
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Ernholtz 

 

 

”Novembervinteren” 

- analyse af vejret i Danmark 1771-75 baseret på  

Bolle Willum Luxdorphs dagbøger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Forord 

 

Da ikke alt skal være tabeller, indledes denne bog med lidt poesi. 

 

Om at dø (2012) 

Jeg er i jorden 

Jeg er i havet 

Jeg er i vinden 

Jeg er i skyen 

Så græd ikke. 

Jeg er omkring dig 

Og lysår borte 

Engang vil vi danse 

I Stjernerne 

Så græd ikke. 

Gem dine tårer 

Indtil Universet stivner 

I den evige vinternats mørke. 

 

En sådan afslutning, hvor alle punkter i Universet når den temperatur (-273,15 gr. C), hvor intet 

mere foregår og ej heller kommer til at foregå, er for pessimistisk, og egentlige også for utroværdig, 

for hvad har så meningen med alting været. Derfor kommer her et positivt budskab.  

Når Universet er dødt, vil det genopstå, for tyngdekraften er en kraft uden forbindelse med de øvri-

ge kræfter- den elektromagnetiske kraft og de to kernekræfter (den svage og den stærke kernekraft). 

Disse tre kræfter kommer fra en fælles kraft - den forenede kraft-, men ikke tyngdekraften. Så når 

Universet er spredt og dødt, og de kræfter, der er opstået af den forenede kraft, dermed er ophørte, 

vil ”luften gå ud af ballonen, der er pustet op siden big bang”- universets rumdimensioner vil krølle 

sammen og universet styrte sammen, men tyngdekraften vil fortsat virke og trække det sammenstyr-

tede univers sammen til en ”singularietet eller nullitet”, der så - på grund af rummets deformering 

til det uendelige omkring ”singulariteten”- vil kollapse i et nyt univers ved et nyt stort brag - big 

bang- eller snarere ved et nyt kollaps. 

Universet og alt, hvad det indeholder, er guddommeligt. Når Universets udvidelse standser, vil tiden 

ophøre. Og uden tid vil der ikke være noget univers. Det vil sige, at under rumuniversets sammen-

styrtning, vil tiden ikke gå baglæns. Tiden vil bare ophøre, for tidens pil kan kun pege i én retning. 

Det er det, der gør tiden så gådefuld ligesom tyngdekraften. Egentligt burde man måske ikke tale 

om tyngdekraften som en kraft og tiden som en dimension men som funktioner af kræfter og dimen-

sioner eller som noget, der minder om kvantefluktuationer.  
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Måske gik tiden lige efter big bang hurtigere end nu eller også opfatter vi det sådan - ufatteligt 

mange ting skete inden for et splitsekund. Engang vil tiden måske gå langsommere end nu, eller 

”vi” universets indhold vil opleve det sådan. Det giver derfor ingen mening at tale om universets 

alder. 

Når tiden ophører, vil tyngdekraften som sagt i det splitsekund, tiden ophører, krænge universet 

sammen til en singularitet eller nullitet ligesom et papirark, der krølles sammen til en uendelig 

kompakt papirkugle, indeholdende hele universets stofmængde (og erindring) omdannet til en uhyre 

mængde varmeenergi, der så vil være så kompakt/ustabil, at den vil kollapse i et nyt univers. 

 

Om at ride (1973) 

Over grønklædte sletter førte du mig 

I et kildevæld af minder 

I en strøm af aldrig samlede refleksioner. 

 

Du bar mig i dagens første timer 

Mens lyset spirede frem 

Mens træernes flyvere steg op på himlen 

Og solen børstede tænder i Øresunds bølger. 

 

Og når støvskyerne slukkede for solen 

I eftermiddagsstundens varme 

Bar du mig stadig 

I dine svævende spring 

Og altid sang den usynlige vind: 

At ride er det skønneste i verden. 

 

Om at leve (1975) 

Af dit smil vil stedmoderen blomstre 

Af dine læber vil jeg drikke 

Duggen fra morgenrosen 

Og jeg legede i en drømmende have. 

 

Af din stemme vil natten synge 

Af dine tårer vil jorden vædes 

Af din gang vil livets stier formes. 
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Op ad dit bjerg vil jeg altid vandre 

Op ad, op ad 

Til sneen flyder nedad 

Og bjerget skælver og trækker sig sammen. 

 

Af dine øjne farvedes himlen og havet 

Af den strømmende mælk fra dine mammae 

Madedes fuglene, der skulle flyve bort 

Og jeg legede i dit skøds drømmende sommerhave. 

 

Barndommens ? 

 

Om dansk historieforsknings opfattelse af 1700-tallets vejr kan citeres følgende fra Peter Henning-

sen og Ulrik Langes bog ”Hundemordet i Vimmelskaftet” (2000): ”I 1700-tallets Danmark (og Eu-

ropa med for den sags skyld) er vejret komplet uberegneligt. Frem til begyndelsen af 1800-tallet er 

det europæiske klima præget af store svingninger fra ekstrem varme til ekstrem kulde, fra ekstrem 

tørke til ekstrem fugtighed, at jordens frugtbarhed og menneskene lider under det. Man ved aldrig, 

hvornår høsten slår fejl, og hungersnøden sætter ind. Og misvækst er et tilbagevendende fænomen 

overalt.” 

Givet er det, at da tidsrummet 1771-1801 havde leveret sine temperaturrekorder, var der ikke man-

ge tilbage til de næste 200 år. Og så var temperaturrekorderne endda centreret omkring årene 1771-

76 og (1783) 1788-89. 

 

Borup, 29. marts 2013 

 

Kilder: 

Udover vagtskibenes logbøger (journaler), de omtalte aviser, Peder Horrebows afhandling ”Tracta-

tus historico- meteorologicus”, de relevante årgange af ”Dansk Historisk Almanak” og Bolle Wil-

lum Luxdorphs dagbøger er følgende kilder anvendt: 

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

Bolle W. Luxdorphs dagbøger 1-2, udgivet af Eiler Nystrøm (København 1915-30) 

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

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

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

(København 1978) 

Eiler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst, Gentofte, Lyngby og Søllerød Sogne i Fortid og 

Nutid (1938)  
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Drevons beskrivelse af Dronninggaard 1786 med tegninger af Erik Pauelsen (udgivet af Eiler 

Nystrøm, Kbh. 1930) 

 

Bemærkninger til læsning af bogen: 

Ved læsning af oplysninger fra vagtskibene betyder: 

Stille - vindstyrke 0 

Liden laring (ll) - vindstyrke 1 

Liden laber - vindstyrke 1,5 

Laber - vindstyrke 2 

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

Stiv bramsejlskuling (stiv b) - vindstyrke 3,5 

Merssejlskuling (m)- vindstyrke 4 

Stiv merssejlskuling (stiv m) - vindstyrke 4,5 

Rebet merssejlskuling rm (rm) - vindstyrke 5 

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

Dobbelt rebet merssejlskuling (2rm) - vindstyrke 6 

Tredobbelt rebet merssejlskuling (3rm) - 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. 

 

Tegningerne i bogen er fra fregatten ”Raae” (1740 og 1741) 

 

Rettelser til bogen ”Stormflod”: 

Side 128 ”frk. Obenhausen” skal være ”frk. Offenhausen” 

Side 152 og side 156 ”Guldbrandsdalen” skal være ”Gudbrandsdalen”. 
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VEJRET I 1771  

 

 

1771 Temperatur 6,4 gr. C. Meget koldt år. Kold vinter og ekstremt koldt forår, ekstremt regnrig 

august. Streng isvinter. Marts var helt ekstrem kold og april var den koldeste april i tidsrummet 

1761-2012. Man gik til Ven den 8. februar, den 15. marts kørte man til Ven, og den 29. marts kørte 

man med slæde til Skåne. Den 14. april gik man fortsat til Ven, den 19. april var der fortsat fast is til 

Skåne, den 26. april store drivisbjerge ved Helsingør og den 29. april fortsat is til Ven. 

 

Januar 

 

Meget kold.  

Solfattig. Det var især meget 

koldt fra den 8.-16. og den 29. 

Limfjorden blev tillagt den 7. 

og der kørtes over Limfjorden 

den 22. Stærkt snefald den 7. 

og 8. Kun is i Øresund nogle 

dage fra den 20. 

 

Temperatur: -2,5 gr. C 

Februar 

 

Meget kold. 

Det var især meget koldt om-

kring den 5.-8. og begyndende 

isdannelse i Øresund. Man gik 

fra Rungsted til Ven den 8. 

Usædvanligt højt lufttryk den 

17. og 18.  

 

Temperatur: -3,5 gr. C 

Marts 

 

Helt ekstrem kold. 

Det var især meget koldt om-

kring den 24.- 27. Den 15. kør-

te man til Ven. Den 29. kørte 

man med slæde til Skåne. Isen 

på Limfjorden var den 27. over 

1 alen tyk. Stærkt snefald fra 

den 9.-11., den 14. og fra den 

20.-23. Megen sne ved Ribe 

den 8. Kun tøvejr den 18. 

 

Temperatur: -4,0 gr. C 

April 

 

Helt ekstrem kold. 

Det var især meget koldt om-

kring den 6.-8. Den 14. gik 

man stadig til Ven. Den 19. var 

der fortsat fast is til Skåne. Den 

26. var der store drivisbjerge 

ved Helsingør. Den 29. fortsat 

is til Ven. Stærkt snefald den 6. 

Tøvejr fra den 14. Stærk regn 

den 25. 

 

Temperatur: 1,2 gr. C 

Maj 

 

Normal. 

Ekstrem solrig. Meget varmt 

fra den 26.-30. med kraftige 

tordenvejr og hvirvelstorme. 

Den 10. megen drivis ved Hel-

singør. Den 14. snefald. Ned-

børsfattig. 

 

Temperatur: 11,2 gr. C 

Juni 

 

Meget varm.  

Meget solrig. Især meget varmt 

fra den 10. -15. og fra den 24.-

30. 

 

Temperatur: 17,0 gr. C 

Juli 

 

Varm. 

Temmelig solfattig. Meget 

August 

 

Meget kold.  

Solfattig og ekstrem regnrig. 

September 

 

Normal. 

Regnfattig, især den sidste 
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varmt fra den 1.-7. En del tor-

den i begyndelsen af måneden. 

Sidst på måneden køligt og 

blæsende. Stærk regn ved 

Ålborg den 7. Stærk regn den 

27. 

 

Temperatur: 16,4 gr. C 

Kun et par dage uden nedbør. 

Blæsende. Stormende den 13. 

Overmåde stærk regn den 13. 

Stærk regn den 4., 26 og 27.  

 

Temperatur: 14,3 gr. C 

tredjedel. 

 

Temperatur: 12,8 gr. C 

Oktober 

 

Normal.  

Megen SV- og vestenvind. 

Blæsende måned og storm den 

18. 

Plaskregn den 5.  

 

Temperatur: 9,4 gr. C 

November 

 

Meget kold. 

Vinterligt fra den 18. Storm 

den 20. 

 

Temperatur: 2,5 gr. C 

December 

 

Varm.  

Solfattig.  

 

Juleaften: Tåget og fugtigt vejr. 

 

Nytårsaften: Nattefrost og tåge. 

 

Temperatur: 2,5 gr. C 

 

 

 

Formørkelser: 
 

Udi nærværende år 1771 sker 4 formørkelser 2 i Solen og 2 i Månen. Den første Solens formørkelse 

indfalder den 14/5 og er hos os ikke at mærke, men bliver stor sønden i America. Den anden Solens 

formørkelse indfalder den 6/11 og er ligeledes ej hos os at mærke, men bliver derimod stor norden i 

America. 

 

Den første Månens formørkelse indfalder den 29/4 og begynder kl. 01,56 om morgenen, er størst kl. 

03,01, da næsten halvparten af Månen er i Jordens skygge og endes kl. 04,06. Den anden Månens 

formørkelse indfalder den 23/10 kl. 04, 26 om eftermiddagen, er størst kl. 05,34, da lidet over 1/3 af 

Månen er i Jordens skygge og endes kl. 06,43. Solen går ned den 23/10 kl. 04,55 om eftermiddagen, 

hvoraf følger, at formørkelsen begynder, mens Solen endnu er oppe, og at følgelig Månen står for-

mørket op. 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1771 

 

 

 

ÅRET 1771 

 

 

 

Helsingør, 3. januar 1771 

 

SSØ-vind. Der sejles på Øresund. 

 

Ferrara, 26. december 1770 

 

Vinteren er her så grøn, at græsset på engen er grønt ligesom i begyndelsen af foråret. Hyldetræet 

begyndte at slå ud, og vejrliget er langt anderledes, end det på denne årets tid plejer at være. 

 

Nyborg, 20. januar 1771 

 

Den på nogen tid vedvarende hårde frost har forårsaget, at havnen her snart ud til Slibshavn med is 

er tillagt, så transporten mellem dette og Korsør desformedelst alene kan ske fra Slibshavn Bro med 

isbåde. 

 

Helsingør, 23. januar 1771 

 

Den 19. januar drivis. 

 

Den 23. januar hårdt vejr af VSV. 

 

Den 23. januar befriedes Sundet på grund af storm af VSV ganske for is. 

 

Helsingør, 28. januar 1771 

 

Sundet og havnen har nu i nogle dage været aldeles fri for is. 

 

Tønsberg, 8. januar 1771 

 

Efter at vi har haft tøvejr en 8 dages tid, så fik vi på én gang så stærk en kulde, som der vel 

næppelig har været på de sidste 7 år. Om løverdagsaften var der på thermometrum Reamur i fri luft 

kun - 9 grader, men søndag morgen var det - 17 grader, middag - 14 grader og aften - 15½ grad. Og 

i dags morgen var det - 18 grader og i middags - 15 ¼ grad. Den stærkeste kulde vi har haft her i 

nogle år er -13 á 14 grader.  

 

Junget i Salling, 22. januar 1771 

 

Her i egnen er i denne vinter faldet stærk sne og frost, som begyndte 5 uger før julen og endnu 

vedholder. Limfjorden er overalt tillagt, og isen ventes snart så stærk, at man med heste og vogne 

uden fare kan køre derover.  
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Helsingør, 8. februar 1771 

 

Den stærke frost og nordlige vind med stille vejr, som nu på nogle dage har vedvaret og endnu 

vedvarer, har forårsaget, at Sundet mellem dette og Helsingborg er ganske tillagt. En af to mile 

herfra nemlig fra Rungsted til eylandet Hven kan gås over isen. 

 

Wittenberg, 24. januar 1771 

 

Den 10/1 kl. 10 om aftenen bemærkede en herværende elsker af stjernevidenskaben ved Hydræ 

Hoved, nær ved den lille stjerne W i Krebsen efter Dobbelmaiers kort, en efter anseende tågeagtig 

stjerne, der ligesom en hvid klar sky faldt så stærkt i øjnene, som kroppen i Krebsen. Den 11. stod 

samme i Krebsens svans. Den 12. lod den sig se imellem I i Pollux og B ved Den lille Hunds hals. 

Den 13. nær ved (græsk tegn) i Pollux fod. Den 14. var det mørkt vejr. Den 15. nær ved Castors tå 

meget svagere end den 13. Hver aften syntes den at blive svagere. Den 16. kunne den ikke mere ses. 

Har det været en komet, så er at formode, at den alt er på sin tilbagevej.  

 

Kristianssund, 12. januar 1771 

 

Man har her i nogle dage haft en meget streng kulde, især den 10/1, da et meget akkurat og efter 

Reamurs skala indrettet thermometer kl. 4 eftermiddag stod på 22 grader under frysepunktet - den 

stærkeste grad af kulde som man nogensinde her har observeret. Den største kulde på stedet siden 

året 1762 har været 18 og 20 grader under 0, nemlig den 26. december 1762 og den 8. januar 1765. 

 

Korsør, 9. februar 1771 

 

Den 5. februar hårdt vejr og frost. 

 

Tønsberg, 19. februar 1771 

 

Det er i dag den første gang, som vi her efter 6 uger og 3 dages vedvarende kulde haver haft tøvejr, 

da termometrum i dag morges stod 3 grader over ispunktet. I forbemeldte tid har thermometrum 

Reamur udi fri luft 5 gange sunket til - 15 grader, 1 gang til - 17 grader, 2 gange til - 18 grader, 2 

gange til - 19 grader, 1 gang til - 20 grader og endelig 1 gang som var det dybeste til - 22½ grad. 

Her haver og faldet stærke stormvinde med snefog, så sneen på sine steder er 2 til 3 alen dyb og 

endda mere oppe i landet. Efter udsigende kan man ligne denne vinter med vintrene udi 1740 og 

1741. Da kulden om den end ikke, som man dog formoder, haver været så skarp som på den tid, så 

haver den dog været nok så længe i et træk uden mellemfaldende tø. 

 

Korsør, 2. marts 1771 

 

Megen is i Storebælt. 

 

Den 27. februar VNV- kuling. 

 

Den 28. februar østenvind med tåge, mod middag blev det dog noget klarere. Isen står helt 

sammenpakket overalt, så intet vand er at se, og ingen transporter kan ske uden strømmen vil blive 

nordlig. 
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Korsør, 10. marts 1771 

 

Transporten mellem Sproe og Fyen er endnu ikke mulig at kunne ske formedelst vedholdende østlig 

vind, søndenstrøm og en mængde tilpakket is. 

 

Den 5. marts stiv kuling af SØ med snefog, der vedvarede til den 6. marts om eftermiddagen, da det 

blev lidt klarere vejr. 

 

Den 7. marts samme vejr og vind, om eftermiddagen ØNØ-vind, og det begyndte med isslag, og om 

aftenen med tøvejr, men den 8. marts igen SØ-vind og stiv kuling med frost og sne. 

 

Den 9. marts SØ-vind, bedre vejr, men endda tyk sneluft. 

 

Den 10. marts om morgenen stille vejr med tykt snefog, men jo højere op på dagen, jo mere kuling 

fra NØ, om middagen NNØ og om eftermiddagen NNV med meget stærk kuling, som mod aften 

forandrede sig til NNV. 

 

Den 11. marts om morgenen vestlig hård kuling og tykt snefog. Derpå er det vel begyndt noget at 

klare op med bedre vejr af VNV, men på denne side Sproe er nu næsten overalt tillagt med is. 

 

Helsingør, 15. marts 1771 

 

Siden den 10/3 har ingen båd kunnet komme herimellem og Helsingborg på grund af den 

bestandige megen drivis. Fra Hven og Vedbæk og København gås og køres over. Hele vejen herfra 

til København er isen fast overalt tillagt, men midt i Sundet ved Kronborg har isen ikke kunnet 

lægge til på grund af den stærke strøm, mest med sydlige og stormende vinde. Der kan ikke ske 

tilførsel af kornvarer hertil på grund af den store mængde sne, som her er falden. 

 

Ribe, 8. marts 1771 

 

Vinteren kontinuerer her i egnen meget stærkt med overmåde stor sne. 

 

Korsør, 15. marts 1771 

 

Den 12. marts klart vejr, VNV-vind, frisk kuling, men intet åbent vand at se lige til Sproe. 

 

Den 13. marts begyndte isen med SSØ-vind at drive herfra over til Fyen. Det begyndte at blæse 

temmelig hårdt ved middagstid. 

 

Korsør, 15. marts 1771 

 

Den 14. marts var vinden sydlig med storm og en mængde drivis. 

 

Den 15. marts frisk SØ-vind, kuling med tykt vejr, derefter klarere vejr med hårdere kuling. 

 

Korsør, 25. marts 1771 

 

Transporten over Storebælt er endnu formedelst den vedvarende is meget vanskelig og farlig. 
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Den 22. marts VSV-vind, som førte en stor mængde is ud igen. 

 

Den 23. marts ØSØ-vind. 

 

Den 24. marts østlig storm med stærk frost og om eftermiddagen tykt snefog. 

 

Den 25. marts vedholdende storm af NNØ og meget højt vande. 

 

Helsingør, 29. marts 1771 

 

Uagtet den langvarende vinter kontinuerer endnu meget stærk, har dog på en 8 dages tid kun været 

lidet is her imellem og Helsingborg. 

 

Slagtere skal have købt 400 stude i Skåne, af hvilke de for 2 dage siden skal have drevet 22 par over 

isen fra Landscrona lige til København. Isen ligger her og endnu ganske fast og stærk, så at man 

imellem Sjælland og Skåne kan både gå og køre over isen med slæde. 

 

Helsingør, 5. april 1771 

 

Isen har i 8 dage ikke forhindret bådenes overfart mellem Helsingør og Helsingborg, men i går 

indkom i Sundet med NV-vind og en indgående strøm en mængde drivis, som endnu i dag 

kontinuerer. 

 

Grenoble, 5. marts 1771 

 

På en 8 dages tid have vi det skønneste vejr, dersom det bliver således ved, vil træerne snart springe 

ud. Det er ret et forår, som er fulgt på en forskrækkelig kulde. 

 

Karlsbad, 22. marts 1771 

 

Der omtales ”jordæbler eller såkaldte kartufler”. 

 

Junget i Salling, 27. marts 1771 

 

Vinteren vedholder endnu med usædvanlig hårdhed. Isen på Limfjorden er nu over 1 alen tyk. 

 

Korsør, 8. april 1771 

 

Den 6. april begyndte med en ØNØ hård kuling. 

 

Den 7. april søndenvind. 

 

Den 8. april SV-vind, men kulingagtig storm, hvorved isen er aldeles adspredt. 

 

Helsingør, 10. april 1771 

 

1 mil herfra og lige til København ligger isen endnu lige så stærk og fast som førhen. Mellem 

Helsingør og Helsingborg er åbent vand, men i Kattegat er endnu en stor mængde drivis. I nat har 
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det frosset så stærkt, at hele Sundet er bleven tillagt med så tynd en is, at ingen båd kan ro 

derigennem. 

 

Korsør, 12. april 1771 

 

Transporten over Store Bælt er endnu på grund af drivis noget vanskelig. 

 

Helsingør, 15. april 1771 

 

I går kunne man endnu herfra se folk gå på isen fra Hveen til Sjælland. 

 

Korsør, 15. april 1771 

 

Isen er endnu bestandig til syne på denne side Sproe. Fra Nyborg står isen fast fra Knudshoved. 

 

Den 15. april SØ-vind, isen heromkring driver mod Fyn. 

 

Helsingør, 19. april 1771 

 

Isen er forsat fast mellem Skåne og Sjælland. 

 

Korsør, 19. april 1771 

 

Transporten er endnu her besværlig på grund af en mængde drivis. 

 

Den 16. april SV- og VSV- storm. 

 

Den 18. april østenvind.  

 

Helsingør, 26. april 1771 

 

På grund af den i disse dage påkomne drivis som temmelig har rumlet med her under landingen 

retirerede skibe, der til dels med isbjerge ligge omringede, dels omkastede på siden. 

 

Korsør, 25. april 1771 

 

Stadig fast is fra Korsør til Slibs Odde. Formedelst den i nat stærkt faldende regn, svinder isen nu 

stærkt bort. 

 

Korsør, 28. april 1771 

 

Al isen er nu her borte. 

 

Helsingør, 29. april 1771 

 

På 2 á 3 dage er en stor del drivis herfra udgået, hvilket har sat de her uden for liggende skibe i en  

meget stor fare. Isen ligger endnu i dag fast mellem Hveen og Sjælland og kan ej så snart 

bortkomme uden NV-vind og højt vande, som hidtil ej har været. 
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Generalliste om alle i 1770 gennem Sundet passerede skibe: 

 

181 bremere, 5 kurlandske, 1051 danske, 2690 hollændere, 17 kejserlige, 282 danzigere, 1933 

engelske, 10 franske, 34 hamborgere, 48 lybeckere, 2 portugisiske, 378 preussiske, 61 rostockere, 

48 russiske (excl. krigseskadrene), 2 spanske, 971 svenske. Summa 7713 skibe, 336 flere skibe end 

i 1769. 

 

Helsingør, 30. april 1771 

 

Alle de til dato ankomne skibe, der næsten udgør en flåde på 200 skibe, ligger endnu her på rheden. 

Isen som i hobetal kommer drivende fra Østersøen forfølger den fra et sted til et andet. Fra eller til 

Østersøen er endnu ikke passage mulig på grund af den faste is. 

 

Helsingør, 3. maj 1771 

 

Isen driver i dag med ØNØ-vind meget stærkt ud. En skipper, der indkom den 2. maj fra Memel, 

fortalte, at der først var is fra Dragør af og hertil. 

 

Ved anordning af 20. marts 1771 skal Danske Kancelli bestå af 4 deputerede og ligeså mange 

departementer. Kancelliråd Luxdorph er udnævnt til deputeret udi 1. danske departement, 

hvorunder hører Sjælland, Møn, Bornholm, Fyn og de derunder hørende øer og steder, udi dette 

kontor: sekretær Svenning Lange som kancellist, Anders Terkelsen som underkancellist og Ulrich 

Jacob Myklenphert som kopist. 

2. danske kontor ledet af konferenceråd Schumacher: Nørrejylland, Lolland, Langeland og Falster 

med tilhørende øer. 

3. danske kontor ledet af justitsråd Dons: kongeriget Norge. 

4. danske kontor ledet af justitsråd Høyer: Island, Grønland og kolonierne i de andre verdensparter 

samt lenssagerne. 

Endvidere et depechekontor. 

 

Tyske Kancelli består af 4. kontorer med en departementschef, en kancellist og en kopist. 

1. kontor: Slesvig 

2. kontor Holsten 

3. kontor Oldenborg, Delmenhorst, Pinneberg og Altona. 

Endvidere et depechekontor. 

 

Aix, 12. april 1771   

 

Efter at vi den største del af vinteren har haft meget mildt vejr, har den stærke frost nu betaget os alt 

håb om tidligt modne frugter. For nogle dage siden, hvor endeligt foråret indfandt sig og med 

samme begynde alle træer og planter at grønnes. Fra Briancon, Montpellier, Grenoble og Rouen 

berettes det samme og føjes til, at der intet er at befrygte for kornet. 

 

Werden i Altmark, 22. april 1771 

 

Elven (JER det må være Elben) har natten imellem den 23. og 24. marts 1771 brudt igennem 

mellem Schøneberg og Neuen Kirchen på 2 steder og forårsaget store oversvømmelser. 
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Helsingør, 10. maj 1771 

 

På nogle dage har været en mængde drivis fra Østersøen på grund af vedholdende SØ-vind. 

 

Junget i Salling Land, 25. april 1771 

 

På nogle dage er endelig indfaldet tøvejr, så at landmanden nu først kan drive sit længe forsinkede 

forårsarbejde. Limfjorden, som siden den 7. januar bestandig har været tillagt, er endnu ganske fyldt 

med is. Vinterrugen giver nu godt håb. Kornets pris stiger stadig og få har noget at sælge. Fiskeriet 

har i dette forår været og er endnu overmåde slet. Grøntkålen er i disse egne ganske bortfrossen og 

fordærvet. 

 

Königsberg i Preussen, 3. maj 1771 

 

Vinteren har hos os i dette år været streng og vedholdende, at de ældste folk ikke vide at erindre sig 

dens lige, da siden 1708 (sic!) isen ikke har lagt så længe. 

 

Thorn, 24. april 1771 

 

Den 13. april begyndte isen på Weichel-strømmen så stærkt at gå løs, at hele den såkaldte Tyske 

Broe blev bortrevet. 

 

De italienske Grænser, 1. maj 1771 

 

Som man fra adskillige egne i Italien erfarer, har april måned her været meget kold med storm og 

megen sne. Ved Neapolis har bjergene endnu ved slutningen af måneden været skjulte med sne, og i 

det venetianske er på samme tid faldet meget sne og hagl.  

 

Antigua, 8. april 1771 

 

Vi har her den hele forårstid over haft et overmåde hedt vejr. Landet er derved blevet forbrændt som 

en ørken. Af sukker vil man ikke mangle, men desto mere rom. 

 

Mietau, 8. maj 1771 

 

Der berettes om oversvømmelser. 

 

Korsør, 30. maj 1771 

 

Den 29. maj SSV-vind, frisk kuling og god storm (sic!). 

 

Podolien, 19. april 1771 

 

Vinteren har hos os været så vedholdende, at man endnu i disse dage ikke har kunnet køre uden 

med slæder. 

 

 

 



 16 

Berlin, 18. maj 1771 

 

Den nye komet er endnu her bestandig synlig om aftenen efter klokken 10 slet mod NV. Dens lys er 

temmelig klart og sølvfarvet. Dens dunstkreds synes stor, men ikke tyk. Dens hale er hvidlig og 

tynd rettet hen mod Castor. Dens rette bane er vanskelig at bestemme, såsom den er længere fra 

Jorden end Solen og synes at bevæge sig lige. 

 

Den 15/4 var dens nærhed ved Solen 8 grader og 21 minutter i Krebsen, og dens distance fra Solen 

966 sådanne små dele, som Jordens diameter har 1000 af. 

 

Helsingør, 3. juni 1771 

 

Den 30. maj om aftenen opkom en stærk storm med en heftig hvirvel, der varede et kvarter. 

 

Helsingør, 7. juni 1771 

 

Den 6. juni god vind af ØNØ, som endnu i dag vedholder. 

 

Madrid, 9. maj 1771 

 

På grund af vedholdende regn er Guadiana og Tajo steget stærkt. Guadiana er siden i går steget ca. 

25 fod, og Tajo strømmer på adskillige steder over dæmningerne. 

 

Korsør, 16. juni 1771 

 

Den 16. juni SV-vind 

 

Leipzig, 12. juni 1771 

 

Vi er endnu bestandig omgivne med høje vande. 

 

Helsingør, 23. juni 1771 

 

Den 22. juni NØ-vind. Kaptajn Birk af og fra København afgik til Guinea efter slaver. 

 

Helsingør, 28. juni 1771 

 

Den 28. juni stille vejr. 

 

Korsør, 30. juni 1771 

 

Den 30. juni NNV-vind. 

 

Helsingør, 1. juli 1771 

 

Den 28. og 29. juni god vind af ØNØ. 
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Helsingør, 5. juli 1771 

 

Heromkring står sæden på marken meget skøn. Ved Königsberg står sæden slet og af varmen 

næsten opbrændt, da der på 5 á 6 uger ej er faldet det mindste regn. 

 

Modena, 7. juni 1771 

 

Der tales om koppevaccinationer og folks mistro dertil. 

 

Helsingør, 8. juli 1771 

 

Den 7. juli SØ-vind. 

 

Salling Land, 4. juli 1771 

 

Grøden af alle slags korn tegner sig her til lands meget vel. Kornet er indtil høst meget dyrt. Rugen 

koster nogle steder 5 rdr. 2 mark, og 1 td. byg 16 mark. 

 

Den 27. maj (sic!) om aftenen var i denne egn en stærk torden, især var lynilden overordentlig stærk 

og vedholdt bestandig i en ½ time. Derpå fulgte en heftig hvirvelvind, som nogle steder gjorde 

skade på husene. Siden den tid har vejrliget, som hele måneden var bestandig kold, været 

afvekslende med varme og frugtbar regn. Nu i nogle dage har tørt vejr ønskelig befordret vor 

tørvebjærgning. Såvel her som i Thy grasserer meget kighoste. 

 

Korsør, 11. juli 1771 

 

Den 10. juli VNV-vind, hel hård kuling og nordenstrøm. 

 

Frankfurt, 2. juli 1771 

 

Den store varme og tørre, som sidste maj har været i Italien og Tyskland er og fornummet i Sverige 

og Polen, hvormed østenvind har bragt en stor mængde græshopper til Wohlynien og det 

Baclaniske. 

 

Neder-Elven, 9. juni 1771 

 

I forrige nat er nogle dæmninger ved højt vande blevet gennembrudte. 

 

Korsør, 14. juli 1771 

 

Den 14. juli hård storm af VNV. 

 

Helsingør, 15. juli 1771 

 

Den 12. juli SSV-vind. 
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Hamborg, 15. juli 1771 

 

Oversvømmelserne strækker sig nu til vores Dig-Port. Store landområder er under vand. 

 

Aalborg, 12. juli 1771 

 

Heromkring står sæden på marken meget skøn, og da her siden i søndags (JER dvs. den 7/7) er 

faldet en velsignet regn, er der håb om en rig høst. 

 

Helsingør, 19. juli 1771 

 

Den 16. juli SV-vind. 

 

Den 18. juli SØ-vind. 

 

Leipzig, 3. juli 1771 

 

Den 30. juni om aftenen og derpå følgende nat voksede vandet her så stærkt, at det overgik alle 

oversvømmelser, som man i utænkelige tider har oplevet. 

 

Den 29. juni havde vi en overmåde stærk og vedholdende regn. 

 

På et forved den Ranestædske Port værende tegn ser man, at vandet denne gang har stået 2 tommer 

højere end i 1733. 

 

Ved staden Annaberg var der den 29/6 skybrud. 

 

Leipzig, 5. juli 1771 

 

Vandet er faldet en smule. Chemnitz har lidt mest skade. 

 

Hamborg, 18. juli 1771 

 

Vandet vokser endnu bestandig foran vor Dig-Port. Fra i morges til i dag middag er det steget 15 ¼ 

tomme, endskjønt sluserne uophørlig trække. 

 

Korsør, 21. juli 1771 

 

Den 21. juli VSV-vind. 

 

Korsør, 26. juli 1771 

 

Den 22. juli SV-vind. 

 

Korsør, 28. juli 1771 

 

Den 28. juli NNV-vind. 
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Helsingør, 29. juli 1771 

 

Den 29. juli VSV-vind. 

 

Helsingør, 2. august 1771 

 

Den 2. august god vind af SSV. 

 

Elsass, 19. juli 1771 

 

Det har i mands minde ej tegnet til så rig en høst som nu. 

 

Korsør, 4. august 1771 

 

Den 4. august VNV-vind. 

 

Helsingør, 5. august 1771 

 

En td. rug koster nu her 4 rdr. 3 mark og opkøbes af bonden, som endnu trænger meget hårdt dertil. 

 

Hamborg, 2. august 1771 

 

Vandet foran Dig Port er nu faldet 7 fod og skulle være faldet mere, dersom ikke et stormvejr på 

nogle dage har drevet en høj flod fra søen (Nordsøen, JER) herop. 

 

Korsør, 11. august 1771 

 

Den 11. august VNV-vind. 

 

Helsingør, 12. august 1771 

 

Den 9. august SV-vind. 

 

Den 10. august VSV-vind. 

 

Virginia, 10. juni 1771 

 

Ved en stærk i 10 dage vedholdende regn er vandet steget 20 fod højere, end man nogen tid har set 

det. 

 

Korsør, 15. august 1771 

 

Den 14. august VNV-vind med hård storm. 

 

Helsingør, 16. august 1771 

 

Den 12. august SSV-vind. 

 



 20 

Den 13. august ØNØ-vind. 

 

Den 14. august storm. 

 

Hamborg, 12. august 1771 

 

Vandet tager nu dagligen af, så at hist og her land igen ses. I en have ved Diig-Porten, som har stået 

10 fod under vand, slå alle æble- og pæretræer som og stikkelsbærtræer på ny ud, endog 

kirsebærtræerne, hvis blade alt er affaldne, have nye knopper. På barometrene mærker man på 

nogen tid uorden, da de ved den største forandring af vejret og luften hverken stige eller falde. 

 

Hamborg, 19. august 1771 

 

Fra Magdeburg vil man have efterretning om, at Elben her igen skal være steget 26 tommer. Vi har 

et ganske besynderligt vejrlig. Det regner hver dag, og det meget stærkt. Vejrglassene stige dog, og 

i går syntes det virkelig at ville blive bedre vejr.  

 

Korsør, 22. august 1771 

 

Den 21. august hård vestenstorm. 

 

Helsingør, 26. august 1771 

 

Den 23. august ØNØ-vind. 

 

Vi har i 2 dage haft en bestandig meget stærk regn nat og dag og derhos en stærk storm af ØNØ. I 

dag er vinden i NNØ. 

 

I England har man haft så rig en høst, at ingen kan erindre den rigere. 

 

Fra Horsens berettes, at rugen koster 5 rdr. 2 mark, og at den nye rug slet ikke er høstet endnu. 

 

Korsør, 29. august 1771 

 

Den 28. august NV-vind. 

 

Helsingør, 30. august 1771 

 

I disse dage har vi kontinuerlig regn. 

 

Hamborg, 23. august 1771 

 

Formedelst den bestandig vedholdende regn, som har opfyldt Over Elben med meget vand og 

vedvarende vestlige vinde, står vandet endnu temmelig højt. 

 

Salling Land, 19. august 1771 

 

Næsten ved juli måneds begyndelse fik sommerens varme her en ende, og siden har det vedholdet 
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med meget koldt og undertiden stormende vejrlig især i hundedagene. I den tid er og bestandig 

falden megen regn, som har gjort høbjærgningen besværlig og vanskelig, og vil forvolde, at kornet 

overalt vil sildig blive fuldkomment modent. På grund af dette slette og urolige vejrlig har 

ålefangsten været mådelig.  

 

Den 18. juni (sic!) var her i egnen et stærkt tordenvejr. 

 

Den 15. august havde vi her en stærk storm af vesten. Man frygter, at en del af rugen på de høje 

marker blev knækket i strået. 

 

Korsør, 1. september 1771 

 

Den 1. september SV-vind. 

 

Korsør, 5. september 1771 

 

Den 4. september østenvind med ustadig kuling. 

 

Helsingør, 6. september 1771 

 

Den 2. september ØNØ-vind. 

 

På nogle dage har vi her haft meget skønt høstvejr, så det meste af sæden heromkring lykkelig er 

kommet i hus. 

 

Hamborg, 2. september 1771 

 

Det berettes, at grønlandsfarerne ikke kan komme tilbage på grund af vedholdende sydlige vinde, 

der driver isen tilbage mod nord. 

 

Korsør, 8. september 1771 

 

Den 7. september SV-vind. 

 

Helsingør, 9. september 1771 

 

Den 8. september SSØ-vind. 

 

Helsingør, 13. september 1771 

 

Den 12. september SV-vind. Rugen koster her 4 rdr. 2 á 3 mark, byg 2 rdr. 

 

Korsør, 15. september 1771 

 

Den 15. september VNV-vind. 
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Helsingør, 16. september 1771 

 

Den 14. september god vind af SØ. 

 

Den 16. september ØSØ-vind. 

 

Korsør, 19. september 1771 

 

Den 18. september VNV-vind. 

 

Helsingør, 20. september 1771 

 

Den 16. september SØ-vind, god vind. 

 

Den 19. september ØSØ-vind. 

 

Den 20. september ØSØ-vind. 

 

Korsør, 22. september 1771 

 

Den 22.september SØ-vind. 

 

Helsingør, 23. september 1771 

 

Den 21. september ØSØ-vind 

 

Den 23. september ØNØ-vind. 

 

Korsør, 26. september 1771 

 

Den 25. september ØNØ-vind. 

 

Helsingør, 27. september 1771 

 

Den 24. september stærk storm af ØNØ. 

 

Den 25. september NNØ-vind. 

 

Colmar, 15. september 1771 

 

Rig høst i år. 

 

Holum på Island, 12. august 1771 

 

Næstafvigte vinter var meget kold til februar måned, siden tåleligere. Sommeren har til dato været 

ret god, fiskeriet middelmådigt. 
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Helsingør, 4. oktober 1771 

 

Den 30. september NNØ-vind. 

 

Den 3. oktober NV-vind. 

 

Korsør, 6. oktober 1771 

 

Den 6. oktober VNV-vind. 

 

Helsingør, 7. oktober 1771 

 

Den 5. oktober om eftermiddagen gik vinden igen i VSV fra at have været sydlig. 

 

Formedelst det ustadige vejrlig og slemme veje sker ingen tilførsel fra landet. 

 

Korsør, 10. oktober 1771 

 

Den 9. oktober vestenvind med temmelig hårdt vejr. 

 

Helsingør, 11. oktober 1771 

 

Den 8. oktober ØSØ-vind, storm og tykt vejr. Om eftermiddagen gik vinden igen i VSV med regn 

og stærk storm. 

 

I 8 dage har det nu været vedholdende storm, tykt vejr og regn. 

 

Helsingør, 12. oktober 1771 

 

Den 12. oktober SV-vind. 

 

Fra Skotland meldes, at der fiskes så stor en mængde sild, hvis lige i mange år ikke haver været set. 

 

Korsør, 17. oktober 1771 

 

Den 16. oktober SV-vind. 

 

Helsingør, 18. oktober 1771 

 

Den 17. oktober storm og NV-vind. 

 

Den 12. oktober storm i Kattegattet. 

 

Vi har i nat (JER til den 18. oktober) haft en meget stærk storm af SØ og regn. 

 

Helsingør, 21. oktober 1771 

 

Den 18. oktober højt vande af VNV. 
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Den 20. oktober VNV-vind. 

 

Den 21. oktober NV-vind. 

 

Trondhjem, 4. oktober 1771 

 

Vinteren har allerede her taget sin begyndelse, da der i nat er falden en del sne. I denne uge har man 

ellers haft et ubehageligt vejr med stærke vinde fra vesten. 

 

Af skrivelse fra Skalholt stift af 16. august 1771, bragt i Kiøbenhavnske Tidender den 25. 

oktober 1771 

 

Forleden sommer (1770, JER) var meget kold og vådagtig. Siden fulgte en meget hård vinter, som 

begyndte udi Arnes Syssel med decembers udgang og varede til den 2. februar (1771, JER) eller 

kyndelmisse, al den tid var jorden underlagt af sne og is, så at alle kreaturer måtte holdes på stald. 

 

På Vester- og Østerlandet og Norderlandet faldt vinteren ikke så hårdt, men fra kyndelmisse indtil 

maj måneds begyndelse var vinteren allerbedste. Foråret var koldt og vådagtigt, dog ikke den 

hårdeste, men sommeren indfandt sig ikke før Sct. Hans tider. 

 

Königgrätz, 17. oktober 1771 

 

Der omtales den våde kulde, hvori sommer- og vinterkornet længe har blomstret, hvorved ofte er 

faldet en meldug, så at blomsteret er fundet ligesom limet fast på axene. 

 

Korsør, 27. oktober 1771 

 

Den 27. oktober hård vestenvindsstorm. 

 

Helsingør, 28. oktober 1771 

 

Vi har nu på nogle dage haft stærke stormvinde af SØ og SV med tykt vejr. 

 

Breslau, 21. september 1771 

 

Her har nylig tildraget sig følgende tilfælde: Den 3die hujus gik graveren til Sct. Elisabeth ved navn 

Profe, som boer i et af de gamle taarne paa den forhenværende stadsmuur ved Barbara kirkegaard, 

ned i sin kielder for at give sine høns og caniner at æde. Hans dotter fulgte med ham. Han holdt i 

den ene haand et lys, og aabnede med den anden kielder-døren, hvoraf blæste saa stærk en luft, at 

lyset ikke ville brænde. Han gik dog ned i kielderen og lukte døren til efter sig, da lyset gik ud for 

ham, og han blev vaer en viftende lue som lyn-straale under en damp. Denne lue nærmede sig til 

ham. Han holdt sine hænder for ansigtet for at bevare sine øyne, men kunne dog ikke forhindre, at 

ikke alene haarene, men ogsaa han hænder bleve forbrændte. Han krøb med stor møye tilligemed 

sin dotter hen til trappen, da, saasnart døren blev aabnet, foer lynild og damp med stærk knald ud af 

døren og sviede fødderne paa pigen. Ved anstillet undersøgning er befundet, at paa alle hønsene, 

som sadde paa en stang i kielderen, vare fiedrene svedne. Det er tillige at mærke, at kielderen intet 

andet lufthul havde end døren. 
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Hanau, 18. oktober 1771 

 

En astronomus i Bayern ved navn Schulen, som i forrige aar har udgivet sin efterretning om de af 

ham bemærkte soleplætter, har siden med al flid fortsat sine observationer derom, og befundet, at 

Solen især i forrige år har været så fuld af plætter, at han ofte er blevet vaer over 50 store og små, 

men aldrig mindre end 10 plætter. Over 100 observationer have på det visseste overbevist ham om, 

at disse plætter ere virkelige hulheder i Solen, som gennem det på overfladen værende ildhav gå til 

sole legemets indvortes masse. 

 

Korsør, 31. oktober 1771 

 

Den 30. oktober NNV-vind. 

 

Helsingør, 4. november 1771 

 

Den 2. november VNV-vind. 

 

Den 4. november liden vind af SSØ. 

 

Korsør, 7. november 1771 

 

Den 5. november VNV-vind. 

 

Ringkøbing, 2. november 1771 

 

Dette års misvækst her i amterne har ladet bønderne i en meget stor forlegenhed, da de allerfleste, 

der før kunne sælge, må i år købe rug, der ej alene i en 14 dage er stegen fra 3 til 5 rdr. tønden, men 

er endog ikke at få for penge. 

 

Korsør, 17. november 1771 

 

Den 17. november om eftermiddagen vestlig vind med tyk luft og ustadig kuling, men blev strax 

efter NNV-lig. 

 

Helsingør, 18. november 1771 

 

Den 11. november SSV-vind. 

 

Her er snart intet for den fattige at få til livets ophold. 

 

Helsingør, 22.november 1771 

 

Den 18. og 19. november hård vind af NNV. 

 

Forrige nat storm. 

 

Med den nuværende nordlige vind kommer daglig en mængde ferske sild i åbne fartøjer. 
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Korsør, 21. november 1771 

 

Den 20. november om eftermiddagen VNV-storm. 

 

Helsingør, 25. november 1771 

 

Den 20. november storm. 

 

Den 25. november SV-vind. 

 

Helsingør, 29. november 1771 

 

Den 28. november liden vind af ØSØ. 

 

Altona, 25. november 1771 

 

På mange steder klages over det slette brød, som den groende rug giver, hvilken man der må 

bruge… Følgende middel herved af groet rug kan bages godt brød. Jeg erindrer en tid, da jeg ved 

ligeså vådt et vejrlig som dette års, befandt mig i en vis egn hos en god husvært, som havde ligesom 

nu groet korn og af samme aldrig havde godt brød… 

 

Helsingør, 6. december 1771 

 

Den 6. december ØSØ-vind. 

 

Korsør, 8. december 1771 

 

Den 7. december SSV-vind om eftermiddagen. 

 

Helsingør, 13. december 1771 

 

Omtaler den store storm i sidste måned (20. november, JER), hvor en del skibe forulykkede bl.a. 

ved Gotland. 

 

Korsør, 15. december 1771 

 

Den 15. december SV-vind. 

 

Helsingør, 16. december 1771 

 

Den 14. december NV-vind. 

 

Den 15. december SSØ-vind. 

 

Den 16. december SØ-vind. 
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Korsør, 19. december 

 

Den 18. december søndenvind. 

 

Korsør, 22. december 1771 

 

Den 22. december SSV, kjøn kuling med tyk luft, blev siden mere sydlig. 

 

Helsingør, 23. december 1771 

 

Den 22. december ØSØ-vind og klart vejr. 

 

Den 23. december meget tykt vejr, som vi har haft i nogle dage. Vejret er mildt. 

 

Helsingør, 27. december 1771 

 

Den 24. december ekstra god vind af ØSØ. 

 

Vinden har stedse siden og er endnu i dag SØ.   
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 vind tryk  

Januar 1771 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 s 750,4 Fugtigt vejr 

Stavnsholt: ”langvarig skarp vinter, så man ikke rigtigt kunne pløje før i maj 

måned” 

   8,5 

2 sv 744,0 Regnvejr. Min kalv dør af kvægsygen og kvien er syg. Været hos geheimeråden. 

