,6 

1790  2,8  4,6  5,8 2,9 12,0 13,9 15,9 15,4 13,8   8,8 2,7  1,4 8,3 

1791  3,1  2,7  4,4 7,7   9,5 14,1 18,5 17,7 13,3   9,9 4,0  1,0 8,8 

1792 -0,9 -0,4  0,3 7,7   9,6 15,7 19,9 18,1 13,5   7,8 5,5  1,9 8,2 

1793  0,6  2,2  1,5 5,5 11,3 14,5 18,5 17,1 14,0 11,8 6,7  1,5 8,8 

1794  1,7  1,7  5,6 9,2 11,8 16,9 20,6 17,9 14,1 11,0 5,5  0,3 9,7 

1795 -4,0 -2,2 -0,9 7,9   9,8 16,3 17,2 17,0 16,8 12,7 4,0  3,3 8,2 

1796  5,9  2,4  2,3 8,2   9,8 15,1 17,4 19,6 15,9 10,2 3,9 -2,1 9,1 

1797  1,1  3,2  1,5 4,2   8,5 13,1 18,1 18,9 16,1   8,9 3,0  2,2 8,2 

1798  0,3  1,8  1,5 5,3 10,9 17,9 19,6 19,1 15,3 10,6 4,2 -2,1 8,7 

1799 -2,1 -7,3 -2,3 2,9   8,1* 14,9 17,7 16,3 14,4   9,9 6,3 -2,5 6,3 

1800 -2,5 -4,2 -3,8 8,3 13,4 12,7 17,2 17,9 16,0 10,6 6,4 2,5* 7,9 

1801  0,5  0,1  4,4 6,9 14,4 15,0 18,3 17,5 14,6 11,8 6,3  1,6 9,3 

1802 -1,9  0,6  3,3 6,1   8,6 12,5 12,6 16,4 12,7 10,3 4,4  1,4 7,3 

1803 -4,9 -2,8  0,3 7,4   8,7 12,6 16,3 16,6 11,6   8,0 3,5 -0,9 6,4 

1804  1,4 -2,6 -1,4 4,3 11,2 14,5 16,4 16,9 15,4 10,2 1,7 -2,6 7,1 

1805 -3,3 -3,3  1,2 3,9   8,1 10,8 15,0 15,5 14,7   6,0 3,2  2,0 6,2 

1806  1,3  1,4  0,7 3,2 10,9 12,2 14,4 16,7 15,2   9,7 5,5  4,3 8,0 

1807  1,3  1,1  0,1 4,5 10,3 13,1 16,5 20,0 12,0   9,2 4,1  2,0 7,9 

1808  0,4 -1,6 -0,8 3,4 11,0 15,1 18,3 18,4 15,3   9,1 2,8 -1,9 7,5 

1809 -4,2 -0,4  0,3 2,0 11,5 13,9 15,6 17,5 14,3   8,6 3,5  1,2 7,0 

1810 -0,3 -1,0  0,9 3,5   7,4 13,8 16,7 16,4 14,5   8,2 3,6  2,5 7,2 

gen -

0,41 

-

0,28 

0,51  5,35 10,42 14,84 17,23 17,31 14,46 9,53  4,14 0,59 7,82 

gen -0,4 -0,3 0,5 5,4 10,4 14,8 17,2 17,3 14,5 9,5 4,1 0,6 7,8 
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* Willaume- Jantzens beregninger er anvendt (omregnet til Danmark), da der mangler en del 

data i Kiøbenhavnske Tidender. 

 

For årene 1786-88 og 1798-1800, hvor resultaterne efter min metode kan sammenholdes med 

resultaterne efter Willaume-Jantzens metode, viser det sig, at ved anvendelse af min metode vil 

temperaturerne i Danmark have været som vist i nedenstående tabel:  

 

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

1786 -0,8  -0,6 -2,9 6,9   9,0 17,0 15,7 15,9 12,1   7,8 0,1 1,2 6,8 

1787  0,0  2,1  3,5 5,0 10,8 14,6 16,9 16,2 14,3 11,1 3,6 1,4 8,3 

1788  1,6 -2,3 -1,0 5,8 12,0 16,8 19,6 16,7 15,7   8,8 4,0 -8,0 7,5 

1798  0,3  1,8  1,5 5,3 10,9 17,9 19,6 19,1 15,3 10,6 4,2 -2,1 8,7 

1799 -2,1 -7,3 -2,3 2,9 (7,9) 14,9 17,7 16,3 14,4   9,9 6,3 -2,5 6,3 

1800 -2,5 -4,2 -3,8 8,3 13,4 12,7 17,2 17,9 16,0 10,6 6,4 (2,2) 7,9 

 

 De enkelte måneder udviser undertiden store forskelle. Den gennemsnitlige årstemperatur for oven-

nævnte 6 år bliver dog næsten ens, idet min metode giver et årsgennemsnit på 7,58 °C, mens anven-

delse af Willaume-Jantzens metode giver 7,67° C. 

 

 For så vidt angår år 1800 oplyser Willaume-Jantzen, at hele årgangens originale observationsdo-

kumenter er gået tabt. 

 

I Videnskabernes Selskabs Archiv blev der fundet nogle små tabeller, der indeholdt månedernes 

middeltemperatur såvel “uden korrektion” som “med korrektion” for hele årrækken 1798-1819, dog 

med de samme store lakuner som ovenfor omtalt (dvs. uden år 1800-observationerne (min kommen-

tar)). Imidlertid findes der på disse tabeller middeltemperaturen for alle måneder i år 1800, så at 

dette hul kan blive udfyldt (dvs. uden at man véd, om middeltemperaturen er uden eller med korrek-

tion (min kommentar)). 

 

Willaume-Janttzen konkluderer herefter (s.6) “Vi kan derfor bestemme månedernes middeltempe-

ratur for Rundetårn 1768-76, 1782-88 og 1798-1819, dog undtagen for 4 måneder i 1802, for sep-

tember 1807 og for januar-juli 1818.” 

 

Den af Willaume-Jantzen anførte middeltemperatur for månederne i året 1800 er derfor af usikker 

værdi. Sammenholdes Willaume-Jantzens resultater med mine beregninger ses følgende: 

 

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

W-J -2,3 -2,2 -3,6 8,4 13,0 13,0 15,5 17,3 14,0 10,6 6,0 2,5 7,7 

JER -2,5 -4,2 -3,8 8,3 13,4 12,7 17,2 17,9 16,0 10,6 6,4 (2,2) 7,9 

 

Som det ses, er der en ganske god overensstemmelse, for så vidt angår månederne januar, marts, 

april, maj, juni, oktober og november samt for så vidt angår året. December er ikke sammenlignelig, 

da middeltemperaturen ikke kan sammenlignes udfra observationsoplysningerne i Kiøbenhavnske 

Tidender, da der mangler oplysninger for en del dage. 

 

For så vidt angår februar (forskel på 2,0 gr. C), juli (forskel på 1,7 gr. C), august (forskel på 0,6 gr. 

C) og september (forskel på 2,0 gr. C) er der tale om meget store forskelle, som ikke umiddelbart 

kan forklares. 



 

 

 

6 

 

1786 

 

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

W-J -0,9 -0,7 -2,6 6,1 9,5 17,0 15,7 16,2 12,8 7,6 0,2 1,0 6,8 

JER -0,8 -0,6 -2,9 6,9 9,0 17,0 15,7 15,9 12,1 7,8 0,1 1,2 6,8 

 

Middeltemperaturen for alle månederne og året stemmer godt overens, dog er der en større forskel - 

på 0,8 gr. C for så vidt angår april-måned og 0,7 gr. C- for så vidt angår september-måned. 

  

1787 

 

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

W-J 0,0 2,1 3,8 4,9 10,9 15,0 16,7 16,3 14,5 11,4 3,3 1,4 8,4 

JER 0,0 2,1 3,5 5,0 10,8 14,6 16,9 16,2 14,3 11,1 3,6 1,4 8,3 

 

Middeltemperaturen for alle måneder og året stemmer godt overens. 

 

 

1788 

 

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

W-J 1,4 -2,0 -0,6 6,4 12,0 16,7 19,5 16,8 16,0 8,7 3,5 -7,7 7,6 

JER 1,6 -2,3 -1,0 5,8 12,0 16,8 19,6 16,7 15,7 8,8 4,0 -8,0 7,5 

 

Middeltemperaturen for alle måneder og året stemmer godt overens, dog er der en større forskel - på 

0,6 gr. C- i april og 0,5 gr. C for så vidt angår november. 

 

1798 

 

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

W-J 0,3 2,1 2,6 8,2 14,2 17,6 19,1 19,1 15,1 10,3 3,9 -1,8 9,2 

JER 0,3 1,8 1,5 5,3 10,9 17,9 19,6 19,1 15,3 10,6 4,2 -2,1 8,7 

 

Der er ganske god overensstemmelse mellem middeltemperaturen i de enkelte måneder, dog er der 

meget store forskelle i marts (forskel 1,1 gr. C), april (forskel 2,9 gr. C), maj (forskel 3,3 gr. C) og 

juli og året (forskel 0,5 gr. C). 

 

Årsagen til de meget store forskelle i ovennævnte 3 forårsmåneder kan ikke umiddelbart forklares. 

Det bør dog kunne efterprøves, om de rekordagtige temperaturer i Willaume-Jantzens beregninger 

for april og maj måned kan genfindes i samtidens øvrige vejroplysninger. Dette vil jeg komme nær-

mere ind på i en af mine senere bøger. 
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1799  

 

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

W-J -2,0 -6,4 -1,6 3,0 8,1 14,5 16,4 16,2 14,0 9,8 5,9 -2,2 6,3 

JER -2,1 -7,3 -2,3 2,9 (7,9) 14,9 17,7 16,3 14,4 9,9 6,3 -2,5 6,3 

 

Der er ganske god overensstemmelse mellem middeltemperaturerne i de enkelte måneder og året, 

bortset fra februar (forskel på 0,9 gr. C), marts (forskel på 0,7 gr. C) og juli (forskel på 1,3 gr. C). 

Forskellen i nævnte 3 måneder kan ikke umiddelbart forklares. 
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Foran Kongens Have, ukendt maler, ca. 1780´rne 
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VEJRET I 1786  

 

 

1786 Temperatur 6,8 gr. C. Koldt år. Helt usædvanlig kold marts og november. Nogen is i Øresund 

i januar og februar. Grusom orkan i Thy den 4. september med store ødelæggelser. Nordlys den 28. 

februar, 2. april, 18. april, 22. april, 2. maj, 22. maj, 15. juli, 29. september, 13. oktober og 14. no-

vember. 

 

Januar 

 

Kold.  

Solfattig. Stærk frost fra den 

1.-9., især den 5. og 6. Fra den 

10.-14. tøvejr. Derefter frost-

vejr fra den 15.-21. Meget 

varmt fra den 25. Megen regn 

fra den 24.-26. Is på Øresund 

den 9., derefter drivis, fra den 

27. var Sundet isfrit. Også is i 

Storebælt. Stærkt snefald den 

2. og 3. 

 

Temperatur: -0,8 gr. C 

Februar 

 

Kold.  

Solrig. Forholdsvis mildt indtil 

den 20., hvor det satte i med 

stærk frost, men kun lidt sne. 

Højtryksvejr fra den 13. Stærk 

regn den 1. Snefygning den 4. 

og 12. Stærk vestenstorm ved 

Helsingør den 7. Is på Øresund 

den 22. og Sundet var dækket 

af is den 24. Nordlys den 28. 

 

Temperatur: -0,6 gr. C 

Marts 

 

Helt usædvanlig kold. 

Solrig. Meget stærk frost med 

NØ-vind i 1. halvdel af måne-

den. Kulden kulminerede den 

3.-7. Kun lidt sne.  Den 10. 

kørte man over isen fra Nyborg 

til Korsør for første gang siden 

i 1709, og man kunne køre 

over Lillebælt ved Strib. Den 

12. kunne man gå til Sverige. 

Fra den 24. begyndte isen at 

bryde op. 

 

Temperatur: -2,9 gr. C 

April 

 

Meget varm. 

Meget solrig. Meget tør. Kul-

detilbageslag fra den 9.-13. og 

den 30. Meget varmt fra den 

20.-28. Den 3. var der stadig 

fast is mellem Sjælland og 

Ven, og den 6. anvendtes der 

stadig isbåde på Storebælt. Den 

10. var der fortsat fast is ved 

Dragør. Den 15.-18. en mæng-

de drivis i Øresund.  Snebyger 

den 30. Østenstorm den 6. på 

Storebælt. Nordlys den 2., 18. 

og 22. 

 

Maj 

 

Meget kold.  

Solfattig. Koldt igennem hele 

måneden. Tør måned med 

megen nattefrost i begyndelsen 

af måneden og SØ-vind. Sne-

vejr den 1. Stærk haglbyge ved 

Ålborg den 23. Nordlys den 2. 

og 22. 

 

Temperatur: 9,0 gr. C 

Juni 

 

Meget varm.  

Meget solrig. Hedebølge med 

vinde fra nord, øst og SØ fra 

den 20.-30., især varmt den 23. 

Tørkeperiode indtil den 25. 

Forfærdeligt skybrud med store 

hagl ved Svendborg den 25. 

 

Temperatur: 17,0 gr. C 
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Temperatur: 6,9 gr. C 

Juli 

 

Normal.  

Meget solfattig. Vestlige vinde. 

Varmt fra den 1.-3., derefter 

køligt til 13. Resten af måne-

den vekslende mellem varmt 

og køligt vejr. Stærk regn den 

5. og 6., derefter tørt til den 20. 

og 21., hvor der kom torden-

regn. Stærk regn den 27. Nord-

lys den 15. 

 

Temperatur: 15,7 gr. C 

August 

 

Normal.  

Solfattig. Vekslende mellem 

kølige og varme perioder, 

varmt fra den 17.-22. Natten 

mellem den 4. og 5. en art or-

kan ved Ålborg. Den 7., 8. 16. 

og 31. stærk regn. 

 

Temperatur: 15,9 gr. C 

September 

 

Kold.  

Meget solfattig. Varmt fra den 

1.-4., derefter temmelig køligt i 

resten af måneden. Stærk regn 

den 4., 9., 12., 14., 18. og 26. 

Grusom orkan i Thy den 4. fra 

SV, hvorved mange lader, stal-

de og fæhuse blæste omkuld, 

kornet på markerne ødelagdes 

og nogle hundrede kreaturer og 

får druknede i Limfjorden. Den 

9. og 15. blæste det med vind-

styrke 8. Den 19. stod stadig 

meget korn uhøstet, bl.a. ved 

Horsens, og meget fordærvet af 

den usædvanlige strenge og 

vedholdende regn og blæst. 

Nordlys den 29. 

 

Temperatur: 12,1 gr. C 

Oktober 

 

Meget kold.  

Lunt i begyndelsen af måne-

den.  I 1. halvdel blæsende og 

regnfuldt vejr. Den 14. sne og 

derefter megen nattefrost i res-

ten af måneden. Højtryksvejr 

fra den 20. Det blæste med 

vindstyrke 8 den 5. og med 

stærk storm ved Ålborg den 13. 

og 14. Nordlys den 13. 

 

Temperatur: 7,8 gr. C 

November 

 

Helt usædvanlig kold.  

Solrig. Temperaturer omkring 

frysepunktet måneden igen-

nem, dagtø og nattefrost. Især 

koldt omkring den 13. Ingen 

regn og kun lidt sne, dog stærkt 

snefald den 20.-22. i forbindel-

se med en mildning. Nordlys 

den 14. 

 

Temperatur: 0,1 gr. C 

December 

 

Normal.  

Solfattig. Den 1. omslag til tø-

vejr og meget mildt omkring 

den 7. Fra den 17. frostvejr og 

stærk frost fra den 19. -24., 

derefter på ny mildere. Megen 

isslag den 1. Stærkt snefald den 

16. og 20. Den 3. SSØ-storm 

ved Helsingør. 

 

Juleaften: Stærk frost og vek-

slende skydække. Den 20. var 

der faldet megen sne, så jorden 

var snedækket. 
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Nytårsaften: Tøvejr, men råt og 

fugtigt. 

 

Temperatur: 1,2 gr. C 

 

 

 

 

 

Formørkelser i 1786  
 

I indeværende år 1786 indtræffer fem formørkelser, nemlig solformørkelse den 29/1, 24/7 og 20/12 

samt måneformørkelse den 14/1 og 11/7.  Af disse bliver ingen hos os sigtbar.  

 

Mercurius går forbi Solen den 4/5, indgangen vil ske kl. 03,02 om morgenen, da Solen endnu er 

under horizonten, den vil være midt i Solen kl. 5,43, og den går ud af Solen kl. 8,24. 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1786 

 

 

ÅRET 1786 

 

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

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

Danmark 1786-1800”). 

 

 

Warszawa, 13. december 1785 
 
Weichelfloden har i nogle dage været fuld af is. Vore landsmænd (polakkerne) spår alle en 
streng vinter, men kun lidt sne. 
 
Helsingør, 2. januar 1786 
 
Den 31. december 1785 SØ-vind med klar luft 
Den 1. januar SØ-vind med stærk blæst og snefog og Sundet blev, dels af frost, dels af 
drivis fra Østersøen ganske tildækket af is. 
Den 2. januar NØ-vind med tyk luft og snefog, og Sundet ligger endnu ganske fuldt af 
drivis. 
 
Tanger, 11. november 1785 
 
Den 9. november fornemmede man her et stærkt jordskælv. 
 
Helsingør, 9. januar 1786 
 
Den 7. januar ØSØ-vind med stærk storm og snefog 
Den 8. januar ØSØ-vind 
Den 9. januar SØ-vind, og Sundet har i disse dage for størstedelen været dækket af is. 
 
København, 9. januar 1786 
 
Herefter skal i De Kiøbenhavnske Tidender ugentligen blive indført et uddrag af de 
meteorologiske observationer fra Observatorio. For barometret vil blive anført 
middeltallet af høiden, som 3 gange om dagen observeres, kl. 7 om morgenen, om 
middagen og kl. 9 om aftenen. For thermometret vil blive anført den største varme eller 
den største kulde observeret på en af de ommeldte tider. 
 
Den 1. januar SØ-vind/lufttryk 28.0.0 /temperatur - 5 ¼ grad 
Den 2. januar Ø-vind/lufttryk 28.0.3/temperatur - 6 ¾ grad 
Den 3. januar NØ-vind/lufttryk 27.11.7/temperatur - 7 grader 
Den 4. januar uvis vind/lufttryk 28.4.4/temperatur - 9 grader  
Den 5. januar N-vind/lufttryk 28.6.7/temperatur - 12 ¾ grad 
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Den 6. januar SØ-vind/lufttryk 28.6.1/temperatur – 11 grader 
Den 7. januar S-vind/lufttryk 27.10.3/temperatur – 5 grader 
Den 8. januar SØ-vind/lufttryk 27.9.5/temperatur - 4 ¾ grad 
 
Afvigte år var mærkværdig for kulden, hvilken dog ei var så mærkværdig hæftig, som 
den var langvarig og vedholdende. 
Men endnu mere mærkværdig var året 1785 ved den store og usædvanlige mængde af sne 
og regn. Den mængde af fugtighed, som månedligen er faldet på en fransk quadrat - fod, 
og er udmålt i franske cubiske tommer er følgende: 
Januar 194 cubiske tommer 
Februar 144 - 
Marts 144 - 
April 120 cubiske tommer 
Maj 160 - 
Juni 80 - 
Juli 454 - 
August 464 - 
September 452 - 
Oktober 312 - 
November 200 - 
December 80 - 
 
For januar, februar, marts og april er der tale om optøet sne og lidt regn, for de øvrige 
måneder om regn. 
 
Regnen og den optøede snes mængde i hele året 1785 har været 2804 cubiske tommer, og 
om denne fugtighed havde blevet stående på en horizontal flade, havde den udgjort i 
lodret højde 17 38/100 franske tommer. Af alle de fra 1776 forløbne år har her 1785 været 
det fugtigste, og endog fugtigere end i 1784, i hvilket sneens og regnens mængde ikkun 
udgjorde 2468 cubiske tommer. I året 1785 har den optøede snees mængde på det 
nærmeste været 582 cubiske tommer, og altså til regnens mængde som 1 til 4 på det 
nærmeste. Juli, august, september og oktober måneder har i særdeleshed været fugtige og 
givet 1682 cubiske tommer regn eller næsten 2/3 af hele årets fugtighed. 
 
I øvrigt er sneens og regnens mængde ei observeret på Observatorio, men ved et i min 
have frit stående hyctometer, da jeg af 6 års observationer på begge steder bestandigen har 
fundet, at regnens mængde ved jordens overflade er større end dens mængde høiere oppe 
i luften, og at det på Observatorio i en høide af 120 fod regner omtrent ¼ af 1/3 mindre 
end nede i byen. 
 
                                                                    T. Bugge 
 
Helsingør, 13. januar 1786 
 
Den 10. januar SV-vind med stille og tøvejr 
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Den 11. og 12. januar SØ-vind, stille og godt vejr 
Den 13. januar SV-vind med tyk luft 
Sundet har i alle disse dage for størstedelen været fuldt af drivis. 
 
Helsingør, 16. januar 1786 
 
Den 15. januar SSØ-vind, stille og godt vejr 
Den 16. januar ØNØ-vind og Sundet fuldt med drivis 
 
Observatoriet 
 
Den 9. januar SØ-vind/lufttryk 27.9.7/temperatur - 2 ¾ grad 
Den 10. januar uvis vind/lufttryk 27.3.8/temperatur 2 ¼ grad 
Den 11. januar SV-vind/lufttryk 27.6.3/temperatur 2 1/3 (sic!) grad 
Den 12. januar SSV-vind/lufttryk 27.5.5/temperatur 3 grader 
Den 13. januar VSV-vind/lufttryk 27.8.8/temperatur 2½ grad 
Den 14. januar SV-vind/lufttryk 27.8.6/temperatur 1 ¾ grad 
Den 15. januar Ø-vind/lufttryk 27.7.3/temperatur - 2 grader 
 
London, 30. december 1785 
 
En meget stærk frost har indfundet sig hos os, og den faldne sne er så dyb, at de 
indenlandske poster forsinkes 10 - 12 timer. 
 
Korsør, 19. januar 1786 
 
Det meget ubestandige vejr og vindens hyppige forandring forårsager transportens 
ustadighed. 
Den 13. januar stærk sydlig vind, der satte gang i isen 
Den 15. januar NØ - vind med frost og sne, og isen drev til Fyn 
Den 18. januar vestlig vind med tyk luft, kulinger og sne, hvorved isen kom igen; men 
dette uagtet kunne dog transporter i godt vejr ske med isbåde uden betydelig fare. 
 
Helsingør, 23. januar 1786 
 
Den 20. januar VSV-vind med stærk drivis i Sundet 
Den 21. januar SØ-vind, stille og godt vejr, og der sås nogen drivis 
Den 22. januar SØ-vind og Sundet næsten frit for is 
Den 23. januar sydlig vind, Sundet fuldt med is  
 
Helsingør, 27. januar 1786 
 
Den 24. januar NV-vind (om aftenen) og snefog 
Den 25. januar SSØ-vind og stærk drivis i Sundet 
Den 26. januar SSV-vind og Sundet næsten frit for is 



 

 

 

15 

Den 27. januar SSV-vind, godt og stille vejr 
 
Helsingør, 30. januar 1786 
 
Den 28. januar SSV-vind, stille og godt vejr og ingen drivis 
Den 29. januar om formiddagen SV-vind, om eftermiddagen NV-vind  
Den 30. januar S-vind, og ingen is i Sundet 
 
Observatoriet 
 
Den 16. januar ØNØ-vind/lufttryk 27.6.2/temperatur - 2 ¾ grad 
Den 17. januar ØNØ-vind/lufttryk 27.5.7/temperatur - 3 ¼ grad 
Den 18. januar VSV-vind/lufttryk 27.7.5/temperatur - 3½ grad 
Den 19. januar V-vind/lufttryk 28.1.4/temperatur - 2 ¼ grad 
Den 20. januar VSV-vind/lufttryk 28.4.7/temperatur - 3 ¼ grad 
Den 21. januar SV-vind/lufttryk 28.5.7/temperatur - 1 ¾ grad 
Den 22. januar SV-vind/lufttryk 28.5.8/temperatur 2 grader 
Den 23. januar uvis vind/lufttryk 28.4.7/temperatur 1 ¾ grad 
Den 24. januar VNV-vind/lufttryk 28.1.2/temperatur 1 ¼ grad 
Den 25. januar SSØ-vind/lufttryk 28.2.2/temperatur 3 grader 
Den 26. januar VSV-vind/lufttryk 27.11.7/temperatur 4 ¼ grad 
Den 27. januar VNV-vind/lufttryk 27.11.1/temperatur 4 ¾ grad 
Den 28. januar V-vind/lufttryk 28.0.8/temperatur 4 ¼ grad 
Den 29. januar V-vind/lufttryk 28.3.5/temperatur 5 grader 
 
Helsingør, 6. februar 1786 
 
Den 2. februar ØNØ-vind med snefog og nogen isgang i Sundet 
Den 3. februar N-vind med frost og klar luft 
Den 4. februar SSØ-vind med blæst og frost 
Den 5. februar NV-vind 
Den 6. februar S-vind, under den svenske kyst synes nogen is 
 
Observatoriet 
 
Den 30. januar V-vind/lufttryk 28.2.6/temperatur 5 ¾ grad 
Den 31. januar NV-vind/lufttryk 28.5.0/temperatur 2½ grad 
Den 1. februar uvis vind/lufttryk 28.1.5/temperatur 2½ grad 
Den 2. februar NØ-vind/lufttryk 27.4.2/temperatur 1½ grad 
Den 3. februar NØ-vind/lufttryk 28.3.3/temperatur - 4½ grad 
Den 4. februar SV-vind/lufttryk 28.2.7/temperatur - 2½ grad 
Den 5. februar VNV-vind/lufttryk 27.11.1/temperatur ¾ grad 
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Helsingør, 10. februar 1786 
 
Den 7. februar V-vind med stærk storm og regnvejr den hele dag 
Den 8. februar SV-vind 
Den 9. februar NV-vind 
Den 10. februar S-vind med godt vejr, ingen is i Sundet 
 
Sæby, 28. januar 1786 
 
Den 26. januar var det stærkt tøvejr, og natten efter faldt regn, hvorved isen brækkede op 
og forrettede skader, og isen forrettede skader på en bro ved mølledammen. 
 
Nederelben, 3. februar 1786 
 
Fra det holstenske meldes, at, efter den pludselige forandring som skete den 7. januar fra 
den høje grad af kulde til ganske mildt vejr, har man der set et syn, som de ældste 
mennesker ikke kunne erindre sig nemlig, at storkene allerede i forrige uge har vist sig på 
adskillige steder og taget bolig i deres gamle reder; og at de følgelig, da de ellers altid  
pleje først at komme i den 14 de uge af året, har i år ladet sig se 10 uger tidligere end 
sædvanlig. 
 
Aalborg, 3. februar 1786 
 
Ved det i forrige uge indfaldne stærke tøvejr, skal vandet i Volsted by være steget over 2 
alen højt i husene, så beboerne derved på visse steder har lidt stor skade. 
Den 19. december 1785 var der kl. 6 - 7 om aftenen lynnedslag i Aasted sogn. 
 
Helsingør, 13. februar 1786 
 
Den 11. februar NV-vind, godt og stille vejr 
Den 12. februar SØ-vind med stærk storm og snefog 
Den 13. februar NNØ-vind og godt vejr. Ingen is i Sundet. 
 
Observatoriet 
 
Den 6. februar VSV-vind/lufttryk 27.7.7/temperatur 3 grader 
Den 7. februar SV-vind/lufttryk 27.4.7/temperatur 2½ grad 
Den 8. februar V-vind/lufttryk 27.3.8/temperatur 2 ¼ grad 
Den 9. februar NV-vind/lufttryk 27.6.8/temperatur - 4 grader 
Den 10. februar VNV-vind/lufttryk 27.9.0/temperatur 1½ grad 
Den 11. februar VNV-vind/lufttryk 27.10.0/temperatur 1½ grad 
Den 12. februar SV-vind/lufttryk 27.7.3/temperatur 2 grader 
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Helsingør, 20. februar 1786 
 
Den 16. februar N-vind, stille og godt vejr 
Den 17. februar S-vind, ligeledes godt vejr 
Den 18. februar NV-vind, hård blæst 
Den 19. februar NV-vind 
Den 20. februar NV-vind med godt og stille vejr. Sundet er aldeles fri for is. 
 
Observatoriet 
 
Den 13. februar NNØ-vind/lufttryk 28.4.1/temperatur - 2 ¾ grad 
Den 14. februar SV-vind/lufttryk 28.6.5/temperatur 3 ¼ grad 
Den 15. februar NV-vind/lufttryk 28.2.8/temperatur 3 ¼ grad 
Den 16. februar N-vind/lufttryk 28.6.3/temperatur 1½ grad 
Den 17. februar SV-vind/lufttryk 28.3.6/temperatur 1 ¾ grad 
Den 18. februar NV-vind/lufttryk 27.10.5/temperatur 2½ grad 
Den 19. februar N-vind/lufttryk 28.4.9/temperatur 2 grader 
 
Helsingør, 24. februar 1786 
 
Den 21. februar NØ-vind med klar luft og godt vejr. 
Natten mellem den 21. og 22. februar, da vinden var i N og NØ, frøs det så stærkt, at 
Sundet om morgenen var for størstedelen tildækket med is. 
Den 22. februar N-vind 
Den 23. februar NØ-vind, stille og godt vejr, men megen drivis i Sundet 
Den 24. februar NV-vind, Sundet tildækket med is 
 
Helsingør, 27. februar 1786 
 
Den 25. og 26. februar NØ-vind med stille og godt vejr 
Den 27. februar NØ-vind med godt vejr. Sundet fuldt med is. 
 
Observatoriet 
 
Den 20. februar NØ-vind/lufttryk 28.6.0/temperatur - 2 ¾ grad 
Den 21. februar NØ-vind/lufttryk 28.9.0/temperatur - 6 ¼ grad 
Den 22. februar ØNØ-vind/lufttryk 28.9.0/temperatur - 5 ¼ grad 
Den 23. februar Ø-vind/lufttryk 28.9.2/temperatur - 5½ grad 
Den 24. februar Uvis vind/lufttryk 28.7.6/temperatur - 4 ¼ grad 
Den 25. februar Ø-vind/lufttryk 28.6.2/ temperatur - ¾ grad 
Den 26. februar ØSØ-vind/lufttryk 28.6.2/temperatur - 4 ¾ grad 
 
Helsingør, 3. marts 1786 
 
Den 28. februar ØNØ-vind med godt og stille vejr 
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Den 1. og 2. marts NØ-vind stille vejr og stærk frost 
Den 3. marts NØ-vind og stærk frost. Sundet er af og til fuldt af drivis.  
 
Observatoriet 
 
Den 27. februar ØSØ-vind/lufttryk 28.6.7/temperatur - 5½ grad 
Den 28. februar ØSØ-vind/lufttryk 28.5.4/temperatur - 5 ¼ grad 
Den 1. marts ØSØ-vind/lufttryk 28.2.8/temperatur - 4½ grad 
Den 2. marts Ø-vind/lufttryk 28.1.9/temperatur - 6 ¼ grad 
Den 3. marts Ø-vind/lufttryk 28.1.7/temperatur - 10 ¼ grad 
Den 4. marts Ø-vind/lufttryk 28.1.5/temperatur - 11 ¼ grad 
Den 5. marts NØ-vind/lufttryk 28.3.1/temperatur - 13½ grad 
 
Konstantinopel, 17. januar 1786 
 
På nogle dage er her faldet en mængde sne med temmelig frost. Denne forandring i vejret 
skete meget hurtigt, da man kort forhen formedelst den varme luft spiste ved åbne 
vinduer til middag. 
 
Helsingør, 13. marts 1786 
 
Den 7., 8. og 9. marts N og NV-vind med godt og klart vejr 
Den 10. og 11. marts SV-vind 
Den 12. marts SØ-vind. Sundet har i alle disse dage været tillagt med så stærk is, at man 
kan gå derpå over til Sverrig. 
Den 13. marts S-vind med stille og godt vejr 
 
Observatoriet 
 
Den 6. marts NØ-vind/lufttryk 28.1.5/temperatur - 13 grader 
Den 7. marts ØNØ-vind/lufttryk 27.11.5/temperatur - 9 ¼ grad 
Den 8. marts NNØ-vind/lufttryk 28.1.1/temperatur - 6½ grad 
Den 9. marts NNØ-vind/lufttryk 28.4.6/temperatur - 7½ grad 
Den 10. marts uvis vind/lufttryk 28.5.1/temperatur - 5 ¼ grad 
Den 11. marts SV-vind/lufttryk 28.3.3/temperatur - 3 grader 
Den 12. marts uvis vind/lufttryk 27.10.1/temperatur - 1½ grad 
 
Korsør, 13. marts 1786 
 
Den 10. marts kørte oberst von Moltke over Storebælt fra Nyborg til Korsør. En sådan 
overfart har i følge de ældste folks fortællinger ikke fundet sted siden i 1709. 
Den 13. marts frisk kuling af SV samt sne har givet omslag i Storebælt 
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Observatoriet 
 
Den 13. marts NNV-vind/lufttryk 27.9.8/temperatur - 3½ grad 
Den 14. marts NV-vind/lufttryk 27.10.8/temperatur - 1 ¼ grad 
Den 15. marts uvis vind/lufttryk 28.0.5/temperatur - 2 grader 
Den 16. marts ØSØ-vind/lufttryk 28.0.1/temperatur - 2 ¼ grad 
Den 17. marts ØSØ-vind/lufttryk 28.0.0/temperatur - ¾ grad 
Den 18. marts ØSØ-vind/lufttryk 28.0.4/temperatur - 1 ¾ grad 
Den 19. marts Ø-vind/lufttryk 28.1.9/temperatur - 3 grader 
 
Breslau, 4. marts 1786 
 
Den 27. februar var der et temmeligt stærkt jordskælv i Schlesien. 
 
Korsør, 16. marts 1786 
 
På nogle steder i Storebælt er der store åbninger i isen, men på den nordre side af Sprogø 
ligger isen endnu ganske fast, og på den søndre side af samme er en stor mængde drivis. 
 
Helsingør, 24. marts 1786 
 
Den 18., 19. og 20. marts SØ-vind med godt og stille vejr 
Den 21. marts ØSØ-vind med tyk luft og stærk isgang 
Den 22. marts ØSØ-vind med stille og godt vejr 
Den 23. marts S-vind og ganske stille 
Den 24. marts SØ-vind med storm. Isen er for en del brækket løs i Sundet. Imellem 
Humlebæk og Hveen ligger isen endnu ganske fast. 
 
Paris, 6. marts 1786 
 
I 8 dage har her været så stærk en frost, at termometret den 4. marts var - 5°. 
 
Observatoriet 
 
Den 20. marts ØNØ-vind/lufttryk 27.11.7/temperatur - 4 grader 
Den 21. marts ØSØ-vind/lufttryk 27.9.8/temperatur 1 grad 
Den 22. marts V-vind/lufttryk 28.0.8/temperatur 1½ grad 
Den 23. marts uvis vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 1 grad 
Den 24. marts SØ-vind/lufttryk 27.11.0/temperatur 4 ¼ grad 
Den 25. marts uvis vind/lufttryk 27.10.2/temperatur 4 grader 
Den 26. marts SSØ-vind/lufttryk 27.6.8/temperatur 3½ grad 
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London, 10. marts 1786 
 
Frosten, som nu har vedholdt i 3 uger, vedvarer endnu med megen strenghed. Megen 
drivis på Themsen. Sneen ligger på mange steder i landet nogle alen høj. 
 
Ålborg, 17. marts 1786 
 
Imellem Fredericia og Strib er Lille Bælt på få dage tilfrosset så stærkt, at der kan gås og 
køres derover fra begge sider, hvilken ingen af de nulevende kan på denne tid af året 
erindre sig. 
 
Korsør, 24. marts 1786 
 
Den meget store is blev adskilt den 13. marts, og derefter med østlig ustadig storm, frost 
og stærk strøm sammenskudt i kamp-is. Fra den 19. - 24. marts ingen transport til Fyn. 
 
Helsingør, 31. marts 1786 
 
Den 28. marts N-vind med godt og stille vejr 
Den 29. marts SØ-vind, godt og stille vejr 
Den 30. marts NØ-vind 
Den 31. marts NØ-vind med godt og meget stille vejr. Fast is mellem Humlebæk og 
Hveen. 
 
Østrig, 11. marts 1786 
 
Jordskælv i Ungarn den 27. februar. Før jordrystelserne rejste der sig en heftig storm, og i 
skyerne hørte man en skrækkelig brusen. 
Den 15. februar var der et frygteligt jordskælv i Clausenburg.   
 
Korsør, 30. marts 1786 
 
Det meget ustadige og hårde vejr med vestlig vind, stærk strøm og en mængde is overalt i 
Storebælt har umuliggjort overfart fra den 24. - 28. marts. 
 
Helsingør, 3. april 1786 
 
Den 1. april S-vind med meget godt og stille vejr 
Den 3. april SØ-vind med stille vejr. Isen er endnu ganske fast mellem Hveen og 
Humlebæk. 
 
Observatoriet 
 
Den 27. marts V-vind/lufttryk 27.5.1/temperatur 1½ grad 
Den 28. marts uvis vind/lufttryk 28.1.9/temperatur - ¾ grad 
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Den 29. marts NØ-vind/lufttryk 28.4.7/temperatur - ¾ grad 
Den 30. marts NØ-vind/lufttryk28.6.0/temperatur 4½ grad 
Den 31. marts NØ-vind/lufttryk 28.6.4/temperatur 5½ grad 
Den 1. april SØ-vind/lufttryk 28.5.8/temperatur 5½ grad 
Den 2. april SSØ-vind/lufttryk 28.3.4/temperatur 6 ¼ grad 
 
Helsingør, 10. april 1786 
 
Den 7. april NV-vind med godt og stille vejr 
Den 8. april NØ-vind, godt vejr 
Den 9. april NØ-vind, godt vejr 
Den 10. april SV-vind. Efter sigende endnu fast is ved Dragør. 
 
Observatoriet 
 
Den 3. april SØ-vind/lufttryk 28.0.9/temperatur 7 grader 
Den 4. april SØ-vind/lufttryk 28.0.3/temperatur 7 ¾ grad 
Den 5. april ØSØ-vind/lufttryk 28.0.1/temperatur 6 grader 
Den 6. april ØNØ-vind/lufttryk 27.10.4/temperatur 4 grader 
Den 7. april NNØ-vind/lufttryk 27.10.3/temperatur 7½ grad 
Den 8. april VNV-vind/lufttryk 27.7.7/temperatur 5 grader 
Den 9. april SØ-vind/lufttryk 27.6.3/temperatur - 1 grad 
 
Konstantinopel, 7. marts 1786 
 
Siden den 23. februar har det sneet stærkt og været temmelig koldt. 
 
Korsør, 6. april 1786 
 
Det bestandige gode vejr med SØ-vind og østlig storm har for det meste bortrevet isen ved 
Sprogø og i den vestre rende. Der anvendes fortsat isbåde. 
 
Helsingør, 14. april 1786 
 
Den 11. og 12. april NV-vind 
Den 13. april SØ-vind. Stadig meget drivis ved Drogden og den svenske kyst. 
Den 14. april SØ-vind med godt og stille vejr. Nogen drivis i Sundet. 
 
Helsingør, 18. april 1786 
 
Natten mellem den 14. og 15. april kom en mængde drivis fra Østersøen 
Den 15. april SØ-vind og stille vejr 
Den 17. april SV-vind med ganske stille vejr og Sundet fyldt med is 
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Observatoriet 
 
Den 10. april NV-vind/lufttryk 27.10.2/temperatur 1½ grad 
Den 11. april V-vind/lufttryk 28.0.9/temperatur 3 grader 
Den 12. april VNV-vind/lufttryk 28.5.0/temperatur 4 grader 
Den 13. april SSV-vind/lufttryk 28.8.4/temperatur 5½ grad 
Den 14. april S-vind/lufttryk 28.7.6/temperatur 6 ¼ grad 
Den 15. april uvis vind/lufttryk 28.8.1/temperatur 8 ¼ grad 
Den 16. april Ø-vind/lufttryk 28.8.5/temperatur 8½ grad 
 
Helsingør, 21. april 1786 
 
Den 18. og 19. april SSØ-vind meget stille og klart vejr og en mængde drivis i Sundet 
Den 20. april om morgenen: ØNØ-vind med meget stille og behageligt vejr, ved 
middagstid: SSØ-vind 
Den 21. april SSØ-vind, meget stille vejr og stærk drivis 
 
Helsingør, 24. april 1786 
 
Den 22. april S-vind med godt og stille vejr 
Den 23. april SV-vind 
Den 24. april NØ-vind med meget stille vejr. I Sundet er der endnu megen drivis. 
 
Observatoriet 
 
Den 17. april SSØ-vind/lufttryk 28.6.4/temperatur 10 grader 
Den 18. april ØSØ-vind/lufttryk 28.6.6/temperatur 9 ¼ grad 
Den 19. april ØSØ-vind/lufttryk 28.7.1/temperatur 9 grader 
Den 20. april Ø-vind/lufttryk 28.5.9/temperatur 10½ grad 
Den 21. april SØ-vind/lufttryk 28.5.1/temperatur 11 1/3 (sic!) grad 
Den 22. april S-vind/lufttryk 28.5.0/temperatur 13 grader 
Den 23. april Ø-vind/lufttryk 28.6.1/temperatur 12 grader 
Den 24. april V-vind/ lufttryk 28.4.7/temperatur 13½ grad 
Den 25. april ØSØ-vind/lufttryk 28.3.6/temperatur 12½ grad 
Den 26. april ØSØ-vind/lufttryk 28.2.8/temperatur 13½ grad 
Den 27. april SSØ-vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 13 grader 
Den 28. april SSØ-vind/lufttryk 28.1.0/temperatur 11 ¾ grad 
Den 29. april NV-vind/lufttryk 27.9.5/temperatur 6 ¾ grad 
Den 30. april N-vind/lufttryk 27.10.0/temperatur 1½ (sic!) grad       
 
Altona, 28. april 1786 
 
Efter en række af behagelige solskinsdage, som igennem den hele ellers så ustabile april 
havde uafbrudt givet os det ønskeligste forårsvejr, indfandt sig den 27. april en rig og 
frugtbar regn. Regnen var ledsaget af torden med lynnedslag. 
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Helsingør, 5. maj 1786 
 
Den 2. maj SSV-vind 
Den 3. maj SØ-vind 
Den 4. maj stærk blæst af ØSØ 
Den 5. maj Ø-vind 
 
Helsingør, 8. maj 1786 
 
Den 6. maj Ø-vind 
Den 7. maj ØNØ-vind med ganske stille og godt vejr 
Den 8. maj S-vind med stille vejr 
 
Observatoriet 
 
Den 1. maj N-vind/lufttryk 28.0.3/temperatur 4 grader 
Den 2. maj VNV-vind/lufttryk 28.2.6/temperatur 6 grader 
Den 3. maj VSV-vind/lufttryk 28.3.1/temperatur 6½ grad 
Den 4. maj SØ-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 8 grader 
Den 5. maj ØSØ-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 8 ¼ grad 
Den 6. maj SØ-vind/lufttryk 28.1.2/temperatur 9½ grad 
Den 7. maj SSV-vind/lufttryk 27.11.5/temperatur 8 grader 
 
Helsingør, 15. maj 1786 
 
Den 10. maj SØ-vind med stærk blæst, så at adskillige skibe drev for deres ankre 
Den 11. og 12. maj S og SV-vind med stille og godt vejr 
Den 13. maj S-vind om formiddagen, NV-vind om eftermiddagen 
Den 14. maj NV-vind 
Den 15. maj NV-vind med stærk blæst   
 
Observatoriet 
 
Den 8. maj SV-vind/lufttryk 27.11.6/temperatur 10½ grad 
Den 9. maj Ø-vind/lufttryk 28.0.7/temperatur 10 ¼ grad 
Den 10. maj SSØ-vind/lufttryk 27.10.8/temperatur 8 ¼ grad 
Den 11. maj SV-vind/lufttryk 28.0.0/temperatur 10 ¼ grad 
Den 12. maj SV-vind/lufttryk 28.2.2/temperatur 13 ¾ grad 
Den 13. maj SV-vind/lufttryk 28.1.0/temperatur 14 ¾ grad 
Den 14. maj VNV-vind/lufttryk 28.2.2/temperatur 7 ¾ grad 
 
Aalborg, 12. maj 1786 
 
I søndags om aftenen (dvs. den 7. maj, JER) stille og behageligt vejrlig under opstigning af 
luftbold. 
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Skalholt, 24. marts 1786 
 
Mange mennesker er døde af hunger og elendighed og børnekopper. 
Jordskælvene i Arne-Syssel holder ved endnu, endskønt med mindre heftighed end 
tilforn. Et af de stærkeste indfaldt natten mellem den 28. og 29. marts (sic!). 
 
Helsingør, 22. maj 1786 
 
Den 15. maj NV-vind med stærk blæst 
Den 16. maj SV-vind 
Den 17., 18. og 19. maj NV-vind med godt vejr 
Den 20. og 21. maj VNV-vind med godt og stille vejr 
 
Observatoriet 
 
Den 15. maj VNV-vind/lufttryk 28.4.2/temperatur 10½ grad 
Den 16. maj SSV-vind/lufttryk 28.3.2/temperatur 9 grader 
Den 17. maj SV-vind/lufttryk28.1.7/temperatur 13 ¼ grad 
Den 18. maj NV-vind/lufttryk 28.0.2/temperatur 10 grader 
Den 19. maj NNV-vind/lufttryk 27.11.9/temperatur 10 ¼ grad 
Den 20. maj VNV-vind/lufttryk 28.0.8/temperatur 11 grader 
Den 21. maj VSV-vind/lufttryk 28.2.2/temperatur 9½ grad 
 
Helsingør, 29. maj 1786 
 
Den 23. maj NV-vind med godt vejr 
Den 24. maj VNV-vind 
Den 25. maj VSV-vind og stille vejr 
Den 26. maj VNV-vind 
Den 27. maj NV-vind med godt vejr 
Den 28. maj hård blæst af NV  
Den 29. maj NV-vind, meget godt og stille vejr 
 
Observatoriet 
 
Den 22. maj NV-vind/lufttryk 28.2.2/temperatur 9½ grad 
Den 23. maj SSV-vind/lufttryk 28.3.4/temperatur 11 grader 
Den 24. maj V-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 9½ grad 
Den 25. maj VSV-vind/lufttryk 28.4.0/temperatur 8½ grad 
Den 26. maj NV-vind/lufttryk 28.4.4/temperatur 13½ grad 
Den 27. maj VNV-vind/lufttryk 28.3.6/temperatur 16 ¾ grad 
Den 28. maj NV-vind/lufttryk 28.3.5/temperatur 10 ¼ grad 
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Ålborg, 26. maj 1786 
 
I april havde vi i disse egne mange behagelige og til dels varme dage; men i maj, som 
ellers plejer at være så mild og blid, har der indfundet sig mange kolde dage, som vindene 
fra de nordlige og vestlige verdens egne har tilført os. Den 23. maj faldt der på sine steder 
ligesom en plads-regn (sic!) af temmelig store hagel (sic!). 
 
 
Helsingør, 2. juni 1786 
 
Den 30. maj N-vind med godt og stille vejr 
Den 31. maj VNV-vind 
Den 1. juni SV-vind med stille vejr 
Den 2. juni VSV-vind 
 
Observatoriet 
 
Den 29. maj NV-vind/lufttryk 28.4.0/temperatur 11 grader 
Den 30. maj N-vind/lufttryk 28.2.6/temperatur 10 grader 
Den 31. maj NNV-vind/lufttryk 28.3.5/temperatur 10 ¼ grad 
Den 1. juni NV-vind/lufttryk 28.4.0/temperatur 12 ¾ grad 
Den 2. juni NV-vind/lufttryk 28.4.4/temperatur 13 ¾ grad 
Den 3. juni SSV-vind/lufttryk28.4.9/temperatur 13 grader 
Den 4. juni NV-vind/lufttryk 28.4.3/temperatur 12½ grad 
 
Helsingør, 9. juni 1786 
 
Den 6. og 7. juni NV-vind med godt og stille vejr 
Den 8. juni V-vind, stille vejr 
Den 9. juni SV-vind  
 
Observatoriet 
 
Den 5. juni N-vind/lufttryk 28.4.0/temperatur 13 ¾ grad 
Den 6. juni NNV-vind/lufttryk 28.3.9/temperatur 13 ¾ grad 
Den 7. juni NØ-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 16 grader 
Den 8. juni N-vind/lufttryk 27.11.7/temperatur 13½ grad 
Den 9. juni NØ-vind/lufttryk 27.11.6/temperatur 15 ¾ grad 
Den 10. juni NØ-vind/lufttryk 27.11.1/temperatur 13 grader 
Den 11. juni NNØ-vind/lufttryk 28.2.7/temperatur 11 ¼ grad 
Den 12. juni SV-vind/ lufttryk 28.1.3/temperatur 10½ grad 
Den 13. juni NNØ-vind/lufttryk 28.2.2/temperatur 12 ¾ grad 
Den 14. juni uvis vind/lufttryk 28.2.7/temperatur 15 grader 
Den 15. juni NØ-vind/lufttryk 28.3.1/temperatur 16 ¼ grad 
Den 16. juni Ø-vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 16 grader 
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Den 17. juni NNV-vind/lufttryk 28.1.7/temperatur 16 grader 
Den 18. juni SV-vind/lufttryk 28.3.5/temperatur 15 grader 
 
London, 13. juni 1786 
 
Alle vore landsmænd klager over stor tørke og beder om regn, som vi endnu ikke haver 
bekommet; men vi har dog i nogle nætter haft en stærk og fugtig tåge, som har været 
meget vederkvægende for marken og frugterne. 
 
Observatoriet 
 
Den 19. juni NØ-vind/lufttryk 28.4.0/temperatur 19 grader 
Den 20. juni SV-vind/lufttryk 28.4.2/temperatur 20½ grad 
Den 21. juni S-vind/lufttryk 28.4.4/temperatur 20 ¼ grad 
Den 22. juni SØ-vind/lufttryk 28.2.5/temperatur 21 ¼ grad 
Den 23. juni Ø-vind/lufttryk 28.1.6/temperatur 21 ¾ grad 
Den 24. juni SSV-vind/lufttryk 28.1.3/temperatur 20 ¾ grad 
Den 25. juni uvis vind/lufttryk 28.1.7/temperatur 21 ¼ grad 
 
Helsingør, 30. juni 1786 
 
Den 29. juni VSV-vind med stille vejr 
Den 30. juni SØ-vind 
 
Karlskrona, 13. maj 1786 
 
Under omtale af tag af stenpapir omtales langvarig regn, som varede i nogle måneder efter 
tagets etablering i juli 1785. 
 
Svendborg, 27. juni 1786 
 
Beskrivelse af et forfærdeligt skybrud eller orkan den 25. juni kl. 13. Det var et voldsomt 
hagl- og tordenvejr. Der faldt hagl af ½ alens tykkelse. De lå sammenblæste i en højde af 
1½ til 2 alen. Der var stærk brændende hede, den samme dags eftermiddag. Haglene (der 
kaldes for isklumper), som lå i læ, blev fundet liggende i hobe dagen efter, hele og holdne. 
Isklumpenes udseende er beskrevet. 
 
Observatoriet 
 
Den 26. juni N-vind/lufttryk 28.2.6/temperatur 18½ grad 
Den 27. juni N-vind/lufttryk 28.2.2/temperatur 20 ¼ grad 
Den 28. juni SØ-vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 20 ¼ grad 
Den 29. juni NNV-vind/lufttryk 28.4.1/temperatur 17 ¾ grad 
Den 30. juni SSV-vind/lufttryk 28.2.9/temperatur 19 ¼ grad 
Den 1. juli NV-vind/lufttryk 28.2.4/temperatur 16 ¼ grad 
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Den 2. juli NNV-vind/lufttryk 28.3.2/temperatur 17 grader 
 
Tripolis, 29. april 1786 
 
Sidste høst var ringe på grund af den store tørke. Man havde håbet på en rig høst i år, men 
dette håb brast på grund af en så koghed regn, der faldt den 13. april 1786, så alle planter 
forbrændte. Om aftenen blæste en så kraftig storm, at mange skibe forliste. 
 
Observatoriet 
 
Den 3. juli SSV-vind/lufttryk 28.4.1/temperatur 18 grader 
Den 4. juli V-vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 15½ grad 
Den 5. juli NV-vind/lufttryk 27.11.5/temperatur 12 ¾ grad 
Den 6. juli VNV-vind/lufttryk 27.11.2/temperatur 11 grader 
Den 7. juli VNV-vind/lufttryk 27.10.0/temperatur 13 ¼ grad 
Den 8. juli VNV-vind/lufttryk 27.9.0/temperatur 13 ¼ grad 
Den 9. juli VNV-vind/lufttryk 27.11.1/temperatur 12 grader 
 
Helsingør, 14. juli 1786 
 
Den 10. juli SSØ-vind 
Den 11., 12. og 13. juli skiftende vind og ganske stille vejr 
Den 14. juli NV-vind med stille og godt vejr 
 
Helsingør, 17. juli 1786 
 
Den 15. og 16. juli NV-vind 
Den 17. juli NV-vind 
 
Observatoriet 
 
Den 10. juli uvis vind/lufttryk 28.0.3/temperatur 13.1 (sic!) grad 
Den 11. juli NØ-vind/lufttryk 28.0.2/temperatur 13.0 grad 
Den 12. juli V-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 12.4 grad 
Den 13. juli S-vind/lufttryk 28.6.0/temperatur 15.0 grad 
Den 14. juli NV-vind/lufttryk 28.6.7/temperatur 15.8 grad 
Den 15. juli NV-vind/lufttryk 28.4.0/temperatur 16.6 grad 
Den 16. juli NNV-vind/lufttryk 28.3.9/temperatur 17.5 grad 
 
Helsingør, 24. juli 1786 
 
Den 19., 20. og 21. juli VNV-vind med stille og godt vejr 
Den 22. juli skiftende vind fra SØ og NØ 
Den 23. juli skiftende vind, men om eftermiddagen SØ 
Den 24. juli SØ-vind med godt vejr 
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Observatoriet 
 
Den 17. juli NNV-vind/lufttryk 28.3.6/temperatur 15.0 grad 
Den 18. juli NV-vind/lufttryk 28.2.8/temperatur 14 ¾ grad 
Den 19. juli NNV-vind/lufttryk 28.4.1/temperatur 17 ¼ grad 
Den 20. juli SSV-vind/lufttryk 28.0.9/temperatur 17 ¼ grad 
Den 21. juli NNV-vind/lufttryk 27.11.6/temperatur 12 ¼ grad 
Den 22. juli ØNØ-vind/lufttryk 28.0.5/temperatur 16 ¼ grad 
Den 23. juli SSV-vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 16 grader 
 
Helsingør, 28. juli 1786 
 
Den 25. og 26. juli skiftende V og S - vind  
Den 27. juli om formiddagen NV-vind, mod aften blæste det stærkt fra SØ, så at adskillige 
skibe drev for deres ankre. 
I dag er vinden i NV med storm og bygevejr. 
 
Helsingør, 31. juli 1786 
 
Den 28. juli stærk NV- vind  
Den 29. juli stærk blæst fra SØ 
Den 30. juli SV-vind med godt vejr 
Den 31. juli SV-vind med tyk luft og regnvejr 
 
Observatoriet 
 
Den 24. juli SSV-vind/lufttryk 28.2.5/temperatur 17 ¼ grad 
Den 25. juli VNV-vind/lufttryk 28.2.9/temperatur 17 grader 
Den 26. juli S-vind/lufttryk 28.1.0/temperatur 18½ grad 
Den 27. juli NNV-vind/lufttryk 28.0.7/temperatur 15 grader 
Den 28. juli NV-vind/lufttryk 27.10.7/temperatur 13 ¼ grad 
Den 29. juli SSV-vind/lufttryk 28.0.6/temperatur 16 grader 
Den 30. juli SV-vind/lufttryk 27.11.8/temperatur 16 ¾ grad 
 
Helsingør, 7. august 1786 
 
Den 2. og 3. august VNV-vind med klar luft og godt vejr 
Den 4. august VSV-vind med storm, tyk luft og regnvejr 
Den 5. august SSV-vind med storm og tyk luft samt regnvejr, om aftenen SSØ-vind og 
noget klarere luft 
Den 6. august var vinden ligeledes i SSØ med klar luft 
Den 7. august S-vind, tyk luft og regnvejr 
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Observatoriet 
 
Den 31. juli VNV-vind/lufttryk 27.11.3/temperatur 13.1 grad 
Den 1. august V-vind/lufttryk 27.11.6/temperatur 12.4 grad 
Den 2. august SV-vind/lufttryk 27.11.2/temperatur 14.3 grad 
Den 3. august NV-vind/lufttryk 28.0.1/temperatur 12.9 grad 
Den 4. august NV-vind/lufttryk 27.9.3/temperatur 11.5 grad 
Den 5. august V-vind/lufttryk 27.11.2/temperatur 11.1 grad 
Den 6. august S-vind/lufttryk 28.3.7/temperatur 16.9 grad 
 
Helsingør, 11. august 1786 
 
Den 8. august SSV-vind med stille og godt vejr 
Den 9. og 10. august NV-vind 
Den 11. august VNV-vind med tyk luft og regnvejr           
 
Observatoriet 
 
Den 7. august uvis vind/lufttryk 28.4.0/temperatur 15.7 grad 
Den 8. august uvis vind/lufttryk 28.4.0/temperatur 15.4 grad 
Den 9. august N-vind/lufttryk 28.3.5/temperatur 16.4 grad 
Den 10. august NV-vind/lufttryk 28.3.3/temperatur 15.5 grad 
Den 11. august NV-vind/lufttryk 28.1.8/temperatur 13.8 grad 
Den 12. august NV-vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 15.5 grad 
Den 13. august ØSØ-vind/lufttryk 27.11.7/temperatur 16.4 grad 
 
Helsingør, 18. august 1786 
 
Den 13. august ØNØ-vind 
Den 14., 15. og 16. august NØ-vind med meget stille vejr 
Den 17. august N-vind 
Den 18. august NØ-vind med meget stille vejr 
 
Observatoriet 
 
Den 14. august ØSØ-vind/lufttryk 27.11.0/temperatur 16 grader 
Den 15. august Ø-vind/lufttryk 28.0.0/temperatur 16 grader 
Den 16. august ØNØ-vind/lufttryk 28.1.6/temperatur 16½ grad 
Den 17. august NNØ-vind/lufttryk 28.2.6/temperatur 17½ grad 
Den 18. august SV-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 17 grader 
Den 19. august SV-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 17½ grad 
Den 20. august SSØ-vind/lufttryk 28.2.6/temperatur 17½ grad 
Den 21. august S-vind/lufttryk 28.1.6/temperatur 17.0 grad 
Den 22. august SSV-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 17 ¼ grad 
Den 23. august NV-vind/lufttryk 28.3.9/temperatur 16 grader 
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Den 24. august NNV-vind/lufttryk 28.4.5/temperatur 15 grader 
Den 25. august NNV-vind/lufttryk 28.4.0/temperatur 15 ¼ grad 
Den 26. august NØ-vind/lufttryk 28.3.9/temperatur 15 ¼ grad 
Den 27. august NNØ-vind/lufttryk 28.3.7/temperatur 15 grader 
 
Nederelben, 17. august 1786 
 
Der berettes om en engelsk kaptajns rejse til Nordpolen. Der var ingen is syd for 87° (sic!). 
Han nåede til 89° (sic!). Der findes en beskrivelse af nordlyset. 
 
Helsingør, 1. september 1786 
 
Den 28. og 29. august NV-vind med godt vejr 
Den 30. august SV-vind med regn og storm 
Den 31. august SV-vind med bygevejr 
Den 1. september SV-vind 
 
Holsten, 23. august 1786 
 
I denne sommer er der i sognet Tellingstedt faldet sådan hagl og så megen regn, så kornet 
har lidt derunder. 
 
Ålborg, 29. august 1786 
 
Natten mellem den 4. og 5. august havde man ligesom en art orkan. Der berettes om 
forulykkede skibe. 
 
Helsingør, 4. september 1786 
 
Den 2. september SSV-vind med tyk luft og regnvejr 
Den 3. september VSV-vind med klar luft 
Den 4. september SØ-vind med stærk blæst 
 
Observatoriet 
 
Den 28. august V-vind/lufttryk 28.0.5/temperatur 16 grader 
Den 29. august V-vind/lufttryk 28.0.1/temperatur 15½ grad 
Den 30. august VSV-vind/lufttryk 27.11.3/temperatur 13 ¼ grad 
Den 31. august V-vind/lufttryk 27.9.8/temperatur 11 grader 
Den 1. september N-vind/lufttryk 27.10.1/temperatur 13 ¼ grad 
Den 2. september SV-vind/lufttryk 28.0.6/temperatur 14 grader 
Den 3. september V-vind/lufttryk 28.1.9/temperatur 14 ¼ grad 
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Horsens, 29. august 1786 
 
Så vanskelig og overmåde besværlig, som høsten var i de forbigangne år, så velsignet har 
den været her i egnen i år, og er lykkelig næsten fuldbragt, da der ikke alleneste (sic!) her i 
byen har deres marker indhøstede, på nogle få agre nær, i det bedste tørvejr, men lige 
såvidt ved Fredericia, Vejle og Århus. Højere oppe synes kornet at have taget skade i de 
lette jorder ved den langvarige tørke og mange fik af mangel på sædekorn ikke deres rug 
tilsået, dog har deres høst ikke været slet, så man håber på lettere kornpriser i år. Af 
havefrugter er der kun få i Jydland (sic!), da der overalt dyrkes kun lidet. Her i 
Bjergeherred var megen mere frugt i fjor end i år, da der ellers ikke fandtes frugt andre 
steder og en skæppe æbler kunne i Odense næppe bekommes for 1 rdl. 
 
Helsingør, 11. september 1786 
 
Den 8. september SØ-vind med godt vejr 
Den 9. september SØ-vind med storm og regnvejr 
Den 10. september SV-vind med godt vejr 
Den 11. september V-vind 
 
Observatoriet 
 
Den 4. september SSV-vind/lufttryk 27.11.7/temperatur 14 grader 
Den 5. september SSV-vind/lufttryk 28.1.9/temperatur 11 ¼ grad 
Den 6. september VNV-vind/lufttryk 28.3.9/temperatur 12 grader 
Den 7. september V-vind/lufttryk 28.5.3/temperatur 12 ¼ grad 
Den 8. september SSV-vind/lufttryk 28.4.6/temperatur 13 ¼ grad 
Den 9. september SSØ-vind/lufttryk 27.9.5/temperatur 11½ grad 
Den 10. september V-vind/lufttryk 27.7.8/temperatur 13 grader 
 
Thisted, 5. september 1786 
 
Den 4. september om morgenen blæst fra ØSØ, ved middagstid SSV-vind og uvejr, der 
varede over 4 timer med storm og regn. 400 - 500 bøndergårde blev beskadiget i Thy og på 
Mors. 
 
Helsingør, 18. september 1786 
 
Den 13. og 14. september SV-vind med stærkt stormvejr 
Den 15. og 16. september SV-vind med tyk luft og regnvejr 
Den 17. september skiftende V og SV- vind med regn og bygevejr 
Den 18. september VSV-vind med tyk luft 
 
Observatoriet 
 
Den 11. september NV-vind/lufttryk 27.11.5/temperatur 12½ grad 
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Den 12. september V-vind/lufttryk 27.11.6/temperatur 12½ grad 
Den 13. september V-vind/lufttryk 27.8.1/temperatur 11 ¾ grad 
Den 14. september SSV-vind/lufttryk 27.6.8/temperatur 11½ grad 
Den 15. september VSV-vind/lufttryk 27.5.7/temperatur 11 ¾ grad 
Den 16. september V-vind/lufttryk 27.10.0/temperatur 12½ grad 
Den 17. september SV-vind/lufttryk 27.11.4/temperatur 11 ¾ grad 
 
Vestervig sogn, 8. september 1786 
 
Ved sidste grusomme orkan, mandag den 4. september, led Thys beboere så stor en skade, 
som hidtil aldrig er hørt. Alene på stamhuset Vestervig og Ørums godser nedblæste 89 
lader, foruden stalde og fæhuse og det så godt som på et øjeblik og ved middagstid. Meget 
korn blev afslaget og nogle hundrede kreaturer og får druknede i Limfjorden. 
 
Ålborg, 15. september 1786 
 
Store ødelæggelser ved sidste hårde vejr den 4. september især vestpå. Stor skade på 
kornet og formedelst det vedholdende regnvejr er høsten endnu på mange steder 
vanskelig og overmåde besværlig, så man frygter for, at kornpriserne vil ikke blive lettere i 
år end sidste år. 
På Nibe marked 13/9 kostede sæderugen fra 3 mark og 4 skilling til 3 mark og 6 skilling 
pr. skæppe. Honning kostede 2 mark 8 skilling pr. kande. Smør 8 til 10 skilling pr. pund. 
Gæs 20 til 24 skilling pr. stk. Et par ænder 20 skilling. 
 
Fredericia, 19. september 1786 
 
Her har høsten været mindst 1/3 ringere end sidste år, hvor den var meget ringe, og det 
som er det værste, kornet står endnu for en stor del på ageren og er blevet meget 
fordærvet af den usædvanligt strenge og vedholdende regn og blæst. 
 
Bjerge herred, 19. september 1786 
 
Størstedelen af byg, havre og ærter samt alt boghvede står endnu på markerne ved 
Horsens og har lidt betydelig skade af det lange vedholdende hårde vejrlig. 
 
Helsingør, 22. september 1786 
 
Den 19. september NV-vind med klart og godt vejr 
Den 20. september NV-vind 
Den 21. september V-vind og stille vejr 
Den 22. september SSV-vind 
 
Observatoriet 
 
Den 18. september V-vind/lufttryk 27.11.6/temperatur 11 ¾ grad 
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Den 19. september NV-vind/luftryk 28.2.5/temperatur 11 ¾ grad 
Den 20. september N-vind/lufttryk 28.7.4/temperatur 10 grader 
Den 21. september VNV-vind/lufttryk 28.7.4/temperatur 11 grader 
Den 22. september SV-vind/lufttryk 28.1.3/temperatur 11 grader   
Den 23. september Ø-vind/lufttryk 28.1.4/temperatur 11 ¾ grad 
Den 24. september Ø-vind/lufttryk 28.5.0/temperatur 10 grader 
 
Helsingør, 29. september 1786 
 
Den 25. september SSØ-vind  
Den 26. og 27. september S-vind med stærk storm og bygevejr 
Den 28. september SV-vind med godt vejr og klar luft 
Den 29. september SSV-vind med stille og klar luft 
 
Helsingør, 2. oktober 1786 
 
Den 30. september VSV-vind med godt og stille vejr 
Den 1. oktober SØ-vind med tyk luft og regnvejr 
Den 2. oktober ØNØ-vind 
 
Observatoriet 
 
Den 25. september Ø-vind/lufttryk 28.4.5/temperatur 10½ grad 
Den 26. september SSV-vind/lufttryk 27.9.3/temperatur 11 grader 
Den 27. september S-vind/lufttryk 27.7.7/temperatur 9 grader 
Den 28. september V-vind/lufttryk 27.8.5/temperatur 8 ¾ grad 
Den 29. september SSV-vind/lufttryk 27.7.6/temperatur 8 ¼ grad 
Den 30. september V-vind/lufttryk 27.9.5/temperatur 8 ¾ grad 
Den 1. oktober SV-vind/lufttryk 28.0.4/temperatur 10 grader 
 
Milano, 9. september 1786 
 
Skrækkeligt uvejr her natten mellem 23. og 24. august (1786) og den 3. september ligeledes 
uvejr med lyn på denne egn (landsbyen Parabiago). 
 
Helsingør, 9. oktober 1786 
 
Den 6. og 7. oktober ØSØ-vind med stærk storm, tyk luft og regnvejr 
Den 8. oktober ØSØ-vind 
Den 9. oktober SØ-vind med klar luft 
 
 
Observatoriet 
 
Den 2. oktober NØ-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 11 ¾ grad 



 

 

 

34 

Den 3. oktober ØSØ-vind/lufttryk 28.5.5/temperatur 10 ¾ grad 
Den 4. oktober SØ-vind/lufttryk 28.3.6/temperatur 10 ¼ grad 
Den 5. oktober SØ-vind/lufttryk 27.9.4/temperature 7 ¼ grad 
Den 6. oktober NNØ-vind/lufttryk 27.11.0/temperatur 6 ¾ grad 
Den 7. oktober S-vind/lufttryk 27.11.6/temperatur 8 ¾ grad 
Den 8. oktober S-vind/lufttryk 27.11.5/temperatur 10 ¼ grad 
 
Wien, 4. oktober 1786 
 
Natten mellem den 29. og 30. september havde vi her en overordentlig voldsom stormvind 
af SV. Kl. 10 om aftenen var her et varmt vindstille. Om natten kl. 12 rejste stormen sig 
pludselig og varede til kl. 4 om morgenen med uophørlig heftighed. 
Den 27. september var det næsten hele dagen regn og snevejr i Graz, og vejret var 
usædvanligt koldt. Derefter sammesteds kl. 19 et ganske uformodet tordenvejr med lyn. 
 
Ålborg, 6. oktober 1786 
 
Man frygter i hele Europa hvert år for jævndøgnsstormene. En vældig orkan kom dette år 
først i september og havde på sine steder her i stiftet ødelæggende følger. Nu tænkte man, 
at jævndøgnsstormen var kommet tidligere end normalt og altså var forbi, men sådan gik 
det ikke. Det stormende vejrlig kom igen nogle dage før og efter jævndøgn og forårsagede 
adskillige søskader her på kysten, således natten mellem den 16. og 17. september, den 20. 
september og hårdt vejr natten mellem den 22. og 23. september. 
 
Haag, 10. oktober 1786 
 
På grund af alt for stor fugtighed er landmændene nødt til at drive kvæget fra markerne 
hjem til staldene. 
 
Helsingør, 16. oktober 1786 
 
Den 13. oktober SV-vind med godt og stille vejr 
Den 14. oktober VNV-vind 
Den 15. oktober NV-vind 
Den 16. oktober NV-vind med tyk luft 
 
Observatoriet 
 
Den 9. oktober S-vind/lufttryk 28.2.2/temperatur 11 ¼ grad 
Den 10. oktober Ø-vind/lufttryk 28.2.4/temperatur 11 ¼ grad 
Den 11. oktober S-vind/lufttryk 27.11.9/temperatur 11 ¼ grad 
Den 12. oktober SSV-vind/lufttryk 28.0.0/temperatur 12½ grad 
Den 13. oktober V-vind/lufttryk 27.10.0/temperatur 8 grader 
Den 14. oktober V-vind/lufttryk 28.1.2/temperatur 5½ grad 
Den 15. oktober V-vind/lufttryk 28.0.9/temperatur 5 ¾ grad 
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Ålborg, 13. oktober 1786 
 
I mere end 14 dage har det stormende og regnagtige vejrlig vedvaret, og mange af de 
ældste folk kunne ikke erindre sig et så vedholdende slet og hårdt vejrlig ved sommerens 
slutning. 
 
Observatoriet 
 
Den 16. oktober NNV-vind/lufttryk 27.11.8/temperatur 5½ grad 
Den 17. oktober NØ-vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 6 grader 
Den 18. oktober V-vind/lufttryk 28.2.9/temperatur 7 grader 
Den 19. oktober N-vind/lufttryk 28.4.2/temperatur 5 ¼ grad 
Den 20. oktober uvis vind/lufttryk 28.5.7/temperatur 5 ¾ grad 
Den 21. oktober V-vind/lufttryk 28.4.7/temperatur 6 ¾ grad 
Den 22. oktober NNØ-vind/lufttryk 28.3.9/temperatur 9 ¾ grad 
 
Skalholt, 18. august 1786 
 
Jordskælvene har her undertiden været heftige især i maj og juni måned, men siden har 
man ikke mærket synderligt til dem. I næstafvigte år er i Skalholt født 510 og døde 4280, 
hvoraf 1045 er døde af hunger og magerhed, desuden 65 fundne døde på marker og veje af 
sult og udmattelse. Så stor folkedød har man ikke haft i 80 år. Hungersnøden er nu holdt 
op. 
    
Helsingør, 23. oktober 1786 
 
Den 18. oktober NV-vind med godt og klart vejr 
Den 19. oktober NV-vind 
Den 20. oktober V-vind med godt og stille vejr 
Den 21. oktober SSV-vind 
Den 22. oktober V og VNV-vind med meget godt og stille vejr 
Den 23. oktober NV-vind 
 
Observatoriet 
 
Den 23. oktober Ø-vind/lufttryk 28.7.5/temperatur 7 ¾ grad 
Den 24. oktober NV-vind/lufttryk 28.9.4/temperatur 8½ grad 
Den 25. oktober V-vind/lufttryk 28.7.2/temperatur 6 grader 
Den 26. oktober Ø-vind/lufttryk 28.9.0/temperatur 4½ grad 
Den 27. oktober NNØ-vind/lufttryk 28.8.9/temperatur 3 ¼ grad 
Den 28. oktober N-vind/lufttryk 28.9.3/temperatur 2 ¼ grad 
Den 29. oktober Ø-vind/lufttryk 28.5.6/temperatur 5 ¼ grad 
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Helsingør, 3. november 1786 
 
Den 30. og 31. oktober ØNØ-vind med godt og stille vejr 
Den 1. november SSØ-vind 
Den 2. november VSV-vind 
Den 3. november NV-vind 
 
Ålborg, 27. oktober 1786 
 
Den 13. oktober begyndte atter det stormende, ja orkanagtige vejr i disse egne. Mange 
strandinger i dette efterår her på kysten og siden den 13. - 14. oktober endnu langt flere. 
 
Observatoriet 
 
Den 30. oktober SØ-vind/lufttryk 28.8.0/temperatur 4 ¾ grad 
Den 31. oktober Ø-vind/lufttryk 28.7.9/temperatur 4 ¼ grad 
Den 1. november Ø-vind/lufttryk 28.5.2/temperatur 3½ grad 
Den 2. november Ø-vind/lufttryk 28.3.3/temperatur 4 ¼ grad 
Den 3. november N-vind/lufttryk 28.1.1/temperatur 3½ grad 
Den 4. november SØ-vind/lufttryk 28.4.5/temperatur 2 ¼ grad 
Den 5. november ØSØ-vind/lufttryk 28.7.6/temperatur ¾ grad 
 
Helsingør, 13. november 1786 
 
Den 10. november SØ-vind med stille vejr og stærk frost 
Den 11. november NV-vind 
Den 12. november skiftende vind med stille vejr og stærk frost 
Den 13. november SØ-vind 
 
Observatoriet 
 
Den 6. november Ø-vind/lufttryk 28.9.1/temperatur 1 ¾ grad 
Den 7. november NØ-vind/lufttryk 28.6.9/temperatur -1 grad 
Den 8. november VSV-vind/lufttryk 28.2.5/temperatur 3 ¼ grad 
Den 9. november NØ-vind/lufttryk 28.4.0/temperatur -1 ¼ grad 
Den 10. november V-vind/lufttryk 28.1.5/temperatur -2 ¾ grad 
Den 11. november ØNØ-vind/lufttryk 28.2.1/temperatur -3 grader 
Den 12. november Ø-vind/lufttryk 28.6.9/temperatur -4½ grad 
 
Helsingør, 20. november 1786 
 
Den 17. og 18. november NØ-vind med tyk luft og snefog 
Den 19. november NV-vind med klar luft 
Den 20. november SØ-vind 
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Observatoriet 
 
Den 13. november ØSØ-vind/luftryk 28.9.1/temperatur -5 grader 
Den 14. november S-vind/lufttryk 28.7.3/temperatur -3.7 grad 
Den 15. november SØ-vind/luftryk 28.3.2/temperatur -3.1 grad 
Den 16. november Ø-vind/lufttryk 28.0.0/temperatur -3.1 grad 
Den 17. november ØSØ-vind/lufttryk 27.11.0/temperatur -1.1 grad 
Den 18. november NØ-vind/lufttryk 27.6.6/temperatur -2.1 grad 
Den 19. november NV-vind/lufttryk 27.8.9/temperatur -1.5 grad 
 
Helsingør, 24. november 1786 
 
Den 21. november NV-vind godt og stille vejr 
Den 22. november NØ-vind med tyk luft og stærkt snefog 
Den 23. november Ø-vind med godt og stille vejr 
Den 24. november NØ-vind 
 
Vendsyssel, 10. november 1786 
 
Såvel korn - som høhøsten har i år været ringe. 
 
Vendsyssel, 11. november 1786 
 
Midt i alle ulykkerne.....Nu til sidst kom vinteren med en frost lig den i Grønland samt 
med stærk islæg, meget tidligt. 
 
Observatoriet 
 
Den 20. november Ø-vind/lufttryk 27.8.2/temperatur -1 ¼ grad 
Den 21. november ØSØ-vind/lufttryk 28.0.0/temperatur 1 ¼ grad 
Den 22. november Ø-vind/lufttryk 28.3.7/temperatur 1½ grad 
Den 23. november Ø-vind/lufttryk 28.6.1/temperatur ½ grad 
Den 24. november SØ-vind/lufttryk 28.6.0/temperatur 1 grad 
Den 25. november Ø-vind/lufttryk 28.5.9/temperatur ¾ grad 
Den 26. november Ø-vind/lufttryk 28.5.8/temperatur 1½ grad 
 
Helsingør, 1. december 1786 
 
Den 28. november NØ-vind med godt og klart vejr 
Den 29. november SØ-vind 
Den 30. november SØ-vind med tyk luft 
Den 1. december SV-vind med stille og godt vejr  
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Italien, 11. november 1786 
 
Udbrud af Vesuv den 31. oktober kl. 18. Der er udgydt så meget lava, at lavaen allerede 
har indtaget en strækning af ½ mil. 
 
Helsingør, 4. december 1786 
 
Den 2. december SØ-vind 
Den 3. december SØ-vind, mod aften stormede det stærkt af SSØ 
Den 4. december SØ-vind med storm 
 
Observatoriet 
 
Den 27. november SØ-vind/lufttryk 28.4.8/temperatur 2 grader 
Den 28. november SØ-vind/lufttryk 28.4.1/temperatur 1.9 grad 
Den 29. november S-vind/lufttryk 28.1.7/temperatur 3.5 grad 
Den 30. november S-vind/lufttryk 28.1.5/temperatur 3.5 grad 
Den 1. december uvis vind/lufttryk 28.2.4/temperatur 2.9 grad 
Den 2. december S-vind/lufttryk 28.1.6/temperatur 3.1 grad 
Den 3. december SSV-vind/lufttryk 28.1.0/temperatur 6.1 grad 
 
Helsingør, 11. december 1786 
 
Den 8. december NV-vind med klar luft   
Den 9. december SØ-vind 
Den 10. december SØ-vind med tyk luft og tåge 
Den 11. december S-vind med tyk luft 
 
Observatoriet 
 
Den 4. december SSV-vind/luftryk 27.5.0/temperatur 3 ¾ grad 
Den 5. december S-vind/lufttryk 27.3.8/temperatur 4.0 grad 
Den 6. december V-vind/lufttryk 27.7.4/temperatur 3 ¼ grad 
Den 7. december V-vind/lufttryk 27.7.5/temperatur 6 ¾ grad 
Den 8. december V-vind/lufttryk 27.11.9/temperatur 4½ grad 
Den 9. december SV-vind/lufttryk 28.3.1/temperatur 2 ¼ grad 
Den 10. december uvis vind/lufttryk 28.2.3/temperatur 5.0 grad 
 
Neapel, 14. november 1786 
 
Vesuvs lava er nu nået 2 mil. 
 
Helsingør, 15. december 1786 
 
Den 12. december SØ-vind med tyk luft 
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Den 13. december SØ-vind 
Den 14. december SØ-vind 
Den 15. december NV-vind med godt og stille vejr 
 
Observatoriet 
 
Den 11. december S-vind/lufttryk 28.1.4/temperatur 3 ¾ grad 
Den 12. december S-vind/lufttryk 27.10.4/temperatur 4 grader 
Den 13. december VSV-vind/lufttryk 27.4.7/temperatur 4½ grad 
Den 14. december SØ-vind/lufttryk 27.4.2/temperatur 3 ¾ grad 
Den 15. december uvis vind/lufttryk 27.9.3/temperatur 2 ¼ grad 
Den 16. december uvis vind/lufttryk 27.9.9/temperatur 2 grader 
Den 17. december SØ-vind/lufttryk 27.10.1/temperatur 1½ grad 
Den 18. december ØSØ-vind/lufttryk 27.11.0/temperatur -2 ¾ grad 
Den 19. december Ø-vind/lufttryk 28.0.8/temperatur -3 ¾ grad 
Den 20. december ØSØ-vind/lufttryk 28.0.8/temperatur -5 ¼ grad 
Den 21. december N-vind/lufttryk 28.0.4/temperatur -6½ grad 
Den 22. december NØ-vind/lufttryk 28.2.6/temperatur -5½ grad 
Den 23. december V-vind/lufttryk 28.2.6/temperatur -6 ¼ grad 
Den 24. december VNV-vind/lufttryk 28.5.6/temperatur -5 grader 
 
Helsingør, 29. december 1786 
 
Den 25. og 26. december Ø og NØ-vind med klar luft og stærk frost 
Den 27. december SØ-vind med stærk blæst 
Den 28. december V-vind med mild luft  
Den 29. december V-vind med klar luft og godt vejr 
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 vind 

 

tryk  

Januar 1786 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

1786. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12.   

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 sø 755,5 (K) jævn frost og tegn til sne. Term 0 7/8, siden blæst. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”klart vejr, det frøs overmåde hårdt og blev sådan ved i den uge. 

Om aftenen kom der sne.” 

Klemensker: ”snefygning fra øst og meget hård frost så vi ikke kunne få vin-

duerne i stuen optøede, hvor varm end kakkelovnen var” 

  -4,9 

2 ø 756,2 (K) stærkt snefog og blæst fra i nat af. Herskabet ville have været til Fredens-

borg, men måtte vende om ved Vibenhus på grund af sne. Fru Rheder og hr. Vo-

gelius besøgte. Poeten Wessel døde den 29. december 1785. 

Helsingør: ”sne, Sundet er fortsat fuld af drivis” 

Klemensker: ”samme vejr som i går med sne og frost” 

  -6,7 

3 nø 754,4 (K) stærkt snefog og blæst. Term. 0 - 1/8. Spist til middag hos fru Rheder med 

Bülow, Suhm, Hersleb, Schiønheyder, Bekker og fruer, fru Janson, Lysholm, 

enkefru Hersleb, Bornemanns datter og søn og Zeuthen, baron Holsten og Pohl. 

  -7,0 

4 stille  766,4 (K) stærk frost. Term 0 - ¾. I skolekommissionen.   -9,5 

5 stille 772,0 (K) stærk frost. Stærkere frost. Beset Augustins bøger sammen med Thorkelin. I 

skolekommissionen. 

-14,2 

6 stille 770,8 (K) stærk frost. Term 0 - 2 1/10. Mandagsposten kom om formiddagen. Tilskre-

vet og gratuleret fru Hielmstierne. 

Klemensker: ”klart solskin hele dagen og stærk frost” 

-12,0 

7 s 751,2 (K) stærk blæst fra sydvest. Lidt mildere luft. 

Nr. Tulstrup: ”stærk blæst og det sneede lidt af og til og overmåde hård frost” 

  -4,5 
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Helsingør: ”stærk sydsydøstenstorm” 

Klemensker: ”jordfygning fra syd og sydøst og mørk overskyet himmel med 

hård frost” 

8 sø 749,0 (K) frost og blæst med tyk luft og sne. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”lidt sne og derefter en god tør frost” 

  -4,2 

9 sø 749,4 (K) frost og blæst med tyk luft og sne, men mildere luft. Den norske post kom 

først i eftermiddag. Kongen er upasselig. 

Nr. Tulstrup: ”lidt jordfygning” 

Helsingør: ”is på Sundet” 

  -1,7 

10 stille 734,6 (K) tøvejr 

Helsingør: ”sydvestenvind, stille og tøvejr” 

Klemensker: ”her kom tø og regn fra sydvest og vest” 

   2,4 

11 sv 741,2 (K) tøvejr. I skolekommissionen. 

Nr. Tulstrup: ”det er begyndt at tø og regne” 

Helsingør: ”stille” 

   2,5 

12 ssv 739,0 (K) tøvejr. I skolekommissionen. 

Nr. Tulstrup: ”det regnede” 

Helsingør: ”sydøstenvind, stille og godt vejr” 

   3,4 

13 vsv 747,2 (K) tøvejr. Spist om aftenen hos Suhms med bl. a. Bugge og Pohl. 

Helsingør: ”sydvestenvind med tyk luft” 

   2,7 

14 sv 746,8 (K) begyndelse til frost. Pontoppidan gav mig sit kort over Norge.    1,8 

15 ø 743,6 (K) mild frost og tåge. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at fryse hårdt igen og det sneede lidt, sådan blev det ved 

med hård frost i nogle dage” 

Klemensker: ”her kom temmelig sne” 

  -0,8 

16 ønø 741,0 (K) frost og sne. Fru Rheder og fru Breuer besøgte. 

Helsingør: ”østnordøstenvind og Sundet er fuld af drivis” 

Klemensker: ” den 16. og 17. januar var det sne og regn fra øst, dog ikke syn-

derlig nogen frost” 

  -1,7 

17 ønø 739,4 (K) blæst og sne. Skrevet til Eichstedt om Breuer.   -2,4 
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18 vsv 744,0 (K) frost og sne. Mandagsposten kom. 

Nr. Tulstrup: ”snebyger” 

Korsør: ”på ny is i Storebælt” 

Klemensker: ”her kom frost” 

  -2,7 

19 v 758,8 (K) frost og sne. I skolekommissionen. Major Breuer er rømmet, måske til 

Hveen. 

  -1,1 

20 vsv 767,0 (K) frost og sne 

Nr. Tulstrup: ”det føltes, som om det ville slå om til tøvejr” 

Helsingør: ”vestsydvestenvind med stærk drivis i Sundet” 

  -2,4 

21 sv 769,4 (K) frost og sne. Den norske og hamborgske post kom. 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at tø” 

Helsingør: ”sydøstenvind, stille” 

  -0,5 

22 sv 769,6 (K) tåget og råt tøvejr. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”regn af og til og tøet godt” 

Klemensker: ”tø og tåge fra vest” 

   2,1 

23 stille 767,0 (K) tåget og råt tøvejr 

Nr. Tulstrup: ”om morgenen frost, siden tøvejr” 

   1,8 

24 vnv 758,4 (K) tåget og råt tøvejr med regn. Endog tyveri opdages vedrørende Breuer. 

Nr. Tulstrup: ”regn hele dagen” 

Helsingør: ”nordvestenvind og snefog”  

   1,2 

25 ssø 761,0 (K) tåget og tøvejr. I skolekommissionen. Kronprinsen er syg. Dronningen er 

syg af rosen i foden. 

Nr. Tulstrup: ”regnet hele dagen næsten til aften” 

Klemensker: ”tåget hele Poulsdag og rugagtigt vejr” 

   3,4 

26 vsv 754,4 (K) tåget og tøvejr. I skolekommissionen. 

Nr. Tulstrup: ”regnet stærkt nat og dag og et meget stærkt vandløb” 

Klemensker: ”godt tøvejr med regn og tåge” 

   4,9 

27 vnv 753,2 (K) regnvejr. Fru Rheder besøgte om eftermiddagen. 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” 

Helsingør: ”Sundet er isfrit” 

   5,5 
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Klemensker: ”regn og tåge fra vest” 

28 vsv 757,2 (K) regnvejr. Ildløs i går 1 gang og i dag 2 gange. 

Nr. Tulstrup: ”blæst” 

Helsingør: ”sydsydvestenvind, stille” 

   4,9 

29 v 764,0 (K) blæsende og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr og stille” 

   5,9 

30 v 761,8 (K) blæsende og fugtigt vejr 

Helsingør: ”søndenvind, ingen is i Sundet” 

   6,8 

31 nv 768,0 (K) nattefrost og tyk luft    2,7 

 

Januar 1786 

Temperatur: -0,8 gr. C 

Tryk: 755,2 mm Hg 

 

 vind tryk  

Februar 1786 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

1786. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 stille  759,0 (K) dagsregn. Boesen, formand for studenterne var hér. I skolekommissionen. 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn hele dagen” 

 2,4 

2 nø 736,0 (K) stærk blæst og frost. I skolekommissionen. 

Nr. Tulstrup: ”om fornatten streng blæst og snevejr, om dagen holdt det op med 

at sne, men det frøs godt” 

Helsingør: ”snevejr” 

 1,2 
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Klemensker: ”her kom nogen sne” 

3 nø 763,6 (K) stærk blæst og frost. Kyndelmisseknude. Den norske post kom om efter-

middagen. 

Helsingør: ”frost og klar luft” 

Klemensker: ”natten til den 3. februar kom her storm fra nordøst og temmelig 

frost” 

-4,0 

4 sv 762,0 (K) stærk blæst og frost 

Nr. Tulstrup: ”lidt solskin om morgenen, derpå gråvejr og senere snevejr og fyg-

ning” 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind, blæst og frost” 

-1,5 

5 vnv 753,2 (K) sne, mild frost og solskin. Den hamborgske post kom først i morges. 

Nr. Tulstrup: ”klar frost” 

 0,2 

6 vsv 744,4 (K) tåge og tøvejr 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at finregne” 

Helsingør: ”sydlig vind” 

Klemensker: ”der kom tø og tåge fra vest” 

 3,1 

7 sv 737,0 (K) tåge og tøvejr. Fra Holsten meldes, at storkene allerede er kommet og hver  

har søgt sin rede. Det er 10 uger før de plejer. 

Nr. Tulstrup: ”snevejr” 

Helsingør: ”stærk vestenstorm og dagsregn” 

 2,4 

8 v 734,6 (K) sne og mildt vejr. I skolekommissionen. 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

Klemensker: ”den 8. og 9. februar kom her lidt sne og lidt frost igen og vind fra 

nordvest” 

 2,1 

9 nv 742,2 (K) solskin 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

-3,4 

10 vnv 748,0 (K) mildt vejr og solskin. I skolekommissionen. 

Helsingør: ”sydlig vind med godt vejr, og ingen is i Sundet” 

 1,2 

11 stille 750,5 (K) mildt vejr og solskin 

Nr. Tulstrup: ”god tør frost” 

 1,2 
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Helsingør: ”nordvestlig vind, stille og godt vejr” 

12 sv 743,6 (K) blæst og stærkt snefald. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”om morgenen snevejr og fygning, senere tøvejr” 

Klemensker: ”der kom temmelig sne fra syd og sydøst” 

 1,8 

13 nnø 765,8 (K) mildt vejr og solskin. Kongen af Preussen skal være dødssyg. 

Helsingør: ”nordnordøstlig vind” 

-1,8 

14 sv 771,6 (K) om morgenen frost, ved middagstid tøvejr, regn og blæst  3,4 

15 nv 762,2 (K) kold nordenvind, vekslende mellem frost og tø. I skolekommissionen. Skre-

vet til adskillige rektorer. 

Klemensker: ”natten mellem den 14. og 15. februar kom her tø” 

 3,4 

16 n 771,2 (K) kold nordenvind, vekslende mellem frost og tø. I skolekommissionen. 

Nr. Tulstrup: ”lidt frost” 

Helsingør: ”nordlig vind og stille vejr” 

 1,2 

17 sv 764,2 (K) vekslende mellem frost og tø 

Nr. Tulstrup: ”tykt vejr, dog lidt tø” 

Helsingør: ”sydlig vind og godt vejr” 

Klemensker: ”den 16., 17., 18., 19. og 20. februar var det klart vejr med frost og 

solskin” 

 1,5 

18 nv 751,6 (K) slemt vejr og blæst 

Helsingør: ”hård nordvestlig blæst” 

 2,4 

19 n 767,4 (K) solskin og frost. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”frost og meget klart vejr” 

 1,8 

20 nø 770,5 (K) solskin med skarp frost. Gude besøgte. 

Helsingør: ”nordvestlig vind, godt og stille vejr, og ingen is i Sundet” 

-1,8 

21 nø 778,0 (K) solskin med skarp frost 

Helsingør: ”nordøstlig vind, klart vejr, og Sundet er isbelagt” 

Klemensker: ”den 21. og 22. februar kom her hårdere frost fra nordøst og lidt 

sne” 

-6,2 

22 ønø 778,0 (K) solskin og frost. I skolekommissionen. Om aftenen hos Suhms med bl. a. 

Schiønheyder, fru Rheder, Langebek og Pohl. 

-5,0 
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Nr. Tulstrup: ”hård frost og klart vejr” 

23 ø 778,4 (K) solskin og frost. I går flyttede Egerod ind her i gården. I skolekommissio-

nen. 

Helsingør: ”nordøstlig vind, stille vejr, og megen drivis i Sundet” 

-5,3 

24 stille 774,2 (K) solskin og frost 

Helsingør: ”nordvestlig vind og Sundet er dækket af is” 

-3,7 

25 ø 771,0 (K) tøvejr 

Nr. Tulstrup: ”det så ud til sne” 

Helsingør: ”nordøstlig vind og stille vejr” 

 0,0 

26 øsø 771,0 (K) frost og kold nordenvind. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”gråvejr” 

Helsingør: ”nordøstlig vind” 

-4,3 

27 øsø 772,0 (K) frost og sne. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”nordøstlig vind og Sundet er fuldt af is” 

Klemensker: ”den 27. og 28. februar var det stærk frost fra øst, dog var her ikke 

synderlig nogen sne” 

-5,3 

28 øsø 768,8 (K) frost og sne. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind, godt og stille vejr” 

-5,0 

 

Februar 1786 

Temperatur: - 0,6 gr. C 

Tryk: 760,4 mm Hg 

 

 vind tryk  

Marts 1786 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

1786. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

temp. 
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vationerne. Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

1 øsø 764,6 (K) frost og skarp vind. I Vor Frue kirke. I skolekommissionen abs. Suhm, der 

har podagra. 

Nr. Tulstrup: ”marts startede med tør frost” 

Helsingør: ”østnordøstlig vind, stille vejr og stærk frost” 

  -4,1 

2 ø 759,8 (K) frost og skarp vind. Kongen var i Højesteret. Dronningen er i byen. 

Helsingør: ”nordøstlig vind, stille vejr og stærk frost” 

Klemensker: ”der kom snebyger fra øst” 

  -6,3 

3 ø 759,4 (K) blæst og tiltagende frost 

Helsingør: ”nordøstlig vind, stærk frost og drivis i Sundet” 

-11,3 

4 ø 759,0 (K) blæst og tiltagende frost. Thermometrum 0. Barometer 28½. 

Nr. Tulstrup: ”snevejr og fygning og meget hård frost” 

Klemensker: ”den 3. og 4. marts var der temmelig fygning fra øst og stærk frost, 

så at vinduerne i stuen ikke kunne tø op, hvor varm end kakkelovnen var” 

-12,6 

5 nø 763,2 (K) stærk frost og nordøstlig vind. Mit thermometer -0½. I Helliggejst kirke. De 

fattiges bækkeners udsættelse blev, for den stærke kulde, udsat til på søndag. 

Nr. Tulstrup: ”jordfygning” 

Klemensker: ”samme kulde som i går med temmelig stærk fygning fra nordøst” 

-15,4 

6 nø 759,0 (K) stærk frost og nordøstlig vind. Thermometer -2. I Helliggejst kirke. -14,7 

7 ønø 754,0 (K) stærk frost og nordøstlig vind. I Helliggejst kirke, præst Schiønheyder. 

Dronningen lod mig hilse ved Aagaard. Forrige mandags og sidste fredags ham-

borgske post kom. 

Helsingør: ”nordlig og nordvestlig vind med godt og klart vejr” 

-10,1 

8 nnø 758,3 (K) blæst og stærk frost. I skolekommissionen. I Vor Frue kirke, hvor hr. Voge-

lius prædikede. 

Nr. Tulstrup: ” nordøstlig vind, frosten aftager lidt” 

Klemensker: ”temmelig sne og fygning fra øst og hård frost” 

  -6,6 

9 nnø 766,8 (K) blæst og stærk frost. I skolekommissionen. 

Helsingør: ”nordlig og nordvestlig vind med godt og klart vejr” 

  -7,9 
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10 stille 768,2 (K) stille og mildere luft. Kronprinsen holdt statsrådet hos sig, selvom han har 

skoldkopper. 

Korsør: ”der køres over Storebælt fra Nyborg til Korsør, en sådan overfart er 

ikke sket siden i 1709” 

  -5,1 

11 sv 763,6 (K) stille og mildere luft. Den hamborgske post kom om formiddagen og den 

norske om eftermiddagen. 

Nr. Tulstrup: ”lidt sne” 

Klemensker: ”her kom tåge, så frosten ikke var slet så streng” 

  -2,2 

12 stille 750,8 (K) tyk luft, snefald og vekslende mellem frost og tø. I Helliggejst kirke, hvor 

hr. Vogelius prædikede. 

Helsingør: ”Sundet er tillagt, så man kan gå til Sverige” 

Klemensker: ”temmelig sne og tåge, så det tegnede til tø, men det blev der dog 

endnu intet af” 

  -0,4 

13 nnv 749,6 (K) tyk luft, snefald og vekslende mellem frost og tø. I Helliggejst kirke, præst 

Schiønheyder. 

Helsingør: ”sydlig vind” 

  -2,9 

14 nv 752,2 (K) tyk luft, snefald og vekslende mellem frost og tø. Helliggejst kirke, hr. Vo-

gelius. 

  -0,1 

15 stille 756,6 (K) frost med kold og tåget luft. I Frue kirke.   -1,0 

16 øsø 755,8 (K) stærk blæst og snefald. Hjemme den hele dag for vejrets skyld. 

Nr. Tulstrup: ”det begyndte at sne og fyge” 

Korsør: ”på nogle steder af Storebælt er der store åbninger i isen” 

Klemensker: ”den 16. og 17. marts fygning fra øst, dog med mildere frost” 

  -1,3 

17 øsø 755,5 (K) stærk blæst med snevejr og hagl. Fru Rheder besøgte. 

Nr. Tulstrup: ”snevejr og stærk fygning, så det var meget hårdt vintervejr” 

Ålborg: ”imellem Fredericia og Strib er Lillebælt på få dage tilfrosset så stærkt, 

at der kan gås og køres over fra begge sider, hvilket ingen af de nulevende kan 

erindre sig er sket på denne årstid” 

  -0,1 

18 øsø 756,4 (K) stærk blæst med snevejr og hagl 

Nr. Tulstrup: ”snevejr og stærk fygning, så det var meget hårdt vintervejr” 

Klemensker: ”regn fra øst og det frøs på træerne, lige så meget som de kunne 

bære, og det var temmelig storm fra øst” 

  -0,7 
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19 ø 759,8 (K) frost, blæst og tåge, siden solskin. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”fygning” 

  -2,2 

20 ønø 754,4 (K) frost og tyk luft. I Helliggejst kirke.   -3,5 

21 øsø 749,6 (K) snefald og tyk luft 

Helsingør: ”østsydøstlig vind, tyk luft og stærk isgang” 

   0,1 

22 v 757,2 (K) skarp frost og blæst 

Helsingør: ”østsydøstlig vind, stille og godt vejr” 

   0,2 

23 stille 760,5 (K) vekslende mellem frost og tø 

Helsingør: ”sydlig vind og ganske stille” 

   0,1 

24 sø 753,0 (K) vekslende mellem frost og tø. Fredags og mandags hamborgerposten kom. 

Den 27. februar stærkt jordskælv i Mähren. 

Helsingør: ”sydøstenstorm, isen er brækket op i Sundet” 

Klemensker: ”det tøede temmelig, natten derpå frøs det ikke synderligt noget” 

   3,6 

25 stille 751,0 (K) mildt tøvejr 

Korsør: ”isen i Storebælt ligger sammenskudt i kampis” 

Klemensker: ”her kom tø med regn og tåge fra syd og vest” 

   3,3 

26 ssø 742,2 (K) tøvejr, råt vejr med sne. Mette har andendagsfeber.     2,7 

27 v 738,2 (K) tøvejr, råt vejr med sne. Saxtorph besøgte.    0,2 

28 stille  759,8 (K) tøvejr, råt vejr med sne. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”nordlig vind med godt og stille vejr” 

  -0,1 

29 nnø 767,0 (K) solskin og frost. I Vor Frue kirke. Hamborgske fredags- og mandagspost 

kom. 

Helsingør: ”sydøstlig vind med godt og stille vejr” 

  -0,1 

30 nø 770,5 (K) solskin og tøvejr. Saxtorph besøgte. 

Helsingør: ”nordøstlig vind” 

   3,9 

31 nø 771,4 (K) mildt vejr og solskin. I societetet, hvor Løvenørn forelæste om Grønland og 

Frobisher strædet. 

Helsingør: ”nordøstlig vind med godt og meget stille vejr, og fast is mellem 

Humlebæk og Ven” 

   5,2 
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Marts 1786 

Temperatur: -2,9 gr. C 

Tryk: 757,7 mm Hg 

 

 vind tryk  

April  1786 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

1786. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 stille 769,6 (K) mildt vejr og solskin 

Nr. Tulstrup: ”mildt om dagen, frost om natten” 

 3,9 

2 ssø 763,8 (K) nattefrost, solskin og mildt vejr. I Helliggejst kirke.  4,8 

3 stille 757,4 (K) nattefrost og solskin, skarpere vejr. Farlig ildebrand ved Gl. Strand hos en 

eddikebrygger i noget stenkul, som man var længe om at opdage. 

Helsingør: ”stadig fast is mellem Humlebæk og Ven” 

 5,8 

4 sø 756,2 (K) nattefrost og solskin  6,7 

5 øsø 755,8 (K) nattefrost, solskin og kold nordenvind. I Vor Frue kirke. Skolekommission 

hos Suhm og blev dér om aftenen med fru Rheder, Breuer, Schiønheyder, Bor-

nemann og Pohl. Ildebrand i Læderstræde. 

Nr. Tulstrup: ”nattefrost og meget smukt vejr. Man begynder at pløje.” 

Klemensker: ”i denne vinter og forår var her en temmelig sygdom for menne-

skene over hele Bornholm. Fra den 26. marts var det klart solskin hver dag, så 

det tøede temmelig, så sneen forsvandt fra det meste af jorden, dog frøs det hver 

nat frem til den 7. april, så kom her tåge.” 

 4,5 

6 ønø 751,4 (K) nattefrost, solskin og kold nordenvind 

Nr. Tulstrup: ”nattefrosten klinger af, godt tørvejr” 

 2,0 
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Elstrup på Als: ”begyndt at pløje til ærter” 

Korsør: ”det bestandig gode vejr med sydøstlig vind og østlig storm har for det 

meste bortrevet isen ved Sprogø og i den vestre rende. Der anvendes stadig is-

både.” 

7 stille 751,2 (K) nattefrost, solskin og kold nordenvind. Om aftenen småregn. Urberg ved 

Komedien lod adskillige luftkugler gå op i slotsgården, som alle mislykkedes. 

Helsingør: ”nordvestlig vind, stille og godt vejr” 

Klemensker: ”natten mellem den 6. og 7. april frøs det ikke. Den 7. april be-

gyndte vi at pløje.”  

 6,4 

8 v 744,4 (K) mildt vejr, vekslende mellem frost og tø 

Klemensker: ”natten mellem den 7. og 8. april frøs det ikke” 

 3,3 

9 sø 741,2 (K) tyk luft med sne, hagl og regn og kold blæst. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”overmåde hård frost” 

Klemensker: ”natten mellem den 8. og 9. april frøs det temmelig. Palmesøndag 

den 9. april sneede det det meste af dagen”  

-0,6 

10 nv 751,0 (K) stærk nattefrost og kold luft 

Nr. Tulstrup: ”overmåde hård frost, så man først kunne pløje efter middag” 

Helsingør: ”fast is ved Dragør” 

Klemensker: ”natten til den 10. april frøs det temmelig hårdt. Den 10. april var 

det solskin hele dagen.” 

Elsmark på Als: ”sået ærter” 

-0,4 

11 stille 757,4 (K) stærk nattefrost og kold luft 

Nr. Tulstrup: ”overmåde hård frost, så man først kunne pløje efter middag” 

 0,8 

12 vnv 768,0 (K) solskin og frostvejr. Jeg fik chiragra i den højre hånd. 

Nr. Tulstrup: ”overmåde hård frost, så man først kunne pløje efter middag” 

Elstrup på Als: ”sået ærter” 

 2,0 

13 ssv 776,4 (K) solskin og frostvejr 

Nr. Tulstrup: ”blæsende” 

Helsingør: ”stadig megen drivis ved Drogden og den svenske kyst” 

 3,9 

14 s 774,2 (K) solskin og frostvejr, men noget mildere. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”frosten klinger af. Sået havre.” 

 4,8 
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Helsingør: ”nogen drivis i Sundet” 

15 stille 775,8 (K) solskin og frostvejr, men noget mildere 

Helsingør: ” i nat kom en mængde drivis fra Østersøen” 

 7,3 

16 ø 776,6 (K) solskin og kold blæst. I Helliggejst og Vor Frue kirke. 

Nr. Tulstrup: ”meget klart vejr, men dog tyk is på vandet” 

Klemensker: ”i dag påskedag var det klart solskin hele dagen” 

Elstrup på Als: ” i påskeugen såede vi havre” (JER det var påskedag den 16. 

april). 

 7,6 

17 ssø 771,4 (K) solskin og kold blæst 

Nr. Tulstrup: ”lidt torden om morgenen og lidt småregn det meste af dagen” 

Helsingør: ”Sundet fyldt med is” 

Klemensker: ”samme vejr som i går” 

 9,5 

18 øsø 771,8 (K) solskin og kold blæst. Gået til og fra kancelliet. 

Nr. Tulstrup: ”meget stærk tørring i den uge” 

Helsingør: ”en mængde drivis i Sundet”  

 8,6 

19 øsø 773,2 (K) solskin og kold blæst. Skolekommission hos Suhm. 

Elsmark på Als: ”sået havre” 

 8,3 

20 ø 769,8 (K) solskin og kold blæst. Skolekommission hos Suhm. 10,1 

21 sø 768,2 (K) solskin og kold blæst 11,2 

22 s 768,0 (K) solskin og kold blæst 13,3 

23 ø 770,8 (K) stille vejr med solskin og lummervarme. I Helliggejst kirke. 12,0 

24 v 767,0 (K) stille vejr med solskin og lummervarme. Indstillet, at Holum skole ikke skal 

flyttes til Reykjavik. 

Helsingør: ” stadig megen drivis i Sundet” 

13,9 

25 øsø 764,2 (K) stille vejr med solskin og lummervarme. Kanalen i Holsten bryder ud. 12,6 

26 øsø 762,2 (K) solskin og varmt. I skolekommisionen hos Suhm. 

Klemensker: ” i dag såede vi den første vårsæd, som var ærter på Mølleageren. 

Det var temmelig tørt på denne tid, indtil natten mellem den 30. april og den 1. 

maj, hvor der kom temmelig sne.” 

13,9 

27 ssø 760,5 (K) solskin og varmt 13,3 
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Altona: ”efter en række behagelige solskinsdage, som vi uafbrudt har haft med 

det ønskeligste forårsvejr, kom der nu den 27. april en rig og frugtbar regn. Reg-

nen var ledsaget af torden med lynnedslag.” 

28 ssv 758,0 (K) solskin og varmt, om eftermiddagen en mild regn. En stakkels krøblingpige 

skal herefter have 1 skilling ugentlig. 

Nr. Tulstrup: ”pløjet til boghvede på heden” 

11,7 

29 nv 749,0 (K) blandet luft og regn. Berndorffs næstyngste søn dør pludseligt. En del af 

Vejle nedbrænder. 

  5,4 

30  n 750,5 (K) overtrukken himmel og vandkoldt. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”hård nattefrost og små snebyger” 

 -0,4 

 

April 1786 

Temperatur: 6,9 gr. C 

Tryk: 762,5 mm Hg 

 

 vind tryk  

Maj 1786 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1786. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 n 756,2 (K) solskin med kold blæst og sne om aftenen. Agent Thalbitzer dør.   1,5 

2 vnv 761,8 (K) solskin med kold blæst   4,0 

3 vsv 763,2 (K) solskin og kold blæst. Skolekommission hos mig.   4,6 

4 sø 763,0 (K) solskin og kold blæst. Skolekommision hos mig. 

Nr. Tulstrup: ”meget kold blæst og frost hver nat” 

Helsingør: ”østsydøstlig blæst” 

  6,5 
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5 øsø 763,0 (K) solskin og kold blæst 

Nr. Tulstrup: ”meget kold blæst og frost hver nat” 

  6,8 

6 sø 758,4 (K) solskin og kold blæst. Hørt svalen, som skal være kommet for nogle dage 

siden. 

Helsingør: ”østlig vind” 

Elsmark på Als: ”sået byg” 

  8,4 

7 ssv 754,0 (K) solskin og køligt, dog mildt vejr. I Helliggejst kirke, aftensang ved hr. Mül-

ler, der bad for regn. 

Nr. Tulstrup: ”stadig nattefrost, dog solskinsvejr, men den langvarige tørkepe-

riode fortsætter” 

  6,5 

8 sv 754,2 (K) solskin og køligt, men dog mildere 

Elstrup på Als: ”begyndt at så byg” 

Nr. Tulstrup: ”stort set samme vejr som i går” 

Helsingør: ”sydlig vind og stille” 

  9,6 

9 ø 757,0 (K) solskin og køligt, men dog mildere   9,3 

10 ssø 752,2 (K) om morgenen blæst og blandet luft, men fra middagstid en god gennem-

trængende regn. Kørt med Pohl til Ørholm og spist dér hos fru Rheder til mid-

dag med hr. Blicher. Senere blev skolekommissionen holdt hos mig. 

Nr. Tulstrup: ”der kom Gud ske lov en skøn regn, stærk blæst” 

Helsingør: ”sydøstlig blæst” 

  6,8 

11 sv 755,5 (K) solskin, regn og mild luft. I skolekommissionen. 

Nr. Tulstrup: ”lidt regnbyger. Sået byg.” 

  9,3 

12 sv 761,0 (K) solskin og ret sommervejr. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”klart vejr” 

13,7 

13 sv 758,0 (K) mild regn og samme vejr som i går 

Nr. Tulstrup: ”en skøn regn om morgenen, siden tørvejr, dog kom der lidt tor-

denregn” 

14,9 

14 vnv 761,0 (K) himlen overtrukket med regnskyer 

Nr. Tulstrup: ”blæst, kulde og finregn. Sået hørfrø.” 

  6,2 

15 vnv 766,0 (K) solskin og mildt vejr 

Nr. Tulstrup: ”koldt og blæsende” 

  9,6 
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Helsingør: ”stærk nordvestlig blæst” 

16 s 763,4 (K) solskin og mildt vejr. Fru Suhms geburtsdag. 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

  7,8 

17 sv 759,4 (K) overtrukken himmel og kølig luft. I skolekommissionen. Fru Hielmstierne 

lader vide, at hun bliver i Jylland i år. 

Helsingør: ”nordvestlig vind og godt vejr” 

13,1 

18 nv 756,0 (K) regn og solskin. I skolekommissionen. 

Nr. Tulstrup: ”stærk tørring” 

  9,0 

19 nnv 754,8 (K) regn og solskin. I Helliggejst kirke. Været til Herrens bord. 

Helsingør: ”nordvestlig vind og godt vejr” 

  9,3 

20 vnv 757,2 (K) regn og solskin 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind med godt og stille vejr” 

10,3 

21 vsv 761,0 (K) regnvejr 

Nr. Tulstrup: ”lidt finregn” 

  8,4 

22 stille 761,0 (K) regnvejr 

Nr. Tulstrup: ”regn ved middagstide” 

  8,4 

23 ssv 763,8 (K) solskin og køligt 

Nr. Tulstrup: ”det så ud til regnbyger, men ellers godt vejr. Dyrene kommer på 

græs.” 

Elstrup på Als: ”køerne kom i tøjr” 

Helsingør: ”så ud til regnbyger” 

10,3 

24 v 763,0 (K) solskin, regn og køligt. I skolekommissionen. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind” 

Klemensker: ”vi blev færdige med at så, vi såede 14 tdr. havre” 

  8,4 

25 vsv 765,5 (K) regnvejr. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind og stille vejr” 

  7,1 

26 nv 766,4 (K) solskin og luften kendeligt mildere 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind” 

Ålborg: ”maj, der ellers plejer at være så mild og blid, har i år haft mange kolde 

dage” 

13,4 
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27 vnv 764,2 (K) solskin og luften kendeligt mildere 

Nr. Tulstrup: ”stærk tørring” 

17,4 

28 nv 764,0 (K) solskin og kold blæst. Haglbyger. 

Helsingør: ”hård nordvestlig blæst” 

  9,3 

29 nv 765,5 (K) solskin og mildt vejr 

Helsingør: ”nordvestlig vind, meget godt og stille vejr” 

10,3 

30 nø 761,8 (K) solskin og blæst. Hertugen af Augustenborg kommer i konseillet. 

Helsingør: ”nordlig vind, godt og stille vejr” 

  9,0 

31 nnv 764,0 (K) solskin og mildt vejr. I skolekommissionen. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind” 

  9,3 

 

Maj 1786 

Temperatur: 9,0 gr. C 

Tryk: 760,5 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juni 1786 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København (K) eller Ørholm (Ø).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1786. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 nv 765,5 (K) solskin og mildt vejr 

Nr. Tulstrup: ”sået hvede” 

Helsingør: ”sydvestlig vind med stille vejr” 

12,4 

2 nv 766,4 (K) regnskyer 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind” 

13,7 
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3 ssv 767,4 (Ø) solskin og varmt. Flyttet til Ørholm. Hørt nattergalen og gøgen. 

Nr. Tulstrup: ”hver dag stærkt tørrende vind fra nordvest” 

12,8 

4 nv 766,2 (Ø) solskin og varmt med blæst. Begyndt brøndkuren og spadseret i Indelukket. 

I Søllerød kirke. 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

12,1 

5 n 765,5 (Ø) solskin og varmt med blæst. Spadseret om morgenen ved Kilden og om 

eftermiddagen i Indelukket. I Søllerød kirke. 

13,7 

6 stille 764,8 (Ø) solskin og kold vind. Rejst til byen og tilbage. 

Helsingør: ”nordvestlig vind og stille vejr” 

13,7 

7 nø 763,0 (Ø) solskin og varmt. Brugt brønden i Indelukket om morgenen. 

Helsingør: ”nordvestlig vind og stille vejr” 

16,5 

8 n 754,4 (Ø) solskin og varmt med blæst. Drukket vandet i Indelukket. 

Helsingør: ”vestlig vind og stille vejr” 

13,4 

9 nø 754,2 (Ø) solskin og varmt. Brugt brønden i Indelukket. To nattergale slog stærkt og 

længe lige ved mit øre. Om eftermiddagen spadserede jeg i skoven. Om aftenen 

faldt et stænk regn. 

16,2 

10 nø 753,2 (Ø) solskin, blæst og regnskyer med kulde. Kørt om morgenen til byen og hjem 

igen om aftenen. Herskabet rejser til Frederiksberg. 

12,8 

11 nnø 762,0 (Ø) solskin og kold blæst. Ved brønden i Indelukket. I Søllerød kirke. Spist til 

middag i Nærum hos Becker med bl.a Carsten, Anchersen og frue, Suhm og 

Pohl, fru Rheder og Breuer. Besøgt Thurah. Staffelt fortæller, at Lowson et år 

har ladet køre fra Lyngby til sin have 1.000 læs gødning á 1 rdr. 

Nr. Tulstrup: ”stærk tørring” 

10,6 

12 sv 758,6 (Ø) overtrukken himmel. Ved brønden i Indelukket. Overfaldet af en hastig 

mundcolica, som holdt mig ved sengen hele dagen. Hintze satte et klyster på 

mig. 

Nr. Tulstrup: ”stærk tørring, selv om det om morgenen så ud til regn” 

  9,6 

13 nnø 761,0 (Ø) solskin og lummervarmt. Fru Breuer kørte med mig til byen og ud igen. Fru 

Rheder var også i byen.  

12,4 

14 stille 762,0 (Ø) solskin, ret sommervejr og tordenskyer. Jeg brugte ikke brønden, men gik i 

Indelukket og hørte nattergalen og siden til bænken på bakken. Om eftermidda-

gen besøgte jeg v. Hemmert med fruerne og hørte nattergalene. 

15,3 
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15 nø 763,2 (Ø) solskin og lummervarmt. Spadseret om aftenen i Indelukket. Indtaget rabar-

berpulver.  

16,8 

16 ø 760,5 (Ø) solskin og lummervarmt. Besøgt brønden om morgenen og hørt nattergalen 

i Indelukket. Besøgt med fruerne Dronninggaard (fru Coninck har feberen). 

16,5 

17 nnv 759,4 (Ø) solskin og lummervarmt, om aftenen trak himlen sammen. Besøgt brønden 

ved kilden. Fru Rheder var forkølet. 

16,5 

18 sv 764,0 (Ø) regn om natten. Solskin, blæst og køligt. I Søllerød kirke. Begge baron Hol-

sten spiste hér middag og aften, og vi gik ud af Røde Led ved kilden og i Inde-

lukket. 

Le pape l´a rougi 

Le roi l´a noirci 

Le parlement le blanchira 

Alleluya 

Nr. Tulstrup: ”det så ud til regn, men der kom ikke noget” 

15,3 

19 stille 765,5 (Ø) solskin og hede. Været ved Kilden. Rejst til byen. 

Nr. Tulstrup: ”det faldt i med en meget stærk varme og tørring, som blev ved i 

hele ugen” 

20,3 

20 sv 766,0 (Ø) solskin og hede. Besøgt brønden. Prinsesse Frederikke er frugtsommelig. 22,1 

21 s 766,4 (Ø) solskin, stærk hede og kølig blæst. Besøgt brønden i Indelukket og hørt nat-

tergalen. Begyndt på en fodsti over bakken. Spadseret med fruerne i Indelukket. 

21,8 

22 sø 761,6 (Ø) solskin og stærk hede. Ved brønden i Indelukket. Spadseret med fruerne i 

Indelukket. 

23,1 

23 ø 759,2 (K) solskin og stærk hede. Besøgt brønden ved den nye fodsti. Rejst til byen. 23,7 

24 ssø 758,6 (Ø) solskin og stærk hede. Brugt brønden i huset.  

Nr. Tulstrup: ”vest herfor faldt lidt tordenregn” 

Klemensker: ”her kom temmelig god tordenregn, efter at det i hele ugen havde 

været godt, varmt sommervejr” 

22,4 

25 stille 759,4 (Ø) solskin og skrækkelig hede. Torden og lynild. I Søllerød kirke. Provstevi-

sitats. Både præst og skoleholder klagede over, at bønderne ikke lod deres børn 

gå i skole. Besøgt brønden ved gangstien. Spadseret med fruerne til Geelshuset 

og bænken og mødt Treschow. 

Svendborg: ”torden og haglvejr” 

23,1 
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26 n 761,8 (K) solskin og regnskyer. Besøgt brønden ved gangstien. Rejst til byen. Kongen 

af Portugal dør. 

19,6 

27 n 761,0 (Ø) solskin og hede. Rejst til Ørholm. Spadseret i Indelukket. 21,8 

28 sø 760,5 (Ø) solskin og varmt. Været med fruerne og alle folkene, undtagen Jochum, i 

Dyrehaven og set linedanseren.  

21,8 

29 nnv 765,8 (Ø) et par stærke regnbyger og en times regn om morgenen. Ved brønden ved 

gangstien. Suhm og Pohl spiste hér til middag, og vi fulgte dem til Brede. 

Klemensker: ”vore bier sværmede” 

18,7 

30 s 762,4 (K) overtrukken himmel og hede. Ved brønden ved gangstien. Rejst til byen. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

20,6 

 

Juni 1786 

Temperatur: 17,0 gr. C 

Tryk: 762,0 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juli  1786 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København (K) eller Ørholm (Ø).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1786. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

temp. 

1 nv 761,4 (Ø) overtrukket himmel og hede. Rejst til Ørholm. Undervejs regn og en regn-

bue. Nogle soldater begynder at plyndre i Søndermarken. Kronprinsen drager i 

morgen efter indbydelse til campementet i Skaane. 

17,1 

2 vnv 763,4 (Ø) solskin, regnskyer og blæst. Småregn om eftermiddagen. Spadseret i Inde-

lukket. Drukket den sidste flaske (brøndvand) ved gangstien. 

18,1 

3 ssv 765,8 (K) solskin og stærk dug om natten. Rejst til byen. 19,3 

4 sv 760,5 (Ø) solskin og regn. Rejst til Ørholm. 16,2 
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5 nv 754,0 (Ø) solskin, blæst og stærke regnbyger. Kold luft. Vejret forandrer sig. 12,7 

6 vnv 753,4 (Ø) solskin, blæst og stærke regnbyger med kulde. Gået om morgenen på gang-

stien. 

10,6 

7 vnv 750,5 (K) solskin og regnskyer. Rejst til byen. Kronprinsen får serafinerordenen. 13,4 

8 vnv 748,0 (Ø) overtrukket himmel og mildt. Rejst til Ørholm. 13,4 

9 v 753,2 (Ø) blæst og småregn. I Søllerød kirke. Spadseret til bænkene i skoven og spad-

seret med fruerne i Indelukket og til Brede. 

Nr. Tulstrup: ”lidt finregn og blæst” 

11,8 

10 stille 756,2 (K) blæst og småregn. Spadseret til bænken ved grøften. Rejst til byen. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

13,2 

11 nø 756,0 (K) overtrukket himmel 13,1 

12 v 763,0 (Ø) overtrukket himmel og småskyer. Spadseret til den yderste bænk. Om efter-

middagen med fruerne til Frydenlund og spadseret i haven. 

12,3 

13 s 770,5 (Ø) solskin, mildt vejr og tordenskyer. Spadseret i bondens mark og hjem gen-

nem Indelukket, hvor jeg hørte gøgen og et slag af nattergalen. 

Nr. Tulstrup: ”høstet hø i tørvejr” 

Helsingør: ” fra den 11. - 13. juli skiftende vind og helt stille” 

15,6 

14 nv 772,0 (K) solskin, mildt vejr og tordenskyer. Om aftenen faldt et stænk regn. 

Spadseret på gangstien. Rejst til byen. Torkelin og Junge tog afsked. Han rejser 

til Engelland og Junge til Kolding. 

Helsingør: ”nordvestlig vind med stille og godt vejr” 

16,6 

15 nv 765,5 (Ø) solskin, mildt vejr og tordenskyer. Rejst til Ørholm. 17,6 

16 stille 764,8 (Ø) solskin, kølig vind og varmere. I Søllerød kirke. Spadseret mod Søllerød. 

Spadseret med fruerne på gangstien, ved Kilden, i Indelukket og på bondens 

mark og om formiddagen på den nye vej til Nymølle. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

18,7 

17 nnv 764,2 (K) blæst, regnskyer og solskin. Rejst til byen. 

Nr. Tulstrup: ”høstet tørt hø” 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

15,6 

18 nv 762,2 (Ø) solskin, blæst og driveskyer. Rejst til Ørholm. 15,2 

19 stille 765,8 (Ø) solskin og varmt med blæst. Spadseret om morgenen gennem Indelukket og 18,4 
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på bondens mark. Om eftermiddagen med fruerne i Søllerød og besøgt Schäfer. 

Nr. Tulstrup: ”der kom lidt regn om eftermiddagen” 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind, stille og godt vejr” 

20 ssv 757,4 (Ø) overtrukket himmel. Om eftermiddagen tordenregn. Suhm m. fl. spiste hér. 

Fulgt Suhm på vejen op ad bakken. 

Nr. Tulstrup: ”der kom en meget god regn” 

18,4 

21 nnv 754,2 (K) overtrukket himmel og om aftenen stærk tordenregn. Rejst til byen. 

Nr. Tulstrup: ”det så ud til regn” 

12,1 

22 ønø 756,6 (Ø) solskin og varmt. Besøgt Suhm og kørt derfra til Ørholm med fru Breuer. 

Fru Rheder kørte ind og ud samme dag og hentede jfr. Willumsen. 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” 

Helsingør: ”skiftende sydøstlig og nordøstlig vind” 

17,1 

23 ssv 760,5 (Ø) solskin og regnskyer. I Søllerød kirke. Spadseret i Indelukket. 

Nr. Tulstrup: ”der kom regn” 

Helsingør: ”om eftermiddagen sydøstlig vind” 

Elsmark på Als: ”det var en meget tør sommer, der kom ikke regn før hen sidst i 

juli måned” 

16,8 

24 ssv 761,6 (Ø) solskin og tordenskyer. Spadseret i skoven. Fru Rheder gav mig en pung og 

fru Breuer et vers i fødselsdagsgave. 

Nr. Tulstrup: ”regn af og til” 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

18,4 

25 vnv 762,4 (Ø) solskin og tordenskyer. Rejst til byen med fru Breuer. Besøgt fru Suhm og 

rejst med fru Breuer til Ørholm. 

18,1 

26 s 758,0 (Ø) overtrukken himmel og mildt vejr. Spadseret gennem Indelukket og i bon-

dens mark. Kørt med fruerne om eftermiddagen til Papirmøllen og Eremitagen. 

Nr. Tulstrup: ”høstet hø i tørvejr” 

19,9 

27 nnv 757,0 (Ø) blæst og uroligt vejr. Spadseret til Nymølle. 

Nr. Tulstrup: ”om aftenen blæsende og en overmåde stærk regn” 

15,6 

28 nv 752,0 (K) regn og storm om natten. Uroligt vejr. Rejst til byen med fru Breuer. 

Nr. Tulstrup: ”regn om morgenen og siden meget stærk blæst og tørring” 

13,4 

29 ssv 756,8 (Ø) varmt og lummert med solskin. Rejst til Ørholm med fru Breuer. 16,8 
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Nr. Tulstrup: ”stærk tørring, men det så stærkt ud til regn” 

Elstrup på Als: ”indkørt det sidste hø” 

30 sv 754,6 (Ø) solskin og regn. I Søllerød kirke. Spadseret med fruerne først til Nymølle og 

siden ad den nye gang i Indelukket. 

Nr. Tulstrup: ”stærk blæst og det så ud til regn” 

17,7 

31 vnv 753,6 (K) regnvejr. Rejst til byen. Braem har fået brev fra Løvenørn, at han den 20. 

juni ville sejle fra Island til Grønland. 

Nr. Tulstrup: ”lidt byger af finregn og meget stærk blæst” 

13,2 

 

Juli 1786 

Temperatur: 15,7 gr. C 

Tryk: 759,2 mm Hg 

 

 vind tryk  

August 1786 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København (K) eller Ørholm (Ø).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1786. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Øresundobservationerne er fra Kronprinsens Lystfartøj, den 5. og 6. august på 

Københavns rhed, fra den 8. - 31. august fortøjet inden for Trekroner.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 v 754,2 (Ø) overtrukken himmel og blæst. Spadseret til Nymølle. Spist til middag på 

Hummeltoften hos Reventlow. 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn om morgenen” 

12,3 

2 sv 753,4 (Ø) solskin og regnbyger. Hørt et slag af nattergalen. Spadseret ad de nye gange 

i Indelukket. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind, klar luft og godt vejr” 

14,7 
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3 nv 755,8 (Ø) solskin og driveskyer med blæst og mild luft. Gik om morgenen til Nymølle 

og om aftenen med fruerne i Indelukket. Fru Rheder fik krampe om aftenen. 

12,9 

4 nv 748,6 (K) bestandig regn. Rejst til byen med Pohl. 

Nr. Tulstrup: ”om aftenen en overmåde stærk blæst og regn” 

Helsingør: ”vestsydvestenstorm” 

11,2 

5 v 753,4 (Ø) bestandig regn. Rejst til Ørholm, hvor bl.a. v. Hemmerts datter kom på be-

søg. 

Ålborg: ”natten mellem den 4. og 5. august havde man ligesom en art orkan. 

Der berettes om forulykkede skibe.”  

Øresund: (11) sv (17) ssv b 

10,7 

6 s 764,4 (Ø) solskin, blæst og en stænk regn. I Søllerød kirke. Spadseret om morgenen til 

Nymølle og om eftermiddagen med fruerne og Adzers bag om Nymølle. 

Øresund: sv med en meget hård søndenstorm (21) ssø laber 

17,9 

7 ssø 765,5 (K) stærk regn om morgenen, siden blandet luft. Rejst til byen. 

Helsingør: ”sydlig vind og regnvejr” 

Øresund: (04) omløbende sø 

16,4 

8 stille 765,5 (Ø) blandet luft og solskin. Rejst med Bartholin til Ørholm. 

Nr. Tulstrup: ”der kom nogle stærke regnbyger” 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind og stille vejr” 

Øresund: ssø laber grå luft 

16,1 

9 n 764,0 (Ø) solskin og lummervarmt. Spadseret om morgenen med Bartholin i Inde-

lukket. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

Øresund: om morgenen n og nv laber 

17,3 

10 nv 763,6 (Ø) næsten regn hele dagen. Gået med Bartholin gennem bondens mark og 

Indelukket, i den nye have og ad åvejen samt oppe ved skolen. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

Øresund: v laber med små regnbyger 

Elsmark på Als: ” høsten begyndte den 10. august og sluttede den 28. august. 

Høstresultat: 41 traver rug (m. K.s m.); 73 traver byg (m. K.s m.); 55 traver hav-

re; 4 læs ærter.” 

16,2 
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11 nv 759,6 (K) regn og blæst. Rejst med Bartholin til byen. 

Elstrup på Als: ”begyndt at høste byg” 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind og regnvejr” 

Øresund: nv b grå luft 

14,1 

12 nv 760,5 (Ø) solskin, regn og regnbuer. Rejst til Ørholm. 

Øresund: nv og vnv, stilleagtigt med overtrukken luft 

16,2 

13 øsø 754,4 (Ø) solskin, ren himmel og kølig vind. I Søllerød kirke. Sekretær Bornemann 

spiste hér til middag, og vi fulgte ham til Fuglevad. 

Øresund: ø laber overtrukken luft 

17,3 

14 øsø 753,0 (K) regn og blandet luft. Rejst til byen. 

Nr. Tulstrup: ”jævn tørring og mørkt vejr” 

Øresund: sø b 

16,8 

15 ø 755,5 (Ø) solskin og varmt. Fru Rheder rejste ud. Spist til middag hos Suhm med bl.a. 

fru Rheder. 

Helsingør: ”nordøstlig vind og meget stille” 

Øresund: øsø b 

16,8 

16 ønø 759,2 (Ø) solskin, lummervarmt og et stænk regn. Spadseret i Indelukket. 

Elstrup på Als: ”høstet rug” 

Øresund: n og ø klar luft 

17,4 

17 nnø 761,8 (Ø) solskin og lummervarmt. Spadseret til Kilden og ad gangstien. Indtog rabar-

berpulver og blev på mit kammer. 

Helsingør: ”nordlig vind” 

Øresund: nnø b 

Klemensker: ” i dag begyndte vi at meje sæd” 

18,7 

18 sv 763,0 (K) solskin og lummervarmt. Rejst til byen. 

Nr. Tulstrup: ”torden og lidt regn” 

Helsingør: ”nordøstlig vind og meget stille” 

Øresund: n og stille, om eftermiddagen s og stille 

18,1 

19 sv 763,0 (Ø) solskin og lummervarmt. Talt med Reventlow om Landkommissionen. Be-

søgt fru Suhm. Rejst til Ørholm. 

18,7 
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Øresund: tyk tåge indtil kl. 10, derefter opklaring, om eftermiddagen v 

20 ssø 761,8 (Ø) solskin, lummervarmt og blæst. I Søllerød kirke. Spadseret til Nymølle. 

Spadseret igen om aftenen med fruerne og jfr. Adzer til Nymølle.  

Elstrup på Als: ”stærkt tordenvejr, som slog ned i Rammarksgårds kohus og 

nedbrændte det” 

Øresund: sø og stille 

18,7 

21 s 759,2 (K) hagl og regn om natten. Blandet luft og varmt. Rejst til byen. 

Elstrup på Als: ”høstet havre” 

Klemensker: ” i dag bandt vi rug og fik 14 rugstakke” 

Øresund: sø b 

18,1 

22 ssv 763,0 (Ø) solskin og varmt. Kongen af Preussen døde natten mellem den 16. og 17/8. 

Rejst til Ørholm.  

Øresund: vsv b  

18,4 

23 nv 764,8 (Ø) solskin og varmt. Spadseret i Indelukket. Om eftermiddagen besøgte madam 

Holm fra Nærum. Vi gik med hende først til Nymølle og siden i Indelukket. 

Tellingstedt i Holsten: ”i denne sommer er der i sognet faldet en sådan hagl og 

så megen regn, så kornet har lidt derunder” 

Øresund: nv b 

16,8 

24 nnv 766,6 (Ø) solskin og varmt. Spadseret bag om Nymølle. 

Elstrup på Als: ”høstet blandsæd” 

Nr. Tulstrup: ”høst af byg og havre” 

Øresund: n og nø laber 

15,6 

25 nnv 765,5 (K) solskin og regnskyer. Rejst til byen. 

Øresund: vnv b 

15,9 

26 nø 764,8 (Ø) blandet luft og varme. Rejst til Ørholm. 

Øresund: nnø b klart vejr 

Klemensker: ”det regnede det meste af dagen” 

15,9 

27 nnø 764,4 (Ø) solskin og blandet luft. Spadseret i skoven og gået i haven. Lund gav mig et 

prospekt af Søllerød. I Hirschholm. Hr. Blicher prædikede. Begge fruerne, 

Suhm og Pohl, hr. Blicher og kæreste, løjtnant Michelsen, Thestrup og Møller 

spiste dér. Jeg trakterede 56 gæster i værtshuset. Gået i haven. 

15,6 
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Øresund: nø laber 

28 stille 756,6 (K) solskin og stille med tordenskyer. Rejst til byen. 

Nr. Tulstrup: ”der kom regn. Høstet havre.” 

Elstrup på Als:” vi kørte havren ind, det satte ind med regn om eftermiddagen 

og blev sådan ved lige til den 5. september” 

Øresund: ganske stille hele dagen 

16,8 

29 v 755,5 (Ø) solskin, blandet luft og regnbyger. Rejst til Ørholm og tog fruerne på i 

Geelshuset. 

Horsens: ”velsignet rig høst i år” 

Elstrup på Als:”færdig med høsten” 

Nr. Tulstrup: ”høstet rug” 

Øresund: sv laber med små regnbyger 

16,2 

30 vsv 753,6 (Ø) solskin, blæst og regnbyger. Spadseret til Nymølle. Suhm og Pohl spiste hér 

til middag, og Suhm fulgte med fruerne og mig til Kaninhuset, som meget er 

forandret og forværret, og besøgte ejeren Petersen. 

Nr. Tulstrup: ”der kom regn” 

Helsingør: ”sydvestlig vind med regn og storm” 

Øresund: sv m grå luft og regn, imod natten tog det til at blæse 2-3 rm med små 

regnbyger 

13,4 

31 v 749,6 (Ø) solskin, kold blæst, stærke regnbyger og et par tordenskrald. Spadseret op 

ad min sti og i skoven til den første bænk. 

Nr. Tulstrup: ”gråvejr og regn” 

Helsingør: ”sydvestlig vind med bygevejr” 

Øresund: v stiv kuling med regnbyger af og til 

10,6 

 

August 1786 

Temperatur: 15,9 gr. C 

Tryk: 759,5 mm Hg 
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 vind tryk  

September 1786 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1786. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Øresundobservationerne er fra Kronprinsens Lystfartøj, fortøjet inden for Tre-

kroner, den 29. og 30. september dog under sejl mellem Københavns rhed og 

Helsingør. 

Klemenskerobservationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 n 750,8 (K) kølig og blandet luft og en stænk regn. Rejst til byen. 

Nr. Tulstrup: ”høstet rug” 

Øresund: sv b ved middagstid omslag til nø 

14,2 

2 sv 756,8 (Ø) bestandig regn. Besøgt fru Suhm. Rejst til Ørholm. 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn om morgenen. Høstede siden hederug og havre og ind-

kørt byg og havre” 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind og regnvejr” 

Øresund: vsv med regn hele dagen 

15,1 

3 v 759,8 (Ø) solskin, køligt vejr og regnskyer. I Søllerød kirke. Gået igennem Indelukket 

og til bondens bænk. Fyrværkeri hos Adzer. 

Nr. Tulstrup: ”indkørt byg og havre” 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind med klar luft” 

Øresund: sv b 

15,4 

4 ssv 754,4 (K) stærk regn om natten og morgenen, siden solskin. Rejst til byen med fru 

Breuer. Fru Rheder rejste ind til byen for at communicere på fredag. 

Nr. Tulstrup: ”om morgenen kom en streng østenregn med blæst og op ad dagen 

stærk blæst, så ingen neg på marken stod op, men lå ganske splittet ad på mar-

ken. Blæsten blev ved til kl. 4 om eftermiddagen. På Himmelstrup gjorde blæs-

15,1 



 

 

 

68 

ten megen skade på det tækkede tag.” 

Helsingør: ”sydøstlig vind og stærk blæst” 

Thisted: ”om morgenen blæst fra østsydøst, ved middagstid fra sydsydvest og 

uvejr, der varede over 4 timer med storm og regn. 400-500 bondegårde blev be-

skadiget i Thy og på Mors” 

Ålborg: ”der skete store ødelæggelser især vestpå ved det hårde vejr den 4. sep-

tember, og der skete stor skade på kornet” 

Vestervig: ”ved den grusomme orkan den 4. september led Thys beboere så stor 

skade, som hidtil aldrig er hørt. Alene på stamhuset Vestervig og Ørums godser 

nedblæste 89 lader, foruden stalde og fæhuse og det så godt som på et øjeblik og 

ved middagstid. Meget korn blev afslaget og nogle hundrede kreaturer og får 

druknede i Limfjorden.” 

Øresund: ssø 2 rm tyk luft og regn  

5 sv 759,8 (Ø) solskin og regn. Besøgt fru Suhm. Rejst til Ørholm. I går var der en for-

skrækkelig orcan vester på i Jylland, især ved Tisted og Vestervig kloster og i 

Thy, som varede i 4 timer, omkastede lader, adsplittede kornet etc. 

Nr. Tulstrup: ”høstet hvede, vi rejste de væltede neg op, det blæste lidt og var 

regnvejr” 

Elstrup på Als: ”stor storm, da vi kørte ærterne ind, som var henfløjet til gærdet 

på Forlandet” 

Øresund: vsv m 

11,7 

6 n 764,8 (Ø) solskin, køligt vejr og regnbyger. Spadseret til Nymølle. Fru Rheder og 

Breuer kom hjem om aftenen. 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” 

Elstrup på Als: ”den 6. og 7. september indkørte vi byggen” 

Klemensker: ” i dag blev vi færdige med høsten” 

Øresund: nv 

12,6 

7 v 768,6 (Ø) solskin, køligt vejr og regnbyger. Spadseret i Indelukket. 

Nr. Tulstrup: ”indkørt havre” 

Øresund: vsv b 

12,9 

8 ssv 766,8 (K) solskin og kølig blæst. Rejst til byen. 

Elstrup på Als: ”slået ærterne og indkørt 3 læs” 

14,2 
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Helsingør: ”sydøstlig vind og godt vejr” 

Øresund: ssv b 

9 ssø 749,0 (Ø) blandet luft. Om formiddagen tæt regn. Løvenørn kom hjem, uden at have 

fundet Østerbygden i Grønland. Rejst til Ørholm. 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn næsten hele dagen” 

Helsingør: ”sydøstenstorm og regnvejr” 

Elstrup på Als: ”om morgenen fik vi slået fodersæden, der kom megen regn den 

dag” 

Øresund: sø 3 rm med regnbyger, imod middag gik vinden i v, og det blæste op 

til undersejlskuling 

12,0 

10 v 744,6 (Ø) solskin, stærk blæst og regn. I Søllerød kirke. Spillet skak med fru Breuer. 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn” 

Helsingør: ”sydvestlig vind og godt vejr” 

Øresund: sv 3 rm og regn hele formiddagen. Henimod aften klart vejr og vinden 

gik i vnv. 

13,9 

11 nv 754,0 (K) solskin, stærk blæst og regn. Rejst til byen. Løvenørn beretter, at rensdyrene 

formerer sig på Island. 

Nr. Tulstrup: ”høstet hedehvede” 

Øresund: v 

13,2 

12 v 754,2 (Ø) solskin og regnbyger. Rejst til Ørholm. 

Nr. Tulstrup: ”der kom en stærk regn” 

Øresund: v m og regnbyger. Om eftermiddagen blæste det en stiv kuling fra vsv. 

13,2 

13 v 745,8 (Ø) solskin, kold blæst og regnbyger. Gået op til træet og kilden. 

Helsingør: ”sydvestlig vind og stærkt stormvejr” 

Elstrup på Als: ”der kom megen regn den dag” 

Øresund: vsv m med regnbyger 

12,3 

14 ssv 742,2 (Ø) bestandig regn hele dagen. Stærk regn om natten. 

Nr. Tulstrup: ”regn hver dag” 

Helsingør: ”sydvestlig vind og stærkt stormvejr” 

Øresund: ssv m og regn 

12,0 
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15 vsv 739,4 (K) stærk blæst og driveskyer. Rejst til byen. 

Helsingør: ”sydvestlig vind, tyk luft og regnvejr” 

Ålborg: ”formedelst det vedholdende regnvejr er høsten på mange steder van-

skelig og overmåde besværlig” 

Øresund: sv. Der blæste en undersejlskuling med små regnbyger fra landet hele 

dagen.  

12,3 

16 v 750,5 (Ø) mildere vejr og en stænk regn eller to med blæst. Besøgt Suhm. Rejst til Ør-

holm. 

Øresund: vsv rm til 2 rm 

13,2 

17 sv 753,8 (Ø) solskin med stærk blæst og kolde regnbyger. Spadseret til Nymølle. I Sølle-

rød kirke med fru Breuer. 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn og blæst” 

Ålborg: ”stormende vejrlig natten mellem den 16. og 17. september” 

Øresund: sv 2 rm 

12,3 

18 v 754,2 (K) solskin med stærk blæst og kolde regnbyger. Rejst til byen. Prinsesse Sophie 

Frederikke blev om formiddagen forløst med en prins (JER den senere Chr. 

VIII). Om eftermiddagen i Landkommissionen på Rentekammeret. 

Nr. Tulstrup: ”der kom stærke regnbyger” 

Øresund: v frisk kuling med blandet luft, om eftermiddagen 2 rm med regnbyger 

12,3 

19 nv 761,8 (Ø) stærk nordvestenvind og solskin. Kronprinsen giver en hyrekudsk og en un-

derofficer stokkeprygl (ifølge Gude ved ekcerceringen på Fælleden). 

Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr” 

Fredericia: ”her har høsten været mindst 1/3 ringere end sidste år, hvor den var 

meget ringe, og det som er det værste, kornet står endnu for en stor del på age-

ren og er blevet meget fordærvet af den usædvanlige strenge og vedholdende 

regn og blæst” 

Øresund: nv og vnv m 

12,3 

20 n 773,8 (Ø) solskin og kølig blæst. Spadseret i Indelukket for at se de nye krumgange 

(ifølge Nystrøm anlæg i engelsk havestil, der var ved at komme på mode) og 

kabinetter. Tog med Suhm i skoven ved Søllerød og fulgte ham tilbage gennem 

Indelukket om eftermiddagen. 

Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr” 

Ålborg: ”stormende vejrlig” 

10,1 
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Øresund: nnv b klart vejr 

21 vnv 773,8 (K) solskin og kølig blæst. Rejst til byen. 

Øresund: v b 

11,4 

22 sv 758,6 (K) solskin og kølig blæst. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at regne igen” 

Øresund: sv b 

11,4 

23 ø 758,8 (Ø) solskin, regn og blæst. Tilskrevet det heraldiske selskab om min familie. Be-

søgt Suhm. Rejst til Ørholm. 

Nr. Tulstrup: ”regn og meget stærk nordenblæst” 

Ålborg: ”hårdt vejrlig natten mellem den 22. og 23. september” 

Øresund: sø b 

12,3 

24 ø 768,0 (Ø) overtrukken himmel og blæst. Røget tobak ved træet og bænken oven for 

kroen. I Søllerød kirke. Tingmandens enke i Nærum, hvis mand druknede for 14 

dage siden, havde trolovelse. Besøgt madam Wasserfelt og hørt hendes datter 

synge og spille. Spadseret med fruerne til Nymølle og besøgt madam Høyer. 

Nr. Tulstrup: ”mestendels tørvejr” 

Øresund: nø m 

10,1 

25 øsø 766,6 (K) tyk luft og stille vejr. Rejst til byen. 

Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr. Pløjet til rug.” 

Øresund: ø og sø b 

10,7 

26 ssv 748,6 (Ø) tyk luft og stille vejr, regn om morgenen. Rejst til Ørholm. 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn igen, så vi måtte opgive at pløje. Regnede derefter lidt 

hver dag i den uge” 

Elstrup på Als: ”vi leverede æbler, det var bl.a. røde hollandske og grauenste-

ner” 

Øresund: ssv b 

11,4 

27 s 744,4 (Ø) bestandig regn med hagl og kulde senere blæst. Læst papirerne fra 

(Rente)kammeret i Landkommissionen. Suhm og Pohl spiste her om middagen, 

og vi fulgte dem op ad bakken. 

Helsingør: ”stærk søndenstorm og bygevejr” 

Øresund: ssv b tyk luft og regn 

  8,9 



 

 

 

72 

28 v 746,6 (K) regn, hagl og kulde. Rejst til byen. Prinsen døbes Christian Frederik. 

Elstrup på Als: ” indkørt det sidste foder” 

Øresund: sv og v b 

  8,5 

29 ssv 744,2 (K) overtrukken himmel og koldt. Ane har trolovelse med Christopher. Spildt 

min tid med at læse Figaros bryllup.  

Helsingør: ”sydsydvestlig vind, stille og klart vejr” 

Øresund: sv laber. (07) vnv 

  7,9 

30 vnv 749,0 (K) solskin og kulde. Rejst til Ørholm. 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind og stille” 

Øresund: v og sv. (12) nv 

  8,5 

 

September 

Temperatur: 12,1 gr. C 

Tryk: 755,5 mm Hg 

 

 vind tryk  

Oktober 1786 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København (K) eller Ørholm (Ø).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1786. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Øresundsobservationerne er fra Kronprinsens Lystfartøj den 1. - 4. oktober 

under sejl mellem Københavns rhed og Helsingør, og den 5. - 9. oktober fortøjet 

inden for Trekroner. 

temp. 

1 sv 756,4 (Ø) om morgenen solskin og mildt vejr, senere blæst og regn. I Søllerød kirke. 

Taget afsked med Blichers. 

Nr. Tulstrup: ”regnet” 

Øresund: ssv laber og b. (04) m med regn, der varede hele natten. 

10,9 
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2 nø 763,0 (K) solskin og koldt vejr. Rejst til byen. Mette blev syg i brystet. Saxtorph var 

hér. 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at tørre igen” 

Øresund: nø stiv kuling og klar luft 

12,5 

3 øsø 769,0 (Ø) solskin, regnskyer og mildere luft. Rejst til Ørholm. 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr, frøs så hårdt om natten, at furerne næppe kunne harves. 

Sået rug.” 

Stavnsholt: ”vi såede rug fra den 3.-10. oktober” 

Øresund: ønø laber. (16) ønø laber 

11,8 

4 ssø 764,2 (Ø) om morgenen mildt, senere stormvejr. Spadseret til Nymølle. 

Øresund: ssø stiv b. (12) ssø stiv m 

11,2 

5 sø 748,8 (K) fugtigt vejr og stærk storm med kold regn. Taget afsked med madam Niel-

sen og rejst til byen med alle for i år. Begyndt at lægge i kakkelovnen. 

Elstrup på Als: ”regn og storm” 

Øresund: sø undersejlskuling med regn 

  7,5 

6 nnø 753,0 (K) tyk luft og koldt vejr. Saxtorph var hér. 

Helsingør: ”stærk østsydøstenstorm, tyk luft og regnvejr” 

Øresund: nø m 

  6,8 

7 s 754,2 (K) bestandig regn 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn om formiddagen” 

Øresund: ssø stiv m og regn 

  9,3 

8 s 754,0 (K) meget tyk og fugtig luft. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

Øresund: ssø stiv kuling hele dagen 

11,2 

9 s 761,0 (K) meget tyk og fugtig luft 

Nr. Tulstrup: ”klart vejr og jævn blæst” 

Helsingør: ”sydøstlig vind og klar luft” 

Øresund: s 

12,5 

10 ø 761,4 (K) solskin og mildt vejr 

Nr. Tulstrup: ”klart vejr og jævn blæst. Sået rug” 

12,5 
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11 s 754,8 (K) tyk luft og mildt vejr. Madam Nielsen døde kl. 9 i morges (på Ørholm) 

(Ifølge Nystrøm blev hun 40 år). Fru Rheder kom til byen. 

12,5 

12 ssv 755,5 (K) mildt vejr med solskin 

Elstrup på Als: ”sået rug” 

14,0 

13 v 750,5 (K) mildt vejr med solskin. Stærkt nordlys om aftenen. 

Helsingør: ”sydvestlig vind med godt og stille vejr” 

Ålborg: ”i mere end 14 dage har det stormende og regnagtige vejrlig vedvaret, 

og mange af de ældste folk kan ikke erindre sig et så vedholdende slet og hårdt 

vejrlig ved sommerens slutning” 

  8,4 

14 v 758,4 (K) kold luft og stærke byger 

Nr. Tulstrup: ”der kom et jævnt lag sne, der dog smeltede med det samme” 

  5,3 

15 v 757,4 (K) solskin og rimfrost. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

  5,6 

16 nnv 754,6 (K) regn og råt vejr 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr bortset fra nogle byger med snehagl. Sået den sidste rug.” 

  5,3 

17 nø 760,5 (K) solskin og regnbyger   5,9 

18 v 762,4 (K) solskin og frost. Spist om aftenen hos Suhms med bl.a. fru Rheder, fru 

Breuer og Pohl.  

  7,2 

19 n 766,0 (K) solskin og frost. Efterretning om opstand mod Adeler i Christiansand.   5,0 

20 stille  769,4 (K) solskin og frost. Færdigskrevet min indstilling om landvæsenet.   5,6 

21 v 767,0 (K) solskin og frost. Jens Jacobsen Luxdorph, en selvejerbonde af min familie 

fra Skivehus amt, besøgte mig. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

  6,8 

22 nnø 764,8 (K) solskin og mild luft med frost. I Helliggejst kirke. 10,6 

23 ø 774,0 (K) solskin og mild luft med frost. I Landvæsenskommissionen om eftermid-

dagen. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

Elstrup på Als: ” den 23. og 24. oktober såede vi den sidste rug. Regnen og ski-

denhed var skyld i, at det varede så længe med rugsæden. Vores avling var 52½ 

tdr. rug; 86 tdr. byg; 17 tdr. blandsæd; 60 tdr. havre; 17 læs ærter; 2 små læs 

vikker og 8 læs foder” 

  8,1 
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24 stille 778,8 (K) solskin og mild luft med frost   9,0 

25 v 773,4 (K) regnvejr og mild luft. Indtaget et rabarberpulver. Læst Bangs afhandling om 

landvæsenet. Det forekommer mig, at han indskrænker bønderkarles frihed. 

  5,9 

26 ø 778,0 (K) mild frost og solskin   4,0 

27 nnø 777,4 (K) mild frost og solskin   2,5 

28 stille 778,6 (K) solskin og ren frost   1,2 

29 ø 769,2 (K) slemt vejr og koldt   5,0 

30 sø 775,5 (K) slemt vejr og koldt. I Landkommissionen til kl. 9. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind med godt og stille vejr” 

  4,3 

31 ø 774,8 (K) slemt vejr og koldt. Man vil oprette en bank i Altona. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind med godt og stille vejr” 

  3,7 

 

Oktober 1786 

Temperatur: 7,8 gr. C 

Tryk: 764,1 mm Hg 

 

 vind tryk  

November 1786 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

1786. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

temp. 

1 ø 768,4 (K) mild frost 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr og godt føre” 

 3,2 

2 ø 763,6 (K) mild frost. Læst Stampes betænkning om bønderkarles frihed.  4,1 

3 n 758,2 (K) mild frost  3,2 

4 stille 766,6 (K) solskin og frost  1,6 
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5 øsø 774,2 (K) sne om natten. Mild blæst. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at fryse hårdt” 

 0,1 

6 ø 778,2 (K) solskin og mild frost. Om aftenen blæst. I Landcommissionen om eftermid-

dagen abs. Colbiørnsen, som er syg. 

Nr. Tulstrup: ”så hård frost, at ingen kunne pløje” 

 1,0 

7 stille 772,4 (K) solskin og mild frost 

Elstrup på Als: ”vi tager køerne ind” 

-0,1 

8 vsv 761,6 (K) tyk luft og fugtigt  2,9 

9 nø 765,5 (K) tyk luft og fugtigt. Kancellikollegiet var samlet på grund af Lofthuuses op-

rør i Christiansand. 

-0,2 

10 v 759,0 (K) tyk luft og fugtigt -2,0 

11 ønø 760,8 (K) tyk luft og fugtigt 

Vendsyssel: ”vinteren er kommet med en frost som i Grønland og med stærkt 

islæg” 

-2,3 

12 ø 772,4 (K) ren og stærk frost. I Helliggejst kirke. 

Elstrup på Als: ”vinteren tog til, så vi ikke kunne pløje. Vi blev dog færdige 

med efterårspløjningen den 2. december” 

-4,2 

13 øsø 778,2 (K) ren og stærk frost. I Landcommissionen. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

-4,8 

14 s 773,6 (K) ren og stærk frost -3,2 

15 sø 763,4 (K) klart vejr og stærk frost. Spist til middag hos fru Rheder med generalinden, 

Suhm, Bornemann og Pohl. 

-2,5 

16 ø 755,5 (K) stærk frost. Tyndt lag sne. Læst en landmands betænkning over bondens fri-

hed. Det bedste jeg endnu har set. 

-2,5 

17 øsø 753,0 (K) stærk frost og stærk blæst. Spist om aftenen hos Suhms med Bugge, Brün-

nich og Pohl.  

Nr. Tulstrup: ”hård frost hver dag og nat” 

-0,1 

18 nø 741,8 (K) stærkt snefald og frost 

Nr. Tulstrup: ”det så ud, som det ville sne” 

Helsingør: ”nordøstlig vind, tyk luft og snevejr” 

-1,2 

19 nv 747,4 (K) tyk sne og frost. I Helliggejst kirke. -0,5 
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Nr. Tulstrup: ”på ny klar frost, og sådan blev det ved med frost i den uge” 

20 ø 746,0 (K) stærkt snefald og tø. I Landcommissionen om eftermiddagen. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

-0,2 

21 øsø 755,5 (K) stærkt snefald og tø. Kransen blev sat på den nye bygning til banken. 

Helsingør: ”nordvestlig vind, godt og stille vejr” 

 0,4 

22 ø 764,4 (K) tøvejr. Om aftenen frost. Spist om aftenen hos fru Rheder. 

Helsingør: ”nordøstlig vind, tyk luft og stærkt snefald” 

 0,7 

23 ø 770,8 (K) tøvejr. Om aftenen frost.  

Helsingør: ”østlig vind med godt og stille vejr” 

 0,1 

24 sø 770,5 (K) tøvejr. Om aftenen frost. Spist om aftenen hos Suhms med Bornemann, 

Bugge, Broagger og Pohl. 

Helsingør: ”nordøstlig vind” 

 0,1 

25 ø 769,8 (K) tøvejr. Om aftenen frost.  0,1 

26 ø 769,6 (K) tøvejr og råt vejr. I Helliggejst og Vor Frue kirke. 

Nr. Tulstrup: ”der kom lidt sne” 

 0,7 

27 sø 767,2 (K) tøvejr og råt vejr. I Landcommissionen.  1,3 

28 stille 765,8 (K) tøvejr og råt vejr 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

Helsingør: ”nordøstlig vind med godt og klart vejr” 

 1,2 

29 s 759,4 (K) tøvejr. Givet 2 af mine gibsstykker til fru Rheder og Suhm. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

 3,2 

30 s 759,0 (K) tøvejr 

Nr. Tulstrup: ”det begyndte at fryse” 

Helsingør: ”sydøstlig vind og tyk luft” 

 3,2 

 

November 1786 

Temperatur: 0,1 gr. C 

Tryk: 763,7 mm  
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 vind tryk  

December 1786 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

1786. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

temp. 

1 stille 761,4 (K) tøvejr. Hr. Blicher døde i går hastig af en stikflod (JER apoplektisk anfald) 

fra enke og 8 børn. 

Nr. Tulstrup: ”der kom meget isslag og derpå på ny tøvejr” 

Helsingør: ”sydvestlig vind, stille og godt vejr” 

 2,8 

2 s 759,2 (K) tøvejr. Nielsen døde i går morges (ifølge Nystrøm ejeren af Ørholm Amy 

Nielsen, han blev 60 år). 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

 3,1 

3 ssv 758,0 (K) råt og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. Brev fra Torkelin. 

Helsingør: ”hen under aften stærk sydsydøstlig storm” 

 6,8 

4 ssv 738,0 (K) råt og fugtigt vejr med regn og sne. I Landcommissionen. 

Nr. Tulstrup: ”fortsat tøvejr” 

Helsingør: ”sydøstlig storm” 

 3,9 

5 s 734,6 (K) bestandigt regnvejr  4,2 

6 v 743,8 (K) regn og fugtigt vejr. Spist om aftenen hos Suhms med bl.a. fru Rheder og 

Breuer, Broagger og frue, Bartholin og Pohl. 

Nr. Tulstrup: ”det regnede” 

 3,3 

7 v 744,0 (K) regn og fugtigt vejr  7,6 

8 vnv 754,8 (K) regn og fugtigt vejr. Om aftenen tegn til frost. 

Helsingør: ”nordvestlig vind og klar luft” 

 4,8 

9 stille 763,2 (K) mild frost 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

 2,0 
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10 stille 761,2 (K) tåget og fugtigt. I Helliggejst kirke. Der er smitsom syge i Helsingør. 

Helsingør: ”sydøstlig vind med tyk luft og tåge” 

 5,5 

11 stille 758,8 (K) tåget og fugtigt. I Landcommissionen. 

Helsingør: ”sydlig vind med tyk luft” 

 3,9 

12 s 751,4 (K) tåget og fugtigt. Gude besøgte. 

Nr. Tulstrup: ”tøvejr” 

Helsingør: ”sydøstlig vind og tyk luft” 

 4,2 

13 vsv 737,0 (K) stærk regn om natten og fugtigt. Quistgaard ansøger om at måtte træde ud af 

kommissionen. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

 4,8 

14 sø 736,0 (K) fugtigt vejr 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

 3,9 

15 stille 748,6 (K) fugtigt vejr. Gude besøgte. 

Helsingør: ”nordvestlig vind med godt og stille vejr” 

 2,0 

16 stille 749,8 (K) fugtigt vejr med sne 

Nr. Tulstrup: ”stærkt snefald” 

 1,7 

17 sø 750,8 (K) fugtigt vejr, dog ligesom begyndelse til frostvejr 

Nr. Tulstrup: ”lidt snefald dagen igennem” 

 1,1 

18 øsø 753,0 (K) frostvejr. Landcommissionen udsat til den 8/1. 

Nr. Tulstrup: ”det begyndte at fryse” 

-1,9 

19 ø 757,2 (K) frostvejr -3,2 

20 øsø 757,2 (K) frost og sne. Lagt mine breve for 2 år i orden. 

Nr. Tulstrup: ”frost og stærkt snefald, og sådan blev det ved i den uge” 

-5,1 

21 n 756,4 (K) stærk frost -6,6 

22 nø 761,8 (K) stærk frost -5,4 

23 v 761,8 (K) stærk frost 

Nr. Tulstrup: ”hård frost” 

-6,3 

24 vnv 769,2 (K) solskin og stærk frost. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”først klart vejr og hård frost, blev senere mest gråvejr” 

-4,7 
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25 stille 768,4 (K) solskin og stærk frost. I Helliggejst og Vor Frue kirke. 

Nr. Tulstrup: ”hård frost” 

Helsingør: ”østnordøstlig vind og klar luft” 

-1,6 

26 sø 759,2 (K) solskin og stærk frost med blæst. I Helliggejst og Vor Frue kirke. 

Nr. Tulstrup: ”det så ud, som om det ville blive tøvejr” 

-0,1 

27 sv 756,4 (K) stærk frost og blæst. Justitsråd Høyers frue har forladt Harsdorffs hus og er 

forsvundet. Formentlig er hun draget til Skaane til Schiøller. 

Helsingør: ”stærk sydøstlig blæst” 

-1,3 

28 v 744,8 (K) tøvejr. Om natten sne. 

Helsingør: ”vestenvind med mild luft” 

 2,6 

29 v 761,0 (K) mildere frostvejr 

Helsingør: ”vestenvind med klar luft og godt vejr” 

 0,5 

30 v 761,0 (K) mildere frostvejr 

Nr. Tulstrup: ”først lidt sne og derefter regnvejr til kl. 4 om eftermiddagen, og 

så godt vejr” 

 2,3 

31 v 743,0 (K) råt og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. Højmesse hr. Holck. Aftensang stu-

dent Steenberg. Voltelen, sekretær Müller og dr. Mangor var hér. 

Nr. Tulstrup: ”tøvejr” 

 3,0 

 

December 1786 

Temperatur: 1,2 gr. C 

Tryk: 753,6 mm Hg 
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Malet af Jens Juel ca. 1790 
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VEJRET I 1787  

 

 

1787 Temperatur 8,3 gr. C. Varmt år. Mild vinter. Nordlys den 22. januar, 25. januar, 20. februar, 

21. februar, 18. marts, 21. marts, 24. marts, 2. april, 20. april, 21. april og den 13. oktober.  

 

Januar 

 

Normal.  

Solfattig. Temperaturer vek-

slende omkring frysepunktet. 

Kun lidt nedbør. Isslag den 23. 

og 30. Nordlys den 22. og 25. 

 

Temperatur: 0,0 gr. C 

Februar 

 

Meget varm.  

Solfattig. Megen vestenvind. 

Tøvejr, dog kortvarig frost fra 

den 21.-25., derpå på ny tø. 

Stærk regn den 5. og stormen-

de. Atter stormende den 18. 

Nordlys den 20. og 21. 

 

Temperatur: 2,1 gr. C 

Marts 

 

Meget varm. 

Gennemgående meget mildt, 

dog lidt vinter fra den 5.-10. 

Meget mildt omkring den 15.  

og fra den 29.-31. Den 6. stærk 

storm på Øresund. Snebyger 

den 9. og 10. Kun lidt nedbør. 

Nordlys den 18., 21. og 24. 

 

Temperatur: 3,5 gr. C 

April 

 

Kold. 

Meget solrig. NØ- vind og 

koldt fra den 1.-8. med megen 

nattefrost, derefter mildt, fra 

den 17.-21. vinterligt, derefter 

på ny mildt. Tørke helt frem til 

den 29., hvor der kom stærk 

regn. Sne og slud fra den 20.-

23. Nordlys den 2., 20. og 21. 

 

Temperatur: 5,0 gr. C 

Maj 

 

Normal.  

Koldt frem til den 8., derefter 

sommervejr fra den 9.-12., der 

kulminerede den 12. med tor-

denvejr. Ganske køligt den 15-

17. med hård nattefrost, hvor-

efter det vekslende mellem kø-

ligt og varmt vejr. Stærk regn 

den 4., 24. og 25. Tordenvejr 

den 26. 

 

Temperatur: 10,8 gr. C 

Juni 

 

Normal.  

Hedebølge fra den 13.-16. 

Temmelig køligt fra den 20. 

Stærk regn den 16., 23., og 27. 

Tordenvejr den 5., 14 og 26. 

 

Temperatur: 14,6 gr. C 

Juli 

 

Meget varm.  

Det var varmt den 6.-9., 14.-

17., den 23. og 24. og den 30. 

og 31. Det var køligt den 11. 

og 12. Stærk tordenregn i 

Lyngby den 7. Stærkt torden-

vejr i Valby den 31. Stærk regn 

August 

 

Varm.  

Det var varmt den 2., 6., 9.-11., 

og den 17.-19.  Det var køligt 

den 8., 14. og 24. Stærk regn 

den 1.og 19. Stærk tordenregn i 

Ørholm den 10. Tordenvejr 

den 17. i Ørholm og stærk tor-

September 

 

Meget varm.  

Solrig. Varmt sommervejr fra 

den 1.-8. Koldt fra den 13.-16., 

derefter på ny varmt for års-

tiden frem til den 27. Stærk 

regn den 17. og 27. 
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den 16., 22., 24., 25.  

 

Temperatur: 16,9 gr. C 

denregn ved Helsingør den 20. 

Regnbyger og torden ved Bo-

gense fra den 11.-13. 

 

Temperatur: 16,2 gr. C 

Temperatur: 14,3 gr. C 

Oktober 

 

Meget varm.  

Sommerligt fra den 4.-11. 

Nordlys den 13. Stærk regn 

den 14. og 19. og 26. Natte-

frost fra den 29. 

 

Temperatur: 11,1 gr. C 

November 

 

Meget kold. 

Mildt indtil den 13., derefter 

vinterligt med en del frost. 

Stærk regn den 1.og 22., og 

stærk regn og slud den 14. 

Lidt sne 18.-21. og den 29. 

Højtryk fra den 26.-30. 

 

Temperatur: 3,6 gr. C 

December 

 

Normal.  

Solfattig. Mildt indtil den 16., 

derefter vintervejr. Snefygning 

fra den 23.-25. Stærk regn og 

sne den 8. Stærkt snefald den 

23., 26. og 27. NØ-vind fra den 

18.-27. 

 

Juleaften: NØ-vind, stærk frost 

og lidt snefald og snefygning. 

Snelandskab fra snefald den 

22. og 23. 

 

Nytårsaften: omkring fryse-

punktet med svag vind, det 

meste sne var smeltet væk. 

 

Temperatur: 1,4 gr. C 

 

 

 

 

 

Formørkelser i 1787 (fra Kantzelie, Geistlige, Stats og Contoir Skrivcalender) 

 

I indeværende år 1787 indtræffer trende sol og trende måneformørkelser, af hvilke tvende 

solformørkelser og tvende måneformørkelser hos os ere sigtbare. Den første måneformørkelse 

indtræffer natten mellem den 3/1 og 4/1. Formørkelsen begynder den 3/1 kl. 10,50 om aftenen. 

Månen går ganske ned (sic!) i jordens skygge, og totalformørkelsen begynder kl. 11,48. Månen 

begynder at komme ud af jordens skygge og totalformørkelsen endes den 4/1 kl. 01,28 om 

morgenen. Hele formørkelsen er forbi, og Månen har sit fulde lys kl. 02,16. 

 

Den 19/1 indtræffer en meget liden solformørkelse, da næppe en 1/12 bliver bedækket af Månen. 

Begyndelsen sker kl. 11,20 formiddag og endes kl. 0,10 eftermiddag. 
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Den anden solformørkelse indtræffer den 15/6, begynder om eftermiddagen kl. 04,53 og endes kl. 

06,35, da næsten otte tolvte del af Solen formørkes. 

 

Den 24/12 sker der en måneformørkelse, som begynder kl. 02,32 eftermiddag, når Månen endnu er 

under horizonten. Månen står op kl. 03,29, da omtrent ni tolvte dele af Månen er formørket. 

Formørkelsens midte indtræffer kl. 3,58, og lidet over ni tolvte del af Månen bliver formørket. 

Formørkelsen endes kl. 05,25. 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1787 

 

 

ÅRET 1787 

 

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

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

Danmark 1786-1800”). 

 

 

Observatoriet 

 

Den 25. december 1786 uvis vind/lufttryk 28.5.2/temperatur -2½ grad 

Den 26. december SØ-vind/lufttryk 28.1.6/temperatur -1 

Den 27. december SV-vind/lufttryk 28.0.4/temperatur -2¼ grad 

Den 28. december V-vind/lufttryk 27.7.9/ temperatur 2 ¾ grad 

Den 29. december V-vind/lufttryk 28.2.2/temperatur 1 grad 

Den 30. december V-vind/lufttryk 28.2.2/temperatur 2½ grad 

Den 31. december V-vind/lufttryk 27.7.0/temperatur 3 grader 

 

Helsingør, 5. januar 1787 

 

Den 1. januar SV-vind med tyk luft og regnvejr 

Den 2. januar V-vind godt vejr og klar luft 

Den 3. januar SV-vind med snefog 

Den 4. januar V-vind med mild luft 

Den 5. januar V-vind med godt og stille vejr 

 

I 1786 passerede 9.008 skibe Helsingør. 

 

Paris, 22. december 1786 

 

Der har været heftige storme i den sidste måneds tid. 

 

Observatoriet 

 

Den 1. januar VSV-vind/lufttryk 28.5.1/temperatur 1¾ grad 

Den 2. januar NV-vind/lufttryk 28.6.2/temperatur -1 grad 

Den 3. januar NV-vind/lufttryk 28.5.6/temperatur ½ grad 

Den 4. januar V-vind/lufttryk 28.2.1/ temperatur 2 grader 

Den 5. januar NV-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 2½ grad 

Den 6. januar NØ-vind/lufttryk 28.6.3/temperatur -4 grader 

Den 7. januar V-vind/lufttryk 28.8.7/temperatur -4¼ grad 
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Helsingør, 12. januar 1787 

 

Den 9. januar V-vind med godt og stille vejr 

Den 10. januar V-vind med godt og stille vejr, men meget tyk luft 

Den 11. januar NV-vind (ved postens afgang) 

 

Observatoriet 

 

Den 8. januar NV-vind/lufttryk 28.5.9/temperatur 2 grader 

Den 9. januar V-vind/lufttryk 28.8.7/temperatur 1¼ grad 

Den 10. januar NV-vind/luftryk 28.8.6/temperatur 1 grad 

Den 11. januar NV-vind/lufttryk 28.7.0/temperatur 1¼ grad 

Den 12. januar SØ-vind/lufttryk 28.5.9/temperatur -2 grader 

Den 13. januar SØ-vind/lufttryk 28.5.2/temperatur -1¼ grad 

Den 14. januar uvis vind/lufttryk 28.4.2/temperatur -2½ grad 

 

Helsingør, 19. januar 1787 

 

Den 12. januar ved middag var vinden i SØ 

Den 13. januar SØ-vind 

Den 14., 15., og 16. januar S og SV-vind med godt klart og stille vejr 

Den 17. januar V-vind, stille vejr 

Den 18. januar NV-vind 

Den 19. januar SV-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 15. januar ØNØ-vind/lufttryk 28.4.8/temperatur -3 grader 

Den 16. januar SØ-vind/lufttryk 28.4.2/temperatur -¾ grad 

Den 17. januar SØ-vind/lufttryk 28.4.1/temperatur -½ grad 

Den 18. januar NV-vind/lufttryk 28.4.2/temperatur -½ grad 

Den 19. januar VNV-vind/lufttryk 28.4.9/temperatur -1 ¾ grad 

Den 20. januar NV-vind/lufttryk 27.11.4/temperatur -3 grader 

Den 21. januar NV-vind/lufttryk 27.10.9/temperatur -¾ grad 

 

Helsingør, 26. januar 1787 

 

Den 19. januar SV-vind 

Den 20. og 21. januar SV-vind med godt og stille vejr 

Den 22. januar SSV-vind 

Den 23. januar V-vind 

Den 24. januar NV-vind med klar luft og stærk blæst 

Den 25. januar NNV-vind med godt og klart vejr 

Den 26. januar V-vind med godt og klart vejr 
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Observatoriet 

 

Den 22. januar N-vind/lufttryk 28.2.6/temperatur -4½ grad 

Den 23. januar V-vind/lufttryk 28.0.9/temperatur -1½ grad 

Den 24. januar NV-vind/luftttryk 28.0.8/temperatur 1½ grad 

Den 25. januar NNØ-vind/lufttryk 28.6.6/temperatur -1 ¾ grad 

Den 26. januar Ø-vind/lufttryk 28.7.3/temperatur -1½ grad 

Den 27. januar ØSØ-vind/lufttryk 28.5.2/temperatur -1 grad 

Den 28. januar SSØ-vind/lufttryk 28.6.0/temperatur -2 grader 

 

Helsingør, 29. januar 1787 

 

Den 26. januar om formiddagen V-vind, men mod middag drejede den sig mod Ø og SØ                                         

Den 27. og 28. januar SØ-vind med klar luft og stærk blæst 

Den 29. januar Ø-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 29. januar S-vind/lufttryk 28.6.9/temperatur -3¼ grad 

Den 30. januar SV-vind/lufttryk 28.6.9/temperatur 1¾ grad 

Den 31. januar V-vind/lufttryk 28.6.0/temperatur 3½ grad 

Den 1. februar V-vind/lufttryk 28.3.9/temperatur 3 ¾ grad 

Den 2. februar V-vind/lufttryk 28.5.4/temperatur 1 grad 

Den 3. februar V-vind/lufttryk 28.3.8/temperatur ¾ grad 

Den 4. februar NV-vind/lufttryk 27.11.7/temperatur 2½ grad 

 

Altona, 2. februar 1787 

 

Vedrørende et Altona-skib, der i 1786 besejlede Grønland, berettes følgende: Skibet sejlede fra 

Altona den 21. februar 1786. Den 3. juni blev det omringet af is på 79° nordlig bredde. Den 24. 

november var der Ø-storm, den 1. december høj sø, den 3. december storm af ØNØ og den 22. 

december ved de Orcadiske øer på vejen mod Kirkwall stærk blæst af NV. 

 

Helsingør, 12. februar 1787 

 

Den 5. februar NV-vind med godt vejr 

Den 6. februar SØ-vind 

Den 7. februar SØ-vind med stærk storm 

Den 8. februar SV-vind 

Den 9. februar SV-vind med godt og stille vejr 

Den 10. februar SØ-vind 

Den 11. februar V-vind med godt vejr 

Den 12. februar SØ-vind 

       

Observatoriet 

 

Den 5. februar NV-vind/lufttryk 28.7.2/ temperatur 2 ¾ grad 

Den 6. februar uvis vind/lufttryk 28.2.0/temperatur ½ grad 
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Den 7. februar SV-vind/lufttryk 28.0.8/temperatur 2¼ grad 

Den 8. februar V-vind/lufttryk 27.11.9/temperatur 3 grader 

Den 9. februar V-vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 1½ grad 

Den 10. februar S-vind/lufttryk 27.11.0/temperatur 2¾ grad 

Den 11. februar V-vind/lufttryk 27.8.0/temperatur 3½ grad 

Den 12. februar SSØ-vind/lufttryk 27.6.3/temperatur 2¼ grad 

Den 13. februar S-vind/lufttryk 27.5.2/temperatur 3¼ grad 

Den 14. februar SSV-vind/lufttryk 27.8.4/temperatur 2½ grad 

Den 15. februar SV-vind/lufttryk 28.2.8/temperatur 3 grader 

Den 16. februar V-vind/lufttryk 28.1.0/temperatur 4½ grad 

Den 17. februar VNV-vind/lufttryk 28.0.4/temperatur 4¾ grad 

Den 18. februar V-vind/lufttryk 27.8.0/temperatur 5¾ grad 

 

Helsingør, 19. februar 1787 

 

Den 17. februar V-vind med tyk luft og regnvejr 

Den 18. februar VSV- vind med stærk storm 

Den 19. februarVSV-vind med stærk blæst 

 

Helsingør, 23. februar 1787 

 

Den 20. februar V-vind med god og klar luft 

Den 21. februar NV-vind 

Den 22. og 23. februar N-vind 

 

New York, 2. januar 1787 

 

I Massachutetts er der stærk frost og sne. 

 

Observatoriet 

 

Den 19. februar NV-vind/lufttryk 28.0.4/temperatur 4 grader 

Den 20. februar NV-vind/lufttryk 28.2.4/temperatur 2½ grad 

Den 21. februar NNØ-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 1½ grad 

Den 22. februar NØ-vind/lufttryk 28.3.8/temperatur -2¼ grad 

Den 23. februar NØ-vind/lufttryk 28.4.8/temperatur -3½ grad 

Den 24. februar uvis vind/lufttryk 28.4.3/temperatur -3¾ grad 

Den 25. februar SV-vind/lufttryk 28.3.4/temperatur -1 ¼ grad 

 

Stockholm, 16. februar 1787 

 

Der tales om, “det milde vejr”. 

 

Helsingør, 2. marts 1787 

 

Den 26. og 27. februar SV-vind med godt og stille vejr 

Den 28. februar SØ-vind med stærk blæst 

Den 1. marts NV-vind 
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Den 2. marts SV-vind 

 

 

Observatoriet 

 

Den 26. februar VNV-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 1½ grad 

Den 27. februar V-vind/lufttryk 28.3.4/temperatur 2 grader 

Den 28. februar SSV-vind/lufttryk 28.0.6/temperatur 3¼ grad 

Den 1. marts V-vind/lufttryk 27.11.2/temperatur 5½ grad 

Den 2. marts V-vind/lufttryk 27.6.3/temperatur 6 grader 

Den 3. marts V-vind/lufttryk 27.6.0/temperatur 6 grader 

Den 4. marts S-vind/lufttryk 27.5.9/temperatur 4 grader 

 

Helsingør, 9. marts 1787 

 

Den 5. og 6. marts SØ-vind 

Den 7. marts SØ-vind med stærk storm 

Den 8. marts vedvarende storm til henimod middag 

Den 9. marts S-vind med godt og stille vejr 

 

Helsingør, 12. marts 1787 

 

Den 10. og 11. marts SØ-vind 

Den 12. marts SV-vind med stille og klar luft       

 

Observatoriet 

 

Den 5. marts Ø-vind/lufttryk 28.2.4/temperatur -2½ grad 

Den 6. marts SØ-vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 1 grad 

Den 7. marts SØ-vind/lufttryk 27.11.3/temperatur 1¾ grad 

Den 8. marts S-vind/lufttryk28.3.0/temperatur 3 grader 

Den 9. marts SØ-vind/lufttryk 28.2.8/temperatur 1 grad 

Den 10. marts SSØ-vind/lufttryk 28.0.1/temperatur 1 grad 

Den 11. marts S-vind/luftytryk 28.0.2/temperatur 3½ grad 

 

Helsingør, 16. marts 1787 

 

Den 13. marts S-vind med godt og stille vejr 

Den 14. marts SV-vind 

Den 15. marts NV-vind 

Den 16. marts NNV-vind 

 

Helsingør, 19. marts 1787 

 

Den 17. marts NV-vind med godt vejr 

Den 18. marts NNV-vind 

Den 19. marts NØ-vind 
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Observatoriet 

 

Den 12. marts SV-vind/lufttryk 28.6.7/temperatur 5 grader 

Den 13. marts SV-vind/lufttryk 28.8.8/temperatur 5 grader 

Den 14.marts VSV-vind/lufttryk 28.8.9/temperatur 6 ¾ grad 

Den 15. marts VNV-vind/lufttryk 28.4.5/temperatur 7 grader 

Den 16. marts VNV-vind/lufttryk 27.11.7/temperatur 6 ¾ grad 

Den 17. marts N-vind/lufttryk 28.2.1/temperatur 4 grader 

Den 18. marts NNØ-vind/lufttryk 28.5.0/temperatur 1 grad 

 

Helsingør, 26. marts 1787 

 

Den 23.og 24. marts SØ-vind med godt vejr 

Den 25. marts SØ-vind 

Den 26. marts S-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 19. marts NNØ-vind/lufttryk 28.4.9/temperatur 2 grader 

Den 20. marts N-vind/ lufttryk 28.6.3/temperatur 2 grader 

Den 21. marts SSV-vind/lufttryk 28.8.0/temperatur 2¾ grad 

Den 22. marts SSV-vind/lufttryk 28.6.0/temperatur 3½ grad 

Den 23. marts S-vind/lufttryk 28.1.0/temperatur 3¾ grad 

Den 24. marts SSØ-vind/lufttryk 28.0.6/temperatur 3½ grad 

Den 25. marts SØ-vind/lufttryk 28.3.3/temperatur 4¼ grad 

 

Helsingør, 30. marts 1787 

 

Den 27. marts SØ-vind med stærk blæst 

Den 28. marts V-vind 

Den 29. marts vinden var foranderlig V og SV 

Den 30. marts SØ-vind  

 

Rusland, 13. marts 1787 

 

I Ustjugvelkoi beskrives en forskrækkelig grad af kulde den 8. januar 1787. Vinden var i NØ. Den 

7. januar kl. 21 var temperaturen - 47° R, hvorefter kviksølvet frøs, så man kunne hamre på det. 

Barometret steg fra 27 engelske tommer og 8 til 29 tommer og 1½. Temperaturen faldt derpå til 

under - 61° R/ - 65° R. 

 

Helsingør, 2. april 1787 

 

Den 31. marts NV-vind med godt vejr 

Den 1. april NV-vind 

Den 2. april SV-vind med klar luft og stille vejr 
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Observatoriet 

 

Den 26. marts SSØ-vind/lufttryk 28.4.2/temperatur 4½ grad 

Den 27. marts S-vind/lufttryk 27.11.1/temperatur 3½ grad 

Den 28. marts V-vind/lufttryk 27.8.6/temperatur 5¼ grad 

Den 29. marts VSV-vind/lufttryk 27.7.0/temperatur 6¼ grad 

Den 30. marts VSV-vind/lufttryk 27.8.4/temperatur 8¼ grad 

Den 31. marts VSV-vind/lufttryk 27.8.8/temperatur 7¾ grad 

Den 1. april NØ-vind/lufttryk 28.3.9/temperatur 2½ grad 

 

Nyborg, 4. april 1787 

 

Der er en beskrivelse af et kuglelyn. “I forrige uge slog en lynildstråle i et tordenvejr ned i en 

værtshusstue i Svendborg og ramte kun en underofficer, selv om stuen var fuld af folk.” 

 

Observatoriet 

 

Den 2. april VSV-vind/lufttryk 28.6.9/temperatur 2½ grad 

Den 3. april SØ-vind/lufttryk 28.4.7/temperatur 4 grader 

Den 4. april Ø-vind/lufttryk 28.2.7/temperatur 5½ grad 

Den 5. april NØ-vind/lufttryk 28.2.1/temperatur 6¾ grad 

Den 6. april NØ-vind/lufttryk 28.3.7/temperatur 5¼ grad 

Den 7. april ØNØ-vind/lufttryk 28.5.0/temperatur 4 grader 

Den 8. april Ø-vind/lufttryk 28.6.3/temperatur 5 grader 

 

Helsingør, 13. april 1787 

 

Den 10. og 11. april NØ-vind med godt og stille vejr 

Den 12. april S-vind med stille vejr 

Den 13. april SV-vind med meget godt og stille vejr. 

Mange skibe ligger for anker på grund af det stille vejr. 

 

Helsingør, 16. april 1787 

 

Den 14. april S-vind med stille vejr 

Den 15. april skiftende vind af S og SV med meget stille og dejlig luft 

Den 16. april SV-vind med stille vejr og tåget luft 

 

Observatoriet 

 

Den 9. april NNØ-vind/lufttryk 28.6.6/temperatur 7¾ grad 

Den 10. april SØ-vind/lufttryk 28.7.2/ temperatur 8¾ grad 

Den 11. april ØSØ-vind/lufttryk 28.6.8/temperatur 10½ grad 

Den 12. april SØ-vind/lufttryk 28.3.7/temperatur 11 grader 

Den 13. april VSV-vind/lufttryk 28.1.5/temperatur 11¼ grad 

Den 14. april Ø-vind/lufttryk 28.1.3/temperatur 10 grader 

Den 15. april SSV-vind/lufttryk 28.2.8/temperatur 7½ grad 
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Helsingør, 20. april 1787 

 

Den 17. april NV-vind med stærk storm 

Den 18. april NV-vind 

Den 19. april V-vind 

Den 20. april VNV-vind  

 

Horsens, 9. april 1787 

 

I denne måned er der ingen sne faldet her, men vore skippere, som skulle sejle til København, fik 

megen sne og blæst på sig, da de havde passeret Thunøe, 6 mil herfra, og måtte for stærk modvind 

vende tilbage. 

 

En naturkyndig, som har rejst Jydland igennem i denne vinter, har befundet endog de nordre og 

vestre egne af landet at have så usædvanlig mild luft, som i de indre egne af Tydskland. Han kom 

hertil sidst i februar måned og så frugttræerne næsten udsprungne, og rosentræerne, som udbryde 

her i landet sidst i maj, at have fyldige knopper, så han faldt i den største forundring, især da han så 

i haverne forårsblomsteret i flor. 

 

Da jeg har boet her i byen i en del år, så kan jeg bevidne, at vi ikke har haft så mildt et år siden i 

1779. 1776 var året endnu mildere. Havren havde de i dette år (JER 1776 eller 1779?) tilsået i byens 

marker den 15. april, og frugttræerne stod i blomster den 15. april. I år er havren sået inden 

udgangen af marts måned, og jeg har endnu ikke sået, da jeg frygtede for et bagsmæk. Dette har og 

rigtig truffen ind; thi så mild, som marts var, så kold er april begyndt. Nordlige og østlige vinde 

med klar luft gør kulden og frosten stærk og næsten utålelig på denne årstid, og skønt solen skinner 

varmt om dagen, så ligger isen i skyggen hele dagen igennem. Denne frost truer med megen skade. 

De frugttræer, som havde sat blomster, tabe sin frugt, dersom de ej have desto større læ af husene 

for vinden. Græsset, som er begyndt at gro, går bort, og rugen lider meget ved den stærke nattefrost 

og varme sol om dagen. Vilde Gud snart give en velsignet regn, så kunde vi endnu få et frugtbart år, 

da vinterkornet endnu står sig, og frugttræerne, som står blottet for vindene, endnu ikke har udviklet 

deres frugtknoppe, men med forsigtighed synes at gemme sine knopper for denne fjende. Himmelen 

velsigne os og vore agre og vore frugttræer ! Så går det kongen vel, mig og enhver borger vel, og 

den fattige kan håbe hjælp af vore overflødigheder. 

 

Observatoriet 

 

Den 16. april NV-vind/lufttryk 28.0.8/temperatur 7 ¼ grad 

Den 17. april N-vind/lufttryk 28.2.1/ temperatur 2½ grad 

Den 18. april SV-vind/lufttryk 27.9.0/temperatur 3 grader 

Den 19. april N-vind/lufttryk 27.10.7/temperatur 3 grader 

Den 20. april N-vind/lufttryk 28.0.2/temperatur 3 grader 

Den 21. april N-vind/lufttryk 28.5.1/temperatur 2 ¾ grad 

Den 22. april VSV-vind/lufttryk 28.0.2/ temperatur 5 ¾ grad 
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Andreholm i Skalholt stift på Island (i Kiøbenhavnske Tidender 26. april 1787) 

 

Her i landet har det været en mild vinter, end nogen kan erindre, så at jorden indtil marts måned 

aldrig har været tilfrosset. Grønt græs på marken har man set næst hele vinteren igennem, og man 

har opført huse, samt gærder af grønsvær lige til begyndelsen af marts. Men så mildt vejrliget har 

været i henseende til frost, så har det været ustadigt og ofte stormende, hvilket meget har hindret 

fiskeriet. 