Herskabet kom ind med alle. 

   7,0 

3 sø 738,4 Regnvejr. Fået min løn 213 rdl. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind, sejlads på Øresund” 

   5,5 

4 sv 737,0 Regnvejr 

Tønsberg: ” det har været tøvejr i en uge” 

   3,3 

5 v 738,0 Regnvejr, om aftenen frost. Generalpostamtet går af. Rheder får 1500 rdr. i pen-

sion. 

Tønsberg: ”om aftenen - 11 gr. C”  

   0,7 

6 nv 750,0 Solskin og stærk frost 

Tønsberg: ”om morgenen - 21 gr. C” 

  -4,6 

7 sv 749,0 Frost og stærkt snefald   -2,8 

8 uvis 745,8 Frost og stærkt snefald. Min kvie dør af kvægsygen. 

Tønsberg: ”om morgenen - 22 gr. C” 

  -6,0 

9 nv 745,8 Frost og sne   -7,7 
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10 nø 745,0 Frost og sne 

Kristiansund: ”kulderekord med - 27,5 gr. C” 

  -4,3 

11 nø 756,6 Frost og sne   -9,1 

12 nø 761,0 Frost og sne -12,1 

13 nv 758,2 Stærk frost -10,6 

14 uvis 750,6 Stærk frost   -6,3 

15 uvis 758,0 Stærk frost   -8,2 

16 v 758,2 Klart vejr og frost. Stået fadder til adressekontorets buds søn Matthis Worm 

Seerup i Runde kirke. Biskop Rottbøll døbte det. 

  -6,2 

17 v 754,5 Klart vejr og frost   -3,5 

18 nv 755,8 Tåget og tøvejr   -1,0 

19 ø 753,6 Tåget og tøvejr 

Helsingør: ”drivis” 

  -2,1 

20 ø 751,6 Tyk luft og tøvejr 

Nyborg: ” hård frost i nogen tid og begyndende drivis” 

  -1,0 

21 nø 755,0 Mellem frost og tø    0,2 

22 v 759,5 Mellem frost og tø 

Salling: ”der kan køres over Limfjorden” 

   0,5 

23 v 744,2 Tykt vejr 

Helsingør: ”hårdt vejr af vestsydvest” 

   1,9 

24 nv 750,0 Tykt vejr. Været hos geheimeråden. Forslag om Kancelliets forandring.    0,4 

25 n 734,0 Tykt vejr   -2,8 

26 v 753,2 Tykt vejr   -1,3 

27 s 727,4 Regn og slud. Renskrevet svaret til kongen om Kancelliets indretning. Den før-

ste afskrift var jeg så uheldig at slå blækhornet over, så jeg måtte skrive det om 

og dertil medgik det meste af dagen. 

   1,3 

28 nv 737,0 Frost og blæst 

Helsingør: ”Øresund fri for is” 

  -4,2 

29 nø 762,2 Frost og blæst. Været til hove om middagen. Okse blev uddelt og vin sprang, 

dukater, kroner og tomarker blev udkastet. Gähler, Rantzau, Brandt og Struen-

  -8,5 
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see, madam Schimmelman, grevinde Holst og madam Gähler fik dronningens 

orden. 

30 s 766,4 Frost, solskin og blæst. I går aftes løb Gourmand (en af kongens hunde, JER) på 

kongen og stødte ham om, så at han besvimede, men han kom sig dog gudskelov 

straks.  

  -3,6 

31 sø 757,4 Frost, solskin og blæst med stærkt snefald   -1,2 

 

 

Januar 1771 

Temperatur: - 2,5 gr. C 

Tryk: 749,9 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Februar 1771 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sv 741,4 Tøvejr og slud    3,1 

2 v 740,4 Tøvejr og slud    0,9 

3 v 761,2 Solskin og frost   -0,8 

4 nv 754,8 Regn og om aftenen frost     0,8 

5 nø 775,6 Solskin og frostvejr 

Korsør: ”hårdt vejr og frost” 

  -8,6 

6 nø 778,4 Stærk frost -13,3 
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7 n 772,8 Stærk frost   -9,8 

8 nø 773,4 Stærk frost 

Helsingør: ”man kan gå fra Rungsted til Ven” 

  -8,3 

9 nø 771,4 Stærk frost   -5,9 

10 uvis 770,6 Tyk luft og frost   -4,6 

11 ø 756,6 Tyk luft og frost. Kongen er på Amager (til fastelavn, JER). I kancellikollegiet 

blev bl.a. behandlet forholdsregler mod pesten. 

  -4,4 

12 sv 746,0 Tyk luft og frost. Min kone besøgte madam Guldencrone og blev skammeligt 

modtaget. 

  -5,7 

13 v 760,8 Solskin og frost   -6,6 

14 s 755,2 Solskin og frost   -5,4 

15 v 760,8 Solskin og frost. Det bliver tilladt at ægte konens steddatter.   -2,7 

16 s 767,6 Solskin og frost   -3,3 

17 ø 782,8 Solskin og frost. Kongen af Sverrig dør.   -4,7 

18 s 784,5 Solskin og frost   -2,7 

19 nv 765,8 Tøvejr. Renskrevet planen for Kancelliet. 

Tønsberg: ”om morgenen 3,8 gr. C efter 6 ugers konstant frostvejr” 

   2,2 

20 uvis 764,2 Tøvejr    1,1 

21 nv 759,0 Tøvejr 

Tønsberg: ”den laveste temperatur i perioden 5/1-19/2 var - 28, 1 gr. C” 

  -0,9 

22 ø 768,4 Atter frost   -2,7 

23 sø 769,2 Frost   -2,4 

24 ø 767,2 Frost og blæst   -3,1 

25 ø 761,6 Frost og blæst, I Kancellikollegiet behandledes bl.a., at kommandant Sames skal 

stå for renovationen i København og almanakkens indretning efter festernes af-

skaffelse. 

  -3,6 

26 ø 762,6 Frost og blæst   -2,7 

27 uvis 765,2 Solskin og frost 

Korsør: ”vestnordvestlig kuling” 

  -2,1 

28 n 765,6 Solskin og frost   -1,2 
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Korsør: ”østenvind med tåge” 

 

 

Februar 1771 

Temperatur:-3,5 gr. C 

Tryk: 764,4 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Marts 1771 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 768,6 Solskin og frost -2,8 

2 ø 767,6 Solskin og frost -4,1 

3 ø 761,8 Stærk frost -4,1 

4 nø 759,5 Stærk frost. I kancellikollegiet behandledes bl.a. tingenes forandring i Nordlan-

dene, karantænehus og Sorø akademister. 

Korsør: ”megen is i Storebælt” 

-3,9 

5 ø 755,0 Stærk frost og snefald 

Korsør: ”stiv sydøstlig kuling med snefog” 

-4,1 

6 ø 749,0 Stærk frost og snefald. Plakaten om ulydige børn ophæves (ifølge Nystrøm kun-

ne forældre sætte deres børn i Tugthuset). 

Korsør: ”fortsat sydøstlig kuling og snefog” 

-4,7 

7 nø 748,2 Stærk frost og snefald -3,8 
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Korsør: ”om aftenen tøvejr” 

Elstrup på Als: ”sne” 

8 nø 752,2 Stærk frost og snefald 

Korsør: ”frost, sne og stiv sydøstlig kuling” 

-4,3 

9 n 751,8 Stærk frost og snefald 

Korsør: ”sydøstlig vind og tyk sneluft” 

-5,6 

10 n 747,8 Stærk frost og snefald 

Korsør: ”vinden drejer til nordnordvest, tykt snefog” 

-6,8 

11 nv 748,8 Stærk frost og snefald. Spist til middag hos geheimeråd Juells med hele Højeste-

ret. 

Korsør: ”hård vestlig kuling og tykt snefog” 

-7,1 

12 v 757,2 Stærk frost og snefald 

Korsør: ”der ligger is mellem Korsør og Sprogø” 

-6,4 

13 ø 761,6 Stærk frost og klart vejr. Ved denne vind ligger isen så fast ved Fyen, at ingen 

kan komme over. 4 hamborger-poste fattes og postamtet har ikke flere sække. 

-5,2 

14 sø 758,4 Snefog og frost. Forordning om, at ingen må straffes med døden for tyveri. 

Helsingør: ” i disse dage er der faldet en mængde sne” 

-2,8 

15 ø 758,2 Frost og klart vejr. Kørt ud for at bese de botaniske haver på Amalienborg med 

Friis, som spiste her om aftenen. 

Helsingør: ”man kører til Ven” 

-3,6 

16 ø 760,2 Frost og klart vejr -1,7 

17 ø 767,6 Noget mildere vejr, dog frost og klart. 3 hamborgske poster kom. Tunis bryder 

freden med os. 

-0,3 

18 uvis 771,6 Tøvejr. I kancellikollegiet behandledes bl.a. snekørslen i København. Hielm-

stiernes yngste datter Ane dør. 

 1,1 

19 v 772,4 Tøvejr -0,2 

20 sv 765,4 Frostvejr. Resolution angående Kancelliet: jeg, Schumacher, Dons og Høyer bli-

ver deputerede i Danske Kancelli, resten går af. I Tyske Kancelli bliver Steman, 

Schütze og Hennings deputerede og Carstens overprokurør, resten går af. Ildløs 

på Hospitalet. 

Elstrup på Als: ”frygteligt snevejr fra den 20.- 24. marts” 

-0,6 
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21 n 755,6 Tøvejr, om aftenen frost -1,3 

22 v 760,2 Frostvejr 

Korsør: ”vestsydvestlig vind og en stor mængde drivis” 

-2,7 

23 ø 759,8 Frostvejr 

Korsør: ”østsydøstlig vind” 

-5,9 

24 nø 760,4 Solskin og stærk frost. Herskabet drog til Charlottenlund. 

Korsør: ”østenstorm og tykt snefog” 

Elsmark på Als: ” palmesøndag var det et forfærdeligt vejr med sne og frost og 

ligeså den 25., 26., 27. og mange dage derefter, så jorden blev ikke optøet før 

sidst i april” 

-7,8 

25 nø 757,6 Stærk frost og snefald 

Elstrup på Als: ”meget koldt og snevejr, så man ikke kunne være uden for en 

dør” 

-8,3 

26 n 745,6 Stærk frost og snefald. NB: lige sådant vejr ved disse tider i fjor. -8,1 

27 nø 752,4 Solskin, frost og snefald 

Salling: ”isen på Limfjorden er en alen tyk” 

Elstrup på Als: ”vi måtte skovle sne for at kunne komme ud ad byen” 

-4,3 

28 nv 760,6 Solskin, frost og snefald -5,3 

29 nø 765,4 Solskin, frost og snefald 

Helsingør: ”man kører med slæde til Skåne” 

-3,8 

30 v 765,4 Solskin, frost og snefald -4,2 

31 nv 770,4 Solskin og frost -1,3 

 

 

Marts 1771 

Temperatur: - 4,0 gr. C 

Tryk: 759,2 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

April 1771 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

temp. 
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ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 sv 771,4 Solskin og frost -0,8 

2 uvis 763,6 Tøvejr. Lånt 500 rdl. af Suhm. I kancellikollegiet behandledes foranstaltninger 

mod pesten. Oprør blandt husmændene i Woydas amt (ifølge Nystrøm var v. 

Woyda amtmand over Skanderborg og Aakær amter), som ikke ville betale ek-

straskat. Ordre givet til hovedmændenes arrest. 

 0,7 

3 v 764,0 Tøvejr. Schiønheyder bliver præst ved Runde Kirke. Brev fra Struensee om, at 

Hofretten skal pådømme Magistratens sager. 

-0,4 

4 v 765,2 Tøvejr  0,2 

5 sv 755,6 Tøvejr 

Helsingør: ”atter sejlads mellem Helsingør og Helsingborg” 

 0,7 

6 nø 765,0 Om natten stærkt snefald, siden frost 

Korsør: ”østnordøstlig kuling” 

-6,5 

7 uvis 774,0 Solskin og frost 

Korsør: ”søndenvind” 

-7,1 

8 sv 766,4 Solskin og frost 

Korsør: ”sydvestlig kulingagtig storm” 

-3,1 

9 sv 761,6 Solskin og frost -0,5 

10 nv 759,5 Solskin og frost. Bornemann bliver politimester. 

Helsingør: ”fortsat fast is nedad mod København” 

 0,1 

11 n 765,2 Solskin og frost -1,3 

12 s 764,0 Solskin og frost 

Korsør: ”fortsat drivis i Storebælt” 

-0,3 
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13 v 752,8 Solskin og frost. Schumacher overbragte mig reglementet: Jeg får 2.300 rdr., 

Schumacher 2.100 rdr., Dons 1.600 rdr., Høyer 1.000 rdr., Aagaard 1.500 rdr., 

Bork 500 rdr. 

 1,7 

14 sv 756,6 Tyk luft og mildt vejr 

Helsingør: ”man går stadig til Ven” 

 1,2 

15 sø 745,0 Tyk luft og mildt vejr, om eftermiddagen regn. I kancellikollegiet behandledes, 

hvorledes rensdyrene i Findmarken skal arves. Det nye kancellikollegium var 

samlet hos mig om eftermiddagen. 

Elstrup på Als: ”frygteligt vejr med regn og sne, så vi ikke kunne komme i mar-

ken” 

 1,6 

16 sv 750,2 Frost og snefald 

Korsør: ”sydvesten- og vestsydvestenstorm” 

-0,8 

17 s 758,2 Fugtigt vejr, dog nattefrost  2,1 

18 nø 773,6 Fugtigt vejr, dog nattefrost. Beretning med den norske post, at i Bergen er den 2. 

april nedbrændt 110 til 120 gårde med pakhuse. 

Korsør: ”østenvind” 

 2,2 

19 nø 773,0 Fugtigt vejr, dog nattefrost. Communiceret Petersens indberetning om Bergens 

ildebrand til Struensee. Imellem kl. 11 og 12 blev fra slotsaltanen nedkastet por-

celænsdukker, ildskuffer, bøger, noder etc. Der var over 400 mennesker samlet. 

Enhver løb med sit. 

Helsingør: ”fortsat fast is til Skåne” 

 1,6 

20 nø 763,6 Tøvejr  2,5 

21 nv 760,2 Tøvejr uden nattefrost  3,1 

22 s 760,6 Tøvejr uden nattefrost. I kancellikollegiet, der formodentligt er det sidste gamle, 

behandledes foranstaltninger mod pesten og at også ikke-adelige kan komme på 

Sorø akademi. 

Elsmark på Als: ” sået ærter” 

 3,6 

23 s 755,6 Tøvejr uden nattefrost  5,4 

24 sv 752,0 Tyk luft. Kabinetsordre fra Struensee om, at renovationen, brand- og vand kom-

pagniet, indkvarterings- og fortovskommissionen skal henhøre under Magistra-

ten som økonomiske ting. 

Korsør: ”stadig fast is til Slibsodde” 

 5,9 
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25 s 750,4 Stærk forårsregn 

Korsør: ” i nat stærk regn” 

Elstrup på Als: ”pløjet til havre, vi kunne ikke så ærter, fordi jorden var våd og 

beskidt ” 

 5,6 

26 ø 757,8 Mildt forårsvejr. To skibe ankommer fra Bornholm. 

Helsingør: ”store drivisbjerge” 

 4,4 

27 n 767,8 Mildt forårsvejr. En guldmine opdages på St. Croix. 

Salling: ”Limfjorden fortsat fuld af is” 

 3,4 

28 nø 767,4 Mildt vejr og blandet luft 

Korsør: ”al is er nu borte” 

 3,1 

29 nø 767,2 Mildt vejr og blandet luft. I kancellikollegiet refererede jeg grev Thotts prome-

morier om de astronomiske observatores. 

Helsingør: ”fortsat fast is til Ven” 

Elsmark på Als: ”sået havre” 

 3,9 

30 ø 762,8 Mildt vejr og blandet luft. Nu trækker vagten op kl. 9. 

Helsingør: ”megen drivis” 

Elstrup på Als: ”sået havre” 

 4,6 

 

 

April 1771 

Temperatur:1,2 gr. C 

Tryk: 761,7 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Maj 1771 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

temp. 
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Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 ø 763,0 (K) solskin og mildt sommervejr. Ordre om, at der skal bedes for dronningens 

svangerskab. Statsrådsplakat om at alle begravelser skal ske om natten mellem 

kl. 1 og 6. Været til selskab hos Schlegel med Nielsen, Guldberg og Cramer.  

  4,6 

2 ø 770,4 (K) solskin og mildt sommervejr, dog nattefrost   4,1 

3 sø 776,4 (K) solskin og mildt sommervejr, dog nattefrost 

Helsingør: ”megen drivis” 

  5,2 

4 s 772,4 (K) solskin og mildt sommervejr   8,7 

5 ø 765,4 (K) solskin og varmt. Svalen er kommet.   9,7 

6 ø 760,6 (K) solskin og varmt. Alle børn skal døbes som ægte.   5,9 

7 ø 764,8 (K) solskin og varmt   9,1 

8 ø 767,4 (K) solskin og varmt. Gøgen er kommet.   9,7 

9 ø 767,4 (K) solskin og varmt 11,1 

10 ø 766,6 (K) solskin og varmt. Været til herrens bord. Atter altan (jfr. 19. april, JER). 

Spadseret til Borres, siden Bagger er syg, og med min kone spist om aftenen hos 

Weyses. 

Helsingør: ”fortsat en stor mængde drivis” 

13,7 

11 uvis 758,8 (K) solskin og varmt 15,5 

12 ø 763,8 (K) kølig luft med solskin og driveskyer. Spadseret på Volden og i Kongens Ha-

ve. 

  7,4 

13 ø 769,2 (K) kølig luft med solskin og driveskyer   4,7 

14 nø 771,8 (K) kølig luft med solskin og driveskyer, snefald om natten. Spadseret på Vol-

den og i Kongens Have. 

  3,5 

15 s 772,8 (K) solskin og kølig luft. Matroserne skal arbejde om søndagen.  

Elsmark på Als: ”sået byg” 

  7,0 

16 sø 768,2 (K) solskin og kølig luft 

Elstrup på Als: ”sået byg” 

  9,0 

17 sø 761,8 (K) solskin og varmt. Spadseret på Volden og i Kongens Have. 12,5 
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18 sø 761,0 (N) solskin og varmt. Rejst med min kone til Nærum. Spist hos Borres om afte-

nen. 

13,9 

19 n 765,2 (N) solskin og varmt med blæst. I Søllerød kirke. Spist hos Borre middag og af-

ten. 

Elstrup på Als: ”vi fik køerne i tøjr. Vejret var så ustadigt i år i græshøsten og ud 

i alle hundedagene, så det regnede næsten hver dag og var meget koldt og stor-

mende.” 

12,4 

20 nv 765,8 (N) solskin og varmt med blæst. Spadseret i Dyrehaven. Udlæst Suhms bog om 

Odin. 

11,6 

21 n 763,4 (K) solskin og varmt med blæst. Spist til middag hos Borres. 12,4 

22 sv 763,6 (K) solskin og varmt. Garden til hest afskaffes. 9 generaler får deres afsked. 

Guldberg besøgte mig. 

12,6 

23 v 767,6 (K) solskin og varmt med regnskyer 12,1 

24 v 764,0 (K) solskin og varmt med regnskyer 12,6 

25 s 763,0 (K) solskin og varmt med regnskyer 17,5 

26 s 761,4 (K) solskin og stærk varme. Været til biskop Rottbølls bispeordination. 19,1 

27 sø 763,0 (N) solskin og stærk varme. I kancellikollegiet behandledes penge til landeveje-

ne i Roskilde amt, begravelser i Sorø kirke og isens vækning mellem Sjælland 

og Møn. 

Salling: ”overordentlig stærk lynild og hvirvelstorm” 

19,9 

28 sv 760,4 (N) solskin og stærk varme med blæst, om aftenen køligt. Spist til middag og af-

ten hos Borres. Alle generaler skal for nogen tid siden have fået deres afsked. 

15,6 

29 sø 772,2 (K) solskin, blæst og køligt 

Korsør: ”frisk sydsydvestlig kuling” 

13,9 

30 sø 760,0 (K) solskin, blæst og køligt, om aftenen torden og regn. Straffen for hor ophæ-

ves. Grev Holst, Oeder, Rothe og justitsråd Struensee bliver deputerede i Fi-

nanskollegiet med 3.000 rdr. i gage. 

Helsingør: ”om aftenen hvirvelstorm” 

18,1 

31 nv 761,4 (K) solskin, blæst og køligt 13,4 

 

 

Maj 1771 

Temperatur: 11,2 gr. C 

Tryk: 765,6 mm Hg 
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 vind tryk  

Juni 1771 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 762,2 (N) solskin, blæst og køligt. I kancellikollegiet, hvor jeg og Schumacher refere-

rede, behandledes sten til Roskildevejen, pibere og trompetere på Bornholm fri 

for byens bestillinger, og at de 180 rdr. København årligt betaler til Stokhuset 

skal ophøre. Rejst med min kone og hele mit hus til Nærum. 

14,5 

2 s 762,6 (N) solskin og blandet luft. I Søllerød kirke. 14,2 

3 nø 768,2 (N) solskin og kold blæst, nattefrost 13,6 

4 nø 767,8 (N) solskin og varmt 16,1 

5 nø 769,2 (K) solskin og varmt. Været med min kone hos (klokker) Glud, der er hårdt syg. 17,5 

6 sø 765,8 (K) solskin og varmt. Kongen rejser til Hørsholm. 

Helsingør: ”god vind af østnordøst” 

17,4 

7 ø 765,4 (K) bestandig regn 

Helsingør: ”god vind af østnordøst” 

16,4 

8 n 770,4 (N) solskin og blæst 14,4 

9 n 770,4 (N) solskin, kold luft og vind. I Søllerød kirke. Gået over Nymølle, Ørholm og 

Søllerød. 

16,4 

10 ø 769,2 (N) solskin og varmt. Gået med Borre i hans vænge. 17,4 

11 ø 765,4 (N) solskin og varmt. Gået til Skyttevænget. Kongen kaster ting ud på Hørsholm 18,5 
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slot ligesom i København. 

12 nø 765,2 (K) solskin og varmt 17,7 

13 sv 770,0 (K) solskin og varmt 18,4 

14 sv 767,8 (K) solskin og varmt. Til grev Thotts kammertjeners bryllup hos grev Thott. 17,5 

15 sv 760,4 (N) solskin og varmt 18,5 

16 ø 752,6 (N) småregn og blæst. I Søllerød kirke. 

Korsør: ”sydvestlig vind” 

15,6 

17 ø 748,2 (N) regn og stærk samt kold blæst 16,2 

18 ø 748,6 (N) om formiddagen blæst og regn, siden en stille grøderegn 13,2 

19 n 757,4 (K) solskin og blandet luft. Glud dør om eftermiddagen, netop da konsistorium 

afholdes, og straks blev Broe indsat i hans sted (som klokker ved Vor Frue kir-

ke). Magistraten får ordre om at finde gravsteder tæt ved havet. 

14,5 

20 nv 755,0 (K) regnvejr 14,0 

21 nø 760,2 (K) blandet luft. Blodskam mellem broder og søster straffes med ½ års tugthus. 14,5 

22 nø 768,4 (N) blandet luft med et stænk regn. Fulgt Glud til jorde om morgenen kl. 5. Stru-

ensee faldt forleden dag af hesten og slog sin arm af led. 

Helsingør: ”nordøstlig vind” 

14,6 

23 ø 769,2 (N) solskin med regn- og driveskyer. I Søllerød kirke. Spist om aftenen hos Bor-

re. 

16,5 

24 nø 770,6 (N) solskin og varmt. Spist til middag hos Suhms. 19,9 

25 nø 770,4 (N) solskin og varmt 20,0 

26 s 770,6 (K) solskin og varmt. Min grønne papegøje dør. 22,8 

27 s 765,8 (K) solskin og varmt. Spadseret i Kongens have. 21,1 

28 sø 757,8 (K) solskin og varmt 

Helsingør: ”stille vejr” 

20,9 

29 nø 757,6 (N) solskin og varmt. Antaget stud. Suhr til volontør. C.c. in pleno. Jeg og Schu-

macher refererede. Rejst med min kone til Nærum med vor nye kokkepige Mar-

tha fra geheimerådens, på vejen havde vi stærk tordenregn. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind”  

20,3 

30 ø 760,8 (N) solskin og varmt med tordenskyer. I Søllerød kirke, hr. Dreyer. Et uægte 

barn blev døbt med ceremonier. 

18,8 
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Juni 1771 

Temperatur: 17,0 gr. C 

Tryk: 763,8 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juli 1771 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

(Ø) er vejrlig observationer fra fregatten ”Alsen” fortøjet i Nyløb foretaget 24. 

juli - 31. juli. 

temp. 

1 nv 762,6 (N) solskin og varmt med tordenskyer. Spist med Suhms og jfr. Treschow hos 

Guldberg og beset den prægtige Fredensborg Have, især er de to marmorløver 

fra Carthago beundringsværdige. I audiens hos dronningen om eftermiddagen. 

18,8 

2 ø 767,4 (N) solskin og varmt med tordenskyer 18,0 

3 ø 768,4 (K) solskin og varmt 20,0 

4 nø 767,4 (K) solskin og varmt med tordenskyer 

Salling: ”i nogle dage tørt vejr” 

19,1 

5 ø 763,4 (K) solskin og varmt med tordenskyer. Flyttet ind i mit nye kontor. Min løn for 

2 måneder 383 rdl. 32 skilling. 

18,0 

6 nv 763,4 (N) solskin og varmt med tordenskyer 18,9 

7 s 760,4 (N) tordenregn og varmt. I Søllerød kirke. Spist hos Borre om aftenen. Efter si-

gende skal der være sluttet fred med Algier. Dronningen bliver forløst med en 

prinsesse kl. 10,30 om formiddagen. 

17,6 
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Ålborg: ”stærk regn” 

8 v 763,6 (N) blæst, tordenskyer og varmt 15,5 

9 v 759,0 (N) blæst, tordenskyer og varmt 16,6 

10 v 757,6 (K) tordenskyer og et stænk regn 15,0 

11 v 758,8 (K) regnvejr 

Korsør: ”hård vestnordvestlig kuling” 

15,4 

12 sv 758,0 (K) solskin, varmt og et stænk regn 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

17,8 

13 sv 759,5 (N) solskin, blæst og regn 15,4 

14 nv 763,4 (N) om formiddagen regn, siden blæst og solskin. I Søllerød kirke. Skrevet i det 

Græske nye testamente: Amico, Christiano et Civi, Ove Guldberg, Hanc com-

munis fidei et fidelitatis, tessaram, patriai tempore iniquo, tradit, B.W. Lux-

dorph, Niartherumi d. 14. juli 1771. (ifølge Nystrøms note knytter Gude hertil 

følgende bemærkning: ”Christiano, civi, patriai tempore iniquo, med disse tale-

måder sigter Luxdorph til den da herskende foragt for religionen, mangel på pa-

triotisme og sædernes fordærv. Denne gave til Guldberg synes at have været en 

følge af Luxdorphs besøg hos ham på Fredensborg den 1. juli. Om jeg ikke tager 

fejl, er der da imellem dem ført adskillige samtaler om den daværende forfat-

ning, som staten og hoffet befandt sig i.”). 

13,8 

15 nv 770,2 (N) tordenskyer, solskin og varmt. Gået med min kone til Ørholm og besøgt 

Rheders og derfra over Søllerød hjem. Struensee bliver geheimecabinetsmini-

ster. 

16,3 

16 s 769,8 (N) tordenskyer, solskin og varmt. Gået med min kone til Øverød og besøgt 

Suhms. 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

19,0 

17 nv 771,2 (K) solskin og blæst. Det fortælles, at da dronningen blev født, druknede en af 

staldfolkene i England. Brandt skal i nogle dage have pånødt kongen for at få 

ham til at gøre Struensee til minister. 

16,1 

18 sø 765,2 (K) solskin og varmt, om aftenen torden og regn. På mandag eftermiddag kl. 5 

skal prinsessen døbes, og der skal ringes med klokkerne. 

18,0 

19 sv 750,8 (K) solskin og regnvejr 15,4 

20 sv 756,0 (N) solskin og regnvejr. Rejst til Nærum og på vejen besøgt Wasserschleben på 

Bernsdorff. 

15,1 
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21 v 765,4 (N) solskin, regnskyer og kold luft. I Søllerød kirke. Spist om aftenen hos Bor-

res. 

Korsør: ”vestsydvestlig vind” 

13,6 

22 s 768,6 (N) solskin, regnskyer og kold luft, om aftenen regn. Struensee og Brandt bliver 

grever. 

15,9 

23 v 767,0 (N) solskin, regnskyer og kold luft. Spadseret med min kone til Krudtmøllen. 

Spist om aftenen hos Borres. 

14,9 

24 nv 768,0 (K) solskin, regnskyer og kold luft. Fru Wilken, hr. Hansen og frue med 2 døtre 

spiste her til middag på min geburtsdag. 

(Ø) (06) v rm overtrukken luft (13) vnv b overtrukken luft (17) vnv b grå luft 

med regn (19) sv b grå luft med regn (21) vsv b grå luft med regn 

14,8 

25 s 765,0 (K) solskin og regnskyer, regn om aftenen 

(Ø) (13) s b overtrukken luft (17) s b overtrukken luft (20) ssø b grå luft   

19,4 

26 v 758,4 (K) solskin og regnskyer 

Als: ”regnfuld og blæsende periode” 

Ø (01) s b grå luft (13) ssø b overtrukken luft (18) vsv m regn (20) sv var regn 

16,1 

27 v 751,8 (N) solskin og regnskyer med blæst og stærke regnbyger 

(Ø) (06) sv stærke regnbyger (13) vnv m regnbyger (22) nv m overtrukken luft 

15,6 

28 v 756,8 (N) solskin, blæst og regnbyger. I Søllerød kirke. 

Korsør: ”nordnordvestlig vind” 

(Ø) (05) vnv b diset luft (07) nv b diset luft (08) regnbyger (13) vnv 2 rm grå 

luft (18) nv 2 rm grå luft (21) nv rm grå luft 

15,6 

29 v 760,4 (N) solskin, blæst og regnbyger. Sat en høstak. Fuldendt uddrag af breve til Ro-

sencrantz, mens han var i London fra 1709 til 1714. 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind” 

(Ø) (01) v m grå luft (13) vnv m overtrukken luft (18) vnv m overtrukken luft 

14,6 

30 v 760,4 (N) kold blæst og bestandige regnbyger. Alle Borres fuentimmere besøgte os, og 

vi spiste dér om aftenen. 

(Ø) (01) v m overtrukken luft (05) regn (13) vnv 2 rm regnbyger (21) nv m grå 

luft 

13,3 

31 v 760,0 (K) koldt vejr med regnskyer 13,6 
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(Ø) (03) vnv m grå luft (13) v m overtrukken luft (18) s m grå luft (22) grå luft 

 

Juli 1771 

Temperatur: 16,4 gr. C 

Tryk: 762,5 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

August 1771 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

(Ø) er vejrlig observationer fra fregatten ”Alsen” fortøjet i Nyløb 1. august - 

6. august, 7. august - 10. august til ankers på Kongedybet, den 11. august under 

sejl mellem København og Helsingør og den 12. august - 19. august til ankers på 

Helsingør rhed. 

temp. 

1 s 749,5 (K) solskin og regn. Det fortælles, at fru Bülow lovede kammerjunker Schilden i 

Kongens Have, at gå ind med ham i et telt, men ville først se fyrværkeriet. En 

skalk som hørte det, aftalte med sine kammerater, at de skulle klappe, når de 

hørte, han blæste i trompet. Han sneg sig ind under bænken i teltet, og da de for-

libte vare midt i actionen, begyndte han at blæse og de andre at klappe. 

(Ø) (01) øsø m og rm regn (06) ssø u regn (10) vsv u regn (13) ssv stiv u 

overtrukken luft (19) sv stiv u overtrukken luft 

15,6 

2 ø 756,4 (K) solskin og regn 

Helsingør: ”god vind af sydsydvest” 

(Ø) (01) sv stiv u overtrukken luft (06) ssv stiv u overtrukken luft (10) sø stiv u 

13,6 
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overtrukken luft (13) s m regnbyger (18) nø stiv m regn og tyk luft 

3 uvis 756,0 (N) solskin og regn. Spist om aftenen hos Borres. 

(Ø) (10) s b overtrukken luft (13) vsv b regnbyger (20) vsv b regnbyger 

14,3 

4 v 759,0 (N) stærk regn og solskin. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Suhms med 

Guldberg, Hans Bülow, Dons og Jacobi. Spist hos Borre om aftenen. 

Korsør: ”vestnordvestlig vind” 

(Ø) (07) vsv m regnbyger (13) vnv b overtrukken luft og regnbyger (20) vnv b 

overtrukken luft og regnbyger (23) v b klar luft 

14,5 

5 nv 760,0 (N) solskin og regn. Stub døde for nogle dage siden (ifølge Nystrøm døde Lav-

rids Stub, tidligere på Ørholm den 1. august i København). 

(Ø) (13) v b overtrukken luft (15) vnv b overtrukken luft (18) v b overtrukken 

luft (22) vnv b overtrukken luft 

14,9 

6 v 760,6 (N) blandet luft og solskin. Spist om aftenen hos Borres. 

(Ø) (03) vnv b overtrukken luft (06) vnv b overtrukken luft (10) nv b regn (13) 

nv b overtrukken luft (20) vnv b overtrukken luft 

14,9 

7 v 760,4 (K) solskin og blandet luft 

(Ø) (01) v b overtrukken luft (13) vnv b klar luft (20) ssv b klar luft 

16,1 

8 s 762,0 (K) solskin og regn. Jeg fik porteføljen sent om aftenen og gik i øsende regn op 

til Schumacher, som havde sat sig for med Høyer at rejse fredag morgen tidlig 

for at arrangere de kongelige domæner. De blev fredagen over, og et kællinge-

råd har besluttet, at ingen forestilling skulle ske til kongen, men at Schumacher i 

kollegiets navn skulle skrive til Struensee. Bone Deus in quæ nos reservasti tem-

pora! 

(Ø) (02) sv b klar luft (13) s b overtrukken luft (20) ssø 2 rm overtrukken luft 

(24) øsø u regn 

18,5 

9 s 759,5 (K) solskin og regn 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

(Ø) (02) vsv rm blandet luft (13) vsv b blandet luft (18) sv rm regn 

17,1 

10 sv 755,2 (N) solskin og regn. Min kone kom uformodentlig ind og hentede mig. 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind” 

(Ø) (01) ssv u grå luft (06) vsv rm grå luft (10) vsv rm regnbyger (13) sv 2 rm 

grå luft (22) nv 2 rm regnbyger 

17,1 
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11 v 757,6 (N) solskin, blæst og regnbyger. I Søllerød kirke. 

Korsør: ”vestnordvestlig vind” 

(Ø) (01) v 2 rm regnbyger (13) vnv m grå luft og regn (17) nv m grå luft og regn 

15,3 

12 s 756,2 (N) solskin, blæst og regnbyger. Kørt mit hø ind. Rheders besøgte os. 

(Ø) (01) vnv b grå luft og regn (13) sv b regn (21) ssø b regn 

15,4 

13 n 737,2 (N) overmåde stærk regn og blæst fra nordøst. På en mutileret statue af en dreng 

i Rosenborg Have er tegnet: ”Var Struensee som du, blev han ej greve nu”. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

(Ø) (03) øsø m diset og regn (06) øsø 2 rm regn (09) nnø u regn (10) nnø storm 

(13) nnø storm regn (19) n u regn (20) nv u regn 

12,4 

14 v 747,0 (K) solskin og driveskyer. Føhr og Amrum skal herefter høre under Tyske Kan-

celli. 

Korsør: ”hård vestnordvestenstorm” 

(Ø) (01) nv u regn (10) vnv rm regnbyger (13) nv m klar luft (22) nv rm regn 

14,6 

15 v 752,6 (K) regn og solskin. En vis Panin (ifølge Nystrøm Panning), som Struensee hav-

de indsat som sin sekretær, bliver kabinetssekretær. 

Salling: ”stærk vestenstorm” 

Elstrup på Als: ”den 14. og 15. august ruskede vi hør, da det regnede imellem af 

og til” 

(Ø) (03) vnv rm regn (08) vnv rm regnbyger (13) vnv stiv u regnbyger (15) vnv 

stiv u regnbyger 

13,5 

16 v 758,8 (K) regn og solskin. Spist til middag hos fru Jacobi med statholderen. 

(Ø) (01) vnv 2 rm tyk luft og regnbyger (06) vnv rm blandet luft (11) vnv rm 

blandet luft (13) nv b overtrukken luft (18) vsv m overtrukken luft og regnbyger 

(20) ssv m regn (21) ssv m regn (23) ssv m regn 

Elsmark på Als: ”høsten begyndte den 16. august og sluttede først i september 

måned: 31 traver rug, 71 traver byg, 53 traver havre, 7 traver blandsæd, 10 læs 

boghvede” 

13,5 

17 sv 750,6 (N) regn og solskin 

Salling: ”megen regn i hundedagene og koldt og stormfuldt” 

(Ø) (01) vsv m blandet luft (13) nv m regnbyger (17) vsv m regnbyger 

15,1 
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18 nv 754,2 (N) solskin og blæst med driveskyer og regnbyger. Spist om aftenen hos Borres. 

(Ø) (01) sv m regnbyger (10) nv m overtrukken luft (13) nv m overtrukken luft 

og regnbyger (23) vnv b overtrukken luft og regnbyger 

Elstrup på Als: ”vi begyndte at høste” 

14,0 

19 s 754,8 (N) solskin og blæst med driveskyer og regnbyger. Landmålerne opmålte min 

toft. 

(Ø) (03) vnv b overtrukken luft og regnbyger (10) vsv b grå luft (13) ssv b grå 

luft (18) s b grå luft og regnbyger (19) sø m grå luft og regnbyger 

13,6 

20 v 744,2 (N) solskin, stærk blæst og et stænk regn. Mejet toften. Spist hos Borres om af-

tenen. 

Elstrup på Als: ”vi høstede rug og byg” 

13,5 

21 v 751,0 (K) solskin, regn og lummervarmt 

Elstrup på Als: ”regn af og til” 

13,4 

22 v 755,2 (K) solskin og regn 13,8 

23 nv 762,8 (K) solskin og regn. Om aftenen en stor ring om månen. Rugen blev mejet. 

Elstrup på Als: ”smukt vejr” 

14,5 

24 ø 761,4 (N) solskin og regn. Niels Brun og kone kom herud. 13,9 

25 nø 755,8 (N) stærk regn og kold blæst. I Søllerød kirke. 

Helsingør: ”stærk regn nat og dag” 

11,0 

26 n 755,0 (N) stærk regn og kold blæst 

Helsingør: ”fortsat nordøstenstorm” 

10,8 

27 n 757,8 (N) stærk regn og kold blæst. Konen, der fanger muldvarpe, kom her. Niels 

Brun og kone rejste hjem. 

12,3 

28 nv 759,5 (K) regn og blæst 

Korsør: ”nordvestlig vind” 

13,3 

29 nv 758,2 (K) regn og blæst med solskin 13,9 

30 s 763,8 (K) solskin med et lille stænk regn. Byen er fuld af rygter om forandring i kan-

celliet, Gud råder bedst alene. Levatur omnis cura, cum aut constitit consilium 

aut cogitando nihil explicatur. 

15,4 

31 sv 764,0 (N) tyk luft, siden solskin. Spist om aftenen hos Borres. 

Helsingør: ”i de seneste dage næsten uophørlig regn” 

15,0 
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August 1771 

Temperatur: 14,3 gr. C 

Tryk: 756,0 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

September 1771 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 n 761,0 (N) om natten stærk dug, om morgenen tåge, siden klart med solskin og varmt. 

Spist om aftenen hos Borres. 

17,2 

2 ø 767,0 (N) bestandig regn 13,4 

3 ø 771,6 (N) vejret forandrer sig til solskin med østenvind. Kørt kornet ind. Spist om af-

tenen hos Borres. 

12,2 

4 ø 771,8 (K) solskin og blæst 

Korsør: ”østlig vind med ustadig kuling” 

12,5 

5 ø 767,4 (K) tyk luft og småregn 14,0 

6 uvis 763,8 (K) tyk luft og småregn 

Helsingør: ” i de seneste dage skønt høstvejr” 

15,3 

7 s 760,0 (N) tyk luft. Bispen og bispinden kom. 

Korsør: ”sydvestlig vind” 

14,7 

8 s 756,4 (N) mildt vejr med regnskyer. I Søllerød kirke. Spist om aftenen hos Borres. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

15,0 



 50 

9 s 750,2 (N) mildt vejr med nogen regn ind imellem. Begge grever får deres diplomata 

gratis. 

11,9 

10 uvis 754,2 (N) regnbyger og solskin. Begyndt at lægge en rende for at trække vandet fra 

kælderen til bassinet. Da den prøjsiske minister sendte sin konge kopi af den 

ordre, hvorved Struensee erklæres geheimekabinetsminister etc., skal kongen 

have svaret ham med egen hånd: Jeg har tilforn anset Eder for en fornuftig 

mand, men nu må jeg forundre mig over Eders enfoldighed. Hvad er det for en 

charteque, I har sendt mig? Det er jo et dumt opdigtet skrift. Thi det er jo umu-

ligt, at en suveræn konge kan skrive sådant etc.  

12,5 

11 sv 760,0 (K) regnvejr. I går var 200 norske enroullerede på Hirchholm, fordi de ikke 

kunne få deres lehning, hvorpå de fik hvad de ville. 

13,5 

12 s 762,4 (K) regnvejr. Ruhmohr, matrosernes indrulleringschef, får sin afsked og Arn-

feldt kommer i hans sted.  

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

14,7 

13 nv 765,0 (K) regnvejr 13,3 

14 sø 761,0 (N) regn, solskin og blandet luft. Stærk pest i Smyrna. 

Helsingør: ”god vind af sydøst” 

16,0 

15 nv 765,0 (N) solskin og kold luft. I Søllerød kirke. Spist hos Suhms med Koren, Tres-

chows og Pohl. Morten Jørgensen kommer herud og bestjæler Morten for anden 

gang. 

Korsør: ”vestnordvestlig vind” 

12,7 

16 sø 769,0 (N) solskin og kold luft, nattefrost 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

13,2 

17 s 761,6 (N) om formiddagen regn, om eftermiddagen solskin, nattefrost 11,8 

18 nø 773,4 (K) solskin og varmt. Sat 13 gæs på sti. Kabinetsordre at Beringskiold skal un-

der generalfiskalens tiltale. 

Korsør: ”vestnordvestlig vind” 

11,2 

19 ø 773,8 (K) solskin og varmt. Der skal være uenighed ved hoffet. Reverdil kører ud med 

kongen (ifølge Nystrøm tilføjede Gude: hvad der skete dagligt i en tosædet ka-

ret). Huth får artelleri- og ingeniørkorpset. Willebrand er i urolige tanker og be-

gærer sin afsked for at blive amtsforvalter i Ringsted (ifølge Nystrøm var Wil-

lebrand deputeret i admiralitets- og kommissariatskollegiet. Han havde en 

væsentlig andel i kollegiets omstrukturering, som vakte stærkt mishag i mari-

nen.). 

12,7 
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Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

20 ø 772,4 (K) solskin og varmt. Bernsdorff og Klopstock mister deres pensioner. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

14,7 

21 ø 772,4 (N) blæst og tyk luft. Spist hos Borres om aftenen. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

13,8 

22 ø 773,4 (N) solskin og kold vind. I Søllerød kirke. Grev Holst tager sin afsked fra Kam-

meret. 

Korsør: ”sydøstlig vind” 

13,2 

23 ø 771,4 (N) solskin og kold vind. Spist om aftenen hos Thurah med Borres. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

12,4 

24 ø 762,6 (N) stærk storm fra øst med kolde regnskyer. Vore køer udbrudt (?) i Dyreha-

ven. Spist til middag hos Suhms med Rheders, Hielmstiernes, Thurahs og præ-

stens. Spist til aften hos Borres. 

Helsingør: ”stærk østnordøstenstorm” 

11,8 

25 nø 765,2 (K) solskin med kold blæst og regnskyer 

Korsør: ”østnordøstlig vind” 

11,7 

26 nø 770,8 (K) solskin og køligt vejr. Oberst Falsen besover et fruentimmer i sit hus og sø-

ger ved kabinettet om tilladelse til at skilles fra sin kone for at ægte hende. 

10,2 

27 n 772,4 (K) solskin og køligt vejr 10,3 

28 nv 768,6 (N) solskin og køligt vejr. I kancellikollegiet behandledes bl. a. tiende af kartof-

ler. Jeg blev tilsagt til at se den stud, der gives til matroserne i dag på Frederiks-

berg. Men herskabet kom der ikke (ifølge Nystrøm fortæller Gude, at der gik et 

rygte om, at Struensee skulle have været myrdet, hvis han var kommet som til-

skuer ved oksens uddeling). Spist hos Borres om aftenen. 

11,4 

29 nv 765,2 (N) solskin og mildt vejr. I Søllerød kirke. Besøgt Hielmstiernes om eftermidda-

gen og spist hos Borres om aftenen. 

10,4 

30 n 761,8 (N) solskin og kold blæst. I fredags blev min eng slået for anden gang (den 27. 

september, JER). Borre og frue rejste ind formedelst Baggers svaghed. Jomfru 

Birgitte og Wöldike spiste her om aftenen. 

Helsingør: ”nordnordøstlig vind” 

  6,8 
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September 1771 

Temperatur: 12,8 gr. C 

Tryk: 765,7 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Oktober 1771 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nv 767,0 (N) solskin og kold blæst 

Elstrup på Als: ”sået efter en tørkeperiode” 

  8,0 

2 n 755,8 (K) solskin med regnbyger og hagl. Det flyvende korps var gået fra hinanden, 

men blev ved 2 stafetter tilbagekaldt (ifølge Nystrøm Numsens korps, der var 

indrettet til værn for hoffet efter livgardens opløsning. Ifølge Gude var det ”efter 

ordre, fordi man nu troede matroserne tilfredsstillede og alting sikkert og roligt”. 

Dette har man altså ment alligevel ikke at var tilfældet.). Numsen får grev Schu-

lenborgs regimente, Eichstedts og Lersners regimenter får ordne til straks at 

være marchklare. 

Helsingør: ”nordvestenvind” 

  7,4 

3 nv 749,0 (K) solskin og blandet luft. Kabinetsordre om skrivefrihedens indskrænkelse.   8,9 

4 n 748,6 (K) solskin og blandet luft. Om eftermiddagen hos Borres. Jammerlig tilstand 

hos de kære folk; Bagger (ifølge Nystrøm Borres svigersøn) er i et bestandigt 

delirium. 

  6,4 

5 uvis 749,8 (N) solskin med kold plaskregn; hagl og sneskyer. Schumacher og jeg refererede 

i kancellikollegiet. Forestilling om Beringskiolds fiskale aktion. 

  5,4 
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6 v 758,2 (N) solskin med meget kold blæst og driveskyer. I Søllerød kirke.   5,6 

7 sv 747,0 (N) kold og bestandig regn. Slagtet 9 lam. Mads Muremester drak sig endeligt 

ihjel på kroen.  