 

Latinskolen er flyttet fra Skalholt til den nye købstad Reykjavik. 

 

Helsingør, 27. april 1787 

 

Den 24. april NV-vind med godt og stille vejr 

Den 25. april SØ-vind 

Den 26. april SØ-vind med stærk blæst 

Den 27. april S-vind 

 

Hamborg, 23. april 1787 

 

Efter at vi allerede i nogen tid har haft meget behageligt vejr, og fattet håb om at få et tidligt forår, 

eftersom træerne allerede viste sine blade og blomsterknopper ja endog fersken- og abrikostræerne 

allerede stod i fuld blomst, så har vinteren indfundet sig her på ny med en mængde sne og så streng, 

at termometret stod i forgårs morges 2 grader under frysepunktet. Uden at tale om den skade, som 

derved unægtelig var forårsaget, samt følgerne heraf, var det et meget sørgeligt syn for øjet, at se 

træer og tage, veje og marker bedækkede med sne. Herpå fulgte en stærk regn med storm og en 

meget kold luft, som næsten uafbrudt har vedholdt, fornemmelig i hele gaar og i dag formiddag. 

 

Observatoriet 

 

Den 23. april NV-vind/lufttryk 27.11.3/temperatur 5½ grad 

Den 24. april N-vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 5 ¼ grad 

Den 25. april SV-vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 7 grader 

Den 26. april SØ-vind/lufttryk 27.10.0/temperatur 9 ¼ grad 

Den 27. april S-vind/lufttryk 27.9.9/ temperatur 10 grader 

Den 28. april S-vind/lufttryk 27.7.0/temperatur 9½ grad 

Den 29. april S-vind/lufttryk 27.5.9/ temperatur 8 ¼ grad 

 

Horsens, 27. april 1787 

 

Den 17. april faldt her igen en usædvanlig frost, så vi frygtede, at kornet skulle tage skade, da 

kålplanterne gik ud i haverne. Kold blæst og frost vedholdte bestandig til den 26. april, da Gud 

bønhørte vore bønner og gav os igår sydlige vinde med en frugtbar regn. I dag er det afvekslende 

med varmt solskinsvejr og milde regnskyer, så at vi leve i det glade håb, at forsynet vil krone vort 

arbejde i marken med sin velsignelse. 

 

 

 

 



 

 

 

95 

Fåborg, 28. april 1787 

 

I mandags kl. 1 døde her i byen Karen Nielsdatter, 105 år gl. Hun var enke efter afgangne skipper 

Peder Gierup. 

 

Helsingør, 7. maj 1787 

 

Den 3. og 4. maj foranderlig vind af S og SV med tyk luft  

Den 5. og 6. maj NV-vind 

Den 7. maj SV-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 30. april SSV-vind/lufttryk 27.5.9/temperatur 7½ grad 

Den 1. maj SØ-vind/lufttryk 27.8.8/ temperatur 10 ¼ grad 

Den 2. maj NV-vind/lufttryk 27.9.6/temperatur 5 ¾ grad 

Den 3. maj SV-vind/lufttryk 28.1.4/temperatur 11 grader 

Den 4. maj V-vind/lufttryk 27.10.0/temperatur 9 grader 

Den 5. maj N-vind/lufttryk 27.9.8/temperatur 5½ grad 

Den 6. maj SØ-vind/lufttryk 28.3.2/temperatur 8 ¼ grad 

  

 

Helsingør, 11. maj 1787 

 

Den 8. maj SV-vind med godt og stille vejr 

Den 9. og 10. maj ØSØ-vind 

Den 11. maj Ø-vind med godt og stille vejr 

 

Observatoriet 

 

Den 7. maj NØ-vind/lufttryk 28.6.0/temperatur 9 ¼ grad 

Den 8. maj V-vind/lufttryk 28.5.0/temperatur10 ¼ grad 

Den 9. maj ØSØ-vind/lufttryk 28.1.7/temperatur 15 ¼ grad 

Den 10. maj SØ-vind/lufttryk 28.0.7/temperatur 15 ¼ grad 

Den 11. maj Ø-vind/lufttryk 27.10.9/ temperatur 14 ¾ grad 

Den 12. maj ØSØ-vind/lufttryk 27.11.4/ temperatur 17 ¾ grad 

Den 13. maj ØSØ-vind/lufttryk 27.11.9/temperatur 10½ grad 

 

Helsingør, 18. maj 1787 

 

Den 15. maj vinden østlig med stille vejr 

Den 16. maj NØ-vind 

Den 17. maj SØ-vind 

Den 18.maj NNV-vind 

 

Helsingør, 21. maj 1787 

 

Den 19. maj NV-vind med meget stille vejr 
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Den 20. maj NV-vind 

Den 21. maj SØ-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 14. maj SV-vind/lufttryk 28.1.9/temperatur 10 ¼ grad 

Den 15. maj N-vind/lufttryk 28.2.7/temperatur 7½ grad 

Den 16. maj NNØ-vind/lufttryk 28.7.1/temperatur 7 ¾ grad 

Den 17. maj SØ-vind/lufttryk 28.7.8/temperatur 8½ grad 

Den 18. maj NØ-vind/lufttryk 28.7.9/temperatur 9 ¼ grad 

Den 19. maj Ø-vind/lufttryk 28.8.8/temperatur 10½ grad 

Den 20. maj NNV-vind/lufttryk 28.8.9/ temperatur 12½ grad 

 

Livorno, 3. maj 1787 

 

I søndags nat blæste her en temmelig stærk storm. 

 

Helsingør, 25. maj 1787 

 

Den 22. maj NV-vind med stille og klar luft 

Den 23. maj NV-vind 

Den 24. maj vinden var foranderlig af V og SV med stille vejr 

Den 25. maj S-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 21. maj NØ-vind/lufttryk 28.7.9/temperatur 13 ¼ grad 

Den 22. maj NNV-vind/lufttryk 28.5.4/temperatur 15 ¼ grad 

Den 23. maj NNV-vind/lufttryk 28.1.3/temperatur 15½ grad 

Den 24. maj S-vind/lufttryk 27.10.7/temperatur 14 ¾ grad 

Den 25. maj SSV-vind/lufttryk 27.7.7/temperatur 13 grader 

Den 26. maj V-vind/lufttryk 27.8.4/temperatur 12 grader 

Den 27. maj VNV-vind/lufttryk 27.9.5/temperatur 11 ¼ grad 

 

Helsingør, 1. juni 1787 

 

Den 29. maj SSØ-vind med tyk luft og regnvejr 

Den 30. maj skiftende V og SV-vind med stille vejr 

Den 31. maj NV-vind med klar luft 

Den 1. juni NV-vind med klar luft og stille vejr 

 

Helsingør, 4. juni 1787 

 

Den 2. juni VNV-vind 

Den 3. juni NV-vind og meget godt og stille vejr 

Den 4. juni VNV-vind med klar luft og stærk blæst 
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Observatoriet 

 

Den 28. maj SSV-vind/lufttryk 27.11.2/temperatur 12 grader 

Den 29. maj SV-vind/lufttryk 27.10.0/temperatur 11½ grad 

Den 30. maj SV-vind/lufttryk 28.0.0/temperatur 11½ grad 

Den 31. maj NNV-vind/lufttryk 28.5.1/temperatur 14 grader 

Den 1. juni SV-vind/lufttryk 28.4.4/ temperatur 13 ¾ grad 

Den 2. juni NV-vind/lufttryk 28.1.7/temperatur 14 ¼ grad 

Den 3. juni V-vind/lufttryk 28.0.8/temperatur 11 ¾ grad 

 

London, 29. maj 1787 

 

Den 24. maj var der i Wellington i Sommersetshire et jordskælv med stærk storm. 

 

Helsingør, 8. juni 1787 

 

Den 5. juni VNV-vind med klar luft og stille vejr 

Den 6. juni NV-vind 

Den 7. juni VNV-vind 

Den 8. juni NV-vind      

 

Helsingør, 11. juni 1787 

 

Den 9. juni NV-vind med klar luft og stille vejr 

Den 10. juni NNØ-vind, meget godt vejr 

Den 11. juni ØNØ-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 4. juni NV-vind/lufttryk 28.1.8/temperatur 10 ¾ grad 

Den 5. juni SSØ-vind/lufttryk 28.0.2/temperatur 15 grader 

Den 6. juni N-vind/lufttryk 27.11.8/temperatur 12½ grad 

Den 7. juni NNV-vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 10 grader 

Den 8. juni V-vind/lufttryk 28.7.0/temperatur 14 ¾ grad 

Den 9. juni NØ-vind/lufttryk 28.8.4/temperatur 12½ grad 

Den 10. juni NØ-vind/lufttryk 28.8.0/temperatur 16 ¾ grad 

 

Helsingør, 18. juni 1787 

 

Den 13. juni SØ-vind 

Den 14. juni S-vind. Begge disse dage klar luft og stille vejr. 

Den 15. juni NV-vind, tyk luft og regnvejr 

Den 16. juni om formiddagen SØ-vind og klar luft, om eftermiddagen SV-vind 

Den 17. juni NV-vind, meget stille og godt vejr 

Den 18. juni NV-vind 
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Observatoriet 

 

Den 11. juni Ø-vind/lufttryk 28.6.6/temperatur 17 grader 

Den 12. juni ØSØ-vind/lufttryk 28.5.4/temperatur 17 grader 

Den 13. juni uvis vind/lufttryk 28.2.8/temperatur 18½ grad 

Den 14. juni S-vind/lufttryk 28.1.8/temperatur 19 ¾ grad 

Den 15. juni NØ-vind/lufttryk 28.1.3/temperatur 17 grader 

Den 16. juni SV-vind/lufttryk 28.1.3/ temperatur 18 ¼ grad 

Den 17. juni NV-vind/lufttryk 28.2.9/temperatur 15 ¼ grad 

 

Helsingør, 25. juni 1787 

 

Den 19. juni SØ-vind om formiddagen, SV-vind om eftermiddagen 

Den 20. juni VNV-vind, tyk luft og regnvejr 

Den 21. juni VNV-vind og regnvejr 

Den 22. juni N-vind 

Den 23. juni om formiddagen NV-vind med tyk luft, om eftermiddagen SV-vind 

Den 24. og 25. juni NV-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 18. juni V-vind/lufttryk 28.2.9/temperatur 15 ¼ grad 

Den 19. juni SSV-vind/lufttryk 28.2.4/temperatur 15 ¼ grad 

Den 20. juni VNV-vind/lufttryk 28.0.0/temperatur 14 grader 

Den 21. juni NV-vind/lufttryk 27.10.0/temperatur 12 grader 

Den 22. juni NNV-vind/lufttryk 27.11.3/temperatur 12 grader 

Den 23. juni NV-vind/lufttryk 27.11.1/temperatur 15 grader 

Den 24. juni NV-vind/lufttryk 28.1.2/temperatur 14 ¾ grad 

 

Helsingør, 29. juni 1787 

 

Den 27. og 28. juni VNV-vind med tyk luft og regnvejr 

Den 29. juni NV-vind med klar luft 

 

Helsingør, 2. juli 1787 

 

Den 30. juni VNV-vind om formiddagen, om eftermiddagen V-vind med stille og klart vejr 

Den 1. juli NV-vind, stille og klart vejr 

Den 2. juli NV-vind med tyk luft 

 

Observatoriet 

 

Den 25. juni VNV-vind/lufttryk 27.11.1/temperatur 14 ¾ grad 

Den 26. juni VNV-vind/lufttryk 27.10.0/temperatur 12½ grad 

Den 27. juni SSV-vind/lufttryk 28.0.9/temperatur 13 ¼ grad 

Den 28. juni V-vind/lufttryk 27.11.0/temperatur 14 ¼ grad 

Den 29. juni NV-vind/lufttryk 28.2.1/temperatur 13 grader 

Den 30. juni N-vind/lufttryk 28.3.1/temperatur 14 grader 
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Den 1. juli NV-vind/lufttryk 28.5.1/temperatur 16 grader 

 

 

Helsingør, 6. juli 1787 

 

Den 3. juli VNV-vind med stille og godt vejr 

Den 4. juli NV-vind med stærk blæst 

Den 5. juli NV-vind med klar luft og godt vejr 

Den 6. juli NV med tyk luft og stille vejr 

 

Helsingør, 9. juli 1787 

 

Den 6. juli ved middagstid gik vinden i syden 

Den 7. juli SSØ-vind, med klar luft og meget godt vejr 

Den 8. juli SSV med meget godt vejr 

Den 9. juli VSV-vind, klar luft og godt vejr 

 

Observatoriet 

 

Den 2. juli NV-vind/lufttryk 28.5.7/temperatur 13 ¾ grad 

Den 3. juli NV-vind/lufttryk 28.3.9/temperatur 13 ¾ grad 

Den 4. juli NNV-vind/lufttryk 28.3.1/temperatur 14 grader 

Den 5. juli NV-vind/lufttryk 28.3.3/temperatur 14½ grad 

Den 6. juli VSV-vind/lufttryk 28.2.3/temperatur 18½ grad 

Den 7. juli VSV-vind/lufttryk 27.11.2/temperatur 16½ grad 

Den 8. juli SV-vind/lufttryk 28.6.2 (må være 28.0.2, JER)/temperatur 17½ grad 

 

Helsingør, 16. juli 1787 

 

Den 14. juli SSV-vind og meget godt vejr, om eftermiddagen var vinden i SV 

Den 15. juli V-vind, stille og godt vejr 

Den 16. juli VNV-vind, klar luft og meget godt vejr 

 

Observatoriet 

 

Den 9. juli SV-vind/lufttryk 28.0.7/temperatur 17 ¼ grad 

Den 10. juli S-vind/lufttryk 28.1.9/temperatur 16½ grad 

Den 11. juli S-vind/lufttryk 27.11.4/temperatur 12½ grad 

Den 12. juli V-vind/lufttryk 27.10.7/temperatur 12 ¼ grad 

Den 13. juli V-vind/lufttryk 27.10.7/temperatur 15 ¼ grad 

Den 14. juli SSV-vind/lufttryk 27.10.9/temperatur 18 ¼ grad 

Den 15. juli NV-vind/lufttryk 28.0.9/temperatur 17½ grad 

 

  Helsingør, 23. juli 1787 

 

Den 18. juli SSV-vind tyk luft og regnvejr 

Den 19. juli VSV-vind, stille og godt vejr, men om eftermiddagen tyk luft og regnvejr 

Den 20. juli VNV-vind, tyk luft og bygevejr 
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Den 21. juli ØSØ-vind, klar luft og godt vejr 

Den 22. juli SSV-vind, stille og godt vejr 

Den 23. juli SSØ-vind, meget godt og stille vejr 

 

Observatoriet 

 

Den 16. juli SV-vind/lufttryk 28.2.1/temperatur 19 grader 

Den 17. juli SSV-vind/lufttryk 28.2.9/temperatur 17 ¾ grad 

Den 18. juli VSV-vind/lufttryk 28.0.7/temperatur 16 grader 

Den 19. juli V-vind/lufttryk 28.2.2/temperatur 15 ¾ grad 

Den 20. juli V-vind/lufttryk 28.2.6/temperatur 14½ grad 

Den 21. juli S-vind/lufttryk 28.0.4/temperatur 16 ¾ grad 

Den 22. juli SSV-vind/lufttryk 27.9.9/temperatur 16½ grad 

 

Helsingør, 27. juli 1787 

 

Den 24. juli SSØ-vind, godt og stille vejr 

Den 25. juli SSØ-vind, klar luft og stille vejr 

Den 26. juli SV-vind, tyk luft og regnvejr 

Den 27. juli SV-vind, tyk luft og regnvejr 

 

Helsingør, 30. juli 1787 

 

Den 28. juli NV-vind med stærkt bygevejr 

Den 29. juli om formiddagen skiftende vind fra N og NV, om eftermiddagen SØ-vind 

Den 30. juli SØ-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 23. juli SSV-vind/lufttryk 27.11.0/temperatur 18 grader 

Den 24. juli SV-vind/lufttryk 27.11.1/temperatur 18 grader 

Den 25. juli SV-vind/lufttryk 27.10.3/temperatur 16 grader 

Den 26. juli VSV-vind/lufttryk 27.10.0/temperatur 15 ¼ grad 

Den 27. juli VNV-vind/lufttryk 27.11.9/temperatur 15 grad 

Den 28. juli VNV-vind/lufttryk 28.2.3/temperatur 13 ¼ grad 

Den 29. juli SSV-vind/lufttryk 28.3.7/temperatur 16½ grad 

 

Helsingør, 3. august 1787 

 

Den 31. juli VSV-vind, klar luft og godt vejr 

Den 1. august VNV-vind, meget godt og stille vejr 

Den 2. august SSV-vind, klar luft og godt vejr 

Den 3. august NV-vind, klar luft og godt vejr 

 

Helsingør, 6. august 1787 

 

Den 4. august VNV-vind, godt og stille vejr 

Den 5. august NNV-vind, klar luft og stille vejr 
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Den 6. august SSØ-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 30. juli S-vind/lufttryk 28.1.9/temperatur 18 ¼ grad 

Den 31. juli SV-vind/lufttryk 28.1.7/temperatur 19 grader 

Den 1. august VNV-vind/lufttryk 28.2.7/temperatur 15 grader 

Den 2. august SV-vind/lufttryk 28.5.0/temperatur 18 ¼ grad 

Den 3. august NV-vind/lufttryk 28.7.1/temperatur 16 grader 

Den 4. august NV-vind/lufttryk 28.6.1/temperatur 15 ¼ grad 

Den 5. august NV-vind/lufttryk 28.5.2/temperatur 15½ grad 

 

Horsens, 31. juli 1787 

 

Vi har (Gud være lovet) haft i dette år et grødefuldt og velsignet år. Fugtig luft og regnskyer med 

solskin haver været hver dags bestandige afvekslinger. Kornet, ja endog bygget (sic!) har derved 

vokset overmåde godt, endog i sandige egne og mådelig jord. Nu i 3 dage har vi haft et herligt 

solskinsvejrlig, så vi har fået det meste hø bjerget; men da vi ville efter aspekterne få regn og 

ustadigt vejrligt, indtil hundedagene er forbi, så råder jeg mine landsmænd at opsætte kornhøsten så 

længe som muligt for at kunde få det velsignede korn vel i huset, såvel til menneskers nytte, som til 

kreaturernes fodring. 

 

Aalborg, 3. august 1787 

 

Tirsdag den 24. juli ca. kl. 15,30 slog lynet ned på en bondegård i Næsborg by i Slet herred. 

Plaskregn og hagl. Lynet slog også ned i nabosognet Salling, Skørp by. 

 

Odense, 7. august 1787 

 

Allerede i forrige uge begyndte høsten på visse steder heromkring, men i denne uge vil den for 

alvor tage sin begyndelse. Kornet står overalt heromkring, Gud være lovet, ypperligt og lover bedre 

tider end forhen. Rugen og havren har fortrinet, men bygget (sic!) står ikke fuldt så godt. 

 

Helsingør, 10. august 1787 

 

Natten mellem den 7. og 8. august var en stærk storm af NNV. 

Den 9. august VNV-vind med stille vejr, dog tyk luft og regn 

Den 10. august VNV-vind, stille vejr og tyk luft. 

 

Observatoriet 

 

Den 6. august S-vind/lufttryk 28.2.9/temperatur 18 ¼ grad 

Den 7. august NV-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 14 ¾ grad 

Den 8. august NV-vind/lufttryk 28.4.9/temperatur 13 grader 

Den 9. august NV-vind/lufttryk 28.4.0/temperatur 17 grader 

Den 10. august SV-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 18 ¼ grad 

Den 11. august NV-vind/lufttryk 28.2.0/ temperatur 17 grader 

Den 12. august V-vind/lufttryk 28.1.6/ temperatur 15 ¾ grad 
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Helsingør, 17. august 1787 

 

Den 14. august blæste det hårdt af NNV, tyk luft og ubestandigt vejr 

Den 15. og 16. august NV-vind, klar luft og godt vejr 

Den 16. august om eftermiddagen blev vinden SSØ  

Den 17. august SSØ-vind, klar luft og meget godt vejr 

 

Bogense, 15. august 1787 

 

Den tunge luft og det afvekslende foranderlige vejr, som jævnligen har givet os regn, har til dels 

hindret sæden, at den ikke så hastig har modnedes som i de varme somre; til dels har det givet os 

anledning til at opsætte vor høst sålænge som muligt, da vi efter aspekterne ikke have ventet noget 

stadigt vejr før efter hundedagene; men da kornet nu er modent, så har vi begyndt vor høst i disse 

dage, uagtet det regnede i løverdags, søndags og mandags og gav illinger, blæst og blandinger med 

torden. 

 

Helsingør, 20. august 1787 

 

Den 18. august SSØ-vind, tyk luft og regnvejr 

Den 19. august SSØ-vind stærk regn og tyk luft 

Den 20. august ligeledes stærk regn med torden 

 

Observatoriet 

 

Den 13. august NV-vind/lufttryk 27.11.8/temperatur 15 grader 

Den 14. august NV-vind/lufttryk 28.1.3/temperatur 12 ¾ grad 

Den 15. august uvis vind/lufttryk 28.1.7/temperatur 14 grader 

Den 16. august uvis vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 15 ¼ grad 

Den 17. august SØ-vind/lufttryk 28.2.9/temperatur 18 ¼ grad 

Den 18. august V-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 18 grader 

Den 19. august V-vind/lufttryk 28.0.8/temperatur 18 grader 

 

Helsingør, 27. august 1787 

 

Den 21. august VSV-vind, tyk luft og regnvejr 

Den 22. august VSV-vind med bestandigt regnvejr 

Den 23. august om formiddagen VNV-vind, om eftermiddagen SV-vind, tyk luft og regnvejr 

Den 24. august NV-vind 

Den 25. august om formiddagen VNV-vind, tyk luft og regnvejr, men om eftermiddagen SØ-vind 

Den 26. august SSØ-vind, tyk luft med bestandig regn 

Den 27. august SSV-vind, tyk luft og regnvejr 

 

Observatoriet 

 

Den 20. august SV-vind/lufttryk 28.0.8/temperatur 14 ¼ grad 

Den 21. august NV-vind/lufttryk 28.3.1/temperatur 14 grader 

Den 22. august VNV-vind/lufttryk 28.3.7/temperatur 14 ¾ grad 
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Den 23. august V-vind/lufttryk 27.9.9/temperatur 14½ grad 

Den 24. august V-vind/lufttryk 27.10.1/temperatur 12 grader 

Den 25. august VSV-vind/lufttryk 27.10.0/temperatur 14½ grad 

Den 26. august V-vind/lufttryk 27.10.0/temperatur 14 grader 

 

Helsingør, 31. august 1787 

 

Mandag formiddag den 27. august NV-vind 

Den 28. og 29. august VNV-vind, klar luft og godt vejr 

Den 30. august NV-vind med tyk luft, dog godt vejr 

Den 31. august NV-vind, stille vejr med tyk luft  

 

Observatoriet 

 

Den 27. august VNV-vind/lufttryk 27.11.1/temperatur 15 grader 

Den 28. august SV-vind/lufttryk 28.0.5/temperatur 14½ grad 

Den 29. august NØ-vind/lufttryk 28.1.5/temperatur 14 ¼ grad 

Den 30. august N-vind/lufttryk 28.4.6/temperatur 16 grader 

Den 31. august NØ-vind/lufttryk 28.3.6/temperatur 15 grader 

Den 1. september N-vind/lufttryk 28.5.5/temperatur 15 grader 

Den 2. september NØ-vind/lufttryk 28.6.1/temperatur 16 grader 

 

Helsingør, 7. september 1787 

 

Den 4. september NV-vind, stille og godt vejr 

Den 5. september NV-vind om formiddagen, men om eftermiddagen SSØ-vind med klar luft og 

godt vejr 

Den 6. september SØ-vind, klar luft og godt vejr 

Den 7. september NNV-vind, tyk luft og stille vejr 

 

Torvepriserne er for rug 20 mark og for byg 13 mark.  

 

Observatoriet 

 

Den 3. september NNØ-vind/lufttryk 28.6.4/temperatur 14 grader 

Den 4. september uvis vind/lufttryk 28.7.9/temperatur 14 grader 

Den 5. september NV-vind/lufttryk 28.6.4/temperatur 15 grader 

Den 6. september uvis vind/lufttryk 28.5.6/temperatur 16½ grad 

Den 7. september SØ-vind/lufttryk 28.3.7/temperatur 14 ¼ grad 

Den 8. september V-vind/lufttryk 28.4.4/ temperatur 16 ¾ grad 

Den 9. september N-vind/lufttryk 28.1.8/ temperatur 11 ¾ grad 

 

Helsingør, 14. september 1787 

 

Den 9. september SSØ-vind med meget godt vejr 

Den 10. og 11. september SSØ-vind, meget klar luft og godt vejr 

Den 12. september NNØ-vind, stille og godt vejr 

Den 13. september NNØ-vind, stille vejr 
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Den 14. september NØ-vind, meget godt og stille vejr 

 

Helsingør, 17. september 1787 

 

Den 15. september om formiddagen N-vind, om eftermiddagen SSØ-vind, klar luft og godt vejr 

Den 16. september SØ-vind, klar luft og godt vejr 

Den 17. september SSØ-vind, tyk luft og regnvejr 

 

Observatoriet 

 

Den 10. september NNØ-vind/lufttryk 28.5.6/temperatur 11 grader 

Den 11. september SV-vind/lufttryk 28.6.3/temperatur 14 ¼ grad 

Den 12. september uvis vind/lufttryk 28.5.4/temperatur 15½ grad 

Den 13. september NØ-vind/lufttryk 28.4.3/temperatur 11½ grad 

Den 14. september NØ-vind/lufttryk 28.4.6/temperatur 9½ grad 

Den 15. september S-vind/lufttryk 28.4.3/temperatur 10 ¼ grad 

Den 16. september SV-vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 11 ¼ grad 

 

Vendsyssel, 12. september 1787 

 

Vi har nu fra denne måneds begyndelse haft det ønskeligste og bedste høstvejr, så det meste korn 

overalt er kommet tørt og godt i hus. Det fylder godt i laden, og man håber, at det også vil give 

overflødig i skæppen, altså at tiderne blive bedre end de hidindtil haver været, når alene landprang 

kunne ophøre og de tilbørlig vorde afstraffede, som hermed omtræffes. 

 

Helsingør, 21. september 1787 

 

Den 18. og 19. september SSV-vind, klar luft og godt vejr 

Den 20. september SSV-vind 

Den 21. september SSV-vind, klar luft og meget godt vejr 

 

Observatoriet 

 

Den 17. september S-vind/lufttryk 27.8.0/temperatur 13 ¾ grad 

Den 18. september SSV-vind/lufttryk 27.7.7/temperatur 13 ¼ grad 

Den 19. september SSØ-vind/lufttryk 27.8.8/temperatur 13 ¼ grad 

Den 20. september VSV-vind/lufttryk 27.10.8/temperatur 13½ grad 

Den 21. september SV-vind/lufttryk 28.3.8/temperatur 13 ¼ grad 

Den 22. september S-vind/lufttryk 28.3.6/temperatur 14 ¼ grad 

Den 23. september NV-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 13½ grad 

 

Helsingør, 28. september 1787 

 

Den 25. og 26. september SSV-vind, stille og godt vejr 

Den 27. september VSV-vind, tyk luft og regnvejr 

Den 28. september VSV-vind, klar luft og godt vejr 
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Observatoriet 

 

Den 24. september SV-vind/lufttryk 28.4.0/temperatur 14 ¼ grad 

Den 25. september SV-vind/lufttryk 28.3.0/ temperatur 15 grader 

Den 26. september SØ-vind/lufttryk 28.1.3/temperatur 14 ¾ grad 

Den 27. september SSV-vind/lufttryk 27.11.3/temperatur 15½ grad 

Den 28. september N-vind/lufttryk 27.16 (sic!).1/temperatur 8 ¼ (sic!) grad 

Den 29. september V-vind/lufttryk 28.2.8/temperatur 10 ¼ grad 

Den 30. september SØ-vind/lufttryk 28.3.4/temperatur 10½ grad 

 

Helsingør, 5. oktober 1787 

 

Den 2. oktober SSØ-vind, klar luft og godt vejr om formiddagen, men om eftermiddagen tyk luft, 

regnvejr og stærk storm af SSØ 

Den 3. oktober SSØ-vind med stærk storm, og var samme adskillige gange så stærk, at skibene her 

på rheden drev for tvende ankre 

Den 4. oktober ØSØ-vind med stærk blæst 

Den 5. oktober SØ-vind, klar luft og meget godt vejr 

 

Observatoriet 

 

Den 1. oktober SØ-vind/lufttryk 28.4.1/temperatur 11 grader 

Den 2. oktober ØSØ-vind/lufttryk 28.5.6/temperatur 12 ¼ grad 

Den 3. oktober ØSØ-vind/lufttryk 28.3.1/temperatur 11 ¼ grad 

Den 4. oktober SSV-vind/lufttryk 28.3.0/temperatur 13½ grad 

Den 5. oktober SSØ-vind/lufttryk 28.5.9/temperatur 14 ¾ grad 

Den 6. oktober SSØ-vind/lufttryk 28.6.9/temperatur 14 ¼ grad 

Den 7. oktober S-vind/lufttryk 28.7.0/temperatur 13 ¼ grad 

 

Helsingør, 12. oktober 1787 

 

Den 9. oktober SSØ-vind, klar luft og godt vejr 

Den 10. oktober SV til V-vind, meget godt vejr 

Den 11. oktober SSØ-vind klar luft og godt vejr 

Den 12. oktober SSV-vind, tyk luft og stille vejr 

 

Helsingør, 15. oktober 1787 

 

Den 13. oktober ØSØ-vind, klar luft og godt vejr 

Den 14. oktober ØNØ-vind om formiddagen, om eftermiddagen VSV-vind, hele dagen tyk luft med 

regn 

Den 15. oktober VSV-vind, tyk luft og regnvejr 

 

Observatoriet 

 

Den 8. oktober S-vind/lufttryk 28.5.2/temperatur 12 ¾ grad 

Den 9. oktober uvis luft/lufttryk 28.3.5/temperatur 12 ¼ grad 
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Den 10. oktober S-vind/lufttryk 27.11.0/temperatur 11½ grad 

Den 11. oktober S-vind/lufttryk 27.8.3/temperatur 15 ¼ grad 

Den 12. oktober VSV-vind/lufttryk 27.10.9/temperatur 10 ¾ grad 

Den 13. oktober S-vind/lufttryk 27.10.3/temperatur 11 ¼ grad 

Den 14. oktober NØ-vind/lufttryk 27.8.0/temperatur 8 ¾ grad 

 

Helsingør, 22. oktober 1787 

 

Den 16. og 17. oktober SSØ-vind, meget stille vejr, den første dag klar luft, men den anden dag 

bestandig regn og tyk luft 

Den 18. oktober SSØ-vind, tyk luft og bestandig regnvejr 

Den 19. oktober N-vind, tyk luft og regnvejr 

 

Observatoriet 

 

Den 15. oktober NV-vind/lufttryk 28.0.4/temperatur 8 ¼ grad 

Den 16. oktober S-vind/lufttryk 28.3.5/temperatur 10 ¾ grad 

Den 17. oktober S-vind/lufttryk 28.2.7/temperatur 10 ¾ grad 

Den 18. oktober S-vind/lufttryk 27.10,8/temperatur 10 ¾ grad 

Den 19. oktober NNV-vind/lufttryk 27.11.1/temperatur 8 ¼ grad 

Den 20. oktober NNØ-vind/lufttryk 28.0.0/temperatur 9 ¼ grad 

Den 21. oktober N-vind/lufttryk 28.0.1/temperatur 9 ¼ grad 

 

Helsingør, 26. oktober 1787 

 

Den 21. oktober SSØ-vind, klar luft og godt vejr 

Den 22. og 23. oktober VSV-vind, meget godt og stille vejr 

Den 24. oktober om formiddagen SSV-vind, klar luft og godt vejr, om eftermiddagen SSØ-vind, tyk  

 luft og bygevejr 

Den 26. oktober SØ-vind med stille vejr 

 

Observatoriet 

 

Den 22. oktober V-vind/lufttryk 28.0.1/temperatur 8 ¼ grad 

Den 23. oktober SV-vind/lufttryk 27.10.0/temperatur 10 grader 

Den 24. oktober V-vind/lufttryk 28.1.0/temperatur 10 ¾ grad 

Den 25. oktober SSV-vind/lufttryk 28.0.2/temperatur 8 ¾ grad 

Den 26. oktober SØ-vind/lufttryk 27.10.1/temperatur 7 grader 

Den 27. oktober NNØ-vind/lufttryk 28.0.3/temperatur 6 ¼ grad 

Den 28. oktober uvis vind/lufttryk 28.3.1/temperatur 6½ grad 

 

Helsingør, 2. november 1787 

 

Den 30. oktober SSØ-vind, klar luft og meget godt vejr 

Den 31. oktober SSØ-vind, tyk luft og regnvejr 

Den 1. november SSV-vind med tyk luft og stærk regn 

Den 2. november N-vind, stille vejr med regn og snefog 
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Observatoriet 

 

Den 29. oktober NØ-vind/lufttryk 28.3.2/temperatur 5 grader 

Den 30. oktober VSV-vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 6 ¼ grad 

Den 31. oktober NNØ-vind/lufttryk 27.11.1/temperatur 7 grader 

Den 1. november V-vind/lufttryk 27.6.9/temperatur 9 grader 

Den 2. november NV-vind/lufttryk 27.8.3/temperatur 3 ¾ grad 

Den 3. november Ø-vind/lufttryk 27.10.7/temperatur 3 ¼ grad 

Den 4. november V-vind/lufttryk 28.1.5/temperatur 6½ grad 

 

Helsingør, 9. november 1787 

 

Den 5. november SSV-vind, tyk luft og regnvejr 

Den 6. og 7. november VSV-vind med stærk blæst, tyk luft og regnvejr 

Den 8. november V-vind, meget godt vejr med klar luft  

Den 9. november S-vind, tyk luft med regn 

 

Den 7. november skulle kongen af Sverige sejle fra Helsingør til Helsingborg, men udsatte rejsen til 

næste dag på grund af uroligt vejr og stærk søgang. 

 

Observatoriet 

 

Den 5. november VSV-vind/lufttryk 27.9.4/temperatur 7 grader 

Den 6. november VSV-vind/lufttryk 27.8.5/ temperatur 8 ¼ grad 

Den 7. november VSV-vind/lufttryk 27.7.8/temperatur 7 ¾ grad 

Den 8. november V-vind/lufttryk 27.10.3/ temperatur 7 ¼ grad 

Den 9. november SV-vind/lufttryk 27.7.2/temperatur 8 ¼ grad 

Den 10. november NNV-vind/lufttryk 28.1.1/temperatur 8½ grad 

Den 11. november SØ-vind/lufttryk 28.3.6/temperatur 8 ¼ grad 

 

Helsingør, 16. november 1787 

 

Den 12. og 13. november SSV-vind, med tyk luft og regnvejr 

Den 14. november NØ-vind, tyk luft og snefog tilligemed frostvejr 

Den 15. november NØ-vind, klar luft med frostvejr 

Den 16. november VSV-vind, tyk luft med stille vejr 

 

Observatoriet 

 

Den 12. november SØ-vind/lufttryk 28.0.5/temperatur 7½ grad 

Den 13. november SØ-vind/lufttryk 27.10.0/ temperatur 7 ¼ grad 

Den 14. november NNØ-vind/lufttryk 27.11.0/temperatur 0 grader 

Den 15. november NØ-vind/lufttryk 28.2.7/temperatur -1 ¼ grad 

Den 16. november N-vind/lufttryk 28.1.2/temperatur 4 ¾ grad 

Den 17. november VSV-vind/lufttryk 28.0.8/temperatur 2 ¼ grad 

Den 18. november V-vind/lufttryk 27.9.2/temperatur 3 ¾ grad 

Den 19. november NV-vind/lufttryk 27.10.6/temperatur 3 grader 

Den 20. november NØ-vind/lufttryk 28.0.4/temperatur - 4 ¼ grad 
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Den 21. november NV-vind/lufttryk 28.1.3/temperatur - ¾ grad 

Den 22. november SV-vind/lufttryk 27.8.8/temperatur 3 ¼ grad 

Den 23. november V-vind/lufttryk 27.5.3/temperatur 4 grader 

Den 24. november N-vind/lufttryk 27.7.8/temperatur - ¼ grad 

Den 25. november NNV-vind/lufttryk 28.3.4/ temperatur - 5 grader 

Den 26. november uvis vind/lufttryk 28.8.2/temperatur - 4 grader 

Den 27. november NV-vind/lufttryk 28.8.9/temperatur - ¼ grad 

Den 28. november Ø-vind/lufttryk 28.9.3/temperatur -½ grad 

Den 29. november NV-vind/lufttryk 28.6.0/temperatur 1½ grad 

Den 30. november N-vind/lufttryk 28.6.0/temperatur 1 grad 

Den 1. december uvis vind/lufttryk 28.5.1/temperatur 2½ grad 

Den 2. december NØ-vind/lufttryk 28.1.9/temperatur 2 ¾ grad 

Den 3. december SØ-vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 2 ¾ grad 

Den 4. december SØ-vind/lufttryk 28.0.7/temperatur 2½ grad 

Den 5. december S-vind/lufttryk 28.0.1/temperatur 4 ¼ grad 

Den 6. december S-vind/lufttryk 28.2.0/temperatur 3½ grad 

Den 7. december NV-vind/lufttryk 27.11.7/temperatur 2 ¼ grad 

Den 8. december uvis vind/lufttryk 28.1.3/temperatur 2½ grad 

Den 9. december SØ-vind/lufttryk 28.1.2/temperatur 0 grader 

Den 10. december SØ-vind/lufttryk 28.1.0/temperatur 1 ¼ grad 

Den 11. december SV-vind/lufttryk 28.0.0/temperatur 4 ¼ grad 

Den 12. december SSV-vind/lufttryk 27.11.6/temperatur 5 ¼ grad 

Den 13. december V-vind/lufttryk 27.10.7/temperatur 6 grader 

Den 14. december V-vind/lufttryk 27.11.5/temperatur 3½ grad 

Den 15. december S-vind/lufttryk 27.8.3/temperatur 5 grader 

Den 16. december V-vind/lufttryk 27.7.0/temperatur 3½ grad 

 

Helsingør, 21. december 1787 

 

Den 18., 19. og 20. december SØ-vind, klar luft og frost, dog er der endnu ingen is i Sundet 

Den 21. december NØ-vind med tyk luft og frostvejr 

 

Observatoriet 

 

Den 17. december NV-vind/lufttryk 27.11.7/temperatur - ½ grad 

Den 18. december ØNØ-vind/lufttryk 27.11.8/temperatur - 2 ¾ grad 

Den 19. december Ø-vind/lufttryk 28.0.0/temperatur - 2 ¼ grad 

Den 20. december ØNØ-vind/lufttryk 27.11.8/ temperatur - 2 ¼ grad 

Den 21. december ØNØ-vind/lufttryk 28.0.2/temperatur - 1 ¼ grad 

Den 22. december NNØ-vind/lufttryk 27.10.7/temperatur - 1 ¼ grad 

Den 23. december NØ-vind/lufttryk 27.8.9/temperatur - 1 ¾ grad 

 

Helsingør, 31. december 1787 

 

Den 23., 24. og 25. december NØ-vind med frost og snefog 

Den 26. og 27. december tyk luft, tøvejr og regn 

Den 28. og 29. december SSV-vind med tyk luft og regnvejr 

Den 30. december om formiddagen SV-vind og tyk luft, om eftermiddagen SSØ-vind og stille vejr 
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Den 31. december SØ-vind, tyk luft og stille vejr 

 

Observatoriet 

 

Den 24. december NØ-vind/lufttryk 27.11.0/temperatur - 4½ grad 

Den 25. december Ø-vind/lufttryk 27.11.6/temperatur - ½ grad 

Den 26. december ØNØ-vind/lufttryk 27.10.7/temperatur - 1 ¼ grad 

Den 27. december NØ-vind/lufttryk 28.0.9/temperatur - 3 grader 

Den 28. december NV-vind/lufttryk 28.5.0/temperatur 1½ grad 

Den 29. december NV-vind/lufttryk 28.4.9/temperatur 2½ grad 

Den 30. december uvis vind/lufttryk 28.4.4/temperatur ¾ grad 
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 vind tryk  

Januar 1787 

 

Vejrligobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationerne 

er foretaget i København (K). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

1787. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 vsv 768,2 (K) råt og fugtigt vejr, senere regn og tåge. I Helliggejst kirke. I København fø-

des ligeså mange drenge som piger. 

Nr. Tulstrup: ”finregn og blæst det meste af dagen” 

Helsingør: ”tyk luft og regn” 

 1,9 

2 nv 771,0 (K) nattefrost og stærk tø om dagen med tåge. Om aftenen hos Suhms med fru 

Rheder og Breuer, fru Lysholm, begge døtre Kamf, Sehestedt, Mette le Jeune, 

baron Holst og professor Winsløv. 

Nr. Tulstrup: ”klart vejr og lidt frost” 

Helsingør: ”klar luft” 

 0,1 

3 v 769,2 (K) nattefrost, siden våd tåge. Spist om aftenen hos fru Rheder. Ildløs i Møllers 

bryggergård i Rådhusstræde. 

Helsingør: ”sydvestlig vind med snevejr” 

 0,3 

4 v 760,8 (K) mild frost. Folketallet var i København den 1/11 1786 87.801. 

Helsingør: ”vestenvind med mild luft” 

 2,2 

5 nv 763,0 (K) mild frost 

Helsingør: ”vestenvind med godt og stille vejr” 

 2,8 

6 nø 771,2 (K) ren frost og blæst. Læst Münchhausens Wunderbare Reisen. Gamle og 

grove løgne. 

Nr. Tulstrup: ”frost” 

-3,3 

7 vnv 777,0 (K) ren frost. I Helliggejst kirke. -3,6 
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8 nv 769,8 (K) frost, siden regn og tåge 

Nr. Tulstrup: ”lidt frost” 

 2,2 

9 stille 777,0 (K) frostvejr. Sendt en vase til fru Hielmstiernes geburtsdag. 

Helsingør: ”vestenvind med godt og stille vejr” 

 1,3 

10 nv 776,8 (K) tøvejr. Om aftenen hos fru Rheders og så taskenspilleren jøden Jonas. 

Nr. Tulstrup: ”tøvejr” 

Helsingør: ”stille vejr med meget tyk luft” 

 1,0 

11 nv 773,0 (K) frost og tåge 

Helsingør: ” godt og stille vejr med meget tyk luft” 

 1,3 

12 sø 769,8 (K) frost og tåge 

Helsingør: ”nordvestenvind, senere sydøstenvind” 

-0,8 

13 sø 768,4 (K) frost og tåge 

Nr. Tulstrup: ”frøs lidt og tøet af og til i nogle dage” 

 0,1 

14 stille 766,0 (K) frost og tyk luft. I Helliggejst kirke. Etatsråd v. Hemmert var hér. 

Helsingør: ”godt klart og stille vejr med søndenvind” 

-1,4 

15 ønø 767,2 (K) frost og tyk luft. I Landkommissionen. -2,0 

16 sø 766,0 (K) frost og tyk luft 

Helsingør: ”søndenvind, klart vejr og stille” 

 0,1 

17 sø 765,8 (K) frost og mørk luft 

Helsingør: ”vestenvind og stille vejr” 

 0,1 

18 nv 766,0 (K) frost og mørk luft, på frysepunktet 

Helsingør: ”nordvestenvind” 

  0,1 

19 vnv 767,4 (K) fugtigt vejr. Spist om aftenen hos fru Rheder med Pohl; der blev drukket fru 

Hielmstiernes skål. 

Helsingør: ”sydvestenvind” 

-0,5 

20 nv 753,8 (K) sne om natten og tøvejr 

Helsingør: ”stille vejr” 

-2,0 

21 nv 752,4 (K) tø og sne. I Helliggejst kirke og Vor Frue kirke. 

Helsingør: ”godt og stille vejr” 

 0,1 
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22 n 761,8 (K) stærk frost og nordlys om aftenen. Om eftermiddagen i Landkommissionen. 

Det første ark er trykt af Egedes Th. á Kempis på grønlandsk. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

-3,9 

23 v 757,4 (K) stærk frost med isslag 

Helsingør: ”vestenvind” 

-0,2 

24 n 757,2 (K) frost og blæst 

Nr. Tulstrup: ”det begyndte at fryse” 

Helsingør: ”stærk nordvestenblæst” 

 1,6 

25 nnø 771,8 (K) frost og blæst. I Landvæsenskommissionen. 

Nr. Tulstrup: ”meget klart vejr både nat og dag og begyndt at fryse hårdt” 

Klemensker: ”det var ganske klart på Poulsdag” 

-0,5 

26 ø 773,6 (K) frost og blæst og stærk storm om aftenen. Spist om aftenen hos Suhms med 

bl.a. Bugge, Hviid, Sandorf og Pohl. 

Helsingør: ” vestenvind, der drejede til østsydøst” 

-0,2 

27 øsø 768,4 (K) frost og blæst 

Nr. Tulstrup: ”gråvejr, blæst og hård frost” 

 0,1 

28 ssø 770,5 (K) frost og blæst. I Helliggejst kirke. Geheimeråd Stampes geburtsdag, født i 

1713. 

Helsingør: ”sydøstenvind, klar luft og stærk blæst” 

-0,8 

29 s 772,4 (K) frost og blæst 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at tø lidt og blev sådan ved i den uge” 

Helsingør: ”østenvind” 

-2,4 

30 sv 772,4 (K) isslag. I America opdages Rudera en stad bygget for 800 år siden.  1,9 

31 v 770,5 (K) tøvejr og tåge. Om aftenen hos fru Rheders.  4,1 

 

Januar 1787 

 

Temperatur: 0,0 gr. C 

Tryk: 767,6 mm Hg 
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 vind tryk  

Februar 1787 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København (K). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

1787. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

temp. 

1 v 764,8 (K) tøvejr. I Landkommissionen.  4,0 

2 v 768,8 (K) tøvejr 

Nr. Tulstrup: ”tyk tåget luft” 

 0,6 

3 v 764,6 (K) tøvejr 

Nr. Tulstrup: ”tyk tåget luft” 

 0,2 

4 nv 754,4 (K) tøvejr og fugtigt. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”for det meste klart vejr” 

 2,4 

5 nv --- (K) tøvejr og fugtigt. I Landvæsenskommissionen.  2,7 

6 stille 760,5 (K) tøvejr og fugtigt 

Nr. Tulstrup: ”dagsregn” 

Helsingør: ”sydøstenvind” 

 0,2 

7 stille 757,2 (K) stærk regn 

Helsingør: ”sydøstenvind med stærk storm” 

 2,1 

8 v 754,8 (K) fugtigt vejr. I Landvæsenskommissionen. 

Helsingør: ”sydvestenvind” 

 3,1 

9 v 760,5 (K) regnvejr. Justitsråd Fridsch i Højesteret køber Ørholm for 18.000 rdr. I so-

cietetet, hvor landmålerne viste deres kort. Om aftenen hos Suhms med fru Rhe-

der og Breuer, Bugge, Hviid og Pohl. 

Helsingør: ”sydvestenvind med godt og stille vejr” 

 1,2 

10 s 753,0 (K) regnvejr  2,7 
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Helsingør: ”sydøstenvind” 

11 v 745,5 (K) regn og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”regn og stærk blæst om formiddagen” 

 3,7 

12 ssø 741,2 (K) regn og fugtigt vejr. I Landvæsenskommissionen. 

Helsingør: ”sydøstenvind” 

 2,1 

13 s 738,4 (K) regn og fugtigt vejr  3,4 

14 ssv 746,4 (K) tåget, imellem tø og frost  2,4 

15 sv 762,2 (K) tåget, imellem tø og frost. I Landvæsenskommissionen abs. Colbiørnsen.  3,1 

16 v 758,0 (K) tåget, siden blæst og regn. Læst justitsråd Bagers afhandling om landvæse-

net med stor fornøjelse i betragtning af hans alder og omstændigheder. 

 4,9 

17 vnv 756,4 (K) regn og blæst. Fru Rheder ude på Ørholm. 

Helsingør: ”vestenvind med tykt vejr og regnvejr” 

 5,2 

18 v 745,5 (K) blæst og regn. I Helliggejst kirke. De 3 kugler blæste ned af Tyske kirkes 

spir. 

Nr. Tulstrup: ”meget stærk sydvestlig blæst” 

Helsingør: ”stærk vestsydvestenstorm” 

 6,5 

19 nv 756,4 (K) blæst og kulde med solskin. I Helliggejst kirke og i Landvæsenskommissio-

nen. 

Helsingør: ”vestsydvestenvind med stærk blæst” 

 4,3 

20 nv 761,4 (K) blæst og kulde med solskin. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”meget klart vejr og begyndt at fryse” 

 2,4 

21 nnø 763,0 (K) frost, solskin og blæst. I Vor Frue kirke, hvor hr. Steenberg var prædikant 

for hr. Vogelius. 

Helsingør: ”nordvestenvind” 

 1,2 

22 nø 764,6 (K) frost, solskin og blæst. I Landvæsenskommissionen. 

Helsingør: ”nordenvind” 

-1,2 

23 nø 767,2 (K) frost, solskin og blæst. I societetet abs. Jacobi, som har podagra. Bugge 

forelæste om observationer i Norge, Island og på Bornholm. 

Nr. Tulstrup: ”klar frost” 

Helsingør: ”nordenvind” 

-2,8 
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24 stille 766,2 (K) frost, solskin og blæst -3,1 

25 sv 763,8 (K) kulde og sneskyer 

Nr. Tulstrup: ”der kom lidt sne” 

 0,0 

26 vnv 763,0 (K) stærk tåge og slemt vejr. I Landkommissionen. 

Nr. Tulstrup: ”tøet lidt” 

Helsingør: ”sydvestenvind og stille vejr” 

 1,2 

27 v 763,8 (K) tåge og tøvejr. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”sydvestenvind og stille vejr” 

 1,8 

28 ssv 756,8 (K) blæst og tø. I Vor Frue kirke. Udlæst med fornøjelse Gil Blas. Det er længe 

siden, jeg læste romaner sidst.  

Nr. Tulstrup: ”der kom en god regn om eftermiddagen, vinden var mest i syd” 

Helsingør: ”stærk sydøstlig blæst” 

 3,4 

 

Februar 1787 

Temperatur: 2,1 gr. C 

Tryk: 757,7 mm Hg 

 

 vind tryk  

Marts 1787 

 

Vejrligobservationerne 6. - 31. marts er fra fregatten ”Bornholm” fortøjet i 

Flåden fra den 6.- 9. marts, fra den 10.- 22. marts fortøjet ved Kastelspynten, 

den 23. marts under sejl mod Helsingør og fra den 24.- 31. marts fortøjet på 

Helsingør rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

1787. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne 1. - 5. marts er fra København og foretaget kl. 

12. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

temp. 
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Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

1 vnv 753,4 (K) regnvejr. I Landbokommissionen.  5,3 

2 v 741,2 (K) regnvejr  5,9 

3 v 740,5 (K) blæst og regn 

Nr. Tulstrup: ”meget stærk blæst” 

 5,9 

4 s 739,8 (K) regnvejr. I Helliggejst kirke og Vor Frue kirke. 

Nr. Tulstrup: ”regnet, om aftenen kom lidt sne, og det begyndte at fryse hårdt” 

 3,4 

5 ø 761,4 (K) solskin med stærk frost og sne. I Landvæsenskommissionen. 

Nr. Tulstrup: ”klart vejr og frost, derefter omskifteligt vejr” 

-1,5 

6 sø 760,5 (13) sø 3 rm regnbyger (05) øsø u regnbyger (06) øsø stærk storm 

(K) frostvejr. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”sydøstenvind” 

 0,2 

7 sø 753,6 (13) sø m regnbyger (07) ssø 3 rm (11) ssø u bygeluft 

(K) blæst og frost. I Frue kirke, hvor provst Schiønheyder prædikede. 

Helsingør: ”stærk sydøstenstorm” 

 0,6 

8 sø 763,0 (13) sø rm tyk luft (01) øsø 3 rm tyk luft og regn (20) sø m grå luft 

(K) tøvejr. I Landvæsenskommissionen. 

Helsingør: ”stormen varede til hen ad middag” 

 2,2 

9 ssø 762,2 (13) ssø 3 rm tyk luft (10) ssø rm tyk luft (23) ssø 3 rm snebyger 

(K) tøvejr, men stærk frost om aftenen 

Helsingør: ”sydlig vind, godt og stille vejr” 

 0,2 

10 sø 755,8 (13) sø 3 rm tyk luft (01) ssø 2 rm grå luft (22) s 2 rm bygeluft 

(K) frost og sne 

Nr. Tulstrup: ”der kom lidt sne om morgenen, siden blev det godt vejr” 

 0,2 

11 sv 756,0 (13) sv rm grå luft (07) s rm grå luft (21) ssv m blandet luft 

(K) småregn og blæst. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”lidt finregn af og til” 

Helsingør: ”sydøstenvind” 

 2,8 

12 sv 772,0 (13) sv b blandet luft (05) ssv b tåget luft  4,7 
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(K) nattefrost, solskin og mildt forårsvejr. I Landvæsenskommissionen. 

Helsingør: ”sydvestenvind med stille og klar luft” 

13 sv 777,2 (13) sv m blandet luft (01) sv m blandet luft 

(K) nattefrost, solskin og mildt forårsvejr. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”sydlig vind med godt og stille vejr” 

 4,7 

14 sv 777,4 (13) sv b diset luft (01) vsv b diset luft  

(K) solskin og mildt vejr. I Vor Frue kirke. 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at pløje” 

Helsingør: ”sydvestenvind” 

 6,8 

15 v 766,6 (13) v m grå luft (01) v m grå luft 

(K) solskin og mildt vejr. Der blev for første gang råbt om salg af holstersild og 

ræddiker. 

Nr. Tulstrup: ”støvregn om formiddagen” 

 7,2 

16 nv 754,4 (13) nv 3 rm grå luft (01) vnv rm tyk luft (07) nv 3 rm bygeluft (19) nnv 2 rm 

tyk luft 

(K) solskin og mildt vejr med blæst. Flyttet en del bøger op på det kammer på 

loftet, som Matthis har indrettet. 

Nr. Tulstrup: ”regnet mest til middag” 

Helsingør: ”nordnordvesten vind” 

 6,8 

17 nnv 760,8 (13) nnv m blandet luft (01) nnv m blandet luft (06) n b klar luft 

(K) solskin og mildt vejr med blæst. Colbiørnsen var hos mig på kancelliet og 

gav mig sin pjece mod Quistgaard. 

Nr. Tulstrup: ”frost om morgenen, siden godt vejr” 

 3,4 

18 n 768,0 (13) n m klar luft (01) nnv rm grå luft (06) nv 2 rm klar luft 

(K) solskin og frost. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”meget klart og frost om morgenen, siden vindigt og koldt” 

 0,2 

19 nnv 767,4 (13) nnv m klar luft (09) nnv m klar luft 

(K) solskin og frost med kold blæst. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

Helsingør: ”nordøstenvind” 

 0,9 
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20 nnø 771,2 (13) nnø b klar luft (01) nnv b klar luft 

(K) solskin og frost med kold blæst. I Helliggejst kirke. 

 0,9 

21 sø 775,5 (13) sø m blandet luft (01) ø ll klar luft (07) sø ll klar luft (20) ssø m blandet luft 

(K) solskin og stærk frost. I Vor Frue kirke. Fru Breuer fulgte mig på vejen 

hjemad. Stærkt angreb af min hæmoerrhoidalkolik, så jeg måtte bruge rabar-

berdråber og pulver, foruden lavement, åreladning, kamfer mixtur og olie på 

maven. Saxtorph kom to gange. 

Nr. Tulstrup: ”nattefrost, så vi først kunne pløje efter middag” 

 1,8 

22 s 770,5 (13) s m blandet luft (05) ssø m blandet luft 

(K) solskin og stærk frost. Sendt fru Rheder en buket. 

Horsens: ”marts var meget mild i år” 

Elstrup på Als: ”det var en lidelig vinter og uden sne. Den 22. marts begyndte vi 

at pløje” 

 2,8 

23 ssø 758,0 (13) ssø b blandet luft (01) sv b diset luft (09) sø b diset luft 

(K) solskin og stærk frost, der kan ikke længere pløjes på grund af frosten 

Helsingør: ”sydøstenvind med godt vejr” 

Klemensker: ”i dag begyndte vi at pløje. Vinteren 1786-87 var en god vinter, her 

var ikke synderlig nogen sne, dog var der undertiden temmelig frost, men jorden 

var mest bar” 

 3,1 

24 sø 756,8 (13) sø rm diset luft (05) ssø m diset luft (20) sø b diset luft 

(K) solskin og stærk frost. Indtaget et rabarberpulver. Biskop Egede besøgte. 

Han lader sin grønlandske mission trykke. 

Helsingør: ”sydøstenvind med godt vejr” 

 2,8 

25 ssv 763,6 (13) ssv m blandet luft (03) ssø m klar luft (20) s m blandet luft 

(K) solskin og kold vind, østenvind med nattefrost. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”det holdt lidt op med nattefrosten” 

Helsingør: ”sydøstenvind” 

 3,7 

26 ssø 766,0 (13) ssø m blandet luft (06) ssø m blandet luft 

(K) solskin og kold vind, østenvind med nattefrost 

Nr. Tulstrup: ”det blæste meget hult og koldt” 

Elstrup på Als: ”sået ærter” 

 4,0 
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Helsingør: ”sydlig vind” 

27 ssv 753,2 (13) ssv rm tyk luft og regn (01) ssø 3 rm blandet luft (06) ssø u tyk luft (21) ssv 

m regn 

(K) blæst og tæt regn. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn om morgenen, sået” 

Helsingør: ”stærk sydøstlig blæst” 

 2,8 

28 vnv 746,8 (13) vnv rm blandet luft (01) sø b tyk luft (09) v b tyk luft (20) v m blandet luft 

(K) regnvejr og blæst. I Frue kirke. 

Nr. Tulstrup: ”der kom både regn og haglbyger, det tørrede stærkt om eftermid-

dagen” 

Svendborg: ”tordenvejr” 

 5,0 

29 vnv 743,0 (13) vnv m grå luft (01) sv rm tyk luft og regn (06) s 2 rm tyk luft (18) v b 

blandet luft (22) sv b blandet luft 

(K) regn og solskin 

Nr. Tulstrup: ”det regnede om morgenen” 

Helsingør: ”vest- og sydvestlig vind” 

 6,2 

30 v 746,4 (13) v m blandet luft (05) ssv laber regn (20) sv m blandet luft 

(K) solskin og mildt vejr. Om aftenen hos Suhms med fruerne Rheder og 

Breuer, etatsråd Hammer, Mejer, Bornemann, Bartholin, Kall og Pohl. 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

 8,7 

31 n 747,2 (13) n b tyk luft og regn (04) sv b blandet luft (07) v b ustadig luft (10) n m tyk 

luft (19) n b klar luft (21) nø b klar luft 

(K) regnvejr 

Helsingør: ”nordvestlig vind med godt vejr” 

 8,1 

 

Marts 1787 

Temperatur: 3,5 gr. C 

Tryk: 759,0 mm Hg 
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 vind tryk  

April  1787 

 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Bornholm” fortøjet på Helsingør rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

1787. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

temp. 

1 nø 764,8 (13) nø b klar luft (06) ønø laber grå luft (21) n b klar luft 

(K) nordenvind og frost med sne og solskin 

Nr. Tulstrup: ”hård frost hver nat” 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

  0,1 

2 s 772,4 (13) s b klar luft (01) v b klar luft (05) sv laber klar luft (10) ssv laber klar luft 

(18) ssø b klar luft 

(K) frost, solskin og kold vind 

Helsingør: ”sydvestlig vind med klar luft og stille” 

  0,1 

3 sø 767,0 (13) sø b blandet luft (01) sø m klar luft 

(K) frost, solskin og kold vind 

Elstrup på Als: ”sået vikker og havre” 

  2,0 

4 ø 762,0 (13) ø b klar luft 

(K) solskin og kold vind. Fulgt Erichsen til jorde i par med Bolle Willum. 

Nr. Tulstrup: ”sået havre på heden” 

  3,9 

5 nnv 760,8 (13) nnv m diset luft (01) nø laber diset luft 

(K) solskin og kold vind 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr og frost” 

  5,4 

6 ønø 764,4 (13) ønø m klar luft (01) n m klar luft (06) ønø m klar luft 

(K) solskin og kold vind. I Helliggejst og Vor Frue kirke. 

Horsens: ” i begyndelsen af april meget koldt om natten og varmt om dagen 

  3,6 
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med sol” 

7 ønø 768,0 (13) ønø b klar luft 

(K) solskin og kold vind 

  2,0 

8 nø 771,2 (13) nø b klar luft (01) nø m diset luft (09) ø m diset luft 

(K) solskin og kold blæst. I Helliggejst og Vor Frue kirke. 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

  3,3 

9 nø 771,8 (13) nø b klar luft (04) nnø b klar luft 

(K) solskin og kold blæst. Biskop Egede besøgte vedrørende Th. á Kempis. 

Nr. Tulstrup: ”hård frost hver nat” 

  6,7 

10 sø 773,4 (13) sø b klar luft (06) ø b klar luft 

(K) solskin og kold blæst 

Helsingør: ”nordøstlig vind med godt og stille vejr” 

  7,9 

11 ssø 772,2 (13) ssø m klar luft (01) ssø b klar luft (22) ssø b klar luft 

(K) solskin og kold vind 

10,1 

12 ssv 764,4 (13) ssv b diset luft (01) s b klar luft (11) sv m klar luft 

(K) solskin med mildere luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom nogle små regnbyger” 

Helsingør: ”sydlig vind og stille vejr” 

10,8 

13 n 759,0 (13) n laber tåget luft (01) sv b tåget luft (21) nø laber tåget luft 

(K) solskin med mildere luft 

Nr. Tulstrup: ”lidt fugvejr om morgenen” 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

11,1 

14 ssø 758,6 (13) ssø laber klar luft (02) ø laber tåget luft (10) sø ll tåget luft 

(K) solskin med mildere luft 

Helsingør: ”sydlig vind med stille vejr” 

Elsmark på Als: ”sået havre” 

  9,5 

15 stille 762,2 (13) stille tåget luft (01) øsø laber tåget luft (09) s b blandet luft (11) sv b 

blandet luft (17) n laber diset luft 

(K) tyk luft, koldt og tåget 

  6,4 
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Nr. Tulstrup: ”tørvejr og nattefrost” 

Helsingør: ”stille luft” 

16 nv 757,2 (13) nv m grå luft (01) nnv m tåget luft (18) nv rm klar luft (21) nnv rm bygeluft 

(24) n 2 rm bygeluft 

(K) tyk luft, koldt og tåget med stærk blæst 

Helsingør: ”sydvestlig vind med stille tåget luft”  

  6,1 

17 n 760,8 (13) n 3 rm klar luft (03) nnø 2 rm bygeluft (09) n 3 rm klar luft (18) n 2 rm 

bygeluft 

(K) solskin med kold storm fra norden og noget hagl 

Nr. Tulstrup: ”der kom regn mest til middag, og det sneede først på morgenen” 

Elstrup på Als: ”frostvejr” 

  0,1 

18 nv 748,0 (13) nv rm bygeluft (01) vnv m grå luft (05) v b tyk luft og regn (10) vsv rm 

bygeluft (17) n 3 rm blandet luft (22) nø 3 rm blandet luft 

(K) nattefrost, siden regn og blæst. Om aftenen hos fru Rheder med Suhm og 

Schønheider. 

Nr. Tulstrup: ”frost og det tørrede igen stærkt” 

Elstrup på Als: ”sne og regn” 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

  0,8 

19 nø 752,0 (13) nø rm blandet luft (01) ønø 3 rm blandet luft (09) nø 2 rm blandet luft (18) 

nø m grå luft 

(K) solskin og kold blæst. 16 gårde nedbrændte i Christiania den 10. april. 

Helsingør: ”vestenvind” 

  0,8 

20 nnø 756,0 (13) nnø rm bygeluft (01) ø b tyk luft med sne (08) nø m tyk luft (21) nø m 

blandet luft 

(K) solskin og sne og nattefrost, kold vind 

Helsingør: ”vestnordvestenvind” 

  0,8 

21 nnø 768,2 (13) nnø m klar luft (03) ønø m blandet luft (09) n rm klar luft (21) nv m klar 

luft 

(K) solskin og sne og nattefrost med kold blæst 

Hamburg: ”frost om morgenen og sne” 

  0,4 

22 nv 756,0 (13) nv 3 rm tyk luft (01) v rm tyk luft og regn (06) vsv rm sneluft (22) nnv 3   4,2 
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rm tyk luft 

(K) blæst, sne og regn 

Nr. Tulstrup: ”der kom sne om morgenen og siden lidt regn” 

23 nnv 753,6 (13) nnv 2 rm blandet luft (05) nv u blandet luft (10) nnv 3 rm blandet luft (21) 

n 2 rm blandet luft 

(K) blæst, sne og regn 

Hamburg: ”regn om formiddagen” 

  3,9 

24 nnv 760,5 (13) nnv rm blandet luft (09) nnv 2 rm blandet luft (21) nv m diset luft 

(K) solskin, frost, sne og hagl. Sendt den grønlandske Kempis til Hviid. 

Helsingør: ”nordvestlig vind med godt og stille vejr” 

  3,6 

25 ssø 760,5 (13) ssø rm blandet luft (01) v b diset luft (05) vsv b diset luft (22) ssø 2 rm tyk 

luft 

(K) solskin og kold luft. Købt Løvenørns kort over Hetland. 

Horsens: ”koldt vejr fra den 18. - 25. april” 

  5,8 

26 ssø 750,5 (13) ssø rm blandet luft (09) sø 2 rm tyk luft (22) s m grå luft 

(K) regn om natten, kølig luft. Senesco. 

Nr. Tulstrup: ”regnet” 

Helsingør: ”sydøstlig vind med stærk blæst” 

  8,6 

27 sv 749,8 (13) sv m blandet luft (05) ssv b blandet luft (09) v b blandet luft (17) ssv m 

blandet luft (22) s b grå luft 

(K) solskin og mildt vejr. I societetet forevistes kort over Læsø. 

Helsingør: ”sydlig vind” 

Horsens: ”sol og mild regn” 

  9,5 

28 sø 743,0 (13) sø rm blandet luft (09) sv m tyk luft 

(K) solskin og mildt vejr 

  8,9 

29 ssv 739,8 (13) ssv 3 rm bygeluft (01) ssø rm blandet luft (09) ssø 2 rm grå luft (21) v rm 

blandet luft  

(K) solskin, mild luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn om formiddagen” 

  7,3 

30 s 739,8 (13) s rm tyk luft (01) sv m grå luft (09) ssv rm grå luft   6,4 
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(K) solskin, regn og blæst 

Nr. Tulstrup: ”det regnede om morgenen, tørrede siden stærkt og om aftenen 

regn” 

 

April 1787 

Temperatur: 5,0 gr. C 

Tryk: 759,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

Maj 1787 

 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Bornholm” fortøjet på Helsingør rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K) eller Ørholm (Ø). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1787. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 v 747,2 (13) v b ustadig luft (01) ssv b grå luft (09) s b grå luft (16) n m tyk luft og regn 

(21) n 3 rm tyk luft og regn 

(K) mild forårsluft, regn og blæst 

Klemensker: ”her kom temmelig regn, som begyndte ved middagstid og blev 

ved til middag den 2. maj” 

  9,3 

2 nv 749,2 (13) nv m blandet luft (01) nnv 3 rm tyk luft og regn (04) nnv rm grå luft (10) 

nnv m blandet luft (17) nv b klar luft 

(K) regnvejr og tyk luft. Hr. Vogelius døde i går aftes. Fru Rheder ligger syg af 

gigtfeber. 

  3,7 

3 sv 758,8 (13) sv m blandet luft (01) v m grå luft (09) vsv m grå luft 

(K) tyk luft, solskin og varmt vejr. Sendt mine tanker til Reventlow. 

Helsingør: ”skiftende sydlig og sydvestlig vind, tyk luft” 

10,3 

4 nv 750,5 (13) nv rm blandet luft (01) ssv rm tyk luft og regn (19) nnv 2 rm grå luft   7,8 
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(K) stærk regn. Grev Reventlow og Pohl besøgte. 

Nr. Tulstrup: ”regn om morgenen” 

Helsingør: ”skiftende sydlig og sydvestlig vind, tyk luft” 

Klemensker: ”temmelig regn om eftermiddagen” 

5 n 749,6 (13) n rm blandet luft (01) nv 3 rm blandet luft (07) nnv 2 rm blandet luft 

(K) solskin og kold blæst. Suhm bliver historiographus regius. 

Nr. Tulstrup: ”stærk blæst” 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

  3,4 

6 ø 763,4 (13) ø b blandet luft (01) nø m grå luft og regn (09) ønø b blandet luft 

(K) regnvejr og vandkoldt. Svalen er kommet. 

Nr. Tulstrup: ”blæst og stærk tørring” 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

  6,8 

7 n 770,5 (13) n b blandet luft (01) ønø b blandet luft (09) nø m grå luft (17) ø b blandet 

luft (20) ø ll diset luft 

(K) mildt vejr og solskin. I Landvæsenskommissionen om eftermiddagen. 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

Elsmark på Als: ”sået byg og kløver” 

  8,1 

8 stille 768,0 (13) stille diset luft (01) stille diset luft (05) s ll diset luft (17) n ll blandet luft  

(K) mildt vejr og solskin 

Helsingør: ”sydvestlig vind med godt og stille vejr”  

  9,3 

9 ssø 759,4 (13) ssø b blandet luft (01) stille blandet luft (05) s ll blandet luft (17) sø m 

bygeluft (20) sø rm grå luft 

(K) solskin og lummervarme. Fulgt hr. Vogelius til jorde. Arnæ Magnæi com-

mission hos Suhm, derpå besøgt fru Rheder og spist hos Suhm om aftenen med 

Treschow, Kall og Pohl. 

Nr. Tulstrup: ”regn om aftenen” 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

15,6 

10 sø 757,0 (13) sø rm diset luft (01) øsø m blandet luft (09) øsø b klar luft 

(K) solskin og lummervarme 

Nr. Tulstrup: ”blæst og stærk tørring” 

15,6 
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Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

11 øsø 752,4 (13) øsø rm diset luft (01) øsø rm diset luft 

(K) solskin og lummervarme. Været til Herrens bord i Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”blæst og stærk tørring” 

Helsingør: ”østlig vind med godt stille vejr” 

14,9 

12 øsø 753,8 (13) øsø m tordenluft med regn (01) sø rm grå luft (09) øsø rm blandet luft (19) 

ø b grå luft 

(K) solskin og lummervarme og en stænk regn 

Nr. Tulstrup: ”der kom en god tordenregn” 

18,7 

13 s 754,8 (13) s laber tyk luft og regn (01) stille grå luft (05) ø ll grå luft 

(K) mild luft og overtrukken himmel 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

  9,6 

14 nø 759,8 (13) nø b blandet luft (01) stille tyk luft og regn (09) s ll blandet luft (18) ø b 

blandet luft (21) ssø m blandet luft 

(K) solskin og mildt vejr 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn” 

  9,3 

15 v 762,0 (13) v 2 rm ustadig luft (01) s m blandet luft (05) ssv rm tyk luft og regn (16) nv 

2 rm ustadig luft (18) nnø rm grå luft 

(K) småregn og kølig luft 

Helsingør: ”østlig vind og stille” 

  5,9 

16 nnv 773,2 (13) nnv m blandet luft (01) nø m blandet luft (09) ønø b klar luft (17) n b klar 

luft 

(K) varme, solskin og kold blæst. Kørt med Mette til Ørholm og spist til middag 

dér. Junge var med og blev hér om aftenen. Spadseret i Indelukket, hvor natter-

galen slog prægtig. 

Nr. Tulstrup: ”hård nattefrost, klart vejr” 

Helsingør: ”nordøstlig vind” 

  6,2 

17 stille 774,6 (13) stille blandet luft (01) s ll klar luft (09) ssv b blandet luft (16) n b klar luft 

(K) varme, solskin og kold blæst 

Nr. Tulstrup: ”klart vejr” 

Elstrup på Als: ”hestene kom i tøjr” 

  7,1 
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Helsingør: ”sydøstlig vind” 

18 n 774,8 (13) n m blandet luft (01) nnø b klar luft (21) nnø b klar luft 

(K) varmt, solskin og kold blæst. Sekretær Bornemann var hér vedrørende fru 

Rheders codicil. 

Helsingør: ”nordnordvestlig vind” 

  8,1 

19 nnv 777,2 (13) nnv b klar luft (01) n ll klar luft 

(K) varmt, solskin og kold blæst. Gunnerus samleren dør. 

Nr. Tulstrup: ”klart vejr, hård frost hver nat” 

Klemensker: ”i dag blev vi færdige med at så” 

  9,6 

20 n 777,4 (13) n ll klar luft (01) n ll klar luft (09) nnø b diset luft 

(K) solskin og varmt. Spist om aftenen hos fru Rheder med generalinden, Suhm 

og baron Holstein. Underskrevet fru Rheders kodicil til vitterlighed. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

Elstrup på Als: ”køerne kommer i tøjr” 

12,1 

21 nnv 774,8 (13) nnv m klar luft (01) stille klar luft (08) s ll diset luft (09) stille diset luft 

(11) n b klar luft (22) n ll klar luft 

(K) solskin og sommervejr. I Landvæsenskommissionen. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

13,1 

22 n 768,8 (13) n m klar luft (01) stille klar luft (06) s ll klar luft (08) stille klar luft (18) 

nnv b diset luft (23) stille diset luft 

(K) solskin og sommervejr 

Helsingør: ”nordvestlig vind med stille og klar luft” 

15,6 

23 nv 758,6 (13) nv m blandet luft (01) s b diset luft (06) stille diset luft (09) nv b blandet 

luft (21) v b grå luft 

(K) solskin og køligt, tegn til regn 

15,9 

24 sv 752,0 (13) sv laber grå luft (05) vsv ll tyk luft (10) vsv b blandet luft 

(K) solskin og lummervarmt. Underskrevet forestillingen om landvæsenet. 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn” 

Helsingør: ”vestlig og sydvestlig vind, stille vejr” 

14,9 

25 vsv 744,4 (13) vsv rm regnluft (01) s ll grå luft og regn (09) s b blandet luft (22) vsv rm 

blandet luft 

12,8 
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(K) mild regn og solskin 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn” 

Helsingør: ”sydlig vind” 

26 v 746,4 (13) v 2 rm bygeluft (01) v 2 rm grå luft (09) nv rm tyk luft (21) vnv rm blandet 

luft 

(K) torden, lynild og regnbyger 

11,5 

27 nv 749,0 (13) nv b blandet luft (01) nv b grå luft (08) nnv b blandet luft (21) v b grå luft 

(K) bestandig regn. I Helliggejst og Frue kirke. 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” 

10,6 

28 ssø 753,4 (13) ssø 2 rm bygeluft (01) vsv b grå luft (09) vsv b blandet luft (21) sø 3 rm tyk 

luft 

(K) solskin, regnskyer og kold blæst 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at regne igen” 

11,5 

29 ssv 750,5 (13) ssv rm regnbyger (03) sø 3 rm regn (07) ssø rm blandet luft (09) sv rm 

blandet luft 

(K) solskin, regnskyer og kold blæst 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind med tyk luft og regnvejr” 

10,9 

30 nv 755,5 (13) nv m bygeluft (01) s m tyk luft og regn (21) n b blandet luft 

(K) solskin og regn. Spist hos fru Rheder om aftenen. 

Nr. Tulstrup: ”meget hård nattefrost. Sået hvede.” 

10,9 

31 n 768,2 (13) n m blandet luft (05) nnv m blandet luft 

(K) solskin og varmt. Grev Reventlow, justitsråd Colbiørnsen og Pohl besøgte. 

Været i Landvæsenskommissionen. 

Helsingør: ”nordvestlig vind med klar luft” 

14,0 

 

Maj 1787 

 

Temperatur: 10,8 gr. C 

Tryk: 759,8 mm Hg 

 

 

 

 



 

 

 

129 

 vind tryk  

Juni 1787 

 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Bornholm” fortøjet på Helsingør rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K) eller Ørholm (Ø). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1787. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

temp. 

1 n 766,4 (13) n b blandet luft (01) nnv ll blandet luft (11) v b blandet luft 

(K) solskin og varmt 

Helsingør: ”nordvestlig vind, klar luft og stille vejr” 

13,7 

2 nv 759,4 (13) nv b blandet luft (01) nnø m blandet luft (09) n b blandet luft (21) vnv b 

blandet luft 

(K) solskin og varmt. Landvæsensforordningen i alt approberet. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind” 

14,3 

3 nv 757,2 (13) nv rm tyk luft og regn (09) nv rm grå luft 

(K) solskin og blandet luft 

Helsingør: ”nordvestlig vind, meget godt og stille vejr” 

11,2 

4 n 759,6 (13) n rm blandet luft (01) vnv rm tyk luft og regn (09) vnv 2 rm blandet luft 

(K) solskin og blandet luft. I Landvæsenskommissionen. 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr og nattefrost” 

  9,9 

5 sø 756,0 (13) sø 3 rm grå luft (01) ø m blandet luft (06) sø rm grå luft (18) s rm blandet 

luft (21) s m blandet luft 

(Ø) solskin og blæst, om natten torden og regn. Flyttet til Ørholm. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind, klar luft og stille vejr” 

15,3 

6 n 754,6 (13) n rm grå luft (01) ø m blandet luft (05) nnø m grå luft (09) nnø rm grå luft 

(21) nv m blandet luft 

(Ø) solskin, regn og kølig luft. Gået til Nymølle. 

Nr. Tulstrup: ”der kom lidt regn” 

12,1 
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Helsingør: ”nordvestlig vind” 

7 nv 760,5 (13) nv m blandet luft (01) vnv m blandet luft (09) nv rm blandet luft (21) vnv b 

blandet luft 

(Ø) solskin og stærk nordvestlig kold vind. Spadseret i Indelukket. 

Nr. Tulstrup: ”nattefrost” 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind” 

  9,0 

8 nv 773,0 (13) nv b blandet luft (01) v m grå luft (21) n b klar luft 

(K) solskin og regnskyer. Rejst med fru Breuer til byen. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

14,9 

9 nnø 776,4 (13) nnø m blandet luft (09) nnø b klar luft 

(Ø) solskin og varmt. Rejst til Ørholm med fru Breuer. Om aftenen ved Kilden. 

Helsingør: ”nordvestlig vind, klar luft og stille vejr” 

12,1 

10 nø 775,5 (13) nø b blandet luft (01) nø b blandet luft (07) ø b blandet luft (16) ønø m klar 

luft 

(Ø) solskin og nordenvind. I Søllerød kirke med fru Breuer. Om morgenen ved 

Kilden. Spadseret til Nymølle med fruerne. 

Helsingør: ”nordnordøstlig vind og meget godt vejr” 

17,4 

11 ø 771,8 (13) ø mest stille diset luft (01) ø b klar luft (06) nø m klar luft (09) nø b klar 

luft (21) stille diset luft 

(K) solskin og nordenvind. Rejst til byen. Om eftermiddagen i Landvæsenskom-

missionen. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

17,8 

12 s 768,8 (14) s mest stille (01) sø mest stille diset luft (09) ssø b afklaret luft (20) øsø b 

klar luft (22) øsø laber klar luft 

(Ø) solskin og tyk luft. Rejst til Ørholm. Gået ad min gangsti op i skoven. 

17,8 

13 s 762,2 (13) s mest stille diset luft (01) stille klar luft (06) ssø mest stille diset luft (08) 

ssø mest stille diset luft og stærk varme (18) ssø mest stille diset luft (21) sø 

mest stille diset luft 

(Ø) solskin og varmt. Begyndt brøndkuren og drukket vandet i Indelukket, hvor 

jeg hørte alt, hvad høres kunne, nattergalen, gøgen, frøerne og så storken. Om 

eftermiddagen over bondens mark til bænken og derefter gennem Indelukket 

over skolen. 

19,6 
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Nr. Tulstrup: ”i den uge var det meget varmt og meget stærk tørring” 

14 sv 759,6 (13) sv laber diset luft (03) ssv mest stille diset luft (07) sv ll diset luft (17) ssv 

laber diset luft (21) vnv laber diset luft 

(Ø) solskin og lummervarmt. Om aftenen tordenvejr og regn. Brugt brønden i 

Indelukket. 

Helsingør: ”sydlig vind med klar luft og stille vejr” 

21,2 

15 øsø 758,6 (13) øsø laber klar luft (01) vnv b diset luft (03) v mest stille regnbyger (08) ø 

mest stille regnbyger (16) næsten stille klar luft 

(K) regn og lummervarmt. Rejst til byen. 

Helsingør: ”nordvestlig vind med tyk luft og regnvejr” 

17,8 

16 ssø 758,6 (13) ssø frisk b klar luft (01) øsø b klar luft (06) vsv b i horisonten stærke 

regnbyger (10) ssø 3 rm diset luft (11) stille diset luft (12) ssø frisk b diset luft 

(17) ønø frisk b klar luft (22) ønø m klar luft 

(K) solskin og lummervarmt. Jeg fik chiragra i venstre hånd. Saxtorph var hér. 

Helsingør: ”om formiddagen sydøstlig vind og klar luft, om eftermiddagen syd-

vestlig vind” 

19,3 

17 nv 758,6 (13) nv b klar luft (01) øsø laber diset luft (06) nnv stiv b diset luft (10) nnø stiv 

b opklarende luft (16) n b klar luft (20) var mest stille diset luft (22) s ll diset 

luft 

(K) solskin og varmt. Indtaget et rabarberpulver. Saxtorph var hér. 

Helsingør: ”nordvestlig vind, meget stille og godt vejr” 

15,6 

18 vnv 762,4 (13) vnv laber klar luft (01) s mest stille diset luft (05) vnv b klar luft (08) v b 

klar luft (17) s b klar luft (19) var b driveskyer og regn (22) ønø b driveskyer og 

regn 

(K) solskin og varmt. Saxtorph besøgte. Været i Landvæsenskommissionen. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

15,6 

19 s 761,4 (13) s frisk b klar luft (01) s frisk 2 rm klar luft (04) s rm tyk luft (08) ssø rm 

regn (09) ssø laber opklarende luft (11) ssø stiv rm klar luft (17) sv frisk b klar 

luft (21) sv 2 rm grå luft og regn  

(K) solskin og varmt, men vindigt. Fru Rheder var hér i byen. Rottbøll Friis be-

søgte mig. 

Nr. Tulstrup: ”godt kornvejr i den uge” 

15,6 

20 vnv 755,5 (13) vnv mest stille klar luft (01) nv stiv 3 rm grå luft og regn (06) vnv stiv 3 rm 14,0 
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stærk regn (08) vnv stiv 3 rm opklarende luft (09) vnv b klar luft (17) var ll klar 

luft (20) ønø b klar luft 

(K) regn om natten. Solskin og kølig luft. Saxtorph så til mig. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind, tyk luft og regnvejr” 

21 n 750,5 (13) n b regnbyger (01) ø laber regn (07) nø laber opklarende luft (18) n b 

blandet luft 

(K) stærk regn med solskin 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind og regnvejr” 

11,5 

22 n 753,6 (13) n b blandet luft (01) nnø b klar luft 

(K) solskin og køligt. Været i Landvæsenskommissionen. Saxtorph var hér. 

Helsingør: ”nordlig vind” 

11,5 

23 n 753,2 (13) n b grå luft (01) nv b grå luft (09) vnv b grå luft (17) nø b stærk regn 

(K) overtrukken himmel og siden regn. Været med Rottbøll Friis og frue i den 

botaniske have. 

Helsingør: ”om formiddagen nordvestlig vind og tyk luft, om eftermiddagen 

sydvestlig vind” 

15,3 

24 nnv 758,4 (13) nnv m blandet luft (01) nnv m tyk luft (10) nv rm blandet luft (21) nnv b 

grå luft 

(K) solskin og blandet luft med regn. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”støvregn om morgenen, siden gråt og koldt” 

14,9 

25 s 753,2 (13) s b tyk luft (01) nv m blandet luft (09) vnv b grå luft (17) ssø m regn (19) 

ssø rm blandet luft (24) v ustadig kuling blandet luft 

(K) blandet luft og solskin. Saxtorph besøgte. Herskabet er rejst til Fredensborg. 

Nr. Tulstrup: ”regn om morgenen, blev så ved i den uge med blandingsvejr og 

koldt” 

14,9 

26 nv 750,5 (13) nv 2 rm regnbyger (05) vnv rm grå luft (10) vnv 2 rm blandet luft (19) v rm 

grå luft 

(Ø) solskin og blandet luft, senere torden, lynild og blæst 

12,1 

27 ssv 757,4 (13) ssv b blandet luft (01) vsv rm grå luft (06) ssv m tyk luft og regn (11) s m 

tyk luft og regn (21) sv b blandet luft 

(Ø) solskin, småregn og lummervarmt. Om aftenen stærk regn. 

13,1 
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Nr. Tulstrup: ”lidt morgenregn” 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind og regnvejr” 

28 v 753,0 (13) v m blandet luft (01) vsv rm grå luft (09) vsv rm grå luft (21) vnv b grå luft 

(Ø) solskin og regnskyer. Røget tobak ved Kilden. Fru Rheder var i Søllerød. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind og regnvejr” 

14,3 

29 vnv 760,8 (13) vnv b blandet luft (05) nv b blandet luft (22) n b blandet luft 

(K) solskin og blandet luft. I bondens mark og hørt nattergal, gøg og frøer. Rejst 

til byen. 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr og stærk kold tåge om natten” 

12,8 

30 nnv 763,2 (13) nnv b blandet luft (01) nø m grå luft (10) n b blandet luft 

(Ø) solskin og driveskyer, ret sommervejr. Rejst til Ørholm. 

14,0 

 

Juni 1787 

Temperatur:14,6 gr. C 

Tryk: 760,3 mm Hg  

 

 vind tryk  

Juli 1787 

 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Bornholm” fortøjet på Helsingør rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K) eller Ørholm (Ø). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1787. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

temp. 

1 n 768,2 (13) n m klar luft (01) n b grå luft (21) n b blandet luft 

(Ø) solskin og lummervarmt. Spadseret i Indelukket og set de nye vaser, bænke 

og slyngen (dvs. gyngen ifølge Nystrøm), hørt nattergalen og gøgen. I Søllerød 

kirke. Spist til middag hos Suhm. 

Helsingør: ” nordvestlig vind, stille og klart vejr” 

16,7 

2 nv 769,8 (13) nv b blandet luft (01) nnv m grå luft (23) nnv m grå luft 13,9 
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(K) solskin og lummervarmt. Rejst til byen. 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr, men blæsende” 

Helsingør: ”tyk luft” 

3 nv 764,8 (13) nv rm regnbyger (09) vnv rm grå luft (21) nnv 3 rm grå luft 

(K) blandet luft, om aftenen blæst og støvregn. Mandtallet blev skrevet i huset 

(folketællingen, JER). I alt med kælderen 24 personer. Colbiørnsen vil ej lade 

trykke Bangs anmærkninger til hans pjece. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind med stille og godt vejr” 

13,9 

4 nv 763,2 (13) nv rm blandet luft (01) nv rm blandet luft (11) nnv rm blandet luft 

(Ø) solskin, blæst og driveskyer. Brugt brønden ved Nymølle. 

Helsingør: ”nordvestlig vind med stærk blæst” 

14,2 

5 nv 763,6 (13) nv rm blandet luft (01) vnv m grå luft (21) vnv m grå luft 

(Ø) solskin og nordvestlig blæst. Brugt brønden ved Kilden. 

Helsingør: ”nordvestlig vind med klar luft og godt vejr” 

14,8 

6 sv 761,2 (13) sv rm blandet luft (01) sv b blandet luft (09) vsv b blandet luft (11) sv m 

grå luft (21) ssv m diset luft 

(K) solskin og blandet luft. Rejst til byen. 

Nr. Tulstrup: ”der kom lidt regn” 

Helsingør: ”ved middagstid sydlig vind” 

19,8 

7 s 753,4 (13) s m grå luft (01) s b grå luft (18) ssv m regnbyger 

(Ø) solskin og blæst med varme. Rejst til Ørholm. Beset på vejen Voltelens hus 

(i Lyngby), som er sat i stand for 900 rdr., der er alt, hvad det er værd. Mens jeg 

var dér faldt en stærk tordenregn. 

Nr. Tulstrup: ”der kom lidt regn” 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind, klart og godt vejr” 

17,3 

8 sv 756,0 (13) sv m blandet luft (01) s b grå luft 

(Ø) solskin, tordenskyer og lummervarmt. I Søllerød kirke. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind med meget godt vejr” 

18,6 

9 sv 757,0 (13) sv m tyk luft (20) sv b blandet luft 

(K) solskin, varmt og en stænk regn. Røget tobak på vejen til Nymølle. Rejst til 

byen, jfr. Willumsen fulgte med. 

18,3 
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Helsingør: ”vestsydvestlig vind, klar luft og godt vejr” 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at høste hø” 

10 s 759,8 (13) s m blandet luft (01) vsv m grå luft (10) ssv b blandet luft (18) ssø rm 

regnbyger 

(Ø) solskin, varmt og en stænk regn. Rejst til Ørholm. Brugt brønden. 

17,3 

11 ssø 753,8 (13) ssø 2 rm grå luft (01) sø rm blandet luft (09) ssø rm blandet luft (21) s 3 rm 

tyk luft 

(Ø) solskin, regnbyger og kølig luft. Brugt brønden. Gået i bondens mark og 

Indelukket. Læst Vie de Voltaire uden tvivl af Mercier. En overdreven lovtale 

hel igennem, hvori dog findes mange kendelige spor af et ugudeligt og fordær-

vet hjerte. 

Nr. Tulstrup: ”det regnede lidt hver dag” 

12,3 

12 ssv 752,0 (13) ssv 3 rm bygeluft (09) sv 2 rm grå luft (21) sv rm blandet luft 

(Ø) solskin, regn og blæst med kulde. Brugt brønden ved Nymølle. Spist til mid-

dag med fruerne hos Fridsch. 

Horsens: ” der var sol og regn i vækstsæsonen” 

12,0 

13 vsv 752,0 (13) vsv m blandet luft (01) ssv m grå luft (10) vsv m blandet luft  

(K) solskin, regnskyer og varme. Brugt brønden. Rejst til byen. 

15,8 

14 v 752,4 (13) v b blandet luft (01) sv b blandet luft (22) nv b blandet luft 

(Ø) solskin og varmt. Brugt brønden i huset. Spist til middag hos Voltelen i 

Lyngby. Rejst til Ørholm. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind med meget godt vejr” 

19,5 

15 nnv 757,4 (13) nnv m blandet luft (01) n m grå luft (22) ø b blandet luft 

(Ø) solskin, kølig vind og en stænk regn. Brugt brønden og gået til den nye 

bænk på bakken med mester Holm og siden til Nymølle. Spist til middag hos 

Suhms med fruerne. 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

Helsingør: ”vestlig vind, stille og godt vejr” 

18,6 

16 ssø 762,8 (13) ssø m grå luft (01) ø ll klar luft (05) sø ll klar luft (17) ssø m stærk regn 

(K) solskin og varmt, om aftenen regn. Hørt gøgen. Rejst til byen. 

Nr. Tulstrup: ”regn” 

20,5 
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Helsingør: ”klar luft og meget godt vejr” 

17 sv 764,4 (13) sv m blandet luft (01) s b blandet luft (22) vsv rm grå luft og regn 

(Ø) solskin og varmt. Rejst til Ørholm. 

Nr. Tulstrup: ”stærk tørring” 

18,9 

18 v 759,0 (13) v 3 rm bygeluft (01) v rm grå luft og regn (09) nv 2 rm regnbyger 

(Ø) solskin, regnbyger og stærk blæst. Røget tobak i Indelukket. Spist med fru-

erne hos Suhm. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind, tyk luft og regnvejr” 

16,7 

19 vnv 763,0 (13) vnv rm blandet luft (01) nv rm blandet luft (18) sv rm blandet luft 

(Ø) solskin, regnbyger og stærk blæst. Brugt brønden ved Nymølle. 

Helsingør: ”om eftermiddagen tyk luft og regnvejr” 

16,4 

20 v 763,8 (13) v b blandet luft (01) nv m grå luft (20) s b blandet luft 

(K) solskin og regnbyger. I nat er mange arresreret. Besøgt fru Hielmstierne, 

som kom kl. 3 efter 3 års fraværelse. 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn om morgenen, siden meget godt vejr” 

14,8 

21 sø 758,4 (13) sø m grå luft 

(K) solskin og regnbyger. Brugt brønden i byen. Spist til middag hos fru Hielm-

stierne med fru Bülow og datter, fru Rheder og Breuer, frk. Finckenhagen, ma-

demoiselle le Jeune og Olivarius. Fru Rosencrones geburtsdag. Rejst til Ørholm. 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn” 

Helsingør: ”østsydøstlig vind og godt vejr” 

17,6 

22 s 751,8 (13) s ll blandet luft (01) ssv b blandet luft 

(Ø) solskin og varmt med tordenskyer. I Søllerød kirke. Spist til middag med 

fruerne hos Suhms. Kronprinsen kom hjem. 

Nr. Tulstrup: ”der kom igen en stærk regn” 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind og godt vejr” 

17,3 

23 s 755,0 (13) s b blandet luft (01) ssø b blandet luft (21) s b tordenluft 

(K) sommervejr. Rejst til byen. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind, meget godt og stille vejr” 

19,2 

24 sv 755,2 (13) sv b tordenregnbyger (09) ssø b blandet luft 19,2 
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(K) solskin og lummervarmt. Brugt brønden i huset.  