10,4 

8 sv 749,8 (N) kold og bestandig regn med blæst. Slagtet 12 gæs. Kancelliet skal nærmere 

erklære sig om Beringskiolds sag. 

Helsingør: ”stærk vestsydvestenstorm” 

12,0 

9 sv 745,6 (K) solskin og blæst. Skrevet betænkning i Beringskiolds sag. To eskadroner af 

Eichsteds regiment er kommet for at holde vagt for herskabet. Væddeløb: Bruns 

hest vandt for 3die gang. En pasquil slået op på Frue kirke mod Struensee, Rant-

zau, Gähler, Falkenskiold, (schoutbynacht Ole) Hansen og (løjtnant i søetaten 

Thøger) Aboe, hver med sin epitheton. Én (mand) stod hos, skrev kopier ud og 

solgte. 

Korsør: ”vestenvind, hårdt vejr” 

13,6 

10 sv 745,8 (K) regn til middag, siden solskin 12,2 

11 nv 760,4 (K) solskin og varmt 10,6 

12 sv 756,4 (N) solskin og varmt. (Søofficer) Arff nedlægger sin kommando og rejser til 

Petersburg. 

Helsingør: ”sydvestenvind” 

10,1 

13 s 752,8 (N) tyk luft og regnbyger. I Søllerød kirke. Udlæst Ciceros ”Epistolas ad Atti-

cum”. 

10,7 

14 sv 741,0 (N) solskin og blæst. Afplukket æblerne. Der var 18 skæpper på det gamle løg-

æbletræ foruden de nedfaldne. 

13,2 

15 s 751,2 (N) solskin og blæst. Jomfru Borre og Wöldike var herude og besøge os. 11,4 

16 sø 751,0 (K) solskin om middagen, regn om formiddagen. Beringskiolds sag skal for 

lands lov og ret (ifølge Nystrøm havde Beringskiold fået kgl. befaling om at fra-

flytte Nygaard, hvor han havde opslået sin bolig, og da han sad befalingen over-

hørig, fik generalfiskalen ordre om at lade ham tiltale). 

  9,6 

17 nv 762,4 (K) solskin og køligt. Fyrværkeri om aftenen, hvortil jeg var tilsagt. 

Helsingør: ”nordvestenstorm” 

  8,6 

18 sv 748,0 (K) regn om formiddagen, siden solskin 

Helsingør: ”i nat sydøstenstorm” 

  9,0 

19 sv 765,8 (N) solskin og varmt   9,6 
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20 s 762,4 (N) ruskvejr og småregn. I Søllerød kirke. Der var 79 til nadver. 

Helsingør: ”vestnordvestenvind” 

10,6 

21 n 776,4 (N) solskin og varmt med blæst, Berregaard spiste her til middag og berettede, at 

riget var uens (Ifølge Nystrøm tilføjer Gude ”til hove”. Hvad Luxdorph mener, 

er dog ikke rigtig klart. Frederik Berregaard var kammerjunker hos dronning 

Caroline Mathilde.). 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

  7,2 

22 s 768,4  (N) stærk blæst af sønden (synden) med driveskyer. Sat efterslætten i 7 små 

stakke. 

  8,5 

23 s 765,6 (K) mildt og tåget vejr med regnskyer. Rejst med min kone til byen med alle. 10,4 

24 s 763,4 (K) mildt og tåget vejr med regnskyer   9,2 

25 s 768,2 (K) mildt og tåget vejr med regnskyer. Været til herrens bord. Vore folk kom 

ind fra Nærum. 

  8,2 

26 s 752,6 (K) mildt og tåget vejr med regnskyer   9,6 

27 sv 758,8 (K) solskin og regn 

Korsør: ”hård vestenstorm” 

  8,7 

28 v 772,0 (K) tyk luft og sludet vejr 

Helsingør: ”stormende sydsydvestlig vind og tykt vejr” 

  9,9 

29 s 767,6 (K) tyk luft  10,1 

30 nv 767,0 (K) tyk luft og regn 

Korsør: ”nordnordvestlig vind” 

  8,1 

31 v 771,6 (K) tyk luft og regn   9,1 

 

Oktober 1771 

Temperatur: 9,4 gr. C 

Tryk: 758,1 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

November  1771 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

temp. 
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Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 v 769,5 Tyk luft og regn  8,4 

2 v 767,8 Tyk luft og regn 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind” 

 8,1 

3 uvis 762,4 Fugtigt vejr og tyk luft 

Helsingør: ”liden vind af sydsydøst” 

 7,6 

4 sv 755,2 Fugtigt vejr og tyk luft, nattefrost. Kabinetsordre om, at straffen for fødsel i 

dølgsmål skal mildnes. 

 5,8 

5 sv 758,4 Solskin og blæst  2,4 

6 sv 757,6 Fugtigt vejr med blæst 

Korsør: ”vestnordvestlig vind” 

 4,6 

7 s 750,4 Fugtigt vejr med blæst  2,4 

8 n 759,5 Fugtigt vejr med nattefrost  1,8 

9 sv 772,0 Fugtigt vejr med nattefrost  1,9 

10 sv 767,8 Tyk luft og fugtigt vejr  5,9 

11 s 767,0 Tyk luft og fugtigt vejr. Huth og Falkenskiold kommer i Generalitetet, Wille-

brand får sin afsked. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

 4,3 

12 s 757,8 Tyk luft og fugtigt vejr  6,8 

13 v 756,2 Fugtigt vejr. Medicineret. Grev St. Germain kom. 

Salling: ”efteråret var bestandigt vådt og ofte stormende med sydlige vinde” 

 5,9 

14 v 766,0 Nattefrost og klart vejr  3,0 

15 sv 773,6 Fugtigt vejr  4,0 
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16 sv 765,6 Fugtigt vejr. Kabinetsordre om, at kongen var utilfreds med kancelliet vedrø-

rende inkvisitionskommissionen. 

 5,6 

17 sv 756,8 Tyk luft og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. 

Korsør: ”vestlig kuling og tyk luft” 

 4,4 

18 sv 777,6 Tyk luft og fugtigt vejr. Gjort forestilling vedrørende inkvisitionskommissionen, 

som blev udsendt ekstraordinært. 

Helsingør: ”hård vind af nordnordvest” 

 0,6 

19 v 754,5 Tyk luft og fugtigt vejr. Brandt bliver grand maître de garderobe med titel af ex-

cellence. 

Helsingør: ”hård vind af nordnordvest” 

 4,6 

20 nv 758,4 Nattefrost, sne og slud hele dagen 

Helsingør: ”vestnordvestenstorm” 

-0,4 

21 n 759,8 Sne og frost -2,2 

22 n 760,4 Solskin og frost -3,2 

23 nv 742,6 Solskin og frost med sne -0,2 

24 n 764,8 Klart vejr og frost. Kongen vil have optegnelse vedrørende politiforanstaltninger 

om moralske handlinger. 

-7,1 

25 sv 767,4 Klart vejr og frost. Om aftenen blev ”Tronfølgeren i Sidon” og den dramatiske 

journal til efterstykke opført. Journalisterne, under hvilke var artelleriofficerer-

ne, begyndte at pibe og trampe. Men (forfatteren) Bredal havde hvervet office-

rerne ved garnisonen, som i Sames og Køller(-Banners) nærværelse ikke alene 

klappede og råbte Vivat Bredal, men endog sprang over bænkene og slog med 

stokke og kårder på de pibende og befalede, at det samme stykke skulle spilles 

igen om torsdagen. Ohms, en artelleriofficer, blev såret og bragt i vagten.  

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

-4,1 

26 sø 755,0 Tåge og tøvejr. Slagsmål hele natten over Bredal. Gjort kur hos dronning Juliane 

og prins Frederik. 

 1,5 

27 nv 758,2 Solskin og tøvejr  2,1 

28 uvis 773,0 Solskin og frost. Den dramatiske Journal blev ikke spillet, men der var alligevel 

klappen og trampen på Komedien og mange bryggerkarle og matroser uden for 

for at passe på lejligheden. 

Helsingør: ”liden vind af østsydøst” 

-1,1 
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29 v 771,6 Solskin og tøvejr, idelig nattefrost  1,7 

30 sv 764,0 Solskin og tøvejr, nattefrost  1,3 

 

November 1771 

Temperatur: 2,5 gr. C 

Tryk: 762,4 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

December 1771 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 v 762,2 Tøvejr og tyk luft. Guldberg besøgte os (ifølge Nystrøm knytter Gude hertil føl-

gende bemærkning: Vel er dette kun en gisning, men næsten skulle jeg tro, at 

enkedronningen og Guldberg, som den gang vist allerede havde lagt planer om 

at omstyrte Caroline Mathilde og hendes parti, har rådspurgt Luxdorph i denne 

anledning. Hans audienser hos enkedronningen, jfr. den 26. november, som på 

den tid ellers ingen forlangte, og Guldbergs besøg har bragt mig på disse tanker. 

Unægtelig var Luxdorph i henseende til hans forstand og velkendte tilbagehol-

denhed, en mand, som de ved denne lejlighed kan have kastet øjnene på, og 

Guldberg bar meget venskab og agt for ham; men på den anden side var Lux-

dorph, som jeg selv nøje har kendt, alt for frygtsom til at indlade sig heri, skønt 

de derfor gerne kan have prøvet på, om han ville være med deri, og brugt hans 

råd. Vist er det, at Luxdorph aldrig senere på nogen måde har ladet forstå, at han 

havde en finger med i kuppet mod Struensee). 

 5,2 

2 v 762,4 Tøvejr og tyk luft  5,4 
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3 v 757,4 Tøvejr og tyk luft  5,2 

4 n 753,2 Tøvejr og tyk luft  1,9 

5 ø 767,0 Klart vejr og frost 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

-1,4 

6 sø 763,2 Klart vejr og frost 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

-1,4 

7 sø 758,0 Klart vejr og frost  0,8 

8 sø 757,0 Frost og tyk luft 

Korsør: ”om eftermiddagen sydsydvestlig vind” 

 1,4 

9 s 752,2 Tåge og tøvejr 

Helsingør: ”sydøstenvind” 

Elstrup på Als: ”regn” 

 3,7 

10 sv 750,4 Tåge og tøvejr. Madam Friis (ifølge Nystrøm Chr. Friis Rottbølls hustru, født 

Mangor, 32 år gl.) dør af blodflod ligesom madam Stampe, og i almindelighed 

er barselssengene meget farlige i år. 

 5,8 

11 sv 757,6 Tykt og fugtigt vejr 

Elstrup på Als: ”storm og regn” 

 5,1 

12 sv 742,8 Tykt og fugtigt vejr  7,1 

13 v 750,0 Tykt og fugtigt vejr med blæst og regn om aftenen  5,1 

14 v 758,8 Tykt og fugtigt vejr 

Helsingør: ”nordvestenvind” 

Elstrup på Als: ”regn” 

 4,1 

15 sø 757,6 Blandet luft og blæst. Stærk ildebrand om natten i et hus i Borgegade. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

Korsør: ”sydvestenvind” 

 3,1 

16 sø 744,0 Blandet luft og blæst. Generalmajor Gude bliver kommandant, og Sames med sit 

regiment skal flytte til Nyborg. 

Helsingør: ”sydøstenvind” 

 2,3 

17 ø 744,5 Blandet luft og blæst  2,9 

18 ø 744,8 Bestandig regn  2,2 
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Korsør: ”søndenvind” 

19 sv 748,6 Bestandig ruskvejr og regn. Beringskiolds sag helt omgjort ved intriger.  1,6 

20 s 755,4 Bestandig ruskvejr og regn, om aftenen kold blæst  1,2 

21 sv 744,0 Bestandig ruskvejr og regn  4,1 

22 sø 747,4 Tåget og fugtigt vejr 

Korsør: ”sydsydvestlig kuling med tyk luft” 

 4,3 

23 uvis 754,0 Tåget og fugtigt vejr. Udlæst Schiønnings Norges Riges Historie (1771). 

Korsør: ”fortsat meget mildt, tykt vejr” 

 3,4 

24 sø 751,8 Tåget og fugtigt vejr. Livvagten får sin afsked, og derved rejser der sig et halvt 

mytteri. Jeg kom med nød og næppe over Højbro formedelst en kommando el-

ler, hvad det var, som mødte mig dér. Det siges, at de ikke ville forlade Corps de 

Guarden på slottet, og at mange sidder i Hovedvagten. Der var opløb af pøbelen 

for at se derpå. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

 2,7 

25 s 754,8 Tyk luft og fugtigt vejr. Livvagten får lov til at tjene, hvor de vil. NB. De havde 

sprængt slotsporten og bemægtiget sig vagten. Der var befalet, at man skulle 

skyde på dem med skarpt og kaste granater ind til dem, og at der var sendt bud 

til dronning Juliane og prins Frederik, at de skulle ej alterere sig (dvs. bringe sig 

ud af ligevægt, ophidse, JER). Havde dette sket, var der blevet en stor ulykke af. 

Helsingør: ”sydøstenvind” 

 2,8 

26 s 764,0 Tyk luft og fugtigt vejr 

Helsingør: ”sydøstenvind” 

 2,6 

27 s 756,2 Stærk regn 

Helsingør: ”sydøstenvind” 

 2,4 

28 nv 757,8 Tyk luft og fugtigt vejr  1,6 

29 uvis 770,4 Nattefrost og tåge -0,2 

30 uvis 776,4 Nattefrost og tåge. Det erklæres, at kancelliets opfattelse af Beringskiolds sag er 

ganske falsk. Dette fik vi som nytårsgave. Det forsikres, at kongen intet har 

vidst om livvagtens afskaffelse. 

-2,7 

31 v 772,8 Nattefrost og tåge. Skov spiste her om aftenen. -3,3 
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December 1771 

Temperatur: 2,5 gr. C 

Tryk: 756,0 mm Hg 
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VEJRET I 1772   

 

 

1772 Temperatur 7,1 gr. C. Koldt år. Det var meget koldt i de første 5 måneder af året og meget 

varmt i de sidste 4 måneder af året. Kold vinter og meget koldt forår. Normal sommer og meget 

varmt efterår. Orkan den 25. september. Nordlys den 25. juli, 5. september, 26. september og 18. 

oktober. 

 

Januar 

 

Meget kold.  

Solrig. Stærkt snefald den 8. 

Limfjorden tillagt den 16. Ka-

nekørsel i Københavns gader 

den 19. Megen NØ-vind. 

 

Temperatur: -2,1 gr. C 

Februar 

 

Meget kold. 

Det var især meget koldt den 

24. og 25. Stærkt snefald den 

2., 3., 16. og 23. Snestorm den 

14. Den største snemængde i 

Salling i 60 år den 23. Megen 

østenvind. 

 

Temperatur: -3,0 gr. C 

Marts 

 

Meget kold. 

Meget solfattig. Det var især 

meget koldt omkring den 15. 

Den 17. kunne man gå til Skå-

ne. Megen sne den 19. Den 23. 

omslag til tø. 

 

Temperatur: -2,2 gr. C 

April 

 

Meget kold. 

Solrig. Drivis fra Østersøen 

den 7. Frostvejr den 19. Blæ-

sende måned. Storken kom den 

1. 

 

Temperatur: 3,0 gr. C 

Maj 

 

Meget kold. 

Det var især meget koldt den 

18. Meget tør. 

 

Temperatur: 8,4 gr. C 

Juni 

 

Normal.  

Varmt fra den 21.-30. Tørt fra 

den 11. 

 

Temperatur: 14,4 gr. C 

Juli 

 

Normal. 

Meget regnrig, især den 20. 

(stærk regn) og 21. (megen 

regn i Århus). Nordlys den 25. 

 

Temperatur: 16,0 gr. C 

August 

 

Normal.  

Varmt fra den 5.-9. Stærk regn 

den 3. og 31. Meget stærk regn 

ved Helsingør og Nærum den 

10., den 24. stærk regn ved 

Helsingør. 

 

Temperatur: 16,0 gr. C 

September 

 

Meget varm. 

Den 6. stærk storm på Als, så 

ærterne fløj af markerne, stor-

men ramte også Helsingør. 

Den 25. stærk søndenstorm i 

Salling med mange skader på 

husene. Nordlys den 5. og 26. 

 

Temperatur: 13,8 gr. C 

Oktober 

 

November 

 

December 
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Meget varm.  

Ret solrig. Især den første halv-

del af måneden var meget 

varm. Den 29. søndenstorm i 

Salling. Den 26. stærk regn. 

Nordlys den 18.  

 

Temperatur: 11,1 gr. C 

Meget varm. 

Temmelig solfattig. Det var 

især meget varmt fra den 1.-12. 

Den 10. stærk regn. 

 

Temperatur: 6,9 gr. C 

Meget varm.  

Meget solfattig.  

 

Juleaften: Klart vejr med bar-

frost. 

 

Nytårsaften: Råkoldt med sne-

vejr 

 

Temperatur: 2,7 gr. C 

 

 

 

Formørkelser 

 

Udi nærværende år ske 6 formørkelser, 4 udi Sloen og 2 udi Månen. Af Solens 4 formørkelser 

bliver ikkun én hos os synlig, hvilken indfalder den 26/10 og begynder kl. 09,04 formiddag, er 

størst kl. 9,44, da omtrent en femtedel af Solen formørkes og endes kl. 10,26. 

 

Af de tvende Månens formørkelser bliver alene den sidste hos os synlig, hvilken indfalder den 

11/10 og begynder kl. 04,16 eftermiddag. Månen bliver ganske formørket kl. 05,22, begynder at 

komme igen ud af Jordens skygge kl. 07,05 og endelig får Månen sit fuldkomne skin igen kl. 08,11, 

til hvilken tid formørkelsen ender. Solen går ned den 11/10 mellem et kvarter og halvgåen sex, 

hvoraf følger, at Solen er på himlen medens formørkelsen tiltager, at Månen følgelig står formørket 

op, og at endelig hos os alene bliver at observere, når Månen igen går ud af Jordens skygge og 

formørkelsen aftager.  
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1772 

 

 

 

ÅRET 1772 

 

 

Odense, 3. januar 1772 

 

Beretter om et svensk skib, der blev opbragt, da det forsøgte at udføre korn- og fedevarer. Her i 

landet er en almindelig dyrtid på alle slags korn-, gryn- og fedevarer. Megen hærgen af kvægsyge. 

 

Holum stift (Island), 10. oktober 1771 

 

Forleden vinter var temmelig streng, især udi de nordlige sysler. Foråret var meget koldt, samt 

høavlingen ret mådelig. 

 

Neapel, 15. december 1771 

 

Det omtales, at en kone født i Piemont, er død 129 år gl. 

 

Mannheim, 29. december 1771 

 

Efter de nyeste beretninger, som i anledning af den i året 1769 observerede Veneris gang igennem 

Solens skive af de lærdeste mænd og selskaber ere blevne anstillede, er Solen 1.358.819 gange 

større end vor jordklode, og Veneris størrelse selv, denne planet eller aftenstjerne, som synes os så 

liden, forholder sig mod vor jordklode, som 23 til 25 (dvs. 0,92 i forhold til Jorden, i dag er Solens 

rumfang beregnet til 1.303.600 gange Jordens, og Venus rumfang er beregnet til 0,86 af Jordens, 

JER). 

 

Svensk Pommern, 31. december 1771 

 

Det meget gode vejr giver atter en bedrøvelig udsigt for vore marker og lader befrygte en ligeså slet 

kornvækst som forrige år. Såsom vejret ikke bliver besynderligt gunstigt, da er i det forestående år 

endnu en dyrtid uundgåelig. 

 

Leuwarden, 6. januar 1772 

 

Den 29. december 1771 havde vi den hele dag så stærk tåge, som vi i mands minde ikke haver haft. 

 

København, 25. januar 1772 

 

I søndags (dvs. den 19. januar, JER) om aftenen kørte kongen og arveprinsen i kane gennem 

Københavns gader. 
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Gøteborg (Gothenborg), 11. januar 1772 

 

I forrige uge er her formedelst den milde vinter og stille vejr fanget en mængde saltsøfisk. 

 

Sallingland, 16. januar 1772 

 

Ældgamle folk her kan ikke mindes, at alle slags kornvarer har på denne årets tid været så dyre som 

nu. 

 

Vejrliget var her i efteråret (1771) bestandigt vådt og jævnligt stormende med sydlige vinde. Nogle 

dage før og efter nytår var her bestandig tyk rimtåge og megen rim faldt. Vinteren har hidtil været 

tålelig, men nu begynder den med stor heftighed, og Limfjorden er næsten overalt tillagt. 

 

Natten mellem den 13. og 14. januar (1772) hørtes her torden, nogle gange temmelig stærkt, hvilket 

man anhørte som noget mærkværdigt, da det samme nat både frøs og sneede. 

 

Helsingør, 27. januar 1772 

 

Vinden har nu på 14 dage været i ØSØ eller ØNØ med liden frost. Dog er nu aldeles ingen is her i 

Sundet eller i havnen. Prisen på rug har i vinter ligget fra 4 rdr. 2 mark til 5 rdr. 2 mark. 

 

Varer fra Grønland 

 

996 stk. sælskind i sorter 

104 stk. hvide bjørneskind 

12 stk. enhjørningshorn (sic!) 

10 stk. hvalrostænder 

116 stk. måls fiin barder 

75 stk undermåls ditto. 

 

Helsingør, 7. februar 1772 

 

I forrige uge havde vi her noget lidet drivis, som kom fra Svenske Vallen, men strax drev med 

sydlig vind og udgående strøm bort. Sundet såvel som havnen er ganske fri for is. 

 

Neapel, 11. januar 1772     

 

Aldrig har man på de omkring denne stad liggende bjerge set sådan en mængde sne, som i disse 

dage er faldet, hvorved har været en usædvanlig kulde, som forårsager mange brystsygdomme. 

 

Korsør, 10. februar 1772 

 

I går (dvs. den 9. februar) om eftermiddagen var vinden i VSV og stærk tåge. I aftes (dvs. den 9. 

februar) var her en overmåde stærk tåge, vinden var i VSV. I morges kl. 8 (10. februar) tykt tåget 

vejr og VSV-vind. 
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Helsingør, 14. februar 1772 

 

I 8 dage op til den 12. februar havde vi en bestandig ØSØ-vind. 

 

Den 14. februar ØSØ-vind med stærk storm og en mængde sne. Havnen og Sundet er ganske fri for 

is. 

 

Firenze, 1. februar 1772 

 

Regnvejret holder endnu bestandig ved, og vor by var for nogle dage siden derved nær blevet 

oversvømmet. 

 

Korsør, 21. februar 1772 

 

Den 19. februar ØNØ-vind, frisk kuling med stærk frost. 

 

Den 21. februar om morgenen ØSØ-vind med stærk vedholdende frost, men ej så stærk storm, dog 

ses endnu ingen is i renden. Det er nu begyndt at blæse temmelig stærkt og ser ud til sne-fug. 

 

Tunis, 12. januar 1772 

 

Der omtales den bestandige regn, som nu i 2 måneder er faldet. 

 

Bologna, 2. februar 1772 

 

Formedelst den vedholdende regn er nu en stor strækning af dette og det Ferrariske gebet sat under 

vand. 

 

Helsingør, 24. februar 1772 

 

Siden den 19/2 har vi haft en stærk storm af ØNØ og ØSØ, stærk frost og en stor mængde sne, så at 

vejene er meget besværlige for de rejsende, og fra landet får vi slet ingen tilførsler. 

 

Den 20/2 blev Sundet og havnen aldeles fuld med is, som mest kom op fra bunden. Dersom det 

stille vejr og frosten kontinuerer så stærkt som på nogle dage, så bliver Sundet snart ganske tillagt, 

så man kan komme til at gå til Skåne. 

 

Ålborg, 20. februar 1772 

 

Her er sidst i forrige uge falden en stor mængde sne, natten mellem fredag og lørdag (den 14/2 og 

15/2, JER) har man adskillige steder på landet mærket 3 tordenslag, hvoraf det ene på denne tid skal 

have været usædvanligt stærkt. Kulden har og været overmåde streng, da man, i henseende til dens 

forandringer, her har observeret på et thermometrum Reamur, som hænger i fri luft, at den sildig ud 

på aftenen den 15. var 13 gr., den 16. 11 gr., den 17. 8 gr., den 18. 11 gr., den 19. 9 gr. og den 20. 

om morgenen 10 gr. under frysepunktet. 
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Helsingør, 1. marts 1772 

 

Sundet såvel som havnen blev den 27/2 ganske fri for is. 

 

Den 28. februar opkom en stærk storm af ØSØ. Vejene er igen blevet gode, så der kommer 

kornvarer ind fra landet, og priserne falder. 

 

Korsør, 28. og 29. februar 1772 

 

Onsdag den 26. februar tyk og tåget luft, VSV-vind. 

 

Torsdag den 27. februar storm. Is ved Slibshavn. Nyborg Fjord er overalt tillagt med is. 

 

Den 29. februar lynild og tordenslag.  

 

Helsingør, 6. marts 1772 

 

Den 29. februar om aftenen stærk lynild og torden, tilligemed stærk storm og hagl, hvorved vinden 

gik fra ØNØ til NNØ. 

 

Den 4. marts om natten atter lidt torden. 

 

Nu på nogle dage har det været ganske mildt vejr med SØ og ØSØ-vind. 

 

Megen is ved Königsberg. 

 

Sundet såvel som havnen er nu ganske fri for is. 

 

Korsør, 11. marts 1772 

 

ØSØ-vind, frisk kuling med tyk luft og stærk frost. 

 

Der indføres dansk i stedet for tysk som kommandosprog ved armeen. 

 

Korsør, 20. marts 1772 

 

I aftes og i nat var vinden vestlig, hvorved en stor del is er drevet hertil. 

I dag er vinden igen blevet NØ-lig. 

 

Helsingør, 23. marts 1772 

 

Nu på 14 dage har her været en bestandig stærk frost, og for 3 á 4 dage siden falden en mængde sne, 

som dog er falden meget jævnt, endskønt det ellers stedse har været stærk storm mest af ØSØ, ØNØ 

og NØ, hvilke 3 vinde nu næsten i 3 måneder har kontinueret, og i al den tid har det næppe 3 dage 

været vestlig vind. Sundet og havnen er nu på 14 dage mest tillagt med is. 2 mile herfra ligger isen 

så stærk fra Sjælland over til Hveen og Skåne, at den alt den 17. marts har kunnet bære. Isen herfra 

kan ikke lettes uden ved storm af vestlig vind. 
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Korsør, 25. marts 1772 

 

I dag tåge og tøvejr. 

 

Helsingør, 27. marts 1772 

 

På 3 dages tid har det nu været tøvejr og i går nat (26/3, JER) blev havnen og næsten hele Sundet 

befriet fra is af VSV-lig vind. 

 

Korsør, 27. marts 1772 

 

Årstiden og den stærke tø har tillige med vestlig vind og god nordlig strøm gjørt en særdeles stor 

forandring på isen. Isen har haft stået ¼ mil ud fra Fyn. 

 

Helsingør, 30. marts 1772 

 

Den 26. marts VSV-vind ved Sejerø. 

 

Den 30. marts god vind af ØSØ. 

 

I havnen og Sundet er nu ikke den ringeste is. Mæslingerne grasserer her endnu stærkt. 

 

Bordeaux, 3. marts 1772 

 

Vi har nu her et meget varmt og skønt vejr. 

 

Korsør, 30. marts 1772 

 

Den 29. marts om eftermiddagen SSØ-vind. 

 

Helsingør, 3. april 1772 

 

Den 2. april NNV-vind. 

 

Den 3. april VNV-vind. 

 

Helsingør, 6. april 1772 

 

I disse dage VSV- og NV-vind. 

 

Korsør, 9. april 1772 

 

Den 8. april om eftermiddagen frisk SV-lig kuling. 

 

Helsingør, 10. april 1772 

 

Den 7. april kom en stor mængde is drivende ind i Sundet fra Østersøen, det stormede af SØ. 
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Den 9. april VSV-vind. Sundet og havnen er atter befriet for is. 

 

Den 10. april NNV-vind. 

 

Junget i Sallingland, 17.marts 1772 

 

Den 23. februar fra om morgenen til anden dags morgen var her et stærkt uvejr med snefog og 

storm af NØ, så at megen sne faldt, og blev ved byer og huse så højt opdynget, at man i 60 år ikke 

kan mindes lige hertil. 

 

Korsør, 16. april 1772 

 

Den 15. april om eftermiddagen NV-vind. 

 

Helsingør, 17. april 1772 

 

Den 13. april SØ-vind. 

 

Den 16. april SØ-vind. 

 

Helsingør, 20. april 1772 

 

Den 17. april VNV-vind. 

 

Königsberg, 6. april 1772 

 

I Sct. Petersborg har kulden sidst i vinter været så streng, at mennesker, køer, og hvilket er 

usædvanligt, nogle heste er frosne ihjel. 

 

Korsør, 23. april 1772 

 

Den 22. april middag, VNV-vind. 

 

Helsingør, 24. april 1772 

 

Den 21. april SV-vind. 

 

Den 27. april 1772 meddeles dommene over Struensee og Enevold Brandt, og det oplyses, at 

halshugningen finder sted i morgen (dvs. 28/4, JER) kl. 8 uden for stadens østre port midt på dens 

fælled på et den dag dér oprejst skafot, som er 9 alen i højden og 8 alen oven på i firkant. 

 

Sct. Petersborg, 31. marts 1772 

 

Under et jordskælv den 14/2 om aftenen på Kola-halvøen var det om dagen tåget og stormvejr, men 

da jordskælvet fandt sted, sneede det med en heftig vind. 
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Korsør, 30. april 1772 

 

Den 29. april middag NV- til nordenvind. 

 

Helsingør, 1. maj 1772 

 

Den 28. april SØ-vind. 

 

Korsør, 3. maj 1772 

 

Den 3. maj middag NV-vind. 

 

Korsør, 7. maj 1772 

 

Den 6. maj middag VNV-vind. 

 

Korsør, 10. maj 1772 

 

Den 10. maj middag NV-vind. 

 

Helsingør, 11. maj 1772 

 

Den 9. maj NV-vind. 

 

Den 11. maj ØSØ-vind. 

 

Korsør, 14. maj 1772 

 

Den 13. maj middag østenvind, godt vejr. 

Natten mellem den 13. og 14. maj stille SØ-vind. 

 

Helsingør, 15. maj 1772 

 

Vi har nu på 2 dages tid haft en meget velsignet regn, hvortil jorden var højst trængende, så at alting 

nu ser meget grønt og forårsagtigt ud, og rugen især står heromkring meget skøn. 

 

Trondhjem, 1. maj 1772 

 

Vinteren vedvarer endnu med sne og kulde, på mange steder har til denne tid været fuldkommen 

vinterføre. 1 td. rug koster 5 rdr. 2 ort., 1 td. byg 4 rdr. 3 ort., 1 td. havre 3 rdr. 2 ort. 

 

Sallingland, 29. april 1772 

 

Rugen på marken giver overalt god forhåbning, dog har den nu i 1½ uge lidt meget af skarpe 

nordvestlige vinde og stærk nattefrost. I disse og omliggende egne er kornpriserne, især på byg og 

havre, nu så høje, som de aldrig før i mands minde har været. I Himmerland river man tagene af 

husene for at kunne fodre kreaturerne. 
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Korsør, 17. maj 1772 

 

Den 17. maj middag NNØ-vind. 

 

Helsingør, 22. maj 1772 

 

Den 22. maj liden ØNØ-vind. 

 

Isen brækkede op omkring den 17/5 ved Sct. Petersborg. 

 

Milano, 27. maj 1772 

 

Natten til den 19/4 var her et forskrækkeligt uvejr med regn, torden og hagl. 

 

Assens, 20. maj 1772 

 

Vi har i nogen tid haft tørrevejr med stærk blæst, hvorved vintersæden og græsset har været tvunget 

indtil den 9. maj, da der faldt lidet regn og derpå sne og hagl, hvorpå dog fulgte stærk blæst og kold 

luft. Kreaturerne lider stor mangel, da fodringen fattes hos de fleste. Rugen står ellers meget godt. 

 

Korsør, 24. maj 1772 

 

Den 24. maj middag var vinden østlig, men blev siden ØSØ-lig med hård kuling. 

 

Helsingør, 29. maj 1772 

 

Den 25. maj ØSØ-vind. 

 

Den 27. maj liden vind af NV. 

 

Den 28. maj NV-vind. 

 

Paris, 15. maj 1772 

 

Frygten har gjort den skade større, som den sidste kulde skulle have forårsaget, end den virkelig er.   

 

Korsør, 31. maj 1772 

 

Den 31. maj middag NNØ-vind. 

 

Helsingør, 1. juni 1772 

 

Den 29. maj NV-vind. 

 

Den 30. maj stærk vind af SSØ. 

 

Den 31. maj frisk vind af NV. 
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Øregrund, 25. maj 1772 

 

Den 20/5 kom med stærk NØ-vind, som i 14 dage har vedvaret, en stor mængde drivis her til 

staden, hvorved rheden langt ud til Ålands Hav er bleven opfyldt. Ligeledes berettes, at norden for 

Ørskærs Fyrtårn ligger isen endnu 7 á 8 alen tykt udi vandet. 

 

Korsør, 4. juni 1772 

 

Den 2. juni middag VNV-vind. 

 

Helsingør, 6. juni 1772 

 

Siden den 1. juni har vi her haft en stedsevarende jævn regn, hvortil jorden meget trængte, og 

derved falder prisen på kornvarer og især smør og ost, som hidtil har været i en usædvanlig høj pris. 

 

Helsingør, 8. juni 1772 

 

Den 7. juni (sic!) ØSØ-vind. 

 

I gaar (sic!) eftermiddag stærk NV-vind. 

 

Den 8. juni fortsat stærk NV-vind. 

 

Helsingør, 12. juni 1772 

 

Den 9. juni NV-storm. 

 

Priserne er stadig høje: 1 td. rug 28 mark, 1. td. fynsk havre 12 á 14 mark, 1 fjerding holstensk smør 

9 á 9 ½ rdr., 1 pund ost 5 skilling, 1 lispund røget flæst 9 mark á 9 mark 8 skilling. Vi have i denne 

uge haft regn. Markerne her omkring stå så grønne af korn og græs, at ingen i 30 á 40 år kan erindre 

sig, at de på denne årets tid har set så frugtbare ud som i år. 

 

Bologna, 21. maj 1772 

 

I det Ferrariske holder regnen endnu stedse ved. Den 15/5 var der et forskrækkeligt torden- og 

haglvejr, som varede i 3 timer og ødelagde alle markfrugterne, så vidt samme strakte sig. 

 

Helsingør, 15. juni 1772 

 

Den 12. juni ØNØ-vind. 

 

Den 15. juni VNV-vind. 

 

Sejlads fra Bergen har taget 8 dage. I Bergen er sild og fisk udi meget høj pris, mens kornvarer er i 

temmelig lav pris mod forrige år og lavere end i Helsingør og København. 
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Helsingør, 19. juni 1772 

 

Den 16. juni SV-vind. 

 

Den 18. juni god vind af NV. 

 

Helsingør, 22. juni 1772 

 

Den 21. juni liden vind af SØ. 

 

(Når kornprisen synes at nå et vist niveau (fmt. omkring 4 rdr. pr. td.) åbnes de kgl. kornmagasiner, 

og der sælges korn til de fattige for 4 rdr. pr. td., JER). 

 

Helsingør, 26. juni 1772 

 

Den 22. juni god vind af SØ (ved Anholt). 

 

Den 25. juni ØSØ-vind. 

 

Helsingør, 27. juni 1772 

 

Den 28. juni NV-vind. 

 

Trondhjem, 19. juni 1772 

 

Der berettes om stor ynk og jammer iblandt folk på grund af de høje priser. 1 td. rug koster 5 rdr. til 

5 rdr. 3 mark; malt 3 rdr. 3 mark til 4 rdr. pr. td. Man håber på yderligere tilførsler, så priserne kan 

falde. Stor svaghed grasserer i byen på grund af den megen sult og elendighed, som folk har lidt i 

denne vinter. 

 

Helsingør, 3. juli 1772 

 

Den 1. og 2. juli ØNØ-vind. 

 

Helsingør, 6. juli 1772 

 

Den 5. juli norden og ØNØ-vind. 

 

Ribe, 8. juli 1772 

 

Her i byen hersker en meget dyr tid, da 1 td. rug koster 8 slette daler, og i mange landsbyer ej er at 

få det ringeste, så det befrygtes, at mange mennesker vil krepere af sult. 

 

Der omtales den grasserende smitsomme sygdom i Vestjylland. 

 

Mange dør, men det besynderligste ved sygdommen er, at de fleste mennesker bliver ganske urolige 

og rasende, heriblandt nogle, som forstanden er ganske betagen, og så rasende, at de må bindes. 
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Korn og græs på marken tegner sig, Gud ske tak, her ved Ribe og langs på Vesterkanten helt 

ønskelig. 

 

Helsingør, 10. juli 1772 

 

Den 10. juli NV-vind. 

 

Helsingør, 13. juli 1772 

 

Den 11. og 12. juli NV-vind. 

 

Den 13. juli VNV-vind. 

 

Helsingør, 17. juli 1772 

 

Den 15. juli om eftermiddagen SSØ-vind. 

 

1 td. rug koster nu 28 mark á 28 mark 6 skilling. 

 

Marseilles, 26. juni 1772 

 

Den 14. juni var her en stor storm tilligemed lynild, torden, hagl og regn. 

 

Helsingør, 20. juli 1772 

 

Den 18. juli SSØ-vind. 

 

Sæden står heromkring så skøn og behagelig, som man i mange år ikke kan erindre, at den på denne 

årstid har stået. 

 

Helsingør, 24. juli 1772 

 

Den 23. juli beretter en skipper fra Århus, at før han sejlede derfra, var der i 2 dage falden 

overflødig regn, og at sæden overalt står meget godt. 

 

Leyden, 14. juli 1772 

 

Kornet står overalt så skønt, som man kan ønske det. Her i egnen befinder man et hvedekorn af 60, 

et af 47. Et korn vinterbyg af 61, en havrestok af 42 og et rugkorn af 116 fuldmodne og rigeligt 

fyldte aks. 

 

Wetterau, 8. juli 1772 

 

Alting lover os enden på den hidtil trykkende dyre tid, og en tidlig og rig kornhøst. Frugtbar regn og 

solskin afveksle til landmandens fornøjelse med hinanden. 
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Helsingør, 27. juli 1772 

 

Den 26. juli SØ-vind. 

 

Helsingør, 31. juli 1772 

 

Den 29. juli NV-vind. 

 

Wolfenbüttel, 20. juli 1772 

 

Den 19. juli blev byen og egnen hjemsøgt af et heftigt haglvejr, som på et kvarter ødelagde den rige 

velsignelse på marken og slog mange vinduer itu. Haglstykkerne har været som dueæg eller endog 

større. 

 

Helsingør, 10. august 1772 

 

I dag er her falden en meget stærk regn af VSV med byger. 

 

Helsingør, 14. august 1772 

 

I går blev her på byens marker begyndt med at høste byget (sic!), hvilket så vel som rugen og 

havren stå så skønt, at næppe nogen kan erindre, at sæden har stået så godt. 

 

Helsingør, 21. august 1772 

 

Den 18. august storm. 

 

Den 21. august stærk vind af SØ. 

 

Helsingør, 24. august 1772 

 

Den 24. august ved postens afgang er vinden gået til SSØ med stærk regn og blæst. 

 

På 2 á 3 dage har vi her haft bestandig regn med byger, samt lynild og torden, som dog ikke har 

gjort megen skade. 

 

London, 21. august 1772 

 

Høsten er her i riget nu mestendels bragt til ende. Man har i almindelighed dermed været fornøjet. 

Af hvede bliver så stor en overflødighed indbragt, at vi i næste år umulig kan fortære samme. 

 

Danzig, 21. august 1772 

 

I de fleste provinser af Polen har kornhøsten i 20 år ikke været så overflødig som i år. 

 

Helsingør, 7. september 1772 

 

Den 4. september liden vind af ØNØ. 
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Den 5. september ØSØ-vind. 

 

Den 6. september SSØ-vind, hvorpå fulgte en stærk storm af VSV. 

 

Ringkøbing, 3. september 1772 

 

For 14 dage siden har man her på byens mark begyndt at høste, og allerede fået en del indbragt i 

hus, men nu har en skyllende regn hindret videre fremgang. 

 

Sallingland, 18. august 1772 

 

Vi har her i sommer ikkun haft få varme dage, men mest kolde byger af vesten, dog tillige en 

jævnlig omveksling af regn og solskin, som ønskelig har befordret jordens afgrøder, der står meget 

godt. Høsten synes i år at ville indfalde sildig, men det er at befrygte, at nøden vil drive de fleste til 

at høste for tidlig. 

 

Trondhjem, 11. september 1772 

 

I denne uge haver landmanden på de fleste steder begyndt at skære bygget. Havren står endnu 

meget grøn. Natten til den 7/9 var det så koldt, at kornet på mange steder bortfrøs, og i nat har 

vandet frosset i byen. Alle levnedsmidler er her overmåde dyre, og blodsot grasserer både i byen og 

på landet, som trues såvel med død som hunger, da her er så almindelig pengemangel, at om end 

levnedsmidler for tålelige priser vare at bekomme, havde den fattige almue dog intet at købe for. 

 

Helsingør, 25. september 1772 

 

Den 25. september SSV-vind, stærk storm og regn. 

 

Helsingør, 28. september 1772 

 

Den 28. september tåget vejr. 

 

Ålborg, 28. september 1772 

 

Vi have på nogen tid haft et meget ustadigt vejr med regn, hvilket ikke lidet forhindrer kornhøsten, 

så det er at befrygte, at mange vil komme til skade derved. Gud i nåde forlene timelig vejrlig, at 

enhver, og især de fattige ikke skulle række for langt efter brødkurven. 

 

Helsingør, 2. oktober 1772 

 

Vi have i nogle dage haft et meget mildt og behageligt vejr, så at nogle af byens jordejere have alt 

tilsået deres vinterrug. 

 

Helsingør, 5. oktober 1772 

 

Vi have nu på 8 dage haft et meget mildt og behageligt vejr, så at landmanden overalt her omkring 

har alt pløjet til vinterrug, og agter i denne uge at så, såfremt dette gode vejr vil vedholde. 
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Helsingør, 9. oktober 1772 

 

Den 5.-9. oktober kontinuerlig ØSØ-vind. 

 

Helsingør, 12. oktober 1772 

 

Den 12. oktober ØSØ-vind. 

 

Skrivelse fra Gudbrandsdalen i Norge, 25. september 1772 

 

Folk lever af brød bagt af barkemel. Sidste års høst var her så ubetydelig. 

 

Natten mellem den 30. og 31. august (1772) samt påfølgende nætter til den 11.-12. september 

indfaldt der så forfærdelig en kulde, at den ganske avling i det hele præstegjæld, som er af længde 

næsten 9 mile, ganske og aldeles bortfrøs, så at ikke en mand i den gode egn får end ikke en tønde 

korn duelig til at så. 

 

Ribe, 10. oktober 1772 

 

Rugen er de fleste steder her i egnen tilsået, og på nogle steder allerede opkommen og står meget 

godt. 

 

Helsingør, 30. oktober 1772 

 

Den 23. oktober god vind af ØSØ. 

 

Den 29. oktober SSØ-vind og stærk storm. 

 

Den 30. oktober ved postens afgang meget god vind af SSV.   

 

Helsingør, 6. november 1772 

 

Den 6. november SV-vind og tykt vejr. 

 

Formedelst det slette vejr kommer på torvet kun meget få kornvarer. 

 

Helsingør, 9. november 1772 

 

Den 9. november ved postens afgang: tykt vejr. 

 

Helsingør, 13. november 1772 

 

Den 13. november NV-vind. 

 

Vi have i nogle dage haft en meget stærk storm, tykt vejr og regn med VSV-vind. 
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Paris, 2. november 1772 

 

Natten mellem den 4. og 5. august er i den sydlige del af St. Domingo ved en orkan forårsaget stor 

skade. 

 

Helsingør, 16. november 1772 

 

Den 15. november liden vind af ØNØ, omslag til liden vind af NNV. 

 

Den 16. november SV-vind. 

 

Skrivelse fra Sct. Thomas, 10. september 1772 

 

Den 31. august om eftermiddagen mellem kl. 4 og 5 rejste sig her en orkan med en NNØ-vind, der 

således tiltog med regn og kastevinde, at det syntes, at elementerne havde forenet sig for at opsluge 

os usle kreaturer. Havet brusede, og vindene susede således, at ingen ventede andet end, at 

dommedag var kommen. Siden anno 1732 og 1733 har man ey her fornummet så stærk en orkan, 

dog denne sidste overgår alle andre. 

 

Skrivelse fra Holum stift (Island), 19. september 1772 

 

Afvigte efterår (1771, JER) begyndte strax ved mikkelsdag med frost og sne, som varede til 

december måneds begyndelse. Siden havde man godt vejr den hele måned; men fra nytår til påske 

var så streng kulde med nogen sne imellem, hvis lige de ældste folk ikke kan erindre. Foråret (1772, 

JER) var ligeledes meget kold, sommeren varm; græsset begyndte at komme frem i foråret; men 

orme, som nedregnede i hobetal, fordærvede det, så høavlingen er overmåde ringe. Den 

grønlandske drivis omringede hele Nordlandet fra begyndelsen af februar måned til Sct. Hans dag, 

hvorved forårsfiskeriet blev forhindret, ellers havde man i Skagefjorden den lykke igennem isen at 

fange 2 skønne hvalfisk, hver omtrent 80 alen lange. 

 

Helsingør, 20. november 1772 

 

Den 18. november meget god vind af ØSØ. 

 

Den 19. november VSV-vind. 

 

Den 20. november stærk vind af SV. 

 

Helsingør, 27. november 1772 

 

Den 26. november SSV-vind, smukt vejr. 

 

Den 27. november stærk storm af SØ. 

 

Skrivelse fra Skalholts stift (på Island), 24. august 1772 

 

Forrige sommer (1771, JER) var mestendels tør og følgelig høbjærgningen god på de fleste steder. 

Vinteren var overalt en af de allerkoldeste, så at jorden forfrøs på 2 á 3 alens dybde, hvor fjord og 
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vig blev belagt med tyk is, så man kunne ride derover. Ved sommerens (1772, JER) begyndelse 

godt stille vejr. Vinterens frost var bestandig hård, og der faldt ikkun meget lidt sne, så jorden frøs. 

 

Sidst i februar måned faldt meget hastig en mængde sne, hvorpå den 28. februar ifaldt stærk storm 

med ligeså stærk frost, som forårsagede et forfærdeligt snefog. 

 

Hekla gav i december 1771 megen røg og sand fra sig, da man og blev var nogle anstød af 

temmeligt stærkt jordskælv, som dog gjorde ingen skade. 

 

Thessalonien, 20. september 1772 

 

Den overordentlige hede og det tørre vejr, som man i denne sommer har haft…. 

 

Helsingør, 30. november 1772 

 

Den 27. november var der her en meget stærk storm af SØ. 

 

Den 28. november SV-vind. 

 

Den 29. november SØ-vind. 

 

Den 30. november ØSØ-vind. 

 

Augsburg, 12. november 1772 

 

Vi har haft en meget behagelig høst og have endnu de skønneste sommerdage med liden regn, men 

des mere dug og tåge. Varmen var sidst i oktober så stor, at termometret stod over 34 grader. 

 

Helsingør, 7. december 1772 

 

Med den vedholdende østlige vind passerer dagligt skibe fra Østersøen…. 

 

Skibe fra Sct. Petersborg, der ikkun har været 14 dage undervejs, beretter, at ved deres afsejling var 

der endnu ingen is, hvilket på denne årstid er usædvanligt. 

 

Sallingland, 28. november 1772 

 

Næsten alle vegne fra berettes, at høavlingen var i år meget god. Vejrliget var i høstens tid ofte vådt 

og vanskeligt, og på mange steder blev meget silde indhøstet, hvorimod det i rugsædetiden var 

bestandigt tørt og ønskeligt, og rugen ligger så tæt, grøn og skøn på markerne, at man fast ikke kan 

mindes den før overalt så håbefulde udseende. 

 

Vi har i dette efterår haft meget mildt vejr med idel sydlige vinde, men og undertiden store storme 

fra samme kant, især den 25. september og den 29. oktober, den første den største og gjorde megen 

skade på husene. Man har som noget usædvanligt mærket, at i nogle år er de største stormvinde 

komne fra sønden, da de forhen gemenligen ere komne fra vesterkanten. 
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Helsingør, 11. december 1772 

 

I nat ved højt vande af VSV… 

 

Her i Sjælland er, Gud være lovet, mere af kornvare end man i begyndelsen af høsten havde ventet, 

thi skønt det ikke fylder så meget i laden, giver det dog langt mere i skæppen end forrige år (1771, 

JER), så man formoder, at prisen på kornvarer nødvendigvis må falde. 

 

Frederikshald, 13. december 1772 

 

I går begyndte kulden her med stærk sne, som vedholder endnu i dag. 

 

Bologna, 30. november 1772 

 

Det omtales, at der er faldet meget regn, der har givet anledning til oversvømmelse af floderne. 

 

Helsingør, 25. december 1772 

 

Den 22. december ØNØ-vind. 

 

Den 25. december VSV-vind.  
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 vind tryk  

Januar 1772 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 n 770,0 Klar kulde og frost 

Salling: ”i disse dage megen rim og rimtåge”  

-0,5 

2 n 767,4 Klart og frost -2,1 

3 nv 751,8 Klart og frost  1,3 

4 nø 756,8 Klart og frost -4,0 

5 nv 757,9 Frost og klart vejr -1,5 

6 sv 750,8 Frost og klart. Spist til middag hos Juell-Winds med hele Højesteret og Kancel-

likollegiet.  

 0,9 

7 s 733,8 Frost og klart  0,2 

8 v 725,2 Frost og stærkt snefald. Livvagtens officerer forbydes at bære deres uniformer  

(ifølge Nystrøm, føjer Gude hertil følgende note : ”(for) at ikke kongen ved at se 

på dem skulle huske på de gemene og spørge, hvor de var. Af chikane forenede 

alle de afskedigede officerer sig om at møde om aftenen i parterret på Hofteatret 

på Christiansborg iført sorte klæder, hvilket Hoffet og endog kongen bemærke-

de”). Herskabet kom til byen. 

-1,1 

9 sv 729,2 Frost og solskin -0,6 

10 v 748,8 Frost og solskin -2,1 

11 ø 758,8 Mildt tøvejr  0,3 



 82 

12 sø 745,2 Stærkt tøvejr  1,7 

13 v 739,8 Stærkt tøvejr med sne. Stået fadder til Rottbølls hjemmedøbte datter Johanne 

Elisabeth med Stampe, Mangor, Horrebow og hr. Abildgaard. 

 0,0 

14 n 757,2 Frostvejr 

Salling: ”i nat torden, frost og sne” 

-4,6 

15 n 761,0 Frostvejr -8,0 

16 nø 747,0 Frostvejr. Bartholin og Skov besøgte os om aftenen. 

Salling: ”Limfjorden er næsten overalt tillagt” 

-7,5 

17 nø 737,2 Frostvejr. Stor revolution. Gud give til det bedste. Dronningen transporteret til 

Kronborg. Gähler og frue, alle 3 Struenseer, Brandt, Berger, Falkenskiold og 

flere sat i Kastellet. Rantzau og Beringskiold satte det i værk om morgenen tid-

lig i dag, dog med dronning Julianes og prins Frederiks samtykke. Almuen var 

som rasende af glæde. 

-3,3 

18 ø 745,2 Frostvejr. Kancellikollegium hos Stampe abs. Schumacher. Alle 4 kontorers sa-

ger blev refereret. Hr. Treschow med datter og begge sønner, Borch, Broe, Jo-

han Eichel, Lange og Skov spiste til middag hos os, hr. Sverdrup, Bartholin og 

Skov om aftenen. Geheimeråd Thott kommer til byen (ifølge Nystrøm så blev 

major Thomas Malleville efter Gudes notater, sendt ud til Gavnø natten mellem 

den 17. og 18. januar for at hente ham). 

-0,3 

19 nv 758,2 Frostvejr. Besøgt geheimeråd Thott. 

København: ”der køres i kane i Københavns gader” 

-1,5 

20 n 762,0 Frostvejr med mild luft. Været til kur om aftenen. Juell-Wind, Braem, Stampe, 

jeg, Carstens, Kofod, Guldberg og Sevel er kommissionskommissærer. Köller, 

Schumacher, Suhm og Guldberg var kommitterede til at modtage og udlevere 

papirerne, men ved en forestilling til kongen blev det forandret, så at hele kom-

missionen skulle tage del deri. Non bene factum. 

 0,0 

21 ø 765,2 Frostvejr med mild luft. Inkvisitionskommissionen er begyndt på slottet. -0,2 

22 nø 757,6 Tøvejr. Adskillige arresterede. Plakat om at pøbelen ikke må plyndre. Sturtz ar-

resteres og Lersner (ifølge Nystrøm kaptajn i Det danske Livregiment) får ordre 

om at rejse. 

 0,3 

23 n 760,2 Tøvejr. Beringskiold får ordre om at rejse fra byen. -1,5 

24 nø 758,6 Frostvejr. Til dato er grev Struensee, Gählers og Brandts papirer blevet efterset. 

Danske Kancelli skal indkalde alle de kabinetsordrer, som er udstedt siden 15. 

september 1770. 

-4,3 
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25 ø 758,6 Frostvejr. Köller skal naturaliseres og hedde Køller-Banner. Bergers og Struen-

sees papirer efterses. Hos den sidste fandtes 3 skilling i rede penge. 

-3,1 

26 nø 757,2 Frostvejr. Været hos geheimeråden. -3,1 

27 nø 751,2 Frostvejr 

Helsingør: ”de sidste 14 dage østsydøsten- og østnordøstenvind” 

-1,5 

28 nø 750,2 Frostvejr. Gjort kur hos kronprinsen. 

Helsingør: ”fortsat ingen is i Sundet eller havnen” 

-2,8 

29 n 747,0 Frostvejr og snefald. Gjort kur hos dronning Juliane, prins Frederik og kongen.   -4,7 

30 n 750,0 Frostvejr og snefald -9,0 

31 sv 751,2 Frostvejr og snefald. Refereret i kabinetsrådet, hvor prins Frederik, Thott, Rø-

meling, Eickstedt, Schach og Osten var til stede. 

-3,0 

 

Januar 1772 

Temperatur: -2,1 gr. C 

Tryk: 751,9 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Februar 1772 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 743,6 Frostvejr og sne   -2,0 

2 nø 742,0 Frost og stærkt snefald   -1,1 

3 s 741,2 Frost og stærkt snefald    0,1 
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Elstrup på Als: ” der var ingen sne kommen før disse tider i denne måned” 

Helsingør: ”en smule drivis” 

4 sv 739,8 Frost og stærkt snefald    -3,2 

5 sv 752,4 Frostvejr. Dronningen afhøres.   -2,7 

6 sv 750,4 Frostvejr 

Elsmark på Als: ”I Sønderborg, hvor hr. Kerber omtalte omvæltningen i Køben-

havn og sagde, at ”Struensee og dronningen levede i et elendigt horeri med hin-

anden” 

  -5,2 

7 sv 755,8 Frostvejr 

Helsingør: ”Sundet og havnen er ganske fri for is” 

  -1,5 

8 v 752,4 Tøvejr    0,9 

9 v 760,0 Frost og klart vejr 

Korsør: ”om aftenen overmåde stærk tåge” 

  -0,6 

10 uvis 752,4 Tøvejr 

Korsør: ”om morgenen tykt tåget vejr og vestsydvestlig vind” 

   0,3 

11 ø 749,8 Tøvejr. Medicineret. Dronning Juliane får Vallø.    -0,2 

12 s 758,2 Klart vejr og frost 

Helsingør: ”bestandig østsydøstlig vind” 

  -3,0 

13 ø 757,0 Klart vejr og tø. Kommission på slottet. Moster Lisbeth afhørt, skikkede sig kun 

slet. Forordning om statsrådet.  

  -0,5 

14 ø 751,2 Stærk blæst og snefog. Kommission på slottet. Kongen lader spørge, hvornår 

examen kan begynde. 

Helsingør: ”storm og en mængde sne” 

  -2,4 

15 nø 746,8 Klart vejr og tø 

Aalborg: ”om aftenen -16,2 gr. C” 

  -1,2 

16 ø 751,8 Stærkt snefald og frost 

Aalborg: ”om aftenen -13,7 gr. C” 

  -2,2 

17 ø 760,8 Frostvejr 

Aalborg: ”om aftenen -10,0 gr. C” 

  -3,4 

18 nø 758,8 Frostvejr   -5,9 
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Aalborg: ”om aftenen -13,7 gr. C” 

19 ø 758,0 Frostvejr og kold blæst 

Aalborg: ”om aftenen -11,2 gr. C” 

  -5,9 

20 nø 759,5 Frostvejr og kold blæst. Kommission i Citadellet. Struensee blev afhørt. Om af-

tenen fik jeg rosen i min højre fod. 

Aalborg: ”om morgenen -12,5 gr. C” 

  -7,7 

21 ø 756,2 Frostvejr og kold blæst. Struensee gik til bekendelse anlangende hans omgang 

med dronningen. 

Aalborg: ”om morgenen -13,7 gr. C” 

  -6,6 

22 ø 748,6 Frostvejr og kold blæst. Brandt og Berger blev examineret. 

Aalborg: ”om aftenen -13,7 gr. C”  

  -4,6 

23 ø 744,5 Stærkt snefog og blæst. Den gamle Bernsdorff dør. 

Salling: ”den største mængde sne i 60 år” 

  -3,0 

24 n 745,8 Stærkt snefog og blæst 

Aalborg: ”om aftenen -21,2 gr. C” 

-10,0 

25 s 756,8 Stærkt snefog og blæst, den stærkeste frost indtil nu 

Aalborg: ”om morgenen -16,2 gr. C” 

  -8,6 

26 sø 735,8 Frostvejr 

Aalborg: ”om morgenen -5,0 gr. C, om aftenen -11,2 gr. C” 

  -0,9 

27 n 751,0 Frostvejr 

Aalborg: ”om morgenen -12,5 gr. C” 

Korsør: ”storm” 

  -4,6 

28 ø 748,2 Frostvejr med stærk blæst 

Helsingør: ”stærk østsydøstenstorm” 

  -2,1 

29 sø 745,4 Stærk tø 

Helsingør: ”stærk lynild fra kl. 22-23” 

Korsør: ”lynild” 

  -0,1 

 

Februar 1772 

Temperatur: -3,0 gr. C 

Tryk: 750,5 mm Hg 
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 vind tryk  

Marts 1772 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 v 751,6 Frostvejr   -0,8 

2 n 767,4 Stærk frost. Brandt forhøres i Kastellet, derfor var jeg der ikke (ifølge Nystrøm 

var Brandt søn af Luxdorphs kusine Else Berregaard og således nær beslægtet 

med ham). 

  -1,3 

3 ø 767,6 Stærk frost   -3,6 

4 ø 761,0 Mild frost 

Helsingør: ”om natten lidt torden” 

  -0,3 

5 ø 759,2 Mild frost. Under retssagen ved Højesterets åbning holdt de to advokater hver en 

kort tale om kongens befrielse. 

  -0,2 

6 ø 764,8 Mild frost 

Helsingør: ”i disse dage meget mildt med østsydøstlig vind” 

   0,4 

7 ø 767,2 Mild frost 

Helsingør: ”Sundet og havnen er nu ganske isfri” 

   0,2 

8 ø 765,0 Tyk luft og kulde, om eftermiddagen regn 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

   0,2 

9 ø 760,0 Tø og fugtigt vejr. Dronningen tilstod alting.   -0,4 

10 ø 758,0 Stærk frost   -3,2 
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11 nø 761,8 Stærk frost 

Helsingør: ”frisk østsydøstlig kuling, frost og tyk luft” 

  -5,6 

12 ø 764,2 Stærk frost   -7,8 

13 ø 766,4 Stærk frost 

Helsingør: ”i disse dage stærk frost” 

  -9,2 

14 nø 764,2 Stærk frost. Mit termometer viste 2 grader under frysepunktet.   -9,3 

15 nø 763,4 Stærk kulde. Mit termometer viste 3 grader under 0. -10,1 

16 ø 759,2 Stærk kulde   -7,9 

17 ø 751,4 Stærk kulde. I societetet, hvor en afhandling om solpletter fik præmie. 

Helsingør: ”isen til Sverige over Ven kan bære”  

  -4,3 

18 nø 751,8 Mildt frostvejr   -4,3 

19 nø 752,6 Mildt frostvejr med sne 

Helsingør: ”store snemængder” 

  -4,1 

20 nø 755,6 Mildt frostvejr med sne 

Korsør: ”atter nordøstenvind” 

  -6,6 

21 ø 754,2 Mildt frostvejr med sne. Kommissionen afslutter afhøringen af Struensee på Ka-

stellet. 

  -6,2 

22 ø 753,6 Råt vejr imellem frost og tø med blæst   -1,7 

23 ø 751,0 Råt vejr imellem frost og tø med blæst    0,7 

24 ø 745,2 Tyk luft og tøvejr    0,9 

25 ø 742,2 Tøvejr 

Helsingør: ”tåge og tøvejr, i 3 måneder stedse ØSØ-ØNØ-NØ vind” 

   1,4 

26 sv 749,0 Tøvejr 

Helsingør: ”isen bryder op i Sundet på grund af vestsydvestlig vind” 

   1,1 

27 s 751,6 Tøvejr 

Helsingør: ”fortsat tøvejr” 

   2,3 

28 nø 744,8 Tøvejr 

Korsør: ”isen lå, da den var værst, ¼ mil ud fra Fyn” 

   2,6 

29 nø 750,6 Mildt vejr og solskin    2,6 



 88 

30 s 742,8 Mildt vejr og solskin 

Helsingør: ”god vind af østsydøst” 

   3,7 

31 v 744,5 Mildt vejr og solskin. I Helliggejst kirke. Der må ingen præmisser være i dron-

ningens dom. 

Helsingør: ”al is er væk” 

   2,1 

 

Marts 1772 

Temperatur: -2,2 gr. C 

Tryk: 756,2 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

April 1772 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 v 752,6 Frost og koldt vejr. Viben og storken er allerede kommet.  0,4 

2 n 757,8 Frost og koldt vejr -1,0 

3 v 766,8 Frost og klart vejr. Fået min kvartalsløn ubeskåret 575 rdl. -1,5 

4 sv 761,2 Mildere luft  0,4 

5 nv 763,2 Solskin og kold blæst. Skrevet mit votum i dronningens sag.  1,2 

6 sø 768,2 Solskin og kold blæst. Sinding prædikede i Helliggejst kirke. Prædiker altid 

godt, men noget frækt. Undertiden mere ordrig end veltalende. Indfletter for 

mange casus og dubia, for at solvere dem. Dom afsagt i dronningens sag. Levet-

zau har mæslinger. 

 1,0 
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Helsingør: ”sydøstenstorm” 

7 s 761,2 Solskin og kold blæst. Gået til og fra Citadellet. Kommission i Citadellet. Stru-

ensee og hans broder afhørtes. 

Helsingør: ”drivis fra Østersøen” 

 4,9 

8 s 754,8 Mild regn  6,6 

9 sv 746,6 Mild luft 

Helsingør: ”vestsydvestenvind, drivisen er atter væk” 

 7,0 

10 n 760,6 Klar luft og kold blæst 

Elsmark på Als: ”sået ærter” 

Helsingør: ”nordnordvestlig vind” 

 1,7 

11 s 767,6 Klar luft og kold blæst  2,2 

12 sø 756,4 Solskin, kold blæst og driveskyer. I Helliggejst kirke.  4,1 

13 s 750,8 Solskin, kold blæst og driveskyer 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

 7,1 

14 n 755,6 Mild luft og regn. Gået til Citadellet. Gähler afhørt. 

Elstrup på Als: ”pløjet til havre og sået vikker” 

 5,4 

15 nv 758,6 Mild luft og regn. Gået med min kone til Suhms, hvor vi ikke fandt nogen hjem-

me og derfra tilbage over Volden. 

Korsør: ”nordvestlig vind” 

 4,5 

16 s 756,2 Mild luft og regn. Fulgt om aftenen med Suhms for at høre Passions Musiquen 

på Bryggerlaugshuset. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

 5,4 

17 nv 746,8 Om morgenen regn, om eftermiddagen kold nordenvind med hagl. En tur i Næ-

rum. 

 0,7 

18 s 755,8 Frostvejr med sne og hagl 

Elstrup på Als: ” det sneede meget om eftermiddagen, og vi kunne ikke pløje” 

 1,1 

19 v 752,4 Solskin og frost. Spist om aftenen hos Suhms med Kofods, jomfru Biehl og hen-

des fader, Scalabrini og mademoiselle Torri. Det siges, at dronningen ikke kom-

mer til Aalborg, men til Celle. 

 1,2 

20 v 758,2 Solskin og mildere luft. Guldberg og frue besøgte.  1,4 
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21 sv 754,0 Solskin og mildere luft 

Helsingør: ”sydvestenvind” 

 2,6 

22 n 754,8 Solskin og kold blæst. Været med Suhms i Frederiksberg have. Struensee flytte-

de ind på slottet just den 17. januar 1769. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind” 

 3,7 

23 n 764,5 Solskin og kold blæst. Refereret i statsrådet. Om eftermiddagen i kommissionen 

på slottet. 

Elsmark på Als: ”sået havre” 

 4,2 

24 v 760,8 Tyk og mild luft. I kancellikollegiet. Om eftermiddagen på slottet i kommissio-

nen for at udfærdige dommen. 

 4,6 

25 nv 760,4 Solskin og blæst. Dom afsagt i Commissionen på Slottet efter lovens 6-4-1 

(ifølge Nystrøm handler den om den, ”som laster kongen eller dronningen til be-

skæmmelse”) over Struensee og Brandt 

 3,7 

26 v 762,4 Solskin og kold blæst. Været i Christianshavns kirke og hørt jomfru Birgittes 

konfirmation. 

 5,0 

27 nv 758,0 Solskin og kold blæst. Dommen over begge grever i alt approberede. Kongen 

gør sin disposition vedrørende kronprinsens værgemål, som deponeres i alle kol-

legier her i staden, i geheimearkivet, til hove, i Norge og Slesvig. 

 3,0 

28 sø 757,4 Solskin og kold blæst. Dommene eksekverede. Brandt først, han skal været gået 

frimodig til sin død (ifølge Nystrøm tilføjer Gude: ”næsten fræk”) og Struensee 

forsagt (ifølge Nystrøm tilføjer Gude: ”Struensee havde næsten convulsioner 

(JER, krampeagtige trækninger) endog før hånden blev afhugget”. Der var så 

mange tilskuere ved henrettelsen på Østre Fælled, at ”ældgamle forsikrede, at 

det den morgen var så øde i byens gader, som fordum i pestens tid”). Dette be-

høver nærmere undersøgning. Nu er de begge for Guds dom. Struensee har skre-

vet til kongen, commissionen og grev Rantzau og forlangt, at Münther måtte få 

hans portræt. 

Helsingør: ”sydøstenvind” 

 2,7 

29 nø 760,0 Solskin og kold blæst. Madam Godiche får eneret på at trykke begge domme. 

Skafottet nedtages. 

Korsør: ”nordvesten- og nordenvind” 

 2,4 

30 ø 759,0 Solskin og kold blæst. Lange får mæslinger. 

Salling: ” i disse dage stærk nattefrost” 

 3,9 
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April 1772 

Temperatur: 3,0 gr. C 

Tryk: 758,1 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Maj 1772 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Under Lux-

dorphs sygdom er dagbogen fra den 15. maj skrevet af hans kone, fra den 18. 

maj af hans læge (Nystrøm mener af klokkeren Lavrids Schov, der under hele 

Luxdorphs sygdom daglig kom i huset, som han plejede). Observationerne er 

foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sø 759,8 Solskin og kold blæst. Været til herrens bord. 

Trondhjem: ”fortsat vinter” 

  6,5 

2 nø 768,6 Solskin og kold blæst. Spadseret i Kongens Have.   6,7 

3 sø 772,2 Nattefrost, solskin og varmt 

Korsør: ”nordvestenvind” 

  9,0 

4 nv 770,0 Solskin og varmt, regn om natten 

Elstrup på Als: ”sået havre” 

  9,6 

5 nv 770,2 Solskin og varmt. Spadseret på Volden. 11,2 

6 nv 766,2 Solskin og varmt. Min kone og jeg spadserer ud til Borres og besøgte dem. 

Korsør: ”vestnordvestenvind” 

10,4 

7 s 764,5 Solskin og varmt 11,5 

8 n 762,2 Solskin, men kold blæst   5,5 



 92 

Elsmark på Als: ”sået byg” 

9 nø 758,6 Solskin, men kold blæst. Været med min kone på Nærum. 

Helsingør: ”nordvestenvind” 

  4,4 

10 n 762,6 Mild regn 

Korsør: ”nordvestenvind” 

Elstrup på Als: ”køerne kommer i tøjr” (på græs) 

  5,7 

11 sø 763,2 Mild regn. Spadseret på Volden. Jeg fik en stærk forkølelse. 

Helsingør: ”østsydøstenvind” 

  8,2 

12 ø 765,6 Regn og fugtigt vejr. Ordre til Commissionen om at afgive indstilling om Gäh-

ler, Falkenskiold og Struensee. 

  6,9 

13 nø 757,6 Fugtigt vejr og regn. Medicineret. 

Korsør: ”østenvind, godt vejr” 

  8,0 

14 s 762,6 Fugtigt vejr og regn 

Korsør: ” i nat stille østenvind” 

Elstrup på Als: ”sået byg” 

  9,1 

15 n 764,5 Fugtigt vejr og regn  10,0 

16 nv 765,4 Fugtigt vejr og regn   7,7 

17 nø 765,6 Regnvejr. Mæslingerne begynder stærkt at komme ud på min mand både på ryg 

og bryst. 

Korsør: ”nordnordøstenvind” 

  6,1 

18 n 767,8 Tyk luft og særdeles koldt. Eruptio morbillorum consummata.   2,7 

19 n 767,6 Noget klarere vejr, men meget koldt. Mæslingerne faldne og symptomerne for-

mildes. Sygebesøg af hr. Hansen og assessor Treschow. 

  4,9 

20 n 765,2 Mest solskinsvejr, men koldt. Medicineret. Morbillorum defluxius combinatus, 

apthithae cetera eadem. 

Assens: ” i disse dage tørvejr og blæsende” 

  7,1 

21 sø 767,2 Mest solskinsvejr og endnu koldere. Sygdommen i aftagende, feberen borte.   6,9 

22 ø 765,4 Smukt vejr med solskin, men koldt. Status morbi decrescantis idem. 

Helsingør: ”liden østnordøstenvind” 

  8,9 

23 nø 767,8 Mildere vejr med regn og om eftermiddagen solskin. Konferensråden (Lux- 10,4 
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dorph) begyndt at sidde lidt oppe, dog lidt feber tilbage mod aften. 

24 sø 767,0 Smukt vejr, men koldt med nogen blæst. Medicineret. Forbedring i sygdommen, 

men langsomt. 

Korsør: ”hård kuling” 

10,6 

25 ø 760,0 Tykt vejr og koldt, dog uden regn. Status morbi idem. Konferensråden har fået 

Suhms bog ”Historien om de af Norden udvandrede Folk”. 

Helsingør: ”østsydøstenvind” 

Elstrup på Als: ”nogen regn” 

  7,5 

26 sø 757,2 Klart vejr, men koldt. Status morbi deterior. Mathed og feber. 

Elstrup på Als: ”smukt vejr” 

11,1 

27 sø 758,8 Temmelig godt vejr, dog koldt. Konferensråden befinder sig bedre med mindre 

mathed, dog endnu ingen appetit. 

Helsingør: ”liden vind af nordvest” 

Elstrup på Als: ”regnede det så snart den hele dag, så jorden blev lovlig våd, 

som den ellers var meget tør, så at al havren ikke kunne komme op for tørhed, 

og af ærterne blev mange liggende overpå og sprak igennem” 

10,5 

28 n 764,5 Smukt vejr med solskin. Konferensråden atter mere slet med mathed. 

Helsingør: ”nordvestenvind” 

10,7 

29 s 767,6 Smukt solskinsvejr og varmt. Konferensråden blev medicineret og befandt sig 

bedre. 

Helsingør: ”nordvestenvind” 

10,6 

30 s 762,6 Smukt solskinsvejr, men koldere og med blæst. Konferensråden begyndte at 

komme sig og underskrev Kommissionens indstilling vedrørende Gähler, Fal-

kenskiold og Struensee. 

12,4 

31 nø 767,2 Smukt vejr med solskin og varmt. Konferensråden er i bedring og har været op-

pe det meste af dagen. 

Korsør: ”nordnordøstlig vind” 

10,1 

 

Maj 1772 

Temperatur: 8,4 gr. C 

Tryk: 764,7 mm Hg 
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 vind tryk  

Juni 1772 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Under Lux-

dorphs sygdom er det dog en anden, der har ført dagbogen. Under den 10. juni 

begynder atter Luxdorphs håndskrift, fra den 13. juni kun Luxdorphs håndskrift. 

Observationerne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 765,2 (K) regnvejr og koldt med nogen blæst. Konferensrådens tilstand forbedres 

fremdeles, men hans podagra begyndte at melde sig. 

  7,6 

2 nø 759,2 (K) regnvejr og koldt med nogen blæst. Konferensrådens forbedring tiltager, og 

appetitten indfinder sig efterhånden. 

11,6 

3 v 757,0 (K) regnvejr og koldt. Medicineret og befunden sig temmelig.    9,8 

4 s 764,0 (K) regnvejr og koldt. Konferensrådens forbedring tiltager kendeligt. 12,1 

5 sv 753,8 (K) regnvejr og blæst, men om eftermiddagen godt vejr. Konferensråden kom-

mer sig mere og mere, men er dog endnu noget mat. 

12,8 

6 v 756,8 (K) regn og blæst. Konferensrådens helbred tager nu daglig til. Matroserne har 

gjort et slags oprør. 

Helsingør: ”siden den 1. juni stedsevarende jævn regn” 

11,9 

7 nv 757,6 (K) mildt vejr med blandet luft. Konferensråden har besøgt sit bibliotek. 

Helsingør: ”stærk nordvestenvind” 

11,6 

8 nv 765,4 (K) smukt vejr, dog med nogen blæst 

Helsingør: ”stærk nordvestenvind” 

10,5 

9 sv 770,8 (K) solskin og varmt, om eftermiddagen tyk luft og til aften regn. Konferensrå-

den blev medicineret. 

13,4 
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10 nv 760,2 (K) regnvejr med blæst, men til aften klar luft. Herefter har Luxdorph selv tilfø-

jet ”om aftenen udfærdiget indstilling om Ballerup kald” (JER, herefter skriver 

han på ny selv). 

10,6 

11 n 763,8 (K) tyk luft 10,9 

12 n 772,4 (K) smukt vejr med varme, dog nogen blæst. Møde i kancellikollegiet holdt hos 

Luxdorph, der senere gjorde en tur i Rosenborg Have.  

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

14,0 

13 nø 778,2 (K) smukt vejr med varme, dog nogen blæst. Medicineret. Gähler afskediges, 

Falckenskiold mister nøglen og den russiske orden og dømmes til fængsel på 

Munkholm på livstid, Struensee afskediges. 

13,5 

14 nv 774,2 (K) solskin og stærk varme 14,4 

15 nv 767,0 (K) solskin, tordenskyer og varm blæst. Min kone og jeg samt madam Brun og 

sekretær Lange spiste på Nærum til middag. Alting der, gudskelov, i god stand. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind” 

14,6 

16 sv 763,2 (K) solskin og varmt 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

14,9 

17 v 768,4 (K) solskin og varmt. Været på Kancelliet igen. Udlæst Suhms 1. bind om de fra 

Norden udvandrede folk. 

13,0 

18 nv 766,6 (K) solskin og varmt. Refereret i statsrådet på Frederiksberg. Rantzau sagde i 

anledning af, at jeg havde fået mæslinger i min alderdom, at jeg skulle udfærdi-

ge et epigram med følgende indhold: ”De touttes les facons de faire le jeune 

homme, j’ai choisi le pire.” 

Helsingør: ”god vind af nordvest” 

Elstrup på Als: ”regnvejr” 

11,6 

19 nv 767,2 (K) solskin og varmt. Spadseret i Kongens Have. 13,4 

20 nv 767,6 (N) solskin og varmt. Flyttet med alle til Nærum. 14,6 

21 sv 767,4 (N) solskin og driveskyer. I Søllerød kirke. Majroserne blomstrer. 

Helsingør: ”liden vind af sydøst” 

17,1 

22 uvis 768,0 (N) solskin og driveskyer. Spist til middag hos Suhms. 

Anholt: ”god vind af sydøst” 

18,5 

23 nv 773,4 (K) solskin og driveskyer, skønt himlen om morgenen var ganske overtrukken 17,5 

24 ø 774,0 (K) solskin og varmt 19,1 
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25 sø 770,8 (K) solskin og varmt 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

20,5 

26 nv 771,4 (K) solskin og varmt 18,8 

27 s 765,4 (N) solskin og varmt. Ane ny kokkepige. Spist til middag hos Aagaard. 21,3 

28 nv 760,0 (N) overtrukken himmel med regnskyer og et lille stænk regn. I Søllerød kirke. 

Spist til middag hos Hielmstiernes med Suhms og Pohl, Rheders (de boede i Sil-

kegade, Elisabeth Hedvig Rheder var født i 1722 og døde i 1806, Karen Bent-

zon Hielmscrone, senere gift med major Breuer (Breyer), var fru Rheders slægt-

ning og arving, men døde allerede i 1798, hun var født ca. 1749, JER) og hr. 

Treschow. 

19,8 

29 v 762,2 (N) solskin og blæst 17,3 

30 n 763,8 (K) solskin og blæst 16,4 

 

Juni 1772 

Temperatur:14,4 gr. C 

Tryk: 765,8 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juli 1772 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nø 765,4 (K) bestandig regn 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

11,8 

2 n 766,6 (K) tyk luft og småregn 13,5 
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Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

3 nø 763,8 (N) regn og blæst. Oeder bliver stiftamtmand i Bergen. 12,8 

4 n 771,0 (N) solskin og varmt. Bispen og bispinden, som bliver her for at bruge brønden, 

kom om eftermiddagen. 

17,7 

5 sv 771,8 (N) solskin, varmt og tordenskyer. I Søllerød kirke. 19,9 

6 nv 766,6 (N) solskin og varmt. Været med hele mit selskab på Frydenlund og beset det 

norske hus i skoven med pladsen til dronningens seng, som kunne udtrækkes, og 

den forlorne trappe, som gik derned til fra Struensees kamre ovenpå. 

18,3 

7 s 766,2 (K) solskin og varmt 19,0 

8 nv 760,4 (K) solskin, varmt og blæst 15,2 

9 n 759,2 (K) solskin, varmt og blæst, regn om natten. Oeder skal til Trondhjem. Rantzau 

fratræder og får 8.000 rdr. 

14,0 

10 nv 757,4 (N) solskin, varmt og blæst, men tyk luft om morgenen. Livvagten præsenterer 

for kongen. 

14,5 

11 nv 760,4 (N) solskin, varmt og blæst 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

16,4 

12 v 758,4 (N) uroligt vejr med blæst og regnskyer. I Søllerød kirke. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

14,8 

13 v 754,5 (N) bestandigt regnbyger. Biskop Harboe og hans 2 døtre spister til middag hér. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind” 

14,0 

14 nv 758,0 (K) tyk luft 14,3 

15 s 764,5 (K) solskin og blæst, stærk torden og regn om aftenen 16,8 

16 nv 761,4 (K) solskin, driveskyer og varmt. I statsråd på Frederiksberg Slot. 15,4 

17 sv 761,2 (N) solskin, driveskyer og varmt 16,3 

18 s 762,8 (N) solskin, driveskyer og varmt. Kongen spiste på Søllerød Slot kl. 5. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

17,5 

19 s 761,2 (N) solskin, varmt og blæst. I Søllerød kirke. Været med alle på Kaninholmen 

og besøgt magister Schiøtt. Oeder bliver stiftsamtmand i Trondhjem. 

20,2 

20 n 761,2 (N) bestandig regn og stærke regnbyger om natten 13,8 

21 v 752,6 (K) bestandig regn. Udlæst Ciceros ”De nature deorum”. 12,0 



 98 

Århus: ”megen regn” 

22 s 769,5 (K) solskin og varmt 15,5 

23 s 774,2 (N) solskin og varmt. Begyndt at slå engen. 

Elstrup på Als: ” Græshøsten udfaldt med vejret meget ønskeligt og smukt, så-

som det var tørt; var vårsæden (i aarskornet) dog godt i stand, men byggen var 

på forskellige steder meget kort og tynd” 

16,7 

24 nø 773,0 (N) solskin og varmt. Kancellikollegiet blev holdt på Nærum. Borres fruentim-

mere og Windtmøller spiste hér om aftenen (JER, Luxdorphs fødselsdag). 

16,5 

25 nø 769,2 (N) solskin og varmt 17,3 

26 s 760,8 (N) solskin og varmt, i aftes nordlys. I Søllerød kirke. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

17,8 

27 sø 753,6 (N) solskin og varmt, om aftenen torden og regn. Om eftermiddagen spadserede 

jeg med min kone op til hr. Treschows og spiste hindbær. 

18,2 

28 ø 751,0 (K) jævn regn 15,8 

29 nv 760,8 (K) blandet luft 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

15,4 

30 nø 767,6 (K) solskin og varmt. Spist til middag hos Aagaards. 16,5 

31 v 763,6 (N) regnskyer, senere solskin og varmt 17,0 

 

Juli 1772 

Temperatur: 16,0 gr. C 

Tryk: 762,8 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

August 1772 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

temp. 



 99 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 ø 766,6 (N) solskin og varmt. Sat høet i 5 stakke. Rheder og frue, Hielmstierne, frue og 

datter, Langebeck, hr. Treschow og 2 sønner spiste hér. 

17,6 

2 s 761,8 (N) solskin, regnskyer og kold blæst, siden bestandig regn. Spist skildpadde til 

middag hos Borres. 

18,2 

3 v 754,5 (N) solskin og varmt med to kraftige regnskyl. Borre besøgte os om eftermidda-

gen, og vi drak the i lysthuset til gaden. 

17,8 

4 s 761,0 (K) solskin, varmt og stærk blæst 17,4 

5 s 772,6 (K) solskin og varmt. Kørt høet ind. 19,1 

6 sv 775,8 (K) solskin og varmt 19,1 

7 uvis 772,4 (N) solskin og varmt. Min kone kom ind til byen. Rejst med hende til Nærum og 

på vejen besøgt Suhm, som er kommet til byen og ret syg. 

20,1 

8 s 766,8 (N) solskin og varmt. Gået med min kone op til Søllerød Slot for at høre musik-

ken, mens kongen var dér. Spist om aftenen hos Borres. 

20,4 

9 sv 758,4 (N) torden og regn med store driveskyer. Spist til middag hos Borres. 18,4 

10 sv 760,2 (N) solskin og regnbyger, varmen aftager. Rosenblomstringen, som har været fin 

i år, begynder at aftage 

16,2 

11 v 760,4 (K) solskin og regnskyer, stærk regn om natten 14,6 

12 s 759,8 (K) solskin og en stænk regn. Besøgt kongens particulaire biblioteque. 14,1 

13 v 762,0 (K) solskin og en stænk regn. Refereret i statsrådet på Frederiksberg Slot og 

spist ved kronprinsens taffel med Schack, Rømeling, Osten og Berger. 

Helsingør: ”høst af byg” 

Elstrup på Als: ”der høstedes rug” 

14,1 

14 n 761,8 (N) solskin og en stænk regn. Rejst til Nærum med Niels Bruhn og kone. 12,1 

15 uvis 758,2 (N) solskin og en stænk regn 11,3 

16 v 755,0 (N) solskin, driveskyer og bestandigt regnbyger. I Søllerød kirke. 11,8 

17 v 758,4 (N) solskin, driveskyer og bestandigt regnbyger. Udlæst ”Struensees omvendel-

se” (ifølge Nystrøm et kendt skrift af Balthasar Münter, der både udkom på 

dansk og tysk). Set på, at Borre trak vod i gadekæret. 

12,4 
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18 nv 758,2 (K) solskin, driveskyer og bestandigt regnbyger 14,2 

19 nv 759,8 (K) solskin og driveskyer. Urolighed i Sverrig. Garnisonen i Kristianstad arre- 

sterer kommandanten og vil have, at kongen skal være souverain. De råbte: ”En 

tro, en gud, en konge og ingen stænder”. 

14,4 

20 s 761,6 (K) solskin og driveskyer 

Salling: ”kun få varme dage i denne sommer, mest kolde vestenvindsbyger” 

15,8 

21 sø 753,8 (N) solskin og varmt, stærk regn om morgenen, lynild om aftenen 17,4 

22 sv 753,0 (N) solskin, varmt og regnbyger. Drewsen siger, at dette vejr varer måneden ud, 

og at vi får godt vejr først i og langt hen i september, men tidlig vinter. Afmejet 

byggen. Min rug var svang, fordi det regnede, da den stod i dræ. Spist hos Bor-

res om aftenen. 

15,6 

23 v 754,8 (N) solskin og varmt med blæst og driveskyer. I Søllerød kirke. Spist til middag 

hos Hielmstiernes. 

16,2 

24 sv 752,0 (N) solskin og varmt med blæst og driveskyer. Læst de Bougainville ”Voyage 

autour du Monde” (ifølge Nystrøm trykt i Paris 1771). 

16,7 

25 s 753,8 (K) solskin, blæst og driveskyer. Afmejet rugen. 

Elstrup på Als: ”regn i dagene efter den 25. august” 

16,8 

26 sv 751,2 (K) solskin, blæst og regnbyger. Kongen af Sverrig bliver souverain.  15,3 

27 v 759,2 (K) solskin, blæst og regnbyger 13,7 

28 nv 765,2 (N) solskin, blæst og regnbyger, klarede op om aftenen 16,1 

29 s 765,6 (N) solskin og varmt. Kørt sæden ind. Spist om aftenen hos Borres. 14,9 

30 ø 762,4 (N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. Spist om aftenen hos Borres. 

Norge: ”stærk frost i Gudbrandsdalen” 

17,3 

31 ø 757,4 (N) solskin og varmt, stærk regn om aftenen 15,8 

 

August 1772 

Temperatur: 16,0 gr. C 

Tryk:760,4 mm Hg 

 

 vind tryk  

September 1772 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

temp. 
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ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 v 747,6 (N) blæst, regn, driveskyer og solskin 16,6 

2 v 746,4 (N) solskin og et stænk regn 13,9 

3 v 756,0 (N) solskin og et stænk regn 

Ringkøbing: ” i disse dage en skyllende regn” 

12,4 

4 nø 764,8 (K) klart vejr med solskin. I kancellikollegiet. Været til kur og på Fransk Kome-

die. 

11,9 

5 s 765,8 (N) driveskyer, blæst og siden regn. Læst ”Kjærlighed uden strømper”. Et meget 

vittigt stykke. Spist om aftenen hos Borres. 

15,0 

6 sv 757,0 (N) solskin, blæst og varmt. I aftes var der nordlys. I Søllerød kirke. Spist om 

aftenen hos Borres. 

Helsingør: ”stærk storm” 

Elstrup på Als: ” så stor en storm at ærterne fløj af ageren hen bag stubbe og 

gærder. Naboerne forsamledes om eftermiddagen, og mente, at de burde deles 

om ærterne, slemt vejr.” 

17,6 

7 s 759,5 (K) solskin, blæst og varmt med regnskyer 

Elstrup på Als: ”kl. 5 havde vejret lagt sig, og hver af naboerne fik hver nogle 

ærter hen igen på deres agre”  

15,1 

8 sv 758,0 (K) solskin, blæst og varmt med regnskyer 15,8 

9 n 759,0 (Fredensborg) solskin og nattekulde. Rejst med Hennings til Fredensborg. 14,8 

10 ø 759,2 (N) regnvejr. Refereret i statsrådet. Spist hos Borres om aftenen. 

Trondhjem: ”i disse dage begyndte byghøsten” 

12,9 

11 nø 768,6 (N) solskin og varmt, siden frost om natten 12,0 
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Trondhjem: ”nattefrost” 

12 sv 772,8 (N) solskin og varmt. Spist hos Borres om aftenen. Jørgen Mortensen (i Nærum) 

dør. 

Gudbrandsdalen: ”kornet bortfryser i Gudbrandsdalen” 

12,4 

13 s 770,4 (N) solskin, varmt, blæst og driveskyer. I Søllerød kirke. Min kone var i barsels-

stue hos fru Eilitz. 

12,5 

14 sø 767,2 (K) solskin og varmt 14,3 

15 s 761,4 (N) solskin og varmt 14,4 

16 s 761,6 (N) solskin og varmt 14,8 

17 uvis 755,8 (N) solskin og varmt, men regn om aftenen 15,3 

18 v 744,2 (N) bestandig regn. Udlæst Guldbergs verdenshistorie, 2. del, bd. 1. 13,5 

19 s 752,2 (N) bestandig regn. Spist hos Borres om aftenen. 14,0 

20 v 761,4 (N) solskin, blæst og stærke regnbyger 12,9 

21 s 766,0 (K) solskin, blæst og stærke regnbyger. Oeder får sin afsked med 700 rdr. og 

skal bo i Holsten. Schrødersee og Hersleb bliver borgmestre (i København), 

hver med 1.600 rdr. 

Elstrup på Als: ”dagene mellem mandag den 21. september og lørdag den 26. 

september var der regn og skidenhed, så man ikke kunne køre møg ud” 

14,3 

22 sv 758,2 (K) bestandig regn. Om eftermiddagen besøgt Suhm. 14,6 

23 s 757,0 (K) bestandige regnbyger. Været til Uldahls og frk. Hansens bryllup. 

Ålborg: ”ustadigt vejr, der hindrer høsten” 

15,3 

24 sv 749,8 (N) bestandige regnbyger 14,0 

25 s 751,0 (N) bestandige regnbyger. Sat gæssene på sti. Læst Erichsens fremragende af-

handling om grundlaget for grænsedragningen mellem Norge og Rusland. 

Salling: ” stærk søndenstorm med mange skader på husene” 

14,0 

26 s 759,0 (N) tørvejr med blandet luft. Om aftenen nordlys. 12,6 

27 s 765,0 (N) solskin og blandet luft. I Søllerød kirke. Min kone besøgte Suhms med Bor-

res og Iselins. 

12,5 

28 uvis 770,0 (K) solskin og blandet luft 

Helsingør: ”tåget vejr” 

10,8 

29 ø 767,8 (K) solskin og blandet luft 12,0 
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30 ø 763,6 (K) solskin og tyk luft. Det siges, at forfatteren til ”Sandsigeren” studiosus Thu-

rah skal være arresteret. Berregaard tager sin afsked. 

12,8 

 

September 1772 

Temperatur: 13,8 gr. C 

Tryk: 759,9 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Oktober 1772 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12,og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 v 762,2 (N) solskin og tyk luft. Kommissionen om den arnæmagnianske stiftelse begyn-

der, Kristendomssagaen skal trykkes. Rejst med min kone til Nærum. Under-

vejs mødte vi Borres, som rejste til byen, samt Rheders og Kofods, som spadse-

rede. 

12,6 

2 ø 770,8 (N) tyk luft og mildt vejr 

Helsingør: ”i disse dage meget behageligt vejr” 

13,4 

3 ø 773,6 (N) tyk luft og mildt vejr. Justitsråd Rottbøll og hans botaniske gartner Käsema-

cher spiste her om middagen. 

13,5 

4 ø 768,6 (N) tyk luft, blæst og rusket vejr. I Søllerød kirke. 12,8 

5 ø 768,2 (K) tyk luft, blæst og rusket vejr, siden solskin. Været på Rundetårn for at efter-

se Arnæ Magnæi manuskripter. 

13,0 

6 sø 774,2 (K) tyk og fugtig luft. Fået min kvartalsløn på 575 rdl. 

Helsingør: ”i disse dage meget mildt” 

12,8 
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7 s 773,8 (K) solskin og mildt vejr 

Helsingør: ”5. - 9. oktober idelig østsydøstlig vind” 

12,8 

8 s 771,0 (K) solskin og mildt vejr 12,4 

9 sø 772,8 (N) solskin og mildt vejr. Sat høet af efterslætten i 5 små stakke. Mit ene abri-

kostræ bar over 100 pund. 

11,3 

10 uvis 775,2 (N) solskin og mildt vejr, om aftenen stærk tåge og en ring omkring Månen. 

Spist om aftenen hos Borres. 

Elstrup på Als: ”lørdag den 10. oktober såedes rug, tiden og jorden var så be-

quemme så at den kom meget smukt til at ligge i jorden” 

10,8 

11 uvis 773,8 (N) tyk luft og tåge. I Søllerød kirke. Spist til middag hos hr. Treschow med 

Rheders og assessor Treschow. 

11,4 

12 ø 771,4 (K) solskin og mildt vejr 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

12,6 

13 ø 768,9 (K) solskin og mildt vejr 12,9 

14 sv 768,0 (N) tyk luft, om eftermiddagen regn 11,5 

15 sv 764,2 (N) tyk luft. Plukket æblerne og valnødderne. 10,8 

16 sv 766,6 (K) tyk luft med regn. Fru Borre, jomfru Birgitte og jomfru Wöldike spiste her 

til middag og rejste med alle til byen.  

12,5 

17 sv 767,2 (K) mild luft og solskin. Slagtet gæssene. 12,1 

18 nv 770,6 (N) solskin og kold luft. Nordlys. 10,9 

19 uvis 775,8 (N) solskin og kold luft. Medicineret.   9,1 

20 nv 775,4 (K) solskin og kold luft. Rejst til byen med alle. Herskabet kom ind til byen.   8,9 

21 nø 771,0 (K) solskin og kold luft   9,6 

22 ø 773,2 (K) solskin og kold luft. Været på konsistorium og hørt (Lavrids) Nørregaards 

(jurist) eksamen. 

  8,8 

23 sø 771,0 (K) solskin og kold luft. Været til kur hos kronprinsen, dronning Juliane, prin-

sesse Louise, prins Frederik og kongen. Min kone og mit hele hus kom ind. 