Nr. Tulstrup: ”for det meste tørvejr” 

Næsborg: ”torden med plaskregn og hagl” 

25 vsv 753,2 (13) vsv 2 rm bygeluft (01) vsv b blandet luft (09) sv rm grå luft (22) vsv m 

blandet luft 

(Ø) solskin, varmt og en stærk regnbyge. Rejst til Ørholm. Spist til middag på 

Ørholm. Brugt brønden og gået til Nymølle. Om eftermiddagen med fruerne i 

Indelukket. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind, klar luft og stille vejr” 

16,7 

26 vsv 752,5 (13) vsv b blandet luft (01) sv grå luft og regn 

(Ø) regn og blæst med solskin 

Helsingør: ”sydvestlig vind, tyk luft og regnvejr” 

15,8 

27 nv 756,8 (13) nv 3 rm grå luft og regn (01) v rm tyk luft og regn (09) vnv 2 vrm blandet 

luft 

(K) regn og blæst med solskin. Rejst til byen. 

Helsingør: ”sydvestlig vind, tyk luft og regnvejr” 

15,5 

28 v 763,2 (13) v m blandet luft (01) nnv rm grå luft 

(Ø) regn og blæst med solskin. Rejst til Ørholm. 

Nr. Tulstrup: ”gråvejr, blæsende og tørrende vejr” 

Helsingør: ”bygevejr” 

13,3 

29 ssø 766,4 (13) ssø m blandet luft (01) sv b grå luft (09) ssø b blandet luft (21) ssø rm diset 

luft 

(Ø) solskin og vindigt. Endt min brøndkur. I Søllerød kirke. Fruerne og jeg spis-

te til middag hos Suhms. 

Nr. Tulstrup: ”meget god tørring” 

Helsingør: ”om eftermiddagen sydøstlig vind” 

17,3 

30 v 761,8 (13) v b blandet luft (01) sø rm diset luft (09) ssø m blandet luft 

(K) solskin, varmt og blæst. Rejst til byen. 

19,5 

31 s 761,4 (13) s laber blandet luft (01) sv b blandet luft (09) vsv laber blandet luft (21) s m 

tyk luft med torden og regn (24) s m stærk regn 

(Ø) solskin, varmt og blæst. Rejst til Ørholm med løjtnant Pohl. Om aftenen 

20,5 
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stærk torden og lynild, der slog ned i Valby og afbrændte fogedens gård. 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr” 

Helsingør: ” vestsydvestlig vind, klart og godt vejr” 

Horsens: ” fra den 29. - 31. juli var det herligt solskinsvejr” 

 

 

Juli 1787 

Temperatur: 16,9 gr. C 

Tryk: 758,1 mm Hg 

 

 vind tryk  

August 1787 

 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Bornholm” fortøjet på Helsingør rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K) eller Ørholm (Ø). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1787. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 n 762,0 (13) n b blandet luft (01) sv m stærk regn (05) vnv m blandet luft (10) nv m 

blandet luft (17) n ll blandet luft 

(Ø) solskin og varmt. Gået til Nymølle. Spist til middag med fruerne hos Suhms 

med fru Hielmstierne og frk. Finckenhagen, Bülow, frue og 3 døtre, Jensenius, 

Kaalund og frue. 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn om morgenen og siden tørvejr” 

15,7 

2 nnv 768,0 (13) nnv rm blandet luft (01) v b blandet luft (09) vsv b blandet luft 

(Ø) solskin og varmt med blæst. Gået igennem bondens mark og Indelukket og 

der hørt et slag af nattergalen. Suhm og Pohl besøgte. 

Nr. Tulstrup: ”stærk blæst” 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind og klar luft” 

19,7 
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3 vnv 773,2 (13) vnv m blandet luft (01) nv m diset luft 

(K) solskin og varmt med blæst. Rejst til byen. 

Elstrup på Als: ”indkørt det sidste hø” 

Helsingør. ”nordvestlig vind, klar luft og godt vejr” 

16,9 

4 nnv 770,8 (13) nnv m blandet luft (01) nv rm grå luft (09) nnv rm grå luft 

(Ø) solskin, varmt og blandet himmel. Forordningen om akademiet approberet. 

Rejst til Ørholm. Høsten begynder. Gået med fruerne i bondens mark. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind, godt og stille vejr” 

16,0 

5 n 768,4 (13) n ll klar luft (01) n b grå luft (20) stille klar luft 

(Ø) tyk luft og lummervarmt. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Suhms med 

fruerne, Kall og frue, forvalter Holm og Sneedorff. 

Helsingør: ”nordnordvestlig vind, klar luft og stille vejr” 

16,3 

6 s 762,4 (13) s laber tyk luft (01) ssø b diset luft (17) s laber regnbyger (21) sv b grå luft 

(K) tyk luft og lummervarmt med solskin. Rejst til byen. Fru Rheder rejste ind 

og ud igen og tog Schiønheiders lille datter Henriette med.  

Odense: ”høsten begyndte omkring den 1. august” 

19,7 

7 n 763,0 (13) n 3 rm blandet luft (01) v rm blandet luft (09) nnv 3 rm bygeluft (22) n rm 

blandet luft 

(Ø) solskin, blandet luft og blæst. Spist til middag hos fru Hielmstierne. Rejst til 

Ørholm. 

15,3 

8 n 767,4 (13) n m grå luft (01) vnv m blandet luft (10) nv rm grå luft 

(Ø) solskin, blæst og blandet luft. Gået gennem bondens mark og Indelukket. 

Helsingør: ”stærk nordnordvestenstorm natten til den 8. august” 

13,2 

9 vnv 765,5 (13) vnv m blandet luft (01) nv m blandet luft (09) vnv m blandet luft (21) v b 

grå luft 

(Ø) solskin, blæst og blandet luft. Gået til kilden. Suhm har podagra. 

Elstrup på Als: ”begyndt at høste” 

Helsingør: ”nordnordvestenvind, stille vejr, dog regn” 

18,2 

10 s 763,0 (13) s ll tyk luft (01) stille tyk luft (21) v b grå luft 

(K) solskin, blæst og blandet luft, stærk tordenregn om aftenen. Rejst til byen. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind, stille vejr og tyk luft” 

19,7 
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11 nv 760,5 (13) nv m blandet luft (01) nv m blandet luft (08) nnv rm blandet luft (17) v m 

blandet luft 

(Ø) solskin og hede. Rejst til Ørholm. 

Nr. Tulstrup: ”af og til lidt regn” 

Elsmark på Als: ”høsten begyndte den 11. august og sluttede den 1. september. 

Høstresultat: 43 traver rug; 60 traver byg; 55 traver havre; 14 traver blandsæd; 4 

læs boghvede og 6 læs ærter” 

18,2 

12 ssø 759,2 (13) ssø m blandet luft (06) vsv b blandet luft (22) vsv rm tyk luft med regn 

(Ø) varmt og tyk luft. Gået til Nymølle med fruerne og Adzers. 

Nr. Tulstrup: ”henad aften kom en meget stærk regn” 

Bogense: ”kornet er modnet sent i år, da det ikke har været en varm sommer” 

16,6 

13 nnv 754,6 (13) nnv 2 rm blandet luft (05) v rm tyk luft med regn (09) n 3 rm bygeluft (23) 

n 2 rm blandet luft 

(K) solskin og regnbyger. Rejst til byen. 

Nr. Tulstrup: ”fortsat vådt vejr” 

Bogense: ”fra den 11. - 13. august regnbyger og torden” 

Klemensker: ”i dag begyndte vi at meje sæd” 

15,7 

14 n 758,6 (13) n m blandet luft (01) nnv 3 rm blandet luft (22) nnø b klar luft 

(Ø) solskin og blæst. Mette le Jeune fulgte med mig til Ørholm. 

12,8 

15 stille 759,4 (13) stille blandet luft (06) nø ll blandet luft (20) v ll grå luft 

(Ø) solskin og varmt. Gået om morgenen over bondens mark og Indelukket, 

siden med fru Hielmstierne og selskabet samme vej om formiddagen og hele 

Indelukket igennem, og om eftermiddagen til Nymølle og tilbage gennem røde 

port. 

Helsingør: ”nordvestlig vind og godt vejr” 

14,4 

16 s 763,0 (13) s b blandet luft (04) s ll grå luft (09) sv b blandet luft 

(Ø) solskin og varmt. Gået gennem røde port og hjem over Nymølle. Fru Rhe-

der lod sig trække op til Øverød. 

Helsingør: ”om eftermiddagen gik vinden i sydøst” 

16,0 

17 sø 762,4 (13) sø 3 rm blandet luft (01) ssø m diset luft (08) sø rm blandet luft (21) sø 3 

rm stærk torden og lynild med regn (24) sv b blandet luft 

(K) solskin og varmt. Om aftenen torden og lynild. Rejst til byen. Mexico skal 

19,7 
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være forgået af jordskælv. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind, klar luft og meget godt vejr” 

18 stille 763,0 (13) stille grå luft (03) v b grå luft (08) stille grå luft (11) ø ll grå luft (21) s 

laber blandet luft 

(Ø) solskin og tordenskyer med lummervarme og en stænk regn. Rejst til Ør-

holm. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind, tyk luft og regnvejr” 

19,4 

19 sø 757,2 (13) sø 3 rm tyk luft med regn (01) sø m grå luft (05) øsø rm tyk luft og regn 

(10) øsø 3 rm tyk luft og regn (17) sø rm blandet luft (20) sø ustadig kuling med 

tordenluft 

(Ø) stærk regn til middag og endnu en stærk regnbyge om aftenen. I Søllerød 

kirke. Spist til middag med bl.a. fruerne hos Suhms. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind, stærk regn og tyk luft” 

19,4 

20 s 757,2 (13) s b blandet luft (01) ssø rm blandet luft (06) ssø rm stærk torden, lynild og 

regn (10) ssv m blandet luft (20) v rm blandet luft (23) vnv 3 rm bygeluft 

(K) stærke regnbyger. Rejst til byen med mademoiselle le Jeune. 

Helsingør: ”stærk regn med torden” 

14,7 

21 vnv 763,2 (13) vnv rm blandet luft (07) nv rm blandet luft (21) nv 2 rm bygeluft 

(Ø) solskin, blæst og regnskyer. Rejst til Ørholm. 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind, tyk luft og regnvejr” 

14,4 

22 vnv 764,4 (13) vnv rm tyk luft (09) vnv rm blandet luft (21) v 3 rm tyk luft og regn 

(Ø) om morgenen blæst og solskin, om aftenen regn. Spist til middag hos 

Suhms med fruerne, Treschow og frue, og forvalter Holm. 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind med bestandig regnvejr” 

Klemensker: ” i dag kørte vi rugen ind, vi fik 19 læs” 

15,3 

23 v 749,8 (13) v rm blandet luft (08) vsv 2 rm regnbyger (21) nv 3 rm grå luft  

(Ø) stærke regnbyger og storm 

Nr. Tulstrup: ”af og til lidt regn, og stærk blæst. Begyndt at høste byg.” 

15,0 

24 v 750,8 (13) v rm blandet luft (02) vnv 3 rm regnbyger (09) vnv 2 rm blandet luft (22) 

sv m blandet luft 

(K) næsten samme vejr som den 23. august. Rejst til byen. 

11,9 
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Helsingør: ”nordvestlig vind” 

25 sø 750,5 (13) sø m grå luft (01) s m blandet luft (09) ssø b blandet luft (21) ssø rm tyk 

luft og regn 

(Ø) mildt vejr og blandet luft. Besøgt fru Hielmstierne. Rejst til Ørholm. Hinze 

var hér. Jfr. Villumsen har skarlagensfeber. 

Nr. Tulstrup: ”der kom regn” 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

15,0 

26 ssv 750,5 (13) ssv 2 rm tyk luft og regn (10) s rm blandet luft (18) sv 2 rm tyk luft og regn 

(21) sv m blandet luft 

(Ø) solskin, kold blæst og regnbyger. I Søllerød kirke. Spist hos Suhm. Ifølge en 

skippertidende skal kejserinden af Rusland være afsat. 

Nr. Tulstrup: ”fortsat regn” 

Helsingør: ”tyk luft med bestandig regn” 

14,4 

27 n 753,2 (13) n ll blandet luft (01) vsv b regnbyger (08) v b regnbyger (11) vsv b 

regnbyger 

(K) solskin, regn og mildt vejr. Rejst til byen. 

Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr. Høstet havre.” 

Helsingør: ”bestandig regn” 

15,7 

28 stille 756,6 (13) stille blandet luft (01) nnø laber blandet luft (21) n ll klar luft 

(Ø) blandet luft og solskin. Spist hos fru Hielmstierne med frk. Finckenhagen 

og mademoiselle le Jeune. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind, klar luft og godt vejr” 

15,0 

29 n 759,0 (13) n m blandet luft (01) nø b blandet luft (10) nnø m blandet luft (21) n b 

blandet luft 

(Ø) solskin og varmt. Ret sommervejr. Gået gennem røde port og tilbage over 

Nymølle. Set at der blev trukket (vod) i mølledammen. Spist hos Suhm med 

fruerne. Jfr. Villumsen døde ved midnat. 

Nr. Tulstrup: ”høstet havren på heden om eftermiddagen” 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind, klar luft og godt vejr” 

14,7 

30 n 766,8 (13) n ll blandet luft (01) stille blandet luft (08) nnø laber blandet luft (21) stille 

grå luft 

(Ø) solskin og varmt. Ret sommervejr. Gået omkring i Indelukket. Suhm besøg-

16,9 
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te med Pohl. 

Nr. Tulstrup: ”høstet markhavre” 

31 n 764,2 (13) n b blandet luft (01) nnø ll grå luft (09) ønø b grå luft 

(K) finregn om natten, siden solskin og mildt vejr. Rejst til byen. 

Helsingør: ”nordvestlig vind og stille vejr med tyk luft” 

Nr. Tulstrup: ”høstet tofthavre og rug på heden” 

15,7 

 

August 1787 

Temperatur: 16,2 gr. C 

Tryk: 760,9 mm Hg 

 

 vind tryk  

September 1787 

 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Bornholm” fortøjet på Helsingør rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K) eller Ørholm (Ø). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1787. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 n 769,0 (13) n m klar luft (01) nnv b blandet luft (22) nnø m klar luft 

(Ø) solskin og varmt. Rejst til Ørholm med fru Schiønheyder. Herskabet kom til 

byen. 

Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr i den uge” 

Elstrup på Als: ”indkørt det sidste kjærvkorn” 

16,4 

2 nv 770,8 (13) nv b klar luft (01) nnø laber klar luft (04) vnv laber klar luft (09) vnv b grå 

luft (18) stille klar luft 

(Ø) solskin og stærk varme, dog køligt om aftenen. I Søllerød kirke. Spist til 

middag hos Suhm med fruerne. 

17,6 

3 nv 771,4 (13) nv laber klar luft (01) n b klar luft (19) stille klar luft 15,1 



 

 

 

144 

(K) solskin og varmt, regn om aftenen. Rejst til byen med fru Breuer. På Nørre-

bro ved Peblingesøen gik jernbagakslen tværs over, så vi væltede, men ved 

Guds beskærmelse kom vi ikke videre til skade. Jfr. Willumsen begravet i Sølle-

rød kirke. 

Klemensker: ”i dag blev vi færdige med høsten. Vi fik 30 læs byg, 44 læs havre 

og 10 læs ærter.” 

4 s 774,8 (13) s mest stille klar luft (01) stille klar luft (07) ø ll klar luft (16) ssv b klar luft 

(Ø) solskin og varmt. Rejst til Ørholm. Fru Rheder var i Nærum. 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr. Indkørt byggen.” 

Helsingør: ”nordvestlig vind, stille vejr” 

15,1 

5 stille 771,4 (13) stille klar luft (01) s mest stille klar luft (15) s mest stille klar luft (19) ssø ll 

blandet luft 

(Ø) mild luft og overskyet himmel, siden solskin. Gået i Indelukket ad ågang-

stien frem og tilbage og i Alkoven. 

Helsingør: ”sydøstlig vind, klar luft og godt vejr” 

16,4 

6 s 769,2 (13) s b blandet luft (01) s ll blandet luft (08) stille blandet luft 

(Ø) om morgenen stærk tåge, hvorfor jeg ikke gik ud, siden solskin. Spadseret i 

Indelukket og v. Hemmerts have. 

Helsingør: ”nordnordvestlig vind, tyk luft og stille vejr” 

18,2 

7 s 764,4 (13) s m blandet luft (01) stille blandet luft (05) n laber blandet luft (11) stille 

blandet luft (18) ssø 2 rm bygeluft (21) s rm blandet luft 

(K) mildt vejr og solskin. Rejst til byen. Om eftermiddagen i Landvæsenskom-

missionen. 

Nr. Tulstrup: ”mejet hvede” 

15,4 

8 v 766,4 (13) v laber grå luft (01) ssv m grå luft (09) sv b blandet luft (21) vsv m tyk luft 

(Ø) mildt vejr og solskin. Rejst til Ørholm. 

18,5 

9 nnv 759,6 (13) nnv 2 rm bygeluft (01) nv rm grå luft (09) vnv rm grå luft (11) vnv 2 rm 

bygeluft (16) nø 2 rm bygeluft (23) nnø rm klar luft 

(Ø) solskin, kold blæst og regnbyger. I Søllerød kirke. Spist til middag hos 

Suhms. 

Nr. Tulstrup: ”blæst og kolde regnbyger” 

12,3 

10 nø 769,2 (13) nø m blandet luft (09) nnø rm klar luft (21) nø b grå luft 11,4 
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(K) solskin og kold nordøstenblæst. Rejst til byen. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind, meget klar luft og godt vejr” 

11 s 771,2 (13) s ll blandet luft (01) stille grå luft (08) s ll grå luft 

(K) solskin og mildere luft 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind, meget klar luft og godt vejr” 

15,4 

12 sø 768,8 (13) sø ll blandet luft (01) stille blandet luft (10) s ll blandet luft (18) ø ll blandet 

luft (22) nø laber blandet luft 

(K) solskin og kold luft. Spist hos fru Hielmstierne med bl.a. fru Rheder og fru 

Breuer. Krigen deklareret mellem Tørken og Rusland. 

Helsingør: ”nordnordøstlig vind, stille og godt vejr” 

17,0 

13 nnø 766,2 (13) nnø m blandet luft (09) ønø b grå luft 

(K) solskin og kold luft, kulden tiltager. Suhms kom ind med alle. 

Helsingør: ”nordnordøstlig vind og stille vejr” 

12,0 

14 n 766,8 (13) n ll blandet luft (01) nø m blandet luft 

(K) solskin og kold luft, kulden tiltager 

Helsingør: ”nordøstlig vind, meget godt og stille vejr” 

  9,5 

15 nø 766,2 (13) nøl l blandet luft (01) stille blandet luft (10) nv ll blandet luft (21) nv ll 

blandet luft 

(Ø) solskin og kold luft. Rimfrost. Rejst til Ørholm. Den lille kadet Schiønhey-

der fulgte ud med fru Rheder. 

Nr. Tulstrup: ”indkørt hveden” 

Elstrup på Als: ”indkørt det sidste foder” 

Helsingør: ”om formiddagen nordlig vind, om eftermiddagen sydsydøstlig vind” 

10,4 

16 ssø 760,5 (13) ssø 2 rm grå luft (01) sv laber diset luft (09) ssv m blandet luft 

(Ø) solskin og mild luft med kølig blæst. I Søllerød kirke. 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

Helsingør: ”sydøstlig vind, klar luft og godt vejr” 

11,7 

17 s 745,5 (13) s m blandet luft (01) sø 3 rm tyk luft og regn (11) sø 3 rm blandet luft 

(K) stærk regn og blæst om morgenen, siden mildt vejr. Rejst til byen med de to 

små Schiønheyder. 

14,9 
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Nr. Tulstrup: ”stærk regn natten til den 17. september” 

Helsingør: ”sydsydøstligvind og regn” 

18 ssø 744,4 (13) ssø m blandet luft (01) sv rm diset luft (09) sv rm blandet luft 

(Ø) solskin og varmt. Rejst til Ørholm. 

Elstrup på Als: ”patteføllet tages ind” 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind, klar luft og godt vejr” 

14,2 

19 sv 747,2 (13) sv laber klar luft (01) sv b blandet luft 

(Ø) tåge, regn og mild luft. Spadseret til Kilden. Jochum talte med mig om sit 

giftermål. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

14,2 

20 sv 752,2 (13) sv b klar luft (01) vsv ll blandet luft 

(Ø) solskin og mildt vejr. Gået til Nymølle og siden med fruerne til Kilden. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

14,5 

21 ssø 764,6 (13) ssø m blandet luft (01) ssø b tågeluft med regn 

(K) skønt med faldende tåge til klart solskin. Rejst til byen med alle. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind, klar luft og meget godt vejr” 

14,2 

22 ssv 764,2 (13) ssv rm blandet luft (01) ssø rm tyk luft (06) s 3 rm blandet luft (21) ssv m 

tyk luft og regn 

(K) stærk blæst med mild luft 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn hver dag” 

15,4 

23 sv 763,0 (13) sv b klar luft (01) sv b regn (09) sv ll regn (12) stille regn 

(K) mild luft, men småregn og tykke skyer. I Helliggejst kirke.  

Nr. Tulstrup: ”megen regn om formiddagen” 

14,5 

24 s 765,5 (13) s b tågeluft og regn (01) ssø b tågeluft og regn (21) ssø m tyk luft 

(K) mild luft, men småregn og tykke skyer 

15,4 

25 s 763,0 (13) s b tyk luft (05) sv m tyk luft 

(K) mild luft og tåge 

Nr. Tulstrup: ”regn af og til. Pløjet til rug.” 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind og godt vejr” 

16,4 

26 s 758,6 (13) s b blandet luft (01) ssø laber grå luft og regn (10) øsø m blandet luft 16,0 
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(Ø) småregn, lummervarmt og tåget vejr. Rejst med Bartholin til Ørholm og 

spist hos fru Rheder med Fridsch og forvalter Holm. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind og godt vejr” 

27 s 753,6 (13) s b blandet luft (01) sv m blandet luft (21) v b regnbyger 

(K) lummervarmt, stærk regn om aftenen 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind, tyk luft og regnvejr” 

17,0 

28 nnø --- (13) nnø m blandet luft (01) nv m regnbyger (10) n m regnbyger 

(K) solskin og mild luft. Fru Rheder kom hjem kl. 2 om eftermiddagen. 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind og godt vejr” 

  7,9 

29 n 762,2 (13) n ll blandet luft (01) nø b blandet luft (22) stille blandet luft 

(K) solskin og mild luft 

Nr. Tulstrup: ”sået rug” 

10,4 

30 øsø 763,8 (13) øsø m blandet luft (01) øsø b blandet luft (10) nø b blandet luft 

(K) solskin og mildt, dog køligt vejr. I Helliggejst kirke. Spist om aftenen smør-

rebrød hos Suhms med fru Hielmstierne, Rheder, Breuer, Schiønning, Lysholm 

og hendes søster, og Rottbøll Friis. 

10,7 

 

September 1787 

Temperatur: 14,3 gr. C 

Tryk: 763,2 mm Hg 

 

 vind tryk  

Oktober 1787 

 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Bornholm” fortøjet på Helsingør rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1787. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

temp. 
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1 øsø 765,9 (13) øsø m blandet luft (01) øsø rm grå luft 

(K) solskin og mildt, dog køligt vejr 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

12,2 

2 øsø 769,2 (13) øsø 2 rm blandet luft (01) ø rm blandet luft 

(K) solskin og temmelig stærk blæst 

Helsingør: ”om eftermiddagen regn og stærk sydsydøstlig storm” 

Stavnsholt: ” vi såede rug den 2., 4. og 9. oktober” 

13,7 

3 øsø 763,2 (13) øsø m blandet luft (01) sø 3 rm blandet luft (07) øsø 2 rm blandet luft 

(K) solskin og stærk blæst. Spist til middag hos fru Rheder med bl.a. fru Hielm-

stierne. 

Elstrup på Als: ”sået rug den 3. og 6. oktober” 

Helsingør: ”stærk sydsydøstlig storm 

12,5 

4 s 763,0 (13) s b blandet luft (01) sø 3 rm tyk luft (09) ssø rm regnbyger (12) ssø m 

regnbyger (21) sv b blandet luft 

(K) solskin og stærk blæst 

Nr. Tulstrup: ”regn om morgenen” 

Helsingør: ”stærk østsydøstlig blæst” 

15,3 

5 s 769,8 (13) s b blandet luft (01) s m blandet luft (09) ssø m blandet luft 

(K) solskin og mildt vejr. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ” sydøstlig vind, klar luft og meget godt vejr” 

16,8 

6 s 772,4 (13) s ll tågeluft (01) ssø ll blandet luft 

(K) tåge og mildt vejr 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr” 

16,2 

7 s 773,0 (13) s b blandet luft (01) ssø ll blandet luft (10) ssø ll grå luft 

(K) solskin, mild luft og tåget. I Helliggejst kirke. 

15,0 

8 v 768,4 (13) v ll blandet luft (01) ssø b blandet luft 

(K) solskin, mild luft og tåget 

14,3 

9 v 764,0 (13) v ll blandet luft (01) s b grå luft (09) ssø m tågeluft 

(K) solskin, mild luft og tåget 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind, klar luft og godt vejr” 

13,7 
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10 ssv 753,0 (13) ssv rm tyk luft og regn (01) s b grå luft (09) ssø m tågeluft 

(K) mildt vejr og en stænk regn. Spist til middag hos fru Hielmstierne med bl.a. 

fru Rheder og fru Breuer. 

Helsingør: ”sydvestlig til vestlig vind og meget godt vejr” 

12,8 

11 ssø 746,2 (13) ssø m blandet luft (01) s 2 rm blandet luft (07) s 2 rm klar luft (09) ssø m 

grå luft (21) s rm grå luft 

(K) regn om natten, solskin og blæst 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind, klar luft og godt vejr” 

17,5 

12 vsv 752,4 (13) vsv rm blandet luft (01) sv rm tyk luft og regn (09) vsv 3 rm blandet luft 

(K) blæst, småregn og fugtigt vejr. Min nye kokkepige Inger tiltrådte sin tjene-

ste. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind, tyk luft og stille vejr” 

11,8 

13 s 751,2 (13) s 3 rm regn (01) s rm blandet luft (22) øsø m blandet luft 

(K) solskin og fugtigt. Om aftenen nordlys. 

Nr. Tulstrup: ”regn” 

Helsingør: ”østsydøstlig vind, klart og godt vejr” 

12,5 

14 n 745,5 (13) n rm regn (01) ønø rm tyk luft (09) nø rm tyk luft (21) nv m blandet luft 

(K) bestandig øsende regn 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn om aftenen, vi tog vore sidste dyr ind på stald” 

  9,3 

15 vnv 756,4 (13) vnv rm blandet luft (01) vnv rm tyk luft og regn 

(K) solskin og mildt vejr 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind, tyk luft og regnvejr” 

Nr. Tulstrup: ”sået den sidste rug” 

  8,7 

16 ssø 764,0 (13) ssø m blandet luft (01) v m tågeluft (09) sv m tågeluft 

(K) solskin og mildt vejr 

Nr. Tulstrup: ”meget klart og tørvejr” 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

11,8 

17 ssø 762,0 (13) ssø rm blandet luft (01) sø b blandet luft (11) sø m blandet luft 

(K) solskin og køligt vejr. Lagt i kakkelovnen. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind, dagsregn og meget stille” 

11,8 
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18 s 752,2 (13) s rm blandet luft (01) sv rm blandet luft 

(K) solskin og køligt vejr. Suhms geburtsdag, født i 1728. 

11,8 

19 nø 753,2 (13) nø m tyk luft og regn (01) ø m tyk luft og regn (09) nø m tyk luft og regn 

(K) øsende regn. Flyttedag. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”nordlig vind, tyk luft og regnvejr” 

  8,7 

20 nø 755,5 (13) nø b grå luft (01) ø b tyk luft og regn (07) ø ll blandet luft (10) stille blandet 

luft 

(K) overtrukken himmel og køligt vejr 

 10,0 

21 n 755,8 (13) n m grå luft (01) nnø m blandet luft 

(K) køligt og tåget. I Helliggejst kirke. 

 10,0 

22 ssv 755,8 (13) ssv m blandet luft (01) nv rm blandet luft (09) vnv rm blandet luft (18) s m 

blandet luft (20) ssv 3 rm grå luft 

(K) solskin og frost. Siden regn og blæst. Om aftenen i Landkommissionen. 

  8,7 

23 vsv 750,5 (13) vsv m blandet luft (09) øsø rm blandet luft (12) s rm blandet luft 

(K) regnvejr 

10,9 

24 vsv 758,0 (13) vsv m blandet luft (01) vsv rm diset luft (09) v rm diset luft (18) vsv b diset 

luft 

(K) solskin og kold luft med hagl 

11,8 

25 ssv 756,0 (13) ssv m blandet luft (01) ssv b diset luft (21) sv b diset luft 

(K) solskin og kold luft med hagl. Det chirurgiske akademi indvies. 

  9,3 

26 ø 750,8 (13) ø rm grå luft (01) ssv b diset luft (06) s b diset luft (11) øsø b diset luft (21) 

nø m blandet luft 

(K) stærk regn om natten. Fugtigt vejr. Jochum har bryllup. 

  7,2 

27 nø 756,2 (13) nø m blandet luft (08) ønø b blandet luft 

(K) solskin og tyk luft 

  6,2 

28 nø 763,2 (13) nø b blandet luft (01) ønø b grå luft 

(K) råt og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. 

  6,5 

29 nv 764,6 (13) nv m blandet luft (01) ønø m blandet luft (09) nø m blandet luft 

(K) solskin og frostvejr. Kongen af Sverrig kom hér kl. 3 om eftermiddagen. 

  4,7 

30 s 760,5 (13) s m blandet luft (01) v b grå luft (09) sv m blandet luft   6,2 
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(K) solskin og frostvejr 

31 s 753,5 (13) s 2 rm grå luft (01) ssø rm grå luft (09) sø rm grå luft (21) ssø rm grå luft og 

regn 

(K) solskin og frost 

  7,2 

 

Oktober 1787 

Temperatur: 11,1 gr. C 

Tryk: 758,9 mm Hg 

 

 vind tryk  

November 1787 

 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Bornholm” fortøjet på Helsingør rhed, 

den 29. og 30. november dog under sejl mod København.  

Bolle Willum Luxdorphs vejrligobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 7, 12 eller 21, gengivet under Året 

1787. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 vnv 742,4 (13) vnv m grå luft (01) vnv m blandet luft (09) nv m blandet luft (19) n b 

blandet luft 

(K) regn om natten 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind, tyk luft og stærk regn” 

10,1 

2 vnv 746,2 (13) vnv m grå luft (01) ønø b blandet luft (09) ø m grå luft (19) s b blandet luft 

(K) solskin og frostvejr 

Helsingør: ”nordlig vind, stille vejr, regn og snebyger” 

  3,5 

3 s 752,0 (13) s b grå luft (01) øsø b blandet luft (08) ø m blandet luft (22) sv m blandet 

luft 

(K) solskin og frostvejr 

  2,9 
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4 vsv 759,0 (13) vsv m blandet luft (01) vnv m blandet luft (09) v m blandet luft (20) sv rm 

diset luft 

(K) solskin og frost. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”frost i disse nætter, derpå regnbyger” 

  6,9 

5 sv 748,8 (13) sv rm grå luft (07) vsv 2 rm tyk luft og regn 

(K) fugtigt vejr og småregn. Kongen af Sverrig spiser hos Bernsdorff på landet, 

ligger i nat i Fredensborg og rejser derpå hjem igen. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind, tyk luft og regnvejr” 

  7,6 

6 sv 746,6 (13) sv 3 rm bygeluft (01) vsv 2 rm bygeluft 

(K) regn og blæst 

Helsingør: ”stærk vestsydvestlig blæst, tyk luft og regnvejr” 

  9,1 

7 v 744,6 (13) v 3 rm blandet luft (01) vsv m bygeluft (09) v 3 rm blandet luft (19) v rm 

grå luft 

(K) solskin og blæst. I går fik prins Frederik seraphinerordenen på Fredensborg. 

Helsingør: ”uroligt vejr og stærk søgang” 

  8,5 

8 v 751,2 (13) v b blandet luft (01) vnv rm grå luft (05) v m blandet luft (18) vsv b blandet 

luft 

(K) solskin og blæst. Kronprinsen gik over med kongen af Sverrig til Skaane og 

kom hjem kl. 10 om aftenen, var i Landscrona. 

Helsingør: ”vestlig vind, meget godt og klart vejr” 

  7,9 

9 vsv 743,4 (13) vsv rm grå luft (01) sv rm tyk luft (07) sv 2 rm regn 

(K) bestandig regn med blæst og hagl. Om aftenen hos Suhm med Bugge, 

Breünnich og Pohl. 

Nr. Tulstrup: ”regn” 

Helsingør: ”sydlig vind, tyk luft og regn” 

  9,1 

10 v 758,2 (13) v b blandet luft (01) vnv m tyk luft og regn (09) vnv rm blandet luft (21) sv 

b blandet luft 

(K) solskin og blæst. Indtaget et rabarberpulver. 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr” 

  9,4 

11 sø 764,2 (13) sø rm blandet luft (01) ssø rm blandet luft (21) sø 2 rm tyk luft 

(K) råt og koldt vejr. I Helliggejst kirke. 

  9,1 
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Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

12 ssø 756,6 (13) ssø rm blandet luft (01) ssø 2 rm tyk luft (09) ssø rm blandet luft 

(K) råt og koldt vejr. I kommissionen i landbosagen vedrørende soldaterhuse. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind med tyk luft og regnvejr” 

  8,2 

13 s 750,5 (13) s ll tågeluft (01) s m tågeluft (06) s b tågeluft (10) s ll tågeluft (21) stille 

tågeluft 

(K) tåge og regn 

Elstrup på Als: ”færdig med efterårspløjningen” 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind med tyk luft og regnvejr” 

  7,9 

14 nø 753,0 (13) nø rm sneluft og frost (01) nnø laber grå luft (06) nnø m tyk luft (10) nø rm 

grå luft 

(K) stærk sne og slud 

Helsingør: ”nordøstlig vind, tyk luft med snebyger og frostvejr” 

  0,0 

15 nø 762,0 (13) nø m blandet luft og frost (01) nnø m blandet luft og frost 

(K) frostvejr 

Helsingør: ”nordøstlig vind, klar luft og frostvejr” 

 -0,2 

16 nø 758,4 (13) nø m blandet luft (01) nnø b blandet luft (09) nø m blandet luft (21) n b 

blandet luft (24) n ll blandet luft 

(K) stærk tø, siden frost. Der skal bedes for prinsesse Sophie Frederikkes svan-

gerskab. 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind, tyk luft og stille vejr” 

  4,7 

17 vsv 757,2 (13) vsv m blandet luft (02) stille blandet luft (06) v b blandet luft (09) sv m grå 

luft (21) vsv rm tyk luft 

(K) om morgenen frost, siden tø 

  1,6 

18 vsv 748,4 (13) vsv b grå luft (01) vsv m blandet luft (09) sv m blandet luft (21) stille tyk 

luft med snebyger 

(K) råt og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. 

  3,5 

19 ø 751,8 (13) ø m blandet luft (09) øsø tyk luft med snebyger (21) nø b grå luft og frost 

(K) tøsne. I Landbokommissionen. 

Klemensker: ”her kom temmelig sne, så jorden var dækket indtil den 22. no-

vember, hvor det på ny blev tøvejr og regnvejr” 

  2,6 
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20 nø 756,4 (13) nø b blandet luft og frost (01) ønø b grå luft og frost (21) n ll grå luft med 

snebyger 

(K) ren frost 

 -3,9 

21 vsv 758,6 (13) vsv b grå luft (01) nv ll grå luft med snebyger (09) vsv b grå luft (19) vsv m 

grå luft 

(K) frostvejr og stille 

 -0,1 

22 ssv 747,2 (13) vsv m grå luft (01) sv rm tyk luft og regn (22) ssv rm tyk luft og regn 

(K) stærk regn 

  2,9 

23 ssv 738,6 (13) ssv m grå luft (01) nv rm tyk luft og regn (05) nv m tyk luft og regn (07) 

vsv b grå luft (18) sø m grå luft (22) ø rm tyk luft 

(K) råt vejr. Et lille anstød af colica. Saxtorph var hér to gange. 

Nr. Tulstrup: ”der kom lidt sne” 

  3,8 

24 nø 744,6 (13) nø rm tyk luft og frost (01) nø rm tyk luft (03) nø rm blandet luft og frost 

(K) kold blæst og tørrevejr. Saxtorph var hér. 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

 -0,1 

25 nø 763,8 (13) nø m grå luft (01) nnø rm tyk luft og frost (09) nnø rm klar luft og frost 

(21) nø b blandet luft 

(K) frost og kold tåge. I Helliggejst kirke. Saxtorph var hér. 

Nr. Tulstrup: ”hård frost” 

 -4,8 

26 stille 776,0 (13) stille blandet luft (01) nø ll diset luft (05) stille blandet luft (21) v ll grå luft   

(K) frost og kold tåge. I Landcommissionen. 

 -3,6 

27 s 777,4 (13) s b blandet luft (01) vsv b grå luft 

(K) frost og kold tåge 

 -0,1 

28 ønø 778,6 (13) ønø b diset luft (01) ø m blandet luft (09) ønø b klar luft (21) n ll diset luft  

(K) ren frost. Kommission vedrørende Universitetet holdt hos mig. Spist til mid-

dag hos fru Hielmstierne med bl. a. fru Rheder og fru Breuer. Saxtorph var hér. 

Klemensker: ”den 27. og 28. november kom her igen frost og sne” 

 -0,1 

29 nv 770,5 (13) nv m blandet luft (01) nv ll diset luft (06) nv b grå luft (09) nnv m grå luft 

(K) sne om natten. Indtaget et rabarberpulver. 

Klemensker: ”her kom tø igen” 

  0,7 
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30 nv 770,5 (13) nv m tyk luft (01) nv b tyk luft 

(K) mildt vejr med tåge. I Helliggejst kirke. 

  0,1 

 

 

November 1787 

Temperatur: 3,6 gr. C 

Tryk: 755,9 mm Hg 

 

 vind tryk  

December 1787 

 

Vejrligobservationerne fra den 1. - 8. december er fra fregatten ”Bornholm” for-

tøjet ved Kastelspynten, fra den 7. december dog fortøjet i Flåden. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 7, 12 eller 21 gengivet under Året 

1787. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne fra den 9. - 31. december er fra København og 

foretaget kl. 12. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 nnv 768,2 (13) nnv m tyk luft (01) nnv m tyk luft (09) n b tyk luft 

(K) mildt vejr med tåge 

 2,3 

2 ø 759,8 (13) ø rm tyk luft (01) n m tyk luft (09) nø rm tyk luft (21) øsø 2 rm grå luft og 

regn 

(K) fugtigt og tåget vejr. I Helliggejst kirke. 

 2,6 

3 øsø 760,5 (13) øsø 3 rm tyk luft og regn (08) sø 2 rm grå luft og regn 

(K) regn og sne. I Landbokommissionen.  

 2,6 

4 s 757,0 (13) s m tyk luft (09) ø 2 rm tyk luft og regn 

(K) regn og sne 

 2,3 

5 vsv 755,8 (13) vsv rm tyk luft (01) sv rm tyk luft  4,5 
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(K) tåget og råt vejr 

6 vnv 760,5 (13) vnv rm tyk luft (01) nv rm tyk luft (03) nv rm blandet luft 

(K) tåget og råt vejr 

 3,6 

7 v 754,4 (13) v b blandet luft (01) v m blandet luft og frost 

(K) tåget og råt vejr med kulde. I Helliggejst kirke. 

 2,0 

8 ssv 758,6 (06) ssv rm sneluft (01) sv m tyk luft 

(K) stærk regn og sne 

Nr. Tulstrup: ”lidt sne” 

 2,3 

9 sø 758,4 (K) frost med kold tåge. I Helliggejst og Vor Frue kirke. 

Nr. Tulstrup: ”stille frost” 

 0,0 

10 sø 758,0 (K) regn, sne og slud. Om eftermiddagen i Landbokommissionen. 

Nr. Tulstrup: ”dagsregn” 

Klemensker: ”snevejr fra øst og sydøst næsten hele dagen” 

 0,8 

11 vsv 755,5 (K) råt og fugtigt vejr 

Nr. Tulstrup: ”stærkt tøvejr og tørrende blæst” 

 4,5 

12 ssv 754,2 (K) fugtigt vejr med klar himmel. Saxtorph var hér.  5,8 

13 v 752,0 (K) regn og fugtigt  6,7 

14 v 754,0 (K) regn og fugtigt. Spist om aftenen hos fru Rheder med bl.a. fru Hielmstierne 

og Suhm. 

 3,6 

15 s 746,2 (K) regn og fugtigt. Gude og Birch besøgte. 

Nr. Tulstrup: ”regn” 

 5,5 

16 v 743,0 (K) mørkt og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke.  3,6 

17 nv 754,4 (K) frostvejr. I Landbokommissionen. 

Nr. Tulstrup: ”frost” 

-0,1 

18 ønø 754,6 (K) frostvejr -1,9 

19 ø 755,5 (K) klar frost -1,3 

20 ønø 754,6 (K) klar frost 

Klemensker: ”her kom sne” 

-1,3 

21 ønø 756,0 (K) frost og sne. Om aftenen hos Suhms med fru Lysholm og datter, Bugge, -0,1 
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Sneedorff, Mette le Jeune og fru Bornemann. 

Klemensker: ”den 21. og 22. december sneede det fra øst, dog var det ikke 

megen frost. Før jul var der ikke megen frost, men undertiden kom der lidt sne.” 

22 nnø 752,0 (K) snevejr 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at sne” 

-0,1 

23 nø 747,4 (K) stærkt snefald. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ” sneet og fyget, og lidt jordfygning” 

-0,7 

24 nø 753,0 (K) stærk frost 

Nr. Tulstrup: ”sneet lidt og snefygning om aftenen” 

-4,1 

25 ø 754,2 (K) stærk frost. I Helliggejst og Vor Frue kirke. 

Nr. Tulstrup: ”sneet og snefygning og der var kun 5 kvindfolk i kirken”  

Klemensker: ”snefygeagtigt vejr fra øst” 

-0,1 

26 ønø 752,0 (K) frost og stærkt snefald. I Helliggejst kirke. 

Klemensker: ”det sneede fra øst og var tøvejr om eftermiddagen” 

-0,1 

27 nø 757,4 (K) frost og stærkt snefald 

Nr. Tulstrup: ”holdt op med at sne” 

Klemensker: ”tø, dog frøs det hen imod aften”  

-2,2 

28 nv 768,0 (K) slemt og tåget vejr. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at tø lidt” 

 1,1 

29 nv 767,4 (K) langsomt tøvejr 

Nr. Tulstrup: ”stærk tø og sneen smeltede bort på jævn jord” 

 2,3 

30 stille 766,4 (K) tøvejr og stærk tåge. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”lidt frost” 

 0,1 

31 stille 767,2 (K) tøvejr og lidt frost 

Nr. Tulstrup: ”frost og tø, i hele julen var det mest gråvejr” 

 0,5 

 

December 1787: 

Temperatur: 1, 4 gr. C 

Tryk: 756,7 mm Hg 
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Aftenbillede ved Øresund, malet af Jens Juel ca. 1788. 

 

 

VEJRET I 1788  

 

 

1788 Temperatur 7,5 gr. C. Helt usædvanligt fastlandsklimaår med en forskel mellem varmeste og 

koldeste måned på hele 27,6 gr. C, den største i tidsrummet 1781-2012 overhovedet. Kold vinter i 

februar og marts med is i sund og bælt. Usædvanlig varm sommer, især i juli. Helt ekstremt vin-

terligt vejr i december med den koldeste måned overhovedet i tidsrummet 1781-2012. Nordlys den 

17. februar, den 2. september og formentlig den 23. december. 

 

Januar 

 

Meget varm.  

Solfattig. Vinden var mest i 

vest. Vejret var mildt indtil den 

13., derefter storm fra NV ef-

terfulgt af frost i et par dage. 

Ny storm den 19. fra nord ef-

terfulgt af et par dage med 

frost. Fra den 24. vekslende 

mellem tø og frost og vand-

koldt. Tordenvejr ved Viborg 

den 25. 

 

Temperatur: 1,6 gr. C 

Februar 

 

Meget kold.  

Megen østenvind. Den 10. slog 

det om til frost, fra den 13. 

stærk frost og meget stærk 

frost fra den 14.-18. Den 20. og 

21. gik enkelte over Øresund til 

Sverige. Isen gik atter bort den 

22. Nordlys den 17. 

 

Temperatur: -2,3 gr. C 

Marts 

 

Meget kold. 

Nordenvind og frost til den 12., 

derefter østenvind og fortsat 

frost til den 17. I resten af må-

neden overvejende tøvejr med 

SØ-vind og temperaturer om-

kring 0 gr. C. Fra den 5. sne-

dække og stærkt snefald den 7. 

Megen is i Sundet fra den 11.-

14. og den 31. endnu drivis i 

Sundet. Snefygning ved Viborg 

fra den 22.-24.  

 

Temperatur: -1,0 gr. C 

April 

 

Normal. 

Solrig. Vinden var skiftende, 

dog mest i vest. Stærk regn den 

14. Koldt den 26. og 27. med 

sne- og haglbyger og stærk 

NV-blæst. 

 

Temperatur: 5,8 gr. C 

Maj 

 

Meget varm.  

Meget solrig. Koldt med nor-

denvind fra den 3.-5. og igen 

fra den 10.-13. Fra den 16. 

sommerligt. Meget lummer-

varmt fra den 25.-27., derefter 

regn og normale temperaturer. 

Østenvind fra den 11.-20., der-

efter vestenvind. Tørke fra den 

11.-27. 

 

Temperatur: 12,0 gr. C 

Juni 

 

Meget varm.  

Solrig. Det var koldt, derefter 

køligt i begyndelsen af måne-

den. Fra den 9. gik vinden i øst 

med varmt og solrigt vejr. Fra 

den 14. til den 28. hedebølge 

med ekstremt varmt vejr den 

18. Stærk tørke fra den 8.- 27. 

Tordenvejr og stærk regn den 

28. og 29. 

 

Temperatur: 16,8 gr. C 
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Juli 

 

Helt usædvanlig varm.  

Det var varmt fra den 3.-20. 

med ekstremt varmt vejr den 

11. og 13. Hedebølge fra den 

10.-18. Vinden var i SØ fra den 

9.-16. Stærk regn den 2. og 7. 

Skrækkeligt tordenvejr i Kø-

benhavn den 20. Det var køligt 

den 26. og 27., men blev på ny 

varmt den 30. og 31.  

 

Temperatur: 19,6 gr. C 

August 

 

Meget varm.  

Meget solfattig. Vinden var 

gennemgående i vest, den 11.-

14. og den 22.-25. dog i syd 

med varmt vejr. Det var stærkt 

blæsende den 15. og 16. Der 

faldt stærk regn den 5., 6., 16., 

20. og 25.   

 

Temperatur: 16,7 gr. C 

September  

 

Meget varm.  

Meget solrig. Fra den 4. megen 

søndenvind. Varmt sommer-

vejr frem til den 14., hvor der 

kom tordenvejr på Bornholm. 

Tørt i øvrigt fra den 1.-20. 

Meget stærk regn ved Viborg 

den 23. Nordlys den 2. 

 

Temperatur: 15,7 gr. C 

Oktober 

 

Normal.  

Solrig. Megen NV-vind. Lunt 

indtil den 11. Regnperiode fra 

den 1.-5., derefter tørvejr fra 

den 6.-15. Fra den 18.-20. tem-

meligt vinterligt med slud og 

hagl. Ingen dage med blæst.  

 

Temperatur: 8,8 gr. C 

November 

 

Kold.  

Lunt med vestenvind indtil den 

13., især lunt den 12. og 13. 

Den 14. slog vejret om til vin-

ter med NØ-vind, sne og sne-

fygning. Den 19. storm med 

snebyger. Fra den 21. blev vej-

ret mildere med lidt regn. Fra 

den 25. på ny vinterligt med 

NØ-vind og sne. Tørt indtil den 

14. Stærk storm i Kattegat den 

4. 

 

Temperatur: 4,0 gr. C 

December 

 

Helt ekstremt kold.  

Vinteren satte for alvor ind den 

1. og varede måneden ud og 

ind i 1789. Ø- og NØ-vind i 

stort set hele måneden. Stærkt 

snefald den 1. Snefygning den 

3. og 4., den 13. og 14. og den 

21. Fra den 6. lå der megen 

sne. Fra den 13. helt ekstrem 

frost. Storm den 15. og 16., og 

hård storm den 23. og 24. Den 

15. var Øresund tillagt og den 

16. fuld af is og drivis. Kulden 

var stærkest den 14., 22., 23., 

28. og 29. Formentlig nordlys 

den 23. 

 

Juleaften: NV-vind, klart og 

stille vejr med lidt frost og 

snelandskab. 

 

Nytårsaften: NV-vind, gråvejr 

og meget stærk frost. 
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Temperatur: - 8,0 gr. C 

 

 

 

 

Formørkelser i 1788  
 

Udi nærværende år 1788 sker der ingen formørkelser i Månen, men tvende i Solen af hvilke den 

første sker den 5/6. Formørkelsen begynder om formiddagen kl. 7,29 og endes kl. 8,45. Den bliver 

på sit største kl. 8,01; da lidet over to tolvtedel af Solen formørkes. Den anden solformørkelse ind-

træffer den 27/11, men bliver hos os ikke at se. 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1788 

 

 

ÅRET 1788 

 

Lufttrykket er angivet i tommer kviksølvshøjde i Torricellis rør, temperaturen et målt i grader R., kl. 

07, 12, eller 21 på Observatoriet på Rundetårn, (se bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-

1800”). 

 

 

Sct. Petersborg, 11. december 1787 

 

Allerede i forrige måned, og altså sildigere end sædvanlig indfandt vinteren sig hos os. Den 23. 

november lod isen sig se på Neva-floden, og den følgende dag tog man vindebroerne bort, som om 

sommeren blive lagte derover. Og den 25. november om eftermiddagen var floden ganske belagt 

med is, efterat den i dette år havde været sejlbar i 215 dage, hvilket er længere end i noget af de 

forrige år. 

 

Helsingør, 4. januar 1788 

 

Den 1. og 2. januar var vinden i SSV med tyk luft og regnvejr. 

Den 3. januar SØ-vind med tyk luft, regn og stærk blæst. 

Den 4. januar SØ-vind med tyk luft og regnvejr. 

 

Helsingør, 7. januar 1788 

 

Den 5. januar SSØ-vind med tyk luft og tåge. 

Den 6. januar SØ-vind med tåge om formiddagen, men om eftermiddagen klar luft. 

Den 7. januar SØ-vind med tyk luft og stille vejr. 

 

Polen, 22. december 1787 

 

Vinteren har nu indfundet sig. 

 

Helsingør, 14. januar 1788 

 

Den 12. januar NV-vind, klar luft med stærk storm og kastevinde. 

Den 13. januar NV-storm, tyk luft og regnvejr. 

Den 14. januar VNV-vind, stille vejr. 

 

Observatoriet 

 

Den 31. december 1787 uvis vind, lufttryk 28.4.8,temperatur 1 grad 

Den 1. januar sv-vind, lufttryk 28.5.1, temperatur 2 ¼ grad 

Den 2. januar søndenvind, lufttryk 28.3.0, temperatur 1½ grad 

Den 3. januar ssø-vind, lufttryk 27.8.3, temperatur 3 ¼ grad 

Den 4. januar ssø-vind, lufttryk 27.8.6, temperatur 2 ¾ grad 

Den 5. januar sv-vind, lufttryk 27.10.1, temperatur 4½ grad 
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Den 6. januar uvis vind, lufttryk 27.9.9, temperatur 3 grader 

Den 7. januar søndenvind, lufttryk 27.11.4, temperatur 3 ¼ grad 

Den 8. januar nø-vind, lufttryk 28.5.0, temperatur 2 ¼ grad 

Den 9. januar østenvind, lufttryk 28.8.0, temperatur 1½ grad 

Den 10. januar nordenvind, lufttryk 28.6.0, temperatur - 1 ¾ grad 

Den 11. januar nv-vind, lufttryk 28.3.3, temperatur 2 grader 

Den 12. januar nv-vind, lufttryk 27.11.7, temperatur 3 ¾ grad 

Den 13. januar nv-vind, lufttryk 27.10.0, temperatur 5½ grad 

 

Paris, 24. december 1787 

 

I 14 dage har det her regnet bestandig, og vandet har forvoldt stor skade på broer og dæmninger. 

Vandet er vokset så højt i floderne, at bønderne har forladt landsbyerne og begivet sig til stæderne, 

hvor de søger underholdning. 

Den 18. december havde Zerden (?) en lynild, som midt om sommeren. 

 

Ungarn, december 1787 

 

Det endnu stedse vedholdende varme vejrlig sætter landmanden i en ikke liden bekymring for hans 

markfrugter, hveden står på nogle steder allerede i blomster. De frugtbareste marker i Ungarn skulle 

være dækkede med utallige insekter, som afgnave kornroden og anrette flere ødelæggelser. 

 

London, 29. december 1787 

 

Den store mængde sne, der faldt i begyndelsen af denne uge, har gjort landevejene næsten aldeles 

uberejselige, så at mange postvogne ere komne 24 timer sildigere end sædvanlig. Fra Kent og 

fornemmelig fra Canterbury meldes, at sneen ligger på nogle steder 10 fod høj. 

 

Helsingør, 18. januar 1788 

 

Den 15. januar NNØ-vind, klar luft og frostvejr. 

Den 16. januar om formiddagen SV-vind, tyk luft og stille vejr, men om eftermiddagen stærk storm 

fra NV med regn, der vedvarede hele natten. 

Den 17. og 18. januar SV-vind, tyk luft og stille vejr med tåge. 

 

Helsingør, 25. januar 1788 

 

Den 20. og 21. januar NV-vind, klar luft og frostvejr. 

Den 22. og 23. januar VNV-vind, tyk luft og snefog. 

Den 24. januar om formiddagen S-vind, regnvejr og tåge, om eftermiddagen SV-vind og regnvejr. 

Den 25. januar NV-vind, tyk luft og godt vejr. 

 

Helsingør, 1. februar 1788 

 

Den 30. januar, omtrent kl. 9 om formiddagen, passerede den danske chinafarer, skibet Mars, forbi 

Kronborg, og om eftermiddagen imellem 12 og 1 forlod lodsen skibet ved Kullen, da vinden var 

god og alting vel inden borde. Samme dag gik en Dansk Vestindienfarer og en Færøefarer til 

Nordsøen (dvs. Kattegat, JER). 
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Hamborg, 25. januar 1788 

 

Fra Morlaix meldes under den 7. januar, at der sammesteds har i en tid af 4 dage raset en stærk 

storm, som har forårsaget adskillige skibbrud. I blandt de forulykkede skibe befindes også et 

hamborgsk. Det er formentlig skibet, den gode Succes fra Altona, som er forlist 7 mile fra Brest. 

Skipperen havde formodentlig troet, at hans hund kunne have reddet ham livet; thi man fandt om 

dens hale en strikke, der var gjort fast om skipperens liv. Hunden havde virkelig bragt sin herre til 

strandbredden, og gav, da han ikke mere mærkede liv i ham, det tilkende ved klagender og 

bestandig tuden. Admiralitetsherrene i Brest have ladet skipperens legeme begrave, og hunden 

fulgte sin herre lige til graven, hvor den ikke hørte op med sin jamren, men søgte at opskrabe 

jorden, hvormed han var bedækket. Man har med stor møje bragt den bort fra graven. 

 

Helsingør, 8. februar 1788 

 

Den 3. februar SSØ-vind, tyk luft og snefog. 

Den 4. og 5. februar NØ-vind, klar luft og frostvejr. 

Den 6. februar om formiddagen VSV-vind, klar luft og mildt vejr, om eftermiddagen S-vind. 

Den 7. februar SØ-vind, klar luft med godt vejr. 

Den 8. februar ØNØ-vind, tyk luft og frostvejr. 

 

Observatoriet 

 

Den 14. januar nv-vind, lufttryk 27.5.6, temperatur - 1 ¾ grad 

Den 15. januar nordenvind, lufttryk 28.3.9, temperatur - 3½ grad 

Den 16. januar vestenvind, lufttryk 28.3.6, temperatur - ¾ grad 

Den 17. januar vestenvind, lufttryk 28.1.5, temperatur 4 grader 

Den 18. januar vestenvind, lufttryk 27.6.5, temperatur 4 ¼ grad 

Den 19. januar nordenvind, lufttryk 27.3.9, temperatur - 4½ grad 

Den 20. januar nv-vind, lufttryk 28.4.0, temperatur - 3 grader 

Den 21. januar vestenvind, lufttryk 28.1.6, temperatur 3 ¾ grad 

Den 22. januar vestenvind, lufttryk 27.7.4, temperatur 2½ grad 

Den 23. januar vestenvind, lufttryk 27.9.2, temperatur - 3 grader 

Den 24. januar vestenvind, lufttryk 27.7.0, temperatur - ½ grad 

Den 25. januar vestenvind, lufttryk 27.4.6, temperatur 1½ grad 

Den 26. januar nordenvind, lufttryk 28.0.1, temperatur - 3 grader 

 

Observatoriet 

 

Den 27. januar uvis vind, lufttryk 28.4.5, temperatur - 2 grader 

Den 28. januar vestenvind, lufttryk 28.3.9, temperatur 2 grader 

Den 29. januar sv-vind, lufttryk 28.7.6, temperatur 1 ¼ grad 

Den 30. januar søndenvind, lufttryk 28.7.9, temperatur 1 grad 

Den 31. januar søndenvind, lufttryk 28.9.9, temperatur - ¾ grad 

Den 1. februar sø-vind, lufttryk 28.6.5, temperatur - 3 grader 

Den 2. februar søndenvind, lufttryk 28.0.7, temperatur - ¼ grad 

Den 3. februar ssø-vind, lufttryk 28.0.3, temperatur - ¼ grad 

Den 4. februar sv-vind, lufttryk 28.0.9, temperatur 2 grader 
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Den 5. februar uvis vind, lufttryk 28.3.8, temperatur 2 grader 

Den 6. februar østenvind, lufttryk 28.6.7, temperatur ¼ grad 

Den 7. februar østenvind, lufttryk 28.8.6, temperatur - ¾ grad 

Den 9. februar ønø-vind, lufttryk 28.5.3, temperatur - 2½ grad 

Den 10. februar sø-vind, lufttryk 28.5.3, temperatur - ¼ grad 

 

Helsingør, 15. februar 1788 

 

Den 10. og 11. februar ønø-vind, klar luft, stille vejr og lidt frost 

Den 12. og 13. februar ønø-vind, stille og meget godt vejr 

Den 14. februar nø-vind, klar luft og stille vejr med stærk frost. 

Den 15. februar nø-vind, stærk frost og klart vejr. 

Havnen og strandbredden er fuld af is, og når blæsten lægger sig, vil der formentlig samle sig is i 

Øresund. 

 

Wien, 16. januar 1788 

 

“ Den efter meget milde og behagelige dage på engang indefaldne kulde og megen sne...” 

Monarken havde foresat sig en rejse til Galizien, men det forandrede vejrlig afholder Hans Majestæt 

derfra.  

 

Helsingør, 18. februar 1788 

 

Den 16. februar nnø-vind, klar luft med stærk frost, stille vejr og megen drivis i Øresund. 

Den 17. februar nnø-vind, klar luft og stille vejr med stærk frost og Sundet fuldt af is. 

Den 18. februar vejr som i går, og Øresund er nu så fuldt med is, at intet åbent vand kan ses. 

 

Helsingør, 22. februar 1788 

 

Den 19. februar nø-vind, klart og stille vejr med stærk frost, og Sundet er overalt belagt med is. 

Den 20. februar nv-vind, tyk luft og noget mildere vejr, men Sundet er så fuldt med is, at en slave, 

som samme dag gik fra Kronborg, kom lykkelig over isen til Helsingborg. 

Den 21. februar sv-vind, hele dagen tyk luft og snefog. Kl. 9 om formiddagen gik en færgemand 

over Sundet, og 1½ time efter blev der en åbning i Sundet på omtrent en ¼ mil. 

Den 22. februar sø-vind med tyk luft og frost. Ved nordsiden af Hveen og forbi Kronborg er der ¼ 

mils åbent vand, men på begge sider ved landkanten ligger isen fast, og forbi Nivå er overalt 

tillukket. 

   

Observatoriet 

 

Den 11. februar søndenvind, lufttryk 28.6.0, temperatur - 1 ¼ grad 

Den 12. februar uvis vind, lufttryk 28.5.9, temperatur - 1 ¾ grad 

Den 13. februar ønø-vind, lufttryk 28.5.0, temperatur - 5 ¼ grad 

Den 14. februar østenvind, lufttryk 28.5.9, temperatur - 10 ¼ grad 

Den 15. februar nø-vind, lufttryk 28.4.0, temperatur - 9 grader 

Den 16. februar nø-vind, lufttryk 28.0.7, temperatur -11½ grad 

Den 17. februar nordenvind, lufttryk 27.10.8, temperatur - 10 grader 

Den 18. februar nordenvind, lufttryk 28.0.1, temperatur - 10 grader 
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Den 19. februar sv-vind, lufttryk 27.8.5, temperatur - 2 grader 

Den 20. februar sø-vind, lufttryk 27.6.9, temperatur - 2½ grad 

Den 21. februar øsø-vind, lufttryk 27.5.8, temperatur - 2 ¼ grad 

Den 22. februar sø-vind, lufttryk 27.5.0, temperatur - ¾ grad 

Den 23. februar sv-vind, lufttryk 27.5.7, temperatur 2 ¼ grad 

Den 24. februar sø-vind, lufttryk 27.6.8, temperatur 2 ¼ grad 

 

Korsør, 21. februar 1788 

 

Overalt i Storebælt er der nu en stor del is. I dag østenvind, frisk kuling og snevejr. 

 

Corsør, 28. februar 1788 

 

Isens beskaffenhed kan denne vinter ikke beskrives, da den daglig er foranderlig og omdrives med 

vinden, som hver dag er og bliver forandret, såvel her som i havnen som på dybene, men i 

særdeleshed ved Fyens Land, hvor alle havnene ere ganske tillagte med is, så at endnu ingen 

transport med jagterne kan ske. 

 

Helsingør, 3. marts 1788 

 

Den 24. februar om eftermiddagen gik det meste af den liggende is bort. 

Den 27. februar afsejlede den her liggende grønlandsfarer tillige med den i Nivå havn til Nordsøen 

(dvs. Kattegat, JER). Idag ved postens afgang var ingen is at se i Sundet. 

 

Observatoriet 

 

Den 25. februar nø-vind, lufttryk 27.5.0, temperatur - 3 ¾ grad 

Den 26. februar nv-vind, lufttryk 27.9.0, temperatur - 3 ¼ grad 

Den 27. februar vestenvind, lufttryk 27.9.8, temperatur - 2 ¼ grad 

Den 28. februar sø-vind, lufttryk 27.11.3, temperatur - 1 ¼ grad 

Den 29. februar østenvind, lufttryk 28.0.5, temperatur - 1 ¼ grad 

Den 1. marts nnø-vind, lufttryk 28.1.6, temperatur - 1 ¾ grad 

Den 2. marts østenvind, lufttryk 28.0.9, temperatur - 2 grader 

 

Helsingør, 7. marts 1788 

 

Den 4. marts nø-vind, klar luft og godt vejr. Underretning indgået om, at der ikke var det mindste 

drivis i Østersøen. 

Den 5. marts ønø-vind, lidt frost med tyk luft og snefog. 

Den 6. marts om morgenen ssø-vind og klar luft, men om eftermiddagen sø-vind, tyk luft med 

snefog. 

Den 7. marts nø-vind med tyk luft, og i nat er der faldet meget sne. 
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Tranquebar, 13. juni 1787 

 

Vi kunne ikke undlade at melde Dem den bedrøvelige efterretning, som i disse dage er indløbet 

hertil fra Nordkysten. Afvigte 20. maj har der sammesteds raset en overordentlig stærk orcan, 

hvorved søen er steget 12 fod højere, end det ellers ved det højeste vand plejer at ske. Alle huse og 

indbyggere på Corringo ere ved oversvømmelsen bortdrevne, og et sted, Uppora kaldet, som for det 

meste var beboet af vævere, er tillige med alle dets indbyggere blevne et rov for søen. 

 

Korsør, 6. marts 1788 

 

En hård vestlig vind har påny inddrevet isen på Nyborg fjord og for Slibshavn. Nyborg havn er 

således påny tilstoppet med is. Isbåde går. Bestandig stærk frost. 

 

Helsingør, 10. marts 1788 

 

Den 8. marts nv-vind, klar luft og frostvejr. 

Den 9. marts ssø-vind, stærk frost, klart og godt vejr. 

Den 10. marts ssv-vind, stærk frost, klart og godt vejr. 

Sundet er, så vidt man kan se, fuldt af drivis, som er kommet fra Nordsøen (dvs. Kattegat, JER). 

 

Observatoriet 

 

Den 3. marts nnø-vind, lufttryk 27.11.9, temperatur - 4 ¾ grad 

Den 4. marts nv-vind, lufttryk 27.7.0, temperatur - 1½ grad 

Den 5. marts nv-vind, lufttryk 27.8.1, temperatur - 4½ grad 

Den 6. marts ssv-vind, lufttryk 27.8.0, temperatur - 3½ grad 

Den 7. marts nv-vind, lufttryk 27.3.6, temperatur - 4 ¼ grad 

Den 8. marts nv-vind, lufttryk 27.8.3, temperatur - 4 ¾ grad 

Den 9. marts nordenvind, lufttryk 28.0.0, temperatur - 6 grader 

Den 10. marts nv-vind, lufttryk 28.3.0, temperatur - 6 grader 

Den 11. marts nv-vind, lufttryk 28.5.4, temperatur - 5 ¼ grad 

Den 12. marts nv-vind, lufttryk 28.4.7, temperatur - 5 grad 

Den 13. marts uvis vind, lufttryk 28.2.0, temperatur - 2½ grad 

Den 14. marts østenvind, lufttryk 28.2.4, temperatur - 3 ¼ grad 

Den 15. marts øsø-vind, lufttryk 28.4.0, temperatur - 1½ grad 

Den 16. marts østenvind, lufttryk 28.3.7, temperatur - 2 grader 

 

Helsingør, 17. marts 1788 

 

Den 8. og 9. marts nnø-vind, klar luft og meget godt vejr, og den samme dag kom der så megen 

drivis i Sundet, at åbent vand næsten ikke var at se. 

Den 10., 11. og 12. marts nø-vind, klar luft med frostvejr og Sundet så fuldt af is, at overfarten til 

Helsingborg blev forhindret derved. 

Den 13. marts nø-vind, klar luft og meget godt vejr, dog med stærk frost. 

Den 14. marts ssv-vind, nogenlunde mildt vejr, og den i Sundet liggende drivis gik ud til Nordsøen 

(dvs. Kattegat, JER). 

Den 15. og 16. marts sø-vind, klar luft med stærk blæst og i Sundet ingen is at se undtaget lidt ved 

landkanterne. 
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Den 17. marts nø-vind, tyk luft med snefog. Ingen is at se. 

 

 

Korsør, 13. marts 1788 

 

Den 7. marts kunne ingen komme hertil på grund af is i Renden, men måtte overnatte på Sprogø. 

Den 10. og 11. marts var Storebælt overalt fuld af is. 

Den 12. marts nø-vind og en lille åbning i isen. 

 

Helsingør, 21. marts 1788 

 

Den 17. marts søndenvind med let frost, stille vejr og megen is i Sundet. 

Den 18. marts sv-vind og samme vejr. 

Den 19. marts vestenvind, meget mildt og stille vejr, men Sundet fuld af drivis. 

Den 20. marts sø-vind, stille og godt vejr. 

Den 21. marts nø-vind, tyk luft med stille vejr og mindre drivis end de foregående dage. 

 

Korsør, 20. marts 1788 

 

Hård SØ-vind har formindsket isen, brækket den og drevet den mod Fyn. 

 

Observatoriet 

 

Den 17. marts sø-vind, lufttryk 27.11.9, temperatur - 2 ¼ grad 

Den 18. marts uvis vind, lufttryk 28.2.1, temperatur 1½ grad 

Den 19. marts uvis vind, lufttryk 28.4.0, temperatur 3 ¼ grad 

Den 20. marts uvis vind, lufttryk 28.4.2, temperatur - 1 grad 

Den 21. marts sø-vind, lufttryk 28.2.9, temperatur 2 grader 

Den 22. marts sø-vind, lufttryk 28.2.2, temperatur 2 ¾ grad 

Den 23. marts sø-vind, lufttryk 27.11.1, temperatur ¾ grad 

 

Århusegnen, 11. marts 1788 

 

Den 25. januar var der lynnedslag på Clausholm. Ved tordenens stærke orkanstød rystede alle 

husene på stedet, og mange vinduesruder smadrede. Vinteren omtales i øvrigt som streng og sidste 

sommer som velsignet med en god høst. 

 

Helsingør, 28. marts 1788 

 

Den 25. marts nø-vind, tyk luft med frostvejr og Sundet fuld af is. 

Den 26. marts ønø-vind, klar luft og godt vejr og ikke så megen is i Sundet. 

Den 27. marts om formiddagen nø-vind, meget klar luft og godt vejr, men om eftermiddagen tyk 

luft med hagl og snefog. 

Den 28. marts nø-vind, klar luft og stille vejr. Ingen drivis i Sundet. 
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Korsør, 27. marts 1788 

 

Det bestandige østlige vejr holder isen endnu på Nyborg fjord, som dog meget adspredes og løsnes 

ved det ønskelige tøvejr, som i nogle dage har vedvaret, og giver håb om, at sejladsen til Slibshavn 

vil med det første blive åben for jagterne. Den 28. dennes (sic!) om formiddagen sås en færgejagt 

ankomme fra Nyborg, som var udarbejdet af isen fra Slibshavn, med den kongelige brevsæk, da det 

blæste for hårdt til bådesejlads, og vinden desuden var imod. 

 

Helsingør, 31. marts 1788 

 

Den 28. marts ØNØ-vind, stille og godt vejr. 

Den 29. marts VNV-vind, meget mildt og godt vejr, dog nogen drivis under den svenske Vall. 

Den 30. marts S-vind, meget tyk luft med tåge og lidet is, og om aftenen regnvejr. 

Den 31. marts megen drivis i Sundet, tyk luft med stille vejr og S-vind. 

 

Observatoriet 

 

Den 24. marts lufttryk 27.10.0, temperatur 4 grader, sø-vind 

Den 25. marts lufttryk 28.0.6, temperatur 2 ¼ grad, nø-vind 

Den 26. marts lufttryk 28.1.8, temperatur 2 grader, ønø-vind 

Den 27. marts lufttryk 28.1.9, temperatur - ½ grad, øsø-vind 

Den 28. marts lufttryk 28.2.4, temperatur 3 grader, øsø-vind 

Den 29. marts lufttryk 28.3.9, temperatur 3 grader, uvis vind 

Den 30. marts lufttryk 28.3.0, temperatur - 1 ¼ grad, søndenvind 

 

Helsingør, 4. april 1788 

 

Den 1. april NV-vind, meget godt og stille vejr 

Den 2. april SØ-vind, tyk luft og regnvejr 

Den 3. april SSØ-vind, tyk luft og regnvejr 

Den 4. april SV-vind, tyk luft og regnvejr 

 

Helsingør, 7. april 1788 

 

Den 5. april nnv-vind, let frost, klar luft og meget godt vejr 

Den 6. april nordenvind, stærk nattefrost med meget godt vejr 

Den 7. april sv-vind, tyk luft med stille vejr. 

 

Observatoriet 

 

Den 31. marts lufttryk 28.0.4, temperatur 5 grader, sv-vind 

Den 1. april lufttryk 27.11.0, temperatur 5½ grad, ssv-vind 

Den 2. april lufttryk 27.10.3, temperatur 5 grader, nø-vind 

Den 3. april lufttryk 27.6.8, temperatur 4 grader, uvis vind 

Den 4. april lufttryk 27.3.5, temperatur 5 grader, søndenvind 

Den 5. april lufttryk 27.9.7, temperatur - ¾ grad, nordenvind 

Den 6. april lufttryk 28.1.7, temperatur - ½ grad, nordenvind 
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Skagen, 31. marts 1788 

 

På fyrtårnet på Skagen sås den 28. marts kl. 22 et besynderligt og usædvanligt luftsyn nemlig: Der 

frembrød, efter anseelse på det sted solen sammedags formiddag kl. 7 havde stået, en klarhed i 

luften, til syne 4-5 gange så stor som månen og overgik den meget i klarhed, når den er højest. Dets 

tilsynekommelse, men ikke dets fart var i hastigheden at ligne med lynilden, thi det gik langsomt 

som en sky i labber kuling. Distancen, som det bevandrede, synes at være lige med solens fra ... til 

10 slet formiddag, da det tabtes langsommere, end det begyndte, og efterlod en smal stråle i luften 

for så langt som det havde bevandret, hvilken blev jo længere jo svagere, og efter 7 minutters forløb 

ganske usynlig. Nordlysene fremtrådte derefter i nord. Luften var ellers klar, stjernelyst, månen ej 

opstået. Vinden var ønø og mådelig, og det var frost. 

 

Der har siden den 16. februar ligget is på begge sider af Skagen, så at intet åbent vand kan ses fra 

fyrtårnet.  

 

Helsingør, 11. april 1788 

 

Den 8. april om formiddagen NV-vind og megen tåge, om eftermiddagen klar luft og meget godt 

vejr. 

Den 9. april nv-vind med godt vejr 

Den 10. april sv-vind, klar luft og meget godt vejr 

Den 11. april nv-vind, klar luft og godt vejr 

 

Observatoriet 

 

Den 7. april lufttryk 28.2.2, temperatur 4 grader, vestenvind 

Den 8. april lufttryk 28.4.0, temperatur 7½ grad, nv-vind 

Den 9. april lufttryk 28.7.2, temperatur 8 ¾ grad, uvis vind 

Den 10. april lufttryk 28.7.3, temperatur 7½ grad, uvis vind 

Den 11. april lufttryk 28.5.9, temperatur 9 ¾ grad, nv-vind 

Den 12. april lufttryk 28.4.9, temperatur 8 grader, sv-vind 

Den 13. april lufttryk 28.4.3, temperatur 6 ¼ grad, vsv-vind 

 

Helsingør, 18. april 1788 

 

Den 13. og 14. april NNV-vind. Den 13. april klar luft og godt vejr. Den 14. april meget stærk tåge. 

Den 15. og 16. april NV-vind med klar luft og stærk blæst. 

Den 17. april om formiddagen NNV-vind, klar luft og meget godt vejr, om eftermiddagen SV-vind 

og tyk luft. 

Den 18. april S-vind, tyk luft og regnvejr. 

 

Observatoriet 

 

Den 14. april lufttryk 28.1.8, temperatur 9 ¼ grad, sv-vind 

Den 15. april lufttryk 27.9.9, temperatur 6 ¼ grad, vestenvind 

Den 16. april lufttryk 27.10.6, temperatur 3½ grad, nordenvind 
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Den 17. april lufttryk 28.2.0, temperatur 5 grader, nv-vind 

Den 18. april lufttryk 28.0.9, temperatur 6 grader, vestenvind 

Den 19. april lufttryk 28.2.7, temperatur 9 grader, vnv-vind 

Den 20. april lufttryk 28.5.0, temperatur 9 ¼ grad, nv-vind 

 

Helsingør, 25. april 1788 

 

Den 19. april NV-vind, klar luft og meget godt vejr 

Den 20. og 21. april VNV-vind, godt og stille vejr 

Den 22. april om formiddagen SSØ-vind, tyk luft og regnvejr, om eftermiddagen VNV-vind og 

godt vejr 

Den 23. og 24. april SSV-vind, tyk luft og regnvejr 

Den 25. april VSV-vind, tyk luft og regn 

 

Helsingør, 28. april 1788 

 

Den 26. april om formiddagen SSV-vind med stærk blæst, tyk luft og regnvejr, men om 

eftermiddagen NV-vind 

Den 27. april VSV-vind, tyk luft 

Den 28. april SV-vind, tyk luft og regnvejr 

 

Observatoriet 

 

Den 21. april lufttryk 28.3.6, temperatur 12½ grad, søndenvind 

Den 22. april lufttryk 27.10.6, temperatur 9 ¼ grad, ssø-vind 

Den 23. april lufttryk 27.9.9, temperatur 7 grader, sv-vind 

Den 24. april lufttryk 27.10.3, temperatur 6 ¼ grad, sv-vind 

Den 25. april lufttryk 27.10.0, temperatur 7½ grad, vestenvind 

Den 26. april lufttryk 27.9.0, temperatur 5½ grad, vnv-vind 

Den 27. april lufttryk 28.1.0, temperatur 5 ¼ grad, vnv-vind 

 

Helsingør, 5. maj 1788 

 

Den 28., 29., og 30. april ØNØ-vind, klar luft, meget godt og stille vejr 

Den 1. maj ØNØ-vind, klart og godt vejr 

Den 2. maj om formiddagen ØNØ-vind, om eftermiddagen SØ-vind, klar luft og godt vejr 

Den 3. maj ØNØ-vind og meget godt vejr 

Den 4. maj NV-vind med klar luft 

Den 5. maj NV-vind, meget klart og godt vejr 

 

Observatoriet 

 

Den 28. april lufttryk 28.5.0, temperatur 10 ¼ grad, nv-vind 

Den 29. april lufttryk 28.7.0, temperatur 12 ¼ grad, vsv-vind 

Den 30. april lufttryk 28.8.0, temperatur 12 grader, sv-vind 

Den 1. maj lufttryk 28.6.6, temperatur 12 ¼ grad, sv-vind 

Den 2. maj lufttryk 28.5.0, temperatur 14 ¾ grad, sv-vind 

Den 3. maj lufttryk 28.5.7, temperatur 5½ grad, nø-vind 
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Den 4. maj lufttryk 28.8.5, temperatur 5½ grad, nø-vind 

 

Semlin, 7. maj 1788 

 

“eftersom både folk og heste må udstå meget af de endnu meget kolde nætter.” 

 

Helsingør, 9. maj 1788 

 

Den 6. maj SSV-vind om formiddagen, men om eftermiddagen NV-vind, tyk luft og godt vejr 

Den 7. og 8. maj NV-vind, meget godt og klart vejr 

Den 9. maj VNV-vind, stille og godt vejr med klar luft 

 

Observatoriet 

 

Den 5. maj lufttryk 28.7.0, temperatur 8 ¼ grad, nv-vind 

Den 6. maj lufttryk 28.4.3, temperatur 10 ¼ grad, vnv-vind  

Den 7. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 12½ grad, sv-vind 

Den 8. maj lufttryk 28.0.3, temperatur 15¼ grad, vsv-vind 

Den 9. maj lufttryk 28.1.0, temperatur 12 grader, vestenvind 

Den 10. maj lufttryk 27.10.6, temperatur 9½ grad, vsv-vind 

Den 11. maj lufttryk 27.11.0, temperatur 8 grader, nø-vind 

 

Paris, 2. maj 1788 

 

En overmåde stor ulv, som den 1. april anfaldt og opåd et 14 års gammelt barn ved skoven Bracone, 

og derpå den 8. nedrev og til dels fortærede en hest, er den 9. af ludvigsridderen von Bellegarde 

efter 4 timers jagt blevet nedlagt. Den dræbte ulv, som er af mere end sædvanlig brun farve, er 5 fod 

lang, 37 tommer høj, og vejede 151 pund. 8 af dens hovedtænder vare hver 3 tommer lange.      

 

Helsingør, 16. maj 1788 

 

Den 10.og 11. maj NNØ-vind, meget godt og stille vejr 

Den 12. maj ØNØ-vind, meget godt vejr og klar luft, men om eftermiddagen NØ-vind igen 

Den 13. maj ØNØ-vind, meget stille og godt vejr 

Den 14. maj S-vind, meget godt vejr 

Den 15. maj SSØ-vind, klar luft og godt vejr 

Den 16. maj ØNØ-vind med klar luft og godt vejr. 

 

Birkerød, 21. maj 1788 

 

I formiddag kl. 10½ opkom en ulykkelig ildebrand i en enlig gård, nær her ved byen, 

Eskemosegaard kaldet, som tilhører hr. major von Steuben. Ilden tog ved den stærke vind så hastig 

overhånd, at alle bygningerne en halv time derefter lå i asken. Hr. majoren og fruen, som vare i 

haugen, fik ikke reddet mere, end klæder til en seng og det de stode og gik i; deres tjenestefolk 

beholdt og ikke mere, end hvad de havde på sig. Hvoraf ilden er opkommet, vides ikke. 
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Observatoriet 

 

Den 12. maj lufttryk 28.4.4, temperatur 7½ grad, nnø-vind 

Den 13. maj lufttryk 28.6.0, temperatur 8 ¼ grad, nordenvind 

Den 14. maj lufttryk 28.7.3, temperatur 13 ¼ grad, sø-vind 

Den 15. maj lufttryk 28.7.0, temperatur 13 grader, østenvind 

Den 16. maj lufttryk 28.5.8, temperatur 15 grader, øsø-vind 

Den 17. maj lufttryk 28.5.3, temperatur 13 ¾ grad, østenvind 

Den 18. maj lufttryk 28.3.3, temperatur 14 grader, østenvind 

Den 19. maj lufttryk 28.1.7, temperatur 14½ grad, østenvind 

Den 20. maj lufttryk 28.4.7, temperatur 11 ¼ grad, østenvind 

Den 21. maj lufttryk 28.3.8, temperatur 9 ¾ grad, vnv-vind 

Den 22. maj lufttryk 28.5.2, temperatur 11 ¼ grad, vnv-vind 

Den 23. maj lufttryk 28.3.9, temperatur 12 grader, nv-vind 

Den 24. maj lufttryk 28.2.9, temperatur 16 grader, vestenvind 

Den 25. maj lufttryk 28.3.7, temperatur 19 ¼ grad, nv-vind 

Den 26. maj lufttryk 28.4.6, temperatur 20 ¾ grad, vestenvind 

Den 27. maj lufttryk 28.3.7, temperatur 19 ¾ grad, sv-vind 

Den 28. maj lufttryk 28.0.7, temperatur 15 grader, vnv-vind 

Den 29. maj lufttryk 27.10.4, temperatur 13 grader, uvis vind 

Den 30. maj lufttryk 28.0.2, temperatur 11 ¾ grad, nv-vind 

Den 31. maj lufttryk 28.1.1, temperatur 10 ¾ grad, nv-vind 

Den 1. juni lufttryk 28.1.8, temperatur 10 ¾ grad, nv-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 2. juni lufttryk 28.1.6, temperatur 10 ¼ grad, nv-vind 

Den 3. juni lufttryk 28.4.3, temperatur 13 ¼ grad, vestenvind  

Den 4. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 11 ¾ grad, sv-vind 

Den 5. juni lufttryk 28.0.9, temperatur 12 grader, vestenvind 

Den 6. juni lufttryk 28.2.0, temperatur 12½ grad, nordenvind 

Den 7. juni lufttryk 28.2.8, temperatur 12 ¾ grad, vestenvind 

Den 8. juni lufttryk 28.3.8, temperatur 11 ¾ grad, ønø-vind 

Den 9. juni lufttryk 28.5.3, temperatur 14 ¾ grad, østenvind  

Den 10. juni lufttryk 28.6.4, temperatur 14 ¼ grad, østenvind 

Den 11. juni lufttryk 28.4.7, temperatur 15 ¼ grad, østenvind 

Den 12. juni lufttryk 28.4.7, temperatur 14½ grad, nordenvind 

Den 13. juni lufttryk 28.5.9, temperatur 14 ¼ grad, østenvind 

Den 14. juni lufttryk 28.5.2, temperatur 18 grader, ønø-vind 

Den 15. juni lufttryk 28.4.9, temperatur 18½ grad, nnø-vind 

Den 16. juni lufttryk 28.4.7, temperatur 20 grader, sv-vind 

Den 17. juni lufttryk 28.4.4, temperatur 19 grader, ssv-vind 

Den 18. juni lufttryk 28.3.4, temperatur 24½ grad, nø-vind 

Den 19. juni lufttryk 28.3.8, temperatur 19 ¾ grad, østenvind 

Den 20. juni lufttryk 28.3.8, temperatur 19½ grad, østenvind 
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Observatoriet 

 

Den 21. juni lufttryk 28.3.4, temperatur 20 grader, ønø-vind 

Den 22. juni lufttryk 28.0.8, temperatur 19½ grad, ønø-vind 

Den 23. juni lufttryk 27.11.8, temperatur 16 ¼ grad, nordenvind 

Den 24. juni lufttryk 28.0.2, temperatur 18½ grad, uvis vind 

Den 25. juni lufttryk 28.0.2, temperatur 18 ¾ grad, ssv-vind 

Den 26. juni lufttryk 27.11.7, temperatur 18 grader, ssv-vind 

Den 27. juni lufttryk 27.11.7, temperatur 18 grader, ssv-vind 

Den 28. juni lufttryk 28.0.7, temperatur 20 grader, søndenvind 

Den 29. juni lufttryk 27.10.0, temperatur 14½ grad, vestenvind 

Den 30. juni lufttryk 28.0.2, temperatur 17 grader, vestenvind 

Den 1. juli lufttryk 28.2.2, temperatur 14½ grad, vnv-vind 

Den 2. juli lufttryk 28.4.1, temperatur 15 ¼ grad, vnv-vind 

Den 3. juli lufttryk 28.4.9, temperatur 17 ¼ grad, vnv-vind 

Den 4. juli lufttryk 28.3.1, temperatur 20½ grad, søndenvind 

Den 5. juli lufttryk 28.0.9, temperatur 17 ¾ grad, søndenvind 

Den 6. juli lufttryk 28.0.9, temperatur 17 ¾ grad, vnv-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 7. juli lufttryk 28.1.1, temperatur 17 grader, vnv-vind 

Den 8. juli lufttryk 28.1.5, temperatur 16 grader, vnv-vind 

Den 9. juli lufttryk 28.1.9, temperatur 18½ grad, søndenvind 

Den 10. juli lufttryk 28.3.1, temperatur 20 grader, søndenvind 

Den 11. juli lufttryk 28.3.9, temperatur 24 grader, søndenvind 

Den 12. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 19 ¾ grad, vestenvind 

Den 13. juli lufttryk 28.3.8, temperatur 23 ¼ grad, søndenvind 

Den 14. juli lufttryk 28.2.3, temperatur 22 grader, søndenvind 

Den 15. juli lufttryk 28.3.8, temperatur 18½ grad, ssv-vind 

Den 16. juli lufttryk 28.2.9, temperatur 21 grader, søndenvind 

Den 17. juli lufttryk 28.3.0, temperatur 21 grader, ssv-vind 

Den 18. juli lufttryk 28.3.1, temperatur 20 grader, vsv-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 19. juli lufttryk 28.5.0, temperatur 16½ grad, vnv-vind 

Den 20. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 20 grader, søndenvind 

Den 21. juli lufttryk 28.3.9, temperatur 15 grader, vnv-vind 

Den 22. juli lufttryk 28.5.6, temperatur 16 ¼ grad, vnv-vind 

Den 23. juli lufttryk 28.5.7, temperatur 18 ¼ grad, vsv-vind 

Den 24. juli lufttryk 28.3.2, temperatur 21½ grad, ssø-vind 

Den 25. juli lufttryk 28.2.1, temperatur 16½ grad, nv-vind 

Den 26. juli lufttryk 28.2.4, temperatur 13 ¾ grad, vestenvind 

Den 27. juli lufttryk 28.3.4, temperatur 15 grader, vestenvind 
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Observatoriet 

 

Den 28. juli lufttryk 28.4.1, temperatur 14 ¼ grad, uvis vind 

Den 29. juli lufttryk 28.4.7, temperatur 16 ¾ grad, sv-vind 

Den 30. juli lufttryk 28.5.5, temperatur 18 ¼ grad, ssv-vind 

Den 31. juli lufttryk 28.5.1, temperatur 19 grader, vsv-vind 

Den 1. august lufttryk 28.3.6, temperatur 17 grader, nv-vind 

Den 2. august lufttryk 28.3.9, temperatur 14½ grad, nordenvind 

Den 3. august lufttryk 28.5.0, temperatur 16½ grad, nordenvind 

 

Observatoriet 

 

Den 4. august lufttryk 28.3.0, temperatur 16 grader, nnv-vind 

Den 5. august lufttryk 28.1.0, temperatur 12½ grad, nnø-vind 

Den 6. august lufttryk 28.0.0, temperatur 12 ¾ grad, nordenvind 

Den 7. august lufttryk 28.3.0, temperatur 14 ¼ grad, nø-vind 

Den 8. august lufttryk 28.3.9, temperatur 15 grader, nø-vind 

Den 9. august lufttryk 28.4.0, temperatur 15 ¾ grad, vnv-vind 

Den 10. august lufttryk 28.4.2, temperatur 17 grader, uvis vind 

Den 11. august lufttryk 28.4.5, temperatur 18 ¾ grad, sv-vind 

Den 12. august lufttryk 28.3.0, temperatur 19 grader, sø-vind 

Den 13. august lufttryk 28.1.0, temperatur 18 ¼ grad, ssø-vind 

Den 14. august lufttryk 27.5.8, temperatur 16 ¼ grad, ssø-vind 

 

København, august 1788 

 

Fra den 2. til den 9. august er her i staden copuleret 11 par. Født 25 drenge, 23 piger, tilsammen 48. 

Døde mænd 16, kvinder 16, drenge 14, piger 12, tilsammen 59, altså 10 flere døde end fødte. De 

døde er bortrykkede af følgende svagheder: alderdom 2, benbrud 2, blodgang 1, brystsyge 6, 

druknet 2, feber 5, forrådnelsesfeber 2, halssyge 1, hidsig feber 1, inflammation 1, kighoste 4, 

krampe 1, kræft 1, slag 13, svindsot 1, tærende syge 4, unavngivne svagheder 8, vattersot 3. 

 

Stavanger, 9. august 1788 

 

Den 2. august kl. 11½ fornam vi her et temmeligt hårdt stød af et jordskælv, der syntes at have sit 

træk fra sønden til norden. Det kom ligesom noget meget tungt skulle falde ned på husene, hvilket 

gav sådan en bevægelse, at det begyndte at knage i husene, og husene med alt det deriværende 

rystede og bevægede sig. I nogle huse sprang dørene op, og tagstenene bevægede sig så stærkt, at 

man ventede, at de skulle falde ned, men ingen af dem faldt, ikke heller skete nogen skade 

nogensteds i husene. Man har på samme tid fornummet dette jordskælv i hele Ryefylke fogderi. 

Skibene i havnen gik frem og tilbage under deres fortøjning, just i det samme stødet kom. Det 

varede et godt minut. Før og efter jordskælvet var det en temmelig storm og regn. 

  

Observatoriet 

 

Den 15. august lufttryk 27.6.3, temperatur 15 grader, vestenvind 

Den 16. august lufttryk 27.10.9, temperatur 12 grader, vnv-vind 

Den 17. august lufttryk 27.11.8, temperatur 14 ¼ grad, sv-vind 
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Den 18. august lufttryk 27.11.8, temperatur 14 ¾ grad, søndenvind 

Den 19. august lufttryk 28.1.7, temperatur 15 ¼ grad, vnv-vind 

Den 20. august lufttryk 28.2.0, temperatur 16 ¼ grad, sv-vind 

Den 21. august lufttryk 28.4.1, temperatur 17 grader, vnv-vind 

Den 22. august lufttryk 28.2.2, temperatur 14 grader, ssø-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 23. august lufttryk 28.2.0, temperatur 17 grader, ssø-vind 

Den 24. august lufttryk 28.2.3, temperatur 18 ¼ grad, søndenvind 

Den 25. august lufttryk 28.1.8, temperatur 17 ¼ grad, uvis vind 

Den 26. august lufttryk 28.1.9, temperatur 16 ¼ grad, sv-vind 

Den 27. august lufttryk 28.0.3, temperatur 15 ¾ grad, sv-vind 

Den 28. august lufttryk 28.2.0, temperatur 16 grader, vnv-vind 

Den 29. august lufttryk 28.3.0, temperatur 16 ¼ grad, sv-vind 

Den 30. august lufttryk 28.0.6, temperatur 16 ¼ grad, ssv-vind 

Den 31. august lufttryk 28.0.6, temperatur 16 grader, sv-vind                       

 

København, august 1788 

 

Fra den 9. til den 23. august er her i staden copuleret 31 par. Fødte 47 drenge, 48 piger, tilsammen 

95. Døde mænd 43, kvinder 34, drenge 28, piger 25, tilsammen 130, altså 35 flere døde end fødte. 

De døde er bortrykkede af følgende svagheder: alderdom 6, apopleksi 1, barselseng 3, blodgang 5, 

brystsyge 10, druknet 5, durchlob 3, forrådnelsesfeber 8, flekfeber 2, gevækst i maven 1, gulsot 1, 

hastig død 1, hidsig feber 4, hikke 1, indvortes svaghed 1, inflammation 4, koldbrand 1, koldfyr 1, 

kopper 8, mavesyge 1, nervesyge 1, skarlagensfeber 2, slag 19, sprinkler 1, svindsot 2, tænder 1, 

tærende syge 20, unavngivne svagheder 14, vattersot 3. 