Helsingør: ”god vind af østsydøst” 

  6,9 

24 ø 763,8 (K) solskin og kold luft   6,9 

25 ø 752,8 (K) solskin, blæst og kulde   8,4 

26 sv 743,2 (K) solskin, blæst og kulde, stærk regn om aftenen 11,0 
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27 sv 749,0 (K) solskin, blæst og kulde, regn om aftenen 10,5 

28 sv 750,8 (K) regnvejr   9,3 

29 s 757,0 (K) regnvejr 

Salling: ”stærk søndenstorm” 

10,6 

30 sv 756,4 (K) regnvejr 

Helsingør: ”meget god vind af sydsydvestlig vind” 

12,8 

31 sø 762,4 (K) regnvejr 12,7 

 

Oktober 1772 

Temperatur: 11,1 gr. C 

Tryk: 766,5 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

November 1772 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sø 757,4 Mildt vejr og klar luft 11,5 

2 v 763,2 Mildt vejr og klar luft  8,9 

3 sø 763,2 Mildt vejr og klar luft  8,3 

4 s 755,0 Regnvejr og mild luft. Køller-Banner bliver kommandant i Rendsborg.   8,1 

5 v 760,8 Regnvejr og mild luft  7,5 

6 sv 757,2 Regnvejr og mild luft 10,6 
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7 sv 758,2 Regnvejr og mild luft. Bombarder-gallioten strander på den svenske vall, og et 

skib på 70 læster med korn til Norge sættes til. 

12,0 

8 sv 750,0 Mild luft og solskin 10,6 

9 sv 745,8 Mildt vejr og solskin. Oberstløjtnant Harboe sendes til Fyn for at føre grev Rant-

zau til Rendsborg, hvor han arresteres. 

 9,1 

10 sv 753,4 Stærk regn. Hørt Nørgaards forelæsninger om formiddagen og Colbiørnsens om 

eftermiddagen (ifølge Nystrøm konkurrerede de sammen med Bang om et le-

digt professorat, der tilfaldt Colbiørnsen). 

 9,4 

11 sv 746,6 Mild luft og regnvejr. Vintapper Collin springer ud i Emdrup sø for at drukne 

sig, på grund af familieomstændigheder, men reddes. 

10,8 

12 sv 742,8 Mild luft og regnvejr. Hørt Bangs forelæsninger om vornede.  8,6 

13 v 746,0 Kold blæst og solskin. Fuldført min latinske oversættelse af Kristendomssaga. 

Hørt Colbiørnsens forelæsning. 

 7,0 

14 n 758,4 Tyk luft og fugtigt vejr. Stået fadder til frk. Lemvigs tjeners søn Jon, døbt i Run-

de Kirke. Mellem den 31. august og 1. september var der på Sct. Croix den stør-

ste orkan, de endnu har haft. Mere end halvdelen af øens bygninger er ødelagt 

og henved 500 mennesker døde. De skibe, der lå der, blev kastet på land. Ska-

den vurderes til over 5 millioner. Ved grænsen til Norge skal der være megen lø-

ben frem og tilbage, især ved Värmland, hvor en vis Hamilton har sit gods. I 

Sverrig udspreder man rygter om, at Norge er klar til opstand, at der skal være 

en ambassade, som dog holdes skjult, af 4 til 6 norske bønder i Stockholm, hvis 

anfører kalder sig Stærkodder. I den anledning er der afgået to rescripter, et til 

stifts- og amtmændene, og et andet til gejstligheden i Norge, om at holde øje 

med fremmede og formane enhver til troskab.  

 4,9 

15 n 759,5 Tyk luft og frostvejr  2,6 

16 s 769,0 Tyk luft og regn. Begyndt at lægge i kakkelovnen. Ekstraskatten ophæves i Nor-

ge. 

 4,9 

17 nø 766,6 Frostvejr  5,0 

18 sø 767,6 Nattefrost, siden småregn  5,5 

19 sv 753,2 Ruskvejr  6,0 

20 sv 756,2 Ruskvejr  5,8 

21 s 755,0 Ruskvejr  6,4 

22 sv 747,4 Fugtigt vejr  6,0 
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23 sv 758,8 Fugtigt vejr  5,5 

24 sv 754,8 Fugtigt vejr  6,3 

25 sv 758,4 Fugtigt vejr  5,1 

26 s 763,4 Fugtigt vejr, lidt nattefrost   4,4 

27 sø 751,0 Fugtigt vejr, lidt nattefrost. Moestings kommissorium mod Beringskiold ændres.  4,3 

28 s 753,2 Fugtigt vejr, lidt nattefrost  3,8 

29 ø 758,2 Tyk luft og kulde. Richsen spiste her til middag, da vi blev færdige med at gen-

nemgå Kristendomssagaen. 

 4,0 

30 ø 762,2 Tyk luft og kulde. Struensees act trykt i Tyskland.  4,6 

 

November 1772 

Temperatur: 6,9 gr. C 

Tryk:756,4 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

December 1772 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 uvis 767,8 Tyk luft og kulde  4,0 

2 nø 772,0 Fugtigt vejr  3,6 

3 ø 769,2 Fugtigt vejr  5,0 

4 nv 767,6 Fugtigt vejr  2,8 
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5 nø 766,4 Fugtigt vejr  3,2 

6 nv 763,4 Småregn og ruskvejr  1,7 

7 nø 765,8 Småregn og ruskvejr. Oversat viserne i Kristendomssagaen. 

Helsingør: ”i disse dage østlige vinde” 

 1,7 

8 sø 769,2 Småregn og ruskvejr  3,3 

9 s 757,2 Tykt og fugtigt vejr  3,6 

10 sv 750,0 Tykt og fugtigt vejr  5,2 

11 v 736,2 Tykt og fugtigt vejr. Colbiørnsen bliver professor juris. 

Helsingør: ”i nat højvande af vestsydvestlig vind” 

 5,5 

12 v 748,6 Nattefrost, klart vejr og kulde 

Halden, Norge: ”stærkt snefald” 

 2,2 

13 sø 748,2 Fugtigt og koldt vejr 

Halden, Norge: ”kulde og stærkt snefald” 

 2,2 

14 v 762,0 Nattefrost, siden fugtigt vejr. Været til byskriver i Rønne Bruns bryllup med 

jomfru Lyders på Waysenhuset. Var brudgommens forlover og førte ham frem. 

 0,0 

15 sø 760,8 Nattefrost, siden småregn. Bernsdorff og Moltke bliver finansdeputerede.  3,2 

16 sv 751,6 Regnvejr  4,7 

17 sv 755,8 Regnvejr  6,5 

18 sv 763,2 Regnvejr. Besøgt Suhm, som er upasselig.  5,0 

19 sv 763,2 Regnvejr  5,0 

20 v 763,2 Nattefrost og klart vejr  3,6 

21 sv 759,2 Tyk luft og fugtigt vejr  4,1 

22 nø 764,2 Regnvejr. Skrevet mine tanker til geheimeråden om skrivefriheden. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

 0,1 

23 n 772,0 Klart vejr og frost -3,3 

24 nv 776,0 Klart vejr og frost. Skov spiste her om aftenen. Langebeck offentliggjorde sin 

forlovelse med madam Glud. 

 0,0 

25 v 775,4 Atter fugtigt vejr 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind” 

 1,6 
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26 v 773,2 Fugtigt vejr  2,5 

27 nv 770,2 Råt og fugtigt vejr med kulde  1,2 

28 nv 767,2 Råt og fugtigt vejr med kulde  1,0 

29 v 765,0 Råt og fugtigt vejr med kulde  2,3 

30 sv 760,8 Råt og fugtigt vejr med kulde  3,6 

31 sv 747,8 Råt og fugtigt vejr med kulde, sne om aftenen. Refereret i statsrådet. Skov spiste 

her om aftenen. 

Elstrup på Als: ”frøs og sneede det meget, men nytårsnat kom regn igen, der har 

og tilforn været frost i 2 dage, men den var ikke ret streng” 

 0,0 

 

December 1772 

Temperatur: 2,7 gr. C 

Tryk: 762,3 mm Hg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

 
 

 

 

Fra Eiler Nystrøm: Søllerød Sogn i fortid og nutid (København 1911) 
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Fra Luxdorphs dagbøger (på Rigsarkivet) (optegnelserne fra den 16.-18. januar 1785) 
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VEJRET I 1773 
 

 

1773 Temperatur 8,5 gr. C. Varmt år. Nordlys den 16. januar, 18. januar, 27. juli, 19. oktober og 15. 

november. 

 

Januar 

 

Meget varm.  

Solfattig. Meget stormende. 

Stærk regn den 20. Stærkt sne-

fald den 30. Nordlys den 16. og 

18. 

 

Temperatur: 1,2 gr. C 

Februar 

 

Meget kold. 

Især meget stærk frost den 2. 

og 3. Mildt i den sidste uge. 

 

Temperatur: -1,3 gr. C 

Marts 

 

Kold. 

Meget solrig. Højeste lufttryk i 

11 år den 12. Stærkt snefald 

ved Helsingør den 27. 

 

Temperatur: 1,4 gr. C 

April 

 

Normal. 

Storken kom den 19. 

 

Temperatur: 5,6 gr. C 

Maj 

 

Meget varm. 

Første halvdel var kold for års-

tiden, anden halvdel meget 

varm for årstiden. Megen ned-

bør, især i den første halvdel. 

Megen torden. Stærk regn den 

15. og tordenvejr den 6., 19., 

23. og 26. 

 

Temperatur: 11,9 gr. C 

Juni 

 

Normal.  

Meget solfattig. Usædvanlig 

kulde for årstiden den 7. 

Stærk regn den 26. Tordenvejr 

den 2., 15., 24. og 25. 

 

Temperatur: 14,4 gr. C 

Juli 

 

Meget varm. 

Solrig og tør. Især varmt fra 

den 18.-27. Tørke fra den 7.-

28. Nordlys den 27. 

 

Temperatur: 17,4 gr. C 

August 

 

Meget varm.  

Solrig og meget tør. Især meget 

varm fra den 8.-17. Varmen 

kulminerede den 14. og efter-

fulgtes af tordenvejr den 15. og 

16. Køligt fra den 21., atter 

varmt fra den 26. Den 20. 

slemt tordenvejr med overmå-

de stærk regn ved Ærøskøbing. 

Samme dag forskrækkelig 

storm i Odense. Den 15. fryg-

teligt uvejr med torden, regn, 

September 

 

Meget varm. 

Megen søndenvind. Varmt 

indtil den 8. Stærk regn den 8. 

og 9., derefter regnfuldt indtil 

den 19. Meget højt vande ved 

Helsingør den 12. I Salling var 

september meget våd. 

 

Temperatur: 14,5 gr. C 
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hagl og storm i Viborg. 

 

Temperatur: 17,8 gr. C 

Oktober 

 

Meget varm.  

Megen søndenvind. Den 12. 

stærk storm ved Helsingør. 

Nordlys den 19. 

 

Temperatur: 11,4 gr. C 

November 

 

Normal. 

Første halvdel var varm for 

årstiden. Megen SØ-vind og 

blæsende. Frostvejr fra den 

24.-27., derefter tø. Orkan fra 

SSV i Salling den 4. og lige-

ledes i Helsingør. Nordlys den 

15. 

 

Temperatur: 5,0 gr. C 

December 

 

Varm.  

En del tåge. Meget mildt i Hel-

singør fra den 8.-16. Vinterligt 

fra den 23. 

 

Juleaften: solskin og barfrost 

 

Nytårsaften: stærk frost og 

snefald 

 

Temperatur: 2,2 gr. C 

 

 

Formørkelser 

 

Udi nærværende år 1773 sker 4 formørkelser, 2 udi Solen og 2 udi Månen. Den første Solens for-

mørkelse indfalder den 23/3 om morgenen og begynder, mens Solen er endnu under horisonten, den 

er størst kl. 05,58 kort efter Solens opgang, da lidet over halvdelen af Solen formørkes, og endes kl. 

07,04. Den anden Solens formørkelse indfalder den 16/9 og bliver ikke hos os at se, men i Søndre 

America og andre sydlige lande.  

 

Den første Månens formørkelse sker den 7/4 om formiddagen og bliver ligeledes ikke hos os at se, 

efterdi Månen den tid er under horisonten, og den anden Månens formørkelse, som indfalder den 

30/9 begynder kl. 05,23 eftermiddag, mens Solen endnu er over og Månen under horisonten, så at 

Månen kommer til at stå formørket op, er størst kl. 06,51, da mesten to tredjedele af Månen bliver 

formørkede og endes kl. 08,19. 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1773 

 

 

 

ÅRET 1773 

 

 

Helsingør, 2. januar 1773 

 

Den 31. december stærk blæst af SV og tyk luft. 

 

Den 1. januar NV-vind. 

 

Den 2. januar ØNØ-vind. 

 

Warszawa, 23. december 1772 

 

Den usædvanlig lange og milde høst vedholder endnu her, og vi har ikkun i 2 á 3 dage haft en liden 

kulde af 2 grader. 

 

Odense, 8. januar 1773 

 

Sidstafvigte juledagsaften kl. 6 blev på landet hørt 3 á 4 tordenslag og set ligeså meget lynild, i et af 

disse lynild sås tillige en ildkugle, der skød ild fra sig og forsvandt. 

 

Helsingør, 11. januar 1773 

 

Vi have her på 8 dage haft meget mildt vejr, men derhos blæst af VSV og VNV. 

 

Korsør, 14. januar 1773 

 

Den 13. januar om aftenen slem storm med sne. 

 

Helsingør, 18. januar 1773 

 

Den 13. januar ØNØ-vind og stærk blæst. 

 

Den 17. januar tyk luft og stærk storm. 

 

Den 18. januar ØNØ-vind og stærk storm. 

 

Ålborg, 21. januar 1773 

 

Det omtales, at det stormende vejr skal gøre noget ved sildefangsten. 

 

Helsingør, 29. januar 1773 

 

Den 24. januar ØSØ-vind. 
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Vejret har været stormende på Kattegat i 14 dage. 

 

Den 29. januar NV-vind. 

 

Korsør, 4. februar 1773 

 

Det har vel her i nogle dage været stærk frost og sne, men formedelst storm er ingen betydelig is i 

Bæltet eller på Nyborg fjord. 

 

Helsingør, 5. februar 1773 

 

Der omtales stærk frost. 

 

Den 3. februar NNV-vind og stærk frost. 

 

Korsør, 7. februar 1773 

 

Hverken i Bæltet eller havnen er nu nogen is at se. 

 

Triest, 31. januar 1773 

 

På nogle dage regerer her hastige stormvinde, som man plejer at kalde tramontana eller borra (JER, 

den slemme bora-vind, hvis rasen jeg selv har oplevet i Caorle i sommeren 2010 og helt ned til øen 

Pag i sommeren 2011). 

 

Nederelben, 29. januar 1773 

 

Det meget milde vejr, som udi denne vinter i alle europæiske egne, endog i Rusland, fornemmes, er 

og hos os afvekslende med regn og solskin, og vi have næppe i begyndelsen af dette år haft nogle 

dage med frost. Derhos stå sæden på markerne fortræffelig, så at et meget frugtbart år må formodes. 

Dog frygter man ved denne milde vinter for sygdomme. 

 

Helsingør, februar 1773 

 

Siden den 5. februar har vi mest haft SØ- og SV-vind. Denne vinter har vi ingen is haft i Sundet, 

som har kunnet hindre søfarten. 

 

Warszawa, 6. februar 1773 

 

Natten mellem den 3. og 4. februar er Weichelen ved -15 gr. R endskjønt ved højt vande for anden 

gang blevet islagt. 

 

Helsingør, 1. marts 1773 

 

Vinterrugen står heromkring særdeles skøn. 
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Sallingland, 17. februar 1773 

 

Først i denne måned har der været stærk vinter, men den varede ikkun kort, dog er Limfjorden, som 

i storm med grundis blev tillagt, endnu ikke åben overalt. I 8 dage har vi her haft meget mildt og 

stille vejr med tyk tåge fra sønden. Den 11. januar (sic!) om aftenen havde vi tordenvejr i nogle 

timer og meget stærk lynild.  

 

Helsingør, 5. marts 1773 

 

Den 2. marts god vind af SØ. 

 

Helsingør, 12. marts 1773 

 

Den 6. marts var der så stærk is ved Christiania, at man kørte på den. 

 

København, 12. marts 1773 

 

I disse dage har barometrum været usædvanligt højt, da det har stået mere end 8 linier over 28 

tommer. Så højt har det ikke været siden i december 1762. 

 

Stockholm, 2. marts 1773 

 

Det tegner her i landet til et tidligt og skønt forår. Vintersæden står fortræffelig og lover os næst 

Guds hjælp et velsignet år. 

 

Helsingør, 19. marts 1773 

 

Den 13. marts god vind af NV. 

 

Würzburg, 9. marts 1773 

 

Den første hujus så vi på det herværende observatorium et besyndeligt Phaenomenon på Himmelen. 

Om aftenen kl. 7½ lod sig se omkring Månen en hvid gennemskinnende ring i en lang distance fra 

Månen, så at sammes diameter udgjorde henimod 40 grader. Den var mest cirkelrund, dog mod 

sønden trak den sig ud i en kjendelig ellipse. Den gik bestandig med den planet, omkring hvilken 

den var, gik over stjernerne, uden at skjule dem; og da den just trak lige hen over Orion, så 

mærkede man, at dens bredde just indtog de 3 stjerner, som man gemenlig kalder Orions Bånd. 

Efter kl. 8 forsvandt den ved klar himmel, men kom snart igen til syne. Efter kl. 10 trak lette skyer 

op, og Månen lod sig se i en kredshof. Skyerne trak sig mere sammen, og skjulte efterhånden 

ganske luften. Alle stjerner, Månen selv forsvandt, men ringen ikke. 

 

Den 2. hujus om aftenen kl. 7 lod det samme luftsyn sig anden gang se, dog noget svagere. Efter kl. 

8½ blev det borte blandt skyerne. Månen fik en farveagtig kreds (hof) og blev således til kl. 1. Men 

himlen havde hen imod kl. 9½ igen klaret op, og ringen sås igen, men endnu svagere end tilforn. 

Efter kl. 12 trak den vestlige side af ringen en ellipse, hvis bane gik ned under horisonten. Efter kl. 

1½ ved ganske klar himmel forsvandt dette phaenomenon for vore øjne, endnu førend Månen gik 

ned. 
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Den 3. hujus hen imod kl. 7½ lod sig endda se et lidet spor af bemeldte phaenomenon, hvilket dog 

strax derefter rent forsvandt. Barometrum var i al den tid uforandret, og vi havde i disse 3 dage, 

efter at den om morgenen opståede tåge var falden ned, det behageligste vejr. 

 

Helsingør, 22. marts 1773 

 

Den 20. marts ØSØ-vind. 

 

Den 22. marts ØSØ-vinden kontinuerer stadig. 

 

Weichelen, 14. marts 1773 

 

Store oversvømmelser af Weichsel-floden. 

 

Helsingør, 29. marts 1773 

 

Natten mellem den 26. og 27. marts havde vi her en stærk storm af VNV, frost og stærkt snefog, 

som vedholdt til den 27. marts om eftermiddagen. 

 

Helsingør, 9. april 1773 

 

Vi har nu på nogle dage haft et meget behageligt forårsvejr, så rugen står her i egnen overmåde 

skjønt, og det tegner til et meget frugtbart år. 

 

Helsingør, 12. april 1773 

 

Den 11. april god vind af SØ. 

 

Frederikshald, 30. marts 1773 

 

Her er en stærk sygdom blandt folk af forkølelse, så de fleste dø af samme. Af soldater bliver 

begraven 3, 4 og 5 lig om dagen. I dag er residerende kapellan hr. Muus død. 

 

Helsingør, 16. april 1773 

 

Den 15. april god vind af ØSØ. 

 

Helsingør, 23. april 1773 

 

Den 19. april god vind af SØ. 

 

Den 22. april NV-vind. 

 

Den 23. april god vind af NV. 

 

 

 



 118 

Helsingør, 26. april 1773 

 

Den 25. og 26. april ØNØ-vind. 

 

Helsingør, 7. maj 1773 

 

Den 3. maj SSV-vind. 

 

Vi have på nogle dage haft et meget behageligt grødevejr med kontinuerlig regn og mildt vejr, så at 

sæden og græsset på marken står overmåde godt. 

 

Helsingør, 10. maj 1773 

 

Den 10. maj VNV-vind. 

 

Leipzig, 2. maj 1773 

 

Den 18. april (1773) ved aftensangen slog lynet ned i kirken i Ebersbach, en landsby ved Görlitz. 

Det gjorde det også den 20. juni 1767. 

 

Helsingør, 14. maj 1773 

 

Den 10. maj ØSØ-vind (sic!). 

 

Helsingør, 17. maj 1773 

 

Den 16. maj SØ-vind. 

 

Helsingør, 21. maj 1773 

 

Den 18. maj SØ-vind. 

 

Helsingør, 24. maj 1773 

 

Den 21. maj ØNØ-vind. 

 

Vi har i nogle dage haft en meget stærk storm af ØSØ. 

 

Helsingør, 28. maj 1773 

 

Vi har nu på nogle dage haft et meget behageligt vejr med stærk regn og varme, så det, Gud være 

lovet, tegner til så frugtbart et år, som ingen kan minde sig i 40 år at have været. Den Allerhøjeste 

lade jordens grøde få sin fremgang. 
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Christiania, 26. maj 1773 

 

Efterat her i en tid lang haver været regn, så har nu i nogle dage det smukkeste solskin glædet 

enhver. Natten til i dag var det et stærkt tordenvejr og lynild med kortvarende regn, men i dag er 

igen et dejligt vejr. 

 

Sallingland, 15. maj 1773 

 

Efter enstemmige beretninger alle vegne fra, står rugen så overmåde skøn, at man ikke i mange år 

kan mindes den af så håbefuld udseende. 

 

Fra Nibe: 

 

Siden denne måneds begyndelse har vejret her stedse været meget koldt og vådt med bestandig 

nordlige vinde, men usædvanligt mildt og godt i marts og april. Silden er i dette forår gåen til i stor 

overflødighed, og mange skibe udfører til adskillige havne. 

 

Helsingør, 4. juni 1773 

 

Vi have i nogle dage haft et meget behageligt vejr med stærk varme og meget skøn regn, så at det 

tegner overalt til et velsignet frugtbart år. Gud lade det fremdeles kontinuere på det, at den 

langvarigt dyre tid dog omsider engang måtte ophøre. 

 

Madrid, 4. maj 1773 

 

Vi have her til lands i 2 måneder haft en stor hede og tørke. Da man desårsag befrygter en slet 

vækst af have- og markfrugter, så er gået til de fleste provinser i riget udi alle kirker ved offentlige 

bønner at bede om regn. 

 

Wien, 19. maj 1773 

 

Vejrliget har udi maj-måned hidtil været meget godt, så at markerne, vin- og frugthaverne 

tilligemed engene står i det skønneste flor. 

 

Helsingør, 7. juni 1773 

 

Den 4. og 5. juni havde vi her en stærk storm af NV. 

 

Den 7. juni SV-vind, stærk blæst og regn. 

 

Helsingør, 11. juni 1773 

 

Den 8. juni stærk storm af NV. 

 

Den 10. juni om formiddagen liden vind af ØNØ, derefter omslag til NV igen, men kl. 20 var 

vinden i SØ. 

 

Den 11. juni SØ-vind. 
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Helsingør, 14. juni 1773 

 

Den 12. juni ØNØ-vind. 

 

Kopper grasserer her stærkt, og mange børn bortrykkes af samme. 

 

Vi have et meget behageligt sommervejr med regn og varme. 

 

Helsingør, 18. juni 1773 

 

Den 17. juni ØNØ-vind. 

 

Prisen på rug er nu steget fra 22 til 23 mark pr. td. (dyrtid, JER), hvilket bonden, som trænger, må 

give. 1 fjerding frisk smør koster endnu 8 mark og holstensk smør 13 mark bøtten, 1 lispund flæsk 

11 mark. 

 

Vi have igen i disse dage haft et ønskeligt vejr med regn og varme, så at sæden står, Gud være 

lovet, heromkring så godt, at ingen kan erindre, nogen tid at have set den stå så vel, som i år. 

 

Helsingør, 21. juni 1773 

 

Den 21. juni NV-vind og regnvejr. 

 

Efter beretning fra fartøjer koster 1 td. bedste rug i Drammen 3 rdr. mod her 23 mark. 

 

Helsingør, 25. juni 1773 

 

Den 25. juni liden vind af ØNØ. 

 

Vi have her på nogle dage haft et behageligt vejr, og da rugen først nu står i sit bedste blomster, så 

tegner det, Gud være lovet, til en rig høst, hvilket alle have årsag at ønske. 

 

Helsingør, 28. juni 1773 

 

Den 26. juni god vind af ØNØ. 

 

Den 28. juni ØSØ. 

 

Thorsø ved Mariestad i Sverrig, 14. juni 1773 

 

Vänern har i 50 år ej steget så højt som i år. Her på øen og i Mariestad har den gjort stor skade. 

 

Helsingør, 5. juli 1773 

 

Bønderne er skyld i de høje priser. De solgte i vinter deres rug for 28 á 29 mark pr. td. her i byen. 

Det undrer, at der ikke sker mere tilførsel nu (prisen er 23 mark), da det tegner til så stor en 

velsignelse på marken. 
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Helsingør, 9. juli 1773 

 

Den 5. juli SØ-vind. 

 

Den 8. juli SØ-vind. 

 

Den 9. juli god vind af SØ. 

 

Prisen på rug er endnu 23 mark pr. td., såsom bonden daglig indkommer og køber. 

 

Helsingør, 12. juli 1773 

 

Rugen koster endnu her 23 mark, som er en meget høj pris her i forhold til andre steder. Årsagen er 

dels, at bonden giver det, såsom han trænger, dels at der sker en meget lille tilførsel til havnen. 

 

Helsingør, 16. juli 1773 

 

Den 13. juli SØ-vind. 

 

Den 14. juli NV-vind. 

 

Vi har her på nogle dage haft et meget godt vejr, så at høet tørt kan komme i hus. Sæden står overalt 

uforlignelig skøn. 

 

Helsingør, 19. juli 1773 

 

Den 18. juli SSØ-vind. 

 

Den 19. juli SØ-vind og stærk blæst. 

 

Man taler allerede nu om en pris på kun 11-12 mark pr. td. for den nye rug. I forbigangne tider 

(1773, JER) har været dyre tider, der har ruineret mange familier. 

 

Helsingør, 23. juli 1773 

 

Den 19. juli ØSØ-vind. 

 

Den 20. juli SSØ-vind. 

 

Den 21. juli SØ-vind. 

 

Helsingør, 26. juli 1773 

 

Den 23. juli om eftermiddagen NNV-vind. 

 

Den 26. juli SSV-vind ved postens afgang. 

 



 122 

Vi have et meget behageligt høstvejr. 

 

Helsingør, 30. juli 1773 

 

Den 26. juli efter postens afgang SØ-vind. 

 

Den 27. juli SSØ-vind. 

 

Den 29. og 30. juli SØ-vind. 

 

Vi have i går eftermiddag (29. juli, JER) til i nat haft en velsignet regn, hvortil sæden trængte. 

 

Helsingør, 2. august 1773 

 

Ligeledes berettes af alle de her fra Norge ankomne skibe, at sæden overalt i Norge står så skøn og 

herlig, som ingen nordmand kan erindre sig at have set eller så god, og at høet overalt vel og tørt er 

kommet i hus, som ellers stedse i mange år i Norge er meget vådt og slet blevet bjærget. 

 

Helsingør, 9. august 1773 

 

Den 6. august vinden sprang ved postens afgang til NV. 

 

Den 7. august NØ-vind. 

 

Den 9. august NV-vind. 

 

Vi have her daglig et meget ønskeligt varmt vejr for den velsignede sæd. Man begynder rughøsten 

om 8 dage. Fra Skåne fornemmes, at sommerrugen dér alt er indhøstet for 8 dage siden. 

 

Berlin, 27. juli 1773 

 

Formedelst det vedholdende gode og varme sommervejrlig er kornet på vore marker tidligere end 

ellers blevet modent, og af den flittige landmand mestendels allerede indhøstet. Høsten er rig, og 

den for nogen tid siden faldne hagl har næsten ingen skade gjort. 

 

Königsberg, 30. juli 1773 

 

Det berettes, at der var hungersnød i byen sidste vinter. 

 

Helsingør, 13. august 1773  
 

I disse dage er der heromkring begyndt stærkt at høste (sic!) både på rug og byg, hvortil de have 

haft et vesignet vejr, Gud lade det fremdeles continuere, at samme kan fås såvel i hus, som høet er 

blevet bjærget. 
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Paris, 2. august 1773 

 

Den 29. juli om aftenen kl. 8,40 minutter, lod sig her på horisonten se en ildkugle, som havde 

omtrent 5 til 6 tommer i diameter og en ganske klar svants (sic!) eller slæb. Dette meteoron (sic!) 

bevægede sig i en atmosphære fra NV til SV med en stor heftighed og kastede en blindende glans 

fra sig. Men det skinnede ikkun et øjeblik og forsvandt uden allarm (sic!). Vejrliget var samme dag 

meget ubestandigt; det havde regnet lidet og tillige blæst stærkt. Luften var i et øjeblik kold og i et 

andet mild. Barometrum stod på 28 tommer 2 linier. 

 

Helsingør, 16. august 1773 

 

Den 14. august god vind af ØSØ. 

 

Vi havde i dag torden og regn, som vi ikke i lang tid har haft.  

 

Sæden heromkring bliver, Gud være lovet, meget vel indhøstet. 

 

Altona, 17. august 1773 

 

Efterretninger fra alle europæiske lande melder enstemmigt, at i mands minde intet frugtbarere år er 

oplevet end det nuværende. 

 

Sallingland, 4. august 1773 

 

Kvæg og svin er her så dyre, som ikke før i mands minde, og man tror, at begge slags kreaturer vil 

endnu blive dyrere i slagtertiden (sic!). 

 

Regnvejret har hidindtil vedvaret meget stærkt og gjort høbjærgningen vanskelig; kornet, især 

bygget (sic!) lider og meget derved og ligger mange steder på markerne nedslaget, man håber dog, 

om Gud vil give tørt og blæsende vejr, at det igen skal rejse sig. I dagningen til den 21. juni faldt 

rim, og natten til den 27. juli så man det første nordlys i sommer. 

 

Assens, 14. august 1773 

 

Høsten går stærkt for sig både her og omkring på landet og er en meget velsignet høst, både i 

henseende til jordens velsignede grøde som og det gode vejr, der er og har været, siden høsten 

begyndte. 

 

Odense, 24. august 1773 

 

Denne dags morgen havde vi her en meget stærk torden med lynild fra adskillige kanter på én gang, 

hvormed fulgte en stor Plads (sic!) Regn. 

 

Viborg, 18. august 1773 

 

I går (se senere under den 16. august 1773, JER) klokken hen ved 1 slet havde vi her et forfærdeligt 

uvejr. En længe vedvarende, skønt ikke meget stærk torden kom fra vesten til østen med en heftig 
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orkan, som forårsagede en stor mængde hagl af størrelse som en valnød, hvilket gjorde på adskillige 

steder skade. Men hen imod klokken 3 kom endnu en langt værre orkan med den stærkeste regn. 

 

Helsingør, 23. august 1773 

 

Den 20. august stærk storm og god vind af VSV. 

 

Den 21. august stærk storm. 

 

Sæden heromkring er vel og tørt bragt i hus udi det behagelige vejr, vi nu en tid har haft. 

 

Ærøskøbing, 23. august 1773 

 

Natten mellem den 19. og 20. august slog torden og lynild ned i Gruben-møllen uden for 

Ærøskøbing. Henimod morgenstunden indtrådte et endnu langt værre tordenvejr med overmåde 

stærk regn. 

 

Horsens, 20. august 1773 

 

Lynild har i dag slået ned i en herregård, som hedder Rasch og tilhører cancelliråd Bjørn. 

 

Helsingør, 27. august 1773 

 

Den 25. august om eftermiddagen kl. 6 liden vind af SSØ. 

 

Den 27. august SØ-vind. 

 

Beklagelser over at der ikke kommer varer fra den nye høst til byen - enhver sørger først for sig 

selv, førend købstadsmændene i Helsingør, som her trænger formedelst den stærke skibsfart, der gør 

alting særdeles dyrt for borgerskabet. 

 

Odense, 27. august 1773 

 

Natten efter det hårde tordenvejr den 20. august kl. 12 rejste sig en forskrækkelig storm som orcan, 

der nedslog tagstene og beskadigede en del vinduer. 

 

Viborg, 16. (sic!) august 1773 

 

I går havde vi det skrækkeligste uvejr, man i mange år kan erindre sig. Efterat det fra morgenen 

tidlig af og til middag havde tordnet med vestlig vind og meget hårdt vejr, trak der ved middagstid 

stærke tordenskyer op, hvorpå det med ét begyndte så heftig at tordne og lyne, at der intet ophold 

var imellem slagene. Der faldt og på samme tid, blandt den stærke regn så stor en mængde hagl, at 

de næsten skiulede jorden. Mange af dem var så store som nødder, en del endnu større, og da de 

vare geleidede med stærke hvirvelvinde beskadigede de på mange steder vinduerne. Efterat dette 

vejr havde varet ½ time, sagtnedes det, og luften blev klar, men begyndte en times tid efter meget 

græsseligere end før. Med tordenen og regnen fulgte så skrækkelige hvirvel- og kastevinde, at 

træerne derved bleve omkastede, frugten afslaget, mange tagstene nedslagne af husene, og det som 
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var det værste, den på marken stående og næsten modne sæd ynkelig nedslagen. Dette uvejr varede 

en god ½ time og tordenen 2 timers tid længere. 

 

Fåborg, 27. august 1773 

 

Natten mellem den 19. og 20. august kl. 12 begyndte et hårdt vejr med torden og lynen, som varede 

indtil kl. 3, da det sagtnedes noget. Kl. 7 om morgenen begyndte det igen og var overmåde stærkt. 

 

Helsingør, 30. august 1773 

 

Den 27. august SØ-vind. 

 

Den 28. august om eftermiddagen gik vinden i NV. 

 

Helsingør, 3. september 1773 

 

Den 1. september ØNØ-vind. 

 

Den 3. september natten til i dag SØ-vind. 

 

Der har ikke været så mange sild i Sundet og straks uden for Kronborg, som nu, i de sidste 20-25 år. 

 

Metz, 25. august 1773 

 

Den overalt så velsignede høst… 

 

Helsingør, 13. september 1773 

 

Den 13. september god vind af VNV.  

 

I går stærk storm og meget højvande. 

 

Helsingør, 27. september 1773 

 

Den 24. september SSØ-vind. 

 

Den 27. september VSV-vind. 

 

Helsingør, 4. oktober 1773 

 

Fra Falster er indløbet efterretning om, at uagtet sæden i alle provinser så extra skøn er udfaldet, 

fandtes dog på Falster en tredjedel mindre end forrige år i skæppen, hvilket er utroligt at være sandt. 

 

Helsingør, 8. oktober 1773 

 

Den 4. oktober SØ-vind. 
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Helsingør, 11. oktober 1773 

 

8. oktober SØ-vind. 

 

9. oktober ØSØ-vind. 

 

11. oktober liden vind af VSV. 

 

Helsingør, 15. oktober 1773 

 

Den 12. oktober om eftermiddagen fik vi her en stærk storm af SSV, der varede til kl. 12. 

 

Helsingør, 18. oktober 1773 

 

Den 15. oktober NV-vind. 

 

Den 18. oktober NV-vind. 

 

Helsingør, 25. oktober 1773 

 

En skipper har klaret turen fra Bordeaux på kun 13 dage. 

 

Den 24. oktober SSV-vind. 

 

Helsingør, 5. november 1773 

 

Den 3. november SSV-vind. 

 

Den 4. november særdeles stærk storm af SØ. 

 

Den 5. november SØ-vind og godt vejrlig. 

 

Udtog af skrivelse fra Holum stift i Island, 18. september 1773 

 

Næstafvigte vinter var overmåde streng fra mikkelsdag til påske. Foråret var meget koldt indtil den 

6. juni. Siden har sommeren været meget fugtig, så høet, som har været indsamlet, er meget 

fordærvet. Ved mikkelstider samt i november måned indfaldt heftig storm og overmåde megen sne. 

 

Helsingør, 12. november 1773 

 

Den 8. november storm 

 

Den 12. november stærk storm af SØ. 

 

Helsingør, 15. november 1773 

 

Den 15. november SSØ-vind. 
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Helsingør, 19. november 1773 

 

Den 16. november ØSØ-vind. 

 

Den 19. november SØ-vind. 

 

Helsingør, 22. november 1773 

 

Den 20. november god vind af SØ. 

 

Den 22. november stærk storm af ØSØ. 

 

Sallingland, 4. november 1773 

 

Kornhøsten i disse og omliggende egne var overmåde rig og ikke alene laderne ere fulde, men 

kornstakkene ere og store og mange. 

 

Nogle mene, at dette år kan regnes blandt de frugtbareste i dette århundrede. Vejrliget var den meste 

tid af høsten meget slet og i 5 uger få dage med bestandig tørvejr, så at ikke her overalt blev 

indhøstet før 8 dage før mikkelsdag. Ofte indfaldt og stærke stormvinde, som på nogle marker 

gjorde megen skade, især på havren. Regnvejret har hidindtil vedholdet meget stærkt med 

bestandige sydlige vinde, dog uden stor hindring for rugsæden, som i betimelig og sædvanlig tid 

blev lagt. Formedelst den våde høst blev megen rug ubrugelig til sæd, hvorved sæderugen blev 

dyrere, end man havde forventet og kostede 12-14 mark pr. td., brødrug koster nu 10 mark, byg 1 

rdr. Af kål er her stor overflødighed, men kød er så uhørligt dyrt, at få formår at betale det, flæsk er 

og i overmåde høj pris, og vil uden tvivl blive højere, da svin her i egnen ikke kan blive fedet nu 

uden ved det bare korn, hvilket man holder for et stort tab. 

 

Den 4. november ved aftens tid havde vi i denne egn en uformodentlig heftig orcan af SSV. 

 

Helsingør, 26. november 1773 

 

Den 25. november ØSØ-vind. 

 

Den 24. (?) november meget stærk storm af ØSØ. 

 

I lang tid har vi haft vind af ØSØ, der hindrer skibe i at komme til Helsingør med proviant. 

 

Helsingør, 29. november 1773 

 

Den 27. november SV-vind. 

 

Den 29. november SV-vind. 

 

Helsingør, 3. december 1773 

 

Den 2. december VSV-vind og stærk storm. 
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Berlin, 25. november 1773 

 

Den forhen ommeldte komet lader sig endnu se her, og træder ind i det stjernebillede, som kaldes 

Berenices Hovedhår. Den er stor, men langt borte. 

 

Helsingør, 6. december 1773 

 

Den 6. december SSØ-vind. 

 

Helsingør, 13. december 1773 

 

Den 10. december ØSØ-vind. 

 

Den 12. december god vind af ØSØ. 

 

Den 13. december NNV-vind. 

 

Helsingør, 17. december 1773 

 

Den 16. december ØNØ-vind. 

 

Vi har nu på 8 dage haft et meget mildt vejr. Fra Göteborg berettes, at der i forrige uge i 2 dage er 

faldet en stor mængde sne med stærk nordenvind og frost. 

 

Helsingør, 20. december 1773 

 

Den 19. december ØSØ-vind. 

 

Det milde vejr kontinuerer endnu daglig. 

 

Helsingør, 27. december 1773 

 

Den 26. december god vind af ØNØ. 

 

Prisen på ferske sild er den laveste i 30 år (på grund af de store fangster, JER). 

 

Helsingør, 31. december 1773 

 

Den 29. december NV-vind. 
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 vind tryk  

Januar 1773 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nø 749,4 Regn og slud, om aftenen sne og frost 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

-2,5 

2 n 759,6 Frost og sne 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

-3,6 

3 uvis 762,5 Frost og sne.  -2,8 

4 v 775,4 Frost og sne. Fået min kvartalsløn, efter afkortning 521 rdr. Optaget 300 rdr. på 

den nye. Gud er riig. 

-2,2 

5 nv 764,8 Tøvejr  1,7 

6 v 775,2 Tøvejr  2,2 

7 v 771,8 Tøvejr. Mühlenpfort er mistænkt for at have begået et falsum ved tallotteriet, 

hvorfor jeg måtte advare ham mod indtil videre at vise sig i kancelliet (JER, han 

var kopist i Luxdorphs kontor). 

Helsingør: ”stærk storm, fortsat mildt vejr” 

 3,3 

8 v 766,8 Tøvejr  5,8 

9 v 769,6 Tøvejr  5,0 

10 v 762,8 Klart vejr med fugtighed og kulde  2,9 

11 sv 762,8 Klart vejr med fugtighed og kulde  3,7 

12 nv 756,0 Klart vejr med fugtighed og kulde  2,3 
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13 n 763,4 Frostvejr og sne. Møde i kancellikollegiet, hvor Schumacher var fraværende, 

han er blevet amtmand i Segeberg. Det siges, at Hoyer også skal fjernes. 

Korsør: ”slem storm med snefald” 

-0,5 

14 v 751,6 Atter tø og fugtigt vejr  2,0 

15 s 751,0 Tø og fugtigt vejr. Hørt efter begæring i Nikolaj kirke catechet Sinding. Han 

prædiker grundigt, men noget for blomstrende. Han kan ikke aflægge den jyske 

dialekt. 

 0,0 

16 uvis 764,6 Frost og sne 

Elstrup på Als: ”begyndt at fryse igen og der kom også nogen sne, men det holdt 

ikke længe ved” 

-5,2 

17 sø 759,4 Klart vejr og frost. Nordlys aftenen før. I Helliggejst kirke kom hr. Hansen med 

en smuk omtale af begivenhederne den 17. januar (1772). 

Helsingør: ”tyk luft og stærk storm” 

-1,6 

18 sø 745,2 Klart vejr og frost. Atter nordlys. Prinsesse Louise nedkom om natten med en 

prinsesse. 

Helsingør: ”østsydøstenstorm” 

 1,2 

19 sv 760,8 Klart vejr og frost  2,5 

20 sv 755,0 Stærk regn. Schumacher tog afsked.  4,3 

21 v 763,0 Fugtigt vejr, regn om natten 

Ålborg: ”vejret har været stormende i nogen tid” 

 4,2 

22 v 762,5 Fugtigt vejr 

Elstrup på Als: ”det begyndte at fryse og holdt ved i lang tid, dog var den ikke 

særlig streng” 

 4,0 

23 nv 765,2 Fugtigt vejr 

Helsingør: ”vejret har været stormende i 14 dage” 

 1,7 

24 s 762,0 Klar himmel med blæst 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

 3,0 

25 v 748,8 Klar himmel med blæst  5,2 

26 v 758,8 Klar himmel med blæst  4,3 

27 uvis 763,2 Fugtigt vejr, om morgenen tåge. Hoyer bliver amtmand.  2,5 

28 sv 749,8 Fugtigt vejr. Gjort kur hos kronprinsen kl. 5½ og siden været ved prinsessen af  3,2 
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Hessens dåb, hun blev døbt Juliana Louisa Amalia. 

29 nv 756,6 Regn og sne. Gjort kur. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

 0,2 

30 nø 758,6 Stærkt snefald og begyndelse til frost -3,6 

31 n 769,8 Klart vejr og rå frost. Man har spået, at den skulle vedvare. -5,6 

 

Januar 1773 

Temperatur: 1,2 gr. C 

Tryk: 760,8 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Februar 1773 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 v 765,6 Klart vejr, stærk kulde og blæst   -6,8 

2 nø 766,6 Klart vejr, stærk kulde og blæst -10,8 

3 n 784,0 Klar himmel og solskin med stærk frost -12,2 

4 sv 783,2 Klar himmel og solskin med stærk frost, men mildere   -4,4 

5 nø 775,4 Klar himmel og solskin med frost, men mildere    0,4 

6 n 778,0 Klar himmel med frost, men mildere   -0,9 

7 uvis 774,6 Mildt vejr, rimtåge og noget snefald 

Korsør: ”ingen is” 

  -1,3 
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8 ø 776,0 Mildt vejr med blæst   -2,6 

9 ø 777,2 Mildt vejr med blæst. Hoyer dør om natten af colica og miserere.   -3,3 

10 ø 779,2 Frost og blæst. Kongen tager banken til sig.   -0,4 

11 ø 784,2 Frost og blæst   -1,7 

12 ø 782,2 Frost og blæst. I kancellikollegiet refererede jeg de norske sager.   -2,3 

13 uvis 781,4 Frost og blæst   -1,3 

14 sv 775,2 Frost og tynd sne   -1,3 

15 sv 768,4 Tøvejr    0,2 

16 sv 772,8 Tøvejr    0,6 

17 sø 773,8 Tøvejr 

Salling: ”stærk, men kortvarig kulde først i februar måned” 

   0,7 

18 s 777,5 Tøvejr. Om eftermiddagen blev det om kancelliet (dvs. kancelliets nye struktur) 

refereret, og prinsen tog det til sig. 

Salling: ”i den sidste uge meget mildt, stille og tåget” 

 -0,9 

19 sø 775,4 Frostvejr 

Helsingør: ”siden den 5. februar vinde af sydøst og sydvest” 

 -2,1 

20 ø 771,2 Frostvejr 

Helsingør: ”ingen is af betydning i denne vinter” 

 -0,9 

21 sø 766,4 Klar luft med blæst og ligesom tøvejr   0,6 

22 sv 761,4 Tøvejr og tåget vejr   1,7 

23 sø 756,6 Råt og fugtigt vejr, siden blæst og regn   1,3 

24 s 735,2 Regn og blæst. Om aftenen til Langebecks bryllup sammen med bl.a. Rheders 

og Hielmstiernes og Suhm alene, i alt 32 personer. 

  3,1 

25 v 754,0 Fugtigt vejr   1,9 

26 s 763,2 Fugtigt vejr. Været med Rottbøll i den botaniske have.   0,3 

27 sø 755,2 Regn og fugtigt vejr   1,9 

28 v 762,5 Regnvejr    3,7 

 

Februar 1773 

Temperatur: -1,3 gr. C 

Tryk: 770,6 mm Hg 
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 vind tryk  

Marts 1773 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 v 768,6 Regnvejr  2,0 

2 sø 758,8 Regnvejr 

Helsingør: ”god vind af sydøst” 

 2,6 

3 s 763,8 Tøvejr og solskin  4,1 

4 s 763,2 Tøvejr og solskin  3,9 

5 sø 761,2 Tøvejr og solskin  3,7 

6 n 764,2 Tøvejr og solskin 

Oslo: ”fortsat stærk is ved Oslo” 

 3,0 

7 n 771,0 Solskin og frostvejr. Om aftenen kl. 7 var Aagaard og jeg oppe hos arveprinsen 

for at takke ham. Det er en velsignet herre, som kan betage frygt og forøge res-

pekt for sig. 