 

Observatoriet 

 

Den 1. september lufttryk 28.0.9, temperatur 14 ¼ grad, vnv-vind 

Den 2. september lufttryk 28.0.2, temperatur 13 ¾ grad, vsv-vind 

Den 3. september lufttryk 28.2.0, temperatur 13 grader, nnv-vind 

Den 4. september lufttryk 28.4.7, temperatur 16 ¼ grad, sv-vind 

Den 5. september lufttryk 28.4.9, temperatur 17 grader, ssø-vind 

Den 6. september lufttryk 28.5.8, temperatur 17½ grad, sø-vind 

Den 7. september lufttryk 28.6.0, temperatur 17 grader, ssø-vind 

Den 8. september lufttryk 28.4.6, temperatur 15 ¾ grad, nordenvind 

Den 9. september lufttryk 28.4.6, temperatur 16 grader, uvis vind 

Den 10. september lufttryk 28.4.6, temperatur 16 ¾ grad, søndenvind 

 

Observatoriet 

 

Den 11. september lufttryk 28.3.0, temperatur 15 grader, nv-vind 

Den 12. september lufttryk 28.6.5, temperatur 14½ grad, nv-vind 

Den 13. september lufttryk 28.5.6, temperatur 14½ grad, ssø-vind 

Den 14. september lufttryk 28.1.0, temperatur 17 grader, sø-vind 

Den 15. september lufttryk 28.3.2, temperatur 13 grader, nordenvind 
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Den 16. september lufttryk 28.5.0, temperatur 13½ grad, uvis vind 

Den 17. september lufttryk 28.6.2, temperatur 14½ grad, østenvind 

Den 18. september lufttryk 28.6.0, temperatur 12 grader, østenvind 

Den 19. september lufttryk 28.5.1, temperatur 12½ grad, øsø-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 20. september lufttryk 28.1.6, temperatur 12 ¾ grad, ssø-vind 

Den 21. september lufttryk 28.1.2, temperatur 13 ¾ grad, sø-vind 

Den 22. september lufttryk 28.1.5, temperatur 14 ¾ grad, sø-vind 

Den 23. september lufttryk 28.1.4, temperatur 14 ¼ grad, sv-vind 

Den 24. september lufttryk 28.2.0, temperatur 14 ¼ grad, sv-vind 

Den 25. september lufttryk 28.0.5, temperatur 14 ¾ grad, sø-vind 

Den 26. september lufttryk 28.4.7, temperatur 13 grader, sv-vind 

Den 27. september lufttryk 28.4.4, temperatur 12 ¼ grad, ssv-vind 

Den 28. september lufttryk 28.4.1, temperatur 13 ¾ grad, sv-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 29. september lufttryk 27.11.8, temperatur 14 ¼ grad, sv-vind 

Den 30. september lufttryk 27.10.9, temperatur 12½ grad, sv-vind 

Den 1. oktober lufttryk 27.11.0, temperatur 11 grader, vestenvind 

Den 2. oktober lufttryk 27.9.5, temperatur 11½ grad, vestenvind 

Den 3. oktober lufttryk 27.10.8, temperatur 12 grader, vestenvind 

Den 4. oktober lufttryk 27.2.0, temperatur 12 grader, vestenvind 

Den 5. oktober lufttryk 27.3.0, temperatur 10 ¼ grad, vestenvind 

Den 6. oktober lufttryk 28.1.3, temperatur 12½ grad, sv-vind 

Den 7. oktober lufttryk 28.3.2, temperatur 11 grader, nnv-vind 

Den 8. oktober lufttryk 28.9.1, temperatur 10 ¾ grad, vestenvind 

Den 9. oktober lufttryk 28.11.0, temperatur 10½ grad, nv-vind 

Den 10. oktober lufttryk 28.8.6, temperatur 10 ¼ grad, nordenvind 

Den 11. oktober lufttryk 28.6.7, temperatur 11 ¼ grad, vnv-vind 

 

København, 6. oktober 1788 

 

Tropperne kom til Idefjord om natten “og begav sig så på marchen til Ørebakke, lige over for 

Krogstrand. Jeg har her befalet general Mansbach at tage denne sidste passage i besiddelse ved 

dagbrækningen. Han indskibede sig mod midnat på fartøjerne, og landede, efter at han var blevet 

opholdt af modvind kl. 6 om morgenen i Krogstrand, og besatte straks de fordelagtige høje uden at 

finde nogen modstand. Jeg besluttede at marchere om morgenen derpå med 4 bataljoner med 

dragonerne og jægercompagniet til Skee, hvor vejen var banet. Jeg tog i følge med mig 2 bataljoner 

og efterlod oberst Stricket med 3 bataljoner ved Krogstrand for at følge efter mig med lidt af 

kolonnens ekvipage. Jeg fik den efterretning, at oberst Tranefeld var på marchen med 400 mand og 

4 kanoner, og at de den 22. september havde passeret Strømstad og skulle den 24. september være 

kommet til Svinesund. Jeg foresatte mig ved min landgang i Krogstrand, der var de svenske så 

meget mere uventet, som aldrig nogen med en trop, meget mindre end et corps d´armee har passeret 

på denne side formedelst den gruelige vej, ved en march til Skee at have bag ryggen alle defilerer 

(dvs. snævre bjergpas, JER) imellem Svinesund og Strømstad, imens den anden kolonne rykkede 
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frem mod fronten. Men efterretningen om vor landgang i Krogstrand, som oberst Tranefeld fik, 

førend han formedelst regn og slette veje kunne komme til Svinesund, og opholdet i tropperne, 

artelleriets og efter pontonernes march, alt dette gav oberst Tranefeld tid til at retirere sig i hast til 

Strømstad, efter at han havde ladet gøre forhugninger og afbryde alle pontonerne i sin retirade. På 

efterretningen om, at han havde posteret sig på denne side af Strømstad tæt ved en bro ved navn 

Vellandsbro bag ved en lille flod, marcherede jeg straks hen til dette sted, og vi blev var en 

temmelig stor front, men kun 1 mand høj, kanoner og en stor mængde vogne, alle rangerede i 

mange linier. Broen var afbrudt og floden meget dyb. Da vi avancerede, kom vi til en anden flod, 

hvis bro var ligeledes afbrækket. Man var beskæftiget med at sætte den i stand igen, da en officer 

med en tambour kom til mig for at spørge på oberst Tranfelds vegne: Hvad dette korps ville? Jeg 

svarede ham: at det manifest, som jeg havde sendt ham, indeholdt alt det, som jeg kunne sige ham 

derom. Broen blev imidlertid færdig. Jeg defilerede over og posterede mig 1400-1500 skridt fra det 

svenske korps, og med nogle adspredte klipper bedækkede vore tropper, som vare færdige til at 

angribe. Jeg besteg straks selv et batteri på en mere fordelagtig klippe og blev på ny complemen-

teret af oberst Tranefeld ved en kaptajn af artilleriet, som forlangte en forklaring på mit manifest, 

hvorpå jeg svarede: At Hans Majestæt Kongen af Dannemark havde ingen krig med Hans Svenske 

Majestæt, men da han så sig forbundet i kraft af sin alliance med Kejserinden af Rusland at forsyne 

hende med et corps auxilaire-tropper, så jeg mig forpligtet meget mod min vilje til at angribe de 

svenske tropper, hvor jeg fandt dem... Jeg befalede jægerne, at de bemægtigede sig klippen, lod 2 

bataljoner og 1 eskadron marchere og stillede nogle stykker artilleri således, at jeg fra siden af 

kunne beskyde hans højre flanke. I samme øjeblik, da vi begyndte at skyde, blev attacken standset 

ved et slags orkan blandet med hagl, hvorpå fulgte en regn, hvis lige jeg ikke kan erindre at have 

set. Alle våbnene var våde, tropperne måtte have tid til at gøre et nyt attack. Jeg betjente mig af 

dette øjeblik til langs floden at recognoscere de svenskes højre fløj. I nogen distance på 

strandbredden lige over for blev jeg var en trop jægere, og en officer nærmede sig og råbte til mig: 

Gode Ven! Jeg bad ham komme nærmere og spurgte, hvor oberst Tranefeld var og sagde, at det 

skulle være mig en fornøjelse at se ham, førend jeg begyndte angrebet. Han kom, steg af hesten og 

bad om tilladelse til at oppebie videre ordre. Dette afslog jeg ham aldeles, hvorpå han om natten 

retirerede gennem den store landevej, der går fra Quistrum til Uddevalla. Straks derpå begav jeg 

mig på marchen, og sendte 2 bataljoner østlig for at understøtte grev Schmettaus passage og 

reparere de broer, som vare afbrudte ved hans rencontre. Jeg lod 1 bataljon af de søndenfjeldske 

bemægtige sig staden Strømstad og det kongelige magazin. I samme fandt man 1700 tdr. korn og 

1500 kander brændevin. Bryggeriet lader jeg fortsætte og etablerer commissariatet, hospitalet og 

bageriet i Strømstad. Hans kgl. Højhed Kronprinsen og jeg have ikke begivet os derhen. Jeg begav 

mig straks mod Wick og havde på vejen forskrækkelige defileer. I morgen har jeg i sinde at begive 

mig til Swarteborg og i overmorgen skulle vi se, hvad der er at gøre ved Quistrum, hvor man 

foregiver, at de svenske have posteret sig. Tropperne marcherer med glæde, uagtet den 

forskrækkelige regn som vi have, og besværlighederne af en daglig march. Hans kgl. Højhed 

Kronprinsen befinder sig fuldkommen vel. Han såvel som jeg har været nødt til at være uden 

ekvipage i 3 dage, da alt er blevet tilbage i Ide. Jeg er 3 mile fra Strømstad med avantgarden, men 

har foresat mig at forsamle armeen eller i det mindste den største del af samme ved Quistrum bro, i 

fald der findes nogen modstand. Imidlertid marcherer vi cantonerende. I går ankom grev Schmettau 

til Vetlandsbro, hvor han cantonerer, og oberst Sticker til Schee. 

 

København, 10. oktober 1788 

 

Fra de kgl. danske hjælpetroppers hovedlejr i Uddevalla, 2. oktober 1788 
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I går rykkede vi herind, efter at det vigtige pas ved Quistrumbro var af os den 29. september blevet 

forceret. Vor kommanderende general, prinsen af Hessen, lod samme angribe af avantgarden, der 

bestod af 3 bataljoner, 4 eskadroner og et kompagni jægere, og hvis anførsel var betroet 

generalmajor Mansbach. Besætningen, som bestod af omtrent 800 svenske, blev, uagtet en tapper 

modstand, nødt til at overgive sig på discretion... 

 

Efter de sidste hertil indløbne efterretninger er de kgl. danske auxiliairetroppers hovedkvarter den 4. 

oktober blevet forflyttet til Strøm ved Gøthaelven, hvor man har beskæftiget sig med at gøre 

foranstaltninger til at passere denne brede flod.... 

 

(Træfningen ved Quistrumbro fandt sted den 29. september 1788, JER) 

 

København, 13. oktober 1788 

 

De kgl. danske hjælpetropper ere brækkede op fra Strøm og have trukket sig nærmere til 

Gothenborg. Bahus er blevet besat, og hovedkvarteret er i Kongselv. Det siges, at kongen af 

Sverige, som befinder sig i Gothenborg, har foreslået en våbenstilstand....  

   

Observatoriet 

 

Den 12. oktober lufttryk 28.6.6, temperatur 9 grader, nø-vind 

Den 13. oktober lufttryk 28.4.5, temperatur 8 ¼ grad, nnø-vind 

Den 14. oktober lufttryk 28.6.2, temperatur 8 ¾ grad, sv-vind 

Den 15. oktober lufttryk 28.2.4, temperatur 9 grader, vnv-vind 

Den 16. oktober lufttryk 27.10.0, temperatur 10 grader, vestenvind 

Den 17. oktober lufttryk 27.8.2, temperatur 6 ¾ grad, nv-vind 

Den 18. oktober lufttryk 28.1.2, temperatur 3 ¾ grad, nordenvind 

Den 19. oktober lufttryk 28.4.0, temperatur 4 grader, nv-vind 

Den 20. oktober lufttryk 28.4.9, temperatur 5½ grad, uvis vind 

Den 21. oktober lufttryk 27.11.6, temperatur 8 grader, uvis vind 

Den 22. oktober lufttryk 28.2.5, temperatur 8½ grad, nordenvind 

Den 23. oktober lufttryk 28.0.2, temperatur 9 grader, vestenvind 

Den 24. oktober lufttryk 27.8.0, temperatur 6 ¾ grad, vestenvind 

Den 25. oktober lufttryk 27.11.4, temperatur 4½ grad, nordenvind 

Den 26. oktober lufttryk 28.0.0, temperatur 7½ grad, uvis vind 

 

Observatoriet 

 

Den 27. oktober lufttryk 28.0.9, temperatur 7 ¼ grad, nordenvind 

Den 28. oktober lufttryk 27.10.3, temperatur 6 grader, vestenvind 

Den 29. oktober lufttryk 28.1.9, temperatur 4½ grad, nv-vind 

Den 30. oktober lufttryk 28.4.1, temperatur 2 ¼ grad, nordenvind 

Den 31. oktober lufttryk 28.4.1, temperatur 7 grader, vnv-vind 

Den 1. november lufttryk 28.6.7, temperatur 8 ¼ grad, nnv-vind 

Den 2. november lufttryk 28.3.6, temperatur 7½ grad, vestenvind 

Den 3. november lufttryk 28.2.0, temperatur 9 grader, vestenvind 

Den 4. november lufttryk 27.10.4, temperatur 8 ¼ grad, sv-vind 
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Observatoriet 

 

Den 5. november lufttryk 28.0.6, temperatur 7 ¼ grad, vnv-vind 

Den 6. november lufttryk 28.7.1, temperatur 5 ¾ grad, vnv-vind 

Den 7. november lufttryk 28.7.0, temperatur 5 grader, vestenvind 

Den 8. november lufttryk 28.3.8, temperatur 6 grader, sv-vind 

Den 9. november lufttryk 28.4.0, temperatur 2 ¾ grad, uvis vind 

Den 10. november lufttryk 28.3.3, temperatur 8 ¼ grad, sv-vind 

Den 11. november lufttryk 28.2.0, temperatur 5 ¾ grad, vestenvind 

Den 12. november lufttryk 28.0.6, temperatur 10 grader, vestenvind 

Den 13. november lufttryk 27.9.0, temperatur 9 ¼ grad, vestenvind 

Den 14. november lufttryk 27.9.1, temperatur 2 ¼ grad, vnv-vind 

Den 15. november lufttryk 28.0.7, temperatur - 1½ grad, ønø-vind 

 

 

Helsingør, 7. november 1788 

 

Den danske fregat Hvide Ørn gik den 4. november til Nordsøen (dvs. Kattegat, JER) og har allerede 

været forbi Skagen, men er formedelst den stærke storm af SSV kommet tilbage her på rheden i 

forgårs, hvor den endnu ligger. I samme storm er en båd, som var kommet fra København med en 

del jern til det nyanlagte fyr på Anholt, sunket 8 mile fra samme sted, hvilket måske kan forårsage, 

at fyret ikke til bestemte tid, nemlig den 14. november, kan blive tændt. Folkene, som med livsfare 

bleve bjergede af en engelsk skipper, kom i går hertil. 

 

Observatoriet 

 

Den 16. november lufttryk 28.5.0, temperatur - 1½ grad, ønø-vind 

Den 17. november lufttryk 27.9.2, temperatur 3 ¼ grad, vestenvind 

Den 18. november lufttryk 27.10.2, temperatur 2 grader, nordenvind 

Den 19. november lufttryk 27.11.4, temperatur ½ grad, vsv-vind 

Den 20. november lufttryk 28.3.2, temperatur ¾ grad, nordenvind 

Den 21. november lufttryk 28.3.8, temperatur 3 grader, nv-vind 

Den 22. november lufttryk 28.4.6, temperatur 3½ grad, nv-vind 

 

 

Observatoriet 

 

Den 23. november lufttryk 28.6.0, temperatur 4 ¼ grad, ssø-vind 

Den 24. november lufttryk 28.7.2, temperatur 2½ grad, østenvind 

Den 25. november lufttryk 28.9.8, temperatur - ¼ grad, østenvind 

Den 26. november lufttryk 28.8.8, temperatur 1 grad, østenvind 

Den 27. november lufttryk 28.8.0, temperatur 1½ grad, østenvind 

Den 28. november lufttryk 28.5.7, temperatur 2 grader, østenvind 

Den 29. november lufttryk 28.5.0, temperatur 2 grader, østenvind 
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St. Catharine-øen ved Schüsselberg, 19. oktober 1788 

 

Da frosten i dette år ganske uventet og tidligere end sædvanligt faldt ind med megen sne, og de i 

den Ladogaske kanal indladte barker, fartøjer og flåder endnu ikke vare komne ud af samme, så 

skulle de ved en kulde af 8 til 10 grader, som lagde 5 tommer tyk is på vandet, vist være blevne 

indfrosne, dersom ikke Hendes kejserlige Majestæt allernådigst havde behaget at sende Hans 

Excellence hr. guvernør Peter Petrowitsch Kanownitzin hertil for at gøre de fornødne 

foranstaltninger til at bringe 365 barker, halvebarker og andre fartøjer tillige med 1008 

bjælkefartøjer ud af kanalen. 

 

Observatoriet 

 

Den 30. november lufttryk 28.6.0, temperatur 1½ grad, østenvind 

Den 1. december lufttryk 28.5.9, temperatur - ¼ grad, østenvind 

Den 2. december lufttryk 28.3.0, temperatur ¾ grad, sø-vind 

Den 3. december lufttryk 28.0.2, temperatur - 1 grad, vestenvind 

Den 4. december lufttryk 27.10.8, temperatur - 1½ grad, østenvind 

Den 5. december lufttryk 28.2.8, temperatur - 4 ¾ grad, nø-vind 

Den 6. december lufttryk 28.3.8, temperatur - 4½ grad, uvis vind 

Den 7. december lufttryk 28.2.9, temperatur - 2 ¼ grad, vestenvind 

Den 8. december lufttryk 28.3.0, temperatur - 7 grader, uvis vind 

Den 9. december lufttryk 28.1.7, temperatur - 5 grader, vestenvind 

Den 10. december lufttryk 28.0.0, temperatur - 2 ¼ grad, nordenvind 

Den 11. december lufttryk 27.11.2, temperatur - 3 grader, vestenvind 

Den 12. december lufttryk 28.1.8, temperatur - 6 ¾ grad, nordenvind 

Den 13. december lufttryk 28.3.1, temperatur - 11½ grad, østenvind 

 

København, 8. december 1788 

 

Søndagen den 7. december, om aftenen kl. 9½ slet, ankom Hans kgl. Højhed vor nådigste kronprins, 

tillige med Deres Durcl. Prinserne af Hessen med suite i ønskeligste velgående her til staden. Efter 

at Hans kgl. Højhed med høje følge kl. 5 slet eftermiddag er steget i land fra orlogsskibet Oldenborg 

i Helsingør, bleve Højst- og Højstsamme imodtagne af Hans Excellence Hr. geheimeråd og 

staldmester Bülow, som med de fornødne kaner og staldbetjente med fakler vare tilstede for at 

befordre Højst- og Højstbemeldte herskaber med suite til København. Officererne og 

underofficererne af borgerskabet havde forsamlet sig på Nørrebro, hvor vinduerne overalt vare 

illuminerede for at modtage H.K.H., men Højstsamme behagede at køre gennem Østerport og blev i 

Bredgaden under tusinde fryderåb modtaget af denne talrige stads indvånere, som straks spændte 

hestene fra H.K.H.´s kane og bar Højstsamme under bestandig fryderåb over Kongens Nyetorv, 

Kanalen, over Slotspladsen og ind i Kirke-Løngangsporten, hvor H.K. H. blev modtaget af 

arveprinsen, H.K.H. kronprinsesse Lovisa Augusta med høje gemal, statsministrene, alle 

hofcheferne og departementscheferne. 

 

København, 9. december 1788 

 

Den 9. december lagde orlogsskibet Nordstjernen ind igennem bommen. 
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Trondhjem, 5. december 1788 

 

Natten til den 3. december imellem kl. 1 og 2 udbrød der brand. Vinden var fra synden (sic!). 

 

Helsingør, 19. december 1788 

 

Den 13. december ønø-vind 

Den 14. december nnø-vind med stærk frost. Om morgenen var ingen is at se, men om 

eftermiddagen var Sundet for det meste bedækket med is. 

Den 15. december ønø-vind og endnu stærk frost. Samme dags middag var Sundet således tillagt 

med is, at færgefolkene stode halve Sundet over og fiskede på isen. Men om aftenen mellem kl. 7 

og 8 sprang vinden til sv, og al den faste is brækkede løs her fra landet. 

Den 16. december vsv-vind og Sundet fuldt med is. Drivis. 

Den 17. december blev endnu frosten ved med klar luft, og vinden gik mere i vest. Natten derpå gik 

vinden til ssv, og det begyndte at blæse. 

Den 18. december gik vinden om til sv med tyk luft, hård blæst og megen sne, som blev ved til om 

middagen. 

Den 19. december ssø-vind, nogenlunde godt vejr. Sundet næsten belagt med is. 

En russisk orlogskutter var aldeles indesluttet af isen, men kom ved lodsens hjælp ud af samme og 

gik til Nordsøen (dvs. Kattegat, JER). 

 

Observatoriet 

 

Den 14. december lufttryk 28.2.2, temperatur - 14 grader, nø-vind 

Den 15. december lufttryk 28.1.4, temperatur - 13 grader, nordenvind 

Den 16. december lufttryk 27.10.4, temperatur - 11 ¼ grad, østenvind 

Den 17. december lufttryk 28.3.6, temperatur - 12 ¾ grad, nø-vind 

Den 18. december lufttryk 28.0.0, temperatur - 5 ¾ grad, nø-vind 

Den 19. december lufttryk 28.1.0, temperatur - 5 grader, sø-vind 

Den 20. december lufttryk 27.10.2, temperatur - 5 ¾ grad, vestenvind 

 

Helsingør, 22. december 1788 

 

Fra den 20. til den 21. om natten har det russiske orlogsskib formedelst is måttet ligge under 

Svenske Vall imellem Svineboderne og Kullen. 

 

Stettinerskipperen Burstel, som fra den 14. til 19. havde drevet med sit skib i isen, kom den 19. på 

grund på Lappen, og da skibet var meget lækt, forlod folkene det, og skibet drev til Nordsøen (dvs. 

Kattegat, JER). 

21. december nogenledes (sic!) mildt vejr, v-vind og noget mindre is i Sundet. Om aftenen gik 

vinden i nv til nord, og det meste af isen blev løs. 

22. december nø-vind, klar luft og stærk frost. 

 

Observatoriet 

 

Den 21. december lufttryk 27.10.4, temperatur - 6 ¾ grad, nordenvind 

Den 22. december lufttryk 28.3.2, temperatur - 13½ grad, nordenvind 

Den 23. december lufttryk 28.4.2, temperatur - 13½ grad, vestenvind 
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Den 24. december lufttryk 27.4.9, temperatur - 9 ¼ grad, uvis vind 

Den 25. december lufttryk 27.7.2, temperatur - 3 grader, østenvind 

Den 26. december lufttryk 28.0.1, temperatur - 10½ grad, nordenvind 

Den 27. december lufttryk 27.11.2, temperatur - 9½ grad, nordenvind 

Den 28. december lufttryk 28.4.8, temperatur -14 grader, nordenvind 

Den 29. december lufttryk 28.5.3, temperatur -14 grader, nordenvind 

Den 30. december lufttryk 28.2.7, temperatur -12½ grad, nordenvind 

Den 31. december lufttryk 28.2.2, temperatur -10 grader, uvis vind 

Den 1. januar 1789 lufttryk 27.11.8, temperatur -13 ¼ grad, østenvind 

Den 2. januar 1789 lufttryk 28.1.3, temperatur -14 ¾ grad, nordenvind 

Den 3. januar 1789 lufttryk 28.8.1, temperatur -14½ grad, uvis vind 

Den 4. januar 1789 lufttryk 28.8.3, temperatur -14 grader, nordenvind 
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 vind tryk  

Januar 1788 

 

Vejrobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbøger, observationerne 

er foretaget i København (K). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observatio-

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

Året 1788. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårns-

observationerne. Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 sv 768,2 (K) tåget og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”gråvejr og lidt tø” 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind og regnvejr” 

Klemensker: ”det var godt tøvejr til den 14. januar, så kom her nogen sne” 

 2,5 

2 s 763,0 (K) fugtigt og tåget vejr. Spist til aften hos fru Rheder med bl.a. fru Hielm-

stierne og frk. Finckenhagen. 

 1,6 

3 ssø 746,2 (K) fugtigt og tåget vejr. Indtaget et rabarberpulver. 

Helsingør: ” sydøstlig vind, regn og stærk blæst” 

 3,8 

4 ssø 746,2 (K) regn og blæst. Spist hos Suhms med Schønheyder, Morville, Bugge og 

Pohl. I societetet forelæste Morville om vejkort. 

Helsingør: ”sydøstlig vind, tyk luft og regnvejr” 

 3,1 

5 sv 750,8 (K) regn og blæst 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind, tyk luft med tåge” 

 5,3 

6 stille 749,8 (K) tåget og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”lidt frost, sådan blev vejret ved med frost og tø” 

Helsingør: ” sydøstlig vind, tåge om formiddagen, siden klart vejr” 

 3,5 

7 s 753,8 (K) tåget og fugtigt vejr. I Landbokommissionen. 

Helsingør: ”sydøstlig vind, tyk luft og stille vejr” 

 3,8 

8 nø 768,0 (K) fugtigt og blæst. Skrevet til Guldberg.  2,5 

9 ø 775,5 (K) klart vejr og frost. Syg af hæmorrhoider.  1,6 

10 n 770,5 (K) frost og tåget. Indtaget rabarberpulver. -0,5 

11 nv 763,6 (K) frost og tåget. Kolik.  2,2 
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12 nv 754,4 (K) tø og blæst. Saxtorph var her.  

Helsingør: ”nordvestlig vind, stærk storm med kastevinde” 

 4,4 

13 nv 750,5 (K) råt og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. Saxtorph besøgte. 

Helsingør: ”nordvestenstorm, tyk luft og regnvejr” 

 6,6 

14 nv 739,2 (K) frost og sne med en stærk orkan. I Landbokommissionen. 

Helsingør: ”vestnordvesten vind og stille vejr” 

Observatoriet: kl. 12 observeres vindstyrke 4 af 4. 

-0,5 

15 n 764,8 (K) stærk frost og blæst 

Helsingør: ”nordnordøsten vind, klar luft og frostvejr” 

Klemensker: ”her kom stærk frost fra nord og undertiden temmelig stærk 

storm” 

-2,7 

16 stille 764,2 (K) tøvejr og tåge 

Helsingør: ”om eftermiddagen stærk nordvestenstorm med regn” 

 0,1 

17 v 759,0 (K) stærk tø og tudende eller huul blæst 

Helsingør: ”sydvestenvind, tyk luft, stille vejr med tåge” 

Klemensker: ”her kom igen tø” 

 4,7 

18 v 741,6 (K) tø og tåget 

Helsingør: ”sydvestenvind, tyk luft, stille vejr med tåge” 

 5,0 

19 n 734,8 (K) småregn. Spist til middag hos fru Rheder, i alt 26 personer. 

Nr. Tulstrup: ”frost” 

Helsingør: ”nordvestenvind, klar luft og frostvejr” 

-3,9 

20 nv 765,5 (K) ren og klar frost. Gået til kirke i Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”nordvestenvind, klar luft og frostvejr” 

-2,0 

21 v 759,2 (K) råt tøvejr. Saxtorph var her.  4,4 

22 v 743,8 (K) råt tøvejr 

Helsingør: ”vestnordvestenvind, tyk luft og snefog” 

 2,8 

23 v 748,4 (K) tåge og frost 

Helsingør: ”vestnordvestenvind, tyk luft og snefog” 

-2,0 

24 stille 743,0 (K) tåge og regn 

Nr. Tulstrup: ”regn” 

Helsingør: ”sydvestenvind, regnvejr og tåge” 

 0,1 
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25 v 736,8 (K) om morgenen frost, siden sne, regn og blæst 

Nr. Tulstrup: ”af og til solskin, meget strenge snebyger, stærk blæst og 

sommesteder stærk torden, så det slog ned i Clausholm, mest blandingsvejr” 

 1,6 

26 stille 755,8 (K) stærk frost -2,0 

27 stille 766,6 (K) klar luft og stærk frost. I Helliggejst kirke. -0,8 

28 v 764,8 (K) sne og tøvejr. I Landbokommissionen.  2,2 

29 sv 774,2 (K) vandkoldt. Saxtorph så til mig.  1,3 

30 stille 774,8 (K) vandkoldt og sne. Anstød af feber, Saxtorph var her.  1,0 

31 stille 779,8 (K) vandkoldt. Saxtorph var her.  0,1 

 

Januar 1788 

Temperatur: 1,6 gr. C 

Tryk: 757,3 mm Hg 

 

 vind tryk  

Februar 1788 

 

Vejrobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbøger, observationerne 

er foretaget i København (K). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observatio-

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

Året 1788. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårns-

observationerne. Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 sø 771,6 (K) stærk frost og blæst. Saxtoph besøgte. 

Klemensker: ”imellem den 27. januar og den 4. februar lå der nogen sne på 

jorden, så der var noget slædeføre, hvilket det i forrige vinter havde skortet 

meget på” 

-2,0 

2 s 757,0 (K) klart vejr og stærk frost 

Nr. Tulstrup: ”hård frost” 

 0,1 

3 ssø 756,2 (K) klar luft, klingende frost og om aftenen sne. I går fik jeg rosen i mit venstre 

ben og måtte blive hjemme. 

 0,1 
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Nr. Tulstrup: ”sneet om eftermiddagen og aftenen” 

Helsingør: ”snefog” 

4 sv 757,4 (K) regn og slud med tåge. Saxtorph var her. 

Nr. Tulstrup: ”smukt stille tøvejr” 

Helsingør: ”nordøstenvind og klart” 

Klemensker: ”i dag kom der tø. I året 1786 købte jeg en td. havre af Hans Mo-

gensen for 2 daler og såede den i året 1787 og fik 4 tdr. igen og 5 mark pr. td. i 

alt 5 daler.” 

 1,9 

5 stille 764,6 (K) tøvejr og tåget. Saxtorph var her. 

Helsingør: ”nordøstenvind, klar luft og frostvejr” 

 1,9 

6 ø 772,0 (K) imellem frost og tø. Saxtorph var her. 

Nr. Tulstrup: ”begyndende frost” 

Helsingør: ”vinddrejning fra vestsydvest til syd” 

 0,3 

7 ø 776,8 (K) imellem frost og tø 

Helsingør: ”sydøstlig vind, klar luft med godt vejr” 

 0,1 

8 sø --- (K) imellem frost og tø. Saxtorph var her. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind, tyk luft og frost” 

Efter Willaume- Jantzen vil danmarkstemperaturen have været -0, 7 gr. C 

--- 

9 ønø 768,6 (K) frostvejr og tåge. Saxtorph var her. Ildløs i Gleerups gård.  -1,4 

10 sø 768,6 (K) frost, tyk luft og en stænk sne med blæst. Stærk gigt fra kl. 4 til kl. 8. Jeg 

lå til kl. 11. Mat hele dagen. Gud se til mig i nåde. Saxtorph var her. 

Nr. Tulstrup: ”god blæst og frost fra sydøst”  

  0,1 

11 s 770,5 (K) frost og blæst 

Helsingør: ”østnordøstlig vind, klar luft, stille og let frost” 

  0,1 

12 stille 769,8 (K) frost og blæst. Saxtorph var her. 

Nr. Tulstrup: ”stille frost” 

Helsingør: ”østnordøstlig vind, stille, meget godt vejr” 

 -0,5 

13 ønø 768,0 (K) frost og klar luft 

Helsingør: ”østnordøstlig vind, stille, meget godt vejr” 

 -4,9 

14 ø 769,8 (K) klar luft og klingende frost. Saxtorph var her. 

Nr. Tulstrup: ”der kom stangsne i to dage og satte så i med en uhørt hård frost” 

-11,1 

15 nø 765,5 (K) meget stærk frost. Saxtorph var her.  -9,5 
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Helsingør: ”havnen og stranden er fuld af is” 

16 nø 757,0 (K) meget stærk frost 

Nr. Tulstrup: ”uhørt stærk frost” 

Helsingør: ”nordnordøstlig vind” 

-12,7 

17 n 752,2 (K) skarp frost, nordlys. Saxtorph besøgte. 

Nr. Tulstrup: ”ligeledes frost, og det blev ved med sne og frost i hele ugen” 

-10,8 

18 n 755,8 (K) om aftenen mildt vejr. Saxtorph var her. Prinsesse Sophie Frederikke ned-

kom med en datter. 

Helsingør: ”Sundet er opfyldt med is” 

-10,8 

19 sv 746,8 (K) noget mildere luft 

Helsingør: ”nordøstlig vind, klart og stille vejr” 

 -0,8 

20 stille 742,4 (K) mild frost og sne. Saxtorph var her og ordinerede mig chinapulver. 

Helsingør: ”en slave går over isen til Sverige” 

 -1,4 

21 øsø 739,6 (K) mild frost og sne 

Helsingør: ”en færgemand går over Sundet” 

 -1,1 

22 sø 738,0 (K) sne og isslag. Saxtorph var her.  

Helsingør: ”sydøstlig vind, tyk luft og åbent hav ved Helsingør” 

  0,1 

23 sv 739,4 (K) sne, isslag og tøvejr. Saxtorph var her.   2,2 

24 sø 742,2 (K) stærkt tøvejr og tåge. Saxtorph var her. 

Nr. Tulstrup: ”meget hård frost” 

Helsingør: ”det meste af isen gik bort” 

  2,2 

25 nø 738,0 (K) frostvejr  -3,0 

26 nv 748,0 (K) frostvejr  -2,4 

27 v 749,6 (K) frost og tåge. Mandagsposten kom.  -1,1 

28 sø 753,6 (K) mildere luft. Prinsessen døbes Juliane Sophie. 

Korsør: ”vindskiftene flytter isen” 

  0,1 

29 ø 756,6 (K) mildere luft. Læst Reventlows hoveriforslag, det er som det var i 1771.   0,1 

 

Februar 1788: 

Temperatur: -2,3 gr. C 

Tryk: 757,0 mm Hg 
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 vind tryk  

Marts 1788 

 

Vejrobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbøger, observationerne 

er foretaget i København (K). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observatio-

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

Året 1788. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårns-

observationerne. Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

temp. 

1 nnø 759,2 (K) stærk blæst -0,7 

2 ø 757,2 (K) stærk frost og om aftenen sne -1,0 

3 nnø 754,8 (K) stærk frost. Blodigt slagsmål mellem soldater og matroser i Adelgade, 

hvorved nogle har mistet livet. 

Helsingør: ”ingen is at se i Sundet” 

-4,4 

4 nv 743,0 (K) sne og koldt vejr 

Helsingør: ”nordøstenvind, klar luft og godt vejr” 

-0,4 

5 nv 745,8 (K) klart vejr og stærk frost. Saxtorph var her. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind, let frost, tyk luft og sne” 

-4,1 

6 ssv 745,8 (K) klart vejr og stærk frost. Sekretær Lange var her med den norske post, den 

chistiansandske var dog udebleven. Saxtorph var her med Callesen, som så til 

min tå. 

Nr. Tulstrup: ”det var streng vinter med frost og sne” 

Helsingør: ”snefog” 

-2,9 

7 nv 734,2 (K) klart vejr og stærk frost, stærk sne om natten. Saxtorph var her. 

Helsingør: ”nordøstlig vind, i nat er der faldet megen sne” 

-3,8 

8 stille 746,2 (K) klart vejr og stærk frost, sne og koldere. Saxtorph var her. 

Helsingør: ”nordnordøstlig vind, klar luft og frostvejr” 

-4,4 

9 stille 755,5 (K) klart vejr og frost 

Helsingør: ”nordnordøstlig vind, stærk frost og klart vejr” 

-6,0 

10 nv 763,0 (K) solskin og frost 

Helsingør: ”nordøstlig vind, stærk frost og klart vejr” 

-6,0 

11 stille 768,8 (K) solskin og frost -5,1 
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Helsingør: ”is umuliggør overfarten til Sverige” 

12 stille 767,0 (K) solskin og stærk frost med tåge 

Helsingør: ”nordøstlig vind, klar luft og frostvejr” 

-4,8 

13 stille 760,5 (K) solskin og stærk frost med tåge. Den norske post og mandagsposten ankom 

samtidigt. 

Helsingør: ”nordøstlig vind, klar luft og stærk frost” 

-1,6 

14 ø 761,4 (K) solskin og stærk frost med tåge 

Helsingør: ”drivisen i Sundet gik bort” 

-2,6 

15 øsø 765,5 (K) solskin og blæst. Saxtorph var her. 

Nr. Tulstrup: ”kørt over alle søerne i Nørreådalen” 

Helsingør: ”sydøstlig vind, klar luft og stærk blæst” 

-0,4 

16 ø 764,4 (K) solskin, frost og stærk blæst 

Helsingør: ”sydøstlig vind, lidt is ved Landscrona” 

-1,0 

17 sø 754,8 (K) sne og mildere luft. Saxtorph besøgte. 

Helsingør: ”nordøstlig vind, tyk luft og snefog” 

-1,3 

18 stille 760,8 (K) tyk luft og tøvejr. Begge poster både for fredag og mandag ankom. Sax-

torph besøgte. Om middagen fik jeg et anstød af feber. 

Helsingør: ”sydvestlig vind, let frost og stille med megen is i Sundet” 

 0,2 

19 stille 765,5 (K) tøvejr og tåge. Indtaget et rabarberpulver. 

Nr. Tulstrup: ”streng vinter” 

Helsingør: ”vestlig vind, meget mildt stille vejr med megen is i Sundet” 

 2,4 

20 stille 766,0 (K) tøvejr. Saxtorph var her. 

Korsør: ”hård sydøstlig vind har brækket isen op i Storebælt” 

-0,1 

21 sø 762,4 (K) frostvejr. Saxtorph og frue besøgte. 

Helsingør: ”nordøstlig vind, stille vejr og mindre drivis i Sundet”  

 0,8 

22 sø 761,0 (K) frostvejr. Posten kom. Saxtorph var her. Fru Rheder spiste hos fru Hielm-

stierne, det var hendes geburtsdag. 

Nr. Tulstrup: ”om morgenen snevejr og fygning, siden godt vejr” 

 1,7 

23 sø 753,2 (K) frost med bestandig fin sne. Saxtorph var her. 

Nr. Tulstrup: ”meget stærkt snevejr og fygning” 

 0,1 

24 sø 750,5 (K) tøvejr og tåge 

Nr. Tulstrup: ”meget stærkt snevejr og fygning og derefter jordfygning hver 

 3,3 
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dag i den uge” 

25 nø 756,8 (K) tøvejr. Mandagsposten kom. Saxtorph var her.  1,1 

26 ønø 759,6 (K) mildt med solskin og frost 

Helsingør: ”østnordøstlig vind, klart vejr og kun lidt is i Sundet” 

 0,8 

27 øsø 759,8 (K) frost og tåge 

Helsingør: ”om eftermiddagen tyk luft med hagl og sne” 

-0,1 

28 øsø 761,4 (K) frost og tåge. Saxtorph var her. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind, klar luft og stille vejr” 

 2,1 

29 stille 764,8 (K) frost og tåge. Første del af Landbokommissionens akter er trykt. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind, meget mildt og godt vejr” 

 2,1 

30 s 763,0 (K) frost og tåge 

Nr. Tulstrup: ”en god sne” 

Helsingør: ”tåget og isslag” 

-0,1 

31 sv 756,4 (K) tøvejr, småregn og tåge. Saxtorph var her. Møde i Landbokommissionen, 

som blev holdt hos Reventlow, der har feber. 

Helsingør: ”sydlig vind, megen drivis i Sundet” 

 4,6 

 

Marts 1788: 

Temperatur: -1,0 gr. C 

Tryk: 757,7 mm 

 

 vind tryk  

April 1788 

 

Vejrobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbøger, observationer-

ne er foretaget i København (K). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observa-

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

under Året 1788. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Run-

detårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra København og foretaget 

kl.12. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 
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1 ssv 753,0 (K) tø og forårsvejr. Justitsråd Colbiørnsen var hos mig med slutningen af 

Landbokommissionens indstilling. 

Helsingør: ”nordvestlig vind, meget godt og stille vejr” 

 3,8 

2 nø 751,2 (K) tøvejr og tåge 

Nr. Tulstrup: ”tøvejr og lidt regn” 

Helsingør: ”sydøstlig vind, tyk luft og regnvejr” 

 3,3 

3 stille 742,2 (K) regnvejr og mildt. Saxtorph var her. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind, tyk luft og regnvejr” 

 2,0 

4 stille 734,0 (K) regn og tåge. Om eftermiddagen besøgte jeg fru Rheder. 

Helsingør: ”sydvestlig vind, tyk luft og regnvejr” 

 3,3 

5 n 749,4 (K) nattefrost og tåget 

Helsingør: ”nordnordvestenvind, let frost og klart vejr” 

-0,6 

6 n 759,4 (K) frost, blæst og solskin. I Helliggejst kirke, så vidt har nu Herren hjulpet. 

Helsingør: ”nordenvind, stærk nattefrost og fint vejr” 

-0,6 

7 v 761,0 (K) nattefrost, siden tø og småregn. Saxtorph var her. 

Helsingør: ”sydvestenvind, tyk luft og stille vejr” 

Klemensker: ”i dag begyndte vi at pløje” 

Elstrup på Als: ”begyndt at pløje” 

 2,0 

8 nv 765,5 (K) tøvejr, solskin og tåge 

Helsingør: ”meget tåget om formiddagen, klart vejr om eftermiddagen” 

 6,4 

9 stille 773,4 (K) tåge, solskin og forårsvejr. Besøgt Suhm, som har gonagra (JER det er 

ægte gigt i knæet). 

Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr” 

Helsingør: ”nordvestenvind og godt vejr” 

 7,9 

10 stille 773,6 (K) tåge, solskin og forårsvejr 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at pløje til havre” 

Helsingør: ”sydvestenvind og klar luft” 

 6,4 

11 nv 769,8 (K) tåge, solskin og forårsvejr. I Helliggejst kirke. 

Elstrup på Als: ”sået ærter” 

Helsingør: ”nordvestenvind, klar luft og godt vejr”  

 9,2 

12 stille 767,4 (K) tåge, solskin og forårsvejr 

Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr” 

 7,0 



 

 

 

193 

13 vsv 766,2 (K) tyk luft og råt vejrlig. I Helliggejst kirke og i Vor Frue kirke. 

Helsingør: ”nordnordvestlig vind, klar luft og godt vejr” 

 4,8 

14 sv 759,6 (K) solskin og mild luft, om aftenen stærk regn. Saxtorph var her. 

Kronprinsen holder sengen af catharr-feber. 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at regne efter middag” 

Helsingør: ”meget stærk tåge” 

 8,6 

15 v 749,8 (K) solskin, hagl og blæst 

Nr. Tulstrup: ”tørret stærkt igen” 

Helsingør: ”nordvestenvind, klar luft og stærk blæst”  

 4,8 

16 n 751,8 (K) solskin, sne, hagl og kold blæst, Besøgt Suhm. 

Nr. Tulstrup: ”jorden var frossen, og der faldt lidt sne” 

Helsingør: ”nordvestenvind og stærk blæst” 

 1,4 

17 nv 760,5 (K) solskin og kold blæst, nattefrost. Jfr. Hansen besøgte. 

Nr. Tulstrup: ”frosset meget hårdt. Sået havre.” 

Elstrup på Als: ”om formiddagen såede vi havre” 

 3,3 

18 v 757,4 (K) regn og råt vejr. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”tørret” 

Helsingør: ”søndenvind, tyk luft og regnvejr” 

 4,5 

19 vnv 762,0 (K) solskin og kold luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk tørring” 

Helsingør: ”nordvestlig vind, klart og meget godt vejr” 

 8,3 

20 nv 768,0 (K) solskin, mild luft og vindigt. Gået til og fra Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind, godt og stille vejr” 

 8,6 

21 s 764,2 (K) solskin og mild luft. Været i Landbokommissionen. 12,6 

22 ssø 751,8 (K) blandet himmel med regn 

Helsingør: ”om formiddagen sydsydøstlig vind og regn, om eftermiddagen 

tørvejr” 

 8,6 

23 stille 749,8 (K) regn og solskin 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind, tyk luft og regnvejr” 

 5,8 

24 sv 751,2 (K) regn og solskin 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind, tyk luft og regnvejr” 

 4,8 

25 v 750,5 (K) regn og solskin med hagl. I Helliggejst kirke. I societetet fremviste land-  6,4 



 

 

 

194 

målerne 7 kort. 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind, tyk luft og regn” 

26 vnv 748,0  (K) regn og solskin med hagl 

Nr. Tulstrup: ”strenge byger med sne, hagl og regn, om eftermiddagen tørvejr 

og meget stærk blæst” 

Helsingør: ”om formiddagen stærke sne-, hagl- og regnbyger” 

 3,9 

27 vnv 758,0 (K) solskin og kold blæst. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind og tyk luft” 

 3,6 

28 nv 768,0 (K) solskin og mildt vejr. I Landbokommissionen, hvor indstillingen om 

stavnsbåndet blev oplæst. 

 9,8 

29 vsv 773,0 (K) solskin og mildt vejr. Landbokommissionens indstilling om stavnsbåndet 

indleveret. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind, klart og meget godt vejr og stille” 

12,3 

30 sv 775,5 (K) solskin og mildt forårsvejr. Spist til middag hos fru Rheder. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind, klart og meget godt vejr og stille” 

12,0 

 

April 1788 

Temperatur: 5,8 gr. C 

Tryk: 758,8 mm Hg 

 

 vind tryk  

Maj 1788 

 

Vejrobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbøger, observationerne 

er foretaget i København (K). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1788. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 sv 771,8 (K) solskin og mildt forårsvejr. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”østnordøstenvind, klart og godt vejr” 

11,8 
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2 sv 768,0 (K) varmere vejr, om aftenen regn. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”der kom en skøn regn, pløjet til boghvede på heden” 

Helsingør: ”om eftermiddagen sydøstlig vind og klar luft” 

14,9 

3 nø 769,4 (K) mild regn 

Nr. Tulstrup: ”kold nordenblæst” 

Helsingør: ”østnordøstenvind” 

  3,4 

4 nø 776,6 (K) solskin og kold blæst. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”nordvestlig vind og klart” 

  3,4 

5 nv 773,0 (K) solskin og kold blæst 

Nr. Tulstrup: ”nattefrost og tørvejr” 

Helsingør: ”nordvestlig vind og meget klart” 

  6,8 

6 vnv 766,2 (K) solskin og kold blæst. Skoven springer ud. Gøgen og svalen er kommet. 

Helsingør: ” om formiddagen sydsydvestlig vind, om eftermiddagen nordvestlig 

vind” 

  9,3 

7 sv 760,5 (K) solskin og kølig luft. Udlæst Egedes dagbog om Grønland. 

Helsingør: ”nordvestlig vind og klart vejr” 

11,8 

8 vsv 756,2 (K) tegn til regn 

Nr. Tulstrup: ”sået byg” 

15,6 

9 v 758,0 (K) solskin og kølig luft og tegn til regn 

Helsingør: ” vestnordvestlig vind, stille og klar luft” 

11,5 

10 vsv 751,8 (K) regn om natten 

Nr. Tulstrup: ”meget stærk blæst og finregnbyger fra vest” 

  8,4 

11 nø 753,0 (K) regn, blæst og solskin og vinterkulde. I Helliggejst kirke og Vor Frue kirke. 

Spist til middag hos fru Rheder. 

Nr. Tulstrup: ”stærke regnbyger og lidt hagl” 

Stavnsholt: ”regn” 

  6,5 

12 nnø 766,4 (K) regn, blæst og solskin og vinterkulde. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr, nordenvind og stærk kulde, nattefrost hver nat” 

  5,9 

13 stille 770,5 (K) overtrukken himmel 

Helsingør: ”østnordøstlig vind, meget stille og godt vejr” 

  6,8 

14 sø 773,6 (K) solskin og kold luft 

Helsingør: ”søndenvind” 

13,1 
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15 ø 773,0 (K) blæst og solskin 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind, klar luft og godt vejr” 

12,8 

16 øsø 769,6 (K) blæst og solskin. I Helliggejst kirke. 

Elstrup på Als: ” vi blev færdige med at så byg” 

Helsingør: ”østnordøstlig vind, klar luft og godt vejr” 

15,3 

17 ø 768,6 (K) blæst og solskin 

Nr. Tulstrup: ”stærk tørring fra øst og nordøst” 

13,7 

18 ø 763,6 (K) solskin og blæst. I Helliggejst kirke. Saxtorph besøgte. Spist til middag hos 

fru Hielmstierne, fru Rheder var syg. 

14,0 

19 stille 759,4 (K) solskin og blæst. I Landbokommissionen, hvor spørgsmålet om bøndergår-

des nedlæggelse blev behandlet. 

Stavnsholt: ”godt forår, men tør sommer, så høsten blev fattig” 

14,6 

20 stille 767,0 (K) solskin og blæst. Jfr. Biehl dør. 10,6 

21 vnv 764,6 (Ø) solskin og blæst. Kørt med Lange til Ørholm, spadseret i Indelukket og ved 

Nymølle og hørt nattergalen, gøgen og frøerne. 

  8,7 

22 vnv 768,4 (K) solskin og blæst 10,6 

23 nv 764,8 (K) solskin og blæst. I Helliggejst kirke. Besøgt fru Rheder. 11,5 

24 v 762,4 (K) solskin og blæst 16,5 

25 nv 764,4 (K) solskin og varme. I Helliggejst kirke. Grev Rosencrones geburtsdag. 

Nr. Tulstrup: ”hver dag meget stærk tørring” 

20,6 

26 v 766,8 (K) lummervarme. Gået til kancelliet og derfra, da ingen kommission blev 

holdt, til fru Rheder, samt, da hun ikke var hjemme, hjem igen. 

Nr. Tulstrup: ”hver dag meget stærk tørring” 

Klemensker: ” i dag blev vi færdige med at så, vi såede 21 tdr. havre” 

22,4 

27 sv 764,4 (K) lummervarme 21,2 

28 vnv 757,0 (Ø) solskin og en behagelig regn, som forfriskede luften. Rejst til Ørholm med 

Pohl. Fridsches var dér. Underskrevet til vitterlighed fru Rheders codicil til fru 

Breuer. 

15,3 

29 stille 751,4 (K) regnvejr 12,8 

30 nv 756,0 (K) regn om natten, solskin og kølig luft. I Helliggejst kirke. Besøgt fru Rheder, 

som rejser til Ørholm i morgen. 

11,2 

31 nv 758,2 (K) solskin og kølig luft. Fru Rheder rejste til Ørholm.    9,9 
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Maj 1788 

Temperatur: 12,0 gr. C 

Tryk: 764,3 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juni 1788 

 

Vejrobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbøger, observationerne er 

foretaget i København (K) eller Ørholm (Ø). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1788. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

 temp. 

1 nv 759,6 (K) overtrukken himmel og køligt. I Helliggejst kirke. 

Nr. Tulstrup: ”hestene kommer på græs” 

 9,9  

2 nv 759,2 (K) regn, solskin og blæst. Forordningen om stavnsbåndet approberes.  9,3  

3 stille 766,2 (K) solskin og blæst 13,1  

4 sv 763,0 (K) solskin og varme samt regn. Solens formørkelse skete rigtig i dag og ikke 

efter den uforsvarlige, skønt ikke usædvanlige fejl i vore almanakker den 5. juni. 

11,2  

5 v 757,4 (K) solskin og varme samt regn 

Nr. Tulstrup: ”der kom lidt regn” 

11,5  

6 n 760,5 (Ø) regn om natten og tyk luft. I Helliggejst kirke. Rejst til Ørholm for at blive dér 

i sommer. 

12,1  

7 v 762,2 (Ø) regnvejr. Gået om morgenen rundt om Indelukket og hørt nattergalen og gø-

gen. Om eftermiddagen beset den store have. 

Nr. Tulstrup: ”det blæste lidt hver dag og var meget koldt om natten” 

12,4  

8 ønø 764,6 (Ø) solskin og kølig blæst. I Søllerød kirke. Besøgt Colbjørnsen på Nærum. Gået 

længe i Indelukket først med Mette og siden med fruerne. Nattergalen slog flittigt. 

Det siges, at kongen af Sverrig er i byen. 

11,2  

9 ø 768,6 (K) solskin og kølig blæst. Røget tobak på bakken. Rejst til byen. 14,9  

10 ø 771,4 (Ø) solskin og kølig blæst. Konsistorium skriver til Bugge om hans kalenderfejl 14,3  
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ved formørkelsen. Rejst til Ørholm. 

11 ø 767,0 (Ø) solskin, varmt og vindigt. Røget tobak i Indelukket under bestandig sang af 

nattergalen. Spist til middag med fruerne hos Suhms. Mester Johan slog rækvær-

ket op på bakken. 

15,6  

12 n 767,0 (Ø) solskin, varmt og vindigt. Gået til bænken ved bondens gård og derpå gennem 

Indelukket. 

14,6  

13 ø 769,8 (K) solskin, varmt og vindigt. Røget tobak på bakken. Fru Rheder var i byen. 

Rejst til byen. Justitsråd Colbiørnsen var her og talte om (stavnsbånds)forordnin-

gen. 

14,3  

14 ønø 768,4 (Ø) solskin, varmt og vindigt. Besøgt fru Hielmstierne. Rejst til Ørholm. 19,0  

15 stille 767,4 (Ø) solskin og stærk varme. Røget tobak i haven. I Søllerød kirke. Spist til middag 

hos Suhms med fruerne. 

19,6  

16 sv 767,0 (K) solskin og stærk varme. Rejst til byen. 21,5  

17 ssv 766,4 (Ø) solskin og stærk varme. Talt med geheimeråd Brandt om Bernsdorff. Rejst til 

Ørholm. 

20,3  

18 stille 763,8 (Ø) solskin og lummervarme. Røget tobak ved bondens bænk og i Indelukket. 27,1  

19 ø 764,6 (Ø) solskin og lummervarme, men med kølig vind. Gået til Dorn(?) lysthus. 21,2  

20 ø 764,6 (K) solskin og lummervarmt, men med kølig vind. Rejst til byen. 20,9  

21 stille 763,8 (Ø) solskin og lummervarme, men med kølig vind. Rejst til Ørholm. 

Nr. Tulstrup: ”det lod som om det ville blive regn” 

21,5  

22 stille 757,2 (Ø) solskin og stærk hede. I Søllerød kirke. Spist middag i haven og spadseret 

med fruerne i Indelukket. 

Nr. Tulstrup: ”meget stærk tørke og varme hver dag, så korn og græs er ved at gå 

ud” 

20,9  

23 n 754,6 (K) solskin og stærk hede. Rejst til byen. 

Nr. Tulstrup: ”stærk tørke” 

16,8  

24 stille 756,0 (Ø) solskin og stærk hede. Rejst til Ørholm. 19,6  

25 ssv 756,0 (Ø) solskin og hede. Gået til Fuglevad ad den nye vej. Om eftermiddagen i Dyre-

haven med fruerne, jfr. Føns og alle vore folk og set de nye mølle-gynger. 

19,9  

26 ssv 754,4 (Ø) solskin og mange tordenskyer og en stænk regn. Gået ad den nye vej til Ny-

mølle, derfra omkring kilden til bondegården (JER Ørholms bondegård), som 

består af to parallelle længer på 25 alen hver, i øster og vester, med et gårdsrum af 

20 alens bredde imellem. Kornlængen eller laden, som vender herhid, er 9 alen 

bred, og stuelængen mod Søllerød 11 alen. 

19,0  
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Nr. Tulstrup: ”Herren forbarmede sig over os og gav os nådig regn” 

27 ssv 754,4 (K) solskin og mange tordenskyer og en stænk regn. Rejst til byen. Oprør i Gre-

noble for parlamentets skyld. Underskrevet en mængde pensionsnotifikationer. 

Nr. Tulstrup: ”Herren forbarmede sig over os og gav os nådig regn” 

19,0  

28 s 757,0 (Ø) solskin og mange tordenskyer og et regnstænk nu og da. Stærk ildløs om mor-

genen i Wigandsgaden (ifølge Nystrøm Ny Vestergade) tæt ved Aagaard, hos en 

brændevinsbrænder. Rejst til Ørholm. Gået ad stien op til Nymølle. 

Nr. Tulstrup: ”der kom en stærk regn” 

21,5  

29 v 750,5 (Ø) torden og stærk regn. Røget tobak på trappen ud til gården. I Søllerød kirke. 

Spist til middag hos Suhms med Kall, Sneedorff og Holm. Kammerherreinden lå 

til sengs med feber. 

Nr. Tulstrup: ”der kom en stærk regn” 

Klemensker: ”der kom en meget god regn, efter at det havde været tørke i temme-

lig lang tid” 

14,6  

30 v 756,0 (Ø) solskin og tordenskyer 

Nr. Tulstrup: ”der kom regn” 

17,8  

 

Juni 1788 

Temperatur: 16,8 gr. C 

Tryk: 762,0 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juli 1788 

 

Vejrlig observationerne den 3.-31. juli er fra orlogsskibet ”Louise Augusta” for-

tøjet på Københavns rhed.  

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger, observationerne er 

foretaget i København (K) eller Ørholm (Ø) 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1788. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Vindobservationerne den 1. og 2. juli er fra København og foretaget kl. 12. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 vnv 761,0 (Ø) solskin og tordenskyer. Talt med geheimeråd Brandt, som har talt med 14,9 
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Bernsdorff. Prins Frederik har en krampeagtig hoste. Rejst til Ørholm. 

2 vnv 765,8 (Ø) solskin, tordenskyer og stærke regnbyger. Røget tobak ved Kilden. Spist til 

middag hos Suhms med fruerne. 

15,9 

3 vnv 767,4 (13) vnv frisk kuling klar luft (05) vnv mådelig kuling klar luft (09) vnv måde-

lig kuling klar luft (21) v laber klar luft 

(Ø) solskin. Gået til Bondens bænk og gennem Indelukket og hørt nattergalen.  

Nørre Tulstrup: ”tørvejr” 

18,4 

4 vsv 763,2 (13) vsv slap kuling klar luft (01) vsv laber klar luft (21) sø slap kuling klar luft 

(K) solskin. I aftes fik jeg et anstød af kolik, så jeg sov ej hele natten, og rejste, 

uden at ryge tobak, til byen. 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at regne igen”  

22,4 

5 sø 757,4 (13) sø mådelig kuling tyk luft med regn (01) sø stiv kuling skyet luft (09) ssø 

mådelig kuling overtrukken luft med regn (21) nv opholdsvejr 

(Ø) om eftermiddagen regn. Rejst til Ørholm. 

Nr. Tulstrup: ”regn”  

19,0 

6 vnv 757,4 (13) vnv b tyk luft og regn (01) nnv overtrukken luft med regn (21) sv laber 

skyet luft og opholdsvejr  

(Ø) solskin og kølig blæst. I Søllerød kirke. Gået med fru Rheder op ad bakken 

til enden af skoven. Inger og Mathis var i Dyrehaven med Ane og Christopher. 

19,0 

7 nv 758,2 (13) nv ustadig kuling skyet luft (01) vnv laber tyk luft og regn (09) nnv b tyk 

luft og regn (21) v slap kuling overtrukken luft med regn 

(K) stærke regnbyger fra nord tidligt om morgenen i Ørholm. Rejst til byen. 

18,1 

8 nv 759,0 (13) nv ustadig kuling skyet luft (01) vsv slap kuling overtrukken luft med regn 

(21) sv slap kuling skyet luft 

(Ø) solskin og varme. Rejst til Ørholm. 

Nr. Tulstrup: ”godt arbejdsvejr” 

16,8 

9 sø 759,8 (13) sø slap kuling klar og skyet luft (01) vsv stille diset luft (09) ssv slap kuling 

skyet luft (21) sv slap kuling klar og skyet luft 

(Ø) om morgenen solskin, siden overtrukken himmel og stille. I går tog fru 

Suhm afsked med sin mand, og om hvorledes der skulle forholdes efter hendes 

død. Brugt den nye vej til Nymølle. Gået med selskabet i Indelukket. 

19,9 

10 sv 763,2 (13) sv mådelig kuling skyet luft (01) sv slap kuling klar og skyet luft (09) sv 

mådelig kuling og lidt regn (21) ssv slap kuling skyet luft 

(Ø) solskin og tordenskyer. Gået ad den nye vej til Nymølle og om eftermidda-

gen gået i Indelukket. Fru Rheder kom sent hjem, fru Breuer blev. 

21,8 
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Nr. Tulstrup: ”regn og siden godt tørvejr” 

11 s 764,8 (13) s mådelig kuling overtrukken luft (01) s slap kuling skyet luft (09) s laber 

skyet luft (21) sv slap kuling med overtrukken skyet luft 

(K) solskin og tordenskyer. Røget tobak i haven. Den kære fru Suhm døde kl. 

11 om formiddagen. Rejst til byen. Saxtorph besøgte. 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at høste hø” 

26,8 

12 stille 765,5 (13) stille skyet luft med regnbyger (01) sø mådelig kuling skyet luft (09) ssv 

ustadig kuling skyet luft med regnbyger (21) ssv slap kuling klar luft 

(Ø) solskin og tordenskyer. Saxtorph besøgte. Rejst til Ørholm. 

21,5 

13 sv 764,6 (13) sv laber diset luft (01) stille diset luft (09) stille klar luft (21) sø mådelig 

kuling skyet luft 

(Ø) solskin og hede. Gået til bondens bænk og gennem Indelukket. I Søllerød 

kirke. Spist til middag hos Suhm med fruerne. 

26,2 

14 sø 761,2 (13) sø ustadig kuling skyet luft (01) ssø frisk kuling klar og skyet luft (09) sø 

mådelig kuling klar og skyet luft (21) nv mådelig kuling klar og skyet luft 

(K) solskin og hede. Rejst til byen. Ved Basnæs har været et skrækkeligt torden- 

og lynildvejr. 

Nr. Tulstrup: ”der kom regn” 

24,3 

15 ø 764,6 (13) ø laber skyet luft (01) vnv laber overtrukken skyet luft (09) nnv laber skyet 

luft (21) ssø laber skyet luft 

(K) solskin og hede. Brandt talte igen med mig for Bernsdorff. I nat blev fru 

Suhms lig kørt i kongens rustvogn til byen og i morges begravet i Christians-

havns tyske kirke. 

19,9 

16 sø 762,4 (13) sø stiv kuling skyet luft (01) sø laber skyet luft (09) sv laber skyet luft (21) 

sv stiv kuling med tordenbyger  

(Ø) solskin og tyk luft og blæst, og om aftenen stærk lynild og tordenregn. Gået 

til bondens bænk, og derfra over skolen. Kongen var i byen. 

Nr. Tulstrup: ”der kom regn” 

23,1 

17 sv 763,0 (13) sv ustadig kuling bygeluft (01) s slap kuling skyet luft (09) var laber diset 

luft (21) øsø laber skyet luft 

(Ø) solskin, hede og tordenvejr. Gået i Indelukket og Labyrinten og hørt natter-

galen svagt. Indtaget et rabarberpulver. 

23,1 

18 sv 763,2 (13) sv stiv kuling regnbyger (01) s b skyet luft (21) vnv sort skyet luft 

(K) solskin, hede og tordenvejr. Rejst til byen. Fru Rheder kom ind med fru 

Breuer, som har været syg, siden hun var hos Suhms.  

21,8 
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19 nv 768,0 (13) nv laber blandet luft (01) nnv mådelig kuling klar luft (09) nv mådelig 

kuling klar luft (21) v slap kuling grå skyet luft 

(K) solskin, hede og tordenvejr 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” 

17,4 

20 s 765,5 (13) s stiv kuling grå luft (01) v mådelig kuling tyk skyet luft (17) ssv ustadig 

kuling regnbyger (21) vsv stiv kuling skyet luft 

(K) solskin, hede og blæst. I Helliggejst kirke. Jeg ville have været i Sønder-

marken, men i det samme kom der et stærkt vejr med regn, torden og lynild. 

Derved blev en skildervagt på Quintus (ifølge Nystrøm på volden ved Quintus 

vagt) ramt. Han lever endnu, men hans hatteknap og gevær smeltede. 

21,8 

21 vnv 764,8 (13) vnv stiv rm skyet luft (01) v stiv kuling skyet luft (09) nv 2 rm skyet luft 

(21) vnv mådelig kuling skyet luft 

(K) solskin, hede og blæst 

Klemensker: ”i dag begyndte vi at slå engen” 

15,6 

22 nv 769,2 (13) nv m skyet luft (01) vnv mådelig kuling skyet luft (09) vnv b skyet luft 

(21) vnv slap kuling skyet og overtrukken luft 

(Ø) solskin, hede og blæst, men heden synes at aftage. Rejst til Ørholm. 

Nr. Tulstrup: ”ud på dagen kom der regn” 

17,1 

23 vsv 769,4 (13) vsv laber overtrukken luft (01) vnv laber klar luft (09) vsv mådelig kuling 

overtrukken luft og lidt regn (21) sv mådelig kuling klar luft 

(Ø) solskin og varme. Gået til bondegården. 

19,6 

24 ssv 763,4 (13) ssv mådelig kuling klar og skyet luft (01) ssv laber klar og skyet luft (09) 

ssø laber afklaret skyet luft (21) sv mådelig kuling tyk skyet luft med regn 

(Ø) solskin, tordenskyer og lummervarmt. Gået til bondens bænk og derfra over 

Indelukket hjem. 

Nr. Tulstrup: ”regn” 

23,6 

25 vnv 760,8 (13) vnv ustadig kuling skyet luft og lidt regn (01) ssv stiv kuling regnbyger 

(04) vnv stiv 3 rm opholdsvejr (21) nnv mådelig kuling klar skyet luft 

(K) regn om natten. Rejst til byen. Der udbryder krig mellem Sverige og Rus-

land. 

17,4 

26 vnv 761,4 (13) vnv stiv kuling skyet luft (01) vnv stiv kuling grå skyet luft (09) nv stiv 

kuling lidt regn (21) vnv stiv kuling skyet luft 

(Ø) en stænk regn. Rejst til Ørholm, Inger fulgte med. 

14,0 

27 v 763,8 (13) v frisk kuling klar og skyet luft (01) vnv stiv kuling skyet luft (09) vnv 

mådelig kuling skyet luft (21) nv frisk kuling klar luft 

(Ø) solskin, regn og kold blæst. Gået i Indelukket med Mette og Inger. Forord-

15,6 
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ningen om stavnsbåndet oplæst i Søllerød kirke. Fru Rheder kørte i præstens 

chaise strax til Øverød. Spist til middag hos Suhm med fruerne. 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn dagen igennem med kraftige regnbyger” 

28 stille 765,8 (13) stille regn (01) nv mådelig kuling skyet luft (11) næsten stille med 

tordenluft og regnbyger (20) vnv laber skyet luft 

(K) solskin, regn og kold blæst. Rejst til byen. 

Nr. Tulstrup: ”tørret godt” 

14,6 

29 var 767,0 (13) var mest stille skyet luft (01) n laber skyet luft (21) stille klar skyet luft 

(Ø) solskin, varme og tordenskyer. Spist til middag på Skydebanen hos grev 

Osten med fruerne. 

17,7 

30 var 769,0 (13) var mest stille klar skyet luft (01) stille klar skyet luft (21) n laber klar luft 

(Ø) overtrukken himmel og køligt. Gået til bondens gård, hvor begge længer var 

rejste. 

19,6 

31 var 768,2 (13) var laber klar luft (01) n laber klar luft (21) nnv slap kuling grå skyet luft 

(Ø) solskin og varme. Gået til bondens bænk og gennem Indelukket. Fru Rheder 

og Mette le Jeune var i Lyngby. 

20,6 

 

Juli 1788 

Temperatur: 19,6 gr. C 

Tryk: 763,8 mm Hg 

 

 vind tryk  

August 1788 

 

Vejrlig observationerne er fra orlogsskibet ”Louise Augusta” fortøjet på Køben-

havns rhed, dog på vej op ad Sundet fra den 30. august kl. 13 og samme dag kl. 

20 passeredes Kullens fyr. 

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger, observationerne er 

foretaget i København (K) eller Ørholm (Ø) 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1788. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 vnv 764,2 (13) stiv kuling overtrukken luft og regn (01) nnv slap kuling grå skyet luft (09) 18,2 
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vnv m gråskyet luft med regn (21) nnv u skyet luft 

(K) solskin og varme. Rejst til byen. 

Nr. Tulstrup: ”der kom en stærk blæst” 

2 vnv 764,8 (13) vnv stiv kuling klar skyet luft (01) nnv stiv u grå skyet luft (09) vnv m 

skyet luft (21) nnv stiv kuling grå luft 

(Ø) blæst. Rejst til Ørholm. 

15,0 

3 nø 768,0 (13) nø mådelig b klar skyet luft (01) nnv aftagende ustadig kuling tyk luft og 

regn (09) n b klar luft (21) n laber klar luft 

(Ø) solskin og lummervarmt, om morgenen regn. Gået igennem den nye låge til 

Nymølle. I Søllerød kirke. Spiste til middag hos Suhm, der var 21 personer. 

17,5 

4 nvn 763,0 (13) vnv 2 rm bygeluft (04) nv laber klar luft (21) nnv 3 rm bygeluft 

(K) tyk luft. Rejst til byen. Statsråd i byen. 

Nr. Tulstrup: ”meget stærk blæst” 

16,9 

5 nv 758,0 (13) nv stiv kuling regnbyger (01) nnø mådelig kuling skyet luft (05) nø 

mådelig kuling regn (21) nnø m grå skyet luft 

(Ø) stærk regn om morgenen, siden blæst. Spist til middag hos fru Hielmstierne 

med fru Rheder. Rejst til Ørholm. 

12,5 

6 n 755,5 (13) n stiv kuling grå skyet luft (01) nv stiv kuling tyk luft med regnbyger (09) n 

m tyk luft med regn (21) n stiv kuling med regnbyger 

(Ø) stærk regn om natten, siden tyk luft og blæst. Spist med fruerne hos Tutein i 

Lyngby, i alt 23 personer. Jfr. Tutein sang og spillede. 

Nr. Tulstrup: ”der kom en skøn regn om morgenen, blæst hver dag” 

12,8 

7 nnø 763,0 (13) nnø mådelig kuling overtrukken luft (01) nnø stiv kuling og regnbyger (09) 

nø jævn kuling grå skyet luft (21) ønø mest stille klar skyet luft 

(Ø) overtrukken himmel og mildt. Gået i Indhegningen til Nymølle. 

14,7 

8 stille 764,8 (13) stille klar luft (04) nnø mest stille blandet luft (21) stille klar skyet luft 

(K) solskin og mildt, dog kølig morgen og aften. Rejst til byen. 

Klemensker: ”i dag begyndte vi at meje sæd” 

15,7 

9 stille 765,5 (13) stille skyet luft (01) nnv mest stille diset luft (09) nv mest stille iblandt lidt 

rusk (22) stille klar luft 

(Ø) tyk luft og mildt vejr. Besøgt fru Hielmstierne. Rejst til Ørholm. 

Nr. Tulstrup: ”det blev et meget smukt vejr” 

16,6 

10 nø 766,0 (13) nø laber klar luft (01) nv laber skyet luft (09) n laber overtrukken luft (24) 

nø laber klar luft 

(Ø) solskin og varme. Gået til bondens bænk. Kom ikke i kirke, fordi Hans ikke 

18,2 
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kom med hestene. Spist til middag hos Suhm med fruerne, der var 23 personer. 

Kronprinsen kom hjem om aftenen. 

11 s 766,6 (13) s laber skyet luft (01) nø laber klar luft (09) laber og stille klar luft (17) s 

slap kuling klar luft 

(K) solskin og varme. Rejst til byen. 

20,3 

12 s 763,0 (13) s mådelig b klar luft (01) ssv slap kuling klar luft (09) s laber diset luft (21) 

s b bygeluft 

(K) solskin og varme. Fik i aftes et anfald af kolik, som vedvarede hele natten 

og i dag forårsagede brækkelse. Justitsråd Saxtorph og fru Breuer besøgte. 

Klemensker: ”vi bandt rugen op og fik 13 rugstakke” 

20,7 

13 s 758,0 (13) s mådelig kuling skyet luft (01) s mådelig kuling skyet luft (07) stille skyet 

luft (21) ssv m tyk luft og regnbyger 

(K) samme vejr. Justitsråd Bartholin blev hentet herned imellem kl. 7 og 8, men 

inden han kom, var forfatteren af denne dagbog henfaret (ifølge Nystrøm har 

Joachim Junge indført de 2 sidste dage). 

Nr. Tulstrup: ”vi begyndte at høste rug og der kom en god regn hen mod 

aftenen” 

19,7 

14 s 739,6 (13) s mådelig kuling skyet luft (01) s m tyk luft med regnbyger (09) ssv 

mådelig kuling tyk skyet luft med rusk (21) var laber tyk skyet luft med regn 

17,2 

15 vnv 741,2 (13) vnv 3 rm regnbyger (01) nv stiv kuling tyk skyet luft og regn (09) nv 3 rm 

tyk skyet luft (21) nv mådelig kuling skyet luft 

Nr. Tulstrup: ”meget stærk blæst, vi høstede lidt byg om aftenen” 

15,7 

16 nv 752,4 (13) nv ustadig kuling tyk luft og regn (01) v stiv kuling klar luft (15) sv ustadig 

kuling tyk luft og regn 

Nr. Tulstrup: ”der kom stærke regnbyger, vi høstede rug” 

11,9 

17 v 754,6 (13) v ustadig kuling tyk luft og regn (01) v mådelig kuling klar skyet luft (23) v 

ustadig kuling skyet luft 

Nr. Tulstrup: ”af og til regn” 

14,7 

18 nnv 754,6 (13) nnv mådelig kuling skyet luft (09) var skyet luft (21) nv laber klar luft 

Nr. Tulstrup: ”af og til regn” 

15,3 

19 sv 759,4 (13) sv laber skyet luft (04) vnv laber klar luft (09) v slap kuling skyet luft (21) 

ssv laber skyet luft 

16,0 

20 ssv 760,5 (13) ssv slap kuling tyk luft og snuskregn (01) sv laber skyet luft (09) ssv 

mådelig kuling skyet luft (21) var laber skyet luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom en stærk regn” 

17,2 
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21 nv 765,8 (13) nv mest stille skyet luft (01) vnv mådelig kuling skyet luft (09) vnv slap 

kuling skyet luft (21) s slap kiling skyet luft 

18,2 

22 s 761,0 (13) s mådelig kuling skyet luft (01) ssv laber klar skyet luft (09) s laber klar 

skyet luft (21) ssø m tyk luft med regn 

14,4 

23 s 760,5 (14) s laber klar luft (01) sø ustadig kuling grå skyet luft (21) s laber klar luft 18,2 

24 ssv 761,2 (13) ssv laber regnbyger (01) stille skyet luft (09) s mest stille skyet luft (21) 

stille klar luft 

Nr. Tulstrup: ”kørt rugen ind” 

Klemensker: ”i år grasserede kopperne” 

19,7 

25 sø 759,6 (13) sø laber overtrukken luft med regn (01) stille tyk luft (09) stille diset luft 

(22) vsv frisk kuling klar luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom en stærk regn” 

18,5 

26 sv 759,8 (13) sv slap kuling grå skyet luft med regn (01) sv laber skyet luft (17) vnv laber 

skyet luft med regn (21) ssv mådelig kuling skyet luft  

Nr. Tulstrup: ”regn” 

17,2 

27 vnv 756,2 (13) vnv laber klar luft (01) sv mådelig kuling klar luft (09) sø ustadig kuling 

tyk skyet luft med regnbyger (21) vsv slap kuling tyk skyet luft 

Nr. Tulstrup: ”regn” 

16,6 

28 nnv 760,5 (13) nnv laber grå skyet luft (01) sv mådelig kuling skyet luft (09) v frisk kuling 

med regn (21) nv slap kuling bygeluft 

Nr. Tulstrup: ”det blev godt tørvejr, høstet havre. Kørt rugen ind om aftenen.” 

16,9 

29 vsv 763,0 (13) vsv slap kuling bygeluft (01) vnv slap kuling bygeluft (09) vnv mådelig 

kuling grå skyet luft med regn (21) sv laber tyk luft og regn 

Nr. Tulstrup: ”ud på dagen kom der regn” 

17,2 

30 ssv 756,8 (13) ssv mådelig kuling grå skyet luft (01) sv slap kuling skyet luft (09) sv regn 

(21) ssv overtrukken luft og regn 

Nr. Tulstrup: ”regn” 

17,2 

31 sv 756,8 (13) sv mest stille diset luft (01) stille tyk luft med regn (09) nv laber tyk luft 

med regn (21) nv b skyet luft 

16,9 

 

August 1788 

Temperatur: 16,7 gr. C 

Tryk: 759,5 mm Hg 
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 vind tryk  

September 1788 

 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Hjælperen” fortøjet inden for Kastels-

pynten i Øresund, dog er vejrlig observationerne fra den 1. og 2. september fra 

orlogsskibet Oldenborg, til ankers på Fladstrands rhed (Frederikshavn, Nordjyl-

land).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1788. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 n 757,4 (13) n laber blandet luft (01) stille skyet luft (21) vsv b grå luft 

Klemensker: ”i dag blev vi færdige med høsten, vi fik 13 rugstakke, 27 læs byg 

og 43 læs havre” 

15,4 

2 vsv 756,0 (13) vsv b grå luft (01) vsv stiv b tyk luft og regn (22) vnv m klar luft nordlys 

Nr. Tulstrup: ”tørret stærkt. Høstet havren på heden.” 

14,8 

3 vnv 760,5 (12) vnv frisk kuling klar luft (05) v frisk kuling klar luft (20) nv b klar luft (24) 

vnv b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr og tørret stærkt i den uge” 

13,9 

4 ssv 767,0 (12) ssv laber klar luft (08) ssv laber klar luft (20) ssv laber klar luft (24) ssv 

laber klar luft 

17,9 

5 ssø 767,4 (12) ssø frisk kuling klar luft (08) sø frisk kuling klar luft (18) ssø frisk kuling 

klar luft (24) s frisk kuling klar luft 

18,9 

6 sø 769,6 (12) sø laber klar luft (08) s laber klar luft (20) ssø laber klar luft (24) sø mest 

stille klar luft 

19,5 

7 s 770,5 (12) s frisk kuling klar luft (08) sø frisk kuling klar luft (20) s b klar luft (24) ssø 

laber klar luft  

Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr. Indkørt havren fra heden.” 

18,9 

8 nv 766,8 (12) nv laber diset luft (08) nnv laber diset luft (20) n laber klar luft (24) nv 

laber klar luft 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

17,3 

9 sv 766,8 (12) sv b klar luft (08) sv b klar luft (20) nnv laber og stille klar luft (24) nnv 17,6 
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laber og stille klar luft 

10 ssø 766,8 (12) ssø stiv kuling klar luft (08) ssø stiv kuling klar luft (20) ssv laber klar luft 

(24) ssv laber klar luft 

18,5 

11 vsv 763,0 (12) vsv b diset luft (08) sv b diset luft (20) vsv frisk kuling overtrukken luft 

(24) vsv frisk kuling overtrukken luft 

Nr. Tulstrup: ”det så ud til regn” 

16,4 

12 vnv 771,6 (12) vnv laber små skyer og overtrukken luft (08) vnv laber små skyer og 

overtrukken luft (20) ssv frisk kuling klar luft (24) ssv frisk kuling klar luft 

15,7 

13 ssø 769,2 (12) ssø m klar luft (08) sø laber klar luft (20) ssø stiv m klar luft (24) sø stiv m 

klar luft 

15,7 

14 s 758,0 (12) s laber klar luft (08) ssø frisk kuling klar luft (20) n laber regn (24) nv laber 

klar luft 

18,9 

15 nnv 763,4 (12) nnv frisk b klar luft (08) nv frisk b klar luft (20) nv frisk b klar luft (24) nnv 

laber klar luft 

Klemensker: ”natten mellem den 14. og 15. september kom her torden, efter at 

det hidtil i september havde været meget godt vejr. Samme nat antændte en tor-

denstråle et hus ved Hammershus, dette hus nedbrændte. Jeg havde i 1788 sået 3 

tdr. havre på Sueager og fik 7 læs og 15 tdr. og halvtredje skæppe igen og fik 3 

mark og 8 skilling for tønden.” 

13,9 

16 nv 768,0 (12) nv laber klar luft (08) n laber klar luft (20) nv b klar luft (24) nnv v klar luft 

Nr. Tulstrup: ” meget stærk tørring i den uge. Kørt hveden fra heden ind.” 

14,5 

17 nnø 771,0 (12) nnø b skyet luft (08) nnø b skyet luft (20) ssv laber klar luft (24) sv frisk 

kuling klar luft 

15,7 

18 ønø 770,5 (12) ønø 2 rm klar luft (08) ønø 2 rm klar luft (20) 2 rm klar luft (24) ønø 2 rm 

skyet luft  

12,6 

19 ø 768,2 (12) ø m skyet luft (08) nø m skyet luft (20) øsø b overtrukken luft (24) øsø b 

overtrukken luft 

13,2 

20 øsø 759,2 (12) øsø m klar luft (08) øsø frisk m klar luft (20) sø frisk m klar luft (24) sø m 

klar luft 

Nr. Tulstrup: ”om aftenen begyndte det at regne” 

13,5 

21 sø 758,4 (12) sø m klar luft (04) øsø m regnbyger (08) øsø m regnbyger (20) ssø frisk m 

klar luft (24) sø m klar luft 

14,8 

22 sø 759,0 (12) sø frisk m overtrukken luft (08) ssø m overtrukken luft (20) sø frisk m 

overtrukken luft (24) ssø b overtrukken luft 

16,0 
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23 sv 758,8 (12) sv b klar luft (08) ssv frisk m klar luft (20) sv m klar luft (24) sv b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom en overmåde stærk regn” 

15,4 

24 s 760,5 (12) s m klar luft (08) ssv frisk m klar luft (20) ssø frisk m klar luft (24) ssø m 

klar luft 

Nr. Tulstrup: ” iblandt regn” 

15,4 

25 s 756,6 (12) s m klar luft (08) sø m klar luft (20) nv overtrukken luft og regn (24) nv 

overtrukken luft og regn 

Nr. Tulstrup: ”iblandt regn” 

16,0 

26 sø 767,0 (12) sø laber klar luft (07) sø laber klar luft (20) sø laber klar luft (24) ssø b klar 

luft  

Nr. Tulstrup: ”begyndt at pløje til rug” 

13,9 

27 ssv 766,4 (12) ssv b overtrukken luft og regn (08) ssv laber overtrukken luft og regn (20) 

sv frisk b tåget luft (24) ssv b tåget luft 

12,9 

28 ssv 765,8 (12) laber klar luft (08) ssv laber klar luft (20) ssv frisk b klar luft (24) sv frisk b 

klar luft 

14,8 

29 ssv 754,6 (12) ssv frisk b overtrukken luft og regn (08) ssv frisk b overtrukken luft og regn 

(20) ssv frisk b med lidt regn (24) ssv b lidt regn 

15,4 

30 ssv 752,4 (12) ssv b overtrukken luft med regnbyger (08) ssv b overtrukken luft med 

regnbyger (20) ssv frisk b med regn (24) sv frisk m med regn 

13,2 

 

 

September 1788 

Temperatur: 15,7 gr. C 

Tryk: 763,7 mm Hg 

 

 vind tryk  

Oktober 1788 

 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Hjælperen” fortøjet inden for Kastels-

pynten i Øresund.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1788. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

temp. 
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Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

1 vnv 753,0 (12) vnv b lidt regn (08) nv frisk m lidt regn (20) nv frisk m klar luft (24) nv m 

klar luft 

12,1 

2 nv 749,0 (12) nv m overtrukken luft med regnbyger (08) vnv frisk m overtrukken luft 

med regnbyger (20) nv frisk m regn (24) vnv m regn 

Nr. Tulstrup: ”regn” 

12,7 

3 vnv 752,2 (12) vnv m regnbyger (08) nv frisk m regnbyger (20) vnv frisk m regnbyger (24) 

nv m regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”regn” 

13,3 

4 vnv 730,5 (12) vnv m regn (08) vnv frisk m regn (20) v frisk b regn (24) v frisk b regn 

Nr. Tulstrup: ”regnbyger. Sået rug.” 

13,3 

5 vsv 733,0 (12) vsv m regn (08) sv frisk m regn (20) vsv frisk m overtrukken luft og regn 

Nr. Tulstrup: ”iblandt finregn” 

11,1 

6 nv 758,6 (12) nv frisk m klar luft (04) v frisk b klar luft (20) vnv frisk b klar luft (24) nv 

frisk m klar luft 

13,9 

7 nv 763,4 (12) nv frisk m klar luft (08) nv rm klar luft (20) nv frisk b klar luft (24) nv frisk 

b klar luft 

12,1 

8 vnv 778,2 (12) vnv laber klar luft (08) vnv laber klar luft (20) vnv laber klar luft (24) nv 

laber klar luft 

Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr i den uge” 

11,7 

9 nv 783,0 (12) nv b klar luft (08) nnv stille og laber klar luft (20) vnv b og stille klar luft 

(24) vnv b og stille klar luft 

11,4 

10 var 776,8 (12) var stille og laber klar luft (08) var stille og laber klar luft (20) nnø laber 

klar luft (24) nnø laber klar luft 

11,1 

11 nv 772,0 (12) nv frisk b klar luft (08) nv frisk b klar luft (20) vnv frisk b klar luft (24) nv 

b klar luft 

12,4 

12 nv 771,8 (12) nv laber klar luft (08) nø laber klar luft (20) nnv laber klar luft (24) nnv 

laber klar luft 

  9,6 

13 nnø 766,6 (12) nnø frisk b klar luft (04) nnø frisk b klar luft (16) nnø frisk b klar luft (24) 

nnø frisk m klar luft 

  8,6 

14 sv 771,0 (12) sv laber klar luft (05) ønø frisk b klar luft (19) ssv laber klar luft (24) vsv 

laber klar luft  

  9,2 

15 v 761,4 (12) v b klar luft (08) vsv frisk b klar luft (20) nv frisk b klar luft (24) vnv b klar   9,6 
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luft 

Nr. Tulstrup: ”begyndt med lidt finregn. Sået rug på toften.” 

16 sv 750,5 (12) sv laber regn (04) sv laber tåge og regn (19) nv laber tåge med regn (24) nv 

b regn 

Nr. Tulstrup: ”gråvejr og om eftermiddagen regn” 

10,8 

17 nv 746,0 (14) nv frisk b regn (03) stille regn (20) nv frisk b regn (24) nv frisk b regn   6,7 

18 nnv 758,4 (12) nnv laber regnbyger blandet med sne og hagl (04) nv frisk rm regnbyger 

blandet med sne og hagl (19) nø m regnbyger blandet med hagl og sne (22) n m 

klar luft (24) vsv m klar luft 

Nr. Tulstrup: ” der kom byger med slud og hagl, siden godt tørvejr, hård frost 

om natten” 

 3,0 

19 var 765,5 (12) var laber regnbyger (06) nv frisk b regnbyger (20) vsv laber og stille med 

små regnbyger (24) vnv laber og stille med små regnbyger 

Klemensker: ”dette år var her temmelig nødder i skoven, og jeg plukkede 32 

potter og solde. Året 1788 var et godt tørt efterår, uden regn og slud fra vi fik 

høstet og til i november måned. I året 1788 fik vi 12 tdr. rug.” 

 3,3 

20 var 767,4 (12) var stille og laber små regnbyger (08) var stille og laber små regnbyger (20) 

ssø b klar luft (24) s b klar luft 

 5,2 

21 s 754,2 (12) s laber klar luft (08) sø laber klar luft (20) ssv frisk b klar luft (24) nnv frisk 

b klar luft 

 8,3 

22 nnø 761,6 (12) nnø frisk b klar luft (08) nø frisk b klar luft (20) sv laber klar luft (24) vsv 

laber klar luft 

 8,9 

23 v 756,0 (12) v m diset luft med regnbyger (08) vsv laber diset luft med regnbyger (19) 

vnv frisk m regnbyger (24) nv rm klar luft  

 9,6 

24 nø 745,5 (12) nø rm regnbyger blandet med hagl (08) n rm regnbyger blandet med hagl 

(20) n rm regn- og haglbyger (24) nø rm regn- og haglbyger 

 6,7 

25 nø 753,8 (12) nø rm med regn- og haglbyger (04) stille med regn- og haglbyger (20) nv m 

klar luft (24) n m klar luft 

 3,9 

26 v 755,5 (12) v laber klar luft (08) nnv laber klar luft (20) nnø frisk m klar luft (24) nø 

frisk m klar luft 

 7,7 

27 nnv 757,4 (12) nnv laber klar luft (08) n laber klar luft (20) v laber overtrukken luft (24) 

vsv laber overtrukken luft 

 7,4 

28 vnv 751,2 (12) vnv laber regnbyger (04) sv frisk m regnbyger (16) nv laber overtrukken 

luft (20) vnv laber overtrukken luft 

 5,8 
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29 nnv 759,8 (12) nnv m klar luft (04) nø m klar luft (20) nnv frisk b klar luft (24) nv frisk b 

klar luft 

 3,9 

30 nv 765,8 (16) nv frisk b klar luft (01) nnø rm snebyger (08) ø laber slud (22) vnv laber 

klar luft 

 1,4 

31 nv 765,8 (12) nv m diset luft (01) nv laber klar luft (08) nnv m klar luft (18) nv frisk b 

regn (20) vnv frisk b regn 

 7,1 

 

Oktober 1788 

Temperatur: 8,8 gr. C 

Tryk: 759,2 mm Hg 

 

 vind tryk  

November 1788 

 

Vejrlig observationerne den 1.- 6. november er fra fregatten ”Hjælperen” 

fortøjet inden for Kastelspynten ved Københavns rhed. Vejrlig observationerne 

den 15.-22. november er fra fregatten ”Gerner” til ankers i Renden ved 

Københavns rhed. Vejrlig observationerne den 23.-30. november er fra 

orlogsskibet ”Prinses-se Louise Augusta” på Københavns rhed.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

1788. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne. Vindobservationerne den 7. - 14. november er fra København og 

foretaget kl. 12. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 nv 772,0 (12) nv b klar luft (03) v frisk b regn (20) vnv b overtrukken luft regnbyger 

Klemensker: ”i dette efterår var det nordvestenvind det meste af tiden, så skibe-

ne ikke kunne sejle ad København. I dette efterår var det godt tørt vejr indtil den 

14. november, så kom her nogen regn.” 

  9,0 

2 vsv 764,2 (12) vsv laber klar luft (02) vnv b overtrukken luft regnbyger (20) vsv b klar luft   8,1 

3 v 760,5 (13) v frisk b tyk luft (01) sv laber tåget luft (20) v frisk b tyk luft  10,0 

4 ssv 751,4 (12) ssv b klar luft (04) sv laber klar luft (20) vsv frisk b regn   9,0 

5 nv 756,8 (12) nv frisk m klar luft (04) nv frisk m klar luft (20) nv frisk b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”nattefrost” 

  7,8 
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6 nv 773,2 (12) nv frisk b klar luft (04) nv frisk b klar luft (20) nv laber klar luft (24) vnv 

laber klar luft 

  5,9 

7 v 773,0    5,0 

8 sv 764,6 Nr. Tulstrup: ”tøvejr den nat”   6,2 

9 stille 765,5    2,1 

10 sv 763,6    9,0 

11 v 760,5    5,9 

12 v 756,8  11,2 

13 v 748,0  10,4 

14 vnv 748,2 Nr. Tulstrup: ”der kom en skøn jævn sne og meget mere om natten”   1,5 

15 nø 757,0 (13) nø b blandet luft (01) nø laber overtrukken luft (09) nø laber grå luft (21)nø 

stærk blæst med byge- og overtrukken luft (24) nø tyk luft sne 

 -0,6 

16 nnø 768,0 (13) nnø laber klar luft (01) nnø tyk luft med sne og stærk blæst (09) nø laber 

klar luft (21) vsv laber bygeluft 

Nr. Tulstrup: ”sidst på natten stærk snefygning” 

Klemensker: ”her kom temmelig sne om morgenen” 

 -0,6 

17 v 748,4 (13) v stiv kuling med tyk luft og småregn (01) vsv hård blæst med snebyger 

(09) v mådelig kuling tyk luft (21) nv stiv kuling klar luft 

  2,8 

18 n 751,0 (13) n stiv kuling grå luft (01) nv stiv kuling klar luft (09) n stiv kuling klar luft 

(21) nnø stiv kuling grå luft 

  1,2 

19 vnv 753,8 (13) vnv stærk blæst med tyk luft og sne (01) n aftagende kuling blandet luft 

(09) vsv laber bygeluft (21) nnø blæste een storm med snebyger 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at sne lidt om morgenen” 

  0,0 

20 n 763,4 (13) n mådelig kuling klar luft (01) nnø hård blæst med opklarende luft (09) nnø 

aftagende kuling klar luft (21) v mest stille optrækkende luft 

  0,0 

21 v 764,6 (13) v stiv kuling tyk luft og regn (01) v laber tyk luft småregn (09) vsv mådelig 

kuling tyk luft og regn (21) nnv stærk blæst med diset luft 

  2,5 

22 n 766,8 (13) n mest stille med tåget og blandet luft (01) nv aftagende kuling diset luft 

(09) nv mest stille diset luft (22) stille meget tyk og tåget luft 

  3,1 

23 s 770,5 (13) s slap kuling overtrukken luft (01) stille tyk luft småregn (21) s b klar luft   4,0 

24 øsø 773,4 (13) øsø b grå skyet luft (01) sø b overtrukken luft (05) sø b af og til lidt sne (21) 

ø rm grå skyet luft 

  1,8 
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25 ønø 779,6 (13) ønø rm grå luft (01) sø rm grå skyet luft (21) ønø b grå luft  -0,2 

26 ø 776,2 (13) ø 2 rm grå skyet luft (01) ønø stiv b overtrukken luft (21) nø stiv b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

  0,0 

27 øsø 775,5 (13) øsø 2 rm grå skyet luft (01) ø 3 rm grå skyet luft (09) ø stiv b overtrukken 

luft (21) sø 2 rm tyk luft og lidt sne 

  0,6 

28 nø 769,4 (13) nø rm grå luft (01) sø 2 rm tyk luft tyk luft og lidt sne (09) ø m tyk luft og 

af og til sne (21) ø 3 rm tyk luft og regn 

  1,2 

29 nø 768,0 (13) nø m tyk luft og af og til sne (01) ø 3 rm tyk luft og regn (09 ønø 2 rm klar 

skyet luft (21) nø rm regn og sne 

  1,2 

30 ønø 770,5 (13) ønø m grå luft (01) nø rm tyk luft med regn og sne af og til (09) ønø stiv m 

grå luft (21) nø rm tyk luft og sne 

  0,6 

 

November 1788 

Temperatur: 4,0 gr. C 

Tryk: 763,8 m 

 

 vind tryk  

December 1788 

 

Vejrlig observationerne den 1.- 6. december er fra orlogsskibet ”Prinsesse 

Louise Augusta” på Københavns rhed.  Vejrlig observationerne den 7.-31. de-

cember er fra orlogsskibet ”Oldenborg” til ankers tæt uden for Kronborg. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observa-

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

under Året 1788. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Run-

detårnsobservationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 ønø 769,8 (13) ønø rm tyk luft sne (01) nø rm tyk luft sne (09) sne (21) nø 2 rm stærk sne 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr, det begyndte at sne om natten” 

Stavnsholt: ”vinteren begyndte for alvor med sne og frost den 1. december og 

var forfærdelig skarp indtil den 15. januar 1789. I denne frost fik mange kold-

brand, ja den var så stærk, at fuglene frøs ihjel om natten, hvor de sad. Så stærk 

frost kan ingen mindes. Der var tillige meget stærk rim.” 

  -0,1 

2 øsø 763,0 (13) øsø m tyk luft sne (01) nø 2 rm stærk sne (09) sne (17) sø m tyk luft sne    0,1 
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Nr. Tulstrup: ”stærk sne af og til og fygning og en streng vinter på jorden” 

3 vnv 756,0 (13) vnv mest stille tyk luft småsne (01) øsø slap kuling tyk luft sne (09) stille 

tyk luft og af og til sne (21) stille tyk luft sne 

Nr. Tulstrup: ”stærk sne af og til og fygning og en streng vinter på jorden” 

  -0,1 

4 nø 752,2 (13) nø b tyk luft sne (01) stille tyk luft sne (21) nnø stiv b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk sne af og til og fygning og en streng vinter på jorden” 

  -0,4 

5 nø 762,2 (13) nø slap kuling klar luft (01) ønø m klar skyet luft (21) ønø b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”det holdt op med at sne og stille vejr” 

  -4,4 

6 sø 764,6 (13) sø slap kuling (01) nø laber klar luft (21) stille klar luft 

Nr. Tulstrup: ”der var alle steder sne til knæene og et slemt føre” 

  -4,1 

7 n 762,4 (13) n mest stille grå luft (01) v (08) nv mest stille klar luft (17) v mest stille 

grå luft 

  -1,3 

8 stille 763,0 (13) stille grå luft (01) stille rimfrost (10) v laber rimtåge   -7,2 

9 vsv 759,4 (13) vsv b tyk luft (08) v laber tyk luft (21) nø stiv rm skyet luft   -4,7 

10 nnø 755,5 (13) nnø b grå luft (10) nnø m grå luft (20) nv b grå luft   -1,3 

11 v 753,4 (13) v stiv b sne (01) n laber skyet luft (19) n stiv rm skyet luft 

Nr. Tulstrup: ”det begyndte at fryse overmåde hårdt, og der faldt af og til lidt 

sne” 

  -2,2 

12 n 759,6 (13) n laber klar luft (01) n m klar luft (21) ønø b klar luft og frost   -6,9 

13 nnø 763,2 (13) nnø m klar luft og frost (04) ø b klar luft (21) nnø stiv m diset luft 

Nr. Tulstrup: ”red til Viborg. Det blev stærk snefygning, så jeg næppe turde ri-

de hjem, men det holdt dog op om aftenen.” 

-12,9 

14 nø 761,0 (13) nø laber klar luft og frost (01) nnø b diset luft (09) nø b diset luft 

Nr. Tulstrup: ”der lå så meget sne, at der ikke kom nogen udenbys kvindfolk i 

kirke, det sneede af og til og frøs overmåde hårdt. Den hårde frost blev ved i 

den uge.” 

-16,0 

15 n 758,8 (13) n b klar luft (01) nø laber klar luft og frost (21) sv storm og sne 

Helsingør: ”Sundet er tillagt” 

-14,7 

16 ønø 751,4 (13) ønø rm sne (01) v storm klar luft (05) v storm sne (19) ønø m sne 

Helsingør: ”Sundet er fuld af is og drivis” 

-12,6 

17 n 764,2 (13) n laber klar luft og frost (01) n laber b klar luft og sne 

Nr. Tulstrup: ”slemt føre” 

-14,4 
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Helsingør: ”klart, om natten begyndende blæst” 

18 sv 755,5 (13) sv m tyk luft (02) stille klar luft (05) sv stiv kuling og sne 

Nr. Tulstrup: ”så stærk snefygning om natten, at der lå megen sne alle vegne”  

  -5,7 

19 sv 758,0 (13) sv frisk b sne (01) sv m tyk luft (18) sv frisk b tyk luft 

Helsingør: ” Sundet er næsten belagt med is” 

  -4,7 

20 v 751,0 (13) v m sne (01) vsv frisk b grå luft og sne af og til (17) v laber grå luft 

Nr. Tulstrup: ”det føltes som om, det ville slå om til tøvejr” 

  -5,7 

21 n 751,4 (13) n m hård frost og sne (01) vsv b grå luft (09) nnv b grå luft 

Nr. Tulstrup: ”på ny sne og snefygning, måtte vande ved vandsted” 

Helsingør: ”ret mildt” 

  -6,9 

22 n 763,4 (13) n b klar luft og frost (09) mandskabet isede for at få tøjankeret hjem 

Nr. Tulstrup: ”hård frost” 

Helsingør: ”nordøstlig vind, klar luft og stærk frost” 

-15,4 

23 v 766,0 (13) v tiltagende kuling til hård storm tyk luft (01) nv b tyk luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom lidt tø om aftenen, og lysenet (sic!) om natten med 

stærk blæst, derpå frøs det på ny” 

-15,4 

24 nv 737,4 (13) nv b klar luft (01) v hård storm (07) mandskabet skuffede sne af 

skibsdækket (09) nv b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”lidt frost, om aftenen mest klart og stille” 

-10,1 

25 ø 743,4 (13) ø b grå luft og sne (01) nø b tyk luft og sne (05) ø b tyk luft og sne 

Nr. Tulstrup: ”klart det meste af tiden, begyndt at fryse hårdt igen” 

  -2,2 

26 nø 755,8 (13) nø b grå luft (01) ø b grå luft og sne -11,6 

27 ø 753,4 (13) ø m grå luft (01) nnø b sne (09) mandskabet isede for fregatten ”Store 

Bælt” 

Nr. Tulstrup: ”klart og overmåde hård frost” 

-10,4 

28 nø 767,2 (13) nø b grå luft (01) ønø b diset luft 

Nr. Tulstrup: ”klart og meget stærk frost, som blev ved til årets ende” 

-16,0 

29 nø 768,6 (13) nø b diset luft (01) nø b grå luft -16,0 

30 nø 762,0 (13) nø b tyk luft -14,1 

31 nv 761,0 (13) nv grå luft og frost (01) v laber grå luft -11,0 
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December 1788 

Temperatur: -8,0 gr. C 

Tryk: 758,5 mm 
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Malet af Jens Juel 1789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

219 

VEJRET I 1789 

 

1789 Temperatur 7,6 gr. C.  Helt ekstemt fastlandsklimaår med en forskel på varmeste og koldeste 

måned på 25,1 gr. C. Helt ekstrem koldt vejr i januar og marts, de koldeste i tidsrummet 1781-2012. 

Meget varm og solrig sommer. Meget varmt i december. Nordlys den 23. februar og 23. maj. 

 

Januar 

 

Helt ekstrem kold.  

Fra den 1.-14. var vinden i øst 

og nord, i resten af måneden i 

vest bortset fra fra den 29.-31., 

hvor vinden på ny var i nord. 

Den helt ekstreme kulde i de-

cember måned fortsatte indtil 

den 15. I resten af måneden var 

der kun lidt frost, fra den 25.-

28. endda plusgrader. Fra den 

29. på ny stærk frost. Kulden 

var strengest fra den 1.-4. og 

fra den 11.-13. Den 2. gik folk 

over isen til Sverige, den 3. gik 

folk over isen på Storebælt, og 

den 8. gik mange folk over 

Storebælt. Den 3. lå der meget 

sne overalt ved Viborg. Stærk 

snefygning den 13. og 14. Den 

14. isslag og tøvejr. Den 17. på 

ny stærk frost. Den 19. stærk 

storm og regn. Den 23. kom 

der slæder over isen fra Lands-

crona. Den 26. lå der endnu 

fast is mellem Ven og Sjæl-

land. Den 29. megen drivis i 

Øresund. Den 31. snefygning.  

 

Temperatur: -6,6 gr. C 

Februar 

 

Normal.  

Mest vestenvind. Skiftevis 

frost og tø. Streng frost den 1. 

og 2., derefter tøvejr til den 11. 

Stærk frost den 12., men fra 

den 14. på ny tø. Stærkt snefald 

den 8. Den 9. var Storebælt 

fuld af drivis og den 17. var der 

også megen drivis i Storebælt. 

Den 13. kunne man køre med 

heste fra Sjælland til Ven. 

Nordlys den 23. 

 

Temperatur: 0,4 gr. C 

Marts 

 

Helt ekstrem kold. 

Vind fra østlige kanter måne-

den igennem. Der var frost 

hver dag i måneden. Især var 

det stærk frost fra den 17.-20. 

Der lå sne i hele måneden. Den 

6. atter is på Øresund, den 13. 

gik folk til Ven. Den 19. var 

isen på Øresund tykkere end i 

januar måned, og den 27. var 

Øresund helt tillagt. Den 24. 

kørtes der med heste og vogn-

læs mellem Ærø og Fyn. Der 

var snefygning den 14. og igen 

fra den 21.-25. 

 

Temperatur: -6,1 gr. C 

April 

 

Meget kold. 

Skiftende vind. Stærk frost den 

Maj 

 

Meget varm.  

Meget solrig. Megen S og Ø-

Juni 

 

Meget varm.  

Meget solrig. Megen norden- 
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1. og 2. og vinterligt indtil den 

17. På ny koldt med slud den 

23.-26. Meget stærk snefyg-

ning den 3. Den 3. var Sundet 

belagt med is. Den 4. kørte 

man med heste fra Drejø til 

Ærø. Den 13. sås de første ski-

be i Øresund. Den 24. og 27. 

stadig megen drivis i Øresund. 

Den 23. stærk regn og slud. 

 

Temperatur: 2,9 gr. C 

vind. Det var koldt i begyndel-

sen af måneden. Sommerligt 

fra den 27. Torden den 1. (med 

stærk regn), den 5., 6. og 30. 

Der faldt stærk regn den 15., 

18. og 26. Nordlys den 23. 

 

Temperatur: 11,8 gr. C 

og søndenvind. Varmt fra den 

10. Den 8. meget stærk torden-

regn og den 17. stærkt torden-

vejr på Ærø. Det var stærk regn 

den 1., 4., 20., 22., og 24. 

Storm ved Als den 29. 

 

Temperatur: 16,7 gr. C 

Juli 

 

Meget varm.  

Meget solrig. Megen sønden- 

og nordenvind. Vejret var me-

get uroligt i den sidste halvdel 

af måneden. Det var varmt fra 

den 4.-17. og derefter ustadigt. 

Der faldt megen regn den 1. og 

stærk regn den 21. Stærk tor-

den og megen regn den 29. 

  

Temperatur: 17,8 gr. C 

August 

 

Meget varm.  

Meget solrig. Skiftende vind. 

Tørt fra den 1.-6., fra den 15.-

21. og fra den 24.-30. Overmå-

de stærk regn den 7. og 8. og 

stærkt blæsende. Forfærdelig 

stærk tordenregn ved Køben-

havn den 12. og stærk torden 

og regn den 13. Stærkt torden-

vejr den 22., stærk regn den 23. 

 

Temperatur: 18,5 gr. C 

September 

 

Meget varm.  

Solrig. Megen vesten- og søn-

denvind. Meget uroligt vejrlig 

med sommerligt vejr fra den 

1.-18. Stærk regn den 3. og 

regnfuldt med stærk varme fra 

den 3.-9. 

 

Temperatur: 15,4 gr. C 

Oktober 

 

Meget varm.  

Usædvanlig solrig. Vinden var 

helt overvejende i syd og øst. 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 1. og 2., resten af måneden 

var ret stille. Det var regnfuldt 

fra den 1.-8., med stærk regn 

den 1., 3. og 4. Derefter var det 

tørvejr indtil den 16. og igen 

fra den 25.-29.  

 

Temperatur: 11,3 gr. C 

November 

 

Kold.  

Usædvanlig solrig. Megen søn-

denvind. Svag vind. Stærk regn 

den 8. Mildt indtil den 21., der-

efter vinter fra den 22.-29. med 

frost, men kun lidt sne.  

 

Temperatur: 4,3 gr. C 

December 

 

Meget varm.  

Lunt i hele måneden. Stærk 

regn den 19. og 21.  

 

Juleaften: Helt usædvanlig 

mild med SV-blæst til storm. 

 

Nytårsaften: Helt usædvanlig 

mild med søndenvind. 

 

Temperatur: 5,3 gr. C 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1789 

 

 

ÅRET 1789 

 

Lufttrykket er angivet i tommer kviksølvshøjde i Torricellis rør, temperaturen et målt i grader R., kl. 

07, 12, eller 21 på Observatoriet på Rundetårn, (se bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-

1800”). 

 

 

Bremen, 17. december 1788 

 

Siden den 1. i denne måned har vi her haft en streng vinter, der endog overgår den af 1740 og 1783. 

Det fahrenheitske termometer har for det meste om morgenen stået 4 til 6 grader over 0, om 

endskønt det om dagen og aftenen har været afvekslende 6 til 8 grader mildere. Den 13. om 

morgenen blev kulden meget streng, så at termometret faldt til middagstiden 4 grader under 0; (om 

aftenen var det 12 grader over 0); den 14. om morgenen 6 og om aftenen 4 grader over 0; den 15. 

om morgenen 1 og om aftenen 4 grader under 0. Den 16. om morgenen følte man en så streng 

kulde, som ingen her i egnen kan erindre sig. Kl. 7½ om morgenen stod termometret på 12 og kl. 9 

1/4 på 14½ grader under 0, hvilket varede til kl. 11, da kulden meget formildedes. Indtil silde på 

aftenen stod termometret på 5 grader over 0, og vinden var ssø. Idag er det noget mildere med nø-

vind. Vor egn er allerede bedækket med megen sne, så at markfrugterne ikke kunne lide nogen 

skade. I året 1740 var den strengeste kulde 4 grader under 0, men meget længe vedholdende. I året 

1783 var den strengeste kulde den 31. december om morgenen 8 grader under 0, men varede kun til 

kl. 10 samme formiddag. 

 

Aalborg, 19. december 1788 

 

Vinteren er begyndt tidligt og har nu i 3 uger været strengere på denne tid, end de allerældste endog 

kunne erindre sig, så der på landet er almindelig frygt for febertrang, og levnedsmidler falde derfor 

allerede temmelig dyre hos os. Især er det beklageligt, at vore hertil forventede skibe ere udeblevne, 

og man har årsag til at frygte for nogle af disse, da de ere udsatte for den største fare; thi under den 

18. hujus meldes fra Hals følgende: “ De sidstommeldte 6 fartøjer, som her til tønderne vare 

ankomne fra København, tillige med de tvende her på rheden liggende skibe... drev alle bort herfra 

igen med isen den 15. hujus om eftermiddagen formedelst, at vinden blæste af ønø, hvorpå alle 

fartøjerne igen kom her under landet, omtrent 2 mile herfra, sønden for Muul-bjergs bugt og sad 

ganske fast i isen. Men i dag ved postens afgang kunne ingen se ommeldte fartøjer formedelst tyk 

luft og snefog.” I torsdags aften kl. 7 ankom den ridende post, hvilken havde været fra Hobro hertil 

under vejs i 26 timer og med største besværlighed og ikke uden livsfare kommet igennem; thi der er 

faldet en stor mængde sne, men det skal dog være lidet imod det, der er faldet sønder på, og skulle 

et hastigt tøbrud påfølge, vil der fra mange steder høres bedrøvelige tidender.  

 

Odense, 26. december 1788 

 

I kirkeåret 1787-88 er i Fyns stift (hvorunder Fyen og Langeland med Als og Ærø samt Lolland og 

Falster ere indbegrebne) copuleredet 1535 par; fødte af mandkøn 2633, af kvindekøn 2650, 

tilsammen 5283, hvoriblandt 237 uden for ægteskab og 37 par tvillinger. Døde af mandkøn 2419, af 

kvindekøn 2402, tilsammen 4821, hvoriblandt 30 dødfødte. Blandt de døde have opnået en 
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usædvanlig høj alder: 6 over 100 år, hvoriblandt en kone i Odense 101 år, hvis mand døde i 1780 i 

en alder af 106 år; 38 have opnået en alder fra 90 til 100 år; og 253 en alder mellem 80 og 90 år. 

 

Helsingør, 2. januar 1789 

 

I 5 til 6 dage har vinden bestandig været NNØ og ØNØ med stærk frost og klar luft, samt af og til 

megen drivis i Sundet. Den 27. december om aftenen mellem kl. 6 og 7 kom en brig fra Nordsøen 

(dvs. Kattegat, JER) her i Sundet, men drev samme nat ud igen, og var om morgenen derpå ganske 

ude af sigte. Imellem vestkanten af Hveen og Rungsted kom den 28. december drivende et skib og 

en brig, men af hvad nation disse ere, vides ikke. Førstmeldte brig, som den 28. december om 

aftenen kom fra Nordsøen og natten derpå drev bort igen, ligger nu fast i isen mellem Rungsted og 

Hveen, og ¼ mil fra samme ligger et russisk orlogsskib. Sundet er næsten ganske belagt med is, 

undtagen mellem Kronborg og Helsingborg, hvor der er en åbning. 

 

Forrige år passeredes Sundet af følgende skibe: 1359 danske, 3272 engelske, 1513 hollandske, 1315 

svenske, 904 preussiske, 17 rostockske, 169 danzigske, 79 kejserlige, 71 hamborgske, 62 lybækske, 

64 franske, 61 russiske, 38 amerikanske, 15 spanske, 5 kurlandske, 16 portugisiske, 172 bremenske, 

27 papenborgske, 2 oldenborgiske og 1 venetiansk. 

 

Den 1. januar til den 31. december 1788 er her i staden copuleret 927 par, fødte 1558 drenge, 1500 

piger, tilsammen 3.058; døde mænd 1395, kvinder 1007, drenge 658, piger 673, tilsammen 3.733, 

ere altså 675 flere døde end fødte. De døde er bl.a. bortrykkede af følgende svagheder: alderdom 

154, apopleksi 17 (slagtilfælde, JER), astma 1, barselsseng 45, benbrud 3, benskade 3, blodgang 17 

(dysenteri, JER), blodstyrtning 16, brok 4, brystsyge 309 (tuberkulose, JER), brækning 5, kolik 5, 

druknet 27, durchlob 13, dødfødt 10, engelsk syge 1, falden til døde 15, feber 50, flekfeber 7 

(plettyfus, JER), flod 1, forkølelse 6, forrådnelsesfeber 13 (tyfus, JER), frisler 4 (plettyfus, JER), 

galdefeber 8 (galdebetændelse, JER), gevækst 2, gigt 45, gulsot 6, halssyge 5 (strubehoste), hastig 

død 21, hidsig feber 167, hikke 2, hoste 7, hovedve 1, hængt sig selv 5, hævelse 4, ihjelmalet 1, 

indvortes svaghed 7, inflammation 62 (betændelse, JER), kighoste 50, koldfyr 8 (koldbrand, JER), 

kopper 185, krampe 17, kræft 5, langvarig svaghed 7, lungesyge 1, mavekrampe 6, mavepine 5, 

mæslinger 6, modersyge 6 (sygdom i livmoderen, JER), nyfødt 2, nervesyge 16, obstruktion 5 

(tarmslyng, JER), opbrændt 1, orm 1, ormefeber 9 (febersyge hos børn, som forårsages af 

indvoldsorm, JER), pleuris 1 (lungebetændelse), podagra 1, raseri 2, skarlagenfeber 27, skjoldsyge 

1, skørbug 3, skudt sig selv 2, slag (mest børn) 622, slagen til døde 2, sprinkler 14, sten 1, sting 3, 

stikflod 2 (apopleksi, JER), svindsot 61 (lungetuberkulose, JER), trødske 16 (mundhulebetændelse, 

JER), udflot 19, uangivne svagheder 540, ulykkelig hændelse 6, vattersot 157. 

 

København, 5, januar 1789 

 

Den 18. december 1788 har mandskabet om bord på briggen Adventure været nødsaget til at forlade 

skibet under Hveen, da de formedelst den hårde frost og stærke isgang befandt dem i største 

livsfare. 

 

Korsør, 8. januar 1789 

 

Fra den 2. januar har Storebælt overalt været helt tillagt med fast is, så at snart intet vand er at se, 

hvorfor en del skibsfolk fra Fyn, Ærø og Holsten begyndte den 3. januar at ville gå over, hvilket 

først var 24 i følge. De kom vel over.  
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Isen ligger idag især bestandig fast syd for Sprogø og på Vesterrenden, så at mange mennesker 

såvel skibsfolk som soldater går derover til Fyn. 

I Østerrenden er hist og her nogle åbninger, dog trækkes isbådene endnu bestandig på isen omkring 

disse åbninger, hvilket arbejde gør dagen og nogenlunde klart vejr nødvendigt. 

 

Helsingør, 12. januar 1789 

 

Fra den 2/1 og til nu er Øresund mestendels belagt med is, så at mange folk dagligt går med 

sikkerhed frem og tilbage fra Skåne. Imellem Kronborg og Helsingborg er omtrent ¼ mil åbent 

vand. Den 8/1 og 9/1 var vinden i syd med mildt vejr, men den 10/1 og 11/1 gik vinden i ØNØ, 

hvorpå fulgte stærk frost. I dag er vinden sydlig med klar luft og det åbne vand, som er at se, ryger 

stærkt. 

 

Observatoriet 

 

Den 5. januar lufttryk 28.10.9, temperatur - 8 grader, nordenvind 

Den 6. januar lufttryk 28.11.4, temperatur - 11½ grader, østenvind 

Den 7. januar lufttryk 28.9.8, temperatur - 10 grader, uvis vind 

Den 8. januar lufttryk 28.3.5, temperatur - 6 ¼ grader, vestenvind 

Den 9. januar lufttryk 27.7.6, temperatur - 5 grader, nø-vind 

Den 10. januar lufttryk 27.6.1, temperatur - 9 ¾ grader, østenvind 

Den 11. januar lufttryk 27.11.9, temperatur - 17 grader, nø-vind 

 

Helsingør 16. januar 1789 

 

Den 13/1 var vinden i NØ med klar luft og stærk frost og næsten intet åbent vand var at se.  

Den 14/1 var vinden i NØ med stærk storm, isslag og hagl, hvorved vandet blev åbent, så at isen 

alene fra Kronborg til Snekkersten ligger fast under landet og midt i Øresund er åbent indtil pynten 

af Hveen. 

Den 15/1 blev vinden mere sydlig, hele dagen snefog og om aftenen tøvejr. Samme dag kom den 

norske expres fra Norge over Sundet i 6 både. 

Den 16/1 er vinden i SV, meget mildt vejr med tyk luft og snefog. Isen er mange steder 3-4 alen tyk 

eller mere. 

 

Helsingør, 19. januar 1789 

 

Den 17/1 om formiddagen havde vi stærk frost, men om eftermiddagen blev det mildere, og vinden 

var i SØ. 

Den 18/1 var vinden ligeledes i SØ med regn og tøvejr. Fra Kronborg til Hveen er Øresund åbent, 

undtagen ved landkanten, hvor isen ligger fast. 

Den 19/1 er vinden i SØ med stærk storm og regn. De her under landet liggende skibe er endnu 

indesluttede af isen. 

 

København, 19. januar 1789 

 

“ i denne så længe vedvarende strenge vinter”. Som et eksempel på den stærke kulde, der i denne 

vinter har været i Danmark anføres, at postmester Kehlet den 13/1 selv befordrede postsækken med 

egne heste og kane fra Ærøskøbing over isen til Fåborg.  
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Observatoriet 

 

Den 12. januar lufttryk 28.2.9, temperatur - 15 grader, østenvind 

Den 13. januar lufttryk 28.4.2, temperatur - 16 grader, uvis vind 

Den 14. januar lufttryk 27.9.2, temperatur - 6 ¾ grader, nordenvind 

Den 15. januar lufttryk 27.8.6, temperatur - ¼ grader, uvis vind 

Den 16. januar lufttryk 27.8.3, temperatur - 1 grader, vsv-vind 

Den 17. januar lufttryk 28.0.3, temperatur - 10 grader, uvis vind 

Den 18. januar lufttryk 27.6.3, temperatur - 2 grader, vestenvind 

 

Den 22. december 1788 var der en stor mængde drivis på Donau. Broen ved Peterwardein fjernedes 

den 14/12 1788, for at den ikke skulle bryde sammen på grund af is. 

 

Edsberg, Smålenenes Amt, Norge, 16. januar 1789 

 

Observeret i morgenstunden i Edsberg 

Den 17/12 temperatur -18½ grad R 

Den 23/12 temperatur -20 grader R 

Den 26/12 temperatur -20 grader R 

Den 29/12 temperatur -25 grader R 

Den 2/1 temperatur -19 grader R 

Den 11/1 temperatur -21 grader R 

Den 12/1 temperatur -21 grader R 

 

De steder i Glommen, der ikke var isbelagte siden 1740, frøs da til. 

Den strengeste kulde i denne egn har på 18 år været - 26 grader R. Siden 4/1 har den mindste kulde 

været - 6 grader R. 

 

Helsingør, mandag 26. januar 1789 

 

Endskønt vinden i 8 dage bestandig har været i SØ med regn og stærkt tøvejr, ligger isen dog endnu 

fast mellem Hveen og Humlebæk. 

I onsdags, torsdags og fredags kom 3 svenske slæder hertil fra Landskrone. 

2/3 af Sundet er åbent, men ved landet er 1/8 mil fast is. 

 

Observatoriet 

 

Den 19. januar lufttryk 27.2.0, temperatur - 1 ¾ grad, vestenvind 

Den 20. januar lufttryk 27.8.0, temperatur - 2 ¾ grad, vestenvind 

Den 21. januar lufttryk 28.0.6, temperatur - 1½ grad, vestenvind 

Den 22. januar lufttryk 27.11.8, temperatur - 2 grader, vestenvind 

Den 23. januar lufttryk 27.11.3, temperatur - 2 grader, vestenvind 

Den 24. januar lufttryk 27.11.0, temperatur - 1 ¾ grad, søndenvind 

Den 25. januar lufttryk 27.9.4, temperatur - 2 ¼ grad, søndenvind 
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Hals, 29. januar 1789 

 

Den 26. hujus drev skipper Andreas Bruun og skipper Mathias Bladt bort herfra landet med deres 

fartøjer, ankertovene sprang, formedelst at isen begyndte at gå bort fra landet, og vinden tillige 

blæste frisk af vesten, så kunne hverken anker eller tove imodstå isens drift, men fartøjerne måtte 

følge isen, deres ankre blev bjærgede; bemeldte 2de fartøjer ere dog lykkeligt kommet her ind i 

fjorden til de inderste kyster, og vil lade sig ind i det såkaldte Vejdyb, hvor de uden allermindste 

fare kan ligge sikkert, og der finde god vinterhavn. 

Omtaler skibe, der har siddet fast i isen ved Hals Rif. 

 

Helsingør, 2. februar 1789 

 

Den 27/1, 28/1 og 29/1 var vinden i SV og SØ med mildt vejr, og i Sundet var megen drivis. 

Den 30/1 om middagen blev vinden NØ med klar luft og frost.  

Den 31/1 var vinden SØ med tyk luft og om natten stærk frost, som vedvarede til dagen derefter. 

Den 2/2 var vinden ligeledes SØ med stærk frost samt megen drivis i Sundet, og på begge sider 

ligger isen fast ved landet. 

 

Observatoriet 

 

Den 26. januar lufttryk 27.9.7, temperatur 2 ¼ grad, vestenvind 

Den 27. januar lufttryk 27.9.1, temperatur 2 grader, vestenvind 

Den 28. januar lufttryk 27.10.4, temperatur 1 grad, vestenvind 

Den 29. januar lufttryk 28.6.3, temperatur - 5½ grad, nnø-vind 

Den 30. januar lufttryk 28.9.7, temperatur - 5 ¼ grad, nordenvind 

Den 31. januar lufttryk 28.7.5, temperatur - 4 grader, søndenvind 

Den 1. februar lufttryk 28.3.1, temperatur - 5 grader, søndenvind 

 

Viborg, 30. januar 1789 

 

“i denne strenge vinter”. 

 

Helsingør, 6. februar 1789 

 

Den 3/2 og 4/2 var vinden i SV med stærk tø og regnvejr og i Sundet megen drivis. 

Den 5/2 var vinden nordlig med liden frost; ligeledes 6/2 og megen drivis i Sundet.  

Ved landet ligger isen endnu fast. Skibsforlis ved Anholt 8 dage før jul. Besætning og kaptajn er 

stadig på Anholt. 

 

Observatoriet 

 

Den 2. februar lufttryk 28.1.2, temperatur - 4 ¼ grader, øsø-vind 

Den 3. februar lufttryk 27.6.0, temperatur - ¾ grad, søndenvind 

Den 4. februar lufttryk 27.5.8, temperatur 2 grader, vestenvind 

Den 5. februar lufttryk 27.6.9, temperatur 2 ¼ grad, nordenvind 

Den 6. februar lufttryk 27.8.0, temperatur - ¾ grad, uvis vind 

Den 7. februar lufttryk 27.8.8, temperatur 1 ¾ grad, uvis vind 
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Den 8. februar lufttryk 27.11.4, temperatur - ¼ grad, uvis vind 

 

Korsør, 9. februar 1789 

 

Storebælt har fra 6/2 til idag med tykt tåget vejr og stærk snefog atter været fuldt af drivis. Den 

stærke isgang især ved sydlig strøm gør transporten meget besværlig og farlig for færgefolkene. 

 

Helsingør, 13. februar 1789 

 

Isen har i vinter været 3-4 alen tyk og den ringeste 3 kvarter tyk. I 4-5 dage har vinden været SV og 

VSV med mildt vejr og snefog, og den halve del af Sundet var åbent og frit for is, undtagen ved 

landet. 

Den 12/2 om morgenen blev vinden nordlig med stærk frost og klar luft. 

Den 13/2 var vinden SV og Sundet så opfyldt med is, at næsten ingen åbning er at se. Imellem 

Hveen og Rungsted ligger isen endnu så fast, at der kan køres med heste. 

 

Den 13/2 ordre fra Københavns politimester om snefriholdelse af fortorve og kørebaner p.gr.a. “de 

vanskeligheder i farten på gaderne som vinterens strenghed, samt den faldne mængde sne og is har 

forårsaget.” “Sne og is må ikke ophugges ganske til bunds, forinden det nærmere tilsiges.” 

 

Stockholm, 23. januar 1789 

 

Den 12/1 var kulden heftig, nemlig 15 ¼ grad under frysepunktet efter Fahrenheit. Man frygter for, 

at mange mennesker derved har mistet livet. Af 600 matroser, som til lands vendte tilbage fra 

Karlskrone til Ångermanland er 400 dels ihjelfrosne, dels ved beskadigelse på lemmerne af kulden 

gjort til krøblinger. Da søen mellem Sverige og Finland ikke mere er tilfrossen, men formedelst 

isflager dog ikke kan passeres... 

 

Helsingør, 16. februar 1789 

 

I morges ved daggry var Sundet fri for is fra Kronborg Pynt til Espergærde, og man kan håbe, at 

isen p.gr.a det høje vand og den stærke strøm snart vil brække op mellem Hveen og Sophienborg. 

 

Observatoriet 

 

Den 9. februar lufttryk 27.8.6, temperatur 1 grad, søndenvind 

Den 10. februar lufttryk 27.7.3, temperatur 1 ¼ grad, vestenvind 

Den 11. februar lufttryk 27.7.9, temperatur - ¾ grad, uvis vind 

Den 12. februar lufttryk 27.11.5, temperatur - 6 ¼ grad, nordenvind 

Den 13. februar lufttryk 28.0.2, temperatur - 3½ grad, søndenvind 

Den 14. februar lufttryk 28.1.3, temperatur 2½ grad, vestenvind 

Den 15. februar lufttryk 27.11.0, temperatur 2 grader, vestenvind 

 

Korsør, 16. februar 1789 

 

Storebælts tilstand er som den 9/2, nemlig fuld af drivis. Selv med livet som indsats kan idag ingen 

båd komme herfra p. gr. a. hård modvind og stor søgang. 
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Helsingør, 20. februar 1789 

 

Den 16/2 ved middagstid ankom årets første skib fra Nordsøen (dvs. Kattegat, JER). Ifølge 

underretninger skal Øresund mellem Hveen og Rungsted fortsat være lukket. 

 

Helsingør, 23. februar 1789 

 

Idag er farvandet ganske opfyldt med drivis, og det må formodes, at isen er brækket op mellem 

Hveen og Rungsted. 

 

Observatoriet 

 

Den 16. februar lufttryk 27.6.8, temperatur 2 grader, vvn-vind 

Den 17. februar lufttryk 28.0.1, temperatur - ¼ grad, nnv-vind 

Den 18. februar lufttryk 27.9.6, temperatur 1½ grad, søndenvind 

Den 19. februar lufttryk 27.7.7, temperatur 2 grader, vestenvind 

Den 20. februar lufttryk 27.11.8, temperatur - 1½ grad, vnv-vind 

Den 21. februar lufttryk 28.3.7, temperatur - 3 ¼ grad, søndenvind 

Den 22. februar lufttryk 28.0.6, temperatur - ¼ grad, ssv-vind 

 

Lissabon, 15. januar 1789 

 

Den utålelige kulde, som vi har haft i 3 uger forandrede sig i fredags meget pludseligt om aftenen 

kl. 7 til varmt vejrlig. Derpå fulgte en sådan plaskregn, at to mennesker blev ført med vandet 

gennem en gade og kastet i floden, hvor de omkom. Efter denne slagregn lod nordlys sig se, hvilket 

blev gelejdet af en trykkende hede og en tyk tåge. 

 

Observatoriet 

 

Den 23. februar lufttryk 27.11.9, temperatur 2 ¾ grad, vestenvind 

Den 24. februar lufttryk 27.9.9, temperatur 3¼ grad, vestenvind 

Den 25. februar lufttryk 27.8.4, temperatur 3 ¾ grad, søndenvind 

Den 26. februar lufttryk 27.4.4, temperatur 1 ¼ grad, sø-vind 

Den 27. februar lufttryk 27.8.9, temperatur 2 grader, øsø-vind 

Den 28. februar lufttryk 28.0.7, temperatur1 grad, østenvind 

Den 1. marts lufttryk 28.3.9, temperatur - 4 grader, nø-vind 

 

 

Helsingør, 6. marts 1789 

 

Imellem Kronborg og Helsingborg er næsten intet åbent vand at se, og en mængde drivis er opbrudt 

mellem broen og pynten af Kronborg. Ved landkanten er på nogle steder ¼ og på andre ½ mile fast 

is, og vedvarer frosten endnu 2 til 3 dage frygter man, at Sundet bliver på ny ganske tillagt. 
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Observatoriet 

 

Den 2. marts lufttryk 28.3.0, temperatur - 2 ¾ grad, ønø-vind 

Den 3. marts lufttryk 28.2.4, temperatur - 2¼ grad, østenvind 

Den 4. marts lufttryk 28.3.6, temperatur - 4 ¼ grad, øsø-vind 

Den 5. marts lufttryk 28.3.0, temperatur -7 ¾ grad, østenvind 

Den 6. marts lufttryk 28.3.9, temperatur - 7 ¾ grad, østenvind 

Den 7. marts lufttryk 28.4.1, temperatur - 8 grad, østenvind 

Den 8. marts lufttryk 28.3.0, temperatur - 7 ¾ grad, østenvind 

 

Den 28/12 1788 meddeles fra Konstantinopel, at ved russernes erobring af fæstningen Oczakow, 

gik de “over tilfrosne grave og hele bjerge af sne” (17/12 1788). 

 

Hermanstadt, 8. februar 1789 

 

“ Den dybe sne i de siebenbürgske bjerge og den strenge kulde har gjort alle fjendtlige foretagender 

umulige.” 

 

Korsør, 9. marts 1789 

 

“ Denne uventede hårde vinter forårsager her en ubeskrivelig uorden ved transporten. Storebælt er 

nu næsten overalt belagt med is, så isbådene ikke uden fare kunne gå.” Gammel og ny drivis gør 

overfarten ubeskrivelig vanskelig. 

 

Helsingør, 13. marts 1789 

 

Siden idag 8 dage har vi haft bestandig ØNØ og NNØ-vind med stærk frost og stille vejr, og såsnart 

der er en liden lindring i frostvejret, falder en mænge sne. Imellem Hveen og Rungsted er isen påny 

så stærk, at den passeres frem og tilbage af fodgængere. Midt i Øresund er ¼ mil åbent vand, men 

fra Kronborg til Snekkersten er ved begge sider af landet fast is. 

I dag er vinden i NØ med tyk luft og snefog, og i nat er faldet megen sne, som forårsager, at hele 

Sundet er fyldt med drivis. 

 

Observatoriet 

 

Den 9. marts lufttryk 28.1.1, temperatur - 9 grader, sø-vind 

Den 10. marts lufttryk 27.11.0, temperatur - 9 3/4 grad, sø-vind 

Den 11. marts lufttryk 27.9.4, temperatur - 9 grader, nø-vind 

Den 12. marts lufttryk 27.8.8, temperatur - 5½ grad, sø-vind 

Den 13. marts lufttryk 27.9.5, temperatur - 6½ grad, sø-vind 

Den 14. marts lufttryk 27.9.2, temperatur - 4½ grad, ønø-vind 

Den 15. marts lufttryk 27.9.6, temperatur - 2 grader, østenvind 

 

Helsingør, 20. marts 1789 

 

Fra 14/3 til 19/3 har vi bestandig haft NØ-vind med klar luft og stærk frost, og Sundet er mestendels 

tillagt med tyk is, som gør overfarten for rejsende meget besværlig. Fra Hveen til Rungsted går folk 

daglig over. Isen i Sundet er nu stærkere end den var for 6 uger siden. 
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Moldau, 20. februar 1789 

 

“Det slette vejr og den dybe sne” forsinker russernes fremmarch mod fæstningen Bender.  

 

 

Observatoriet 

 

Den 16. marts lufttryk 27.11.3, temperatur - 7 grader, østenvind 

Den 17. marts lufttryk 27.11.9, temperatur - 8½ grad, nø-vind 

Den 18. marts lufttryk 28.0.0, temperatur - 11 grader, nø-vind 

Den 19. marts lufttryk 28.0.2, temperatur - 10 ¼ grad, uvis vind 

Den 20. marts lufttryk 28.0.7, temperatur - 9 grader, uvis vind 

Den 21. marts lufttryk 28.0.4, temperatur - 6 ¾ grad, sø-vind 

Den 22. marts lufttryk 28.0.5, temperatur - 5 grader, sø-vind 

 

 

Moldau, 1. marts 1789 

 

Her i egnene ligger der 2-3 fod dyb sne. 

 

København, 27. marts 1789 

 

“ i anledning af den endnu vedvarende strenge vinter.” 

 

Ærøskøbing, 23. marts 1789 

 

Ved den tiltagende stærke frost er isen så fast, at man nu sikkert kører daglig med heste og vognlæs 

imellem Ærø og Fyn og går ligeledes fra og til Alsø over isen. 

 

Helsingør, 27. marts 1789 

 

Den norske expres berettede den 21/3, at vinteren overalt i Norge er meget streng, og at isen er af 

samme beskaffenhed som her. 

Den 26/3 var Sundet så fyldt med is, at den tyske post, som skulle gå til Sverige, forgæves gjorde 

forsøg på at komme over, hvilket endnu ikke er sket i denne vinter. 

Idag er Sundet ganske tillagt og intet åbent vand at se. 

 

Observatoriet 

 

Den 23. marts lufttryk 28.0.0, temperatur - 4 grader, sø-vind 

Den 24. marts lufttryk 27.11.8, temperatur - 3 ¼ grad, sø-vind 

Den 25. marts lufttryk 27.11.2, temperatur - 6 ¼ grad, nv-vind 

Den 26. marts lufttryk 27.11.9, temperatur - 5½ grad, nv-vind 

Den 27. marts lufttryk 28.0.6, temperatur - 4½ grad, nordenvind 

Den 28. marts lufttryk 28.0.9, temperatur - 5½ grad, nordenvind 

Den 29. marts lufttryk 27.11.9, temperatur - 5 grader, nordenvind 
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Trondhjem, 20. januar 1789 

 

Omendskønt strenge vintre ikke her er usædvanlige, har denne dog været en af de ualmindeligste i 

henseende til kulde og sne. Thi fra midten af november måned indtil denne tid har man haft en 

bestandig kulde, som i blandt har været 20 grader og derover under frysepunktet efter Reamurs 

beregning. Den mængde sne, som er nedkommet og er blevet liggende, har hindret landmanden fra 

at kunne forrette sit brug i skoven og marken. 

 

21. december 1788 

 

 Udi det hårde snefog, der indtraf denne dag, er en mand omkommet på Stevns. 

 

Agram, 10. marts 1789 

 

“alt er dækket med sne som ved juletider.” 

 

Helsingør, 3. april 1789 

 

Sundet er overalt belagt med is, endog fra Lappen til Kullen, så intet åbent vand er at se, og isen er 

så stærk, at der daglig kommer mange slæder hertil fra Landscrona og Hveen. 

 

Observatoriet 

 

Den 30. marts lufttryk 27.11.8, temperatur - 3 grader, uvis vind 

Den 31. marts lufttryk 27.11.9, temperatur - 3½ grad, uvis vind 

Den 1. april lufttryk 28.0.4, temperatur - 5½ grad, vestenvind 

Den 2. april lufttryk 27.9.6, temperatur - 5½ grad, østenvind 

Den 3. april lufttryk 27.6.0, temperatur - 1 ¾ grad, østenvind 

Den 4. april lufttryk 27.8.1, temperatur - ¼ grad, ssv-vind 

Den 5. april lufttryk 28.2.1, temperatur - 1 grad, vestenvind 

 

 

Ærøskøbing, 6. april 1789 

 

Den 3. april kørte en løjtnant her fra byen med heste og slæde over isen til Fyn, og den 4. april kom 

drejøboere hertil med hest og vogn. 

 

Helsingør, 13. april 1789 

 

Den 11. april var vinden i SSØ, meget mildt og stille vejr. Samme aften gik vinden over til SV med 

regn og tyk luft.  

Den 12. april var vinden VNV med klar luft og stille vejr samt stærk tø. 

Isen i Sundet formindskes, men mellem Hveen og Rungsted ligger den endnu fast. 

Idag NV-vind med klar luft og stille vejr. 

Skibe i sigte mellem Kronborg og Kullen. 

Observatoriet 

 

Den 6. april lufttryk 28.5.0, temperatur 1½ grad, vestenvind 
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Den 7. april lufttryk 28.4.6, temperatur 2½ grad, uvis vind 

Den 8. april lufttryk 28.4.0, temperatur 3 grader, sø-vind 

Den 9. april lufttryk 28.4.9, temperatur 2 ¾ grad, østenvind 

Den 10. april lufttryk 28.5.1, temperatur 3 ¾ grad, uvis vind 

Den 11. april lufttryk 28.1.0, temperatur 7½ grad, ssø-vind 

Den 12. april lufttryk 27.11.4, temperatur 5 ¼ grad, nv-vind 

 

Birkerød, 14. april 1789 

 

Tæt ved Høveltegård, på Hirchholms Amt i Bloustrød sogn, blev den 19. marts dette år en sælhund 

af 2 alens længde, skønt ikke meget fed, ihjelslagen. Det mærkværdige ved denne tildragelse er, at 

dette sted ligger over 1 mil fra nærmeste strand, nemlig ved Rungsted, hvor den dog rimeligvis ikke 

er gået i land, da de i sneen fundne spor, som efter sigende skulle være set 1 mil sønden for 

Høveltegård, hellere giver formodning om, at den er kommet fra Østersøen. På dens landvandring 

havde den slæbt sig over grøfter, gærder og høje snebanker, uden at gøre nogen synderlig bugt eller 

omvej, men fulgt en stadig direktion i NNV. 

  

Helsingør, 17. april 1789 

 

Den 14. og 15. april VSV-vind med klar luft og meget godt vejr. 

Den 16. april var vinden NØ om formiddagen, men om eftermiddagen SØ, som bragte megen drivis 

i Sundet. 

Idag er vinden i SØ med klar luft og godt vejr. Sundet er overalt fyldt med drivis. På østersiden af 

Hveen er omtrent ½ mil af isen brækket op. 

 

Observatoriet 

 

Den 13. april lufttryk 28.1.0, temperatur 4½ grad, vnv- vind 

Den 14. april lufttryk 28.1.8, temperatur 5 ¼ grad, vestenvind 

Den 15. april lufttryk 28.1.4, temperatur 6 ¾ grad, vestenvind 

Den 16. april lufttryk 28.2.4, temperatur 3 ¾ grad, øsø-vind 

Den 17. april lufttryk 28.2.6, temperatur 2 grader, sø-vind 

Den 18. april lufttryk 28.0.0, temperatur 6 ¾ grader, ssø-vind 

Den 19. april lufttryk 28.0.4, temperatur 7 ¾ grad, uvis vind 

 

Reykjavik på Island, 20. februar 1789 

 

Nærværende vinter har til denne dag været så usædvanlig god, at jeg ikke nogen tid erindrer mig 

den bedre i Dannemark, og ligeledes beretter de fra Nordlandet kommende fiskere, at den har været 

der. Vel har vi haft nogen frost siden nytår, men sne har man så godt som ikke set. Tilstanden 

iblandt folket er derfor, da kreaturerne er ved magt, også meget god. Ikke lidet bestyrtet have de 

med postskibet forleden høst hidkomne efterretninger, om den forsvarsstand Dannemark og Norge 

sætter sig i, gjort os her på denne så langt bortliggende ø, hvor vi i de 8 måneder vi er udelukkede 

fra al kommunikation med andre lande, svæve i mørke gisninger om udfaldet, og kan, om imidlertid 

nogen urolighed med det danske rige skulle udbryde, lige så snart vente at blive besøgt af en 

fjendtlig kaper, som af vore danske og norske medborgere. 
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Helsingør, 24. april 1789 

 

Den 17., 18. og 19. april SV-vind med klar luft og stille vejr. I Sundet var nogen små drivis, som 

gik bort med den udgående strøm. 

Den 20. april NV-vind med klar luft og godt vejr. 

Den 21. april NV-vind og godt vejr. 

Den 22. april NV-vind, om eftermiddagen NNV-vind og imod natten stærk storm af NV. 

Den 23. april om eftermiddagen var vinden i SV med tyk luft og regnvejr, men om eftermiddagen 

SØ med stærk blæst. 

Idag SØ-vind med stærk tåge. 

 

Choczim, 31. marts 1789 

 

Det overmåde slette vejr tillader ikke større operationer, da der ikke kan trænges frem p. gr. a. vand 

og moradser. 

 

Helsingør, 27. april 1789 

 

Den 24. april om eftermiddagen gik vinden i NØ, og der kom megen drivis fra Dragør. 

Om morgenen den 25. april var vinden i VNV. 

Den 26. april var vinden i SØ med stille vejr, og om eftermiddagen kom atter nogen drivis, hvorved 

skibene så sig nødsagede til at gå til Nordsøen (Kattegat, JER) igen, og nogle mistede deres ankre. 

Den 27. april SØ-vind med stille vejr og megen drivis i Sundet. 

 

Observatoriet 

 

Den 20. april lufttryk 28.1.3, temperatur 8 ¼ grad, nv-vind 

Den 21. april lufttryk 28.1.5, temperatur 8 grader, nv-vind 

Den 22. april lufttryk 27.9.0 temperatur 9 grader, vestenvind 

Den 23. april lufttryk 27.9.2, temperatur 5 grader, nv-vind 

Den 24. april lufttryk 27.7.6, temperatur 4 ¼ grad, søndenvind 

Den 25. april lufttryk 27.8.9, temperatur 4½ grad, nordenvind 

Den 26. april lufttryk 27.8.7, temperatur 6½ grad, søndenvind 

Den 27. april lufttryk 27.8.2, temperatur 5½ grad, ssv-vind 

Den 28. april lufttryk 27.11.8, temperatur 9 grader, ssv-vind 

Den 29. april lufttryk 28.1.0, temperatur 10 grader, ssv-vind 

Den 30. april lufttryk 27.11.9, temperatur 7 ¼ grad, nordenvind 

Den 1. maj lufttryk 27.11.8, temperatur 6 grader, søndenvind 

Den 2. maj lufttryk 28.1.2, temperatur 6½ grad, vestenvind 

Den 3. maj lufttryk 28.3.6, temperatur 8½ grad, vestenvind 

Den 4. maj lufttryk 28.0.8, temperatur 9½ grad, ssø-vind 

Den 5. maj lufttryk 28.0.9, temperatur 14 ¾ grad, nø-vind 

Den 6. maj lufttryk 28.0.7, temperatur 15½ grad, søndenvind 

Den 7. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 11 grader, nnv-vind 

Den 8. maj lufttryk 28.7.0, temperatur 8 ¾ grad, nordenvind 

Den 9. maj lufttryk 28.6.9, temperatur 10 grader, søndenvind 

Den 10. maj lufttryk 28.5.0, temperatur 13 ¼ grad, søndenvind 

Den 11. maj lufttryk 28.4.6, temperatur 13 ¼ grad, nv-vind 
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Den 12. maj lufttryk 28.5.1, temperatur 7½ grad, ssv-vind 

Den 13. maj lufttryk 28.4.2, temperatur 10 ¾ grad, søndenvind 

Den 14. maj lufttryk 28.2.2, temperatur 12 ¾ grad, ssø-vind 

Den 15. maj lufttryk 28.1.4, temperatur 13 ¼ grad, vestenvind 

Den 16. maj lufttryk 28.1.0, temperatur 13 ½ grad, søndenvind 

Den 17. maj lufttryk 28.2.7, temperatur 12½ grad, vestenvind 

Den 18. maj lufttryk 28.2.6, temperatur 12 ¼ grad, vestenvind 

Den 19. maj lufttryk 28.2.4, temperatur 11 ¼ grad, søndenvind 

Den 20. maj lufttryk 28.1.1, temperatur 9 ¾ grad, nv-vind 

Den 21. maj lufttryk 28.1.6, temperatur 11 ¾ grad, sø-vind 

Den 22. maj lufttryk 28.1.9, temperatur 12 grader, nø-vind 

Den 23. maj lufttryk 28.3.0, temperatur 13 grader, nø-vind 

Den 24. maj lufttryk 28.4.6, temperatur 12 ¼ grad, nv-vind 

 

Mandal i Norge, 24. april 1789 

 

Skib har ikke kunnet gennemsejle Nordsøen (Kattegat, JER) på grund af is. 

 

Petersborg, 12. maj 1789 

 

Den 29. april ville 300 svenskere angribe over isen på Kymenfloden. 

 

Observatoriet 

 

Den 25. maj lufttryk 28.3.0, temperatur 12 grader, østenvind 

Den 26. maj lufttryk 28.1.0, temperatur 14 ¼ grad, østenvind 

Den 27. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 15 ¼ grad, søndenvind 

Den 28. maj lufttryk 28.3.4, temperatur 16 ¼ grad, ønø-vind 

Den 29. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 16 grader, øsø-vind 

Den 30. maj lufttryk 28.1.9, temperatur 15 ¼ grad, sø-vind 

Den 31. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 19 grader, ssø-vind 

Den 1. juni lufttryk 28.1.9, temperatur 15 ¼ grad, ssø-vind 

Den 2. juni lufttryk 27.11.1, temperatur 16 ¼ grad, sø-vind 

Den 3. juni lufttryk 27.9.0, temperatur 13 ¾ grad, nnø-vind 

Den 4. juni lufttryk 27.8.9, temperatur 12 ¾ grad, nnv-vind 

Den 5. juni lufttryk 27.10.2, temperatur 13 ¾ grad, vestenvind 

Den 6. juni lufttryk 27.10.8, temperatur 15 grader, nv-vind 

Den 7. juni lufttryk 27.10.5, temperatur 14½ grad, vestenvind 

Den 8. juni lufttryk 28.1.6, temperatur 13 ¾ grad, nnv-vind 

Den 9. juni lufttryk 28.3.3, temperatur 15 ¼ grad, sv-vind 

Den 10. juni lufttryk 28.2.8, temperatur 16½ grad, sø-vind 

Den 11. juni lufttryk 28.4.0, temperatur 16½ grad, uvis vind 

Den 12. juni lufttryk 28.4.4, temperatur 17 ¾ grad, nnø-vind 

Den 13. juni lufttryk 28.5.0, temperatur 16 ¾ grad, nnø-vind 

Den 14. juni lufttryk 28.8.0, temperatur 17½ grad, sø-vind 
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København, juni 1789 

 

Fra den 23. til den 30. maj er her i staden kopuleret 14 par, født 37 drenge, 32 piger, tilsammen 69; 

døde mænd 31, kvinder 19, drenge 15, piger 9, tilsammen 74, altså 5 flere døde end fødte. De døde 

ere bortrykkede af følgende svagheder: alderdom 7, apopleksi 1, brækning 1, brystsyge 10, bylder 

1, dødfødt 1, forkølelse 1, forrådnelsesfeber 5, galdefeber 1, hidsig feber 1, hængt sig 1, 

inflammation 2, koldfyr 1, kopper 3, nervesyge 1, skarlagensfeber 1, slag 13, sting 1, svindsot 1, 

tænder 1, tærende syge 9, uangivne svagheder 10, vattersot 1. 

 

Ærøskøbing, 18. juni 1789 

 

Den 17. juni optræk til et stærkt tordenvejr med lynild, som varede fra kl. 4 til 7 slet om morgenen. 

Skønt lynilden slog ned adskillige gange, så gjorde den dog ikke videre skade, end at en ko på 

marken blev slået ihjel. Derimod faldt en velsignet og frugtbar regn, som meget vil befordre kornets 

gode fremvækst på marken. 

 

Observatoriet 

 

Den 15. juni lufttryk 28.5.8, temperatur 18½ grad, østenvind 

Den 16. juni lufttryk 28.5.0, temperatur 19 ¼ grad, øsø-vind 

Den 17. juni lufttryk 28.4.9, temperatur 18 grader, sø-vind 

Den 18. juni lufttryk 28.5.6, temperatur 16 ¾ grad, østenvind 

Den 19. juni lufttryk 28.4.6, temperatur 17 grader, ssø-vind 

Den 20. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 17½ grad, ssø-vind 

Den 21. juni lufttryk 28.1.5, temperatur 19 ¾ grad, ssv-vind 

Den 22. juni lufttryk 27.9.8, temperatur 16 ¼ grad, vestenvind 

Den 23. juni lufttryk 28.0.1, temperatur 16 ¾ grad, sv-vind 

Den 24. juni lufttryk 27.9.9, temperatur 17 grader, sv-vind 

Den 25. juni lufttryk 27.10.0, temperatur 15 grader, vsv-vind 

Den 26. juni lufttryk 28.1.0, temperatur 16 ¼ grad, vnv-vind 

Den 27. juni lufttryk 28.1.4, temperatur 16 grader, vestenvind 

Den 28. juni lufttryk 27.9.2, temperatur 15 grader, søndenvind 

Den 29. juni lufttryk 27.10.5, temperatur 13 ¾ grad, sv-vind 

Den 30. juni lufttryk 28.1.0, temperatur 16 grader, vestenvind 

Den 1. juli lufttryk 28.0.4, temperatur 11 ¾ grad, nordenvind 

Den 2. juli lufttryk 28.0.3, temperatur 13 grader, nø-vind 

Den 3. juli lufttryk 28.1.0, temperatur 16 ¼ grad, vestenvind 

Den 4. juli lufttryk 28.3.0, temperatur 17 grader, vestenvind 

Den 5. juli lufttryk 28.4.8, temperatur 18 ¾ grad, ssø-vind 

 

 

København, 26. juni 1789 

 

Den 12. juni har i herskabet Pinneberg været et stærkt tordenvejr med usædvanlig stærk regn og 

hagl, hvorved sæden på markerne i 5 byer Esingen, Arenlohn, Pristorf, Appen og Glinde er blevet 

ødelagt, så at de besåede marker ikke kan give nogen afgrøde uden at blive ompløjet til sommersæd. 

Haglen har på mange steder ligget over 1 fod høj. 
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Frankfurt, 20. juni 1789 

 

Den 13. hujus om formiddagen kl. henimod 11 havde man i Mainz et sjældent og mærkværdigt 

luftsyn, nemlig en såkaldt skypumpe. Dette tragt- og istapformede meteor var indvendigt hult samt 

spidst og forkortede sig meget ofte med største hurtighed. Et lysegråt, meget gennemsigtigt 

flydende væsen bevægede sig nogle gange opad i samme med en overordentlig hastighed. Dens 

længde var henved 2 til 3000 fod og det flydende væsen, som bevægede sig i samme gennemløb i 

dette trækrør omtrent 800 fod i 1 sekund. Denne bevægelse skete hver gang, at meteoret havde 

antaget den meste spidsning og bragte sammes udvendige glatte overflade i uorden. Nogle gange 

hørte man straks efter denne bevægelse et tordenskrald. I den halve time, meteoret lod sig se, blev 

samme ledsaget af en tordenregn, og såsnart det var forsvundet, udbrød virkelig tordenen med nogle 

lyn og knald. Når meteoret ved sin tilspidsning mest nærmede sig jorden var dog dets spids, der 

efter gisning var en 20 fod ved åbning omtrent 1000 til 1500 fod fra jordens overflade. Det 

forsvandt meget pludselig, og dets farve var mere eller mindre mørk og askegrå. 

 

Lolland, 9. juli 1789 

 

Her i Lolland regner det bestandig, så vore ærter får vist skade. Rugen og byggen tegner meget 

godt, Gud give os kun noget varme i vejret. Tordenen slog forleden ned i Rudbjerggård, ødelagde 

tårnet og fór ned i værelserne. 

 

Paris, 22. juni 1789 

 

Den 19. hujus var gejstligheden forsamlet, da 147 stemmer forlangte, at man skulle forene sig med 

borgerstanden eller Nationalforsamlingen, som den nu efter sin konstitution kalder sig; 136 

stemmer vare derimod. I forsamlingen den 20. juni stemte endnu flere for foreningen med 

Nationalforsamlingen. I adelens forsamling tillod hr. d´Espremenil sig meget hårde udtryk mod 

borgerstandens beslutning; han sagde bl.a.: “ at denne beslutning gjorde den kgl. krone vaklende på 

monarkens hoved.” Adelen har desuden sendt en adresse til kongen, hvori den meget besværer sig 

over, at borgerstanden har kaldt sig for en nationalforsamling, uden at begge de andre stænder var 

blevet nævnt derved, og uden at have kgl. sanktion. Endnu mere besværer den sig over, at 

borgerstanden har tiltaget sig den ret at erklære pålæg og kontributioner for ulovmæssige. “Dersom 

vi blot reklamerede vore rettigheder således”, hedder det bl. a. i denne adelens adresse,” så kunne 

vor reklamation synes fordægtig, men Sire! Det er Deres krones rettigheder, vi forsvarer.” 

 

Hr. Necker forlod kongen i forgårs i Marly, og kom om aftenen til Paris. Under hans fravær i Marly 

havde man skrevet til kongen, hvad der var gået for sig i forsamlingerne i Versailles. At adskillige 

høje personer og hr. greven af Artois ansøgte monarken på det indstændigste om at holde idag, 

mandag, en kgl. session, for i forening med de 3 stænder at verificere fuldmagterne, og derpå 

henvise enhver stand til sit kammer, for stændervis at stemme. Natten mellem fredag og lørdag 

forsamlede den del af gejstligheden, som var imod foreningen med borgerstanden tillige med adelen 

sig i en kirke i Versailles. Lørdag morgen var stændernes forsamlingssal inden og uden for besat af 

soldater, og på dørene var opslået følgende proklamation: “ Da kongen den 22. juni vil holde en kgl. 

session, så kræver forberedelserne, som skulle gøres i stændernes 3 forsamlingssale, at disse 

forsamlinger blev udsat, indtil bemeldte session er afholdt.” 

 

Da borgerstanden eller Nationalforsamlingen fandt deres sal besat af soldater, og den vagthavende 

officer nægtede, at de kunne gå derind, begav præsidenten og begge sekretærer sig til et hus i gaden 



 

 

 

236 

St. Francois. Sammesteds blev afholdt forsamling og følgende beslutning blev taget: “ Da 

Nationalforsamlingen indser, at den er blevet kaldet for at fastsætte rigets konstitution, at udvirke 

den offentlige ordens istandsættelse og at vedligeholde monarkiets sande grundsætninger, så kan 

intet hindre samme fra at fortsætte sine rådslagninger på et sted, hvor den bliver tvunget til at 

etablere sig. Allevegne, hvor dens medlemmer er forenede, der er Nationalforsamlingen. Det er 

derfor besluttet, at alle dens medlemmer straks skal sværge en højtidelig ed, aldrig at skilles ad, og 

alle vegne at forsamles, hvor omstændighederne udkræver det, indtil konstitutionen igen er sat på en 

fast og varig grundvold; ligesom og alle i almindelighed og enhver i særdeleshed skulle bekræfte 

denne uforanderlige beslutning med deres underskrift.” Præsidenten underskrev først, og alle 

medlemmerne aflagde ovenmeldte ed. Også de deputerede fra øen St. Domingo har forenet sig med 

Nationalforsamlingen. 

 

Da hr. Necker fik efterretning om alt dette, begav han sig til Versailles og skrev derfra følgende 

brev til politilieutnanten: “Da de almindelige stænders forsamlingssal er efter en uvilkårlig 

nødvendighed blevet tillukket, og borgerstandens deputerede have forsamlet sig et andet sted, så 

kunne publikum tro, at kongen har villet lade de almindelige stænder skilles ad. Det er væsentligt, 

min herre! at De i hele Paris lader bekendtgøre, at Hans Majestæt endnu stedse er beskæftiget med 

at oprette fred og enighed, og at stændernes sessioner igen tager deres begyndelse på mandag.” 

Dette brev blev straks bekendtgjort på skuespil- og kaffehusene.  

 

Just som man var højst begærlig efter at vide, hvad der idag ville gå for sig i den kgl. session, kom 

følgende fra Versailles: “ Den til idag ansatte kgl. session er af Hans Majestæt udsat til imorgen, 

som er tirsdag den 23. juni, om formiddagen kl. 10, til hvilken tid de almindelige stænders 

deputerede indbydes til at møde i Stændernes Hotel.” 

   

Paris, 29. juni 1789 (Kiøbenhavnske Tidender, 13. juli 1789) 

 

Den 25. juni, om formiddagen kl. 10, holdt de gejstliges majoritet og borgerstanden session i 

Nationalsalen, da man i overensstemmelse med det, som allerede aftenen forhen var blevet sagt, 

anmeldte 47 medlemmer af adelen, som ønskede at forene sig med Nationalkammeret. Greven af 

Clermont holdt en tale, hvori han bevidnede sit mishag over forsinkelsen af denne så ønskelige 

forening og føjede til: “Vi havde gjort os regning på et lykkeligt udfald i konferencerne til 

foreningen. Dette middel gav os det smigrende håb at komme med alle vore kollegaer til denne sal. 

Tiden bliver os virkelig lang, i at se noget godt udvirket igennem nationens repræsentanters 

hoveder, og de første skridt gjort til det store værk af den almindelige lyksalighed.” Hr. von Genlis 

talte derpå. Han roste den klogskab og standhaftighed, som Nationalforsamlingen havde vist ved 

denne lejlighed. Hr. Bailly besvarede begge talerne på den mest smigrende måde. Han antog de 

fuldmagter, som de 47 nyankomne havde overleveret til verifikation. Til den ende udnævnte man 

straks 8 medlemmer af gejstligheden, 8 af adelen og 16 af borgerstanden, som formede et kammer, 

hvilket verifikationen blev overbragt. Førend denne kendelse havde man opråbt alle 

amtmandskaber. 

 

Observatoriet 

 

Den 6. juli lufttryk 28.4.3, temperatur 18½ grad, sø-vind 

Den 7. juli lufttryk 28.3.9, temperatur 19 grader, øsø-vind 

Den 8. juli lufttryk 28.3.9, temperatur 19½ grad, uvis vind 

Den 9. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 17 ¾ grad, nv-vind 
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Den 10. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 15 ¼ grad, nv-vind 

Den 11. juli lufttryk 28.1.9, temperatur 17 grader, nnv-vind 

Den 12. juli lufttryk 28.2.9, temperatur 18 grader, vsv-vind 

Den 13. juli lufttryk 28.0.3, temperatur 19 grader, sø-vind 

Den 14. juli lufttryk 28.1.3, temperatur 18 ¾ grad, ssv-vind 

Den 15. juli lufttryk 28.2.3, temperatur 18 grader, ssv-vind 

Den 16. juli lufttryk 28.3.0, temperatur 18 ¾ grad, søndenvind 

Den 17. juli lufttryk 28.1.3, temperatur 20 grader, søndenvind 

Den 18. juli lufttryk 28.1.3, temperatur 16½ grader, nnø-vind 

Den 19. juli lufttryk 27.11.5, temperatur 16 grader, nordenvind 

Den 20. juli lufttryk 27.10.6, temperatur 16 ¼ grad, nordenvind 

Den 21. juli lufttryk 27.9.6, temperatur 14 ¾ grad, nordenvind 

Den 22. juli lufttryk 28.1.9, temperatur 13½ grad, nnv-vind 

Den 23. juli lufttryk 28.0.7, temperatur 16 grader, uvis vind 

Den 24. juli lufttryk 28.0.6, temperatur 18 grader, søndenvind 

Den 25. juli lufttryk 28.2.2, temperatur 15 grader, vestenvind 

Den 26. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 17½ grad, sø-vind 

Den 27. juli lufttryk 28.1.6, temperatur 16 grader, nø-vind 

Den 28. juli lufttryk 28.1.7, temperatur 18 ¼ grad, uvis vind 

Den 29. juli lufttryk 28.0.7, temperatur 16 grader, nordenvind 

Den 30. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 16 grader, nordenvind 

Den 31. juli lufttryk 28.2.7, temperatur 16 ¼ grad, nordenvind 

Den 1. august lufttryk 28.2.3, temperatur 17 ¾ grad, søndenvind 

Den 2. august lufttryk 28.2.3, temperatur 16½ grad, uvis vind 

 

Paris, 13. juli 1789 

 

Efter kgl. befaling nedlagde hr. Necker i forgårs sin post som minister og tiltrådte rejsen for at 

forlade kongeriget. Baron Breteuil er blevet udnævnt til chef for Finansrådet; Hr. Galestere til 

generalkontrollør med 2 assisterende statsråder; marskal Broglio til krigsminister; Hr. de la Porte til 

søminister, og hertug de la Bonanyon har fået det udenlandske departement. Alting er afsat og 

ændret, kun seglbevareren og hr. Villedeuti (?) har beholdt deres embeder. Følgerne deraf må man 

oppebie. Allerede igår ytrede publikum sin urolighed. Førend hr. Necker afrejste tilsendte han 

kongen en del papirer og den frivillige efterretning, at han efterlod 12 millioner i skatkammeret, og 

at der var sørget for anskaffelse af det fornødne korn til september måneds ende. Folket er særdeles 

urolig over hr. Neckers afrejse, har lukket skuespilhusene og i Palais Royal holdt endog en sværmer 

en oprørsk tale til folket, og da samme var sluttet, svor han med kårde og pistol i hænderne marskal 

von Broglios død. Således har man også gjort mod prinsen af Lambesse, fordi han ved at trænge ind 

med et detachement kavalleri imellem en hob sammenløbne folk havde beskadiget... 

   

 

Paris, 14. juli 1789 (Københavnske Tidender mandag den 27. juli 1789) 

 

Iblandt andre punkter besluttede Nationalforsamlingen den 13. hujus, at tilsende kongen en adresse 

af følgende indhold: “ at det måtte behage Hans Majestæt at kalde de afskedigede ministre tilbage, 

og afskedige de nyudnævnte, til hvilke folket ingen tillid havde og at give de sammenkaldte tropper 

ordre om at marchere hjem og oprette en militærmilits i Paris til den borgerlige sikkerheds 

håndhævelse.” - En deputation, anført af præsidenten, begav sig straks til kongen, overleverede 
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adressen og fik følgende svar: “ Mig alene tilkomme det at bestemme, om det fornødne at kalde de 

afskedigede ministre tilbage: - de nuværende omstændigheder tillade endnu ikke troppernes 

afmarch. Staden Paris er for stor til at en borgermilits kan sørge for den offentlige sikkerheds 

vedligeholdelse. Jeg gentager min advarsel til de almindelige stænders deputerede om den 

væsentlige iagttagelse af deres vigtige arbejde.” Uagtet dette svar fra kongen vedbliver 

Nationalforsamlingen sine beslutninger og har atter enstemmigt garanteret statsgælden. Folkets 

vrede over hr. Neckers afskedigelse blev så meget farligere, da den franske garde slog sig til 

sammes parti og i mandags morges angreb og overmandede de camperende tropper. Tvende 

schweitzer-regimenter nedlagde på Champ de Mars deres våben og trak sig bort. Tvende national-

regimenter rømte fra St. Denis. Alle udsalgsboder vare tillukkede og stormklokkerne gik fra alle 

tårne. Om eftermiddagen blev alle bosiddende borgere sammenkaldt i kirkerne for at underskrive 

sig til oprettelsen af en borgermilits. Der indfandt sig henimod 15.000 personer, hvis 

udmærkelsestegn er en grøn kokarde. Om natten mellem mandag og tirsdag patruljerede denne 

borgervagt for første gang: alting var roligt, og om tirsdagen var boderne atter åbne. - Efter 

beregning har oprøret i mandags koster 1.500 mennesker livet. Man bestormede endog tugthuset. 

Aktierne er faldet meget dybt.   

 

Tropperne, som til vedligeholdelse af rolighed og orden er trukket sammen i nærheden af denne 

hovedstad, forøges endnu daglig. Et husar-regiment har i 12 timer lagt en vej af 36 franske mile 

tilbage, og man har ved postheste ladet hente kanoner. Alene fra Metz er regimenterne Nassau, 

Bourbon og Dauphin, og fra Givet, Allemand og Dauphin ankomne.... Samme mandag aften kunne 

endnu enhver forlade Paris, men om tirsdagen turde ingen begive sig bort, og alle vogne, endog 

prinsernes, blev anholdt. 

 

Den 14. var den vigtigste og hoveddagen for dette kritiske tidspunkt. Man manglede endnu våben til 

den store mængde borgermilits. En sværm af henimod 30.000 mennesker begav sig derfor om 

formiddagen til Champ de Mars, hvor mere end 6.000 mand tropper camperede, omringede 

Invalidehuset, der lå i nærheden af samme, og forlangte alle der værende våben udleveret. Porten til 

hotellet blev lukket, og guvernøren lod sig se på portvejen for at tale til folket. Men næppe var han 

der, førend allerede mange borgere havde sat over murene og gravene og befandt sig i gården. 

Guvernøren lod derpå åbne portene. Folket borttog alle sabler, bajonetter og 30.000 flinter, og førte 

22 kanoner bort med sig, uden at de i lejren værende tropper bevægede sig. Mens et lille 

detachment af de borgerlige tropper bortførte disse kanoner, begav de øvrige sig til arsenalet, hvor 

intet imodstod dem; derpå begav de sig til Bastillen, som støder til arsenalet og forlangte, at man 

skulle udlevere dem de deri værende våben og krudt. Marquis de Launay, guvernør i Bastillen, lod 

portene åbne, og 200-300 personer kom ind i den første gård; man lod derpå vindebroerne trække 

op og portene lukke til igen, så at disse personer blev indesluttede. Hr. von Launay gjorde endnu 

mere, han lod skyde med kartusker på dem. Herpå forsøgte tropperne, som var udenfor, en storm på 

Bastillen. Man lod de fra Invalidehuset tagne kanoner komme, skød med samme porten op, og rev 

vindebroen af; men forhen var nogle soldater af den franske garde og borgere kommet ind på 

pladsen. En grenader af den franske garde var den første, som kom ind. Samme løb til en kanon, 

nedlagde kanoneren, tog hans lunte, brændte løs og dræbte henimod 12 invalider. Straks derpå tog 

han sit hvide lommetørklæde op, viste folket det, løb til guvernøren og tog ham til fange. De 

borgerlige tropper var allerede trængte ind gennem porten og over broen ind i Bastillen, og på 

mindre end 3 timer var denne plads angrebet og erobret af borgerlige tropper. Man tog 

ludvigskorset fra hr. von Lannay og stak det i ovennævnte grenaders knaphul. Man førte 

guvernøren, majoren i Bastillen og nogle invalide kanonerer i triumf til pladsen Greve. Man tvang 

dem til at tage deres klæder vrangne på.... 
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Helsingør, 31. juli 1789 

 

Den 29. juli stærk torden med regn og hagl. Tordenen slog ned i et hollandsk skib, der lå på 

Helsingør rhed. 

 

Land i Akerhus stift, Norge, 29. juli 1789 

 

Hvad man på grund af den længe vedvarende regn, vi har haft i sommer, allerede en tid i forvejen 

frygtede, er desværre indtrådt natten til den 23. juli, da en forfærdelig regn bragte alle vande således 

til at stige over deres bredder, at de forårsagede jordskred og oversvømmelser. Mange haver og 

møller blev skyllet bort, tilligemed de fleste broer. Siden den 23. juli har gruelige tordenvejr raset 

med hagl som hasselnødder og en styrtende regn, hvilket overmåde har skadet afgrøden på agrene. 

 

Kristiania, 1. august 1789 

 

“en her uhørt vandflod.” 

 

Paris, 20. juli 1789 

 

Efter at hertuginden af Polignac havde den 16. hujus forladt hoffet og medlemmerne af 

Nationalforsamlingen var om natten mellem den 16. og 17. hujus ved en egenhændig skrivelse fra 

kongen blevet forvisset om hr. Neckers tilbagekaldelse, fik man den 17. om eftermiddagen kl. 3½ at 

vide, at Hans Majestæt var ankommet til den såkaldte konference i slagbom. 25.000 velbevæbnede 

borgere havde allerede forhen besat gaderne, fornemmelig de, igennem hvilke toget gik. Man så 

munke og barmhjertige brødre med kokarder på brystet marchere i spidsen for borgerdivisionerne. 

Alle poster, der var besatte af den franske garde, blev kommanderet af borgere. Magistraten, 

valgherrene og over 200 deputerede af Nationalforsamlingen rejste fra Rådhuset og indtil bemeldte 

slagbom kongen i møde. Samtlige deputerede bar rose kokarder på brystet, og de af borgerstanden 

råbte på Ludvig den XV´tes Plads:” Længe leve Pariserne! Den hele nation vil have at takke dem 

for friheden.” En ubeskrivelig mængde mennesker var samlet på den hele vej til Passy. Enhver 

borger syntes beredt til at dø for fædrelandet og friheden, og hver mand bidrog sit til at vedligeholde 

orden iblandt så mangfoldigt bevæbnede. Samme dags formiddag havde marskal von Broglio 

skrevet et brev til Nationalforsamlingen, der skulle tjene til beroligelse, men nåede ikke sin hensigt, 

eftersom borgernes iver i at ruste og bevæbne sig meget mere tiltog for at opflamme indvånerne i 

provinserne til at opbyde alle deres kræfter og evne til fuldbyrdelsen af dette store og af 

hovedstaden påbegyndte værk. 

 

Ved kongens indtog trådte alle under gevær, og han overgav sig med fortrolighed i sit folks hænder. 

Hans livgarde blev uden for staden, og de, som kom med ind, var ubevæbnede. Hans Majestæts 

jagtvogn, hvori han kunne ses af enhver, var omringet af valgherrerne, de nationaldeputerede osv. 

Ingen af hans brødre, men alene gardekaptajnen og grev Estaing så man ved hans side. 

Mangfoldige, i det mindste 600.000 stemmer råbte enten:” Friheden leve!” eller: “Nationen leve!” 

Hans Majestæts ansigt ytrede megen uro. Da han kørte gennem gaden St. Honore afskød en borger 

en blindladt pistol, og kongen så ængstelig hen til stedet, hvorfra knaldet kom. Fortrædelig syntes 

han og lagde hånden på panden ved synet af nogle franske gardere, der bevogtede en med blomster 

udziret 48 punds kanon. Ved ankomsten til Rådhuset begav Hans Majestæt sig til tronsalen, hvor 

folket, de deputerede og valgherrerne gik iblandt hinanden. Da han havde taget sæde, kastede en 
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beruset kanoner sig ned for tronens fødder og svingede med sin sabel. Dette forskrækkede kongen, 

som derpå bød hr. Bailly at skaffe artilleristen bort, der dog ikke ville lade sig berøve den 

fornøjelse, at se sin konge, men nedlagde sin sabel. Ludvig XVI ville nu begynde at tale, men hans 

tårer, hans følelser gjorde ham det umuligt. Hr. Bailly måtte derfor oplæse den, dog ikke knælende, 

eftersom valgherrerne havde ladet borttage skammelen, men som en fri mand.... 

 

Basel, 20. juli 1789 

 

Hr. Necker kom i dette øjeblik hertil, og næsten på samme tid kom en kurer fra Paris med depecher, 

som indeholdt hans tilbagekaldelse... 

 

Paris, 17. juli 1789 (Kiøbenhavnske Tidender, fredag den 31. juli 1789) 

 

De her og i Versailles i de sidste 5 dage forefaldne begivenheder er alt for vigtige til, at man ikke 

skulle levere den udførligste efteretning herom, som er mulig at erholde. Efter så mange skridt, som 

hoffet i nogle år har måttet gøre tilbage, er endelig de her foregående optrin den 14. hujus, hvorved 

kongen blev nødsaget til at give alle i egnen af denne hovedstad sammentrukne tropper kontraordre 

og at afskedige de i hr. Neckers sted nyudnævnte ministre, og afgørende i henseende til vor 

indvortes forfatning, at ville gøre en stor epoke i vor historie. I den urolige nat mellem den 12. og 

13. hujus, da fortrydelser over savnet af hr. Necker udbrød, blev alle sværdfegerboder (dvs. 

våbensmede, JER) forbudt og enhver søgte at bevæbne sig. Dette blev om mandagen fortsat i 

adskillige privathuse, endog i politiløjtnantens, og fra kongens eget møbelkammer borttog man 

gamle og nye geværer. Foruden borgerne, som om mandagen efter indkaldelse mødte i kirkerne, var 

der og en almindelig forsamling på rådhuset, og beslutningen blev, at borgerne skulle gribe til 

våben. Enhver forsynede sig med en grøn kokarde, som sindbilledet om en lykkeligere fremtid, og 

førend kl. 4 om eftermiddagen vare allerede de første borgerpatruljer på gaderne.  

 

Disse stod under forsamlingen på rådhuset, hvor der under præsidie af formanden for købmændene, 

var oprettet en bestandig deputation, der skulle regulere alt, hvad der angik borgerskabet. Desuden 

blev de franske gardere og andre fra deres faner undvegne soldater taget i sold af staden. Denne 

magt af soldater og borgere var om mandagen vist 48.000 mand stærk, men om tirsdagen var 

samme allerede vokset til over 100.000, som kvartervis blev forsynede med officerer, og til hvis 

besoldning man oprettede en kasse, hvortil borgerne leverede anseelige bidrag. En del af det 

bevæbnede folk begyndte mandag morgen ganske tidligt at gennemsøge adskillige klostre og andre 

huse for at finde oplag af korn og mel. Iblandt andet fandt man i præsteresidenten ved den hellige 

Lazarie-mission, i forstaden St. Martin, 50 læster korn, som man straks sendte til torvet, hvor det 

blev solgt, og pengene tilstillede de gejstlige, som selv måtte bestige vognene. En mængde røvere 

benyttede sig om aftenen af denne lejlighed, udplyndrede den hellige Lazaries hus og var i begreb 

med at stikke det i brand, da en borgervagt ilede til og adsplittede forbryderne, af hvilke mange blev 

dræbt og en del straks ophængte. En kort procesmåde, hvortil borgervagten i denne krise troede sig 

berettiget. Samme mandags aften bemægtigede og folket sig et fartøj med krudt og kugler, der var 

bestemt for de kgl. troppers lejr. Man begyndte og samme aften at visitere alle postilloner og 

kurerere, og fandt hos én en pakke til postdirektøren i Versailles og i samme et brev fra marskal 

Castries til kongen, hvori marskallen frabad sig den ham tilbudte søministerpost, da hoffet på 

nuværende tidspunkt havde taget et parti, som gjorde det uvist, hvortil man skulle råde, men 

forsikrede iøvrigt Hans Majestæt om sin hengivenhed. Dette brev behagede folket særdeles.  

Nationalforsamlingen i Versailles erklærede sig imidlertid på det heftigste imod de nyudnævnte 

ministre... 
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Helsingør, 10. august 1789 

 

Natten mellem den 7. og 8. august var der en stærk storm fra NNV med overmåde stærk regn. 

 

Observatoriet 

 

Den 3. august lufttryk 28.5.0, temperatur 17 grader, nnv-vind 

Den 4. august lufttryk 28.5.4, temperatur 16 ¾ grad, nø-vind 

Den 5. august lufttryk 28.5,2, temperatur 17 ¾ grad, nø-vind 

Den 6. august lufttryk 28.3.1, temperatur 16 grader, sv-vind 

Den 7. august lufttryk 28.2.0, temperatur 12 ¾ grad, vestenvind 

Den 8. august lufttryk 28.0.4, temperatur 13½ grad, nordenvind 

Den 9. august lufttryk 28.4.2, temperatur 17 ¼ grad, nv-vind 

 

Gudbrandsdalen, 27. juli 1789 

 

Den 22. juli vældige jordskred, der har kastet huse, agre og enge i floderne. 

 

Nordmøer i Trondhjem stift, 27. juli 1789 

 

En vedholdende stærk regn har optøet sneen på fjeldene med en sådan hastighed, at den over sine 

bredder stigende Sundals elv bortskyllede alle i nærheden af samme liggende gårde, huse og agre. 

 

Trondhjem, 1. august 1789 

 

Man har her nordenfjelds haft et godt forår med usædvanlig varme, men ikkun lidt regn af hvilken 

årsag både ager og eng begyndte at tage skade, hvilket dog er blevet oprettet ved den siden faldne 

regn, og således at høsten tegner godt. 

Mange gårde mv. er borttaget af vandet. Skulle regnen, som dog ikke har været usædvanlig stærk, 

hertil være årsag, må en mængde sne, som har ligget i fjeldene, tillige have kontribueret. 

 

Observatoriet 

 

Den 10. august lufttryk 28.4.7, temperatur 19 grader, nnø-vind 

Den 11. august lufttryk 28.5.4, temperatur 17 ¾ grad, østenvind 

Den 12. august lufttryk 28.5.3, temperatur 18 grader, østenvind 

Den 13. august lufttryk 28.5.3, temperatur 17 grader, østenvind 

Den 14. august lufttryk 28.4.9, temperatur 18 grader, ønø-vind 

Den 15. august lufttryk 28.4.4, temperatur 18 ¾ grad, nø-vind 

Den 16. august lufttryk 28.5.1, temperatur 18½ grad, uvis vind 

 

Akershus stift, 30. juli 1789 

 

Efter at det har regnet af og til i nogen tid begyndte en stærk regn den 19. juli, som varede med lyn 

og torden til den 23. juli om morgenen, hvorved elvene gik over deres bredder. 
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Valders, Christians amt i Norge, 4. august 1789 

 

Foruden at det her den hele sommer har været bestandigt regnvejr, hvorved jorden er blevet ganske 

opblødt fik vi den 21. og 22. juli en så overordentlig over 24 timer uden ophør vedholdende regn, at 

ingen kan erindre dens lige. Alle elve og bække voksede derved til utrolig højde og gjorde stor 

skade. 

 

Østerdalen, Norge, 6. august 1789 

 

Der var oversvømmelser fra den 21. juli. Ved fortælling fra mand til mand erindres endnu stor-

flommen (dvs. oversvømmelse, JER), som år 1675 anrettede stor ødelæggelse; næst efter den 

indfaldt den største i foråret 1773, som gjorde almindelig stor skade, men ingen kan sættes i ligning 

med de oversvømmelser, man dette år har prøvet. Først havde man en usædvanlig stor ved den 20. 

maj, hvilken mest nærmede sig den største i dette århundrede, nemlig 1773, som på mange steder 

gjorde betydelig skade; atter gik elven over sine bredder først i juni, hvorved pløjede og tilsåede 

agre led meget, og af den årsag blev man berøvet håb om nogen rig kornhøst, på alle steder, hvor 

elven var gået over, men i stedet tegnede det til den alleroverflødigste høhøst, da engene allerede 

stod beundringsværdig prægtige, nu Gud bedre! er de forloren, den sidste oversvømmelse borttog al 

afgrøde, efter en i nogle uger vedholdende regn, som fornemmelig udmærkede sig ved mageløse 

skyllende illinger den 17. og 20. juli, og hvorved, da der tillige var godt varmt vejr mellem 17 og 23 

grader R. Tjælen (permafrosten, JER), som endnu var i jorden meget stærk, siden den usædvanlig 

lange frost vi afvigte høst havde på bar mark uden sne, løsnedes på en gang og skød op, og det 

mærkedes, at den kendeligt steg i vejret. 

  

Observatoriet 

 

Den 17. august lufttryk 28.6.0, temperatur 18 ¾ grad, uvis ind 

Den 18. august lufttryk 28.5.6, temperatur 17 ¾ grad, nø-vind 

Den 19. august lufttryk 28.4.3, temperatur 18 grader, nø-vind 

Den 20. august lufttryk 28.2.0, temperatur 17 ¾ grad, vestenvind 

Den 21. august lufttryk 28.1.6, temperatur 19½ grad, søndenvind 

Den 22. august lufttryk 27.11.6, temperatur 19 ¾ grad, søndenvind 

Den 23. august lufttryk 28.0.1, temperatur 19 grader, nnv-vind 

Den 24. august lufttryk 28.1.9, temperatur 17 grader, nv-vind 

Den 25. august lufttryk 28.3.8, temperatur 16 ¾ grad, nv-vind 

Den 26. august lufttryk 28.4.5, temperatur 17½ grad, nv-vind 

Den 27. august lufttryk 28.3.8, temperatur 16 grader, nv-vind 

Den 28. august lufttryk 28.4.8, temperatur 15 ¾ grad, nnv-vind 

Den 29. august lufttryk 28.4.9, temperatur 16 ¾ grad, uvis vind 

Den 30. august lufttryk 28.3.9, temperatur 16 ¾ grad, nø-vind 

 

 

Gudbrandsdalen, 9. august 1789 

 

Vel har vi i mange somre haft stærkere og overflødigere regn end i denne, men dog véd ingen af de 

nu levende mennesker af sådanne ødelæggelser at sige, som de der skete den 21. juli. Efter at det 

havde regnet noget dagen i forvejen (20. juli, JER) blev regnen kraftigere, og kl. 17 gik elve og 

bække over deres bredder. 
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Grue Præstegård i Solløer, Norge, 12. august 1789 

 

Ved Glommen har der været oversvømmelser straks efter sædetiden 21. maj - 4. juni. 

Oversvømmelserne 22.-25. juli var på det højeste den 24. juli. Vandstanden steg da højere, end 

nogen kunne erindre. 

 

Observatoriet 

 

Den 31. august lufttryk 28.3.0, temperatur 17 ¾ grad, østenvind 

Den 1. september lufttryk 28.2.1, temperatur 15 grader, ønø-vind 

Den 2. september lufttryk 28.1.9, temperatur 17 ¾ grad, ønø-vind 

Den 3. september lufttryk 28.1.0, temperatur 16 ¾ grad, sø-vind 

Den 4. september lufttryk 28.0.8, temperatur 18½ grad, søndenvind 

Den 5. september lufttryk 28.0.9, temperatur 17½ grad, ssø-vind 

Den 6. september lufttryk 28.0.6, temperatur 16 ¼ grad, ssv-vind 

Den 7. september lufttryk 28.1.7, temperatur 14½ grad, nv-vind 

Den 8. september lufttryk 28.2.0, temperatur 15 grader, vestenvind 

Den 9. september lufttryk 28.2.0, temperatur 14 grader, vsv-vind 

Den 10. september lufttryk 28.3.8, temperatur 16½ grad, vsv-vind 

Den 11. september lufttryk 28.2.0, temperatur 17 grader, søndenvind 

Den 12. september lufttryk 28.3.8, temperatur 15 grader, nv-vind 

Den 13. september lufttryk 28.6.3, temperatur 15 ¼ grad, vestenvind 

Den 14. september lufttryk 28.4.6, temperatur 16 ¼ grad, sv-vind 

Den 15. september lufttryk 28.1.4, temperatur 14 ¾ grad, ssø-vind 

Den 16. september lufttryk 28.2.1, temperatur 15 ¼ grad, uvis vind 

Den 17. september lufttryk 28.1.0, temperatur 15 ¼ grad, østenvind 

Den 18. september lufttryk 27.9.0, temperatur 14½ grad, østenvind 

Den 19. september lufttryk 27.8.7, temperatur 11½ grad, ssv-vind 

Den 20. september lufttryk 27.8.3, temperatur 10½ grad, sø-vind 

Den 21. september lufttryk 27.9.6, temperatur 11 grader, uvis vind 

Den 22. september lufttryk 28.1.1, temperatur 10 ¾ grad, nv-vind 

Den 23. september lufttryk 28.1.1, temperatur 11½ grad, vnv-vind 

Den 24. september lufttryk 28.3.9, temperatur 11 grader, nordenvind 

Den 25. september lufttryk 28.6.0, temperatur 13 grader, vestenvind 

Den 26. september lufttryk 28.5.1, temperatur 13 ¾ grad, vestenvind 

Den 27. september lufttryk 28.3.0, temperatur 13½ grad, vestenvind 

 

Skalholt på Island, 10. august 1789 

 

Forleden vinter var her i landet indtil mod slutningen af april den allermildeste, som kunne tænkes, 

uden sne, slud eller uvejr. Frosten var vel ofte temmelig stærk, men vejrliget var derhos ikke 

desmindre stille og behageligt. Men desto koldere og uangenemmere var maj måned, som i intet 

eftergav den strengeste vinter. Den 10. juni kl. 4,30 var der et stort jordskælv. Der var iøvrigt mange 

mindre jordskælv, dog ikke så stærke som i året 1784. 
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Helsingør, 2. oktober 1789 

 

Den 1. oktober ved middagstid begyndte en stærk storm fra SSØ med regn, hvorved adskillige skibe 

kom til at drive for ankrene. 