 0,7 

8 sv 774,8 Solskin og frostvejr  0,6 

9 ø 774,5 Solskin og frostvejr  0,7 

10 nø 774,5 Solskin og frostvejr  1,7 

11 nø 783,2 Solskin og frostvejr  0,7 

12 n 782,8 Solskin og frostvejr 

København: ”i disse dage det højeste barometertryk siden i december 1762” 

 0,4 
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13 nv 776,0 Solskin og frostvejr  0,9 

14 nv 763,0 Tørvejr og tyk luft  3,0 

15 nv 748,8 Tørvejr og tyk luft  3,0 

16 sv 760,2 Solskin og skarp frost. Frk. Hielmstierne forloves med baron Rosencrone. -1,8 

17 nv 752,6 Solskin og nordenvind med frost -0,8 

18 n 760,8 Solskin og nordenvind med frost  0,4 

19 sv 763,0 Solskin og frost -0,4 

20 sø 766,2 Solskin og frost 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

-2,0 

21 sø 763,0 Solskin, frost og snefald. I Vor Frue kirke. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

-1,1 

22 s 770,8 Solskin, frost og snefald 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

 0,6 

23 v 763,0 Tøvejr med småregn. Solformørkelse, størst kl. 05,58, kort efter solens opgang, 

da lidt over halvdelen formørkedes, sluttede kl. 7,04.  

 5,2 

24 sv 765,8 Tøvejr  6,4 

25 s 759,5 Regnvejr 

Elsmark på Als: ” imellem den 24. og 25. marts om natten kl. 10 så jeg et tegn 

på skyen, som skinnede fra østen til sydvest ligesom en regnbue, men som hav-

de en farve ligesom et norblos (nordlys?, JER), Gud i nåde forlad os vore syn-

der” 

 4,1 

26 nv 748,6 Regnvejr. Kongen tager tallotteriet til sig. 

Helsingør: ”stærk vestnordvestenstorm, frost og stærkt snefald” 

 3,1 

27 n 754,2 Sne, frost og blæst 

Helsingør: ”fortsat storm og snefald” 

-1,5 

28 n 769,5 Solskin og skarp frost. I Helliggejst kirke. -2,9 

29 sv 772,4 Solskin og skarp frost  0,5 

30 sv 772,0 Solskin og skarp frost -0,8 

31 sv 757,0 Tøvejr, om eftermiddagen regn. Om aftenen med Suhm på komedien og set 

”Kiærlighed uden Strømper”. Min brevtaske blev stjålet af min lomme. 

 2,0 
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Marts 1773 

Temperatur: 1,4 gr. C 

Tryk: 765,4 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

April  1773 

 

Vejrligsobservationerne fra den 2.-18. april er fra orlogsskibet ”Den Prægtige” 

fortøjet ved København ud for Trekroner. 

Vejrligsobservationerne fra 19.-30. april er fra fregatten ”Søeridderen” fortøjet 

ved København uden for bommen i Nyløbet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer 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, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservation fra den 1. april er fra Holmen, foretaget kl. 12 og gengivet i de 

samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sø 749,2 (K) tøvejr 1,3 

2 s 750,6 (13) s b blandet luft med snehagl (07) øsø rm blandet luft (20) var og stille 

(K) tøvejr, dog klar og kold luft. Gennemset ægtepagten mellem frk. Agnete 

(Hielmstierne) og Rosencrone. 

1,6 

3 ssv 751,0 (13) ssv b blandet luft (03) sø ll blandet luft (19) s rm klar luft 

(K) tøvejr, dog klar og kold luft 

1,6 

4 ssø 744,8 (13) ssø rm blandet luft (03) ssø rm klar luft (08) s rm klar luft (17) s 2 rm tyk 

luft og regn (20) ssv rm tyk luft og regn (24) vsv b klar luft 

(K) solskin og kold blæst, siden regn. I Helliggejst kirke. 

3,1 

5 ssø 746,4 (13) ssø rm optrækkende luft med regn (03) ssø b klar luft (08) sø b diset luft 

(21) s rm tyk luft og regn (24) sv ll tyk luft og regn 

5,1 
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(K) regnvejr. Fået min kvartalsløn 583 rdr. efter det mig givne tillæg. 

6 s 752,0 (13) s m overtrukken grå luft (04) ssv rm blandet luft (08) sv rm blandet luft 

(23) ssø m blandet luft 

(K) regnvejr 

Elsmark på Als: ” sået ærter” 

6,2 

7 ssv 757,6 (13) ssv laber grå luft (04) sø m blandet luft (08) s m blandet luft (20) var laber 

grå luft 

(K) regnvejr 

Nibe: ” usædvanligt mildt og godt vejr i april” 

6,7 

8 s 765,6 (13) s b blandet og tyk luft med regn (02) vnv ll blandet luft (07) sv b blandet 

luft (21) nv mest stille blandet luft 

(K) forårsregn 

5,5 

9 nnø 774,5 (13) nnø b klar luft (05) var mest stille med tåge (09) ønø ll diset luft (18) n b 

klar luft 

(K) solskin og mildt vejr 

Helsingør: ”i nogle dage meget behageligt forårsvejr” 

4,5 

10 stille 770,6 (13) stille klar luft (04) nø b blandet luft (08) nø b klar luft (21) nv ll klar luft 

(K) solskin og mildt vejr. Kommissorium om at tage en tysker i forhør, som 

havde solgt forbudte statsskrifter i Helsingør (ifølge Nystrøm drejede det sig om 

oldenburgeren Herman Ludolph Bardewijck. Man fandt forbudte bøger hos ham 

i København, men kunne ikke konstatere nogen ”ond hensigt”, og han slap med 

at blive forvist fra kongens riger og lande). 

Elstrup på Als: ”såede vi ærter, de kunne ikke sås på de tilforn pløjede agre, for-

di det var skident” 

5,1 

11 ssv 765,2 (13) ssv b blandet luft (03) nnø ll klar luft (08) ø b overtrukken luft (21) ssø m 

tåge 

(K) tyk luft med regnskyer 

Helsingør: ”god vind af sydøst” 

4,2 

12 ssø 759,8 (13) ssø m blandet luft (01) sø rm tyk tåge (08) sø m diset luft (18) ssv ll tyk luft 

med regn 

(K) solskin og forårsvejr 

5,7 

13 vnv 758,4 (13) vnv b blandet luft (01) nnv m tyk luft med regn (06) var og stille tyk luft 4,7 
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med regn (19) sv m blandet luft (23) sv b blandet luft 

(K) solskin og forårsvejr 

14 ssø 761,0 (13) ssø b klar luft (02) sv var blandet luft (05) sø b blandet luft (17) ssø m klar 

luft (23) ssø 2 rm klar luft 

(K) solskin og blæst 

Elsmark på Als: ” et stykke jord blev ryddet ved Haubos Ager” 

5,7 

15 øsø 760,8 (13) øsø rm grå luft (09) øsø rm grå luft (21) øsø rm grå luft 

(K) solskin og blæst 

Helsingør: ”god vind af østsydøst” 

4,2 

16 ø 757,4 (13) ø b klar luft (02) øsø m tåge (11) sø b grå luft (18) sø b grå luft (21) var ll 

diset luft 

(K) tyk luft. Min kone lod sig årelade. 

6,2 

17 nnø 761,4 (13) nnø ll tåge (03) stille tåge (10) n ll tåge (19) nnv b klar luft (23) n b klar luft 

(K) solskin og mild luft 

7,8 

18 stille 765,8 (13) stille klar luft (01) n b klar luft (08) nø b klar luft (18) nø b blandet luft (20) 

nnø b blandet luft (24) stille grå luft 

(K) solskin og mildt vejr. Bernsdorff bliver leder af udenrigspolitikken. 

8,1 

19 sv 761,6 (13) sv b grå luft (01) s mest stille grå luft (07) sø laber grå luft (17) vnv b blan-

det luft (20) stille blandet luft (24) v b grå luft 

(K) solskin og mildt vejr. En tur i Nærum. Spadseret i Borres Vænge, storken er 

kommet. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

Elsmark på Als: ”sået havre” 

9,3 

20 vsv 762,8 (13) vsv 2 rm grå luft (01) vsv grå luft (05) sv laber blandet luft (09) sv b blan-

det luft (15) sv 2 rm grå luft med regnbyger (18) nv 3 rm blandet luft (21) sv b 

blandet luft (24) v b blandet luft 

(K) solskin og mildt vejr 

6,6 

21 ssv 766,6 (13) ssv rm blandet luft (01) stille klar luft (07) sv laber grå luft (09) vsv b blan-

det luft (17) s m blandet luft (22) vsv m blandet luft (24) vsv m regn 

(K) mild regn og solskin, om eftermiddagen hagl 

8,2 

22 vnv 765,0 (13) vnv 3 rm blandet luft (01) sv rm grå luft (03) sv m regn (09) vnv 3 rm blan-

det luft (14) nv u grå luft (17) nv u blandet luft (19) nv 3 rm blandet luft (21) 

7,2 
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vnv 3 rm blandet luft 

(K) solskin med haglskyer 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

23 nnv 766,4 (13) nnv m blandet luft (01) vnv m blandet luft (03) vnv m grå luft med regn 

(09) nnv rm grå luft (18) nv m blandet luft (21) nnv b blandet luft 

(K) solskin og regn 

Helsingør: ”god vind af nordvest” 

6,1 

24 nnv 769,8 (13) nnv b blandet luft (01) nv m klar luft (06) nø laber klar luft (09) nø laber 

klar luft (18) nnv laber grå luft (20) stille grå luft (24) sø regn 

(K) solskin og mildt vejr. Spadseret med Aagaard og Skov på Volden. 

6,5 

25 var 765,8 (13) var regn (01) ssø b grå luft (05) nø b grå luft (08) nø b blandet luft (12) ssø 

b tordenluft (18) nø b blandet luft (21) ønø b blandet luft (23) ø m klar luft 

(K) tyk luft og regnskyer. Min kone beså kancelliet. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

6,3 

26 n 774,2 (13) n laber klar luft (01) ø m klar luft (05) sø m klar luft (10) sø laber klar luft 

(16) nnø mest stille klar luft (19) nnø m blandet luft (23) ø b klar luft 

(K) solskin og kold blæst. Bernsdorff kommer i statsrådet. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

6,3 

27 nø 774,8 (13) nø b klar luft (01) stille klar luft (05) nnø b klar luft (18) nv b klar luft (21) 

vnv laber klar luft (24) vnv laber klar luft 

(K) solskin og kold blæst 

7,5 

28 nv 764,5 (13) nv 3 rm med lynen (01) v laber klar luft (03) v laber klar luft (08) sv m grå 

luft (17) vnv 3 rm blandet luft (21) nv m blandet luft (23) vnv m blandet luft 

(K) solskin, blæst og siden nattefrost 

7,3 

29 nnv 758,4 (13) nnv u blandet luft (01) nv m blandet luft (04) nv m grå luft med lynen (10) 

nnv u blandet luft (18) nnv rm blandet luft (22) nnv m grå luft 

(K) solskin og blæst, siden regn om natten 

5,1 

30 nv 755,8 (13) nv b blandet luft (01) stille grå luft (05) nv laber grå luft (08) nnv b blandet 

luft (10) nnv m haglbyger (17) sv b blandet luft (21) ssv b grå luft (23) ssv u grå 

luft  

(K) solskin og blæst. I Helliggejst kirke. 

5,7 
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April 1773 

Temperatur: 5,6 gr. C 

Tryk: 761,3 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Maj  1773 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Søeridderen” fortøjet på Helsingør 

rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

temp. 

1 v 747,4 (13) v 3 rm blandet luft (01) ssv u grå luft med regn (05) ssv 3 rm grå luft med 

regn (07) ssv 3 rm småregn (09) nv u regnbyger(16) sv 3 rm bygeluft (18) vsv 

rm haglbyger (21) vsv m haglbyger (24) vsv m klar luft 

(K) solskin og regn 

 7,4 

2 vsv 754,0 (13) vsv b blandet luft (02) vsv m blandet luft (05) vsv m blandet luft (10) sv m 

blandet luft (17) vsv b blandet luft (21) vsv b klar luft (24) vsv b blandet luft 

(K) solskin og regn 

 6,7 

3 s 761,2 (13) s rm blandet luft (04) vsv b klar luft (08) sv laber regnbyger (18) s rm blan-

det luft (21) ssv ustadig regnbyger (24) ssø ustadig regnbyger 

(K) solskin og kold blæst. Spadseret ud af Vesterport og omkring Ladegården 

og Blåegård. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

 6,9 

4 nnø 761,8 (13) nnø laber grå luft med regn (01) ssø ustadig grå luft med regn (04) nnø b 

grå luft med regn (09) nnø laber grå luft med regn (17) stille grå luft (20) nø 

laber grå luft (22) nø b grå luft med regn  

(K) bestandig regn. Island, Grønland og Færø skal høre under det vestindiske 

 5,9 
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kammer. 

5 nv 756,8 (13) nv m blandet luft (01) nnø m grå luft (03) nø m stærk regn (05) n b grå luft 

med regn (09) nø b blandet luft (18) nnv m blandet luft (21) nv laber blandet luft 

(23) stille blandet luft 

(K) varmt vejr og regn 

Elsmark på Als: ”sået byg” 

 9,0 

6 n 747,4 (13) n m grå luft med regn (01) nnø b blandet luft (05) nnø b grå luft (10) nnø 

laber grå luft og regn (17) n m grå luft (20) nnø b regn (21) nnø b med regn, 

torden og lynen (24) nnø laber grå luft  

(K) varmt vejr og regn, om aftenen torden og lynild 

 9,6 

7 n 739,5 (13) n b grå luft med stærk regn (01) nnø laber regn (06) nø b grå luft (09) nø 

laber regn (17) var næsten stille regn (21) stille regn (23) sv laber grå luft med 

regn 

(K) fugtigt vejr. I Runde Kirke. 

10,2 

8 nv 746,4 (13) nv 2 rm grå luft (01) sv laber regn (04) sv laber tyk tåget luft med småregn 

(09) vnv laber småregn (11) vnv rm grå luft med regn (17) v 2 a 3 rm blandet 

luft (20) sv 2 a 3 rm blandet luft (23) s 2 rm regnbyger 

(K) regnvejr 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind” 

 7,1 

9 nnv 748,0 (13) nnv m blandet luft (01) ssv 3 rm regnbyger (04) vsv 3 rm regnbyger (07) sv 

3 rm regnbyger (10) sø laber regnbyger (17) nv rm blandet luft (20) vnv 2 rm 

grå luft (22) v rm regn (24) v 3 rm grå luft 

(K) regnvejr  

 6,4 

10 s 758,4 (13) s b blandet luft (01) v rm grå luft (06) nv b blandet luft (09) sv b blandet 

luft (17) ssv b småregn (20) ssø b småregn (22) ssø laber småregn 

(K) regnvejr. Vasken begyndt. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

 7,9 

11 s 758,8 (13) s b blandet luft (01) sø laber blandet luft med regnbyger (04) ssø 3 rm blan-

det luft (09) ssø laber blandet luft (18) ssv b blandet luft (20) ssv b grå luft (23) 

ssø laber grå luft 

(K) regnvejr 

12,2 

12 stille 753,8 (13) stille grå luft med regn (01) stille grå luft (04) nø laber blandet luft (08) ssv 

ll grå luft med regn (15) ssv b blandet luft (19) ssv m blandet luft (23) sv m 

10,5 
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blandet luft 

(K) regn og solskin 

13 vsv 756,6 (13) vsv u regn (01) ssv m grå luft (04) sv u grå luft (08) s u grå luft (10) sv 3 

rm småregn (18) vsv 2 rm grå luft (21) vsv m regnbyger (24) vsv rm regnbyger  

(K) regn og solskin  

Nibe: ”i 1. halvdel af maj megen nordenvind” 

 5,9 

14 v 762,8 (13) v rm blandet luft (01) sv 3 rm regnbyger (04) vsv 2 rm regn (08) vsv 2 rm 

blandet luft (16) v b blandet luft (19) ssv laber blandet luft (23) sv m grå luft 

(K) regn og solskin. I Helliggejst kirke. 

Nibe: ” 1.-14. maj meget koldt og vådt” 

 7,9 

15 sø 756,8 (13) sø u grå luft (01) ssø m grå luft (05) sø 2 rm grå luft (08) sø 3 rm grå luft 

(17) sø u regn (20) øsø 3 rm regn (23) ssø 2 rm regn 

(K) stærk regn 

Elstrup på Als: ” (indtil medio maj) var vejrligene ubestandige, regnrige og bar-

ske” 

 9,6 

16 ssv 757,4 (13) ssv laber blandet luft (01) s m regn (03) sø m tyk luft og tåge (09) sø b regn 

og tåge (19) sv b blandet luft (23) vsv b grå luft 

(N) solskin og varmt, regn om natten. Rejst med min kone til Nærum. 

Elstrup på Als: ”(midt i maj) kom der mildhed i luften, der kom af og til nogle 

tordenbyger” 

12,7 

17 nv 763,2 (13) nv m grå luft (01) sv laber grå luft (05) ssv b småregn (09) nv m blandet 

luft (16) nv b grå luft (19) nnv laber grå luft (21) stille grå luft 

(K) regnskyer og kold luft 

10,6 

18 ssv 766,2 (13) ssv b blandet luft (07) s b blandet luft (10) sø b blandet luft (17) stille blan-

det luft (21) sø laber blandet luft (23) ssø b grå luft med regn 

(K) solskin og varmt, regn om natten 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

12,2 

19 ssø 757,6 (13) ssø b blandet luft (01) øsø m grå luft med regn (04) øsø b blandet luft (09) 

sø m blandet luft (18) s b grå luft (21) ssv laber lynild (24) sv laber grå luft 

(K) solskin og varmt, om aftenen torden og lynild. Spadseret med Niels Brun til 

Frederiksberg. 

16,2 

20 nv 755,4 (13) nv m grå luft (01) ssv b småregn (04) øsø m grå luft (08) ssv b blandet luft 17,5 
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(16) n b grå luft (21) nv m grå luft (24) stille blandet luft 

(K) solskin og varmt 

21 nø 762,0 (13) nø laber klar luft (03) nnv laber blandet luft (08) vnv laber klar luft (17) n b 

blandet luft (21) stille blandet luft (24) ssø b grå luft 

(K) solskin og lummervarmt, regn om natten. Spadseret i Kongens Have og hørt 

nattergalen.  

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

16,5 

22 øsø 767,2 (13) øsø rm blandet luft (01) sø laber grå luft (07) ssø laber tyk luft med regn 

(10) øsø laber tyk luft med regn (16) øsø u klar luft (19) sø u klar luft (22) sø 2 

rm grå luft og lynild 

(N) solskin og lummervarmt, om eftermiddagen blæst, lynild om natten 

12,2 

23 øsø 762,6 (13) øsø storm diset luft (01) øsø 3 rm lynild (04) øsø 2 rm lynild (08) sø m 

blandet luft (11) øsø stormende vejr blandet luft (17) øsø storm blandet luft (19) 

øsø u blandet luft (24) øsø u klar luft 

(N) solskin og hul og stærk blæst. Spadseret i Dyrehaven. I Søllerød kirke. 

13,4 

24 øsø 760,8 (13) øsø 3 rm diset luft (01) sø 3 rm klar luft (05) øsø 2 rm diset luft (08) øsø rm 

diset luft (17) sø 3 rm diset luft (21) øsø 3 rm diset luft 

(K) solskin, varmere og blæst 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

15,2 

25 øsø 756,8 (13) øsø 2 rm diset luft (01) øsø 2 rm diset luft (04) øsø laber diset luft (09) øsø 

laber klar luft (17) øsø m diset luft (21) sø m lynild (24) sø b grå luft med lynild 

(K) solskin, varmere og blæst  

17,7 

26 n 760,0 (13) n b grå luft med torden og regn (01) ssø laber lynild (04) stille grå luft (09) 

vnv b blandet luft (17) stille blandet luft (20) ssv laber klar luft (24) sv laber klar 

luft 

(K) solskin, tordenregn og varmere 

Oslo: ”i nat torden” 

17,2 

27 s 762,2 (13) s b blandet luft (01) s laber klar luft (04) sø b klar luft (09) ssv b klar luft 

(18) sv laber med en regnbyge (21) stille blandet luft (24) nø laber blandet luft 

(N) solskin og lummervarmt. Rejst med hele mit hus til Nærum. 

16,6 

28 nnø 765,4 (13) nnø b grå luft (01) nnø laber grå luft (05) n laber regn (09) n laber grå luft 

med småregn (17) n b blandet luft (20) nv b blandet luft (23) nv m grå luft 

14,5 
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(N) regnvejr. Nattergalen slår tæt ved min have, min bedste malkeko bliver syg. 

Als: ” fra den 16. maj kom der mildhed i luften” 

29 n 769,0 (13) n b blandet luft (01) n laber grå luft (04) n laber blandet luft (09) nv b blan-

det luft (17) nnv laber blandet luft (21) nnv laber grå luft (24) nv laber grå luft 

(N) solskin, tordenskyer og varmt. Borre kom herud, han er syg af podagra, 

skørbug og brystsyge. 

16,9 

30 n 772,2 (13) n b klar luft (01) nø laber blandet luft (05) nnø laber blandet luft (09) var 

laber klar luft (17) nv m klar luft (20) nv b blandet luft (23) sv b klar luft 

(N) solskin og varmt. Spadseret med min kone til Dyrehaven. I Søllerød kirke. 

17,0 

31 s 773,0 (13) s laber klar luft (01) sv laber klar luft (05) ssv laber klar luft (09) ssv laber 

klar luft (18) n laber klar luft (21) stille klar luft (24) vnv b klar luft 

(N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. 

18,4 

 

Maj 1773 

Temperatur: 11,9 gr. C 

Tryk: 758,6 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juni 1773 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Søeridderen” 1.-17. juni fortøjet ved 

Helsingør rhed, 18.-20. juni under sejl til København, 21.- 29. til ankers i 

Kongedybet og 30. juni under sejl mellem Stevns og Møn.  

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

temp. 

1 nø 769,0 (13) nø b klar luft (01) vnv laber klar luft (06) v laber klar luft (09) v laber klar 

luft (16) nv b klar luft (19) nnv b klar luft (23) nv laber klar luft 

18,4 
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(K) solskin og varmt 

2 s 759,5 (13) s b klar luft (01) nnv laber klar luft (05) sv laber klar luft (09) s b klar luft 

(17) s b grå luft med en regnbyge (20) ssv b lynild (23) s laber lynild 

(K) solskin og varmt, om aftenen tordenregn 

19,6 

3 nv 750,4 (13) nv b grå luft med småregn (01) ssv laber lynild (04) vnv b lynild (09) nv b 

lynild (12) vnv b regn (18) vnv m grå luft (21) vnv rm grå luft (24) vnv 2 rm grå 

luft 

(N) tyk luft, regn, blæst og kulde. Beringskiold anmoder om pas til at rejse gen-

nem Sverrig til Rusland. Kgl. ordre om at han ikke må forlade Møn, før hans 

beskyldninger mod Moesting er afklarede. 

11,9 

4 vnv 757,0 (13) vnv 3 rm blandet luft (01) vnv 2 rm grå luft (04) vnv 3 rm grå luft (09) vnv 

ustadig blandet luft (17) nv rm blandet luft (21) vsv m blandet luft (24) vsv 2 rm 

grå luft 

(N) tyk luft, regn, blæst og kulde. Majroserne springer ud. 

Helsingør: ”stærk nordvestenstorm” 

10,8 

5 vnv 753,4 (13) vnv u blandet luft (01) vsv 3 rm tyk luft og regn (05) vsv ustadig bygeluft 

(08) vnv u bygeluft (17) nv 2 rm blandet luft (21) nv laber klar luft (24) vnv b 

klar luft 

(N) solskin og mildere vejr. Spist hos Borres om aftenen. 

11,3 

6 vnv 763,2 (13) vnv b blandet luft (01) vnv laber diset luft (05) vsv laber diset luft (09) nv b 

grå luft (17) sv b blandet luft (21) vsv b blandet luft (24) vsv m grå luft 

(N) solskin, kølig luft og driveskyer. I Søllerød kirke. Spadseret med min kone 

henimod Søllerød. 

11,3 

7 vnv 750,4 (13) vnv 3 rm grå luft (01) sv rm grå luft (03) sv 3 rm tyk luft og regn (09) sv 3 

rm tyk luft og regn (14) vnv u grå luft (21) vnv u grå luft 

(N) blæst med stærke byger samt usædvanlig kulde. Fra sidst i maj har det været 

ondt vejr og hagl. 

  9,9 

8 nv 752,0 (13) nv 3 rm blandet luft (01) vnv 3 rm grå luft og regnbyger (04) nv 3 rm grå 

luft og regnbyger (11) nv 2 a 3 rm blandet luft (16) nnv 2 rm klar luft (20) nv b 

klar luft (24) vnv m klar luft 

(K) solskin, blæst og mildere luft 

Helsingør: ”stærk nordvestenstorm” 

10,6 

9 nnv 761,0 (13) nnv m klar luft (01) v b klar luft (04) vnv laber diset luft (08) nnv b klar 12,9 
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luft (17) n m klar luft (20) nv b klar luft (24) nnv laber blandet luft 

(K) solskin og mildt vejr 

10 nnø 764,0 (13) nnø b blandet luft (01) nnv laber klar luft (04) nv laber klar luft (09) ssv 

laber klar luft (17) nnø laber blandet luft (20) ssv b blandet luft (24) ssv b grå 

luft 

(N) solskin og mildt vejr. Spist hos Borres om aftenen. 

Helsingør: ”vindskift fra østnordøst til nordvest til sydøst” 

13,4 

11 sv 761,2 (13) sv b tyk luft og regn (01) ssv b blandet luft (04) ssv laber grå luft (09) s b 

grå luft (17) s b tyk luft og regn (21) sv b tyk luft og regn (24) stille tyk luft og 

regn 

(N) regnvejr. Flodbrud af Glommen gør skade i Østerdalen. Doktor Lange spiste 

til middag og prøvede vandet i min kilde og gadebrønden. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

12,5 

12 stille 760,0 (13) stille tyk luft og regn (02) n mest stille tyk luft og regn (05) nnø ll tyk luft 

og regn (09) øsø b tyk luft og regn (17) stille grå luft (20) nv laber blandet luft 

(24) stille grå luft 

(N) regnvejr, om eftermiddagen solskin. Herskabet rejste til Fredensborg. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind og sommervejr”   

12,6 

13 stille 761,0 (13) stille blandet luft med regnbyger (01) stille grå luft (04) øsø laber grå luft 

og regn (07) øsø laber grå luft (10) stille grå luft og regn (19) sø b blandet luft 

(24) ø b grå luft 

(N) regnvejr. I Søllerød kirke. 

13,5 

14 nv 764,2 (13) nv b blandet luft (01) ønø b grå luft (04) ønø laber blandet luft (08) sv ll 

blandet luft (10) sv ll blandet luft (18) nv b klar luft (21) nv ll klar luft (24) nnø 

laber klar luft 

(N) solskin og varmt. Rheder, Thurah og fruer, Borre, frue, begge døtre, begge 

jfr. Hyllested og jfr. Wöldike, Suhm, frue og søn, hr. Treschow med datter og 

Friis Rottböll spiste her om middagen, som var vores 25 års bryllupsdag. 

14,3 

15 stille 762,8 (13) stille blandet luft (01) stille klar luft (04) stille klar luft (07) stille klar luft 

(15) sø m med én regnbyge (17) sø m grå luft med torden og regn (20) sø b tåget 

luft (24) ssv laber tyk tåget luft 

(Fredensborg) solskin og varmt med torden og regn. Rejst med min kone og 

Niels Brun til byen og derfra om eftermiddagen til Fredensborg. Besøgt Guld-

berg. 

15,1 
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16 var 759,2 (13) var b grå luft og regn (01) ssv laber tyk tåget luft (05) sø laber småregn 

(10) ssø b laber småregn (16) var laber blandet luft (20) stille klar luft 

(K) regnvejr. Rejst til byen om middagen. 

16,1 

17 sø 763,4 (13) sø b blandet luft (01) ssv ll blandet luft (04) sø laber diset luft (07) ssv ll 

tyk tåget luft (10) ssø ll tåget luft (17) sv ll blandet luft (21) øsø laber blandet 

luft (23) ø laber blandet luft 

(N) solskin og varmt. Spist om aftenen hos Borres med Thalbitzer. 

Helsingør: ”i disse dage regn og varme” 

16,5 

18 sø 754,5 (13) sø m blandet luft (01) sø b blandet luft (06) sø rm småregn (09) ssø rm grå 

luft (17) sv b blandet luft (21) vnv laber grå luft 

(N) regnvejr om formiddagen, om eftermiddagen varmt og solskin. Spadseret 

gennem Dyrehaven til stranden. 

17,0 

19 nv 761,0 (13) nv b grå luft (01) nv b grå luft (04) nnv b grå luft (09) nv b grå luft (16) n b 

regn (19) n rm tyk luft og regn (24) nv m grå luft 

(N) bestandig regn. Spist om aftenen hos Borres. 

13,0 

20 nnv 765,0 (13) nnv m blandet luft (01) nnv m grå luft (02) nnv m regnbyger (05) nnv m 

grå luft (09) nnv m grå luft (17) nnv m grå luft (21) nnv m blandet luft (24) nnv 

b grå luft 

(N) tyk luft med regnskyer og blæst. I Søllerød kirke. 

13,1 

21 nv 764,8 (13) nv rm grå luft (01) nnv m grå luft (04) nnv m regn (09) nv rm grå luft og 

regn (19) n 2 rm grå luft (24) n rm blandet luft 

(N) bestandig regn og kold blæst 

Salling: ”om morgenen rim” 

11,9 

22 nnø 762,8 (13) nnø ll diset luft (01) n m grå luft og regn (05) nø b regn (09) nø laber diset 

luft og lidt småregn (17) øsø m diset luft (20) øsø b diset luft (24) øsø b diset 

luft 

(K) tyk luft og regnskyer 

16,1 

23 ssv 767,0 (13) ssv laber diset luft (01) øsø b tåget luft (05) sø laber diset luft (09) stille di-

set luft (17) vsv laber diset luft (20) stille diset luft (23) stille tyk luft 

(K) driveskyer og regn. Besøgt styrmand Junge og set hans journaler. 

17,3 

24 stille 768,0 (13) stille klar luft (04) stille blandet luft (08) nø ll diset luft (10) nnø laber klar 

luft (17) s ll klar luft (20) stille klar luft (24) stille klar luft 

(N) solskin, varmt og torden. Rejst med min kone til Nærum og kørt forbi Kil-

17,9 
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den. 

25 n 762,4 (13) n ll klar luft (04) nø ll diset luft (07) ønø ll klar luft (10) nnv ll klar luft (15) 

ssø laber tyk luft torden og regn (18) stille grå luft (21) ø laber grå luft (23) ø b 

klar luft 

(N) solskin, varmt, torden og en stænk regn. Gået med min kone til Øverød og 

hjem igen.  

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

16,8 

26 øsø 752,6 (13) øsø m blandet luft (01) ønø b klar luft (05) ø b grå luft (09) ø m blandet luft 

(17) sø rm grå luft (21) øsø 2 rm regn (24) sø 2 rm regn 

(N) kold blæst og stærke regnbyger. Spist om aftenen hos Borres. 

Helsingør: ”god vind af østnordøst” 

16,4 

27 sø 748,6 (13) sø b blandet luft (01) sø 3 rm tyk luft og regn (04) ø 2 rm tyk luft og regn 

(09) sv laber blandet luft (17) s m én regnbyge (20) sø b grå luft (24) s b blandet 

luft 

(N) solskin, tordenskyer og regnbyger. I Søllerød kirke. Spist til middag hos 

Suhms. 

15,4 

28 vsv 750,6 (13) vsv 2 rm blandet luft regnbyger (01) sv b blandet luft (04) vsv b blandet 

luft (07) vsv b blandet luft (10) vsv rm regnbyger (17) ssv rm blandet luft (20) 

sv m blandet luft (24) sv m blandet luft 

(K) regnvejr og solskin 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

15,6 

29 ssø 750,8 (13) ssø m blandet luft (04) sv b blandet luft (07) sv b blandet luft (10) sv m 

blandet luft (17) sv b blandet luft (20) sv laber blandet luft (24) vsv m blandet 

luft  

(Fredensborg) regnvejr og solskin. Rejst til Fredensborg med Hennings. 

17,0 

30 sv 753,4 (13) sv b grå luft (01) nv m blandet luft (04) nv grå luft og regn (07) nv m grå 

luft (10) vnv laber grå luft (16) sv rm grå luft (19) sv b grå luft (24) vsv laber 

grå luft 

(K) regnskyer og varmt. Refereret i statsrådet. Rejst til byen med baron Gulden-

crone og Hennings og besøgt Wasserfall i Søllerød på vejen. 

13,9 

 

 

Juni 1773 

Temperatur: 14,4 gr. C 

Tryk: 759,1 mm Hg 
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 vind tryk  

Juli 1773 

 

Vejrligsobservationerne fra 14.- 23. juli er fra orlogsskibet ”Grønland” uden for 

Kastelspynten. Vejrligsobservationerne fra 24.-31. juli er fra orlogsskibet ”Den 

Prægtige” fortøjet i Renden ved København. Vejrligsobservationerne den 1. juli 

fra Stevns/Møn er fra fregatten ”Søeridderen”. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne 1.-13. juli er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de 

samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 758,6 (N) solskin og regn om eftermiddagen. Spist om aftenen hos Borres med Talbit-

zer. 

Stevns/Møn: ”(01) sv ll grå luft (05) s laber grå luft (06) s laber overtrukken luft 

(09) øsø b grå luft” 

Elstrup på Als: ” i første uge af juli var vejret regnrigt, i anden uge af juli var det 

ønskeligt vejr hver dag” 

16,3 

2 uvis 769,6 (N) regn, blæst og råt vejr 15,3 

3 ø 762,4 (N) regn, blæst og råt vejr, som om eftermiddagen forandrede sig. Spist om af-

tenen hos Borres. 

16,4 

4 nø 763,4 (N) solskin, varme og blæst. I Søllerød kirke. Spist middag og aften hos Borres. 

Skrevet et promemoria til sognefoged Lars Nielsen (JER, Luxdorphs efterfølger 

som ”vejrhelt”, se bogen ”Fimbulvinter og revolutionssommer”) om at lade ef-

tersøge Niels Axelsens steddatter Johanne, som med en soldat har været her i 

byen i nat og stjålet rundt omkring. Hun blev senere pågrebet om aftenen i Dy-

rehaven. 

18,0 
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5 sv 755,2 (N) solskin, regnskyer og en stænk regn. Slået høet på toften.  17,4 

6 sø 748,8 (K) solskin, regnskyer og en stænk regn 14,5 

7 s 750,2 (K) solskin og varmt 14,6 

8 s 762,2 (N) solskin og varmt. Spist om aftenen hos Borres med Thalbitzer og sejlet over 

til holmen. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

17,1 

9 uvis 765,8 (N) solskin og varmt 

Helsingør: ”god vind af sydøst” 

18,0 

10 n 767,2 (N) solskin og varmt. Min kvie fik en tyrekalv. 18,6 

11 nv 768,6 (N) blæst og driveskyer. Sat høet i stak. I Søllerød kirke. Spadseret med min ko-

ne over Nymølle til Ørholm og besøgt Rheders samt med Suhm over Søllerød 

hjem. 

15,0 

12 nv 769,0 (K) solskin og varm blæst 

Elsmark på Als: ” slog jeg græs i vor Haumay” 

18,1 

13 nv 767,4 (Fredensborg) solskin og varm blæst. Været om aftenen på koncerten. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

17,9 

14 v 761,4 (13) v ll blandet luft (07) v laber tyk overtrukken luft (09) vnv laber tyk over-

trukken luft (16) nnø mest stille blandet luft (22) nnv b blandet luft 

(K) solskin og varmt 

Helsingør: ” i disse dage meget godt vejr” 

17,1 

15 nnv 765,0 (13) nnv b blandet luft (01) nnv laber blandet luft (05) nnv laber blandet luft 

(09) nv laber klar luft (20) nnv b blandet luft (22) nnv laber blandet luft 

(N) solskin og varmt med regnskyer. Kørt høet ind. Spist om aftenen hos Borres 

med Thalbitzer. 

14,4 

16 nv 770,6 (13) nv stiv m blandet luft (01) nv b blandet luft (04) vnv b blandet luft (07) nv 

m blandet luft (16) vnv stiv m blandet luft (20) vnv b klar luft (23) v b klar luft 

(N) regnskyer og siden solskin 

15,0 

17 nnv 771,0 (13) nnv b blandet luft (06) nv m blandet luft (09) nv stiv m blandet luft (16) nv 

b blandet luft (20) nv ll klar luft 

(N) solskin og varmt. Spist om aftenen hos Borres. 

15,9 

18 ssø 769,8 (13) ssø b klar luft (02) stille klar luft (08) ø ll blandet luft (21) ssø b klar luft 18,1 
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(N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Suhms. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

19 ssø 763,2 (13) ssø rm blandet luft (04) ssø stiv m klar luft (06) ssø b klar luft (17) ssø m 

blandet luft (19) s b blandet luft (23) s ll grå luft 

(N) solskin og varmt med nogen blæst. Spadseret til stranden. 

Helsingør: ”stærk østsydøstlig blæst”   

19,5 

20 ssø 766,0 (13) ssø laber blandet luft (01) stille med lidt regn (07) stille regn (10) s ll blan-

det luft (16) s laber blandet luft (19) ssv laber blandet luft (22) ssv laber klar luft 

(N) solskin og varmt. Kammerråd Bugge dør. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

20,1 

21 sv 764,8 (13) sv b blandet luft (01) sv ll blandet luft (05) stille blandet luft (08) ssv b 

blandet luft (15) s b blandet luft (20) stille grå luft 

(K) solskin og varmt 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

21,5 

22 ssø 762,0 (13) ssø laber diset luft (01) ø ll blandet luft (04) ø b blandet luft (07) var b 

blandet luft (10) ønø ll grå luft (18) sø laber diset luft (22) ø b klar luft 

(N) solskin og varmt. Proklama om Oldenborg. 

21,4 

23 stille 763,2 (13) stille klar luft (01) nø b klar luft (07) ønø ll klar luft (17) nv laber tyk luft 

med regn (20) nv laber regn (22) nv ll regn 

(N) solskin og varmt. Beringskiold forlader Møn, hvorover Møller og hans folk 

tages i forhør. 

Helsingør: ”liden vind af østnordøst”  

Elstrup på Als: ”vi kørte det sidste hø ind” 

20,5 

24 n 763,2 (13) n laber blandet luft (01) stille blandet luft (03) ssø ll blandet luft (08) nø ll 

blandet luft (21) nv b blandet luft 

(N) solskin og varmt. Spist om aftenen hos Borres med madam Hyllested og 

hendes datter. 

18,9 

25 nnv 764,0 (13) nnv b blandet luft (01) nnv b grå luft (15) nv b blandet luft (21) nv ll blan-

det luft (23) stille blandet luft 

(N) solskin og varmt med blæst og driveskyer. I Søllerød kirke. Spist til middag 

hos Hielmstiernes. 

17,6 

26 sv 765,4 (13) sv b blandet luft (01) vnv ll blandet luft (04) vnv ll blandet luft (09) sv ll 18,9 
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blandet luft 

(K) solskin og varmt 

Helsingør: ”meget behageligt høstvejr” 

27 s 761,6 (13) s b klar luft (17) sø m klar luft 

(Fredensborg) solskin og varmt. Om aftenen på koncerten. 

Salling: ”nordlys” 

19,6 

28 vnv 755,4 (13) vnv b klar luft (06) v b klar luft (18) v b klar luft (21) v ll klar luft 

(K) solskin og tordenregn. Antaget Fridrich Ejberg som tjener 

17,8 

29 s 755,0 (13) s b blandet luft (04) stille klar luft (10) sv m blandet luft (15) s b tyk luft og 

regn (18) stille tyk luft og regn (21) var ll og stille tyk luft med regn 

(N) solskin om formiddagen, regn om eftermiddagen. Spist om aftenen hos Bor-

res. 

16,5 

30 v 755,4 (13) v m blandet luft (01) var ll blandet luft (05) var ll blandet luft (07) sv b 

regnbyger (10) v m regnbyger (18) nv m blandet luft (22) v m blandet luft 

(N) solskin med et stænk regn og kølig luft. Spadseret med min kone til Trørød 

Bro. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

13,4 

31 s 759,2 (13) s b blandet luft (01) vsv b blandet luft (09) sv b blandet luft (17) vsv mest 

stille blandet luft (21) v ll blandet luft (23) vnv b blandet luft 

(N) solskin med et stænk regn og kølig luft. Spist om aftenen hos Borres. 

15,6 

 

 

 

Juli 1773 

Temperatur: 17,4 gr. C 

Tryk: 762,8 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

August 1773 

 

Vejrligsobservationerne er fra orlogsskibet ”Den Prægtige” fortøjet i Renden 

ved København. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

temp. 
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nerne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Observationerne fra Københavns rhed er fra fregatten ”Søeridderen”. 

1 nv 761,6 (13) nv b blandet luft (08) nv m blandet luft (11) nv rm blandet luft (16) vnv m 

blandet luft 

(N) solskin, regnbyger og blæst. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Hielm-

stiernes. 

Københavns rhed: (09) regnbyger 

15,3 

2 ønø 761,0 (13) ønø b tordenluft (02) nv laber blandet luft (05) stille blandet luft (08) nø ll 

blandet luft (16) ønø b blandet luft (20) nø b blandet luft (23) nø b blandet luft 

(N) solskin og varmt. Spist til middag hos Rheders. 

16,2 

3 nv 767,0 (13) nv b blandet luft (05) nnø b blandet luft (18) nv m blandet luft (22) nv rm 

blandet luft 

(K) solskin og varmt 

17,7 

4 nnø 769,5 (13) nnø m blandet luft (01) nø m blandet luft (04) ønø m blandet luft (10) nø m 

blandet luft (15) n rm blandet luft (22) nnø m klar luft 

(K) solskin og varmt. Spadseret i Kongens Have. 

Salling: ”den foregående tid har været meget regnfuld” 

16,2 

5 n 767,8 (13) n b klar luft (01) n m klar luft (05) nø rm diset luft (10) n b diset luft (17) 

var b regnbyger (22) stille blandet luft 

(N) solskin og varmt med et stænk regn 

Københavns rhed: (15) regnbyger 

16,5 

6 n 766,0 (13) n m blandet luft (02) ønø b blandet luft (05) nø ll blandet luft (09) nnø ll 

blandet luft (16) n m grå luft (22) ønø b blandet luft 

(N) solskin, varmt og blæst 

Elstrup på Als: ”rughøsten begynder” 

Elsmark på Als: ”høsten begyndte og endte med ærter den 28. august. Høstre-

16,8 
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sultat: 43 traver rug, 64 traver byg, 52 traver havre, 14 traver blandsæd med byg 

og havre, 18 traver blandsæd med havre og vikker, 16 læs ærter og 6 læs bog-

hvede.” 

7 nv 766,2 (13) nv rm diset luft (08) nø b diset luft (19) nv m blandet luft (24) nnv b klar 

luft 

(N) solskin, varmt og blæst 

18,7 

8 nnv 767,8 (13) nnv b blandet luft (05) n b klar luft (09) nø b klar luft (22) nnv laber og 

stille blandet luft 

(N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. Spadseret med min kone og Bartholin til 

Trørød.  

20,2 

9 vnv 769,2 (13) vnv b blandet luft (01) nnv ll blandet luft (05) vnv b blandet luft (23) v b 

blandet luft 

(K) solskin og varmt. Begyndt at meje. Spadseret om formiddagen til Trørød 

med familien Bagger og Bartholin. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

18,7 

10 nv 768,2 (13) nv b diset luft (05) v b tyk luft (08) v b grå luft (22) var mest stille diset luft 

(Fredensborg) solskin og varmt. Været på koncerten om aftenen. 

19,2 

11 s 767,8 (13) s b blandet luft (01) nnv ll diset luft 

(K) solskin og stærk varme 

20,9 

12 nnv 767,0 (13) nnv b blandet luft (03) var mest stille blandet luft (05) sv ll diset luft (15) 

vnv m blandet luft (22) nø m blandet luft 

(N) tyk luft. Spist om aftenen hos Borres med Thalbitzer. 

17,4 

13 vnv 767,4 (13) vnv b blandet luft (01) nø b blandet luft (08) vnv b blandet luft (18) var 

mest stille blandet luft (21) v ll blandet luft 

(N) solskin og stærk varme. Bundet kornet op. 

19,5 

14 sø 764,2 (13) sø ll diset luft (10) s mest stille blandet luft (17) ssø ll diset luft (22) sø ll 

blandet luft 

(N) solskin og stærk varme. Spist om aftenen hos Borres. 

Helsingør: ”god vind af sydøst” 

22,4 

15 s 760,8 (13) s b bygeluft (22) s b bygeluft med lynild og torden 

(N) solskin, hede og tordenskyer, lynild om aftenen. I Søllerød kirke. Drukket 

the på holmen og spist om aftenen hos Borres (Nystrøm: på Sophieshøj i Næ-

23,3 
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rum) sammen med Thalbitzer. 

Københavns rhed: (21) lynild 

16 vsv 760,8 (13) vsv ll blandet luft (03) s næsten stille lynild og torden (07) nnv m torden-

byger med regn (10) vnv ll blandet luft (17) sv ll blandet luft (23) s b blandet 

luft 

(N) torden og regn om morgenen, siden solskin og varmt 

Københavns rhed: (01) lynild (03) stærk torden, lynild og regn 

21,4 

17 sv 757,6 (13) sv m tordenluft (04) s b blandet luft (09) s m blandet luft (16) vsv m torden-

uft (22) sv m blandet luft 

(K) solskin og varmt. Ole kørte for os, fordi Morten var fuld. Rejst til byen med 

min kone. 

Københavns rhed: (18) småregn (22) lynild 

21,3 

18 nnv 760,8 (13) nnv b blandet luft (01) sv m blandet luft (04) vnv m blandet luft (08) vnv m 

blandet luft 

(K) solskin og varmt. Sæden kørt ind. Gået i Kongens Have og på Volden. 

Københavns rhed: (01) bygeluft 

17,2 

19 sø 755,4 (13) sø rm blandet luft (02) ønø m blandet luft (08) ø m blandet luft (17) sø 2 rm 

blandet luft (19) sø 3 rm blandet luft 

(N) solskin og varmt, om aftenen driveskyer og blæst 

Københavns rhed: (24) lynild 

18,8 

20 sv 743,4 (13) sv 2 rm blandet luft (01) øsø rm grå luft (06) sø 2 rm grå luft (09) ssø 2 rm 

grå luft (18) sv m blandet luft (21) s rm blandet luft (22) s 2 rm blandet luft (23) 

s 3 rm blandet luft (24) sø u grå luft  

(N) solskin, tordenskyer og hede. Spadseret om aftenen på marken. 

Københavns rhed: (01) lynild (19) regnbyger og lynild (23) småregn (24) grå 

luft 

Fåborg: ”slemt tordenvejr” 

Elstrup på Als: ” natten til fredag den 20. august og om fredagen kom der torden 

og regn, så kornet ikke var tørt. Vejrliget var delvist tørt og luftigt i høsten, og 

det var tørvejr under høhøsten” 

19,5 

21 v 756,0 (13) v u grå blandet luft (01) ssv u grå luft (07) sv u tyk luft (10) sv u blandet 

luft (16) vnv 3 rm grå blandet luft (19) vnv 2 rm blandet luft (21) vnv 2 rm 

blandet luft 

14,4 
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(N) stærke ”byger” med slagregn og kold luft. Spist om aftenen hos Borres. 