 

Observatoriet 

 

Den 28. september lufttryk 27.11.9, temperatur 12 ¼ grad, nv-vind 

Den 29. september lufttryk 28.0.6, temperatur 12 grader, ssv-vind 

Den 30. september lufttryk 27.11.6, temperatur 11½ grad, vestenvind 

Den 1. oktober lufttryk 27.9.8, temperatur 12 ¼ grad, vsv-vind 

Den 2. oktober lufttryk 27.9.6, temperatur 11 grader, ssv-vind 

Den 3. oktober lufttryk 27.7.7, temperatur 10½ grad, ssv-vind 

Den 4. oktober lufttryk 27.9.5, temperatur 12 grader, søndenvind 

Den 5. oktober lufttryk 27.9.6, temperatur 10 ¼ grad, vestenvind 

Den 6. oktober lufttryk 27.8.6, temperatur 10½ grad, søndenvind 

Den 7. oktober lufttryk 27.9.1, temperatur 11 ¼ grad, søndenvind 

Den 8. oktober lufttryk 28.0.6, temperatur 10½ grad, ssv-vind 

Den 9. oktober lufttryk 28.0.6, temperatur 12 ¼ grad, sø-vind 

Den 10. oktober lufttryk 28.0.9, temperatur 11½ grad, vsv-vind 

Den 11. oktober lufttryk 28.2.9, temperatur 11½ grad, vsv-vind 

Den 12. oktober lufttryk 28.1.6, temperatur 12 grader, sø-vind 

Den 13. oktober lufttryk 28.1.2, temperatur 11 ¾ grad, ssø-vind 

Den 14. oktober lufttryk 28.1.3, temperatur 12 grader, sø-vind 

Den 15. oktober lufttryk 27.11.0, temperatur 11 ¾ grad, øsø-vind 

Den 16. oktober lufttryk 27.11.8, temperatur 11½ grad, ønø-vind 

Den 17. oktober lufttryk 28.1.5, temperatur 10½ grad, ønø-vind 

Den 18. oktober lufttryk 28.1.8, temperatur 11 grader, ønø-vind 

Den 19. oktober lufttryk 28.2.0, temperatur 11 ¾ grad, uvis vind 

Den 20. oktober lufttryk 28.4.1, temperatur 12 grad, søndenvind 

Den 21. oktober lufttryk 28.6.1, temperatur 11½ grad, søndenvind 

Den 22. oktober lufttryk 28.6.3, temperatur 10 grader, søndenvind 

Den 23. oktober lufttryk 28.7.7, temperatur 8 grader, sø-vind 

Den 24. oktober lufttryk 28.8.4, temperatur 7 ¾ grad, sø-vind 

Den 25. oktober lufttryk 28.9.5, temperatur 9½ grad, østenvind 

Den 26. oktober lufttryk 28.9.5, temperatur 8 ¾ grad, sø-vind 

Den 27. oktober lufttryk 28.8.0, temperatur 9½ grad, sø-vind 

Den 28. oktober lufttryk 28.6.8, temperatur 8 grader, øsø-vind 

Den 29. oktober lufttryk 28.3.3, temperatur 8 ¼ grad, sv-vind 

Den 30. oktober lufttryk 28.0.0, temperatur 7 ¾ grad, vestenvind 

Den 31. oktober lufttryk 28.0.2, temperatur 5 grader, ønø-vind 

Den 1. november lufttryk 28.4.7, temperatur 5 grader, nv-vind 

Den 2. november lufttryk 28.4.7, temperatur 5 ¼ grad, nv-vind 

Den 3. november lufttryk 27.9.3, temperatur 5 ¼ grad, vsv-vind 

Den 4. november lufttryk 27.10.6, temperatur 9 ¼ grad, sv-vind 

Den 5. november lufttryk 27.8.7, temperatur 7½ grad, sø-vind 

Den 6. november lufttryk 27.6.0, temperatur 7 ¾ grad, sv-vind 

Den 7. november lufttryk 27.5.3, temperatur 7 grader, søndenvind 
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Den 8. november lufttryk 27.5.4, temperatur 6 ¼ grad, vnv-vind 

Den 9. november lufttryk 27.10.0, temperatur 5 ¼ grad, sv-vind 

Den 10. november lufttryk 28.0.4, temperatur 6 grader, sv-vind 

Den 11. november lufttryk 28.2.7, temperatur 5 ¾ grad, vestenvind 

Den 12. november lufttryk 28.2.3, temperatur 5 grader, uvis vind 

Den 13. november lufttryk 28.1.8, temperatur 5 ¾ grad, sø-vind 

Den 14. november lufttryk 27.10.4, temperatur 6 grader, ssø-vind 

Den 15. november lufttryk 27.0.0, temperatur 6 ¾ grad, vestenvind 

 

Helsingør, 20. november 1789 

 

Den 16. november stærk storm fra ØSØ og adskillige skibe drev for deres anker her på rhedden. 

 

Observatoriet 

 

Den 16. november lufttryk 27.7.6, temperatur 5 ¾ grad, vestenvind 

Den 17. november lufttryk 27.11.4, temperatur 6 grader, søndenvind 

Den 18. november lufttryk 28.0.4, temperatur 6 ¼ grad, ønø-vind 

Den 19. november lufttryk 28.0.9, temperatur 7 grader, østenvind 

Den 20. november lufttryk 28.2.4, temperatur 6½ grad, øsø-vind 

Den 21. november lufttryk 28.3.0, temperatur 5 ¼ grad, ønø-vind 

Den 22. november lufttryk 28.3.0, temperatur 2 grader, ønø-vind 

 

Helsingør, 27. november 1789 

 

Skønt vinden i nogle dage har været S og SSV, har der dog samlet sig over 100 skibe her på rheden, 

som alle er destinerede til Nordsøen (dvs. Kattegat, JER). 

 

Observatoriet 

 

Den 23. november lufttryk 28.3.9, temperatur - 3½ grad, ønø-vind 

Den 24. november lufttryk 28.6.2, temperatur - 5 grader, nnø-vind 

Den 25. november lufttryk 28.5.4, temperatur - 4 grader, uvis vind 

Den 26. november lufttryk 28.5.1, temperatur - ½ grad, nv-vind 

Den 27. november lufttryk 28.0.9, temperatur - 2 ¼ grad, nv-vind 

Den 28. november lufttryk 28.2.9, temperatur - ½ grad, nv-vind 

Den 29. november lufttryk 28.2.5, temperatur - 3 grader, vnv-vind 

 

Helsingør, 4. december 1789 

 

Siden for 8 dage siden har vinden bestandig været i SØ. 

 

Observatoriet 

 

Den 30. november lufttryk 28.3.8, temperatur 5 grader, vnv-vind 

Den 1. december lufttryk 28.3.0, temperatur 3 grader, vestenvind 

Den 2. december lufttryk 28.3.0, temperatur 4 grader, søndenvind 

Den 3. december lufttryk 28.3.9, temperatur 3½ grad, søndenvind 
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Den 4. december lufttryk 28.5.0, temperatur 4 grader, sv-vind 

Den 5. december lufttryk 28.5.6, temperatur 5 grader, sv-vind 

Den 6. december lufttryk 28.6.0, temperatur 5 grader, sv-vind 

Den 7. december lufttryk 28.7.5, temperatur 5½ grad, søndenvind 

Den 8. december lufttryk 28.7.4, temperatur 6 grader, vestenvind 

Den 9. december lufttryk 28.7.0, temperatur 6 grader, vnv-vind 

Den 10. december lufttryk 28.5.7, temperatur 3 grader, nordenvind 

Den 11. december lufttryk 28.6.3, temperatur 5 ¼ grad, vnv-vind 

Den 12. december lufttryk 28.4.0, temperatur 6 grader, vnv-vind 

Den 13. december lufttryk 28.5.3, temperatur 5 grader, vsv-vind 

 

Helsingør, 18. december 1789 

 

Natten mellem den 15. og 16. december stærk blæst fra SSV. 

Den 17. december kl. 13 stærk blæst fra SSV. 

 

Observatoriet 

 

Den 14. december lufttryk 28.2.9, temperatur 5 grader, vsv-vind 

Den 15. december lufttryk 27.9.0, temperatur 3 ¼ grad, vsv-vind 

Den 16. december lufttryk 27.5.9, temperatur 4 ¼ grad, vsv-vind 

Den 17. december lufttryk 27.5.0, temperatur 4 grader, vsv-vind 

Den 18. december lufttryk 27.8.3, temperatur 4½ grad, nnv-vind 

Den 19. december lufttryk 27.8.7, temperatur 4 ¾ grad, vsv-vind 

Den 20. december lufttryk 27.7.3, temperatur 4 grader, vestenvind 

 

Nordisland, 2. oktober 1789 

 

Næstafvigte vinter var her på nordkanten ikke nær så mild som i syd og vest. Årsagen er vel denne, 

at syd og sydvestvinde altid bliver her stærkere og medfører langt mere sne, hagl eller slud om 

vinteren. 

 

Observatoriet 

 

Den 21. december lufttryk 27.9.0, temperatur 5 grader, vsv-vind 

Den 22. december lufttryk 27.8.4, temperatur 6 ¼ grad, vsv-vind 

Den 23. december lufttryk 27.10.0, temperatur 6 ¼ grad, vsv-vind 

Den 24. december lufttryk 27.9.0, temperatur 7 grader, vsv-vind 

Den 25. december lufttryk 27.8.9, temperatur 6 grader, vestenvind 

Den 26. december lufttryk 27.11.5, temperatur 4 ¾ grad, vestenvind 

Den 27. december lufttryk 28.1.2, temperatur 3 grader, vestenvind 

Den 28. december lufttryk 27.9.6, temperatur 6 grader, vestenvind 

Den 29. december lufttryk 27.8.9, temperatur 4 ¾ grad, vestenvind 

Den 30. december lufttryk 28.0.0, temperatur 5½ grad, vestenvind 

Den 31. december lufttryk 28.0.3, temperatur 6½ grad, søndenvind 
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 vind tryk  

Januar 1789 

 

Vind og vejrobservationerne 1.-7. januar er fra orlogsskibet ”Oldenborg” til 

ankers på Københavns rhed. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observa-

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

under Året 1789. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Run-

detårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 ø 754,6 (13) v laber grå luft og frost (01) vnv b grå luft og frost 

Nr. Tulstrup: ”stærk og klar frost hver dag, lidt sne af og til og jordfygning, så 

vejene mellem byerne blev ufremkommelige” 

Klemensker: ”vinteren 1788-89 var en hård, meget streng og lang vinter, som 

begyndte i den sjette uge før jul med megen sne og lidt frost indtil den 1. de-

cember, da der kom en stor mængde sne. Den 11. december kom endvidere en 

overmåde streng frost, så her var megen havis ved juletid, som havde det været 

i marts måned. Dette frostvejr fortsatte til midt i januar, siden var det under-

tiden tø og undertiden frost, dog var det mest temmelig frost og undertiden sne, 

så jorden stedse var dækket af en mængde sne, undtagen de sidste 8 dage af 

februar måned. Der var så blevet nogle tuer og højtliggende marker snefri, men 

det varede ikke længere end til i marts måned, så kom frosten igen og sneen 

lige så strengt som før. Men i april blev det tøvejr, dog var det for det meste 

klart og nattefrost, så at sneen mest forsvandt ved dagtø. Majmåned var tem-

melig god med småregn og grødevejr:”  

-14,9 

2 n 758,6 (13) nv b klar luft (01) nv laber med sne 

Helsingør: ”folk går over isen til Sverige” 

-16,7 

3 uvis 775,8 (13) v og stille (07) isede mandskabet den lånte barkasse op af isen 

Nr. Tulstrup: ”kørt til Viborg i slæde, overalt var der megen sne, og søerne på 

vejen havde is, der kunne bære” 

Stavnsholt: ”om morgenen lå en agerhøne ved tofteporten frosset ihjel og en 

del mennesker blandt andet i Farum døde ligeleders” 

Korsør: ”folk går over isen til Fyn” 

-16,4 

4 n 776,2 (13) sv mest stille (01) stille klar luft -15,8 
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5 n 782,4 (13) vnv b diset luft (01) vnv b diset luft (15) nv (18) n (22) ønø   -8,3 

6 ø 783,8 (13) nnø b klar luft (01) nø stille og klar luft (07) isede mandskabet for skibet -12,7 

7 uvis 779,6 (13) n laber diset luft (01) ønø laber (16) v -10,8 

8 v 764,0 Helsingør: ”søndenvind med mildt vejr” 

Korsør: ”mange folk går over isen til Fyn” 

  -6,1 

9 nø 744,2 Helsingør: ”søndenvind med mildt vejr”   -4,5 

10 ø 740,8 Helsingør: ”østnordøstenvind og stærk frost” -10,5 

11 nø 754,8 Helsingør: ”østnordøstenvind og stærk frost” -19,5 

12 ø 762,4 Helsingør: ”søndenvind, det ryger fra det åbne hav” -17,0 

13 uvis 766,0 Nr. Tulstrup: ”hver dag en overmåde hård frost, den aften kom en meget stærk 

snefygning” 

Stavnsholt: ”vinteren, der begyndte den 1. december, var forfærdelig skrap ind-

til den 15. januar. I denne frost fik mange koldbrand i kroppen, ja den var så 

stærk, at fuglene frøs ihjel om natten, hvor de sad. Så stærk en frost kan man 

ikke erindre at have oplevet.”  

-18,3 

14 n 748,4 Nr. Tulstrup: ”snevejr og fygning det meste af dagen, de næste par dage kun 

lidt frost” 

Helsingør: ”isslag og hagl” 

  -6,7 

15 uvis 746,8 Stavnsholt: ”det blev noget bedre med frosten, og det vekslede mellem frost og 

tø i resten af måneden og i februar” 

Helsingør: ”mildere og snevejr, om aftenen tø” 

   0,1 

16 vsv 746,2     0,1 

17 uvis 756,2 Nr. Tulstrup: ”hård frost på ny” 

Helsingør: ”om formiddagen stærk frost, derpå mildere” 

-10,8 

18 v 756,2 Nr. Tulstrup: ”der faldt meget isslag og regn, hvorpå det blev tøvejr, og i den 

uge var det tøvejr og af og til finregn” 

  -0,8 

19 v 730,5 Helsingør: ”sydøstenvind med stærk storm og regn”   -0,5 

20 v 745,5    -1,7 

21 v 756,8    -0,2 

22 v 754,6    -0,8 

23 v 753,6 Helsingør: ”slæder kommer over isen fra Landscrona”   -0,8 

24 s 753,0    -0,5 
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25 s 748,8 Nr. Tulstrup: ”regnvejr hele dagen med tyk luft”   -1,1 

26 v 749,4 Helsingør: ”endnu fast is mellem Ven og Humlebæk”    2,4 

27 v 748,2 Helsingør: ”sydvesten- og sydøstenvind og mildt vejr”    2,1 

28 v 751,4 Helsingør: ”sydvesten- og sydøstenvind og mildt vejr”    0,9 

29 nnø 771,2 Helsingør: ”megen drivis i Øresund”   -5,2 

30 n 779,4 Helsingør: ”nordøstenvind, klar luft og frost”   -4,9 

31 s 774,0 Nr. Tulstrup: ”snevejr og stærk fygning”   -3,3 

 

Januar 1789 

Temperatur: -6,6 gr. C 

Tryk: 758,5 mm Hg 

 

 vind tryk  

Februar 1789 

 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observatio-

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

Året 1789. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårns-

observationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 s 763,2 Stavnsholt: ”i februar-måned var det skiftevis frost og tø” -4,5 

2 øsø 758,4  -3,6 

3 s 740,5 Helsingør: ”sydvestenvind, stærk tø og regnvejr”  0,1 

4 v 739,6 Helsingør: ”sydvestenvind, stærk tø og regnvejr”  1,9 

5 n 742,4 Nr. Tulstrup: ”lidt sne” 

Helsingør: ”nordenvind og lidt frost” 

 2,2 

6 uvis 745,5 Helsingør: ”nordenvind, let frost og megen drivis”  0,1 

7 uvis 747,2 Helsingør: ”ved land ligger isen endnu fast”  1,6 

8 uvis 753,8 Korsør: ” 6.-8. februar tykt tåget vejr og stærkt snefog”  0,1 

9 s 746,8 Korsør: ”Storebælt er fuld af drivis”   0,7 
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10 v 743,6 Helsingør: ”mildt vejr, snefog og sydvestlig vind”  1,0 

11 uvis 744,8 Helsingør: ”Sundet er halvt isfrit og åbent”  0,1 

12 n 754,0 Helsingør: ”nordenvind, stærk frost og klart” -6,1 

13 s 756,0 Helsingør: ”der kan køres med heste mellem Ven og Rungsted” -2,7 

14 v 758,6   2,5 

15 v 753,0   1,9 

16 vnv 742,2 Helsingør: ”årets første skib kommer ind fra Nordsøen”  1,9 

17 nnv 755,8 Korsør: ”Storebælt kan ikke besejles på grund af drivis”  0,1 

18 s 749,2   1,3 

19 v 744,4   1,9 

20 vnv 754,6 Nr. Tulstrup: ”frost” -0,2 

21 s 764,4  -2,4 

22 ssv 756,8 Stavnsholt: ”det siges, at det tordnede i nat”  0,1 

23 v 754,8 Stavnsholt: ”om aftenen stod et stort hvidt skær midt hen over himlen fra nord 

til sydvest. Nordlysene brændte til lige i nord, dog gav dagen derpå slud og 

sjap om morgenen, men mod middag klarede det op til prægtigt solskin.” 

Helsingør: ”Sundet er fuld af drivis” 

 2,8 

24 v 749,8 Stavnsholt: ”til morgen slud senere fint solskin”  3,5 

25 s 746,8 Nr. Tulstrup: ”tøvejr”  4,1 

26 sø 736,4   1,0 

27 øsø 747,4 Nr. Tulstrup: ”lidt sne”  1,9 

28 ø 757,0 Nr. Tulstrup: ”frost”  0,7 

 

Februar 1789: 

Temperatur: 0,4 gr. C 

Tryk: 750,2 mm Hg 

 

 vind tryk  

Marts 1789 

 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observatio-

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

Året 1789. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårns-

observationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

1 nø 764,8 Stavnsholt: ”byger med sne og frost tog til ved månedens begyndelse”   -3,5 

2 ønø 763,0    -1,9 

3 ø 761,4    -1,3 

4 øsø 764,2 Nr. Tulstrup: ”nordøstenvind, frost og stangsne. Sådan blev det ved i den uge” 

Stavnsholt: ”streng frost” 

  -3,8 

5 ø 763,0 Stansholt: ”strengere frost”   -8,2 

6 ø 764,8 Stansholt: ”samme frost” 

Helsingør: ”Sundet er ved at lægge til med is igen” 

  -8,2 

7 ø 765,8 Stavnsholt: ”sne og frost”   -8,5 

8 ø 763,0 Stavnsholt: ”sne og frost”   -8,2 

9 sø 758,2 Nr. Tulstrup: ”kørt med slæde. Det blev ved med at stangsne i hele ugen og 

hård frost.” 

Stavnsholt: ”sne og frost” 

Korsør: ”Storebælt er ved at fryse til” 

  -9,7 

10 sø 753,0 Stavnsholt: ”sne og frost” -10,7 

11 nø 748,8 Stavnsholt: ”sne og frost”   -9,7 

12 sø 747,2 Stavnsholt: ”sne og frost”   -5,4 

13 sø 749,0 Stavnsholt: ”sne og frost” 

Helsingør: ”folk går til Ven” 

  -6,6 

14 ønø 748,4 Nr. Tulstrup: ”sne og fygning og meget hård frost” 

Stavnsholt: ”sne og frost” 

  -4,1 

15 ø 749,2 Stavnsholt: ”streng frost og stille vejr”   -1,0 

16 ø 753,6 Nr. Tulstrup: ”stangsne i det meste af ugen, mildt om dagen og hård frost om 

natten” 

Stavnsholt: ”streng frost og stille vejr” 

  -7,2 

17 nø 754,8 Stavnsholt: ”streng frost og stille vejr”   -9,1 

18 nø 755,5 Stavnsholt: ”streng frost og stille vejr” -12,2 
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19 uvis 756,0 Stavnsholt: ”streng frost og stille vejr” 

Helsingør: ”isen i Sundet er stærkere end den var i januar måned” 

-11,3 

20 uvis 757,0 Stavnsholt: ”streng frost og stille vejr” 

Helsingør: ”folk går dagligt fra Ven til Rungsted” 

  -9,7 

21 sø 756,4 Stavnsholt: ”sne og fygning” 

Helsingør: ”Sundet er næsten helt tillagt med tyk is” 

  -6,9 

22 sø 756,6 Stavnsholt: ”sne og fygning”   -4,7 

23 sø 755,5 Nr. Tulstrup: ”i den uge mildt om dagen, dog frost om natten” 

Stavnsholt: ”sne og fygning” 

  -3,5 

24 sø 754,6 Stavnsholt: ”sne og fygning” 

Ærøskøbing: ”der køres med heste og vognlæs mellem Ærø, Fyn og Als” 

  -2,6 

25 nv 753,4 Stavnsholt: ”sne og fygning”   -6,3 

26 nv 754,8 Stavnsholt: ”solskin”   -5,4 

27 n 756,8 Stavnsholt: ”solskin” 

Helsingør: ”Sundet er ganske tillagt” 

  -4,1 

28 n 757,4 Stavnsholt: ”sne, frost og solskin”   -5,4 

29 n 754,8 Stavnsholt: ”sne, frost og solskin”   -4,7 

30 uvis 754,6 Nr. Tulstrup: ”sneet stærkt det meste af dagen”  

Stavnsholt: ”sne, frost og solskin” 

  -2,2 

31 uvis 754,8 Nr. Tulstrup: ”frost” 

Stavnsholt: ”sne, frost og solskin” 

  -2,9 

 

Marts 1789: 

Temperatur: -6,1 gr. C 

Lufttryk: 756,5 mm Hg 

 

 vind tryk  

April 1789 

 

Vejrlig observationerne 29. og 30. april er fra orlogsskibet ”Ditmarsken” under 

varpning ud af Bommen ved Københavns flådehavn. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observatio-

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

Året 1789. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårns-

observationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

1 v 756,4 Stavnsholt: ”solskin” -5,9 

2 ø 749,2 Stavnsholt: ”solskin” -5,9 

3 ø 740,5 Nr. Tulstrup: ”snevejr og meget stærk fygning” 

Stavnsholt: ”snevejr og fygning” 

Helsingør: ”Sundet er overalt belagt med is” 

-1,2 

4 ssv 745,8 Nr. Tulstrup: ”af og til lidt småsne” 

Stavnsholt: ”tøvejr, men det slog over i frost om natten” 

Ærøskøbing: ”Drejøboerne kører med heste til Ærø” 

-0,6 

5 v 760,8 Nr. Tulstrup: ”sneet lidt igen” 

Stavnsholt: ”om formiddagen klart vejr, men om eftermiddagen dunkelt og 

sneagtigt og om natten frost” 

-0,6 

6 v 768,0 Stavnsholt: ”dejligt solskin” -0,4 

7 uvis 766,8 Stavnsholt: ”dejligt solskin”  0,1 

8 sø 765,5 Stavnsholt: ”dejligt solskin”  0,8 

9 ø 767,4 Stavnsholt: ”dejligt solskin, med stor ring om solen”  0,4 

10 uvis 768,2 Nr. Tulstrup: ”frost om natten, siden meget smukt vejr” 

Stavnsholt: ”stærk solvarme” 

 1,7 

11 ssø 758,0 Nr. Tulstrup: ”tordnet og meget mildt vejr, dog med nattefrost” 

Stavnsholt: ”stærk solvarme” 

 6,4 

12 nv 753,8 Nr. Tulstrup: ”gråt tykt vejr” 

Stavnsholt: ”noget tåget om morgenen og lidt finregn om formiddagen, men 

om eftermiddagen klart og prægtigt” 

 3,6 

13 vnv 758,0 Helsingør: ”de første skibe er nu i sigte, klart og stille vejr”  2,6 

14 v 759,6 Helsingør: ”klar luft og meget godt vejr”  3,6 

15 v 758,8 Helsingør: ”vestsydvestlig vind, klar luft og meget godt vejr”  5,4 

16 øsø 761,4   1,7 

17 sø 761,8 Nr. Tulstrup: ”begyndt at pløje, på noget af marken lå der stadig sne” -0,4 
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Stavnsholt: ”begyndt at pløje” 

18 ssø 755,5 Nr. Tulstrup: ”regn om formiddagen, siden smukt vejr”  5,4 

19 uvis 756,4 Helsingør: ”i Sundet lidt drivis, der gik bort”  6,7 

20 nv 758,6 Helsingør: ”nordvestlig vind, klar luft og godt vejr”  7,3 

21 nv 759,0 Helsingør: ”nordvestlig vind og godt vejr”  7,0 

22 v 748,0 Nr. Tulstrup: “der kom en god regn. Sået havre.”  8,3 

23 nv 748,4 Nr. Tulstrup: “der kom en stærk regn med slud af og til”  3,3 

24 s 744,2 Helsingør: “stærk tåge, megen drivis fra Dragør”  2,3 

25 n 747,4 Helsingør: “nordnordvestlig vind”  2,6 

26 s 747,0 Helsingør: “stille vejr, om eftermiddagen megen drivis”  5,1 

27 ssv 746,0 Helsingør: “stille vejr, megen drivis i Sundet”  3,9 

28 ssv 754,6   8,3 

29 ssv 758,0 (13) s laber og stille (14) ssv blandet luft (16) stille tyk luft regn (20) nø regn  9,5 

30 n 754,8 (13) nnø laber klar luft (01) nnø tyk luft regn (22) nø ustadig blandet luft  6,1 

 

April 1789: 

Temperatur: 2,9 gr. C 

Tryk: 755,9 mm Hg 

 

 vind tryk  

Maj 1789 

 

Vejrlig observationerne 1. - 5. maj er fra orlogsskibet ”Ditmarsken” til ankers 

på Københavns rhed. Vejrlig observationerne 6.- 11. maj er fra fregatten ”Born-

holm” til ankers på Københavns rhed, 12.- 14. maj fra samme under sejl fra Kø-

benhavn til Helsingør, og fra samme 15.- 31. maj fortøjet på Helsingør rhed.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1789.  

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobserva-

tionerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 
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Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

1 ssø 754,6 (13) ssø b overtrukken luft med småregn iblandt (01) ønø b blandet luft (04) ønø 

b overtrukken luft med torden, lynen og hagl (18) øsø laber regn (20) ssv laber 

regn 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn” 

Stavnsholt: ”stærk regn og torden” 

  4,1 

2 nv 758,4 (13) nv b blandet luft (01) ssv laber regnbyger (08) nv laber bygeluft (21) nv 

mest stille klar luft og måneskin 

Nr. Tulstrup: ”pløjet til boghvede” 

  4,7 

3 øsø 764,2 (13) øsø laber og stille klar og skyet luft (01) nv laber og stille klar luft og 

måneskin (05) nv laber og stille klar luft (19) var laber mest stille grå luft 

  7,2 

4 øsø 757,2 (13) øsø stiv m klar luft (01) sø stiv kuling overtrukken luft (08) ø stiv m klar 

luft (21) øsø mest stille diset luft og måneskin 

Nr. Tulstrup: ”der kom regn, siden blev det godt vejr” 

Stavnsholt: ”den 4., 5. og 6. maj såede vi havre” 

  8,5 

5 nnø 757,4 (13) nnø b klar og diset luft (01) s mest stille klar og diset luft (09) n laber diset 

luft (21) nnø laber diset luft 

Stavnsholt: ”torden” 

15,0 

6 ssø 757,0 (13) ssø mest stille klar luft (01) stille klar luft (07) øsø laber klar luft (21) nv 

tiltagende kuling med lynild fra vest 

Stavnsholt: ”torden” 

16,0 

7 nnv 765,5 (13) nnv frisk kuling klar luft (01) nv samme kuling regn (09) nnv samme 

kuling tyk luft (21) stille klar luft 

10,4 

8 nø 773,0 (13) nø laber klar luft (01) nø mest stille klar luft (09) nø mest stille klar luft 

(21) nø laber klar luft 

Nr. Tulstrup: ”koldt hver dag og nat” 

  7,5 

9 ssø 772,4 (13) ssø laber klar luft (01) ssø mest stille klar luft (09) ssø mest stille klar luft 

(21) ssø mest stille klar luft 

Stavnsholt: ”vi såede hør, lagde kartofler og såede på samme tid byg. Ærterne 

havde vi sået nogle dage tidligere.” 

  9,1 

10 s 768,0 (13) s frisk kuling klar luft (01) ssø mest stille (10) s tiltagende kuling klar luft 

(21) ssv variabel kuling klar luft 

13,2 

11 nv 766,8 (13) nv frisk kuling klar luft (01) vnv frisk kuling klar luft (09) nv frisk kuling 

klar luft (21) nv frisk kuling klar luft 

13,2 



 

 

 

256 

Stavnsholt: ”den 11. og 12. maj såede jeg byg. Byggen og havren fik en god 

vækst. Jeg høstede 6½ fold i byggen eller 65 tdr. Rugen tog skade af vinteren og 

sneen, som lå for længe på jorden, da jorden under sneen ikke var frossen, så 

der kom brand. Jeg høstede kun 3 fold.” 

12 nnv 768,2 (13) nnv stiv kuling blandet luft (01) nv frisk kuling blandet luft (09) nnv 

tiltagende kuling fra stiv kuling blandet luft (21) nnv laber blandet luft 

  6,0 

13 ønø 766,0 (13) ønø variabel stiv kuling diset luft (01) nnv laber klar luft (10) ssv mest 

stille klar luft (21) ønø variabel stiv kuling diset luft 

10,0 

14 ssø 761,0 (13) ssø laber klar luft (01) ø mest stille klar luft (08) sø laber klar luft (20) ssv 

laber diset luft  

Nr. Tulstrup: ”sået byg” 

12,5 

15 ssv 758,8 (13) ssv mest stille klar luft (01) v laber blandet luft med haglbyger (09) ssv 

laber blandet luft med haglbyger (21) ssv stiv kuling stærke regnbyger 

13,2 

16 s 758,0 (13) s laber klar luft (01) sv stiv kuling tyk luft (05) ssv stiv kuling regnbyger 

(21) ssv laber regn 

13,5 

17 vnv 762,0 (13) vnv m diset luft (01) sv laber diset luft (09) sv b diset luft (21) sv laber grå 

og optrækkende luft med småregn 

12,2 

18 s 761,8 (13) s laber tyk luft (01) sv laber småregn (09) s b regnbyger (21) sv mest stille 

regn 

Nr. Tulstrup: ”der kom en stærk regn, der varede til kl. 15” 

11,9 

19 nv 761,4 (13) nv laber klar luft (01) v laber blandet luft med småregn (09) nv b blandet 

luft (21) nv laber blandet luft med regnbyger 

10,7 

20 nv 758,2 (13) nv stiv b diset luft (01) nv mest stille diset luft (09) nv mest stille diset luft 

(11) nv mest stille småregn (17) nv stiv b regnbyger (21) nv stiv b regnbyger 

Klemensker: ”i dag fik vi sået havre. Vi såede 21 tdr. og 2 tdr. ærter.” 

  8,7 

21 s 759,2 (13) s laber klar luft (01) nø stiv b tyk luft (09) øsø laber blandet luft (21) stille 

blandet luft og regn 

11,3 

22 stille 759,8 (13) stille tyk optrækkende luft med regn (01) stille blandet luft med småregn 

(08) ø laber blandet luft (11) v laber diset luft med regnbyger (20) n laber regn 

Klemensker: ”i dag såede vi det første byg” 

Stavnsholt: ”sået boghvede i Mandehulen og den 28. maj i Dybet, i alt 6½ skæp-

pe, og høstede 3 tdr.” 

11,6 

23 nnv 763,0 (13) nnv laber diset luft (01) nv laber tyk luft og regn (09) nø laber tyk luft og 12,9 
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regn (21) nv laber diset luft (23) ø laber klar luft med nordlys 

24 ø 766,8 (13) ø laber klar luft (01) nø stiv kuling klar luft (08) n laber klar luft (21) stille 

klar luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk tørring” 

11,9 

25 øsø 763,0 (13) øsø stiv b klar luft (01) ø laber klar luft (09) var laber klar luft (20) ø laber 

klar luft  

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

11,6 

26 øsø 758,0 (11) øsø stiv m diset luft (01) ø m blandet luft (05) øsø stiv m tyk luft med regn 

(09) øsø rm diset luft (21) øsø laber diset luft 

Nr. Tulstrup: ” det regnede stærkt” 

14,4 

27 ssv 760,5 (13) ssv laber diset luft (01) øsø laber diset luft (05) ssø laber stærk tåge og regn 

(10) ssv laber klar luft (21) ssv mest stille klar luft 

15,7 

28 nv 763,8 (13) nv mest stille klar luft (01) stille klar luft (09) nnv mest stille klar luft (21) s 

laber klar luft 

Nr. Tulstrup: ”sået boghvede” 

16,9 

29 sø 760,5 (13) sø stiv m klar luft (01) sø laber klar luft (09) sø b klar luft (21) sø rm klar 

luft 

Klemensker: ”i dag blev vi færdige med at så” 

16,6 

30 ssv 759,8 (13) ssv b klar luft (01) sø stiv m klar luft (05) sø stiv m diset luft med regn (21) 

øsø variabel kuling klar luft 

Stavnsholt: ”torden og regn” 

15,7 

31 ssø 760,5 (13) ssø stiv m tyk luft (01) ssv laber klar luft (09) ssø stiv b klar luft (21) øsø 

stiv m tyk luft 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

Stavnsholt: ”klart tørvejr” 

20,4 

 

Maj 1789 

Temperatur: 11,8 gr. C 

Tryk: 762,1 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juni 1789 

 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Bornholm” fortøjet på Helsingør rhed.  

temp. 
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Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1789. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

1 s 759,8 (13) s m overtrukken luft med regn (01) sø m klar luft (09) sv m overtrukken 

luft med regn (21) øsø m overtrukken luft med regn 

Nr. Tulstrup: ”meget stærk regn om formiddagen, tørvejr om eftermiddagen” 

15,6 

2 var 753,2 (13) var laber diset luft (01) ssø laber tyk luft med regn (09) s laber tyk luft med 

regn (21) n laber regn 

Stavnsholt: ”regn” 

16,8 

3 n 748,0 (13) n laber tåget luft (01) n laber regn (08) nnv laber regn (19) nnv b regn 

Nr. Tulstrup: ” vinden i nordnordvest” 

Stavnsholt: ”regn, derefter atter smukt vejrlig, dog vekslede det ofte med torden-

byger i ugen efter pinse (31/5), i den 2. og 3. uge efter pinse stærk tørke”  

13,7 

4 sv 747,4 (13) sv stiv b klar luft (01) nv stiv b tyk luft stærke regnbyger (09) nv laber regn 

(21) ssø laber blandet luft med småregn 

12,4 

5 nv 751,0 (13) nv laber klar luft (01) s laber blandet luft med småregn (08) vnv laber 

blandet luft med småregn (20) nnø laber klar luft 

13,7 

6 var 752,2 (13) var laber klar luft (01) n mest stille klar luft (08) nnv mest stille klar luft 

(21) var laber klar luft 

15,2 

7 nnv 751,6 (13) nnv laber klar luft (01) vnv laber klar luft (09) n laber klar luft (21) nv laber 

klar luft 

Nr. Tulstrup: ”smukt grødevejr med lidt regn og varme iblandt” 

14,6 

8 øsø 759,2 (14) øsø b klar luft (01) n laber diset luft (05) nø laber tyk luft og regn (09) ønø 

m tyk luft (21) øsø b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”nogle steder en meget stærk tordenregn” 

13,7 

9 nnv 763,6 (13) nnv b klar luft (01) stille klar luft (09) n laber klar luft (21) nv laber klar 

luft 

15,6 

10 sø 762,2 (13) sø stiv b regnbyger (01) nnv laber blandet luft (09) nnv klar luft (11) sø stiv 

b tyk luft og regn (21) ssv laber klar luft 

17,1 

11 nnv 765,5 (13) nnv laber klar luft (01) stille klar luft (09) var mest stille klar luft (21) nnv 

laber klar luft 

17,1 

12 nnv 766,4 (13) nnv stiv b klar luft (01) n laber klar luft (10) nnv stiv b klar luft (21) stille 18,7 
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blandet luft 

13 øsø 768,0 (11) øsø laber klar luft (01) nø mest stille klar luft (06) øsø mest stille klar luft 

(17) s laber klar luft (20) ssv laber klar luft 

17,4 

14 nnø 775,5 (13) nnø stiv b klar luft (01) ø laber klar luft (09) nø b klar luft (21) stille diset 

luft 

18,4 

15 sø 769,6 (13) sø mest stille klar luft (01) ssø mest stille klar luft (09) ssø b klar luft (21) 

øsø b klar luft 

19,6 

16 øsø 768,0 (13) øsø mest stille klar luft (01) øsø laber klar luft (09) stille klar luft (21) stille 

diset luft 

Nr. Tulstrup: ”en uhørt stærk varme og tørring” 

20,6 

17 ssø 767,4 (13) ssø laber og stille klar luft (01) ssø laber og stille klar luft (09) ssø laber og 

stille klar luft (21) sø laber og stille klar luft 

Nr. Tulstrup: ”en uhørt stærk varme og tørring” 

Ærøskøbing: ”stærkt tordenvejr med regn” 

19,0 

18 ssø 769,2 (13) ssø laber klar luft (01) stille klar luft (09) sø laber klar luft (21) sø laber klar 

luft 

Nr. Tulstrup: ”en uhørt stærk varme og tørring” 

17,4 

19 sø 766,8 (13) sø laber diset luft (01) sø stiv b diset luft (09) sø laber diset luft (21) sø stiv 

b diset luft 

Nr. Tulstrup: ”om aftenen kom lidt regn” 

17,7 

20 sø 763,0 (13) sø m diset luft (01) sø stiv b diset luft (09) sø m diset luft (21) s stiv b 

stærke regnbyger 

18,4 

21 nnv 759,0 (13) nnv laber klar luft (01) sv laber diset luft og regn (07) sø mest stille regn 

(21) stille diset luft 

21,2 

22 ssv 749,6 (13) ssv stiv kuling tyk luft med stærke regnbyger (01) sø mest stille diset luft 

(08) sø tiltagende kuling fra laber regn og torden (21) sv laber klar luft 

17,0 

23 ssv 755,8 (13) ssv b klar luft (01) ssø laber tyk luft (09) sv tiltagende kuling tyk luft (21) 

ssv b klar luft 

17,4 

24 sv 749,8 (13) sv m blandet luft med regnbyger (01) sv b diset luft (09) sv m klar luft (21) 

ssv laber regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn” 

17,7 

25 nv 750,5 (13) nv laber blandet luft (01) sv laber diset luft (09) sv laber tyk luft og 

regnbyger (21) nv mest stille diset luft 

15,2 

26 nnv 758,0 (13) nnv laber klar luft (01) v mest stille diset luft (09) nv mest stille klar luft 16,8 
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(21) stille klar luft 

27 v 758,8 (13) v b klar luft (01) sv laber klar luft (09) vsv b klar luft (21) sv laber klar luft 

Nr. Tulstrup: ”regn om natten, om dagen for det meste tørvejr” 

16,5 

28 ssv 748,4 (13) ssv b klar luft (01) sv laber klar luft (09) sv laber klar luft (21) ssø laber 

diset luft med regn 

15,2 

29 ssø 751,6 (13) ssø stiv b tyk luft (01) sv laber klar luft (08) s laber tyk luft (21) ssø stiv m 

tyk luft 

Elsmark på Als: ”5 mennesker drukner ved Fynsland, det var et forfærdeligt vejr 

med storm af sydvest” 

13,7 

30 n 758,0 (13) n laber klar luft (01) ssv laber diset luft (09) s laber diset luft (21) nø laber 

blandet luft 

16,5 

 

Juni 1789 

Temperatur: 16,7 gr. C 

Tryk: 758,9 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juli 1789 

 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Bornholm” fortøjet på Helsingør rhed.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1789. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 nnø 756,4 (13) nnø b tyk luft og regn (01) nø stiv b diset luft med regn (09) nnø m diset 

luft med regn (17) sø b blandet luft (21) sø mest stille blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom megen regn” 

Stavnsholt: ”nogenlunde godt vejrlig i første halvdel af juli, da kirsebærrerne 

modnedes, men sidste halvdel af juli var meget urolig” 

11,4 

2 ønø 756,2 (13) ønø laber blandet luft (01) sø laber diset luft med regnbyger (05) ønø 

variabel kuling regnbyger (09) ønø variabel kuling blandet luft (21) ønø laber 

regn 

13,0 

3 nv 758,0 (13) nv b klar luft (01) ønø laber blandet luft (09) mest stille blandet luft (21) 17,0 
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vsv laber klar luft 

4 var 763,0 (13) var regnbyger (01) vsv laber klar luft (09) sv laber tyk luft og regn (20) m 

mest stille regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

Stavnsholt: ” Fra den 4. juli til den 27. juli i København med kirsebær. Hos de 

fleste slog kirsebærrene fejl, derfor fik man så god en betaling.” 

18,0 

5 s 767,2 (13) s mest stille klar luft (01) s laber klar luft (08) s laber klar luft (19) ssø b 

klar luft 

20,1 

6 ssø 766,2 (13) ssø b klar luft (01) ssø b klar luft (09) ssø laber klar luft (21) øsø stiv b klar 

luft 

19,8 

7 s 764,8 (13) s mest stille klar luft (01) øsø laber diset luft (09) ssø laber klar luft (21) 

stille klar luft 

20,5 

8 sv 764,8 (13) sv laber klar luft (01) stille klar luft (09) stille klar luft (21) stille klar luft 21,1 

9 vnv 765,5 (13) vnv b klar luft (01) stille blandet luft (04) s laber diset luft med regn (09) 

ssv laber diset luft med regn (21) nv b klar luft 

18,9 

10 nv 765,5 (13) nv b klar luft (01) v laber blandet luft (05) vnv laber regn (09) c b klar luft 

(21) sv laber klar luft 

15,8 

11 ssv 759,8 (13) ssv b tyk luft og regn (01) vsv mest stille tyk luft (09) ssv b tyk luft og 

regnbyger (17) sv b tyk luft og regn (21) vsv laber klar luft 

18,0 

12 vsv 762,4 (13) vsv laber klar luft (01) vsv b blandet luft (09) sv b klar luft (21) ssv laber 

blandet luft 

19,2 

13 s 756,2 (13) s laber klar luft (01) s b tyk luft (05) ssø stiv b tyk luft og regn (09) sø rm 

blandet luft (21) s mest stille klar luft 

20,5 

14 ssv 758,6 (13) ssv b blandet luft (01) stille klar luft (09) s laber blandet luft (21) ssv stiv b 

regn 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at høste hø” 

20,1 

15 v 761,2 (13) v laber klar luft (01) v laber blandet luft (05) nnv laber tyk luft og regn (09) 

v laber klar luft (21) sv laber klar luft 

19,2 

16 s 763,0 (13) s m klar luft (01) sv laber diset luft (09) sv b diset luft (19) sø b klar luft 20,1 

17 ssv 758,6 (13) ssv b blandet luft (01) ssø stiv m blandet luft (09) s rm blandet luft (17) vsv 

laber blandet luft med regnbyger (21) vsv laber blandet luft med regnbyger 

21,7 

18 nnv 758,6 (13) nnv laber tyk luft og regn (01) stille regnbyger (09) nnø mest stille klar luft 

(21) nnø laber tyk luft og regn 

17,0 
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19 n 754,0 (13) n b tyk luft og regn (01) nnø laber tyk luft og regn (09) nnv laber tyk luft og 

regn (21) nnø b tyk luft og regn 

16,7 

20 nnv 751,8 (13) nnv laber tyk luft og regn (01) nv b tyk luft og regn (09) nnv b tyk luft og 

regn (21) n laber tyk luft og regn 

17,0 

21 vnv 749,2 (13) vnv b tyk luft og regn (01) nnv stiv b stærke regnbyger (05) nv m tyk luft 

og regn (09) vnv b tyk luft og regn (21) vnv b tyk luft og regn 

15,1 

22 vnv 759,8 (13) vnv laber klar luft (01) nv laber tyk luft (09) vnv laber tyk luft (21) v laber 

klar luft 

13,6 

23 ssv 757,0 (13) ssv laber klar luft (01) stille klar luft (09) stille klar luft (21) ssø laber diset 

luft 

Stavnsholt: ”godt vejrlig for høhøst” 

Norge: ”i Norge fra 23. - 29. juli grufulde tordenvejr med store hagl og styrt-

regn, der forårsagede katastrofale oversvømmelser” 

16,7 

24 ssv 756,8 (13) vsv laber tyk luft og regn (01) s laber diset luft (05) s mest stille regn (09) s 

mest stille regn (21) ssv b klar luft 

19,2 

25 nnv 761,0 (13) nnv frisk kuling klar luft (01) ssv laber klar luft (09) v laber regn (21) stille 

klar luft 

15,5 

26 sø 760,5 (13) sø frisk b klar luft (01) sv laber klar luft (09) sv b klar luft (20) ønø frisk b 

klar luft 

Stavnsholt: ”bedre vejrlig for høhøst, derefter fulgte regn, især den 29. juli” 

18,6 

27 nv 759,2 (13) nv laber klar luft (01) nv laber blandet luft (05) nnv laber tyk luft og regn 

(09) nnv laber blandet luft (21) nnv laber klar luft 

16,7 

28 nnv 759,4 (13) nnv laber blandet luft med regn (01) stille klar luft (09) stille klar luft (21) ø 

laber blandet luft 

19,5 

29 nv 757,0 (13) nv b tyk luft (01) n laber tyk luft og regn (03) n laber klar luft (09) nnø b 

tyk luft (15) nø variabel kuling torden, lynild, regn- og haglbyger (21) nnv 

variabel kuling regn  

Stavnsholt: ”megen regn” 

Helsingør: ”stærk torden og hagl” 

16,7 

30 nv 760,5 (13) nv b blandet luft (01) n laber tyk luft (09) nnv b blandet luft (21) nv laber 

blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr, men høhøsten var generelt både våd og vanskelig” 

16,7 

31 vnv 762,0 (13) vnv laber klar luft (01) nv laber klar luft (09) vnv laber klar luft (21) stille 

klar luft 

17,0 
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Juli 1789 

Temperatur: 17,8 gr. C 

Tryk: 759,8 mm Hg 

 

 vind tryk  

August 1789 

 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Bornholm” fortøjet på Helsingør rhed.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1789. Luft-

trykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 ssv 761,2 (13) ssv laber klar luft (01) s laber klar luft (09) ssø laber klar luft (21) ø laber 

klar luft 

Stavnsholt: ”fagert høhøstvejr i de første 6 dage af august og vi kørte høet tørt 

hjem” 

19,0 

2 vnv 761,2 (13) vnv b blandet luft (01) ønø laber blandet luft (09) nø laber klar luft (21) nv 

laber blandet luft 

17,4 

3 nnv 768,0 (13) nnv b klar luft (01) nnv laber blandet luft (09) nv laber klar luft (21) vnv 

laber klar luft 

18,1 

4 sv 768,8 (13) sv b klar luft (01) vnv laber klar luft (09) nv laber klar luft (21) vnv laber 

klar luft 

17,8 

5 nnv 768,4 (13) nnv laber klar luft (01) v laber klar luft (09) nv laber klar luft (21) nv laber 

klar luft 

19,0 

6 ssv 763,2 (13) ssv m blandet luft (01) stille blandet luft (09) ssv b klar luft (17) vsv m tyk 

luft og regnbyger (21) vsv rm tyk luft og regnbyger 

Stavnsholt: ”begyndt at høste korn” 

16,8 

7 v 760,5 (13) v rm stærke regnbyger (01) vnv rm tyk luft og regnbyger (09) vnv rm 

blandet luft (21) nv u stærke regnbyger 

12,8 

8 nø 756,4 (13) nø 3 rm blandet luft (01) nv 3 rm stærke regnbyger (09) n 3 rm blandet luft 

(21) n b blandet luft 

Helsingør: ”natten til den 8. august stærk nordnordvestenstorm med overmåde 

stærk regn” 

13,7 



 

 

 

264 

9 nnv 766,0 (13) nnv b klar luft (01) nv b blandet luft (09) nv b blandet luft (21) nnv b klar 

luft 

18,4 

10 n 767,0 (13) n b klar luft (01) nnv laber klar luft (09) nnv laber klar luft (21) øsø b klar 

luft 

Nr. Tulstrup: ”i den uge meget smukt vejr” 

20,6 

11 nnv 768,8 (13) nnv b klar luft (01) ø laber klar luft (09) n laber klar luft (21) nø laber klar 

luft 

19,0 

12 n 768,6 (13) n frisk kuling stærke regnbyger (01) ø laber diset luft (09) nnv laber diset 

luft (21) sø laber klar luft 

Stavnsholt: ”kl.15 faldt en forfærdelig stor tordenregn, indtil da havde vi fået 

bundet kornet godt op, og var begyndt at køre det ind om formiddagen den 12. 

juli” 

19,3 

13 ø 768,6 (13) ø laber blandet luft (01) ø laber klar luft (09) nø laber klar luft (17) var 

tiltagende kuling fra laber med stærke tordenbyger (20) ø laber blandet luft 

Stavnsholt: ”stærk torden og regn om eftermiddagen” 

18,1 

14 stille 767,4 (13) stille klar luft (01) ø laber blandet (05) øsø laber småregn (09) stille klar 

luft (21) stille diset luft 

Stavnsholt: ”nogen regn. Dermed var de syv uger, som skulle få vejr som på 

syvsoverdagen, forbi.” 

19,3 

15 nø 766,4 (13) nø laber klar luft (01) stille diset luft (09) nnv laber klar luft (21) stille klar 

luft 

Stavnsholt: ”godt vejr” 

20,3 

16 nnv 768,2 (13) nnv laber regnbyger (01) stille klar luft (09) stille klar luft (21) stille klar 

luft 

Stavnsholt: ”godt vejr” 

19,9 

17 nnv 770,5 (13) nnv laber klar luft (01) stille klar luft (09) n laber klar luft (21) vnv laber 

klar luft 

Stavnsholt: ”godt vejr” 

Nr. Tulstrup: ”høstet byg” 

20,3 

18 sv 769,2 (13) sv laber klar luft (01) stille klar luft (09) v laber klar luft (21) stille klar luft 

Stavnsholt: ”godt vejr” 

19,0 

19 vnv 766,2 (13) vnv laber klar luft (01) stille klar luft (09) nv mest stille klar luft (21) vnv 

laber klar luft 

Stavnsholt: ”godt vejr” 

Nr. Tulstrup: ”høstet byg” 

19,3 
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20 vnv 760,5 (13) vnv laber klar luft (01) stille klar luft (09) vnv laber klar luft (21) stille klar 

luft 

Stavnsholt: ”godt vejr. Kornhøsten fyldte rigelig. Boghveden gav kun lidt kerne. 

Høet gav godt.” 

Nr. Tulstrup: ”høstet havre” 

19,0 

21 ssø 759,2 (13) ssø laber klar luft (01) stille tyk luft (09) ssø laber blandet luft (21) ssø b 

diset luft 

21,2 

22 ssø 754,2 (13) ssø laber klar luft (01) sø stiv b diset luft (09) ssø stiv b klar luft (21) stille 

overtrukken luft med stærk lynild og torden 

Nr. Tulstrup: ”i den uge godt tørvejr” 

21,5 

23 nv 755,8 (13) nv laber tyk luft (01) s laber tyk luft (09) stille tyk luft (21) sv b tyk luft 

med torden 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at regne” 

Stavnsholt: ”der kom en stærk regn” 

20,6 

24 nv 759,8 (13) nv b blandet luft (01) s mest stille tyk luft og regn (09) øsø laber blandet 

luft (21) nv m blandet luft 

18,1 

25 nv 764,6 (13) nv b klar luft (01) nv b blandet luft (09) nv b blandet luft (21) stille klar luft 

Nr. Tulstrup: ”færdig med at høste rug” 

17,8 

26 v 766,6 (13) v laber klar luft (01) stille diset luft (09) vnv laber klar luft (21) stille klar 

luft 

Nr. Tulstrup: ”indkørt byggen” 

18,7 

27 n 764,6 (13) n b klar luft (01) v laber diset luft (09) v b tyk luft og regn (21) nv mest 

stille klar luft 

16,8 

28 n 767,2 (13) n laber klar luft (01) stille diset luft (09) nnv laber klar luft (21) nv mest 

stille klar luft 

16,5 

29 n 767,4 (13) n mest stille klar luft (01) stille diset luft (09) nnø laber klar luft (21) sø 

laber tyk luft 

17,8 

30 s 764,8 (13) s laber blandet luft (01) sø laber diset luft (09) sø laber tyk luft (21) sø b 

klar luft 

Nr. Tulstrup: ”meget stærk tørring. Indkørt al rugen og havren fra toften. Det 

fyldte så meget, at der ikke var plads til hveden i laden.” 

17,8 

31 øsø 763,0 (13) øsø laber regnbyger (01) øsø stiv b blandet luft (09) øsø stiv b regnbyger 

(21) ønø mest stille blandet luft 

19,0 
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August 1789 

Temperatur: 18,5 gr. C 

Tryk:764,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

September 1789 

 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Bornholm” fortøjet på Helsingør 

rhed.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observatio-

ner fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1789. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 øsø 760,8 (13) øsø b blandet luft (01) ø laber diset luft (09) sø b klar luft (21) sø laber 

blandet luft 

Stavnsholt: ”meget uroligt vejrlig i september” 

16,3 

2 ssø 759,8 (13) ssø mest stille klar luft (01) stille klar luft (09) nø laber klar luft (21) stille 

diset luft 

Klemensker: ” i dag blev vi færdige med at høste, vi fik 13 læs rug, 22 læs 

byg, 12 læs ærter og 59 læs havre. Dette år var det en god frugtbar sommer og 

en god tør høst i det meste af tiden.” 

19,8 

3 ssø 758,0 (13) ssø stiv b blandet luft (01) ø laber diset luft (09) sø laber diset luft (21) sø 

laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom en meget stærk regn, som blev ved hver dag i den uge” 

Stavnsholt: ”regn” 

18,5 

4 s 757,2 (13) s b blandet luft (01) sø laber tyk luft (09) s laber klar luft (17) ssø b regn 

(21) s b klar luft 

Stavnsholt: ”regn” 

20,7 

5 sv 757,4 (13) sv laber blandet luft (01) s laber klar luft (09) ssv laber klar luft (17) ssv 

laber småregnbyger (21) vsv stiv m småregnbyger 

Stavnsholt: ”regn” 

19,5 

6 vsv 756,8 (13) vsv b blandet luft (01) ssv b tyk luft og regn (09) vsv m blandet luft med 17,9 
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regn (21) nv laber regn 

7 nv 759,4 (13) nv b klar luft (01) nnv laber blandet luft (09) vnv laber regnbyger (21) 

vnv laber klar luft 

15,7 

8 v 760,5 (13) v laber klar luft (01) nv laber diset luft (09) nv laber klar luft (21) v b tyk 

luft og regn 

16,3 

9 sv 760,5 (13) sv b tyk luft (01) v b tyk luft og regn (09) vsv m tyk luft og regn (18) nnv 

3 rm tyk luft (21) nv u klar luft 

Nr. Tulstrup: ”overmåde stærk blæst” 

Stavnsholt: ”fra den 9. - 12. september god tørring i vejret” 

15,1 

10 nv 764,6 (13) nv laber klar luft (01) nv m klar luft (09) vnv laber klar luft (21) v mest 

stille klar luft 

Nr. Tulstrup: ”indkørt boghveden” 

18,2 

11 ssv 760,5 (13) ssv laber klar luft (01) v mest stille klar luft (09) sv laber klar luft (21) 

nnv stiv b tyk luft 

18,8 

12 nnv 764,6 (13) nnv 3 rm blandet luft (01) nv m tyk luft (09) nv 3 rm blandet luft (21) nnv 

laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”fik flyttet hveden indendørs” 

16,3 

13 v 771,2 (13) v b klar luft (01) stille diset vejr (09) v b regnbyger (21) sv laber klar luft 

Stavnsholt: ”også godt vejr den 13. og 14. september, men derefter en uges tid 

med stærke regnbyger, derefter skiftede det til en 3- 4 dage med skønt tørvejr, 

derpå blev vejret igen uroligt” 

16,6 

14 ssv 766,8 (13) ssv stiv b klar luft (01) vsv laber klar luft (09) ssv b klar luft (21) ssø m 

klar luft 

17,9 

15 ssø 758,8 (13) ssø 3 rm tyk luft (01) ssv rm klar luft (09) øsø 3 rm tyk luft med 

regnbyger ((21) sv laber klar luft 

16,0 

16 stille 760,8 (13) stille klar luft (01) sv mest stille klar luft (09) stille klar luft (21) stille 

klar luft 

Nr. Tulstrup: ”vinden mest i syd, sydøst og sydvest” 

16,6 

17 stille 758,0 (13) stille diset luft (01) sø laber diset luft (09) ssø mest stille diset luft (21) 

nnø laber diset luft 

16,6 

18 øsø 748,0 (13) øsø 3 rm tyk luft og regn (01) nø b blandet luft (09) nø rm blandet luft 

(21) s 2 rm tyk luft 

15,7 

19 ssv 747,0 (13) ssv m blandet luft (01) s m tyk luft (05) ssv 2 rm tyk luft og regn (09) ssv 12,0 
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u blandet luft (21) ssø m tyk luft med regn og hagl 

20 øsø 746,2 (13) øsø 3 rm tyk luft og regn (01) ssø m tyk luft og regn (09) sø m tyk luft og 

regn (21) ø 3 rm tyk luft og regn 

10,7 

21 nv 749,2 (13) nv laber klar luft (01) ø m tyk luft (09) n stiv b tyk luft (21) nv laber klar 

luft 

11,3 

22 v 758,2 (13) v b blandet luft og regn (01) nv b klar luft (09) nnv b klar luft (21) vsv b 

regn 

11,0 

23 vnv 758,2 (13) vnv laber klar luft (01) vsv laber blandet luft (09) vnv laber klar luft (17) 

nv laber regn (21) nnv laber blandet luft og regn 

12,0 

24 n 764,8 (13) n laber klar luft (01) n laber blandet luft og regn (09) nnø laber blandet 

luft og regn (21) nnv laber klar luft 

11,3 

25 nv 770,5 (13) nv laber klar luft (01) s mest stille klar luft (09) nnv mest stille klar luft 

(21) vsv laber diset luft 

Nr. Tulstrup: ”pløjet til rug” 

13,8 

26 vnv 768,2 (13) vnv laber blandet luft og regn (01) v laber diset luft (09) nv laber klar luft 

(21) vnv laber blandet luft og regn 

14,8 

27 v 763,0 (13) v laber tyk luft og regn (01) vnv laber blandet luft (09) vnv laber regn 

(21) vsv laber tyk luft og regn 

14,5 

28 nv 754,8 (13) nv rm blandet luft med haglbyger (01) sv laber diset luft (08) nv stiv b 

tyk luft og regn (21) vnv m blandet luft med haglbyger  

12,9 

29 sv 756,8 (13) sv b blandet luft (01) vnv b blandet luft (09) sv laber tyk luft (21) ssv 

laber blandet luft  

12,6 

30 v 754,2 (13) v rm regnbyger (01) sv laber blandet luft (09) ssv rm tyk luft (21) sv laber 

regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”regn af og til. Pløjet til rug.” 

12,0 

 

September 1789 

Temperatur: 15,4 gr. C 

Tryk: 759,2 mm Hg 
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 vind tryk  

Oktober 1789 

 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Bornholm” fortøjet på Helsingør rhed.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1789. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 ssø 749,6 (13) ssø 3 rm blandet luft (01) ssv b diset luft (09) s m blandet luft (17) ssø u 

regnbyger (21) sø u stærke regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”regn om eftermiddagen, sået rug” 

Stavnsholt: ” oktober begyndte med regn og storm” 

13,7 

2 s 749,2 (13) s 3 rm klar luft (01) s u blandet luft (09) ssv 3 rm blandet luft (21) sø 3 rm 

klar luft 

12,2 

3 ssv 742,4 (13) ssv 2 rm blandet luft (01) sø u klar luft (09) sø u blandet luft (21) ssv m 

klar luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn” 

Stavnsholt: ”ondt vejr om formiddagen, godt vejr om eftermiddagen” 

11,6 

4 sv 749,0 (13) sv b klar luft (01) sv stiv b klar luft (09) ssv b klar luft (21) sv b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn om eftermiddagen” 

Stavnsholt: ”godt vejr” 

13,4 

5 stille 749,2 (13) stille tyk luft og regn (01) s laber klar luft (09) ø laber tyk luft og regn (21) 

nnø laber regn 

Stavnsholt: ”regn, begyndt at så rug” 

Nr. Tulstrup: ”sået rug på heden” 

11,2 

6 ssv 746,8 (13) ssv laber klar luft (01) stille blandet luft (09) sv laber klar luft (21) ssv 

laber klar luft 

Stavnsholt: ”regn” 

11,6 

7 s 748,2 (13) s stiv b klar luft (01) s laber klar luft (09) ssv laber klar luft (21) ssv stiv b 

klar luft 

Stavnsholt: ”regn” 

12,5 

8 sv 756,8 (13) sv stiv b klar luft (01) ssv laber klar luft (09) ssv b klar luft (21) sø stiv b 

klar luft 

11,6 
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Stavnsholt: ”godt vejr” 

9 sø 756,8 (13) sø m blandet luft (01) ssø laber blandet luft (09) øsø stiv b blandet luft (21) 

ssø rm klar luft 

Stavnsholt: ”den 9.-15. oktober godt vejrlig” 

13,7 

10 s 757,4 (13) s rm klar luft (01) sø m klar luft (09) ssø rm klar luft (21) ssv b klar luft 12,8 

11 ssv 762,4 (13) ssv laber klar luft (01) sv laber diset luft (09) ssv laber klar luft (21) sv 

laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

12,8 

12 øsø 759,2 (13) øsø laber tyk luft (01) s laber diset luft (09) øsø laber klar luft (20) sø b 

overtrukken luft 

13,4 

13 øsø 758,4 (13) øsø b klar luft (01) sø laber diset luft (09) sø b klar luft (21) sø stiv b klar 

luft 

13,1 

14 sø 758,6 (13) sø rm klar luft (01) sø laber blandet luft (09) sø m klar luft (21) øsø rm 

blandet luft 

13,4 

15 øsø 753,0 (13) øsø 3 rm klar luft (01) øsø rm blandet luft (09) øsø 3 rm klar luft (21) øsø 3 

rm klar luft 

13,1 

16 ø 754,6 (13) ø b klar luft (01) øsø m blandet luft (09) sø m klar luft (21) ønø laber klar 

luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

12,8 

17 nø 759,0 (13) nø laber tyk luft og regn (01) ønø laber blandet luft (09) ønø laber blandet 

luft (17) nø laber småregn (21) nø laber småregn 

Stavnsholt: ”færdig med at så rug” 

11,6 

18 nø 759,6 (13) nø laber blandet luft (01) nø laber tyk luft (09) nø laber blandet luft (17) 

nnø laber småregn (21) nnø laber småregn 

12,2 

19 nnv 760,5 (13) nnv laber diset luft (01) stille diset luft (09) nv mest stille diset luft (21) v 

laber diset luft 

Stavnsholt: ”den rug, der blev sået den 17. oktober, spirede allerede den 19. 

oktober, da den ikke havde ligget mere end 46 timer i jorden. Samme dag såede 

jeg kirsebær i kålhaven. De bær var meget modne, og de voksede godt det første 

forår.” 

13,1 

20 sv 765,8 (13) sv laber klar luft (01) stille diset luft (09) sv mest stille klar luft (21) s laber 

blandet luft 

13,4 

21 sø 770,5 (13) sø b klar luft (01) s laber blandet luft (09) ssø b klar luft (21) ssø m blandet 12,8 
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luft 

22 sø 771,2 (13) sø b blandet luft (01) ssø m blandet luft (09) sø m blandet luft (21) øsø 

laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”i den uge tørvejr” 

10,9 

23 sø 774,4 (13) sø laber tyk luft og regn (01) øsø laber blandet luft (09) ø laber småregn 

(17) sø laber tyk luft og regn (21) sø laber blandet luft 

Stavnsholt: ”tykt og ruget vejr, men dog ikke regn. Det siges, at når man får 

regn på denne Sørens dag, så slår rugen fejl.” 

  8,4 

24 øsø 776,4 (13) øsø laber tyk luft og regn (01) øsø tyk luft (09) øsø laber tyk luft (21) ønø 

laber tyk luft og regn 

  8,1 

25 øsø 779,0 (13) øsø laber klar luft (01) øsø laber diset luft (09) øsø laber klar luft (21) øsø 

laber klar luft 

10,3 

26 ssø 779,0 (13) ssø laber klar luft (01) øsø laber tyk luft (09) sø laber blandet luft (21) sø 

laber klar luft 

  9,4 

27 øsø 775,5 (13) øsø laber klar luft (01) sø laber diset luft (09) øsø laber klar luft (21) ø laber 

klar luft 

10,3 

28 sø 772,2 (13) sø laber klar luft (01) øsø laber tyk luft (09) øsø laber klar luft (21) s laber 

klar luft 

  8,4 

29 vsv 763,2 (13) vsv laber diset luft (01) ssv laber klar luft (09) sv mest stille klar luft (21) 

vsv laber klar luft 

  8,7 

30 sv 755,5 (13) sv b blandet luft (01) sv laber klar luft (09) vsv frisk kuling klar luft (17) 

vsv m tyk luft og regn (21) nnv laber tyk luft og regn 

  8,1 

31 nø 756,0 (13) nø frisk kuling klar luft (01) stille diset luft (09) ønø laber blandet luft (21) 

nø laber klar luft 

Stavnsholt: ”føllene tages på stald” 

  4,7 

 

Oktober 1789 

Temperatur: 11,3 gr. C 

Tryk: 760,4 mm Hg 

 

 vind tryk  

November 1789 

 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Bornholm” på Helsingørs rhed. Døgnets 

temp. 
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temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

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

1789. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-

vationerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

1 sv 767,0 (13) sv laber klar luft (01) nnø laber klar luft (09) nnø (21) vsv laber klar luft 

Stavnsholt: ”smukt vejr” 

  5,1 

2 s 767,0 (13) s stiv b klar luft (01) sv laber klar luft (09) ssv (21) sø laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr” 

  5,4 

3 ssø 748,6 (13) ssø stiv b blandet luft (01) øsø laber tyk luft (21) ssv mest stille klar luft   5,4 

4 ssv 751,8 (13) ssv laber klar luft (01) stille klar luft (09) sv klar luft (21) s laber klar luft 10,4 

5 ssø 747,0 (13) ssø b klar luft (01) ssø laber blandet luft (09) blandet luft (21) s b klar luft   8,2 

6 ssø 740,5 (13) ssø b tyk luft regnbyger (01) ssø laber blandet luft med regn (09) sø blandet 

luft med regn (21) sø b blandet luft 

  8,5 

7 s 738,6 (13) s laber klar luft (01) s laber diset luft (09) klar luft (21) ssv laber klar luft 

Stavnsholt: ”straks efter solopgang sås norden for solen en bisol, den følgende 

dag stærk regn. Rugen gav i alt 36 tdr. og byggen 65 tdr.”  

  7,6 

8 vnv 738,8 (13) vnv laber tyk luft regn (01) stille diset luft (09) nv regn (21) sv b tyk luft 

Stavnsholt: ”stærk regn” 

  6,6 

9 s 750,5 (13) s b klar luft (01) ssv laber tyk luft (09) ssv b klar luft (21) sv b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”lidt finregn” 

  5,4 

10 sv 756,4 (13) sv laber klar luft (01) ssv laber blandet luft (21) vsv laber blandet luft   6,3 

11 v 762,0 (13) v laber klar luft (01) vsv laber diset luft (09) vsv (21) v mest stille klar luft   6,0 

12 sø 761,2 (13) sø laber klar luft (01) stille diset luft (21) sø mest stille klar luft (09) regn   5,1 

13 ssø 759,6 (13) ssø laber klar luft (01) s laber klar luft (09) sø (21) sø frisk b blandet luft   6,0 

14 s 751,4 (13) s m blandet luft (01) ssø m tyk luft regnbyger (21) ssv laber tyk luft regn   6,3 

15 vsv 725,5 (13) vsv stiv b klar luft (01) sv laber tyk luft regn (21) vsv stiv b klar luft 

Klemensker: ”dette efterår var der en mængde nødder i skovene, så jeg solgte 44 

potter. De sidste 10 år har der ikke været så mange nødder i skovene. Jeg fik 7 

tdr. rug, jeg fik 18 tdr. havre på Sueager og fik 5 mark pr. td. for den bedste og 4 

  7,2 
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mark pr. td. for den mindste. Havren var lang, så der blev mindst 10 læs.” 

16 vsv 744,2 (13) vsv 3 rm blandet luft (01) sv laber blandet luft (09) sv b klar luft (15) sv u 

regnbyger (21) vsv m regnbyger 

Helsingør: ”stærk storm fra østsydøst” 

  6,0 

17 ssv 753,8 (13) ssv laber blandet luft (01) sv laber klar luft (21) sø laber blandet luft   6,3 

18 ønø 756,4 (13) ønø laber klar luft (01) sø laber diset luft (09) ø (21) nø laber klar luft   6,6 

19 ø 757,4 (13) ø rm tyk luft regn (01) ønø laber blandet luft (21) ønø rm tyk luft regn   7,6 

20 ø 761,4 (13) ø m tyk luft (01) ø b tyk luft regn (09) øsø b regn (20) sø rm tyk luft regn 

Stavnsholt: ”køer og tyr tages på stald, malkekøerne var allerede taget ind” 

  6,9 

21 ø 763,0 (13) ø m klar luft (01) ø rm tyk luft regn (09) ø rm klar luft (21) ønø laber klar 

luft 

Stavnsholt: ”studene tages på stald på grund af kulde, dog stadig hverken frost 

eller sne endnu, det kom i de følgende dage”  

  5,4 

22 nø 763,0 (13) nø laber klar luft (01) ønø laber klar luft (09) ønø (21) nnø laber klar luft   1,3 

23 ønø 764,8 (13) ønø m klar luft (01) nø laber klar luft (09) nø b klar luft (21) nø m klar luft -3,0 

24 nnø 771,0 (13) nnø laber klar luft (01) nø b klar luft (21) n laber blandet luft med sne -4,8 

25 nv 768,8 (13) nv laber tyk luft sne (01) nv mest stille klar luft (21) nv laber tyk luft sne 

Nr. Tulstrup: ”lidt sne og senere tøvejr igen” 

-3,6 

26 vsv 768,2 (13) vsv laber blandet luft (01) vnv laber blandet luft (21) v laber tyk luft tåget -0,1 

27 nnv 757,4 (13) nnv m diset luft (01) vnv laber blandet luft (09) nv (21) nnv b diset luft -1,4 

28 nv 762,4 (13) nv laber klar luft (01) nnv laber klar luft (09) nnv (21) nv laber klar luft -0,1 

29 nv 761,6 (13) nv b blandet luft (01) nv laber klar luft (17) nv m regn (21) nv b diset luft 

Stavnsholt: ”efter en uge med frost slår vejret om til stærk tø, regn og blæst” 

-2,3 

30 nv 764,6 (13) nv laber klar luft (01) nv laber diset luft (09) tyk luft (21) v laber klar luft  5,1 

 

November 1789 

Temperatur: 4,3 gr. C 

Tryk: 756,1 mm Hg 
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 vind tryk  

December 1789 

 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Bornholm” på Helsingørs rhed den 1.- 

17. december, 18. og 19. december under sejl mod København, den 20.-23. 

december til ankers på Københavns rhed, den 24. december under varpning og 

fortøjet i flådens leje. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på bag-

grund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 

21, gengivet under Året 1789. Lufttrykobservationerne er korrigerede på bag-

grund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne den 25. -31. decem-

ber er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 s 763,0 (13) s laber klar luft (01) vsv laber klar luft (09) ssv (21) ssø stiv b klar luft 

Stavnsholt: ”december begyndte meget godt med mildt og klart vejr, men slog 

over i regn” 

3,0 

2 s 763,0 (13) s b diset luft (01) ssø b klar luft (09) ssø b diset luft (21) ssø b diset luft 4,2 

3 s 764,8 (13) s laber blandet luft (01) ssø b blandet luft (21) ssv laber tyk luft regn 3,6 

4 s 768,0 (13) s laber tyk luft (01) sv laber tyk luft tåget (21) sv laber tyk luft småregn 4,2 

5 ssv 769,2 (13) ssv b tyk luft regn (01) ssv laber tyk luft (09) ssv b tyk luft regn (21) sv 

laber tyk luft regn 

Stavnsholt: ”regn hele dagen. Efter den 5. december temmelig godt vejr efter 

årstiden at regne indtil den 19. december.” 

5,5 

6 vsv 770,5 (13) vsv mest stille tyk luft (01) sv laber tyk luft regn (21) nv laber tyk luft tåget 5,5 

7 vnv 774,0 (13) vnv laber tyk luft (01) vsv laber tyk luft tåget (21) nv laber blandet luft 6,1 

8 v 773,8 (13) v laber tyk luft småregn (01) vnv laber tyk luft regn (21) v laber blandet luft 6,7 

9 v 773,0 (13) v b tyk luft (01) nv laber blandet luft (09) nv (21) vnv rm tyk luft regn 6,7 

10 nø 769,4 (13) nø b klar luft (01) nv 3 rm tyk luft (03) nnv u tyk luft (09) nnv m klar luft 

(21) stille klar luft 

3,0 

11 vnv 771,2 (13) vnv m blandet luft (01) stille klar luft (21) vnv rm blandet luft med småregn 5,8 

12 vnv 765,5 (13) vnv b klar luft (01) v m blandet luft (09) vnv b (21) vnv laber blandet luft 6,7 

13 ssv 768,6 (13) ssv mest stille diset luft (01) vnv laber blandet luft (09) vsv laber tyk luft 

regn (21) ssv mest stille diset luft 

5,5 
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14 ssv 762,4 (13) ssv b blandet luft (01) ssv laber blandet luft (21) ssv stiv b blandet luft 5,5 

15 ssv 748,0 (13) ssv stiv b blandet luft (01) sv b tyk luft (09) sv b (21) sv rm tyk luft regn 3,3 

16 ssv 739,8 (13) ssv m blandet luft (01) ssv m tyk luft (09) ssv m (21) sv m haglbyger 

Nr. Tulstrup: ”sydvestenvind” 

Helsingør: ”natten mellem den 15. og 16. december stærk sydsydvestlig blæst” 

4,5 

17 ssv 738,0 (13) ssv rm blandet luft (01) ssv rm tyk luft regn (17) 3 rm (22) sv 2 rm regn 

Helsingør: ”kl. 13 stærk sydvestlig blæst” 

4,2 

18 vnv 746,2 (13) vnv b blandet luft (01) sv rm tyk luft (05) vnv rm haglbyger (08) n 

haglbyger (21) v laber tyk luft 

4,8 

19 ssv 747,0 (13) ssv laber tyk luft regn (01) v laber tyk luft (21) sv laber tyk luft regn 

Stavnsholt: ”stærk regn og blæst” 

5,1 

20 nv 743,6 (13) nv b blandet luft (01) v laber blandet luft (09) regn (21) sv laber blandet luft 

Stavnsholt: ”regn og blæst” 

4,2 

21 sv 748,0 (13) sv b tyk luft regnbyger (01) v laber klar luft (09) sv (21) sv b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”af og til meget stærk regn” 

Stavnsholt: ”regn og blæst” 

5,5 

22 sv 746,4 (13) sv laber tyk luft regnbyger (01) vsv laber blandet luft (05) sv laber tyk luft 

 regn (21) vsv laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”finregn” 

Stavnsholt: ”regn og blæst” 

7,0 

23 nv 750,5 (13) nv laber diset luft (01) v laber klar luft (09) klar luft (19) sv laber småregn 

Stavnsholt: ”regn og blæst” 

7,0 

24 sv 748,0 (13) sv laber tyk luft regn (01) vsv laber tyk luft (09) sv laber tyk luft regn 

Nr. Tulstrup: ”sydvestlig vind og finregn, senere lidt klart og blæst” 

Stavnsholt: ”regn og blæst” 

Klemensker: ”juleaften og julenat var det temmelig storm fra vest” 

8,0 

25 v 747,4 Nr. Tulstrup: “sydvestlig blæst og regnbyger, siden noget klart iblandt med 

tøvejr, som ender året” 

Stavnsholt: ”klarere vejr og stærk sydvestenblæst” 

6,7 

26 v 754,0 Stavnsholt: ”klarere vejr og stærk sydvestenblæst” 5,1 

27 v 758,4 Stavnsholt: ”klarere vejr og stærk sydvestenblæst” 3,0 
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28 v 749,2 Stavnsholt: ”klarere vejr og stærk sydvestenblæst” 6,7 

29 v 747,4 Stavnsholt: ”klarere vejr og stærk sydvestenblæst” 5,1 

30 v 755,5 Stavnsholt: ”klarere vejr og stærk sydvestenblæst” 6,1 

31 s 756,2 Stavnsholt: ”klarere vejr og sydøstenvind. Fra den 27.-31. december undertiden 

regn om natten” 

7,3 

 

 

December 1789 

Temperatur: 5,3 gr. C 

Tryk: 757,4 mm Hg 
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Malet af Jens Juel ca. 1790 
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VEJRET I 1790  

 

 

1790 Temperatur 8,3 gr. C. Varmt år. Meget mildt i januar-marts, men vinterligt i april. Meget 

stærk storm den 13. februar. I juni et utal af guldsmede. 

 

Januar 

 

Meget varm.  

Det var mildt til den 17., der-

efter mere normalt. Stærkt sne-

vejr den 30. 

 

Temperatur: 2,8 gr. C 

Februar 

 

Helt usædvanlig varm.  

Kun lidt vinter den 9. og 10. 

Meget stærk storm ved Stavns-

holt og på Bornhom den 13. 

Stærk regn den 26.-28. 

 

Temperatur: 4,6 gr. C 

Marts 

 

Meget varm. 

Meget tør. Lidt vinter fra den 

1.-6. Meget høje temperaturer 

fra den 18.-28. 

 

Temperatur: 5,8 gr. C 

April 

 

Meget kold. 

Vinterligt koldt indtil den 25. 

Stærkt snefald den 13. og 14. 

Snestorm den 17.-18. NØ-vind 

fra den 1.-21. 

 

Temperatur: 2,9 gr. C 

Maj 

 

Meget varm.  

Meget solrig. Jorden var tør. 

Varmt fra den 25.-30. Den 26. 

stærkt tordenvejr og skylleregn 

ved Stavnsholt, derefter tørt i 

resten af måneden. 

 

Temperatur: 12,0 gr. C 

Juni 

 

Normal.  

Meget solfattig. Stærk regn den 

5., 6., 9. og 26. Den 23. stærk 

tordenregn ved Nr. Tulstrup. 

Tordenvejr den 20. Varmt den 

10. og 23. Køligt fra den 5.-8., 

13.-18. og fra den 27.-30. Om-

kring den 10. et utal af guld-

smede. 

 

Temperatur: 13,9 gr. C 

Juli 

 

Normal.  

Meget solfattig. Det blev først 

rigtigt sommerligt fra den 27., 

og det var koldt den 22. og 23. 

Stærk regn den 2., 3., 10. og 

14. Den 7. og 29. stærk torden 

ved Nr. Tulstrup. Uroligt vejr 

og blæsende fra den 20.-23. 

 

Temperatur: 15,9 gr. C 

 

August 

 

Normal.  

Solfattig. Kun varmt den 17., 

køligt og blæsende fra den 22. 

Stormende ved Helsingør den 

21. og 22. Regnfuldt i begyn-

delsen af måneden. Stærk regn 

den 22., 29. og 31. 

 

Temperatur: 15,4 gr. C 

September 

 

Meget varm.  

Meget solfattig. Vestenvind. 

Stærk regn den 1., 2., 7., 10., 

11., 16. og 25. Natten mellem 

den 15.-16. stærkt tordenvejr 

ved Stavnsholt og Øresund og 

igen tordenvejr dér den 20. 

Stormende ved Helsingør den 

27. 

 

Temperatur: 13,8 gr. C 
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Oktober 

 

Normal.  

Næsten sommerligt i den første 

uge. Koldt i de sidste dage af 

måneden. Stormende ved Hel-

singør den 12. og 13. 

 

Temperatur: 8,8 gr. C 

November  

 

Meget kold.  

Megen NØ-vind. Temperatu-

ren var i hele måneden under 

det normale. Vinter fra den 27. 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 2. 

 

Temperatur: 2,7 gr. C 

December 

 

Normal.  

Hovedsageligt vestlige vinde, 

med vekslende vejr mellem 

frost og tø. Der faldt en stor 

dyne sne den 18., men sneen 

smeltede bort igen fra den 22. 

Den 25. stærk regn. 

 

Juleaften: Klart, mildt tøvejr og 

vestenvind. 

 

Nytårsaften: Overskyet med 

lidt sne. 

 

Temperatur: 1,4 gr. C 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1790 

 

 

ÅRET 1790 

 

Lufttrykket er angivet i tommer kviksølvshøjde i Torricellis rør, temperaturen et målt i grader R., kl. 

07, 12, eller 21 på Observatoriet på Rundetårn, (se bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-

1800”). 

 

Observatoriet 

 

Den 1. januar søndenvind, lufttryk: 27.11.9, temperatur: 5 grader 

Den 2. januar vestenvind, lufttryk: 28.5.6, temperatur: 3½ grad 

Den 3. januar ssv-vind, lufttryk: 28.5.2, temperatur: 3 grader 

Den 4. januar ønø-vind, lufttryk: 28.5.2, temperatur: 5½ grad 

Den 5. januar vsv-vind, lufttryk: 28.6.7, temperatur: 3 ¾ grad 

Den 6. januar nv-vind, lufttryk: 28.6.1, temperatur: 4 grader 

Den 7. januar nv-vind, lufttryk: 28.6.0, temperatur: 5 grader 

Den 8. januar nordenvind, lufttryk: 28.6.4, temperatur: 3½ grad 

Den 9. januar nv-vind, lufttryk: 28.6.5, temperatur: 3½ grad 

Den 10. januar nnv-vind, lufttryk: 28.5.6, temperatur: 2 ¼ grad 

Den 11. januar vsv-vind, lufttryk: 28.3.0, temperatur: 4 grader 

Den 12. januar vestenvind, lufttryk: 28.2.0, temperatur: 5 grader 

Den 13. januar vestenvind, lufttryk: 28.0.0, temperatur: 7½ grad 

 

 

Observatoriet 

 

Den 14. januar vsv-vind, lufttryk 28.3.3, temperatur 6 grader 

Den 15. januar østenvind, lufttryk 28.5.0, temperatur 2 ¼ grad 

Den 16. januar sø-vind, lufttryk 28.6.6, temperatur 3 ¾ grad 

Den 17. januar uvis vind, lufttryk 28.10.0, temperatur 3 ¼ grad 

Den 18. januar nø-vind, lufttryk 28.9.1, temperatur - 1 grad 

Den 19. januar nordenvind, lufttryk 28.8.6, temperatur - ½ grad 

Den 20. januar nordenvind, lufttryk 28.8.6, temperatur 2 ¼ grad 

Den 21. januar uvis vind, lufttryk 28.9.0, temperatur - ¼ grad 

Den 22. januar nv-vind, lufttryk 28.6.3, temperatur 2 grader 

Den 23. januar nv-vind, lufttryk 28.5.1, temperatur - ¼ grad 

Den 24. januar uvis vind, lufttryk 28.3.8, temperatur 2 grader 

 

Nexø, 14. december 1789 

 

9. december 1789 stærk storm med stranding. 

 

Observatoriet 

 

Den 25. januar nø-vind, lufttryk 28.1.3, temperatur 0 grader 

Den 26. januar nø-vind, lufttryk 28.3.2, temperatur 1 grad 
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Den 27. januar søndenvind, lufttryk 27.10.8, temperatur - ¼ grad 

Den 28. januar ssv-vind, lufttryk 27.8.8, temperatur 1 ¾ grad 

Den 29. januar ssv-vind, lufttryk 27.5.1, temperatur 1 grad  

Den 30. januar vsv-vind, lufttryk 27.5.9, temperatur - 2 grader 

Den 31. januar nordenvind, lufttryk 27.8.5, temperatur - 7 grader 

 

Indberetning fra Øster- og Nordlandet på Island, juli og september 1789 

 

Indtil nytår 1788-89 den ønskeligste vinter, men derpå fulgte alle de ulykker, som Grønlands is og 

jøkler kan udgyde, med uhørt mængde sne, storm og frost, som varede lige til Kristi 

Himmelfartsdag. Strengt forår, hvor lammene døde. Græsvæksten var den sletteste på grund af 

nordøstlige-vinde.”om sidste vinters græsselighed.” Sommeren var alt til hundedagene meget kold 

med nordøstlige-vinde. Fra den 14. -16. juli sneede det i fjeldene, men i Bøygden var det stærk 

frost. Vedvarende fugtigt og tåget vejr om sommeren. 

 

Observatoriet 

 

Den 1. februar vestenvind, lufttryk 28.0.6, temperatur - 3 ¾ grad 

Den 2. februar vestenvind, lufttryk 28.1.3, temperatur 2 ¾ grader 

Den 3. februar vestenvind, lufttryk 28.4.9, temperatur 3½ grad 

Den 4. februar nordenvind, lufttryk 28.5.0, temperatur 4 grader 

Den 5. februar vestenvind, lufttryk 28.4.7, temperatur 6 grader 

Den 6. februar nnø-vind, lufttryk 28.4.1, temperatur 5 grader 

Den 7. februar nv-vind, lufttryk 28.1.8, temperatur 5 ¾ grad 

Den 8. februar nv-vind, lufttryk 28.0.6, temperatur 4 grader 

Den 9. februar østenvind, lufttryk 28.1.9, temperatur - 2 grader 

Den 10. februar vestenvind, lufttryk 28.0.6, temperatur - 5 grader 

 

Observatoriet 

Den 11. februar vestenvind, lufttryk 27.11.9, temperatur 4½ grad 

Den 12. februar vestenvind, lufttryk 27.10.0, temperatur 3 ¾ grad 

Den 13. februar vnv-vind, lufttryk 27.11.6, temperatur 4 grader 

Den 14. februar nv-vind, lufttryk 28.2.1, temperatur 6 ¼ grad 

Den 15. februar nv-vind, lufttryk 27.11.6, temperatur 5 ¼ grad 

Den 16. februar vestenvind, lufttryk 28.4.0, temperatur 5 grader 

Den 17. februar vestenvind, lufttryk 28.2.7, temperatur 5 ¼ grad 

Den 18. februar vestenvind, lufttryk 28.4.0, temperatur 5 grader 

Den 19. februar vestenvind, lufttryk 28.6.0, temperatur 4 ¾ grad 

Den 20. februar vestenvind, lufttryk 28.7.2, temperatur 4½ grad 

Den 21. februar nv-vind, lufttryk 28.6.7, temperatur 6 grader 

Den 22. februar nv-vind, lufttryk 28.4.0, temperatur 5 grader 

Den 23. februar nv-vind, lufttryk 28.3.7, temperatur 6 grader 

Den 24. februar vnv-vind, lufttryk 28.3.7, temperatur 6 ¼ grad 
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Observatoriet 

 

Den 25. februar vestenvind, lufttryk 28.3.0, temperatur 5 ¾ grad 

Den 26. februar vestenvind, lufttryk 28.1.5, temperatur 6 grader 

Den 27. februar nv-vind, lufttryk 27.11.2, temperatur 5½ grad 

Den 28. februar nv-vind, lufttryk 27.10.6, temperatur ½ grad 

Den 1. marts nordenvind, lufttryk 28.2.8, temperatur 2 grader 

Den 2. marts nordenvind, lufttryk 28.4.8, temperatur 1 ¼ grad 

 

Observatoriet 

 

Den 3. marts vestenvind, lufttryk 28.3.9, temperatur 2 ¾ grad 

Den 4. marts nordenvind, lufttryk 28.5.0, temperatur 2 grader 

Den 5. marts østenvind, lufttryk 28.7.4, temperatur - 4 grader 

Den 6. marts vestenvind, lufttryk 28.5.9, temperatur 3 grader 

Den 7. marts uvis vind, lufttryk 28.7.2, temperatur 5 ¾ grader 

Den 8. marts nv-vind, lufttryk 28.7.2, temperatur 5½ grad 

Den 9. marts vnv-vind, lufttryk 28.5.5, temperatur 4½ grad 

Den 10. marts vnv-vind, lufttryk 28.5.8, temperatur 4 ¾ grad 

Den 11. marts vnv-vind, lufttryk 28.5.8, temperatur 5 grader 

Den 12. marts sv-vind, lufttryk 28.7.0, temperatur 5 ¾ grad 

Den 13. marts sv-vind, lufttryk 28.6.6, temperatur 6 ¾ grad 

Den 14. marts vnv-vind, lufttryk 28.4.1, temperatur 6 ¼ grad 

Den 15. marts nordenvind, lufttryk 28.5.7, temperatur 5 grader 

Den 16. marts nv-vind, lufttryk 28.8.8, temperatur 5½ grad 

 

Observatoriet 

 

Den 17. marts nv-vind, lufttryk 28.7.8, temperatur 6½ grad 

Den 18. marts nordenvind, lufttryk 28.7.0, temperatur 10 grader 

Den 19. marts nnø-vind, lufttryk 28.8.5, temperatur 8 grader 

Den 20. marts nordenvind, lufttryk 28.9.4, temperatur 9½ grad 

Den 21. marts nnv-vind, lufttryk 28.9.2, temperatur 7 ¼ grad 

Den 22. marts vestenvind, lufttryk 28.8.5, temperatur 8 ¾ grad 

Den 23. marts sø-vind, lufttryk 28.4.0, temperatur 7 ¾ grad 

 

Observatoriet 

 

Den 24. marts lufttryk 28.3.4, temperatur 8 ¾ grad, ssø-vind 

Den 25. marts lufttryk 28.3.6, temperatur 8 grader, sø-vind 

Den 26. marts lufttryk 28.4.0, temperatur 9 grader, østenvind 

Den 27. marts lufttryk 28.4.5, temperatur 9 ¾ grad, sø-vind 

Den 28. marts lufttryk 28.5.7, temperatur 9 ¼ grad, sø-vind 

Den 29. marts lufttryk 28.6.5, temperatur 6 ¾ grad, sø-vind 

Den 30. marts lufttryk 28.6.3, temperatur 7 ¼ grad, sø-vind 
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Observatoriet 

 

Den 31. marts lufttryk 28.7.5, temperatur 6 grader, sø-vind 

Den 1. april lufttryk 28.8.7, temperatur 5 grader, sø-vind 

Den 2. april lufttryk 28.9.2, temperatur 4 ¾ grad, øsø-vind 

Den 3. april lufttryk 28.8.0, temperatur 5 ¼ grad, østenvind 

Den 4. april lufttryk 28.6.8, temperatur 4½ grad, ønø-vind 

Den 5. april lufttryk 28.6.7, temperatur 4½ grad, østenvind 

Den 6. april lufttryk 28.5.0, temperatur 4 ¾ grad, nv-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 7. april lufttryk 28.4.4, temperatur 6½ grad, vsv-vind 

Den 8. april lufttryk 28.2.4, temperatur 5 ¼ grad, uvis vind 

Den 9. april lufttryk 28.2.6, temperatur 1 ¾ grad, østenvind 

Den 10. april lufttryk 28.1.1, temperatur 2 grader, østenvind 

Den 11. april lufttryk 27.10.0, temperatur 4½ grad, sø-vind 

Den 12. april lufttryk 27.10.5, temperatur 3 ¾ grad, sø-vind 

Den 13. april lufttryk 27.11.3, temperatur 2 ¾ grad, nø-vind 

 

Odense, 12. april 1790 

 

Efter at vi hele vinteren næsten hverken har haft frost eller sne, før nu på nogle uger, at nattefrosten 

begyndte med den vedholdende østenvind, og i 4 uger ingen regn er faldet, begyndte i eftermiddag 

et snefog af sydøst så alvorligt, at sneen næsten ligger en fod høj. Kirsebærtræerne (JER der må 

menes kræger eller mirabeller, da disse blomstrer medio april, mens kirsebærtræer først blomstrer 

medio maj) har alt over for 8 dage siden stået i blomst. Hvidtjørnen er fuldkommen udsprunget og 

mere. Rugen, som på høje sandede jorder allerede stod i fare, vil med denne sne komme sig igen. 

 

Observatoriet 

 

Den 14. april lufttryk 28.1.9, temperatur 4 grader, østenvind 

Den 15. april lufttryk 27.11.3, temperatur 4 grader, vsv-vind 

Den 16. april lufttryk 27.10.9, temperatur 3 ¾ grad, nnø-vind 

Den 17. april lufttryk 27.10.4, temperatur ½ grad, nø-vind 

Den 18. april lufttryk 28.1.2, temperatur 1 ¾ grad, nø-vind 

Den 19. april lufttryk 28.3.8, temperatur - 1 grad, nnø-vind 

Den 20. april lufttryk 28.4.6, temperatur 3 ¼ grad, nnv-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 21. april lufttryk 28.4.6, temperatur 6 grader, nv-vind 

Den 22. april lufttryk 28.4.0, temperatur 4 ¼ grad, østenvind 

Den 23. april lufttryk 28.3.6, temperatur 2 grader, østenvind 

Den 24. april lufttryk 28.2.6, temperatur 5 ¼ grad, sø-vind 

Den 25. april lufttryk 28.1.6, temperatur 5½ grad, sø-vind 

Den 26. april lufttryk 28.3.1, temperatur 7½ grad, sø-vind 

Den 27. april lufttryk 28.3.5, temperatur 9 grader, øsø-vind 
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Observatoriet 

 

Den 28. april lufttryk 28.3.3, temperatur 7 ¾ grad, ssø-vind 

Den 29. april lufttryk 28.1.5, temperatur 8 grader, ssø-vind 

Den 30. april lufttryk 28.0.0, temperatur 9 ¾ grad, søndenvind 

Den 1. maj lufttryk 28.2.3, temperatur 9 ¾ grad, søndenvind 

Den 2. maj lufttryk 28.1.9, temperatur 12½ grad, sø-vind 

Den 3. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 13 grader, sø-vind 

Den 4. maj lufttryk 28.1.9, temperatur 9 ¾ grad, sv-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 5. maj lufttryk 28.2.8, temperatur 8 grader, nø-vind 

Den 6. maj lufttryk 28.1.5, temperatur 13½ grad, sø-vind  

Den 7. maj lufttryk 28.3.1, temperatur 13½ grad, østenvind 

Den 8. maj lufttryk 28.2.9, temperatur 13 grader, nø-vind 

Den 9. maj lufttryk 28.2.9, temperatur 10 ¼ grad, østenvind 

Den 10. maj lufttryk 28.5.7, temperatur 12 ¼ grad, ønø-vind 

Den 11. maj lufttryk 28.7.1, temperatur 14 grader, øsø-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 12. maj lufttryk 28.7.6, temperatur 12 grader, nø-vind 

Den 13. maj lufttryk 28.6.7, temperatur 11½ grad, nø-vind 

Den 14. maj lufttryk 28.1.2, temperatur 10 ¾ grad, sv-vind 

Den 15. maj lufttryk 28.0.7, temperatur 10½ grad, nv-vind 

Den 16. maj lufttryk 28.3.3, temperatur 10½ grad, sv-vind 

Den 17. maj lufttryk 28.3.1, temperatur 11 ¾ grad, søndenvind 

Den 18. maj lufttryk 28.1.9, temperatur 12 ¼ grad, sv-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 19. maj lufttryk 28.2.9, temperatur 11 ¾ grad, sv-vind 

Den 20. maj lufttryk 28.2.2, temperatur 11½ grad, søndenvind 

Den 21. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 11 grader, uvis vind 

Den 22. maj lufttryk 28.2.7, temperatur 12½ grad, vestenvind 

Den 23. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 13 grader, søndenvind 

Den 24. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 12 ¼ grad, søndenvind 

Den 25. maj lufttryk 28.2.9, temperatur 15 ¼ grad, sv-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 26. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 15 ¼ grad, nø-vind 

Den 27. maj lufttryk 28.5.1, temperatur 13½ grad, østenvind 

Den 28. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 16 ¼ grad, nordenvind 

Den 29. maj lufttryk 28.5.1, temperatur 15 ¼ grad, nø-vind 

Den 30. maj lufttryk 28.4.5, temperatur 14½ grad, øsø-vind 
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Den 31. maj lufttryk 28.5.5, temperatur 11 ¾ grad, sø-vind 

Den 1. juni lufttryk 28.5.3, temperatur 14½ grad, sv-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 2. juni lufttryk 28.4.6, temperatur 15 ¼ grad, nv-vind 

Den 3. juni lufttryk 28.3.6, temperatur 13 ¾ grad, nv-vind  

Den 4. juni lufttryk 28.2.2, temperatur 13 ¼ grad, vestenvind 

Den 5. juni lufttryk 28.1.5, temperatur 11½ grad, nv-vind 

Den 6. juni lufttryk 28.1.3, temperatur 10½ grad, vsv-vind 

Den 7. juni lufttryk 28.1.5, temperatur 10½ grad, vestenvind 

Den 8. juni lufttryk 28.1.5, temperatur 11½ grad, vnv-vind 

Den 9. juni lufttryk 28.1.4, temperatur 16 ¼ grad, søndenvind  

Den 10. juni lufttryk 28.0.3, temperatur 17 ¼ grad, sv-vind 

Den 11. juni lufttryk 28.1.0, temperatur 12 ¾ grad, nordenvind 

 

Observatoriet 

 

Den 12. juni lufttryk 28.2.1, temperatur 14 grader, vestenvind 

Den 13. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 11½ grad, nv-vind (?) 