Københavns rhed: (01) én stærk storm 

Helsingør: ”stærk storm” 

22 vnv 766,0 (13) vnv 2 rm blandet luft (02) vnv rm blandet luft (06) vnv m blandet luft (10) 

vnv rm blandet luft (16) nv rm blandet luft (20) nv b blandet luft 

(N) solskin, blæst og driveskyer. I Søllerød kirke. 

13,5 

23 nv 766,4 (13) nv b blandet luft (01) vnv b blandet luft (04) v b blandet luft (11) nv b blan-

det luft (22) nnv b blandet luft 

(K) solskin, blæst og driveskyer 

Københavns rhed: (11) regnbyger 

13,5 

24 nnv 766,8 (13) nnv m blandet luft (01) nv b blandet luft (07) nv m blandet luft (16) nnv b 

blandet luft (23) vnv b blandet luft 

(Fredensborg) solskin, blæst og driveskyer. Om aftenen på koncert. 

14,3 

25 ssv 765,6 (13) ssv b blandet luft (08) vnv ll blandet luft (10) vnv ll blandet luft (17) stille 

blandet luft (21) var mest stille grå luft 

(K) solskin og varmt 

14,9 

26 sv 763,4 (13) sv b blandet luft (01) stille grå luft (06) ssv mest stille grå luft (10) ssv b grå 

luft (18) sv b blandet luft (21) ssv b blandet luft (23) sv b blandet luft 

(N) solskin og varmt. Spist om aftenen hos Borres med Thalbitzer. 

Elstrup på Als: ” vi kørte de sidste kornneg ind, og de sidste ærter den 25. au-

gust” 

18,0 

27 s 754,5 (13) s b grå luft og regn (02) s b blandet luft (08) sø b blandet luft (18) vsv b 

blandet luft (23) ssv b blandet luft 

(N) blandet luft med et stænk regn. Spist om middagen med min kone i Rung-

sted kro (Ronsted kroe) med Rheder, Hielmstierne, Suhm og fruer, Fritz, Pohl 

og assessor Treschow, spadseret i Sophienborg skov op til Kokkedal. (Ifølge 

Nystrøm boede Ewald på dette tidspunkt på Rungsted kro og skrev på ”Balders 

død”). 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

17,9 

28 v 753,0 (13) v ll blandet luft (02) sv ll blandet luft (07) n ll grå luft (10) ø ll grå luft (17) 

var mest stille blandet luft (22) nnv laber blandet luft 

(N) solskin, blandet luft og en stænk regn. Min kone spiste på Øverød hos 

Suhms om middagen, om aftenen spiste vi hos Borres. 

16,4 
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Københavns rhed: (17) småregn 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

29 n 762,8 (13) n ll klar luft (04) nnø ll blandet luft (08) nø ll blandet luft 

(N) solskin og varmt. Min ældste ko fik en kviekalv. I Søllerød kirke. Professor 

Balle med frue spiste hos os.  

18,0 

30 vnv 767,2 (13) vnv b blandet luft (02) n b grå luft (09) nv ll blandet luft 

(N) solskin og varmt. Indhøstet ærter og havre, spadseret med Melbye igennem 

Trørød henimod Frydenlund. 

17,0 

31 nø 764,8 (13) nø laber blandet luft (01) nv b grå luft og regn (06) nv b blandet luft (16) 

nnø laber blandet luft (22) stille blandet luft 

(K) solskin og varmt 

Københavns rhed: (01) regn 

16,9 

 

August 1773 

Temperatur: 17,8 gr. C 

Tryk: 763,1 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

September 1773 

 

Vejrligsobservationerne fra den 1. -15. september er fra orlogsskibet ”Den 

Prægtige” fortøjet i Renden ved København og den 14. og 15. september under 

indvarpning til Toldboden. 

Vejrligsobservationerne fra den 16.- 30. september er fra orlogsskibet ”Stor-

marn”, fortøjet inden for Trekroner ved København. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

temp. 
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Vejrligsobservationerne fra Københavns rhed er fra orlogsskibet ”Stormarn”. 

1 ønø 765,8 (13) ønø laber blandet luft (01) nø ll blandet luft (05) ø b blandet luft (09) nø b 

blandet luft (16) stille blandet luft (18) sø ll klar luft  

(K) solskin og varmt 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

17,5 

2 ssø 767,2 (13) ssø b blandet luft (02) øsø ll klar luft (08) sø b klar luft (22) ssø b klar luft 

(K) solskin og varmt 

17,4 

3 øsø 767,0 (13) øsø b blandet luft (01) ssø b klar luft (08) øsø m tågeluft (15) ssø laber 

blandet luft (23) sø laber blandet luft 

(N) solskin og varmt. Rejst med min kone til Nærum. 

Helsingør: ”i nat sydøstlig vind” 

17,4 

4 ssø 767,6 (13) ssø b blandet luft (01) øsø laber blandet luft (08) øsø laber tågeluft (16) s b 

blandet luft (21) ssø b blandet luft 

(N) solskin og varmt. Rejst til Fredensborg. Gjort kur og spist ved marskalks-

taffelet. Spist om aftenen hos Borres. 

Elstrup på Als: ”Fra den 4. til den 7. september kom der megen regn på den an-

den fodder, så den spirede idelig, eftersom den lå på den våde jord”  

17,2 

5 ssø 767,0 (13) ssø b blandet luft (06) øsø ll klar luft (09) sø b klar luft (19) ssø b blandet 

luft 

(N) solskin, varmt og nogen blæst. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Borres. 

18,0 

6 ssø 761,6 (13) ssø rm grå luft (09) sø b grå luft og regn (21) ssø 2 rm lynild og lidt regn 

(23) ssø 2 rm lynild og lidt regn 

(K) regnvejr og mild luft. Rejst med min kone til byen. Udlæst ”Recherches phi-

losophiques sur les Egyptiens et les Chinois”. En meget lærd bog, skrevet tillige 

med stor vid og skønsomhed og opfyldt med grundige, men undertiden dristige 

tanker. 

Københavns rhed: (07) nogen regn (09) småregn (21) bygevejr med regn og 

lynild 

18,2 

7 sv 756,0 (13) sv rm blandet luft og regn (01) sv 2 rm lynild og lidt regn (03) vsv rm grå 

luft (08) vsv m blandet luft (10) vsv rm blandet luft (17) vsv m blandet luft 

(Fredensborg) solskin og blæst, lynild om natten og en stænk regn. Rejst til Fre-

densborg. På koncert om aftenen. 

Københavns rhed: (01) bygevejr med regn og lynild (13) regn 

16,7 
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8 sø 750,4 (13) sø m grå luft (09) sv m blandet luft (17) sø 2 rm regn (22) ssv rm klar luft 

(K) solskin og regnbyger. Rejst til byen. 

Københavns rhed: (19) regn (21) stærk regn 

16,9 

9 vsv 745,8 (13) vsv rm blandet luft (01) vsv rm klar luft (06) vsv rm tyk luft og regn (18) sv 

rm blandet luft (22) vsv rm tyk luft og regn 

(N) solskin og stærke regnbyger. Rejst til Nærum. Pohl fulgte med. 

Københavns rhed: (02) torden (13) stærk regn (19) lynild (21) regn 

15,0 

10 v 756,4 (13) v 3 rm blandet luft (01) sv 3 rm regn (10) v 3 rm blandet luft (11) v u regn-

byger (16) nv 2 rm blandet luft (21) vsv m grå luft  

(N) regnbyger og blæst 

13,8 

11 sv 756,6 (13) sv rm blandet luft (03) vsv rm grå luft (05) vsv rm regn (08) sv 2 rm regn 

(11) sv m blandet luft (17) ssv rm blandet luft (19) ssv rm regnbyger (20) ssv m 

blandet luft (24) vsv m blandet luft 

(K) regnbyger og blæst. Rejst med min kone til byen. Prins Fridrich afstår mod 

betaling coadjutoriet i Lübeck. 

Københavns rhed: (07) småregn (17) regnbyger og lynild 

13,5 

12 vnv 753,6 (13) vnv u regnbyger (02) vsv rm blandet luft (04) vsv 3 rm regnbyger (06) v 

storm regnbyger (11) v storm hårde regnbyger (22) vnv u regnbyger 

(N) solskin, regnbyger og stærk blæst. Rejst med min kone til Nærum og spist 

hos Borres om aftenen. 

Københavns rhed: (02) regnbyger (08) regn (13) stormvejrlig 

Helsingør: ”storm og meget højt vande” 

11,8 

13 vsv 758,6 (13) vsv b blandet luft (01) vnv 2 rm klar luft (10) vsv b blandet luft (17) ssv b 

grå luft (20) s m tyk luft og regn 

(N) solskin og regn. Spist hos Borres om aftenen. 

Københavns rhed: (21) regn 

Helsingør: ”god vind af vestnordvest” 

Elstrup på Als: ”vi kørte det meste af fodderet ind” 

13,3 

14 sv 753,2 (14) sv m blandet luft (03) s b blandet luft (06) s b regnbyger (10) v m regnby-

ger (21) vnv b blandet luft (23) nnv m regnbyger 

(K) solskin og regn. Rejst med min kone til byen. 

14,5 
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Københavns rhed: (01) regn (21) småregn 

15 v 761,8 (13) v b blandet luft (02) nv m regnbyger (10) nv b blandet luft (17) sv b blandet 

luft (22) sv m regn 

(K) solskin og regn om natten 

Københavns rhed: (22) regn 

14,2 

16 vnv 756,4 (13) vnv 2 rm bygeluft (03) vnv m bygeluft (06) vnv m klar luft (09) vnv rm 

blandet luft (11) vnv 1 a 2 rm regnbyger (17) nv m blandet luft (22) v m grå luft 

(N) solskin og kolde regnbyger. Rejst med min kone til Nærum og spist om afte-

nen hos Borres med Thalbitzer. 

11,7 

17 sv 751,0 (13) sv stiv m tyk luft med småregn (01) vsv m grå luft (04) vsv m småregn (09) 

sv rm tyk luft og småregn (18) v stiv m tyk luft med småregn (23) vnv stiv m 

tyk luft med småregn 

(N) bestandig regn. Hielmstierne, Rheder, Suhm og fruer samt Fritz og Pohl spi-

ste her til middag. 

12,8 

18 v 755,0 (13) v m blandet luft (01) vnv ll tyk luft med småregn (06) v ll tyk luft og regn 

(09) vnv b blandet luft (16) sv stiv b regnbyger og hagl (22) v stiv b klar luft 

(24) v m klar luft 

(N) solskin, regnbyger og kold blæst. Rejst til byen og hjem igen. Spist om afte-

nen hos Borres. 

12,7 

19 vnv 760,6 (13) vnv 1 a 2 rm bygeluft (01) v m sorte driveskyer (05) vsv m sorte driveskyer 

(08) v b klar luft (17) vnv 1 a 2 rm bygeluft (20) nv m klar luft (22) v m blandet 

luft 

(N) solskin, regnbyger og blæst. Spist med min kone og Bartholin til middag hos 

Rheders med bl.a. Hielmstiernes, frøken Finckenhagen, Suhms med søn og 

Pohl, Holbøll med søn og datter. 

12,5 

20 vsv 762,0 (13) vsv rm grå driveskyer (01) vsv b klar luft (05) vsv b blandet luft (11) vsv m 

blandet luft (17) vsv m grå luft (21) vsv m grå luft 

(K) blandet luft med blæst og solskin. Rejst til byen med min kone. 

14,7 

21 vsv 758,2 (13) vsv m grå luft med småregn (05) vsv m grå luft (08) vsv m tykagtig luft 

(09) vsv m regnbyger (16) v stilleagtigt grå luft med småregn (20) sv b grå luft 

(22) sø b blandet luft 

(Fredensborg) tyk luft og stille. Rejst til Fredensborg med Henningsen. Sat 16 

gæs på sti. 

14,4 

22 ssv 750,0 (13) ssv rm blandet luft (02) sø b grå luft (06) s m blandet luft (09) ssv m klar 17,9 
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luft (20) ssv b grå luft bygevejr 

(K) solskin og hede. Forordning om theologisk embedseksamen. 

23 v 750,2 (13) v 2 rm bygeluft (01) vsv m bygeluft (04) vsv 1 a 2 rm bygeluft (07) vsv 2 a 

3 rm bygeluft (11) vsv 2 a 3 rm regn (17) nv rm bygeluft (21) sv m klar luft 

(N) storm og stærke driveskyer. Spist om aftenen hos Borres. Frk. Schmettau 

bliver hofmesterinde hos prinsesse Louise Augusta. 

10,8 

24 ssv 760,8 (13) ssv b blandet luft (04) sv m blandet luft (09) vsv b blandet luft (16) ssv m 

grå luft (19) ssø b grå luft (22) ssø b blandet luft 

(K) mildt vejr og blandet luft. Spist til middag hos Suhms. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

12,8 

25 s 758,4 (13) s b klar luft (01) ssø m grå luft (09) ssø b klar luft (18) stilleagtig klar luft 

(22) ssv mest stille grå luft og regn 

(N) solskin, mildt vejr og blandet luft. Stået fadder til Fiskers datter Ane Elisa-

beth, båret af fru Kratzenstein, i Helliggejst kirke. Spist om aftenen hos Borres. 

14,4 

26 nnv 759,2 (13) nnv ll grå luft og regn (01) ssv m grå luft (06) n ll grå luft (11) n ll regn (17) 

vnv b grå luft og regn (20) vnv m grå luft og regn (23) sv b grå luft 

(N) regnvejr 

12,9 

27 sv 760,0 (13) sv laber tyk luft (01) sv m tyk luft (08) vsv b tyk luft (15) sv laber blandet 

luft (20) sv laber overtrukken luft 

(N) solskin og mildt vejr. En af Suhms folk løber bort med 1.000 rdr. 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind” 

13,8 

28 vsv 765,2 (13) vsv b blandet luft (02) vsv laber regn (05) v ll regn (09) sv ll blandet luft 

(18) vsv laber blandet luft (24) sø laber blandet luft 

(K) solskin og mildt vejr 

12,7 

29 sv 772,4 (13) sv laber klar luft (01) vsv laber blandet luft (05) sv laber tåge i horisonten 

(09) vsv laber tåge i horisonten (16) ssv laber klar luft (19) sv laber klar luft (23) 

ssv laber tågeluft 

(K) solskin og mildt vejr 

12,2 

30 ssv 768,8 (13) ssv laber grå luft (03) ssv laber blandet luft (07) ssv laber nogen regn (10) 

ssv laber tyk grå luft (17) ssv laber grå luft (20) ssv laber klar luft 

(N) regnvejr om formiddagen. Månens formørkelse. Spist hos Borres om afte-

nen. 

13,5 

 



 161 

September 1773 

Temperatur: 14,5 gr. C 

Tryk: 759,2 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Oktober  1773 

 

Vejrligsobservationerne fra den 1.- 6. oktober er fra orlogsskibet ”Stormarn”, 

fortøjet inden for Trekroner ved København. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne den 7.-31. oktober er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gen-

givet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ssv 764,2 (13) ssv b blandet luft (01) ssv laber klar luft (07) ssv laber klar luft (18) ssv b 

blandet luft (22) ssv m blandet luft 

(N) solskin og mildt vejr. Stor kur til hove for grosfyrstens fødselsdag (Nystrøm: 

storfyrsttronfølgeren Paul) og det kielske blev overleveret. 

14,8 

2 ssv 759,2 (13) ssv b driveskyer (01) ssv m grå luft (05) ssv m overtrukken luft (10) ssv b 

overtrukken luft (17) ssv laber grå luft (22) ssv b regn 

(N) solskin og mildt vejr. Rejst til byen og tilbage med jfr. Borre. Spist hos Bor-

res om aftenen. 

14,6 

3 øsø 755,2 (13) øsø laber lidt regn (02) n b blandet luft (05) n laber overtrukken luft (08) nø 

laber overtrukken luft (18) sv stiv b grå luft (22) sv stiv b regn 

(N) solskin, driveskyer og kold blæst. I Søllerød kirke. Brændevinsforordningen 

blev oplæst. 

12,9 

4 s 750,8 (13) s m blandet luft (02) ssv m regn (06) sv m overtrukken luft (10) ssv m blan-

det luft (17) s m blandet luft (21) s m blandet luft (23) sø m bygeluft med regn 

16,3 
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(K) solskin, driveskyer og kold blæst 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

5 ssv 752,2 (13) ssv b grå luft (01) sv 1 a 2 rm regnbyger (06) vsv 1 á 2 rm regnbyger (09) 

sv m grå luft (23) ssv b grå luft 

(Fredensborg) solskin, driveskyer og kold blæst. Fået min kvartalsløn 625 rdl. 

13,3 

6 sv 760,2 (13) sv b blandet luft (03) sv b blandet luft (05) ssv b blandet luft (14) ssv b 

blandet luft 

(K) solskin og kold luft, rimfrost om natten  

11,9 

7 sv 766,0 (N) solskin og kold luft 11,5 

8 sø 770,8 (N) dejligt solskin med nogen blæst. Høstet 59 ferskner, tilforn en god avl abri-

koser samt en mængde valnødder. Alting modnes 14 dage før ellers. Min efter-

slæt var 2 gode læs. 

Elstrup på Als: ”sået rug” 

12,6 

9 ø 770,0 (N) dejligt solskin mod nogen blæst og med et lille stænk regn. Spist om aftenen 

hos Borres. 

12,8 

10 sø 764,8 (N) blæst og regnskyer, dog mildt vejr. I Søllerød kirke. Sat valnødder og nød-

der, agern ud på toften og sået frø i en potte. 

13,4 

11 v 760,4 (N) regn, solskin og blæst 

Elstrup på Als: ” kom regn og de ubestandige vejrlig forårsagede, at vi fik det 

meste sået på våd og skidden jord” 

11,0 

12 s 767,0 (K) regn, solskin og blæst. Kongen befinder sig ej vel, og herskabets hjemrejse 

udsættes til sidst på måneden. 

11,1 

13 sv 758,4 (K) solskin, haglskyer og blæst   9,4 

14 sv 756,8 (K) solskin, haglskyer og blæst   9,9 

15 nv 761,4 (N) regnskyer og milst vejr. Optaget kartoflerne (cartuflerne).   9,3 

16 v 761,8 (N) bestandig regn og blæst med ”byger” 11,9 

17 sv 758,2 (N) regnskyer og ”byger”. I Søllerød kirke. 11,3 

18 sv 756,0 (K) regnskyer, solskin og mildt vejr. Indpakket 16 sorter roser til grev Moltke og 

forplantet en del på toften. Rejst med min kone til byen i stærk regn og blæst. 

11,1 

19 nv 755,6 (Fredensborg) regnskyer og koldt vejr. Rejst til Fredensborg, Guldencrone fulgte 

med. Om aftenen på koncert. 

  8,4 

20 uvis 766,8 (K) tyk luft, om natten før nordlys og stærk regn   6,8 
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21 s 769,2 (N) nattefrost, klart vejr og solskin   7,5 

22 v 758,8 (N) solskin og mildt vejr. Plukket valnødder og afskåret kålen. 11,0 

23 v 761,2 (K) solskin og mildt vejr. En forordning om at sabbattens helligholdelse skal gå 

ud og ligeledes forordning om at ruffere og rufferske skal straffes. 

12,1 

24 sv 758,2 (K) mildt regnvejr 

Elstrup på Als: ”køerne tages ind” 

12,4 

25 v 760,2 (K) mildt regnvejr. Min kone, Bartholin og alle vore folk kom ind.   9,9 

26 sø 765,4 (K) om eftermiddagen hagl og regn. Herskabet kom ind. 10,0 

27 sv 759,8 (K) regnvejr og mild luft 12,8 

28 s 757,6 (K) regnvejr og mild luft 11,8 

29 s 765,0 (K) regnvejr og mild luft. Gjort kur ved herskabets hjemkomst. 10,5 

30 s 753,6 (K) mildt vejr og klar luft 12,3 

31 s 749,5 (K) solskin og mildt vejr 10,3 

 

Oktober 1773 

Temperatur: 11,4 gr. C 

Tryk: 760,5 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

November  1773 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 
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1 v 750,4 Solskin og mildt vejr  7,2 

2 sv 757,4 Nattefrost og klart vejr  5,9 

3 sv 762,2 Klart vejr og nattefrost 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

 6,2 

4 s 755,0 Nattefrost, blæst og isslag 

Salling: ”sydsydvestlig orkan” 

 7,2 

5 s 757,2 Regnvejr, siden solskin og mildt vejr. For ca. 3 ugers tid siden var der et opløb i 

Bergen, hvorved kontrabandevarer er blevet indført. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

 8,2 

6 s 758,8 Solskin og mildt vejr  8,1 

7 sø 756,8 Klart og mildt vejr  8,5 

8 sø 750,6 Klart vejr og kold blæst. Begyndt at lægge i kakkelovnen.  8,4 

9 sø 747,6 Klart vejr og kold blæst  8,9 

10 sø 748,6 Fugtigt vejr, om aftenen regn  9,0 

11 sø 748,2 Mildt vejr med regn og blæst  8,0 

12 sø 740,4 Mildt vejr med regn og blæst. Læst Ewalds:”Balders død”- non sani hominis. 

Helsingør: ”stærk sydøsten storm” 

 9,7 

13 s 741,8 Regnvejr. Ildløs om morgenen kl. 5 hos en bager ved Nyboder.  9,1 

14 sv 752,6 Klart vejr, solskin og kold blæst, regn om natten  8,0 

15 s 756,6 Klart vejr, solskin og kold blæst, nordlys om aftenen. Hørt efter begæring stud. 

Carl Christian Bentzen i Hellig Geistes Kirke. En god, tydelig og grundig præ-

diken. Der var næppe 4 tilhørere. 

 7,6 

16 ø 754,8 Klart vejr og blæst. Ildebrand om morgenen på Christianshavn. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

 6,6 

17 s 767,2 Nattefrost, fugtigt vejr og blæst  6,4 

18 s 767,2 Nattefrost, fugtigt vejr og blæst. Brinch-Seidelin skrev til mig og Johan Eichel 

og frasagde sig sit værgemål for Christopher. 

 4,6 

19 sø 763,2 Nattefrost, fugtigt vejr og blæst  5,0 

20 sø 764,0 Nattefrost, fugtigt vejr og blæst, regn om natten. Bernsdorff bliver direktør for 

Det tyske Kancelli og skal parafere, den gamle grev (A.G.) Moltke får 4000 rdl. 

 3,1 
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i pension. 

21 sø 763,0 Tyk luft imellem frost og tø. I Helliggejst kirke.  2,1 

22 sø 756,4 Nattefrost og siden regnvejr 

Helsingør: ”stærk østsydøstlig storm” 

 2,2 

23 ø 759,0 Nattefrost og siden regnvejr 

Helsingør: ”lang periode med østsydøstlig vind” 

 3,0 

24 ø 756,6 Frostvejr og stærk blæst 

Helsingør: ”meget stærk østsydøstenstorm” 

-1,3 

25 nø 756,8 Frostvejr og stærk blæst 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

-1,6 

26 nø 761,8 Frostvejr og stærk blæst -3,5 

27 uvis 766,4 Frostvejr og stærk blæst, om aftenen snefald 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

-2,7 

28 s 765,2 Tåge og tøvejr. I Helliggejst kirke.  2,0 

29 s 766,2 Bestandigt regnvejr. Skade ved elvbrud i Norge i Laurvigs grevskab. 

Helsingør: ”sydvestlig vind, tyk luft og regn” 

 3,9 

30 v 759,5 Klart fugtigt vejr  1,4 

 

November 1773 

Temperatur: 5,0 gr. C 

Tryk: 757,1 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

December  1773 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

temp. 
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Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 sv 756,8 Bestandig regn 

Elsmark på Als: ”der blev holdt bede- og taksigelsesdag fordi Gud 1) havde 

standset kvægsygen 2) havde givet os et frugtbart år efter nogle dyre og magre 

år og 3) fordi Gud så nådelig havde hjulpet og reddet vor kong Christian VII fra 

hans forrædere, og givet os fred og rolighed” 

 2,1 

2 v 754,8 Regnvejr 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind og stærk storm” 

 4,2 

3 v 756,8 Klart vejr. Udlæst ”Recherches sur l´Amerique”. En drøj bog, men hvis læsning 

man aldrig bliver ked ved. Jeg frygter ellers, at forfatteren kun er en lunken kri-

sten, hvilket skulle være en stor skade. 

Helsingør: ”vestnordvestlig vind og storm” 

 3,7 

4 v 755,0 Klart vejr. Min kone var med Suhms til opera på Hofteatret.  3,7 

5 v 745,0 Regn og hagl  3,8 

6 s 748,8 Regnvejr 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

 3,6 

7 nø 753,8 Fugtigt vejr  4,5 

8 nø 753,0 Regnvejr. Gratuleret til Graahs med frøken Bolettes og Johan Eichels forlovelse.  3,6 

9 nø 756,6 Regnvejr  4,2 

10 nø 755,4 Regnvejr 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

 4,2 

11 uvis 758,0 Regnvejr  3,6 

12 s 766,6 Fugtigt og koldt vejr 

Helsingør: ”god vind af østsydøst” 

 3,3 

13 sø 767,8 Fugtigt og koldt vejr med tåge 

Helsingør: ”nordnordvestlig vind” 

 3,0 

14 uvis 766,2 Fugtigt og koldt vejr med tåge. Christopher var til sin broders ja ord (iføge Ny-

strøm Johan Eichel Bartholin). 

 2,3 
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15 uvis 768,0 Fugtigt vejr med tåge om morgenen. Min kone bar Bentes søsters barn, Jørgen. 

Faddere var Ericius og endnu en borgermand. 

 2,6 

16 ø 766,6 Fugtigt vejr og noget koldere  2,1 

17 ø 759,8 Fugtigt vejr med lidt regn  2,3 

18 ø 753,2 Fugtigt vejr med lidt regn  4,2 

19 ø 752,8 Råt og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind, fortsat mildt vejr” 

 4,0 

20 ø 749,5 Bestandig regn. Begyndt at lægge trottoir ved kancelliet. Om aftenen i societetet 

hos Hielmstierne. 

 4,1 

21 ø 752,4 Bestandig regn  5,0 

22 sv 742,0 Regn og fugtigt vejr  5,1 

23 ø 750,6 Regn og stærk blæst. Voltelen kom i mit kontor.  1,0 

24 nø 758,2 Solskin og frost. Skov spiste her middag og aften. Tilskrevet etatsråd Berner i 

anledning af forvalter Nordenbergs brev om kongetiende af Nærum. 

-1,3 

25 ø 762,4 Frost og klar luft. I Århus stift er 2.000 flere døde end fødte, i Ribe stift 1.100. -1,5 

26 ø 765,8 Solskin og klar frost 

Helsingør: ”god vind af østnordøst” 

-1,2 

27 ø 771,2 Solskin og klar frost, om aftenen sne. Kongen underskriver nu med Christianus 

Rex. 

-0,9 

28 sv 763,0 Tøvejr, om aftenen frost  0,3 

29 v 742,2 Mellem frost og tø. Kancellellikollegium uden Aagaard, der har podagra. Udlæst 

Guldbergs aabenbarede theologie. Det er skade, at den grundlærde mand, der 

ellers skriver så fyndigt, ikke er bedre filosof og jurist. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

 1,5 

30 v 732,2 Tøvejr. Seidelin overleverede Bartholins værgemål til hans broder Johan Eichel. -0,3 

31 n 735,6 Frost og sne. Efter Kammerets forestilling skal Beringskiold ikke mere have titel 

af kammerherre. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

-7,2 

 

December 1773 

Temperatur: 2,2 gr. C 

Tryk: 755,5 mm Hg 
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Fra gammelt postkort fra ca. 1950 
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Fra Luxdorphs dagbog på Rigsarkivet (30. november - 2. december 1765) 
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VEJRET I 1774  

 

 

1774 Temperatur 6,6 gr. C. Meget koldt år. November måned var den koldeste i tidsrummet 1761-

2012. Nordlys den 26. juli, 3. september og 1. oktober. 

 

Januar 

 

Meget kold.  

Solrig. Kulden kulminerede 

den 19. med meget stærk kul-

de. Megen sne i dagene om-

kring den 21. Lidt is i Sundet 

og Storebælt. 

 

Temperatur: -3,9 gr. C 

Februar 

 

Normal. 

Solfattig. Meget kold indtil den 

11., især den 2. Is på Limfjor-

den. Megen vestenvind. Mildt i 

slutningen af måneden. 

 

Temperatur: -0,3 gr. C 

Marts 

 

Normal. 

Megen nattefrost. Ekstremt 

højt lufttryk omkring den 23. 

Meget nedbørsfattig, især efter 

den 9. 

 

Temperatur: 2,1 gr. C 

April 

 

Normal. 

Solfattig. En del haglbyger og 

regn. 

 

Temperatur: 6,1 gr. C 

Maj 

 

Normal. 

Varmt omkring den 5. og 24., 

koldt for årstiden omkring den 

8. og 17., og nattefrost omkring 

den 20. og haglbyge med store 

hagl ved Helsingør. SØ-storm 

ved Helsingør den 7. Megen 

østenvind. Stærk regn den 16. 

 

Temperatur: 10,7 gr. C 

Juni 

 

Meget varm.  

En del torden. Meget varmt 

den 18. på Fyn efterfulgt af 

stærkt uvejr. Stærk heldagsregn 

ved Helsingør den 23. og tor-

denvejr ved Århus. Tordenvejr 

ved Augustenborg og Silke-

borg den 21. Stærke regnbyger 

den 30. 

 

Temperatur: 15,5 gr. C 

Juli 

 

Meget varm. 

Meget regnrig. Megen torden, 

især slemt tordenvejr den 4. på 

Ærø og den 28. i København. 

Stærk regn den 10. og stærke 

regnbyger den 14. Stærk hel-

dagsregn den 21. og stærke 

regnbyger den 22. Nordlys den 

26. 

 

August 

 

Normal.  

Heldagsregn den 3., stærke 

regnbyger den 11. og stærk 

regn den 17. 

 

Temperatur: 16,0 gr. C 

September 

 

Normal. 

Stærk storm den 7. og 8. og fra 

den 24.-26. Megen østenvind. 

 

Temperatur: 12,7 gr. C 
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Temperatur: 16,9 gr. C 

Oktober 

 

Normal.  

Meget højt lufttryk. Stærk 

storm den 11. og 12. Heldags-

regn den 24. Nattefrost fra den 

28. og måneden ud. 

 

Temperatur: 8,9 gr. C 

November 

 

Helt ekstrem kold. 

Streng vinter fra den 5. især fra 

den 10.-14. og omkring den 

20., dog tøvejr den 17. og 18. 

med stærk storm ved Helsing-

ør. Nordlige og østlige vinde. 

Begyndende isdannelser i Sto-

rebælt den 30. Snefald den 7. 

Stærkt snefald den 24. 

 

Temperatur: -2,8 gr. C 

December 

 

Meget kold.  

Vintervejr i hele måneden. Me-

gen sne fra den 7.-10., så det 

var vanskeligt at gå. Tøvejr fra 

den 11.-15., derpå på ny frost. 

Fra den 10. megen is i Øre-

sund. Meget højt lufttryk den 

30. 

 

Juleaften: frostvejr med stærk 

tåge, men formentlig intet sne-

dække. 

 

Nytårsaften: stærk frost, men 

formentlig intet snedække. 

 

Temperatur: -2,2 gr. C 

 

 

 

Formørkelser: 

 

Udi indeværende år 1774 skeer ingen formørkelse, hverken i soel eller måne, som udi Europa bliver 

at se.  
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1774 

 

 

ÅRET 1774 

 

 

 

Helsingør, 7. januar 1774 

 

Den 31. december ØNØ 

 

Den 7. januar SØ 

 

Af is har vi i denne vinter endnu ikke haft det allermindste, hverken i havnen eller Sundet, endskønt 

det på nogle dage have frosset temmelig stærkt, samt er falden en del sne. 

 

Helsingør, 14. januar 1774 

 

Den 9. januar storm og stærk snefog ved Frederiksværk. 

 

Den 14. januar ØSØ-vind. 

 

Vi har haft lidt is under landet, men nu ses ingen is mere. 

 

Helsingør, 21. januar 1774 

 

Den 15. januar god vind af ØNØ. 

 

Den 18. januar NNV-vind. 

 

Vi har her (21/1) på nogle dage haft en stærk frost af nordlig vind og en mængde sne, dog er endnu i 

Sundet ej ringeste is, men i havnen ganske lidet løst is. 

 

København, 21. januar 1774 

 

Kulden har i nogle dage været temmelig stærk. Natten mellem den 18. og 19. januar var kulden 

stærkest, da thermometret stod mere end 11 grader under frysepunktet her på observatorio. Den 19. 

januar stod det hele dagen mere end 9 grader. Den 20. og 21. januar har det været mildere. 

Farvandet ved København er nu ganske tillagt med is, så at ingen sejlads hertil kan ske. 

 

Korsør, 21. januar 1774 

 

Formedelst indfaldne hårde frost er havnen, fjorden og et stykke uden for havnen således med is 

tillagt, at transporten er begyndt at ske med isbåde. 
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Nyborg, 21. januar 1774 

 

Slibshavn er nu ganske tillagt med is. 

 

Korsør, 24. januar 1774 

 

Her fra landet er isen mest løsnet, men ved Halsskov Rev er en del drivis. 

 

Helsingør, 28. januar 1774 

 

Vi har i disse dage haft en stor mængde drivis her i Sundet, som ved storm af SØ er kommet fra 

bugten ved Landscrone, Malmø og Dragør. 

 

Korsør, 30. januar 1774 

 

Det omtales, at overfarten er meget vanskelig formedelst modvind, snefog og drivis. 

 

Ungarn, 15. januar 1774 

 

Det oplyses, at passene ved bjergene Tatra og Fatra er ganske skjulte af sne. 

 

Korsør, 31. januar 1774 

 

I Bæltet er nu hist og her en mængde drivis, så at transporten endnu må ske med isbåde. 

 

Helsingør, 4. februar 1774 

 

Vi har her på nogle dage haft en meget stærk frost og stille vejr, så at Sundet snart er tillagt med is. 

 

Korsør, 4. februar 1774 

 

Formedelst SV-vind er i dag sket en temmelig åbning på isen, som igen her var lagt. 

 

Nyborg, 3. februar 1774 

 

Formedelst den bestandig vedvarende hårde frost er såvel her ved broen som hele havnen ud til 

Slibs-åen tillagt med is. I Bæltet befindes og en hoben is. 

 

Korsør, 8. februar 1774 

 

Det ubestandige vejrlig af vestlig og nordvestlig vind med mellemkommende hårde storm hindrer 

transporten over Bæltet. 

 

Helsingør, 18. februar 1774 

 

Vi har her på nogle dage haft et meget stærkt tøvejr. Sundet er nu aldeles fri for is. 
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Helsingør, 21. februar 1774 

 

Den 21. februar god vind af VSV. 

 

Helsingør, 25. februar 1774 

 

Den 22. februar SSØ-vind. 

 

Den 25. februar SV-vind. 

 

Vi har nu på nogle dage haft et behageligt mildt forårsvejr med vedholdende tø. Såvel under 

Svenske Vallen som her omkring findes ingen is mere. 

 

Schweidnitz, 11. februar 1774 

 

Den 7. februar om aftenen kl. 6 havde vi her en forskrækkelig storm, hvorved fulgte et heftigt 

tordenvejr, hagl og snefog. 

 

Helsingør, 28. februar 1774 

 

Vi har på nogle dage haft bestandig tøvejr, men derhos stærk blæst af vestlige vinde. 

 

På grund af den hastige tø er der forårsaget stærke vandfald i Skåne, der har bortrevet broerne på 

landevejene. 

 

Sallingland i Viborg stift, 16. februar 1774 

 

Vinteren har fra det nye år indtil nu nyelig, da det er faldet i tø, været meget streng, især med sne, 

hvoraf er falden en stor mængde, at folk næppe kunne komme fra hus til hus. Isen på Limfjorden er 

vel meget tyk, dog ikke overalt sikker formedelst den megen sne. I forrige måned hørte og så man 

med forundring, at det i nogle nætter udi den stærkeste frost og snefog tordnede og lynede meget 

stærkt.   

 

Helsingør, 4. marts 1774 

 

Den 4. marts NNV-vind. 

 

Vinterrugen står, Gud være lovet, her omkring i egnen ekstra skøn, så vi næst Guds bistand kan 

håbe på et velsignet grødeår. 

 

Helsingør, 7. marts 1774 

 

Den 5. marts ØSØ-vind. 

 

Den 6. og 7. marts NV-vind. 
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Wien, 16. februar 1774 

 

Det omtales, at i Ungarn har den megen sne og strenge kulde bragt ulvene ud af deres huler. De har 

ædt en dragon. 

 

Helsingør, 18. marts 1774 

 

Her kommer dagligt skibe fra Østersøen med SØ-vind, som nu i nogle dage har kontinueret. 

 

Helsingør, 21. marts 1774 

 

Den 18. marts ØSØ-vind. 

 

Rejsende fra Stockholm fortæller, at de har kørt i slæde indtil 12 mil nær Helsingborg, hvor ingen 

sne var, og at, da de for 8 dage siden afgik fra Stockholm, var der overalt is og ingen skibsfart 

endnu. 

 

Da der endnu ikke er ankommet noget skib fra Königsberg eller Danzig, må der stadig være is dér. 

 

Helsingør, 25. marts 1774 

 

Den 21. marts god vind af ØNØ. 

 

Den 25. marts god vind af SØ. 

 

Vi har på nogle dage heft kontinuerlig østlig vind og stærk nattefrost. 

 

Helsingør, 1. april 1774 

 

Den 29. marts NNV-vind.  

 

Helsingør, 8. april 1774 

 

Den 1. april god vind af ØSØ. 

 

Den 8. april god vind af ØSØ. 

 

Vi have på nogle dage haft en velsignet mild og god regn, hvortil jorden var højst trængende, så 

rugen nu overalt her omkring står særdeles skjøn, til hvis vækst Gud give sin velsignelse. 

 

Helsingør, 11. april 1774 

 

Den 9. april god vind af ØNØ. 

 

Den 11. april natten til i dag SØ-vind. 

 

Vi have på nogle dage haft kontinuerlig regn og meget frugtbart vejrlig. 
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Helsingør, 15. april 1774 

 

Den 11. april ved postens afgang VSV-vind. 

 

Den 13. april SSV-vind. 

 

Helsingør, 18. april 1774 

 

Den 15. april ØSØ-vind. 

 

Den 18. april SV-vind. 

 

Vi have på nogle dage haft et meget behageligt frugtbart vejr med mild regn, så at rugen her 

omkring står extra skøn, og græsset ligeledes lader sig meget stærkt se. 

 

Helsingør, 25. april 1774 

 

Den 23. april SSV-vind om formiddagen, NV-vind om eftermiddagen. 

 

Vi har i 2 dage haft ubestandigt vejr med blæst, hagl og regn. Alting her omkring på marken 

grønnes og træer udspringe, så at vi have et velsignet forår. 

 

Helsingør, 29. april 1774 

 

Den 27. april SSØ-vind. 

 

Den 28. april nordenvind. 

 

Den 29. april NØ-vind. 

 

Vi har nu på nogle dage haft et behageligt forårsvejr med regn, solskin og varme. Her omkring er 

havren og bygget (sic!) mest allerede tilsået. Rugen står, Gud være lovet, meget velsignet skøn og 

grøn på markerne, hvorover enhver har årsag at takke Gud og glæde sig. 

 

Leipzig, 16. april 1774 

 

Efter en wittenbergsk astronoms observationer er de 4 planeters sammenkomst i maj-måned aldeles 

ikke så stor en sjældenhed, at den alene efter mange 100 år kunde forefalde. Den samme 

himmelbegivenhed er sidste gang synlig forefalden den 9., 10. og 11. februar 1750 i Fiskens tegn, 

og ved den klareste aftenluft betragtet med synderlig fornøjelse. Den periode i hvilken disse 4 

planeters samling er synlig, er af 24 år og nogle måneder, ligesom Saturns og Jupiters så kaldte 

(sic!) store sammenkomst sker hvert 20 år. 

 

Helsingør, 2. maj 1774 

 

Den 29. april ved postens afgang NV-vind. 

 

Den 2. maj SØ-vind. 
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Helsingør, 6. maj 1774 

 

Den 2. maj god vind af SØ. 

 

Grøden på marken heromkring står meget skønt overalt, Gud lade det så kontinuere. 

 

Helsingør, 9. maj 1774 

 

Den 7. maj natten til den 7. maj og den 7. maj var det en meget stærk storm af SØ. 

 

Den 9. maj VSV-vind. 

 

Helsingør, 13. maj 1774 

 

Den 11. maj ØNØ-vind. 

 

Helsingør, 16. maj 1774 

 

Den 13. maj ved postens afgang VNV-vind. 

 

Den 14. maj nordenvind. 

 

Den 15. maj stærk blæst af NV. 

 

København, 20. maj 1774 

 

Paris, 9. maj Kongen har i går haft nogle meget slemme angreb af feber (han er ramt af kopper, 

JER). Denne efterretning har her forårsaget den største uro og bevægelse, og man venter med stor 

angst udfaldet af den følgende nat. 

 

Haag, 14. maj I går morges kl. 6 fik man her med en kurer fra Paris den tidende, at Hans 

Allerkristeligste Majestæt Ludvig den 15., konge af Frankrig og Navarra, i tirsdags den 10. maj til 

hoffets og undersåtternes store sorg er afgået ved døden. Han var født den 15/10 1710 og kronet til 

konge den 1/9 1715. Hans sønnesøn Ludvig August, der nu er konge, er født den 22/8 1754 og gift i 

1770 med Maria Antonia, født 2/11 1755. 

 

Hamborg, 17. maj (samme efterretning). Kongen døde om eftermiddagen kl. 3½. 

 

Skien i Norge, 9. maj 1774 

 

Tirsdag den 3. maj hen imod aften kom her en forskrækkelig storm med regn, derefter en stærk 

lynild fra NØ, som varede i en halv time, uden at erfare nogen torden, hvorpå himlen blev bespændt 

med stærke lynild, så det var ligesom en lue, og derpå fulgte stærke tordenskrald, som varede en 

time. 
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Helsingør, 20. maj 1774 

 

Vi have på nogle dage haft nogen nattefrost, samt stærk kulde og undertiden en mængde store hagl, 

som dog ikke har gjort nogen skade. 

 

Helsingør, 23. maj 1774 

 

Den 21. maj SØ-vind. 

 

Helsingør, 27. maj 1774 

 

Den 27. maj ØSØ-vind og stærk blæst. 

 

Helsingør, 3. juni 1774 

 

Den 30. maj god vind af NV. 

 

Den 2. juni liden vind af norden. 

 

Den 3. juni SSØ-vind. 

 

Sallingland i Viborg stift, 28. maj 1774 

 

Rugen på marken står meget fin, og er mere fremmelig, og (sic!) i væksten end forrige år ved denne 

tid, man venter altså under Guds velsignelse en rig afgrøde. 

 

Helsingør, 6. juni 1774 

 

Den 5. juni SV-vind. 

 

Den 6. juni SSV-vind. 

 

Helsingør, 10. juni 1774 

 

Vi have på nogle dage haft et meget behageligt frugtbart vejr med regn og varme, så at sæden står 

overalt her omkring så skøn og herlig, som ej kan ønskes bedre. Gud lade det fremdeles få sin 

fremgang, så tegner det til en rig og velsignet høst. 

 

Amsterdam, 30. maj 1774 

 

Ved en storm af NV den 26. og 27. maj er på de hollandske kyster adskillige skibe forulykkede og 

komne på grund. Ved denne stormvind er og vandet i floderne steget så højt, at det mange steder er 

steget over digerne. 

 

Helsingør, 17. juni 1774 

 

Den 14. juni SSV-vind, siden SØ-vind. 
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Den 15. juni SØ-vind. 

 

Den 13. juni havde vi overalt her omkring en velsignet regn, som vedholdt hele dagen, og derefter 

have vi haft skønt, klart og varmt vejrlig, så at sæden overalt stå så godt, at intet menneske kan 

erindre sig at have set den skønnere. 

 

Ålborg, 15. juni 1774 

 

I fredags den 10. juni faldt her lige i middagsstunden en temmelig stærk regn og tillige en mængde 

store hagl. Siden den tid har kulden dog noget aftaget. 

 

Helsingør, 20. juni 1774 

 

Den 17. juni SØ-vind. 

 

Den 20. juni ved postens afgang ØNØ-vind. 

 

Ærøskøbing, 20. juni 1774 

 

Den 18. juni slog torden ned i Dynkier Mark her på Ærø og traf 2de køer, der strax døde. 

 

Helsingør, 24. juni 1774 

 

Den 20. juni SØ-vind. 

 

Den 23. juni NV-vind. 

 

Den 24. juni VSV-vind. 

 

I går havde vi en stærk regn, som vedholdt fra om morgenen til kl. 5 om aftenen. Det er ey at 

beskrive, hvor herlig og skøn al sæden her omkring på markerne nu står efter denne velsignede 

regn. 

 

Århus, 21. juni 1774 

 

Tordennedslag i Silkeborg og på Lyngballegård i grevskabet Frijsenborg. 

 

Odense, 24. juni 1774 

 

Efter at vi her den 17. og 18. i denne måned havde haft et overmåde varmt vejr, optrak den 18de om 

eftermiddagen kl. 5 en del tordenskyer, og der hørtes tillige en sagte, men forunderlig rullen rundt 

om i luften, som varede i træk henimod en halv time, hvorimellem hørtes tillige nogle stærke 

tordenskrald, hvormed fulgte en kiølende regn. Derefter fordeltes skyerne i gule, røde, blege og 

mørke, der gave så besynderlige refleksioner, at alle blade på træerne og græsset så ud som 

spanskgrønt. Men mod sydost så luften meget mørk og sort ud, så man befrygtede fra alle kanter at 

spørge hårdere vejr, som og er sket, idet berettes fra Herrested:  
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Den 18. juni, efter at vi ganske dagen havde haft en stor hede, opkom i en tid af en halv time en 

almindelig torden, men i et øjeblik, ca. kl. 5 eftermiddag, påkom så forskrækkeligt et vejr, at enhver 

havde årsag at befrygte, at huse og træer havde blevet omkastede, og kom ved samme vejr en sådan 

mængde hagl og så store som spurre (sic!) - nogle som dueæg, at jorden blev bedækket; samme 

gjorde stor skade og indslog mange vinduer på kirken, præstegården, degneboligen og hos andre. 

Rygningen tillige med rygningstræerne fløj af mange huse, ligesom og mange porte sprang op, og 

en tom vogn, som stod i en port, rullede ved vindens magt midt ind i gården; men den betydeligste 

skade gjorde dette hårde haglvejr, som varede næsten et kvarter, på vore kornmarker, hvor al slags 

korn, især rugen blev brudt og nedslagen på de agerskifter, hvor dette vejr fór over i bredden af 4 á 

500 skridt. Kålen blev og slaget så glat af i mange haver, som det kunne være sket med en segl. 