Den 14. juni lufttryk 28.4.2, temperatur 13 ¾ grad, nordenvind 

Den 15. juni lufttryk 28.5.0, temperatur 15½ grad, nv-vind 

Den 16. juni lufttryk 28.4.6, temperatur 12 grader, vnv-vind 

Den 17. juni lufttryk 28.4.0, temperatur 11½ grad, nv-vind 

Den 18. juni lufttryk 28.3.5, temperatur 11½ grad, nv-vind 

Den 19. juni lufttryk 28.5.4, temperatur 15 grader, sv-vind 

Den 20. juni lufttryk 28.5.2, temperatur 15 ¾ grad, vestenvind 

 

Observatoriet 

 

Den 21. juni lufttryk 28.5.3, temperatur 16 grader, vnv-vind 

Den 22. juni lufttryk 28.4.0, temperatur 17 grader, vestenvind 

Den 23. juni lufttryk 28.1.4, temperatur 19½ grad, ssv-vind 

Den 24. juni lufttryk 28.0.6, temperatur 14 ¾ grad, vnv-vind 

Den 25. juni lufttryk 27.11.8, temperatur 15½ grad, sv-vind 

Den 26. juni lufttryk 28.0.0, temperatur 15 ¾ grad, vnv-vind 

Den 28. juni lufttryk 28.1.9, temperatur 12½ grad, vnv-vind 

Den 29. juni lufttryk 28.2.9, temperatur 11 ¾ grad, vestenvind 

Den 30. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 12 grader, vnv-vind 

 

 

Observatoriet 

 

Den 1. juli lufttryk 28.1.6, temperatur 13½ grad, ssv-vind 

Den 2. juli lufttryk 27.11.7, temperatur 14 ¼ grad, vnv-vind 

Den 3. juli lufttryk 27.8.1, temperatur 13½ grad, vestenvind 

Den 4. juli lufttryk 27.10.7, temperatur 14 ¾ grad, uvis vind 

Den 5. juli lufttryk 27.11.0, temperatur 14 ¾ grad, sø-vind 
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Den 6. juli lufttryk 28.0.2, temperatur 15 grader, østenvind 

 

Observatoriet 

 

Den 7. juli lufttryk 28.1.9, temperatur 15 ¼ grad, nø-vind 

Den 8. juli lufttryk 28.2.9, temperatur 15 grader, nv-vind 

Den 9. juli lufttryk 28.1.0, temperatur16 grader, vestenvind 

Den 10. juli lufttryk 27.10.2, temperatur 15 ¾ grad, vestenvind 

Den 11. juli lufttryk 27.10.6, temperatur 17 ¼ grad, vsv-vind 

Den 12. juli lufttryk 27.9.3, temperatur 14 ¾ grad, vnv-vind 

Den 13. juli lufttryk 27.8.9, temperatur 15 ¼ grad, vestenvind 

Den 14. juli lufttryk 27.8.7, temperatur 16 grader, sv-vind 

Den 15. juli lufttryk 27.10.1, temperatur 14 ¾ grad, vestenvind 

Den 16. juli lufttryk 27.11.8, temperatur 15½ grad, vestenvind 

Den 17. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 15 grader, nv-vind 

Den 18. juli lufttryk 28.1.9, temperatur 15 grader, nv-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 19. juli lufttryk 28.1.9, temperatur 15 grader, vnv-vind 

Den 20. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 16 ¼ grad, vestenvind 

Den 21. juli lufttryk 27.9.8, temperatur 16 grader, vestenvind 

Den 22. juli lufttryk 27.11.7, temperatur 12 ¾ grad, vestenvind 

Den 23. juli lufttryk 28.1.8, temperatur 13 grader, vestenvind 

Den 24. juli lufttryk 28.2.4, temperatur 16 ¼ grad, uvis vind 

Den 25. juli lufttryk 28.2.2, temperatur 14 grader, vestenvind 

Den 26. juli lufttryk 28.2.9, temperatur 15 ¼ grad, vestenvind 

Den 27. juli lufttryk 28.3.9, temperatur 18 ¼ grad, vestenvind 

 

Observatoriet 

 

Den 28. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 15 ¾ grad, vnv-vind 

Den 29. juli lufttryk 28.1.1, temperatur 17 ¼ grad, vestenvind 

Den 30. juli lufttryk 27.10.0, temperatur 17½ grad, vestenvind 

Den 31. juli lufttryk 28.1.2, temperatur 16 ¼ grad, vestenvind 

Den 1. august lufttryk 28.1.9, temperatur 14½ grad, sv-vind 

Den 2. august lufttryk 28.1.0, temperatur 16 grader, sv-vind 

Den 3. august lufttryk 28.1.4, temperatur 15 ¼ grad, søndenvind 

 

Slesvig, 4. august 1790 (ved kronprinsens bryllup) 

 

For tiden stærke regnskyl, der forsinker kronprinsens rejse til Louisenlund (vedholdende regnvejr).  

 

Observatoriet 

 

Den 4. august lufttryk 28.1.2, temperatur 14 ¾ grad, sv-vind 

Den 5. august lufttryk 28.2.4, temperatur 15 grader, sv-vind 

Den 6. august lufttryk 28.3.0, temperatur 15 ¼ grad, vestenvind 
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Den 7. august lufttryk 28.1.3, temperatur 15 grader, nordenvind 

Den 8. august lufttryk 28.2.0, temperatur 15 ¼ grad, nv-vind 

Den 9. august lufttryk 28.1.1, temperatur 15 ¾ grad, vnv-vind 

Den 10. august lufttryk 28.1.3, temperatur 16 grader, vestenvind 

Den 11. august lufttryk 28.2.1, temperatur 15 ¼ grad, nordenvind 

Den 12. august lufttryk 28.3.2, temperatur 15 ¾ grad, nv-vind 

Den 13. august lufttryk 28.3.9, temperatur 17 ¼ grad, uvis vind 

Den 14. august lufttryk 28.4.0, temperatur 16 grader, søndenvind 

 

Observatoriet 

 

Den 15. august lufttryk 28.4.6, temperatur 16½ grad, søndenvind 

Den 16. august lufttryk 28.2.4, temperatur 16 grader, søndenvind 

Den 17. august lufttryk 28.1.4, temperatur 18½ grad, uvis vind 

Den 18. august lufttryk 28.1.9, temperatur 14½ grad, nv-vind 

Den 19. august lufttryk 28.2.0, temperatur 15 ¾ grad, nv-vind 

Den 20. august lufttryk 28.1.9, temperatur 15 ¼ grad, nv-vind 

Den 21. august lufttryk 28.3.0, temperatur 14½ grad, nv-vind 

Den 22. august lufttryk 28.0.9, temperatur 12 ¾ grad, søndenvind 

 

Helsingør, 23. august 1790 

 

Natten mellem den 21. og 22. august var der så stærk storm af sø med tyk luft og regnvejr, at 

adskillige skibe drev for deres ankre. 

 

Observatoriet 

 

Den 23. august lufttryk 28.2.0, temperatur 14 ¾ grad, vnv-vind 

Den 24. august lufttryk 28.0.1, temperatur 13 ¾ grad, vestenvind 

Den 25. august lufttryk 28.0.7, temperatur 14 ¾ grad, vestenvind 

Den 26. august lufttryk 28.1.0, temperatur 14 ¼ grad, sv-vind 

Den 27. august lufttryk 28.0.9, temperatur 14 ¼ grad, nv-vind 

Den 28. august lufttryk 27.11.6, temperatur 11 ¾ grad, nv-vind 

Den 29. august lufttryk 27.11.4, temperatur 11 ¼ grad, vsv-vind 

Den 30. august lufttryk 28.1.3, temperatur 11 ¼ grad, vnv-vind 

Den 31. august lufttryk 28.0.0, temperatur 12½ grad, nv-vind                       

 

Observatoriet 

 

Den 1. september lufttryk 27.9.2, temperatur 13½ grad, sv-vind 

Den 2. september lufttryk 27.9.0, temperatur 13 ¾ grad, vnv-vind 

Den 3. september lufttryk 27.5.5, temperatur 14 grader, vestenvind 

Den 4. september lufttryk 27.6.0, temperatur 13½ grad, uvis vind 

Den 5. september lufttryk 27.11.0, temperatur 12½ grad, østenvind 

Den 6. september lufttryk 28.1.7, temperatur 13 ¼ grad, søndenvind 

Den 7. september lufttryk 28.2.3, temperatur 12 ¾ grad, uvis vind 

Den 8. september lufttryk 28.2.6, temperatur 11 ¾ grad, nø-vind 

Den 9. september lufttryk 28.2.4, temperatur 12 ¼ grad, vestenvind 
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Den 10. september lufttryk 27.11.2, temperatur 12½ grad, sv-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 11. september lufttryk 27.10.4, temperatur 12½ grad, vestenvind 

Den 12. september lufttryk 28.1.7, temperatur 12 ¾ grad, nv-vind 

Den 13. september lufttryk 28.1.2, temperatur 14 ¼ grad, nv-vind 

Den 14. september lufttryk 28.1.0, temperatur 16 grader, vestenvind 

Den 15. september lufttryk 27.11.4, temperatur 15 ¼ grad, vsv-vind 

Den 16. september lufttryk 27.11.3, temperatur 15 ¾ grad, vestenvind 

Den 17. september lufttryk 28.3.3, temperatur 14 ¼ grad, nv-vind 

Den 18. september lufttryk 28.3.1, temperatur 13 grader, vestenvind 

Den 19. september lufttryk 28.2.6, temperatur 13 ¼ grad, vestenvind 

 

Observatoriet 

 

Den 20. september lufttryk 28.0.0, temperatur 14 grader, søndenvind 

Den 21. september lufttryk 28.2.2, temperatur 13 ¾ grad, sv-vind 

Den 22. september lufttryk 28.5.1, temperatur 13 grader, sv-vind 

Den 23. september lufttryk 28.6.0, temperatur 14 ¼ grad, vestenvind 

Den 24. september lufttryk 28.5.2, temperatur 13½ grad, vestenvind 

Den 25. september lufttryk 28.0.0, temperatur 8 ¾ grad, vestenvind 

Den 26. september lufttryk 28.3.7, temperatur 8 ¼ grad, nordenvind 

Den 27. september lufttryk 28.6.0, temperatur 10 grader, vestenvind 

Den 28. september lufttryk 28.3.9, temperatur 11 ¼ grad, vestenvind 

 

Helsingør, 27. september 1790 

 

Den 25. september om natten havde vi en stærk storm af nnø med hagl og regnvejr, hvorved 

adskillige skibe her på rheden drev for deres ankre. 

 

Observatoriet 

 

Den 29. september lufttryk 28.4.1, temperatur 11 ¾ grad, nordenvind 

Den 30. september lufttryk 28.7.6, temperatur 11 ¾ grad, sv-vind 

Den 1. oktober lufttryk 28.7.0, temperatur 12 ¼ grad, sv-vind 

Den 2. oktober lufttryk 28.5.3, temperatur 13 grader, sø-vind 

Den 3. oktober lufttryk 28.5.2, temperatur 11 ¼ grad, sø-vind 

Den 4. oktober lufttryk 28.6.0, temperatur 12 grader, sø-vind 

Den 5. oktober lufttryk 28.4.5, temperatur 12½ grad, ssø-vind 

Den 6. oktober lufttryk 28.3.7, temperatur 11½ grad, ssø-vind 

Den 7. oktober lufttryk 28.0.8, temperatur 12 ¼ grad, sv-vind 

Den 8. oktober lufttryk 27.11.1, temperatur 12 grader, sv-vind 

Den 9. oktober lufttryk 27.11.1, temperatur 10 ¼ grad, vestenvind 

Den 10. oktober lufttryk 27.11.3, temperatur 10½ grad, nv-vind 

Den 11. oktober lufttryk 28.4.0, temperatur 7 ¾ grad, nordenvind 
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Helsingør, mandag 18. oktober 1790 

 

Natten mellem tirsdag og onsdag (dvs. natten mellem den 12. og 13. oktober, JER) blæste det stærkt 

af ssv. Adskillige skibe drev for deres ankre. 

 

Observatoriet 

 

Den 12. oktober lufttryk 28.2.2, temperatur 7½ grad, sv-vind 

Den 13. oktober lufttryk 27.10.6, temperatur 8 ¾ grad, vestenvind 

Den 14. oktober lufttryk 27.8.5, temperatur 9½ grad, vestenvind 

Den 15. oktober lufttryk 27.10.8, temperatur 10 ¼ grad, vnv-vind 

Den 16. oktober lufttryk 28.1.0, temperatur 8 ¼ grad, nv-vind 

Den 17. oktober lufttryk 28.5.9, temperatur 8 ¾ grad, nv-vind 

Den 18. oktober lufttryk 27.11.6, temperatur 10 ¼ grad, sv-vind 

Den 19. oktober lufttryk 28.0.5, temperatur 7½ grad, vnv-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 20. oktober lufttryk 28.3.9, temperatur 7 ¼ grad, nordenvind 

Den 21. oktober lufttryk 28.6.3, temperatur 8 ¾ grad, uvis vind 

Den 22. oktober lufttryk 28.6.1, temperatur 6 ¼ grad, uvis vind 

Den 23. oktober lufttryk 28.5.2, temperatur 7 ¼ grad, østenvind 

Den 24. oktober lufttryk 28.5.2, temperatur 6 ¾ grader, sø-vind 

Den 25. oktober lufttryk 28.3.0, temperatur 6½ grad, sø-vind 

Den 26. oktober lufttryk 27.11.9, temperatur 5 grader, nø-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 27. oktober lufttryk 28.2.9, temperatur 4 ¾ grad, nø-vind 

Den 28. oktober lufttryk 28.3.3, temperatur 5 grader, nø-vind 

Den 29. oktober lufttryk 28.2.9, temperatur 2½ grad, nø-vind 

Den 30. oktober lufttryk 28.2.0, temperatur 2 grader, nø-vind 

Den 31. oktober lufttryk 28.2.5, temperatur 2 grader, nø-vind 

Den 1. november lufttryk 28.3.0, temperatur 2 ¾ grad, uvis vind 

Den 2. november lufttryk 28.1.2, temperatur 4 ¼ grad, ssø-vind 

Den 3. november lufttryk 27.11.6, temperatur 6 ¼ grad, søndenvind 

Den 4. november lufttryk 27.11.3, temperatur 6 grader, sø-vind 

 

Helsingør, 5. november 1790 

 

Den 3. november blæste det hårdt af øsø og adskillige skibe, som var destinerede for Nordsøen 

(dvs. Kattegat, JER), måtte blive liggende. 

 

Observatoriet 

 

Den 5. november lufttryk 28.1.9, temperatur 4 ¼ grad, østenvind 

Den 6. november lufttryk 28.5.0, temperatur 3½ grad, nø-vind 

Den 7. november lufttryk 28.6.3, temperatur 4½ grad, sø-vind 
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Den 8. november lufttryk 28.7.6, temperatur 4 ¾ grad, sø-vind 

Den 9. november lufttryk 28.7.9, temperatur 3 ¼ grad, søndenvind 

Den 10. november lufttryk 28.8.0, temperatur 2 ¼ grad, uvis vind 

Den 11. november lufttryk 28.7.5, temperatur 1½ grad, uvis vind 

Den 12. november lufttryk 28.7.7, temperatur 2 grader, østenvind 

Den 13. november lufttryk 28.7.7, temperatur 2 ¼ grad, nø-vind 

Den 14. november lufttryk 28.6.8, temperatur 3 grader, nnø-vind 

Den 15. november lufttryk 28.6.0, temperatur 4 grader, nordenvind 

 

Observatoriet 

 

Den 16. november lufttryk 28.4.0, temperatur 3 ¾ grad, vestenvind 

Den 17. november lufttryk 28.3.6, temperatur 2½ grad, vestenvind 

Den 18. november lufttryk 28.1.0, temperatur 3 grader, vestenvind 

Den 19. november lufttryk 27.10.0, temperatur 3 ¾ grad, søndenvind 

Den 20. november lufttryk 27.8.6, temperatur 4 grader, sv-vind 

Den 21. november lufttryk 27.7.0, temperatur 4 ¾ grad, sv-vind 

Den 22. november lufttryk 27.7.0, temperatur 4½ grad, nv-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 23. november lufttryk 27.10.6, temperatur 2 ¼ grad, vestenvind 

Den 24. november lufttryk 28.0.0, temperatur 3 ¼ grad, vestenvind 

Den 25. november lufttryk 28.1.0, temperatur 4 grader, sv-vind 

Den 26. november lufttryk 27.11.2, temperatur 3 ¼ grad, nv-vind 

Den 27. november lufttryk 28.0.6, temperatur - 2 grader, nordenvind 

Den 28. november lufttryk 28.6.6, temperatur - 3 grader, nø-vind 

Den 29. november lufttryk 28.6.0, temperatur - 2 grader, østenvind 

 

Observatoriet 

 

Den 30. november lufttryk 28.1.3, temperatur 1 ¾ grad, østenvind 

Den 1. december lufttryk 27.11.8, temperatur 3½ grad, sv-vind 

Den 2. december lufttryk 27.10.8, temperatur 3 ¼ grad, sv-vind 

Den 3. december lufttryk 27.11.3, temperatur 4 grader, vsv-vind 

Den 4. december lufttryk 27.6.9, temperatur 2 ¼ grad, ønø-vind 

Den 5. december lufttryk 27.11.7, temperatur ¾ grad, nordenvind 

Den 6. december lufttryk 28.3.0, temperatur - 2 grader, nnø-vind 

Den 7. december lufttryk 28.1.8, temperatur - 1 ¾ grad, vestenvind 

Den 8. december lufttryk 28.0.2, temperatur 2 grader, nordenvind 

Den 9. december lufttryk 28.1.0, temperatur - 2 grader, vestenvind 

Den 10. december lufttryk 28.0.7, temperatur 4 ¾ grad, vestenvind 

Den 11. december lufttryk 27.9.2, temperatur 4 ¼ grad, vestenvind 

Den 12. december lufttryk 27.7.7, temperatur 2½ grad, vestenvind 

Den 13. december lufttryk 27.9.0, temperatur 5 grader, vestenvind 
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Observatoriet 

 

Den 14. december lufttryk 27.7.3, temperatur 3 ¾ grad, vestenvind 

Den 15. december lufttryk 27.4.0, temperatur 2 ¾ grad, sv-vind 

Den 16. december lufttryk 27.3.8, temperatur 2½ grad, sv-vind 

Den 17. december lufttryk 27.3.9, temperatur ¾ grad, nv-vind 

Den 18. december lufttryk 27.3.7, temperatur - 2 grader, sø-vind 

Den 19. december lufttryk 27.8.9, temperatur - 4 ¼ grad, nordenvind 

Den 20. december lufttryk 28.0.0, temperatur - 1 ¾ grad, vsv-vind 

 

Observatoriet 

 

Den 21. december lufttryk 28.0.6, temperatur - ¾ grad, sv-vind 

Den 22. december lufttryk 28.0.9, temperatur 2 grader, vestenvind 

Den 23. december lufttryk 27.11.5, temperatur 2 ¾ grad, vestenvind 

Den 24. december lufttryk 28.0.6, temperatur 3 ¾ grad, vestenvind 

Den 25. december lufttryk 28.1.1, temperatur 3 grader, sv-vind 

Den 26. december lufttryk 28.2.2, temperatur - ½ grad, uvis vind 

Den 27. december lufttryk 28.3.6, temperatur 1 grad, uvis vind 

Den 28. december lufttryk 28.3.9, temperatur - ½ grad, uvis vind 

Den 29. december lufttryk 28.6.0, temperatur - 1 grad, uvis vind 

Den 30. december lufttryk 28.5.4, temperatur - 1½ grad, sø-vind 

Den 31. december lufttryk 28.2.6, temperatur 1 grad, sv-vind 
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 vind tryk  

Januar 1790 

 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observatio-

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

Året 1790. De fremkomne tal er derefter omregnet til Landbohøjskolen og vi-

dere til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperatu-

ren i Danmark 1786-1800”, i hvilken bog de anførte temperaturer i øvrigt er 

gengivet. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 s 754,8 Nr. Tulstrup: ”mest klart vejr og tøvejr. I januar måned sneede det 2 dage så 

meget, at jeg en morgen hentede 4 læs egekævler på vor slæde, siden blev det 

tøvejr og godt vejr” 

Stavnsholt: ”klart vejr ” 

  5,9 

2 v 769,2 Stavnsholt: ”klart vejr”   4,0 

3 ssv 768,4 Stavnsholt: ”slud og regn”   3,4 

4 ønø 768,4 Stavnsholt: ”slud og regn”   6,5 

5 vsv 772,0 Stavnsholt: ”slud og regn”   4,3 

6 nv 770,8 Stavnsholt: ”mørkt i vejret”   4,6 

7 nv 770,5 Stavnsholt: ”slud og regn”   5,9 

8 n 771,4 Stavnsholt: ”hele december samt halvdelen af januar var der ikke den ringeste 

smule frost” 

  4,0 

9 nv 771,6    4,0 

10 nnv 769,2    2,4 

11 vsv 763,0    4,6 

12 v 760,5    5,9 

13 v 755,5    9,0 

14 vsv 763,6    7,1 
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15 ø 768,0    2,4 

16 sø 771,8    4,3 

17 uvis 780,5 Stavnsholt: ”det begyndte at fryse, men kun lidt, dog blev vejene passable, så 

folk alle steder fra kunne køre, men det varede kun i en uge”  

Klemensker: ”kgl. forordning oplæst fra prædikestolen om at give almisse til 

nogle i Norge, som havde lidt skade ved jordskælv og bjerges udstyrtning”  

  3,7 

18 nø 778,2    0,1 

19 n 776,8    0,1 

20 n 776,8    2,4 

21 uvis 778,0    0,1 

22 nv 771,2    2,1 

23 nv 768,2    0,1 

24 uvis 764,6    2,1 

25 nø 758,6 Nr. Tulstrup: ” gråvejr det meste af dagen, dog ren sky og solen skinnede lidt 

igennem hen mod aften” 

Stavnsholt: ”regn, der dog snart efter slog om til lidt frost og sne” 

  0,4 

26 nø 763,4    0,9 

27 s 752,2 Stavnsholt: ”sne og regn”   0,1 

28 ssv 747,2 Stavnsholt: ”sne og regn”   1,8 

29 ssv 738,2 Stavnsholt: ”sne og regn”   0,9 

30 vsv 739,8 Stavnsholt: ”stærkt snevejr og om eftermiddagen frost”  -0,8 

31 n 746,6 Stavnsholt: ”frost”  -7,0 

 

Januar 1790 

Temperatur: 2,8 gr. C 

Tryk: 764,8 mm Hg 

 

 vind tryk  

Februar 1790 

 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observatio-

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

Året 1790. De fremkomne tal er derefter omregnet til Landbohøjskolen og vi-

dere til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperatu-

ren i Danmark 1786-1800”, i hvilken bog de anførte temperaturer i øvrigt er 

gengivet. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne. Vindobservationerne er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

1 v 756,8 Nr. Tulstrup: ”Det begyndte med tøvejr, og blev ved med godt tørvejr, næsten 

hele måneden” 

Stavnsholt: ”februar måned var ligeledes meget mild indtil den 9. februar”  

-3,0 

2 v 758,6   2,8 

3 v 767,4   3,8 

4 n 768,0   4,4 

5 v 767,0   6,9 

6 nnø 765,8   5,7 

7 nv 759,6   6,6 

8 nv 756,8   4,4 

9 ø 759,8 Stavnsholt: ”frost” -0,8 

10 v 756,8 Stavnsholt: ”frost” -4,5 

11 v 754,8 Stavnsholt: ”atter tøvejr”  5,0 

12 v 750,5   4,1 

13 vnv 754,2 Stavnsholt: ”stærk storm, derefter fremdeles stærk vind og tørt” 

Klemensker: ”en meget stærk storm, dog ikke så stærk som stormen den 29. 

december 1783 (JER der må menes stormen 29/12 1782)” 

 4,4 

14 nv 760,8   7,2 

15 nv 754,2   6,0 

16 v 765,5   5,7 

17 v 762,0   6,0 

18 v 765,5   5,7 
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19 v 770,5 Stavnsholt: ”vi begyndte at pløje”  5,3 

20 v 773,4   5,0 

21 nv 772,0   6,9 

22 nv 765,5   5,7 

23 nv 764,4   6,9 

24 vnv 764,4   7,2 

25 v 763,0 Klemensker: ”grasserende sygdom, der dog var stærkest overalt på Bornholm i 

1786” 

 6,6 

26 v 759,0 Nr. Tulstrup: ”hen mod aften begyndte en stærk regn”  6,9 

27 nv 753,4 Nr. Tulstrup: ”der kom stærke byger med regn og sne, og det sneede om nat-

ten” 

 6,3 

28 nv 751,8 Nr. Tulstrup: ”ligeledes med meget stærke byger og stærk blæst”  0,3 

 

Februar 1790 

Temperatur: 4,6 gr. C 

Tryk: 761,5 mm Hg 

 

 vind tryk  

Marts 1790 

 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

1790. De fremkomne tal er derefter omregnet til Landbohøjskolen og videre til 

hele Danmark, efter omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Dan-

mark 1786-1800”, i hvilken bog de anførte temperaturer i øvrigt er gengivet. 

Vejrlig observationerne fra den 9.-22. marts er fra fregatten ”Kiel” fortøjet ved 

Kastelspynten i Øresund. Vejrlig observationerne den 23. og 24. marts er fra 

samme til ankers på Helsingørs rhed og vejrlig observationerne fra den 25. -31. 

marts er fra samme fortøjet på Helsingørs rhed. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne. Vindobservationerne fra den 1.-8. marts er fra Holmen. 

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 
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1 n 762,2 Stavnsholt: ”frost i den første uge af marts”   0,8 

2 n 767,2    0,1 

3 v 764,8    1,7 

4 n 768,0 Nr. Tulstrup: ”hugget enebærris, lidt frost, men smukt vejr”   0,8 

5 ø 773,8   -3,5 

6 v 769,8    2,1 

7 uvis 773,4 Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr”   5,5 

8 nv 773,4 Stavnsholt: ”vi pløjede igen, fra den 8. marts og måneden ud var der hver dag 

stærk solvarme og østenvind” 

  5,2 

9 vsv 769,0 (13) vsv b grå luft (06) v b blandet luft (17) sv b tyk luft   3,9 

10 v 769,6 (13) v b blandet luft (06) vsv m tyk luft (23) vsv m grå luft   4,2 

11 vsv 769,6 (13) vsv m blandet luft (05) vsv rm blandet luft   4,6 

12 sv 773,0 (13) sv m blandet luft (02) sv b blandet luft   5,5 

13 ssv 771,8 (13) ssv m blandet luft (01) ssø rm tyk luft regn (10) sv m blandet luft   6,7 

14 nv 765,8 (14) nv rm haglbyger (01) v rm blandet luft (09) vnv m bygeluft (21) nnv m 

blandet luft 

  6,1 

15 n 769,4 (13) n m blandet luft (01) n m blandet luft (11) nø m (22) nnv m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”begyndt at pløje til havre, meget tørt” 

Klemensker: ” i dag begyndte vi at pløje. Vinteren 1789-90 var en god vinter, 

den bedste som jeg kan huske.” 

  4,6 

16 nø 777,2 (13) nø m blandet luft (05) nv m grå luft   5,2 

17 nnv 774,6 (13) nnv b blandet luft (01) vnv b grå luft   6,4 

18 n 773,0 (13) n m blandet luft (01) n m blandet luft 10,8 

19 n 776,6 (13) n ll klar luft (01) n b blandet luft   8,3 

20 stille 778,8 (13) stille klar luft (01) stille klar luft (10) stille klar luft (19) nnø b tågeluft 

Stavnsholt: ”mellem den 20. og 27. marts kunne børnene binde kranse af 

skovmærke, dog var det af og til nattefrost” 

10,2 

21 n 778,4 (13) n ll blandet luft (01) n b tågeluft (07) n ll grå luft (10) nnv ll grå luft   7,4 

22 ssø 776,6 (13) ssø ll blandet luft (06) v ll klar luft (18) stille blandet luft (24) sø ll 

Nr. Tulstrup: ”pløjet” 

  9,2 
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23 s 765,5 (13) s m klar luft (04) sø blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”pløjet” 

  8,0 

24 s 763,8 (13) s ll blandet luft (01) s m klar luft (06) ssø ll klar luft (19) stille blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”harvet og pløjet” 

  9,2 

25 ssø 764,2 (13) ssø ll klar luft (01) ssø ll blandet luft (10) stille blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”sået og pløjet” 

  8,3 

26 sv 765,5 (13) sv ll blandet luft (01) ssø ll klar luft (09) blandet luft (21) stille blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”sået og harvet” 

  9,6 

27 s 766,6 (13) s ll klar luft (05) ssv b diset luft 

Nr. Tulstrup: ”færdige med at så” 

10,5 

28 ssø 769,4 (13) ssø m diset luft (01) ssø b klar luft (08) ssø b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”i hele den uge smukt solskin og tørt, men netop den dag begyndte 

det at skye til og blæse til regn” 

  9,9 

29 ssø 771,6 (13) ssø m diset luft (01) ssø rm blandet luft (09) diset luft (21) ssø b diset luft   6,7 

30 stille 771,0 (13) stille diset luft (09) s b diset luft (17) n b blandet luft (22) nø b blandet luft   7,4 

31 øsø 774,0 (13) øsø m blandet luft (01) ø b blandet luft (05) diset luft (21) ø m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”stærk tørke hver dag og nattefrost” 

  5,8 

 

Marts 1790 

Temperatur: 5,8 gr. C 

Tryk: 770,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

April 1790 

 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Kiel” fortøjet på Helsingørs rhed. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

1790. De fremkomne tal er derefter omregnet til Landbohøjskolen og videre til 

hele Danmark, efter omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Dan-

mark 1786-1800”, i hvilken bog de anførte temperaturer i øvrigt er gengivet. 

 

temp. 
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Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

1 ø 777,0 (13) ø m klar luft (09) øsø m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr og koldt” 

Stavnsholt: ”det var klar vejr fra 1.-3. april” 

 3,3 

2 ø 778,4 (13) ø b klar luft (01) øsø b blandet luft (09) stille blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

 2,9 

3 n 775,5 (13) n b klar luft (01) ø b klar luft (22) ønø b klar luft  3,6 

4 n 772,2 (13) n m klar luft (01) ø b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”det frøs, så der var is på vandet hver nat og vinden var i nord, om 

eftermiddagen var det gråvejr” 

Stavnsholt: ”mørkt i vejret” 

 2,6 

5 nnø 772,0 (13) nnø b klar luft (01) ønø b klar luft (09) nnø b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”klart vejr” 

Stavnsholt: ”skyer og lidt sne og hagl” 

 2,6 

6 n 768,0 (13) n b blandet luft (01) nv m blandet luft (10) nnv rm klar luft (21) n ll grå luft 

Stavnsholt: ”skyer og lidt sne og hagl” 

 2,9 

7 ø 766,4 (13) ø ll grå luft (01) stille grå luft (10) s ll grå luft (21) stille grå luft 

Stavnsholt: ”sået ærter i tør jord” 

 5,1 

8 stille 761,4 (13) stille grå luft (09) sv ll grå luft (19) ø ll klar luft  3,6 

9 v 761,8 (13) v m klar luft (01) øsø m sneluft (09) ø rm blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom lidt sne” 

-0,4 

10 s 758,2 (13) s laber blandet luft (01) øsø b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”det frøs meget hårdt hver nat” 

-0,4 

11 ønø 750,5 (13) ønø m grå luft (01) øsø b klar luft (05) ø m grå luft 

Nr. Tulstrup: ”klart vejr” 

 2,6 

12 ønø 751,6 (13) ønø m grå luft (01) ø m grå luft (10) øsø m grå luft (21) ønø m sneluft 

Nr. Tulstrup: ”pløjet til havre” 

Stavnsholt: ”kulde og frost fra nord og øst, så de spæde planter, der var vokset 

frem i marts måned nu frøs bort. Præsten hr. Kampmann sagde, at det havde 

 1,7 
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frosset stærkere i april måned end i de foregående vintermåneder, det viste hans 

barometer (sic!).” 

13 ø 753,6 (13) ø rm sneluft frost (01) ø rm sneluft (09) øsø rm sneluft 

Nr. Tulstrup: ”der kom sne” 

Stavnsholt: ”det onde vejr brød frem med sne og hagl, som luften så længe har 

været kold af, og dette slemme vejr fortsatte med megen sne og sjap den 14., 15. 

og 16. april og uden ophør den 17. april hele dagen og tillige stærk nordenvind. 

Jeg ved ikke om det nogensinde har været sådan på denne årstid. Det fortsatte 

om dagen og til ved 7- 8 tiden den 18. april” 

Odense: ”der faldt megen sne efter 4 uger uden regn” 

 0,4 

14 øsø 759,8 (13) øsø rm grå luft (01) ønø m sneluft (09) ø b grå luft (21) ø rm grå luft 

Nr. Tulstrup: ”om aftenen og natten kom der en stærk sne” 

 2,0 

15 v 753,6 (13) v b grå luft (01) sø 2 rm grå luft med snebyger (07) s 3 rm sneluft regn (10) 

sv rm blandet luft (22) n ll tyk luft 

 2,0 

16 ø 752,4 (13) ø b grå luft (06) ø sneluft regn (21) ønø m tyk luft 

Nr. Tulstrup: ”lidt af sneen forsvandt og frost om natten” 

 1,7 

17 nø 751,4 (13) nø 3 rm sneluft og sludbyger (05) nø rm sneluft regn (10) nø 3 rm sneluft 

Nr. Tulstrup: ”sneet om morgenen, siden stærk blæst fra nordøst” 

-0,4 

18 nø 758,4 (13) nø rm klar luft med frost (01) ønø 3 rm sneluft og sludbyger 

Nr. Tulstrup: ”hård frost og blæst” 

Stavnsholt: ”det slemme vejr tog af ved 8-tiden, skyerne skiltes ad, og solen lod 

sig se, men det frøs og føg kraftigt med sne, så at sneen lå helt op til gærdernes 

toppe, og leddene var fyldt med sne, så man måtte skovle sne for at kunne pas-

sere. Forfærdelig frost, når man henser til årstiden.” 

-0,4 

19 ø 764,6 (13) ø b klar luft (01) ø m klar luft 

Nr. Tulstrup: ”jorden var frossen om morgenen, siden pløjet, sået 12 skæpper 

havre og efterharvet” 

-0,6 

20 n 766,8 (13) n m klar luft (01) nø b klar luft (09) n m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”sne om morgenen og formiddagen, siden smukt vejr, sået havre” 

 1,1 

21 n 766,8 (13) n m blandet luft (01) nnv b blandet luft (21) nø b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”pløjet og sået 11 skæpper og efterharvet” 

 4,5 

22 s 765,5 (13) s ll blandet luft (05) ønø ll klar luft (17) ssø b tyk luft med sne (21) sø m 

stærk sneluft 

Nr. Tulstrup: ” der kom stærk sne om aftenen og natten”  

 2,3 
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23 s 764,2 (13) s ll blandet luft (01) ø m stærk sneluft (10) ønø blandet luft (19) stille 

blandet luft (23) sø laber grå luft 

-0,4 

24 sø 761,8 (13) sø 2 rm grå luft (01) sø m tyk luft (05) ssø rm grå luft (17) sø 3 rm tyk luft 

Nr. Tulstrup: ” ved solnedgang kom der stærk sne og senere også snefygning”   

 3,6 

25 sø 759,2 (13) sø u grå luft med snebyger (01) sø 3 rm tyk luft (05) ssø u grå luft med 

snebyger 

Nr. Tulstrup: ”om morgenen sne og regn, hvorefter det vedblev at være tøvejr” 

Stavnsholt: ”det onde vejrlig vedvarer med skarp østenvind, så alle kreaturer, 

såvel svin, som får og kvæg må stå på stald. Forfærdelig kulde, Gud hjælpe os. 

Sneen forsvinder hastigt igen som dug for solen.” 

 3,9 

26 sø 763,2 (13) sø m blandet luft (01) øsø 3 rm blandet luft (09) sø 3 rm blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr, det meste af sneen tøede væk” 

Stavnsholt: ”lagt kartofler i haven, efter at den var pløjet” 

 6,4 

27 sø 764,0 (13) sø m klar luft (09) øsø m grå luft 

Stavnsholt: ”lagt kartofler på toften, og sået vikker, og set storken flyve henover 

landsbyen for første gang i år. Samme dag såede vi havre på toften.”  

 8,3 

28 ssø 763,6 (13) ssø b klar luft (01) s b blandet luft (09) ssø laber klar luft 

Nr. Tulstrup: ”den 28. og 29. pløjede vi til boghvede på heden og i toften” 

 6,7 

29 s 759,0 (13) s 3 rm tyk luft (01) ssø b klar luft  7,0 

30 vsv 755,5 (13) vsv laber blandet luft (01) ssø 3 rm tyk luft (09) sv 3 rm tyk luft 

Nr. Tulstrup: ”godt vejr” 

Stavnsholt: ”meget godt vejrlig, om morgenen blikstille og stærk solvarme siden 

blæst” 

 9,2 

 

April 1790 

Temperatur: 2,9 gr. C 

Tryk: 762,5 mm Hg 

 

 vind tryk  

Maj 1790 

 

Vejrlig observationerne 1.- 6. maj er fra fregatten ”Kiel” fortøjet på Helsingørs 

rhed. Vejrlig observationerne 7.- 31. maj er fra fregatten ”St. Thomas” under 

temp. 
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varpning og derefter fortøjet i Nye Løb, fra den 27. maj fortøjet i Renden. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1790. De 

fremkomne tal er derefter omregnet til Landbohøjskolen og videre til hele Dan-

mark, efter omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 

1786-1800”, i hvilken bog de anførte temperaturer i øvrigt er gengivet. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

1 s 761,2 (13) s ll blandet luft (09) s b grå luft med sne (17) stille blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”vi begyndte at køre møg ud” 

Stavnsholt: ”meget dejligt vejrlig og lidt regn, sået havre syd for Mandehule. 

Havren fik god vækst, skønt agerkålen først fik stærk vækst.” 

  8,8 

2 sø 759,8 (13) sø 3 rm klar luft (01) ssø b blandet luft (08) sø rm klar luft (22) øsø 3 rm 

klar luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom lidt regn om aftenen” 

Stavnsholt: ”stærk vind og tørvejr” 

12,2 

3 ssø 760,5 (13) ssø rm diset luft (09) sø 2 rm diset luft 

Nr. Tulstrup: ” kørt møg, lidt regn af og til, og meget stærk regn om natten” 

12,9 

4 stille 759,8 (13) stille tyk luft og regn (01) ssø rm diset luft (10) ssv b tyk luft og regn (17) n 

ll grå luft 

Nr. Tulstrup: ”det blev tørvejr, kørt møg” 

Stavnsholt: ”lidt regn, mildt og yndigt vejr” 

  8,8 

5 n 762,2 (13) n ll blandet luft (01) nnø b tåget luft (10) n b grå luft 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr, kørt møg” 

Stavnsholt: ”fagert vejrlig” 

  6,6 

6 sø 759,0 (13) sø b klar luft (01) n ll blandet luft (22) øsø m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”kørt møg” 

Stavnsholt: ”gøgen kukkede” 

13,5 

7 ssø 763,2 (14) ssø b klar luft (20) ssø b klar luft (24) nø b klar luft 

Stavnsholt: ”vi begyndte at så byg” 

13,5 
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8 var 762,4 (12) var laber klar luft (02) nø laber klar luft (08) nø laber klar luft (14) nø laber 

grå luft med regnbyger (20) nnø laber blandet luft (24) nnø laber blandet luft  

12,9 

9 ønø 762,4 (12) ønø b småregn (04) nnø laber grå luft med småregn (16) nø b grå luft med 

regn (20) nø b grå luft (24) ø b grå luft 

  9,4 

10 nø 769,4 (12) nø laber klar luft (04) ø frisk b diset luft (08) ø frisk b diset luft (20) øsø b 

klar luft (24) øsø b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr hver dag” 

11,9 

11 ønø 773,2 (12) ønø laber klar luft (04) ønø stiv b klar luft (08) nø stiv b klar luft (20) øsø 

laber klar luft (24) ø b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”varmt vejr” 

14,1 

12 ø 774,2 (12) ø b klar luft (06) ønø b klar luft (16) øsø stiv b klar luft (24) øsø b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”sået i Trædager” 

Stavnsholt: ”i disse dage sprang skoven ud, såvel som slåentjørnen og vore kir-

sebærtræer stod nu så hvide som lagener” 

11,6 

13 nø 772,0 (13) nø ll diset luft (04) nø b klar luft (17) sv laber diset luft (20) sv laber diset 

luft (24) stille klar luft  

Nr. Tulstrup: ”skønt vejr” 

Stavnsholt: ”meget godt og meget varmt vejrlig” 

11,0 

14 sv 758,4 (13) sv laber diset luft (08) vsv laber diset luft (22) nv laber klar luft 

Nr. Tulstrup: ”tørret stærkt, sået stubbyg i Søndermarken” 

Stavnsholt: ”meget godt og meget varmt vejrlig” 

10,0 

15 nv 757,0 (13) nv 2 rm skyet luft (01) nnv laber og stille grå luft (07) vnv b grå luft (20) 

nnv 3 rm grå luft (24) nnv 3 rm grå luft 

Nr. Tulstrup: ”meget stærk vind og sandfygning hen under aften, sået stubbyg 

og efterharvet” 

Stavnsholt: ”driveskyer og temmelig stærk vestenvind. Samme dag stod en stor 

ring om solen, og mod aften forvandlede ringen sig til to sole, en på hver side af 

den naturlige sol, og den rette sol trak vand. De to påfølgende dage var der atter 

ring om solen og to sole foruden den rette, og stærk solvarme og stille vejrlig. 

Det fulgtes af regnbyger de følgende dage, dog små, så disse ringe gav ikke det 

vejr, man ventede. Gud ske lov herfor.” 

  9,7 

16 vsv 763,6 (13) vsv laber blandet luft (06) nø laber diset luft (16) sv b klar luft (20) vsv b 

klar luft 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” 

  9,7 

17 s 763,2 (13) s frisk b klar luft (04) vsv laber klar luft (20) ssø frisk b klar luft (24) ssø 11,2 
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frisk b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”sået i Lille Langager” 

Stavnsholt: ”sået boghvede” 

18 sv 759,8 (13) sv b blandet luft (07) sø m diset luft (16) v laber og stille med regn (20) s 

laber og stille klar luft (24) v laber og stille klar luft 

Klemensker: ”i dag blev vi færdige med at så” 

11,9 

19 sv 762,4 (13) sv laber blandet luft (08) vnv laber og stille klar luft (19) s laber blandet 

luft (22) sv laber blandet luft 

11,2 

20 sv 761,0 (13) sv ll grå luft med regn (01) stille klar luft (08) ø laber klar luft (20) ø b grå 

luft 

11,0 

21 s 760,5 (13) s ll regn (01) sø laber klar luft (09) sø laber grå luft med regn (19) nv laber 

tyk luft 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr i den uge, frosttåge” 

10,4 

22 nv 762,0 (12) nv b blandet luft (01) vnv b tyk luft regn (08) vnv b blandet luft (14) vnv b 

grå luft med regn- og haglbyger (20) vsv laber blandet luft (24) sv laber klar luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom nogle hagl- og regnbyger” 

12,2 

23 s 760,5 (12) s b diset luft (08) sv laber blandet luft (17) ssø m tyk luft (23) s b tyk luft 

Nr. Tulstrup: ” om formiddagen lidt stille regn” 

12,9 

24 nv 760,5 (13) nv laber blandet luft (02) stille regn (09) var tyk luft regn (20) ø ll klar luft 11,9 

25 s 762,4 (14) s b blandet luft (05) ssø laber klar luft (19) sv laber tyk luft (24) s laber tyk 

luft 

Nr. Tulstrup: ”sået byg om eftermiddagen i Smalager og Damager” 

15,7 

26 nnø 765,5 (14) nnø laber blandet luft (02) var laber stærk torden og lynen med regn og 

hagl (09) n laber tyk luft og regn (19) sø m grå luft (24) sø m grå luft 

Nr. Tulstrup: ”sået hørfrø” 

Stavnsholt: ” natten til den 26. maj stærk torden og skylleregn. Tordenen var 

ikke så stærk i Stavnsholt, men mere vestpå, for jeg overnattede i Sigerslevves-

ter nævnte nat, og der var tordenen så stærk, at husene rystede derved, og stue-

døren sprang op og tillige stærk lynild. Grusomt. Herefter stærk tørke i resten af 

måneden.” 

15,7 

27 sø 768,2 (14) sø b klar luft (08) øsø m grå luft (18) sø laber klar luft (22) ø laber klar luft 13,5 

28 sø 765,5 (13) sø ll klar luft (02) ssø ll klar luft (08) stille klar luft (20) nø frisk kuling klar 

luft 

16,9 
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29 stille 768,2 (13) stille klar luft (01) sø stiv b klar luft (08) stille klar luft (20) nv ll klar luft 

(24) n ll klar luft 

Nr. Tulstrup: ”varmt og tørt vejr” 

15,7 

30 s 766,6 (13) s ll klar luft (06) stille klar luft (20) øsø 2 rm klar luft 14,7 

31 ssø 769,0 (13) ssø laber klar luft (02) sø m klar luft (06) ssø b klar luft (19) s laber klar 

luft 

Nr. Tulstrup: ”sået hvede” 

11,4 

 

Maj 1790 

Temperatur: 12,0 gr. C 

Tryk: 763,7 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juni 1790 

 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”St. Thomas” fortøjet i Renden på Kø-

benhavns rhed. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1790. De 

fremkomne tal er derefter omregnet til Landbohøjskolen og videre til hele Dan-

mark, efter omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 

1786-1800”, i hvilken bog de anførte temperaturer i øvrigt er gengivet. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 vsv 768,6 (13) vsv laber blandet luft (02) sø laber diset luft (08) s laber diset luft (18) vsv 

laber blandet luft (24) stille blandet luft 

Stavnsholt: ”stærk tørke i de første fire dage af juni” 

14,7 

2 nnø 766,8 (13) nnø laber blandet luft (03) nv ll klar luft (09) nv laber blandet luft (19) nø ll  

blandet luft 

15,7 

3 nv 764,2 (13) nv stiv b diset luft (03) nnv laber blandet luft (07) nv b blandet luft (20) v b 

skyet luft (23) v b skyet luft 

13,8 

4 v 761,0 (13) v ustadig kuling tyk luft (08) vsv b overtrukken luft med regn (20) vnv 

laber grå luft med småregn (24) v laber grå luft med småregn 

13,2 
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Nr. Tulstrup: ”begyndt at regne” 

5 nv 759,0 (13) nv b tyk skyet luft (05) v b tyk skyet luft (10) n ustadig kuling regnbyger 

(16) vnv 2 rm regnbyger (19) vnv ustadig kuling bygeluft 

Nr. Tulstrup: ”stærk regn kl. 16,30” 

Stavnsholt: ” regn og hagl” 

11,0 

6 sv 758,6 (13) sv 2 rm regnbyger (03) sv b skyet luft (19) v 3 rm regn (24) nv m grå luft 

Nr. Tulstrup: ”regnbyger” 

Stavnsholt: ”kraftigere byger end i går, så man måtte glæde sig derved, men her 

behøvedes dog mere for at bløde jorden op, thi den var meget tør. Jorden var 

ikke gennemvædet af vintervand og forårstørken kom tidlig og holdt ved i lang 

tid ved østenvind. Nok fik vi sne midt i april, som er smeltet, men sneen føg til 

gærder og hulninger, så den ikke rigtigt fik opblødt jorden. Insekter har også ta-

get meget overhånd. Her ses så mange guldsmede, at man aldrig har set sådanne 

sværme før.”  

  9,7 

7 vnv 759,0 (13) vnv m grå luft (03) nv 2 rm og m bygeluft (19) sv b bygeluft (24) s m tyk 

luft og regn 

  9,7 

8 vnv 759,0 (13) vnv m bygeluft (07) vnv m tyk luft (19) vnv b blandet luft (21) sv laber 

diset luft  

11,0 

9 s 758,8 (13) s b blandet luft (02) sv ll diset luft (07) s b diset luft (20) sø b grå luft med 

regnbyger (24) ssø b grå luft med regnbyger 

Nr. Tulstrup: ” stærk regn om eftermiddagen” 

16,9 

10 sv 756,2 (13) sv b blandet luft (01) sv b skyet luft (08) vsv b tyk luft (21) nø laber blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr” 

Stavnsholt: ” landinspektør Skjødt fortalte, at han ved en rejse til København 

havde set guldsmede i millionvis, som alle kom fra øst og fløj mod vest” 

18,2 

11 n 758,0 (13) n stiv b grå luft (02) stille blandet luft (09) n b blandet luft (18) nv laber 

klar luft (24) nv laber klar luft  

12,5 

12 vsv 760,8 (13) vsv frisk b grå luft (08) v laber skyet luft (17) nv b regnbyger (23) v laber 

tyk luft 

14,1 

13 vnv 763,0 (13) vnv m bygeluft (04) v laber klar luft (10) vnv b skyet luft (20) vnv b grå 

luft (23) nv b grå luft 

11,0 

14 nv 766,0 (13) nv m tyk luft (07) vnv rm grå luft (19) sv b blandet luft (23) nv b grå luft 13,8 

15 sv 768,0 (13) sv laber skyet luft (04) nv b grå luft (16) sv laber klar luft (20) v laber klar 16,0 
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luft 

16 nv 766,8 (13) nv b grå luft (02) sv ll diset luft (06) v b grå luft (21) nv stiv b grå luft 11,6 

17 nv 765,5 (14) nv frisk m blandet luft (02) vnv m skyet luft (07) nv m skyet luft (18) nnv b 

blandet luft (23) vnv laber blandet luft 

11,0 

18 nv 764,0 (13) nv laber klar luft (02) vnv ll klar luft (17) nø ll klar luft 11,0 

19 s 768,8 (14) s ll klar luft (02) stille diset luft (09) sø ll klar luft (20) sv laber klar luft 

(24) ssv b klar luft  

Nr. Tulstrup: ”stærk tør blæst i den uge” 

15,3 

20 sv 768,4 (13) sv m tyk luft (02) sv b blandet luft (08) ssv frisk b nogen torden med regn 

(16) v m blandet luft (24) nv b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”ruskregn, om eftermiddagen tørvejr” 

Stavnsholt: ”regn om formiddagen, om eftermiddagen smukt vejr. De følgende 

dage stærk blæst og tørke.” 

16,3 

21 nv 768,6 (13) nv m tyk luft (02) vnv b blandet luft (16) nv rm blandet luft 16,6 

22 nv 765,5 (13) nv 2 rm blandet luft (02) nv m blandet luft (10) nv 3 rm blandet luft (21) v 

laber diset luft (24) vsv laber diset luft 

17,8 

23 v 758,8 (13) v tordenluft (06) ssv b blandet luft (17) vnv m bygeluft (19) nv b blandet 

luft (21) v laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”der kom en stærk tordenregn, om eftermiddagen tørvejr” 

21,0 

24 vnv 756,8 (13) vnv rm tyk luft (02) sv ll blandet luft (09) vnv m tyk luft (21) v laber 

blandet luft 

15,0 

25 vsv 754,6 (13) vsv 2 rm regn (01) sv laber blandet luft (02) sv b tyk luft og regn (08) vsv 

rm blandet luft (21) v b tyk luft 

Stavnsholt: ”regn” 

16,0 

26 vsv 755,5 (13) vsv b bygeluft (03) vsv b diset luft (11) v torden med hagl- og regnbyger 

(18) vsv b regn 

Nr. Tulstrup: ”der kom en meget stærk regn” 

Stavnsholt: ”der faldt en skøn regn” 

16,3 

27 nv --- (13) nv m grå luft (02) vnv laber blandet luft (09) nnv m grå luft (18) vsv m 

regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”meget godt tørvejr, vinden i nordvest” 

Stavnsholt: ”her havde vi tørvejr, men andre steder faldt der regn. Vejret var 

herefter uroligt.” 

--- 

28 nv 759,8 (13) nv b grå luft (02) vnv laber blandet luft (06) vnv stiv b tyk skyet luft (18) 12,2 
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vnv b grå luft (23) nv regnbyger  

29 vnv 762,4 (13) vnv m tyk skyet luft (02) nv b blandet luft (05) nv frisk b tyk skyet luft (18) 

vnv m grå luft (23) vnv laber grå luft 

11,3 

30 nv 763,0 (13) nv laber klar luft (02) vnv b klar luft (08) nv b klar luft (18) nv laber klar 

luft (20) ø ll blandet luft 

Stavnsholt: ” i København og sælge kirsebær” 

11,6 

 

Juni 1790 

Temperatur: 13,9 gr. C 

Tryk: 762,3 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juli 1790 

 

Vejrlig observationerne 1. - 16. juli er fra fregatten ”St. Thomas” fortøjet i Ren-

den på Københavns rhed. Vejrlig observationerne 17.- 31. juli er fra fregatten 

”Kiel” fortøjet på Helsingørs rhed. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1790. De 

fremkomne tal er derefter omregnet til Landbohøjskolen og videre til hele Dan-

mark, efter omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 

1786-1800”, i hvilken bog de anførte temperaturer i øvrigt er gengivet. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 sø 759,2 (13) sø stiv b grå luft (02) stille klar luft (08) s laber klar luft (16) ssø m tyk luft 

og regn (23) sv b grå luft 

Stavnsholt: ”regn” 

13,6 

2 nv 754,4 (13) nv b skyet luft (02) vsv b grå luft (07) nv m grå luft (21) stille grå luft 

Nr. Tulstrup: ”slået græs på Ø-kæret, stærk regn hen mod aften” 

14,5 

3 nv 745,5 (13) nv b grå luft (01) nø b grå luft (08) nnø b skyet luft (16) vnv b tyk luft og 

regn (23) vnv b tyk luft og regn 

Nr. Tulstrup: ”der kom meget regn” 

13,6 
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Stavnsholt: ”stærk regn dag og nat. Siden vekslede vejret mellem bygevejr og 

tørvejr, så at jorden blev gennemvædet og græsset, som ellers havde stået i 

stampe, tog til at vokse” 

Klemensker: ”i dag kom her en meget god og blødende regn, efter at det hidtil i 

sommer havde været meget tørt” 

4 ssv 752,0 (13) ssv laber blandet luft (02) sv b tyk luft og regn (06) vnv laber tyk luft og 

regn (20) sø laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”regn om morgenen, siden blæst så det tørrede” 

15,1 

5 ssø 753,0 (13) ssø laber blandet luft (03) ssø laber tyk luft (22) øsø b blandet luft (24) sø 

laber blandet luft 

15,1 

6 øsø 756,0 (11) øsø b blandet luft (04) ø stiv b klar luft (08) nø b blandet luft (18) ø b 

blandet luft (24) nø b blandet luft 

15,5 

7 nnø 759,8 (13) nnø b tyk luft (02) nnø b blandet luft (09) nnø laber blandet luft (15) nnø b 

tordenvejr (21) n laber grå luft 

Nr. Tulstrup: ”høstet hø på holmen, over middag kom der en stærk torden med 

regn og hagl, men der faldt kun lidt” 

15,8 

8 vnv 762,4 (13) vnv b blandet luft (01) v b grå luft (05) nv laber blandet luft (23) nv laber 

blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr, sat høet i stak” 

15,5 

9 v 758,0 (13) v b skyet luft (05) v b grå luft (19) sv m tyk skyet luft 16,7 

10 vnv 751,0 (13) vnv 2 rm bygeluft (02) sv m tyk skyet luft (09) v rm regnbyger (18) vnv 2 

rm regnbyger (22) v b grå luft 

Nr. Tulstrup: ”høstet hø ved kæret, der kom stærke regnbyger, og det blæste 

stærkt” 

16,4 

11 s 751,8 (13) s laber blandet luft (02) v b grå luft (06) vsv b skyet luft (23) nø grå luft og 

regn 

Nr. Tulstrup: ”mest tørvejr, mange andre steder faldt der megen regn” 

18,3 

12 nv 748,6 (13) nv b skyet luft (02) nø grå luft og regn (08) nnv laber tyk luft (11) n laber 

regnbyger (20) v b grå luft (23) nv b grå luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr, kørt 4 læs hø hjem” 

15,1 

13 vnv 747,4 (13) vnv grå luft med regnbyger (02) v b blandet luft (09) v frisk b grå luft (20) 

vsv b blandet luft (24) vsv laber blandet luft 

15,8 

14 sv 747,0 (13) sv b tyk luft og regn (02) vsv laber blandet luft (09) ssv laber grå luft (19) 

vsv laber bygeluft  

16,7 
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Nr. Tulstrup: ”slået græs ved kæret, der kom megen regn” 

15 v 750,8 (13) ustadig kuling regnbyger (03) v laber regn (09) v b regnbyger (18) v laber 

bygeluft (24) vnv b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”slået lidt græs ved kæret” 

15,1 

16 nv 754,6 (13) nv laber tyk skyet luft (05) nv b bygeluft (10) vnv stiv b grå luft med regn 

(15) vnv b tyk skyet luft 

Nr. Tulstrup: ”første tørvejrsdag under høhøsten, slog lidt græs” 

16,1 

17 vnv 760,5 (13) vnv m blandet luft (01) vnv m blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”blæsende tørvejr, spredt høet og kørt 1 læs langhø hjem, men det 

var for grønt” 

Stavnsholt: ” den 17.-19. høstede man nogenlunde godt hø” 

15,5 

18 v 759,8 (13) v m blandet luft (01) vnv m blandet luft (09) nv blandet luft 15,5 

19 v 759,8 (13) v b blandet luft (01) v m blandet luft (07) vnv rm grå luft (22) vsv b blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”høstet tørt hø ved kæret” 

15,5 

20 ssv 760,5 (13) s rm grå luft og regnbyger (01) sv m blandet luft (08) s rm grå luft (22) ssv 

3 rm regnbyger 

Stavnsholt: ”regn, og især regn natten til den 21. juli” 

17,0 

21 sv 749,6 (13) sv 3 rm grå luft (01) sv rm regnbyger (09) vsv rm bygeluft  

Nr. Tulstrup: ”slog græsset ved Søbæk, regn af og til og stærk blæst” 

16,7 

22 vnv 754,4 (13) vnv 3 rm bygeluft (01) v rm blandet luft (05) vnv m grå luft (09) vnv 2 rm 

regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”slået skovengene” 

Stavnsholt: ”meget uroligt vejr med regn og blæst” 

12,6 

23 vnv 759,6 (13) vnv rm blandet luft (01) vnv 3 rm bygeluft (09) nv 3 rm bygeluft (21) v m 

grå luft 

Nr. Tulstrup: ”kørt 4 læs eg hjem, regn af og til og stærk blæst” 

Stavnsholt: ”meget uroligt vejr med regn og blæst” 

13,0 

24 sv 761,4 (13) sv b blandet luft (01) sv b blandet luft (09) ssv m grå luft (20) v ll blandet 

luft 

Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr, vendt høet ved kæret” 

Stavnsholt: ”godt vejr, da vi rev høet sammen” 

17,0 

25 vnv 761,0 (13) vnv m blandet luft (01) vnv b grå luft 14,2 
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Nr. Tulstrup: ”gråvejr om morgenen, siden tørvejr” 

26 v 762,4 (13) v m grå luft (01) v m grå luft 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr og høstet tørt hø ved Søbæk” 

Stavnsholt: ”godt vejr måneden ud” 

15,8 

27 v 764,8 (13) v m blandet luft (01) sv b blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”lidt regn” 

19,5 

28 stille 765,5 (13) stille blandet luft (01) v b blandet luft (17) s b grå luft 16,4 

29 ssø 758,2 (13) ssø m blandet luft (01) s b grå luft (09) ssø m klar luft (17) ssø rm grå luft 

Nr. Tulstrup: ”om eftermiddagen stærk torden og regn” 

18,3 

30 n 750,5 (13) n ll tyk luft og regn (01) ssø m blandet luft (05) ø b diset luft (10) mest 

stille diset luft (22) vnv b klar luft 

Nr. Tulstrup: ”i skoven og save eg, om eftermiddagen regn” 

18,6 

31 sø 758,4 (13) sø rm blandet luft (09) v m grå luft (21) s m grå luft 

Nr. Tulstrup: ”mest tørvejr” 

17,0 

 

Juli 1790 

Temperatur: 15,9 gr. C 

Tryk: 756,1 mm Hg 

 

 vind tryk  

August 1790 

 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Kiel” fortøjet på Helsingør rhed, dog er 

vejrlig observationerne 26. - 31. august fra fregatten St. Thomas fortøjet på Kø-

benhavns rhed. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1790. De 

fremkomne tal er derefter omregnet til Landbohøjskolen og videre til hele Dan-

mark, efter omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 

1786-1800”, i hvilken bog de anførte temperaturer i øvrigt er gengivet. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 
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1 vnv 759,8 (13) vnv m grå luft og regn (01) ssv b grå luft og regn 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr i kirke, om eftermiddagen færdig med høhøsten: i alt 10 

læs fra Ø-kær, 12 fra vort eget kær og 1 læs markhø fra toften” 

Stavnsholt: ”august begyndte med uroligt vejr, og i begyndelsen af måneden sås 

vinterfugle i gårdene, bogfinker og guldspurve” 

15,0 

2 stille 758,0 (13) stille blandet luft (01) vnv m grå luft og regn (09) nv b blandet luft (21) sø 

m grå luft 

16,9 

3 ssø 758,8 (13) ssø rm blandet luft (01) sø rm blandet luft (09) ssø rm blandet luft  

Nr. Tulstrup: ”savet eg ved Mørk Mose, regn hver dag” 

16,0 

4 sv 758,4 (13) sv m blandet luft (01) s 2 rm grå luft (10) ssv 3 rm regnbyger (21) sv m 

blandet luft 

15,4 

5 vsv 761,4 (13) vsv m grå luft og regn (01) sv b blandet luft (08) vsv regnbyger 

Stavnsholt: ”faldt der stærk hagl” 

15,7 

6 v 763,0 (13) v m blandet luft (01) vnv rm blandet luft (21) v b grå luft 

Nr. Tulstrup: ”det holdt tørvejr” 

Stavnsholt: ”tørvejr, så man atter kunne rive høet sammen” 

16,0 

7 nv 758,6 (13) nv m klar luft (01) stille grå luft (08) ø b blandet luft (21) nv m klar luft 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” 

Stavnsholt: ”tørvejr” 

15,7 

8 s 760,5 (13) s b blandet luft (01) n rm grå luft med regnbyger (08) n m blandet luft 

Stavnsholt: ”tørvejr” 

16,0 

9 vnv 758,2 (13) vnv m blandet luft (01) sv b grå luft og regn (09) sv b blandet luft (21) v b 

grå luft 

Stavnsholt: ”tørvejr” 

16,6 

10 vsv 758,6 (13) vsv m blandet luft (04) vsv b tyk luft og regn (21) vsv m blandet luft 

Stavnsholt: ”regn og dette fortsatte til syvsoverdagene var forbi” 

16,9 

11 nv 760,8 (13) nv b grå luft (01) v b grå luft (06) nv m blandet luft 16,0 

12 n 763,4 (13) n ll blandet luft (01) nv b grå luft 

Stavnsholt: ”dog meget stærk solhede” 

16,6 

13 n 764,8 (13) n b blandet luft (01) stille tåge luft (07) s ll blandet luft (21) stille blandet 

luft 

Stavnsholt: ”dog meget stærk solhede” 

18,5 

14 sv 765,5 (13) sv laber blandet luft (05) s ll tåge luft (11) sv b blandet luft 16,9 
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Stavnsholt: ”dog meget stærk solhede” 

15 ssv 766,8 (13) ssv m klar luft (01) ssv b tåge luft 

Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” 

Stavnsholt: ”dog meget stærk solhede” 

17,5 

16 sv 761,4 (13) sv b blandet luft (01) grå luft (09) sv m klar luft 

Stavnsholt: ”begyndt at meje kornet, da havde det stået 14 uger og 2 á 3 dage på 

jorden” 

16,9 

17 n 758,8 (13) n ll blandet luft (01) sv ll grå luft (11) stille tyk luft og regn (22) n ll 

blandet luft 

Stavnsholt: ”meget lummervarmt og regn” 

20,0 

18 nv 759,8 (13) nv m grå luft (01) nnv b grå luft (08) nnv rm klar luft (19) nv m grå luft 

Stavnsholt: ”skønt tørvejr” 

15,0 

19 vnv 760,5 (13) vnv rm tyk luft og regn (01) sv m grå luft (09) vsv rm tyk luft 

Stavnsholt: ”regn” 

16,6 

20 nv 759,8 (13) nv rm klar luft (01) n m grå luft og regnbyger (09) nv m grå luft og 

regnbyger (21) nv m klar luft 

Stavnsholt: ”lidt regn, men derpå blæst og skønt tørvejr og godt bindevejr”  

16,0 

21 s 763,0 (13) s b blandet luft (01) vnv b klar luft (09) v b klar luft 

Stavnsholt: ”godt vejr” 

15,0 

22 s 757,4 (13) s 2 rm tyk luft (01) ssø rm grå luft (04) ssø 2 rm tyk luft (06) ssø u tyk luft 

(20) v b klar luft 

Nr. Tulstrup: ” fornat stærk torden og regn, siden godt vejr” 

Stavnsholt: ”regn og blæst med stærke regnbyger hele dagen” 

12,9 

23 s 760,5 (13) s b blandet luft (01) v b klar luft (10) vnv b regnbyger (18) sø 3 rm tyk luft 

(23) sv 3 rm regnbyger 

Stavnsholt: ”regnbyger og blæst, om eftermiddagen mejede vi rug” 

15,4 

24 nv 755,8 (13) nv 2 rm blandet luft (01) nv 3 rm regnbyger (07) v m blandet luft (20) v 2 

rm blandet luft 

Stavnsholt: ”regnbyger og blæst” 

14,1 

25 nv 757,0 (13) nv m grå luft (01) v m blandet luft med regnbyger (08) nv 2 rm diset luft 

med regn (20) v m tyk luft og regn 

Stavnsholt: ”stærk blæst” 

15,4 

26 ssø 758,0 (13) ssø b tyk luft og regn (02) vsv b tyk luft (09) s b tyk luft og regn (21) ønø 

laber tyk luft og regn 

14,7 



 

 

 

313 

Nr. Tulstrup: ”høstet byg på Trædager” 

Stavnsholt: ”stille og regnbyger” 

27 sv 757,4 (13) sv laber bygeluft (02) ønø ll blandet luft (09) v ll bygeluft (22) sv laber grå 

luft 

Nr. Tulstrup: ”høstet den smalle Langager, som det var besværligt at høste, for 

det lå meget ned” 

Stavnsholt: ”stille og regnbyger” 

14,7 

28 vnv 754,2 (13) vnv m grå luft (03) nv b grå luft med regn (09) nv laber regn (19) nv b 

regnbyger (22) nv frisk b regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”høstet havre, blæst og lidt finregn” 

Stavnsholt: ”regnbyger, dog med ophold, så man kunne binde negene og køre 

negene hjem” 

11,6 

29 vnv 753,8 (13) vnv stiv rm regnbyger (03) v frisk b regnbyger (08) nv m blandet luft (21) 

vnv b regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”blæsende og stærke regnbyger” 

Stavnsholt: ”stærk blæst” 

11,0 

30 vnv 758,6 (13) vnv b blandet luft (03) vnv m regnbyger (08) nv 2 rm tyk skyet luft (21) v b 

regnbyger 

Stavnsholt: ”stærk blæst” 

11,0 

31 nnv 755,5 (13) nnv 2 a 3 rm tyk skyet luft (02) v b tyk luft og regn (09) vnv b tyk luft og 

regn (20) vnv b bygeluft 

Nr. Tulstrup: ”høstet på Damager, det var svært at høste, for kornet lå mest ned” 

Stavnsholt: ”stærk regn, men efter middag blæst og tørvejr, så vi kunne køre det 

sidste havre hjem. Samme dag kørte vi ærterne i hus og satte dem op på stænget, 

da de ikke var rigtigt tørre. Høsten gik godt, skønt den var velsignet grøderig og 

frugtbar, da blæsten hurtigt tørrede kornet efter de mange regnbyger. Høsten var 

frugtbar og fyldte rigeligen i laden.” 

12,5 

 

 

August 1790 

Temperatur: 15,4 gr. C 

Tryk: 759,6 mm Hg 
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 vind tryk  

September 1790 

 

Vejrlig observationerne er fra fregatten St. Thomas fortøjet på Københavns 

rhed. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1790. De 

fremkomne tal er derefter omregnet til Landbohøjskolen og videre til hele Dan-

mark, efter omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 

1786-1800”, i hvilken bog de anførte temperaturer i øvrigt er gengivet. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 ssv 748,4 (13) ssv b tyk luft og regn (02) v b bygeluft (05) sv b tyk luft og regn (16) nv 2 a 

3 rm tyk luft (20) vnv m tyk luft 

Nr. Tulstrup: ”det regnede til kl. 14, siden stærk blæst, høstet rug” 

Stavnsholt: ”regn hele dagen” 

14,6 

2 v 748,0 (13) v m bygeluft (02) vnv m tyk luft (10) vnv b grå luft med regn (19) vsv m 

tyk luft (24) vsv frisk m stærk regn 

Nr. Tulstrup: ”høstet lidt byg og havre” 

Stavnsholt:”tørrevejr om formiddagen, om eftermiddagen regn”  

14,9 

3 vsv 739,0 (13) vsv b blandet luft (04) ssv rm tyk luft og regn (07) sv 2 rm tyk luft og regn 

(20) ssv laber blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”regn om morgenen, siden høst af havre” 

Stavnsholt: ”bøst vejrlig med regn og stærk sydlig blæst, der dog tog af op ad 

dagen” 

15,2 

4 stille 740,5 (13) stille tordenluft (02) vsv laber regn (08) sv laber blandet luft (20) ø laber 

regnbyger 

Nr. Tulstrup: ”høstet byg på Øster Fald og rug på Vester Fald” 

Stavnsholt: ”regn især efter middag” 

14,6 

5 nø 753,0 (13) nø laber tyk skyet luft (02) ssv laber regn (08) sv tyk skyet luft (19) s laber 

tyk skyet luft 

Nr. Tulstrup: ”høstet hedehavren” 

13,3 
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Stavnsholt: ”godt vejr” 

6 s 759,4 (13) s laber bygeluft (04) v ll blandet luft (06) s ll blandet luft (17) sv laber 

regnbyger (19) v laber tyk skyet luft 

Nr. Tulstrup: ”høstet havre på toften og hvede” 

Stavnsholt: ”endnu bedre vejr, men regn henmod aften, i disse dage indkørte vi 

vikken” 

14,2 

7 sv 761,2 (13) sv laber blandet luft (04) sv laber tyk skyet luft (10) ssø ll blandet luft (20) 

øsø laber bygeluft 

Nr. Tulstrup: ”høstet rug” 

Stavnsholt: ”forfærdelig stærk regn her hos os, men det regnede ikke syd og øst 

herfra” 

13,6 

8 nnø 761,8 (13) nnø laber blandet luft (04) ø laber tåget luft (09) nø b blandet luft (18) n b 

klar luft 

Nr. Tulstrup: ”indkørt havre” 

Stavnsholt: ”god høstdag, men her hvor den stærke regn var faldet, kunne det 

ikke rigtigt lade sig gøre at høste” 

12,4 

9 vnv 761,4 (13) vnv b grå luft (04) nnv laber klar luft (09) nv b grå luft med regn (19) sv b 

grå luft 

Nr. Tulstrup: ”indkørt rug” 

13,0 

10 sv 753,4 (13) sv rm regn (03) vsv m tyk luft (08) sv m regn (17) nv rm regnbyger (21) nv 

rm blandet luft  

Nr. Tulstrup: ”finregn og blæst” 

Stavnsholt: ”regn hele dagen” 

13,3 

11 v 751,4 (13) v m med svære regnbyger (02) v m blandet luft (05) sv rm regnbyger (21) 

vnv m regnbyger  

Klemensker: ”i dag blev vi færdige med at høste, vi fik 28 læs byg og 59 læs 

havre. Denne høst var temmelig våd, dog var den temmelig velsignet og frugt-

bar med sæd, så man så temmelige hæs uden for gårdene og vi fik et hæs med 9 

læs udi.” 

13,3 

12 vnv 759,4 (13) vnv rm tyk luft (02) nv laber blandet luft (18) sv rm tyk luft og regn 13,6 

13 vnv 758,4 (13) vnv rm skyet luft (02) v rm tyk luft og regn (04) vnv m blandet luft (18) v 

rm tyk luft 

15,5 

14 v 758,0 (13) v laber tyk luft (02) nv ll blandet luft (04) v ll blandet luft (18) ssø laber 

småregn (23) ssv b blandet luft 

Stavnsholt: ”denne dag skete indtoget i København med prinsesse Maria Sophie 

17,7 
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Friedericke, og det var godt vejrlig i disse dage” 

15 vsv 753,8 (13) vsv m tyk luft og regn (08) vsv b blandet luft (19) vsv m blandet luft (21) 

sv b tyk luft og lynild 

Stavnsholt: ”hen mod aften finregn og om natten stærk torden og lynen med 

regn, dog klarede det op om morgenen og blev godt vejrlig (16/9), men det vare-

de ikke længe førend vi atter havde regn” 

16,7 

16 vnv 753,6 (13) vnv rm bygeluft (02) sv b tyk luft med torden, stærk lynild og regn (08) v 2 

a 3 rm tyk skyet luft (16) vnv 2 rm stærke regnbyger (23) v 2 rm stærke 

regnbyger 

Stavnsholt: ”boghveden har givet næsten 19 fold. Æreterne har heller ikke før 

givet så meget som i år.” 

17,4 

17 nv 763,6 (13) nv rm blandet luft (03) nv 2 a 3 rm regnbyger (08) nv rm blandet luft (21) 

vnv b grå luft (24) nv b grå luft 

15,5 

18 sv 763,2 (13) sv m grå luft (02) v rm blandet luft (08) v b blandet luft (15) v 2 rm blandet 

luft (18) nv m blandet luft  

13,9 

19 s 761,8 (13) s b grå luft (01) v b blandet luft (07) nv laber grå luft (18) sø b tyk luft og 

regn (23) ssø b blandet luft 

14,2 

20 ssv 755,5 (13) ssv laber diset luft (02) ssø m blandet luft (11) s laber grå luft torden, lynild 

og regn (23) sv laber blandet luft 

Stavnsholt: ”atter torden og lynen og regn ved jævndøgn, derpå godt vejrlig i 3 

dage ligesom i fjor” 

15,2 

21 sv 761,0 (13) sv b blandet luft (02) nv laber blandet luft (04) v laber tyk luft og regn (19) 

ssv b grå luft (23) vsv b blandet luft 

14,9 

22 vsv 768,2 (13) vsv laber regnbyger (06) sv b grå luft (10) sv laber blandet luft (21) nv b 

blandet luft 

Nr. Tulstrup: ”indkørt hveden, dog ringe” 

13,9 

23 ssv 770,5 (13) ssv laber blandet luft (02) nnv laber klar luft (06) v laber diset luft (21) s 

laber tyk luft og regn 

15,5 

24 s 768,4 (13) s laber blandet luft (02) øsø laber blandet luft (09) øsø laber blandet luft 

(17) nnø laber blandet luft (21) nv ll blandet luft (23) v ll blandet luft 

14,6 

25 nv 755,5 (13) nv u regnbyger (02) v b blandet luft (08) v rm tyk luft og stærk regn (11) 

nv 2 a 3 rm tyk luft og stærk regn (16) nnv u regnbyger (22) nnv rm blandet luft 

Stavnsholt: ” regn og blæst fra vest, som det har været længe, ligesom den i for-

året kom fra øst og gav forårstørke” 

  8,6 
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Helsingør: ”om natten stærk nordnordøstenstorm og regn” 

26 n 764,4 (13) n 2 rm blandet luft (03) nv 2 a 3 rm tyk luft og regn (06) nø u klar luft (20) 

n laber blandet luft (24) nnv ll klar luft 

Stavnsholt: ”stærk blæst fra nord og nattefrost” 

  8,0 

27 nv 770,5 (13) nv laber blandet luft (03) nnv ll klar luft (09) v laber klar luft (19) v laber 

blandet luft 

Stavnsholt: ”godt vejrlig” 

10,2 

28 nv 764,8 (13) nv b grå luft (02) nv b blandet luft (09) v b grå blandet luft (17) v b grå luft 

Stavnsholt: ”godt vejrlig” 

11,7 

29 nø 765,8 (13) nø laber blandet luft (05) vnv laber grå luft (07) n laber grå luft (18) ø laber 

blandet luft (21) s laber blandet luft 

Stavnsholt: ”godt vejrlig” 

12,4 

30 ssv 774,2 (13) ssv laber klar luft (02) sø ll blandet luft (06) s laber blandet luft (10) ssv 

laber klar luft (20) s laber klar luft 

12,4 

 

September 1790 

Temperatur: 13,8 gr. C 

Tryk: 758,9 mm Hg 

 

 vind tryk  

Oktober 1790 

 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Kiel” fortøjet på Helsingørs rhed. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1790. De 

fremkomne tal er derefter omregnet til Landbohøjskolen og videre til hele Dan-

mark, efter omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 

1786-1800”, i hvilken bog de anførte temperaturer i øvrigt er gengivet. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne.  

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 ssø 773,0 (13) ssø m blandet luft (01) ssø b tågeluft (08) ssø b blandet luft 13,6 

2 øsø 768,6 (13) øsø b blandet luft (01) sø m blandet luft (08) øsø b blandet luft 14,6 
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3 ssø 768,4 (13) ssø m blandet luft (01) sø b blandet luft (05) sø b tågeluft (10) s b blandet 

luft 

12,4 

4 ssø 770,5 (13) ssø m blandet luft (01) sø m tågeluft (09) sø m tågeluft 

Nr. Tulstrup: ”pløjet til rug” 

13,3 

5 ssø 766,6 (13) ssø b blandet luft (01) sø rm grå luft 14,0 

6 ssø 764,4 (13) ssø rm grå luft (01) s b grå luft og regn (08) ssø b grå luft og regn 

Nr. Tulstrup: ”pløjet og sået rug” 

12,7 

7 v 757,2 (13) v b blandet luft (01) s b tyk luft 

Nr. Tulstrup: ”pløjet den smalle Langager og sået hederugen, det regnede hver 

eftermiddag og om natten” 

13,6 

8 v 753,2 (13) v m grå luft (01) s b tågeluft (09) ssv m tyk luft og regn 13,3 

9 v 753,2 (13) v m blandet luft (01) vnv rm tyk luft og regnbyger (21) vnv m blandet luft 11,1 

10 nø 753,6 (13) nø rm grå luft (01) n b tyk luft og regn (08) n rm grå luft (24) ønø m 

blandet luft 

11,5 

11 n 765,5 (13) n m blandet luft (09) ønø m blandet luft 

Stavnsholt: ”begyndt at så rug” 

  8,0 

12 sv 761,0 (13) sv m blandet luft (01) v b grå luft (07) s m grå luft (19) sv rm grå luft 

Stavnsholt: ”sået rug” 

  7,7 

13 v 751,8 (13) v 2 rm blandet luft (01) vsv 3 rm tyk luft og regn (08) v rm grå luft (20) vnv 

2 rm blandet luft 

Helsingør: ”i nat stærk sydsydvestlig blæst” 

  9,3 

14 ssv 746,6 (13) ssv rm klar luft (01) v m blandet luft (08) v rm grå luft (21) sv 3 rm tyk luft 

og regn 

10,2 

15 nv 752,2 (13) nv u blandet luft (01) v 3 rm tyk luft og regn (06) vnv u blandet luft (21) 

vnv 3 rm tyk luft og regn 

11,1 

16 nv 758,0 (13) nv u blandet luft (06) nv u blandet luft (21) vnv 3 rm grå luft 

Nr. Tulstrup: ”tørret, blæst og regn af og til” 

  8,6 

17 vnv 769,8 (13) vnv m blandet luft (01) vnv rm blandet luft (05) vnv m grå luft og regn (21) 

v m blandet luft 

  9,3 

18 ssv 754,2 (13) ssv rm grå luft (01) vsv m blandet luft (08) s rm grå luft (18) v rm 

regnbyger (21) nv 2 rm grå luft (21) nv 2 rm grå luft 

11,1 
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19 nnv 756,4 (13) nnv 3 rm blandet luft (09) vnv 3 rm grå luft 

Nr. Tulstrup: ”sået den sidste rug” 

  7,7 

20 nnø 764,8 (13) nnø m grå luft (01) nv 3 rm blandet luft (07) nnø 2 rm blandet luft 

Stavnsholt: ”nattefrost og smukt vejrlig” 

  7,6 

21 nø 771,2 (13) nø ll klar luft (01) nø laber klar luft (21) ø ll klar luft 

Stavnsholt: ”nattefrost og smukt vejrlig” 

  9,3 

22 øsø 770,8 (13) øsø ll blandet luft (01) sø mest stille klar luft (09) sø mest stille klar luft 

(21) øsø b blandet luft 

Stavnsholt: ”nattefrost og smukt vejrlig” 

  6,1 

23 øsø 768,4 (13) øsø m blandet luft (01) øsø m blandet luft (08) øsø m blandet luft 

Stavnsholt: ”noget dunkelt vejr, dog tørvejr” 

  7,4 

24 øsø 768,4 (13) øsø b blandet luft (01) sø m grå luft (09) sø m grå luft (21) sø m grå luft 

Nr. Tulstrup: ”tørvejr i den uge, og pløjet af og til og kørt møg ud” 

  6,8 

25 øsø 763,0 (13) øsø m blandet luft (01) sø rm bygeluft (09) ssø 2 rm grå luft (20) øsø 2 rm 

bygeluft 

Nr. Tulstrup: ”i kirke, siden kørt møg og pløjet, meget med regnvejr og blan-

dingsvejr” 

  6,5 

26 nø 754,8 (13) nø rm tyk luft og regn (01) ø rm tyk luft og regn (09) nø rm tyk luft og regn 

(21) nnø rm blandet luft 

Stavnsholt: ”regn, da jeg var i Sigerslevvester” 

  4,6 

27 n 762,4 (13) n m blandet luft (09) nnø rm blandet luft (21) nv m blandet luft   4,3 

28 ønø 763,6 (13) ønø m blandet luft (01) vnv b blandet luft (09) vnv b blandet luft (21) ønø 

rm klar luft 

  4,6 

29 ønø 762,4 (13) ønø rm blandet luft (01) nø m blandet luft   1,5 

30 nø 760,5 (13) nø m blandet luft (01) nø rm blandet luft   0,8 

31 nø 761,6 (13) nø b klar luft (01) nø m blandet luft   0,8 

 

Oktober 1790 

Temperatur: 8,8 gr. C 

Tryk: 761,8 mm Hg 
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 vind tryk  

November 1790 

 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Kiel” fortøjet på Helsingørs rhed. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observatio-

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

Året 1790. De fremkomne tal er derefter omregnet til Landbohøjskolen og vi-

dere til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperatu-

ren i Danmark 1786-1800”, i hvilken bog de anførte temperaturer i øvrigt er 

gengivet. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne.  

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

temp. 

1 s 763,0 (13) s b klar luft (01) n laber tågeluft  2,2 

2 sø 758,4 (13) sø 2 rm grå luft (01) ssø m grå luft (08) rm klar luft (22) sø u regnbyger  4,1 

3 nø 754,2 (13) nø m grå luft (04) sø aftagende kuling regnbyger (06) sø 2rm tyk luft  6,6 

4 øsø 753,6 (13) øsø m blandet luft (01) sø rm tyk luft slud (06) 2 rm (21) ø m blandet luft  6,3 

5 ønø 759,8 (13) ønø b klar luft (01) ønø m blandet luft (08) ø m grå luft  4,1 

6 ø 768,0 (13) ø ll klar luft (01) ø b klar luft (21) øsø rm blandet luft  3,2 

7 sø 771,2 (13) sø m blandet luft (04) øsø m grå luft (09) rm klar luft (21) ssø rm grå luft   4,4 

8 ssø 774,2 (13) ssø m grå luft (09) sø m grå luft  4,7 

9 ø 774,8 (13) ø ll grå luft (01) ssø m grå luft  2,9 

10 ø 775,5 (13) ø b klar luft (01) ø ll grå luft  1,6 

11 ø 774,0 (13) ø ll grå luft (01) ønø ll klar luft (20) s ll grå luft  0,7 

12 stille 774,4 (13) stille tågeluft (05) sø ll tågeluft (21) ø b grå luft  1,3 

13 øsø 774,4 (13) øsø b blandet luft (09) øsø b grå luft  1,6 

14 nø 772,2 (13) nø b klar luft (01) ønø m klar luft (21) stille klar luft  2,6 

15 ø 770,5 (13) ø ll grå luft (01) nnø mest stille klar luft  3,8 

16 ø 765,5 (13) ø ll blandet luft (01) stille tyk luft (20) stille blandet luft  3,5 

17 v 764,2 (13) v b bygeluft (01) v m tågeluft  1,9 

18 s 758,0 (13) s m grå luft (01) s m grå luft (09) ssø m grå luft  2,6 
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19 ssv 750,5 (13) ssv m grå luft (01) ssø m tyk luft (09) sø m tyk luft  3,5 

20 s 746,8 (13) s m grå luft (01) sø rm tyk luft regn  3,8 

21 ssv 743,0 (13) ssv m grå luft (01) ssv m grå luft (20) sv rm blandet luft 

Stavnsholt: ”november har hidtil været meget god, men begynder nu med kul-

de og væde, hvad der passer til årstiden. Rugen lå meget længe i jorden- 4-6 

uger efter, at den blev sået, men den blev god.” 

 4,7 

22 nv 743,0 (13) nv ll klar luft (01) vsv 3 rm tyk luft (06) v rm grå luft (10) vnv rm grå luft  4,4 

23 sø 751,8 (13) sø b blandet luft (01) v mest stille klar luft (06) stille (08) s ll klar luft  1,6 

24 sv 755,5 (13) sv m grå luft (01) sv m tyk luft (07) sv m tyk luft  2,9 

25 v 758,0 (13) v b blandet luft (01) vsv rm tyk luft regn (21) sv m tyk luft  3,8 

26 ssv 753,4 (13) ssv rm tyk luft (01) ssø rm grå luft (06) ssø 3 rm regn (21) v m grå luft  2,9 

27 nnø 756,8 (13) nnø 3 rm tyk luft regn (01) nnv rm tyk luft (05) nnø 3 rm regn og slud  

(20) nnø 2 rm grå luft 

Stavnsholt: ”sne og sjap fra nord den ganske dag, da fodrede vi fårene for før-

ste gang, da de indtil nu selv havde kunnet finde føde. Stærk nattefrost.” 

-1,1 

28 nv 771,8 (13) nv rm grå luft (01) nnø 2 rm blandet luft(09) nnø (21) nv m blandet luft -2,3 

29 ønø 770,5 (13) ønø m grå luft (01) ønø m grå luft -1,1 

30 øsø 758,6 (13) øsø rm sneluft (01) ønø m grå luft (09) ø rm grå luft  1,0 

 

November 1790 

Temperatur: 2,7 gr. C 

Tryk: 762,2 mm Hg 

 

 vind tryk  

December 1790 

 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Kiel” fortøjet på Helsingørs rhed. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observatio-

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

Året 1790. De fremkomne tal er derefter omregnet til Landbohøjskolen og vi-

dere til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperatu-

ren i Danmark 1786-1800”, i hvilken bog de anførte temperaturer i øvrigt er 

temp. 
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gengivet. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservatio-

nerne.  

Vindobservationerne den 19. - 31. december er fra Holmen.    

Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. 

Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. 

1 s 754,6 (13) s m grå luft (01) sø 2 rm grå luft  3,6 

2 ssv 752,2 (13) ssv m tyk luft (01) sv rm tyk luft (22) sv rm tyk luft regn  3,3 

3 nv 753,6 (13) nv m grå luft (05) v m tyk luft (09) nv m tyk luft (21) v m grå luft  4,2 

4 ønø 742,4 (13) ønø rm grå luft (01) sv rm tyk luft regn (06) sø 2 rm sneluft (07) sø 2 rm 

regn (20) ønø m blandet luft 

Stavnsholt: ”nordøstlig vind med regn og snesjap hele dagen, derpå blev det 

frostvejr. Bogfinkerne havde været i landsbyen, førend der blev indhøstet, og 

er her endnu.” 

 2,0 

5 nnø 754,4 (13) nnø m blandet luft (01) nnø rm klar luft  0,1 

6 nnø 763,0 (13) nnø m blandet luft (01) nnø m blandet luft -1,0 

7 v 759,6 (13) v m blandet luft (01) nnv m blandet luft (06) v m (22) nv rm grå luft  -0,7 

8 n 756,0 (13) n rm blandet luft (09) nnø m klar luft  1,7 

9 sv 758,0 (13) sv m blandet luft (01) v rm grå luft (08) vsv b grå luft 

Stavnsholt: ” fra den 9. -17. december regn og snesjap og vestenvind” 

-1,0 

10 v 757,0 (13) v b tågeluft (01) v b blandet luft (06) sv m tyk luft  5,1 

11 v 748,4 (13) v rm grå luft (01) s m blandet luft  4,5 

12 n 744,4 (13) n m grå luft (01) sv rm tyk luft (08) ssv 2 rm tyk luft regn  2,3 

13 v 748,0 (13) v rm grå luft (01) ssv rm regn  5,5 

14 v 743,6 (13) v 2 rm grå luft (01) nnv 2 rm tyk luft regn  3,9 

15 ssv 735,5 (13) ssv rm tyk luft regn (05) ssv 3 rm tyk luft regn 

Nr. Tulstrup: ”vinden var mest i sydvest” 

 2,6 

16 vnv 734,6 (13) vnv 3 rm tyk luft regn (01) v 3 rm sneluft med regn (24) v rm blandet luft  2,3 

17 vnv 734,8 (13) vnv m blandet luft (06) vnv m blandet luft (22) s rm tyk luft  0,1 

18 ønø 734,4 (13) ønø 3 rm sneluft (01) øsø 3 rm sneluft (08) ønø 3 rm sneluft 

Stavnsholt: ”frost og meget sne” 

-1,0 



 

 

 

323 

19 n 747,4 (01) nø rm blandet luft 

Stavnsholt: ”slædeføre, sneen gik til hestenes buge, men varede kun 3-4 dage”  

-3,8 

20 vsv 755,5  -0,7 

21 sv 756,8  -0,1 

22 v 757,4   1,7 

23 v 754,0   2,6 

24 v 756,8 Nr. Tulstrup: ”for det meste klart”  3,9 

25 sv 758,2 Nr. Tulstrup: ”for det meste gråvejr” 

Stavnsholt: ”sydvestlig vind og stærk regn hele dagen” 

 3,0 

26 uvis 761,0 Nr. Tulstrup: ” i julen var det mest klart vejr og for det meste tøvejr” 

Stavnsholt: ”sydvestlig vind og klart vejr” 

-0,1 

27 uvis 764,2 Stavnsholt: ”sydvestlig vind og mørkt vejr”  0,5 

28 uvis 764,8 Stavnsholt: ”sydvestlig vind og mørkt vejr” -0,1 

29 uvis 770,5 Stavnsholt: ” sydvestlig vind, vekslende mellem klart vejr og skyet vejr” -0,1 

30 sø 768,8 Stavnsholt: ” sydvestlig vind, vekslende mellem klart vejr og skyet vejr” -0,4 

31 sv 761,8 Stavnsholt: ”mørkt vejr med lidt sne”  0,5 

 

December 1790 

 

Temperatur: 1,4 gr. C 

Tryk: 753,3 mm Hg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