Dette hårde vejr kom fra sønden og gik mod norden over 3 af vore byer, Maare, Herrested og 

Kragelund. Efter den følgende dag har man ej hørt, om dette hårde vejr har gjort nogen videre skade 

dér, hvor det kom fra, og hvor det fór hen. En anden, som red om natten, beretter, at klokken mod 

12 blev det så koldt, at han måtte stå af hesten og gå sig varm. 

 

Helsingør, 27. juni 1774 

 

Den 24. juni VNV-vind. 

 

Den 27. juni SØ-vind. 

 

Drammen, 16. juni 1774 

 

I gennem denne her flydene vandstrøm har floden været så overmåde stor, som den ikke udi 100 år 

tilforn har været, og foruden mange skadelige tilfælde på jorder, ager og enge har den forvoldet 

megen skadelighed ved tømmerhængsler, ved savbrug og ved kværnbrug… 

 

Helsingør, 1. juli 1774 

 

Den 27. juni SØ-vind. 

 

Helsingør, 4. juli 1774 

 

Den 2. juli liden vind af SSØ, hvorefter vinden slog om til NV igen. 

 

Den 3. juli SØ-vind. 

 

Ærøskøbing, 4. juli 1774 

 

I morges mellem kl. 6 og 7 slet opkom et uvejr med torden og lynild, som nedslog på Gravendahl 

her på Ærø. I øvrigt står sæden overmåde dejlig og tegner sig til en velsignet og overflødig høst. 

 

Helsingør, 8. juli 1774 

 

Den 4. juli SØ-vind. 

 

Den 7. juli NV-vind. 
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Helsingør, 11. juli 1774 

 

Den 8. juli god vind af NV. 

 

Den 10. juli NV-vind. 

 

Helsingør, 15. juli 1774 

 

Den 11. juli ØNØ-vind. 

 

Den 12. juli VSV-vind. 

 

Helsingør, 18. juli 1774 

 

Sæden her omkring stå, Gud være lovet, så særdeles skøn, at bønderne må bekende, at de aldrig har 

set den stå så godt, og at den langt overgår forrige år, Gud lade det fremdeles kontinuere med godt 

vejr, så kan man vente tidlig og meget rig høst. 

 

Iserlohn, 29. juni 1774 

 

Der omtales en 100 års fødselsdag i Sundwig, og det omtales, at i Krimminghausen døde for nogle 

år siden et ugift fruentimmer i sit 120. år, som havde stået i tjeneste hos major von Kazler. I Grüne, 

hvor den berømte messingfabrik ligger, lever en 106 år gl. mand ved navn Lutker, der har været 

guld- og sølvtrækker. 

 

Helsingør, 22. juli 1774 

 

Den 20. juli SØ-vind. 

 

Den 21. juli NV-vind. 

 

Helsingør, 25. juli 1774 

 

Den 22. juli NV-vind. 

 

Den 23. juli stærk vind af NV. 

 

Den 25. juli VSV-vind. 

 

Helsingør, 29. juli 1774 

 

Den 26. juli god vind af SØ. Kl. 4 om morgenen var vinden også i SØ. 

 

Den 28. juli vinden løb til NV med tordenregn. 

 

Den 29. juli SV-vind. 
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Helsingør, 1. august 1774 

 

Den 31. juli SSV-vind. 

 

Den 1. august NV-vind. 

 

 

Sallingland i Viborg stift, 27. juli 1774 

 

Ikke alene i landet, men og i Himmersyssel, Mors og Thy står kornmarkerne i den skønneste flor, 

og man venter under Guds nådige varetægt en lige så rig og velsignet høst som forrige år. Vi have i 

disse egne i denne sommer haft et stærkt og langvarigt regnvejr, især fra den 17. juni og næsten 

hidindtil, i hvilken tid og ofte har været stærkt tordenvejr, som adskillige steder har gjort skade både 

på huse, folk og fæ. Nu et par dage har regnen ophørt, og det giver os håb om endnu at få vore tørv, 

som hidindtil har ligget i hederne og svømmet. Afvigte nat så vi første nordlys siden sidste vinter. 

 

Helsingør, 8. august 1774 

 

Den 5. august SSØ-vind. 

 

Den 6. august NV-vind. 

 

Den 7. august god vind af NV. 

 

Helsingør, 12. august 1774 

 

Den 8. august stærk blæst af NV. 

 

Den 9. august om eftermiddagen løb vinden til SØ. 

 

Den 11. august SV-vind. 

 

Wien, 3. august 1774 

 

Den 19. juli langvarigt stærkt regnvejr i Kassmark i Ungarn, der forårsagede oversvømmelser. 

 

Helsingør, 19. august 1774 

 

Den 15. august SØ-vind. 

 

Den 17. august SØ-vind. 

 

Helsingør, 22. august 1774 

 

Den 20. august ØNØ-vind. 
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Vi have på nogle dage, Gud være lovet, haft et meget godt høstvejr, Gud lade det således nogen tid 

vedvare, så tegner det til en meget rig og god høst af alle slags kornvarer, og altså ventes meget 

billige priser. 

 

Helsingør, 26. august 1774 

 

Den 23. august ØSØ-vind. 

 

Vi have nu i 10 dage haft meget godt tørt høstvejr, så at sæden her omkring er nærmest overalt 

lykkelig og tør bragt i hus, hvorfor Guds navn være evig ære. 

 

Bryssel, 8. august 1774 

 

Høsten i denne provins har været meget velsignet. 

 

Helsingør, 29. august 1774 

 

Den 26., 27., og 28. august SØ-vind. 

 

Den 29. august god vind af SØ. 

 

Nogle af de indkomne skibe er engelske, bestemte til Sct. Petersborg, deriblandt kaptajn Jacksen fra 

London til Petersborg, havde ombord adskillige passagerer, købmænd og andre, saa og fruentimre 

(sic!). 

 

Helsingør, 2. september 1774 

 

Den 1. september stærk blæst af NV. 

 

Den 2. september NV-vind. 

 

Uddevalla, 30. juli 1774 

 

Såvel her som i hele Værmland har været en herlig vækst af vårsæd. 

 

Dresden, 20. august 1774 

 

Der berettes om lynnedslag den 5. august. 

 

Assens, 31. august 1774 

 

Af sæden her på egnen er en stor Guds velsignelse. Ellers har dog rugen og boghveden her på vores 

mark fået lidt skade. Den første af den såkaldte meldug, især ved stranden og den anden af en stærk 

storm af NV, førend den blev fuldkommen i sin vækst, og det på de steder, hvor grunden var høj; 

ellers er alt kornet meget godt og en stor glæde at se. Høsten er alt længe siden begyndt her på 

egnen, og en stor del korn er alt indkommet, dog står noget endnu på markerne formedelst indfalden 

regn af og til, nu i 3 á 4 dage. Gud give godt og bestandigt vejr, at det velsignede korn både her og 
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andre steder kunde komme tørt og godt ind, uden at enten kornet til menneskenes ophold skulde 

blive fordærvet, eller foderet for kreaturerne blive forrådnet på marken. 

 

Helsingør, 5. september 1774 

 

Den 3. september SØ-vind. 

 

Den 5. september SØ-vind. 

 

Mayland, 13. august 1774 

 

Udi den hele øverste delen af Italien har på nogle uger været en umådelig hede, som ikke alene har 

været skadelig for landet, men og for menneskers sundhed og desårsag er såvel her som i Genua og 

på andre steder anordnet bønner om regn. 

 

Fra de italienske grænser, 16. august 1774 

 

I Venedig ser man en trykt spådom af en capuciner ved navn Pater Johannes Schmidt. Denne 

forunderlige mand er død i bemeldte Venedig den 6. januar 1773 i en alder af 140 år. Han havde sit 

hele liv igennem en eneste habit, pidskede sig hver fredag lige til blodet, spiste hver dag ikke mere 

end et blødt æg og for en kreutzer brød, hvortil han drak for 2 kreutzer vin og sejlede engang på en 

delfin (de franske og engellænderne have endnu skibe, som kaldes således) fra Lissabon til 

Venedig, hvor han før sin død skal have spået følgende: Fra år 1773 til 1777 skal i Tyskland være 

meget frugtbare år, derefter skal en stor krig rejse sig i Italien formedelst den kirkelige religion. 

Derpå skal man se mange tegn i sol og måne og mange mærkværdigheder på jorden. Handel og 

vandel skal komme i stor flor og vantro meget tiltage. I året 1778 skal Italien blive stærkt rystet ved 

jordskælv. Verden skal stå over 200 år, og de sidste 100 år vil Tyskland blive ødelagt af 

forskrækkelige krige, indtil den yderste dag pludselig skal gøre ende på alting. 

 

Helsingør, 9. september 1774 

 

Den 7. og 8. september stærk storm af NV. 

 

Den 9. september NNV-vind. 

 

Overalt her omkring er den velsignede sæd for 8 dage siden vel og tør bleven indhøstet og ævret 

opgivet. 

 

Helsingør, 12. september 1774 

 

Den 9. september stærk storm af NV. 

 

Den 11. september SØ-vind. 
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Assens, 3. (sic!) september 1774 

 

I dag formiddag havde vi her et tordenvejr, hvorved det blev så mørkt, som ingen kan erindre sig, at 

det haver været om dagen. Den 4. (sic!) september kl. 10 om aftenen lod sig se en ildkugle i sydost 

med en lang hale. Strax derefter begyndte det at lyne, som vedvarede hele natten. 

 

Helsingør, 19. september 1774 

 

Den 18. september ØNØ-vind. 

 

Den 19. september NNØ-vind. 

 

Helsingør, 26. september 1774 

 

Den 23. september ØNØ-vind. 

 

Den 25. september stærk storm. 

 

Den 26. september stormen aftog ved postens afgang. 

 

Helsingør, 30. september 1774 

 

Den 26. september efter postens afgang meget stærk storm af ØNØ. 

 

Den 27. september NØ-vind. 

 

Den 28. september god vind af ØNØ. 

 

Den 29. september ØNØ-vind. 

 

Det omtales, at den første eksport i 100 år af rug fra Stockholm til Holland skyldes, at 

brændevinsbrænden af rug er blevet stærkt forbudt. 

 

Helsingør, 3. oktober 1774 

 

Det omtales ”i fald denne vind af NV kontinuerer.” 

 

Montpellier, 5. september 1774 

 

Den store hede har ikke gjort vinstokkene så megen skade, som man frygtede for. Ikkun i tør og 

stenagtig jord ere druerne fortørrede og affaldne; i et feed (sic!) jord havde de ikkun taget liden 

skade. 

 

Poitiers, 10. september 1774 

 

Udi vor provins har det i 3 måneder ikke regnet. 
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Helsingør, 7. oktober 1774 

 

Den 4. oktober stærk blæst af NV. 

 

Den 5. oktober SSV-vind. 

 

Den 6. oktober VSV-vind. 

 

Den 7. oktober SSV-vind. 

 

Helsingør, 14. oktober 1774 

 

Den 11. oktober stærk storm af NV. 

 

Helsingør, 17. oktober 1774 

 

Den 15. oktober vinden løb til NV. 

 

Den 16. oktober NV-vind. 

 

Helsingør, 28. oktober 1774 

 

Den 24. oktober SSV-vind. 

 

Den 26. oktober SSV-vind. 

 

Helsingør, 31. oktober 

 

Den 30. oktober stærk storm af ØSØ. 

 

Den 31. oktober god vind af NØ. 

 

Helsingør, 4. november 1774 

 

Den 1. november ØNØ-vind. 

 

Den 2. november ØSØ-vind. 

 

Skalholt stift i Island, 16. august 1774 

 

Forleden sommer var det på Vester- og Sønderlandet tørt og meget koldt, men på Øster- og 

Norderlandet mestendels gråt og sludagtigt. Vinteren var middelmådig og sammesteds ret god, 

foråret derimod koldt indtil pinsedag, da vejrliget forandredes, således at græsvæksten nu er vel 

middelmådig. 

 

Helsingør, 7. november 1774 

 

Den 4. og 5. november ØNØ-vind. 
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Den 7. november extra god ØNØ-vind. 

 

Helsingør, 11. november 1774 

 

Skibe har allerede aftaklet for at overvintre. 

 

Den 8. november SØ-vind. 

 

Den 10. november stærk storm af SØ. 

 

Helsingør, 18. november 1774 

 

Den 16. november vinden gik i NV. 

 

Helsingør, 21. november 1774 

 

Den 17. november stærk storm af NV. 

 

Vinden gik til SØ med tyk luft om natten derpå, da vinden sprang til NØ med en forskrækkelig 

stærk storm og snefog. 

 

Den 21. november NNØ-vind. 

 

Frosten er her meget stærk. Her i havnen ligger adskillige fartøjer, men der er endnu ingen is. 

 

Helsingør, 25. november 1774 

 

Det berettes, at der er en mængde is ved Riga. 

 

Den 24. november SØ-vind. 

 

Den 25. november nordenvind, blæst og stærk frost. 

 

Korsør, 27. november 1774 

 

”Den på nogle dage vedholdende østlige hårde storm med stærk snefog… På Nyborg fjord er vel 

nogen is… men i Bæltet er endnu ingen is.” 

 

Helsingør, 28. november 1774 

 

Den 25. november ”Den påkommende hårde frost, som kontinuerer endnu” (dvs. den 28/11, JER) 

 

Den 25. november nordenvind og storm. 

 

Det frygtes, at Sundet snart vil blive tillagt, i fald det skulle falde i stille vejr, og den overmåde 

stærke frost skulle vedholde, hvilket Gud i nåde afvende. Endnu er ikke det ringeste is i Sundet eller 

havnen. 
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Korsør, 30. november 1774 

 

Det i disse dage værende stærke snefog med storm og undertiden tyk tåge har noget hindret postens 

gang, Nyborg broe er nu tillagt med is, og på denne side Sproe ses og en del is, men der er endnu 

ingen betydelig is at se. 

 

Helsingør, 2. december 1774 

 

Natten efter den 28. november en meget stærk storm af ØSØ med snefog. 

 

Den 1. december NV-vind. 

 

Nyborg, 1. december 1774 

 

Den vedvarende hårde frost, samt det i går og i dag værende stille vejr har forårsaget is. 

 

Korsør, 2. december 1774  
 

Med den VNV-lige vind ses nogen is. 

 

Helsingør, 5. december 1774 

 

Den 3. og 4. december ØSØ-vind. 

 

Den 5. december ØNØ-vind og klar luft. 

 

Odense, 2. december 1774 

 

”…at i denne tidlige strenge vinter…” 

 

Korsør, 6. december 1774 

 

”Den vedvarende hårde østlige storm og snefog…” 

 

Helsingør, 9. december 1774 

 

Den 6. december stærk blæst af NNØ og meget stærk frost. 

 

Danzig er overalt tillagt med is. 

 

Den 7. december NØ-vind og stærk blæst. 

 

Den 9. december SSØ-vind. 

 

Sundet og havnen er endnu helt fri for is. 
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I nat og i går er falden en stor mængde sne, som ikke i mange år har været set, langt mindre på 

denne årstid, hvilket ingen af de herværende ældste folk kan erindre sig. 

 

Helsingør, 12. december 1774 

 

Den 9. december god vind, som siden har kontinueret af SØ og ØSØ. 

 

Den 10. december SØ-vind. 

 

Her langs landet lige til København ligger en mængde is fast langt ud fra landet. 

 

Den 12. december stærk blæst af SØ. Sundet er fuldt af drivis. 

 

Helsingør, 16. december 1774 

 

Den 14. december VSV-vind. 

 

Nu i 2 á 3 dage have vi haft stærkt tøvejr og vestlig vind med megen tåge. Sundet og havnen er 

befriet for is. 

 

Helsingør, 18. december 1774 

 

Den 18. december VSV-vind. 

 

Gud være lovet, det tør nu dagligt meget stærkt. 

 

Helsingør, 23. december 1774 

 

Den 21. december VSV-vind og stærk blæst 

 

Den 23. december stærk blæst af NV. 

 

Helsingør, 26. december 1774 

 

Den 25. december NV-vind. 

 

Vi have her et meget behageligt vejr uden frost og is. 
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 vind tryk  

Januar  1774 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 v 743,5 Klart vejr og frost, mådelig sne er faldet  -7,0 

2 ø 747,0 Frost og sne med stærk blæst  -5,8 

3 nø 756,0 Frost og sne med stærk blæst  -6,9 

4 v 760,4 Stærkere frost. Min kone bar bedemand Sanddrus barn Peter Hersleb i Frue kir-

ke. 

 -6,9 

5 nv 762,4 Klart vejr og stærk frost. Møde i kancellikollegiet hos Aagaard, der har podagra.  -7,5 

6 sv 759,0 Sne og om aftenen tøvejr  -0,9 

7 uvis 750,6  Tøvejr 

Helsingør: ”sydøstlig vind, temmelig stærk frost i nogle dage” 

  2,5 

8 n 753,2 Mildt vejr med blæst og sne -3,9 

9 sv 742,2 Tyk luft og slemt vejr, blæst og snefog 

Frederiksværk: ”storm og stærkt snevejr” 

-3,7 

10 v 759,4 Klart vejr og skarp frost. I Aggershus stift er 13.400 flere døde end fødte. Stærk 

ildebrand uden for Østerport i kartuntrykkeriet eller i en mølle. (Ifølge Nystrøm 

var det Svanholms mølle, der nedbrændte). 

-6,8 

11 uvis 759,6 Rimfrost og tåge -7,0 

12 s 761,2 Frost og klart vejr. Besøgt med min kone og Bartholin magister Dass på hospi-

talet. 

-5,8 
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13 s 753,5 Frost og klart vejr, mellem frost og tø. Beringskiold skal ingen titel have, førend 

han gør sig kongens nåde værdig. 

  -5,2 

14 ø 748,5 Mellem frost og tø 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

  -2,2 

15 sø 741,0 Stærk regn med tåge og tøvejr 

Helsingør: ”god østnordøstlig vind” 

   1,1 

16 n 751,6 Klart vejr og frost   -4,5 

17 ø 742,4 Blæst og snefog med tøvejr   -1,8 

18 n 734,4 Blæst og snefog 

Helsingør: ”nordnordvestlig vind” 

-10,3 

19 n 751,6 Klart vejr og stærk frost. Hele dagen under - 11 gr. C på Observatoriet. Møde i 

kancellikollegiet hos Aagaard, Graah var fraværende, da hans anden datter er 

alvorligt syg af småkopper. 

-11,9 

20 nv 750,6 Klart vejr og stærk frost. Brev fra Finanskollegiet om at vi får godtgjort 10 rdr. 

for hver af vore rejser til Fredensborg. 

 -6,4 

21 uvis 757,8 Klart vejr og stærk frost. Spist om aftenen hos Hielmstiernes. 

Helsingør: ”i nogle dage megen sne” 

 -7,0 

22 v 757,6 Klart vejr og mildere luft 

København: ”mildere vejr” 

 -1,0 

23 sø 747,8 Blæst og mellem frost og tø  -1,9 

24 s 739,4 Stærkt tøvejr hele dagen 

Korsør: ”en del drivis” 

 -0,2 

25 v 738,0 Stærkt tøvejr hele dagen  -1,3 

26 s 753,8 Mellem frost og tø  -0,9 

27 ø 748,8 Mellem frost og tø  -0,7 

28 ø 748,5 Mellem frost og tø med blæst og sne. Gjort kur hos kronprinsen sammen med 

Borch. 

  0,5 

29 ø 755,0 Frost og sne. Gjort kur om formiddagen. Kl. 1½ blev jeg ansagt at møde i Kon-

gens forgemak, hvor jeg fik båndet (Nystrøm: det hvide bånd), uden at vide et 

ord deraf tilforn. Spist om aftenen ved kavallertaffelet. 

 -2,2 

30 nø 755,2 Sne og mildt vejr. I Helliggejst kirke. Svar fra Kammeret vedrørende tiende i -2,2 
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Nærum, 10 skæpper hartkorn. Kørt med Suhms til grev Thotts kur, men kom for 

sent. 

Korsør: ”snefog og drivis” 

31 n 760,6 Stærk frost og om aftenen sne. Fulgt Guldencrone til jorde sammen med brode-

ren. Blev præsenteret for prinsesse Charlotte. 

Korsør: ”en mængde drivis” 

-4,4 

 

Januar 1774 

Temperatur: -3,9 gr. C 

Tryk: 751,3 mm H 

 

 

 vind tryk  

Februar  1774 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 n 764,2 Stærk frost og blæst   -8,6 

2 n 774,0 Klart vejr og formodentlig stærkeste frost hidindtil. Fra geheimeråd v. der Lühe 

modtog jeg statutterne (for dannebrogsordenen) og en regning på 220 spanske 

dukater. Mit symbol: In spe et quiete fortis. 

-12,3 

3 uvis 776,0 Klart vejr og frost, dog tåleligere kulde. Betalt regningen fra v. d. Lühe.    -5,3 

4 sv 774,0 Mellem frost og tø. Været til kur. 

Helsingør: ”i nogle dage meget stærk frost” 

  -1,2 

5 nv 769,0 Tøvejr. Været til kongens taffel. Observationer efter reamurs thermometer på 

Tårnet i gr. frigoris: 

   1,1 
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Januar kl. 6 morgen middag kl. 6 aften midnat 

18             5½           8 1/3      8½            11 1/3 

19            11             9 ¼        9                  9½ 

31              4½          3½         4½               2½ 

Februar kl. 6 morgen middag kl. 6 aften midnat 

1              6 1/6             5               8           9 1/3 

2             10½               9 ¾          10         10 ¼ 

3               6 4/5 

(Man aflæste således kl. 06, 12, 18 og 24 på Rundetårn, JER). 

6 v 759,8 Tøvejr og klar luft med stærk blæst    1,3 

7 v 742,2 Regn og stærk tø med frost om aftenen   -0,3 

8 v 740,0 Om morgenen mellem frost og tø, om aftenen stærk frost   -3,8 

9 n 752,4 Frostvejr. Ole Nielsen fra Nærum var her og sagde, at han frygtede rugen tog 

skade, fordi hvidkålen rådnede, som var et gammelt bondemærke, dog stod rød-

kålen sig. I klub hos Borres, hvor der var ca. 50 mennesker. 

  -7,3 

10 nv 757,2 Frostvejr  -7,3 

11 s 748,8 Stærk blæst med sne og mildere luft  -1,7 

12 sv 742,8 Tøvejr med sne og isslag   0,2 

13 nø 762,8 Solskin og stærk frost, siden tøsne -1,9 

14 sv 762,2 Stærk tø  1,7 

15 v 758,5 Stærk tø. Nu begynder man at hugge is op i gaderne.  1,6 

16 s 746,4 Tøvejr og regn 

Salling: “siden nytår meget streng vinter” 

 3,1 

17 sv 746,4 Tøvejr og regn  2,9 

18 v 756,6 Klart vejr og frost, siden tøvejr. I Holmens kirke. 

Helsingør: ”fortsat tøvejr” 

 2,6 

19 v 768,0 Klart og tøvejr, ligesom forår. Bülow har det vanheld, at en hest slår hans ben i 

stykker. 

 2,3 

20 sv 760,2 Regn og blæst  2,4 

21 s 767,0 Nattefrost, siden tø og blæst. Udlæst ”Voiage aux Isles de France et du Bour-  1,8 
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bon”. 

Helsingør: ”god vind af vestsydvest” 

22 v 761,8 Tøvejr og blæst. Spist ved kongens taffel med bl. a. grev Danneskiold og Juell-

Wind. 

Helsingør: “sydsydøstlig vind” 

 2,3 

23 s 751,0 Regnvejr. I Vor Frue kirke.  2,9 

24 v 734,8 Regnvejr  3,6 

25 v 742,2 Fugtigt vejr og blæst. I Holmens kirke. En vanartig pige på 10 år i Herstedøster 

anstiller et spøgeri, som præst og provst tror at være alvorligt. 

Helsingør: ”fortsat behageligt forårsvejr” 

 3,1 

26 v 742,0 Fugtigt vejr og blæst, og sne eller rimfrost om morgenen 2,6 

27 v 757,2 Fugtigt vejr med blæst 1,6 

28 sv 754,4 Regnvejr  

Helsingør: ”vi har i nogle dage haft stærk vestlig blæst” 

3,6 

 

Februar 1774 

Temperatur: -0,3 gr. C 

Tryk: 756,1 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Marts  1774 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 
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1 sv 744,8 Klart vejr og tø  2,4 

2 v 747,6 Klart og tøvejr  1,5 

3 s 748,0 Regn og sne. Siddet i Højesteret og spist til taffels med Thott, Reventlau, Knuth, 

Schach, Hauch, Juell-Wind, baron Knuth, Haxthausen og Hielmstierne. En 

skånsk købmand vandt 28.000 rdr. i tallotteriet. 

 1,4 

4 nv 750,6 Regn og sne. 

Helsingør: ”nordnordvestlig vind, rugen står ekstra skøn” 

-1,1 

5 sø 743,5 Nattefrost, sne og siden tø. Om aftenen med Nielsen, Borneman og Borch på 

Hofteatret, hvor ”Gnieren” blev spillet. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

 0,9 

6 v 747,4 Tyk luft med kulde 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

 1,0 

7 s 757,2 Nattefrost og tyk luft 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

 2,8 

8 s 759,4 Kold tåge og regn  2,9 

9 nv 767,0 Stærk nattefrost og klart vejr. Peblingesøens dæmning ved Østerport bryder ud. -1,6 

10 uvis 772,6 Stærk nattefrost og klart vejr -2,6 

11 sv 762,4 Stærk nattefrost og klart vejr. I Holmens kirke. Om aftenen været på Komedie-

huset og set ”Den lønlige Bejler” med fru Reiersen og Bartholin, som spiste hos 

os om aftenen. 

-0,7 

12 n 749,6 Sne og tø om dagen, siden frost om aftenen -0,5 

13 nv 768,5 Solskin og frost -1,8 

14 s 776,4 Solskin og frost -0,6 

15 s 775,2 Solskin og frost, noget mildere  0,7 

16 ø 770,8 Solskin og frost. I Vor Frue kirke.  1,3 

17 ø 764,0 Mellem frost og tø  2,3 

18 sø 761,2 Mellem frost og tø med tyk luft 

Helsingør: ” i nogle dage sydøstlig vind” 

 3,0 

19 ø 762,8 Solskin og forårsvejr. Holstenske sild er kommet. Spist ved kongens taffel med 

bl.a. grev Reventlau. 

 5,0 



 196 

20 ø 765,4 Solskin og nogen frost  4,7 

21 sø 775,0 Tøvejr og tyk luft 

Helsingør: ”god vind af østnordøstlig vind” 

 2,3 

22 ø 784,4 Solskin, frost og kold vind. Om eftermiddagen en stærk ildløs på Købmagergade 

hen mod Pustervig, som brændte i 4 timer. 

 0,0 

23 sø 785,8 Solskin, frost og kold vind. I Vor Frue kirke. Besøgt Suhm, som arbejdede med 

at flytte sine bøger op fra haven. Ilden var så nær ham, at det var Guds særlige 

forsyn, der reddede ham. Der brændte 12.000 tdr. havre (ifølge Nystrøm har 

Adresseavisen antallet 1.200) og nogle hundrede læs hø hos garderne. 

 1,2 

24 uvis 783,5 Solskin, frost og kold vind  1,3 

25 s 777,6 Solskin, frost og kold vind 

Helsingør: ”i nogle dage nattefrost” 

 3,2 

26 s 772,6 Solskin, frost og kold vind. Kgl. befaling til kancelliet om at være Halling be-

hjælpelig med at få sit tyveri på 12.000 rdr. opklaret. 

 5,3 

27 s 772,4 Nattefrost, solskin og blæst. Spadseret på Volden. I torsdags var der i Landhus-

holdningsselskabet et forargeligt klammeri mellem Hübner og Martfeldt. 

 6,0 

28 uvis 773,0 Nattefrost, solskin og blæst. Været med min kone og Bartholin på Nærum. Borre 

var også på Nærum. En del begynder at springe ud. 

 7,3 

29 uvis  774,0 Nattefrost, solskin og blæst 

Helsingør: ”nordnordvestlig vind” 

 7,9 

30 nø 772,2 Solskin og blæst med nogen frost  6,5 

31 nø 773,0 Solskin og blæst med nogen frost. I Helliggejst kirke. Om aftenen til hove for at 

høre et passionsoratorie. 

 4,2 

 

Marts 1774 

Temperatur: 2,1 gr. C 

Tryk: 765,7 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

April  1774 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

temp. 
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Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 ø 772,4 Blandet luft med vinterskyer og kulde. I Rundekirke. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

  2,0 

2 ø 761,0 Solskin med stærk og kold blæst   5,5 

3 ø 759,2 Solskin og blæst. I Helliggejst kirke.   6,3 

4 s 760,8 Velsignet forårsregn. I Helliggejst kirke.   7,8 

5 s 767,4 Om aftenen regn. Spadseret i Kongens Have. 

Elsmark på Als: ”sået ærter” 

  7,8 

6 v 761,6 Solskin og regn. Geheimeråd Oertz dør. Almuen sagde om ham, at han burde 

have fået det blå bånd til geburtsdagen, siden han ikke kunne holde det hvide 

rent. 

Elstrup på Als: ”sået ærter hos præsten” 

  5,6 

7 ø 757,0 Regn og slud med solskin   4,6 

8 sø 759,2 Solskin og regn. Været til herrens bord i Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”i nogle dage regn, jorden trængte hårdt dertil” 

  7,4 

9 nø 759,2 Solskin og regn. Jeg spiste ved kongens taffel med grev Reventlow, Knuth, Bra-

em, Ludvig Juel og Cederfeldt. 

Helsingør: ”god vind af østnordøst” 

  4,8 

10 nø 753,5 Regnvejr. Gjort kur hos geheimeråden med min kone.   3,8 

11 sv 762,6 Regnvejr. Fæstet en ny tjener ved navn Christian, en søn af grev Reventlaus 

kammertjener. 

Helsingør: ”i nogle dage fortsat regn, frugtbart vejr” 

  5,4 

12 v 775,6 Regnvejr med solskin   3,9 

13 s 776,0 Regnvejr og tyk luft. Etatsrådinde Klöcker låner mig 600 rigsdaler til den 11.   4,1 
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juni. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

14 ø 779,8 Solskin og driveskyer   4,0 

15 ø 773,5 Nattefrost, solskin og blæst. Gjort kur. Om eftermiddagen besøgt Dass, som i 

forgårs har haft det uheld at falde og slå sig på den lamme side. Hübner fratræ-

der som vicepræsident. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

  6,1 

16 sø 764,2 Mildt vejr og solskin. Kommissorium om at der skal graves en kanal, så man 

kan sejle fra Glückstadt til Kiel. Urolighed blandt bønderne på Sorø. 

  9,4 

17 n 758,8 Mildt og tykt vejr, siden regn   5,9 

18 s 751,4 Bestandigt regnvejr. Rejst med min kone og Skov til Nærum og hjem igen om 

aftenen. 

Helsingør: ”fortsat regn i nogle dage” 

Elstrup på Als: ”sået havre” 

  4,6 

19 v 748,5 Solskin, kulde og haglbyger 

Elsmark på Als: ”sået havre” 

  3,1 

20 sv 752,0 Solskin, kulde og haglvejr. Erichsen og Finnsen spiste til middag hos os, og vi 

gennemgik eddaerne. 

  3,8 

21 nv 761,0 Solskin, kulde og haglvejr   4,6 

22 s 759,4 Bestandig regn. Gjort kur hos kronprinsen, den lille prinsesse, enkedronningen 

og kongen. 

  4,5 

23 s 756,6 Fugtigt vejr 

Helsingør: ”vinden skifter fra sydsydvest til nordvest” 

  6,0 

24 v 756,2 Solskin og regn, siden hagl   5,5 

25 v 759,6 Regnskyer og kold luft. Besøgt Wiedewelt og talt med ham om de islandske vig-

netter. 

  5,9 

26 s 750,8 Regnskyer og kold luft med solskin   6,9 

27 s 758,8 Solskin og forårsvejr 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

  8,4 

28 n 764,2 Solskin og forårsvejr 

Helsingør: ”nordlig vind” 

10,0 
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29 ø 767,4 Solskin og forårsvejr. Besøgt Rheder med min kone gående. 

Helsingør: ”i nogle dage sol og varme” 

12,6 

30 uvis 766,0 Solskin og forårsvejr med blandet luft og tegn til torden 11,8 

 

April 1774 

Temperatur: 6,1 gr. C 

Tryk: 761,8 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Maj  1774 

 

Vejrligsobservationerne fra den 11.- 31. maj er fra fregatten ”Samsøe”, den 11. 

og 12. maj under udvarpning, den 13.- 24. maj fortøjet ved Kastelspynten og den 

25. -31. maj til ankers i Kongedybet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne fra den 1. -10. maj er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gen-

givet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nø 767,2 (K) solskin og mildt vejr. Spist til middag ved kronprinsens taffel og siden spad-

seret på Volden og i Kongens Have, holdt op med at lægge i kakkelovnen. 

  8,9 

2 s 764,8 (K) solskin og mildt vejr, dog kold luft. Været i Nærum med min kone og Skov 

og hjem igen om aftenen. Hørt gøgen og set svalen. 

10,2 

3 ø 757,4 (K) solskin og mildt vejr med varm luft 13,6 

4 uvis 765,6 (K) solskin og varmt med blæst 

Elsmark på Als: ” sået byg den 4. og 5. maj” 

13,1 

5 s 757,4 (K) solskin og varmt med blæst 15,5 
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6 ø 753,5 (K) solskin og varmt med blæst og torden og lynild. Fået 12 favne brænde. 12,5 

7 s 758,8 (N) solskin og regn   9,5 

8 v 770,4 (N) solskin og regnbyger, koldt og ubehageligt vejr med blæst. Rejst med min 

kone til Nærum. 

  7,5 

9 nv 777,2 (K) solskin og varmt. Alting er sprunget ud og nattergalen slår. Rejst med min 

kone til byen. 

Elstrup på Als: ”sået byg” 

  9,2 

10 s 776,6 (K) solskin og varmt med tordenskyer 10,7 

11 ø 772,4 (13) ø rm klar luft (06) øsø m blandet luft(17) nø m diset luft 

(K) solskin og blæst. Ægtepagten mellem prins Frederik og prinsessen af Meck-

lenburg-Schwerin Sophie Friderica underskrives på lørdag den 14. maj, da det er 

vor konges navnedag og prinsessens fader hertug Ludvigs geburtsdag. 

10,5 

12 sø 772,2 (13) sø m diset luft (05) nø rm diset luft (22) ø m diset luft 

(K) solskin og blæst 

11,6 

13 ø 772,6 (13) ø laber diset luft (09) ø laber og stille diset luft (16) nø b diset luft (19) 

stille diset luft 

(K) solskin og blæst med varme 

13,6 

14 ønø 771,0 (13) ønø ll diset luft (06) nø laber klar luft (10) stille klar luft (16) stille diset luft 

(19) s ll diset luft (23) v laber klar luft 

(K) solskin og blæst med varme 

14,1 

15 vnv 763,0 (13) vnv rm blandet luft (02) vnv b blandet luft (05) nv m grå luft (09) vnv m 

blandet luft (21) vnv m blandet luft 

(N) solskin og vindigt. Rejst med min kone til Nærum. 

  9,2 

16 nv 758,8 (13) nv m bygeluft (05) vnv m grå luft (09) n b bygeluft (16) nnv b bygeluft (21) 

nv m tyk luft (23) nnv m bygeluft med regn 

(K) solskin med torden og hagl, stærk regn om aftenen. Rejst med min kone til 

byen. 

  6,6 

17 nnv 760,6 (13) nnv rm bygeluft og regn (05) nv rm med hagl og regn (10) nnv rm med hagl 

og regn (19) vnv tiltagende kuling (23) vnv m blandet luft 

(K) solskin med regnbyger og kulde 

  5,1 

18 v 765,2 (13) v m bygeluft med hagl og regn (04) v m blandet luft (19) sv b bygeluft (22) 

sv laber blandet luft 

  6,0 
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(K) solskin med hagl og kulde. Skialm Hviides kiste med opskrift på en blypla-

de findes i Sorø kirke. 

19 v 768,8 (13) v stiv b bygeluft (07) sv m blandet luft (09) vsv m blandet luft (21) vnv stiv 

b bygeluft 

(K) solskin med hagl og kulde. Kongen af Frankrig dør. 

  6,1 

20 v 772,0 (13) v b bygeluft (01) v b blandet luft (04) sv b blandet luft (09) nv m bygeluft 

(17) v m grå luft (21) vnv rm tyk luft (23) nv rm tyk luft 

(K) solskin med hagl og kulde, kulden tager snarere til end af. Gjort afskedskur 

overalt. Slottet i Weimar nedbrænder. 

  7,1 

21 ssø 771,6 (13) ssø b klar luft (01) vsv 2 rm tyk luft (05) sv 2 rm tyk luft (09) s 2 rm tyk 

luft (16) sv m grå luft (22) sø rm tyk luft 

(N) solskin og varmt om morgenen, siden driveskyer og stærk blæst. Rejst med 

min kone og det hele hus til Nærum. Horrebows logerer hos Ole Hansens. Her-

skabet rejste til Fredensborg og spiste på Søllerød. Spist om aftenen hos Borres, 

som kom ud til samme tid. 

Elstrup på Als: ”sået hør” 

10,5 

22 ssø 759,8 (13) ssø 2 rm blandet luft (01) sø 2 rm tyk luft (05) ssø 2 rm tyk luft (08) s 2 rm 

tyk luft (16) sø 2 rm blandet luft (22) sø rm grå luft 

(N) solskin og stærk blæst. I Søllerød kirke. 

Elstrup på Als: ”køerne kom i tøjr” (på græs, JER) 

13,6 

23 ssv 756,2 (13) ssv laber grå luft (08) s b regn (19) s laber og stille diset luft (23) ssv laber 

og stille grå luft 

(N) solskin og mild regn med varme. I Søllerød kirke. Gået med min kone over 

Nymølle til Ørholm og derfra over Søllerød hjem. 

14,4 

24 ssø 762,2 (13) ssø b diset luft (01) s b grå luft (04) ssø b diset luft (22) sø b diset luft 

(K) solskin og kold blæst. Rejst med min kone til byen. 

15,7 

25 sø 759,4 (13) sø b blandet luft (01) sø m blandet luft (06) øsø rm tyk luft (09) øsø laber 

blandet luft (17) øsø m grå luft (21) ø b grå luft (24) sø laber grå luft 

(K) solskin og kold blæst 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

14,2 

26 ssø 752,2 (13) ssø m blandet luft (01) stille grå luft (05) ønø laber klar luft (07) øsø ube-

standig klar luft (10) ø b klar luft (18) ss 2 rm tyk luft (22) ssø 3 rm tyk luft 

(N) regn, tordenskyer, solskin og kold blæst. Spist om aftenen hos Borres. 

12,5 
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27 sø 752,2 (13) sø 2 rm tyk luft med småregn (06) ssø 2 rm tyk luft (09) ssø 2 rm grå luft 

med regn (17) ssø rm grå luft (20) ssø m tyk luft 

(N) regnskyer og fugtig kulde med regn ind imellem. Horrebow, frue, datter og 

2 sønner spiste hos os om aftenen. 

  9,5 

28 sv 758,2 (13) sv m blandet luft (01) sø m tyk luft (04) s m tyk luft (06) sv m tyk luft (19) 

sv m grå luft (22) v m blandet luft (24) stille blandet luft  

(N) regnskyer og fugtig kulde, dog mildere luft. I Stege afbrænder 112 gårde. 

Spist om aftenen hos Borres. 

10,9 

29 nnv 760,8 (13) nnv rm diset luft (01) nv b grå luft (05) nø b regn (08) nnv b regn (17) nv 

rm grå luft (19) vnv rm grå luft (22) v b blandet luft 

(N) bestandig regn. I Søllerød kirke. 

  7,5 

30 n 770,2 (13) n laber og stille blandet luft (01) vsv laber blandet luft (05) stille blandet 

luft (09) øsø mest stille blandet luft (15) nnø b grå luft (21) nnv b grå luft 

(K) nattefrost, solskin og varmt, om eftermiddagen regn 

11,5 

31 nnø 768,5 (13) nnø b blandet luft (01) nnv laber grå luft (05) nnv laber regn (17) n b blan-

det luft  

(Fredensborg) regnskyer og tyk luft. Rejst med Hennings til Fredensborg. Be-

søgt Guldberg og Hiorthøi. Spist ved kongens taffel om aftenen.  

11,5 

 

Maj 1774 

Temperatur: 10,7 gr. C 

Tryk: 764,4 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juni 1774 

 

Vejrligsobservationerne fra den 1. og 2. juni er fra fregatten ”Samsøe” til ankers 

i Kongedybet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Trac-

tatus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet 

til Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i 

temp. 
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bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne fra den 3. - 30. juni er fra Holmen, foretaget kl. 12, og 

gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 stille 768,0 (13) stille diset luft (01) nv laber tyk luft (05) n laber tyk luft (09) stille diset luft 

(16) n ll diset luft (21) stille tyk luft og regn 

(K) regnskyer, siden solskin. Refereret i statsrådet. Spist ved kronprinsens taffel. 

Kongen gik først til bords kl. 4. 

15,0 

2 ø 768,5 (13) ø laber og stille diset luft (01) stille blandet og diset luft (10) ssø mest stille 

blandet og diset luft (18) sv laber diset luft (21) ssv mest stille diset luft (23) ssv 

laber blandet luft 

(N) solskin og rigtigt sommervarmt. Spist om aftenen hos Borres.  

Helsingør: ”liden nordenvind” 

18,1 

3 s 764,4 (N) solskin og varmt, mod middag torden og lynild med stærk regn. Sat bøgerne 

i orden. 

16,8 

4 ø 762,2 (N) solskin og varmt. Spist om aftenen hos Borres med hr. Aagaards børn. 14,6 

5 sv 755,8 (N) bestandig regn fra daggry. Majrosernes blomstring begynder. I Søllerød kir-

ke. 

14,0 

6 v 761,0 (N) blandet vejr med driveskyer og solskin. Min rose uden torne blomstrer, et 

enkelt flor med purpur eller violet blade omtrent som fløjlsrosen. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

13,4 

7 nv 765,4 (K) solskin, blæst og blandet vejr 12,0 

8 nv 766,4 (K) solskin, blæst og blandet luft. Jomfrue- og pimpinelleroserne blomstrer. 12,5 

9 nv 767,0 (N) solskin, blæst og blandet luft. Spist med min kone hos Borres med madam 

Hyllested samt Aagaards børn. 

12,1 

10 nv 764,0 (N) solskin, blæst og blandet luft. Gået med min kone til Søllerød for at besøge 

hr. Treschow, som er meget svag, han rejser til byen i morgen. 

11,9 

11 v 763,5 (N) solskin og kold blæst 12,0 

12 uvis 764,4 (N) solskin og tordenskyer. I Søllerød kirke. Rheders besøgte os, og vi gik alle 

over til Borres, hvor vi blev om aftenen. 

14,3 

13 sø 758,8 (K) solskin, blæst, driveskyer og regn, som varede hele dagen. Rejst til byen 13,3 



 204 

med Bartholin. Min kone kørte med Borres. 

14 v 766,6 (Fredensborg) solskin og blæst. Spist om aftenen ved kongens taffel. Rugen er 

mislykket på de fleste steder. Brabrand (ifølge Nystrøm etatsråd Frederik Bra-

brand på Sonnerupgaard i Tikøb sogn) siger, at årsagen er, at den ikke blev mo-

den i fjor, derfor har han sået sin tykt. 

Helsingør: ”sydsydvestlig til sydøstlig vind” 

13,8 

15 uvis 772,2 (K) solskin, varmt og tordenluft. Besøgt geheimeråden og Guldberg. Refereret i 

statsrådet. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

17,1 

16 ø 771,4 (N) solskin, varmt og tordenluft. Spist om aftenen hos Borres. 

Drammen, Norge: ”højeste vandstand i 100 år” 

18,0 

17 sø 772,4 (N) solskin, varmt og tordenluft, den bedste sommerdag i år. Nattergalen slog 

prægtigt om aftenen. Pimpinellerosen med røde blade, en ny sort, i blomst, lige-

ledes hanbutten, eddikerosen og eglanterne. 

19,3 

18 sø 768,0 (N) solskin og hede, om aftenen tordenskyer og blæst. Spist om aftenen hos 

Borres. 

Ærø: ”tordenvejr” 

Herrestad: ”torden og hagl” 

20,5 

19 nv 768,5 (N) kl. 1 om natten holdt det op med at tordne og lyne, solskin og køligt vejr 

med blæst og driveskyer. I Søllerød kirke. Spist til middag og aften hos Borres 

med Debes og frue, Schow og kæreste og Mengs. Hr. Treschow døde kl. 10 for-

middag. 

14,8 

20 ø 757,2 (N) tordenskyer med varme og en stænk regn ind imellem. Gået med min kone 

til Øverød og besøgt Suhms. 

15,9 

21 s 762,0 (N) solskin og lummervarmt. En ny sort, en lille mørkerød rose, som Hintze 

(ifølge Nystrøm Gottlob Frederik Hintze, der var gartner og boede i Nærum) 

kalder den burgundiske og jeg rosula bella, er i blomst. 

Elstrup på Als: ” torden og lynnedslag ved Augustenborg kl. 9, derefter holdt 

tordenen op, og det blev et smukt stille vejr” 

Silkeborg: ” tordenvejr” 

18,4 

22 s 767,2 (K) solskin og varmt, bestandig torden herude. Rejst med min kone til byen. 18,9 

23 n 760,6 (N) torden, lynild og regn hele dagen og kulde. Rejst med min kone til Nærum. 

Hr. Treschow begraves. Spist om aftenen hos Borres. 

12,0 
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Helsingør: ”nordvestlig vind” 

24 sv 765,2 (N) solskin og tordenskyer. Prøvet sprøjten. 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind” 

14,1 

25 s 768,8 (K) solskin og tordenskyer. Spist om aftenen hos Borres, om middagen hos Aa-

gaards, da vi skulle køre var Morten fuld, så vi matte leje en karl til at køre. 

17,1 

26 uvis 771,8 (N) solskin, varmt, tordenskyer og blæst. I Søllerød kirke ved provst Hvid. Bøn 

for den kommende præst.  Kirken var helt fyldt. Om eftermiddagen besøgte 

Horrebows familie os og siden kom Borres med provstens, Fengers og Tres-

chows, så vi en overgang var 25 samlet på toften. 

18,6 

27 ø 768,4 (K) solskin, varmt, tordenskyer og blæst, en stænk regn om aftenen. Fru Borre 

besøgte os og gav os kirsbær. Begyndt at gennemse mine vers. 

18,4 

28 s 762,0 (Fredensborg) solskin, hede og tordenskyer. Rejst til Fredensborg. Besøg af 

Guldberg. Spist ved taflet om aftenen. 

19,4 

29 s 760,0 (K) solskin, regn og tordenskyer. Spist ved kronprinsens taffel med bl. a. 

Schack og Hiorthøi. 

15,5 

30 sv 758,0 (N) solskin og stærke regnbyger. Spist hos Borre om aftenen. 14,1 

 

Juni 1774 

Temperatur: 15,5 gr. C 

Tryk: 765,0 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juli  1774 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Trac-

tatus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet 

til Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

temp. 
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årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 nv 761,0 (N) nogen solskin med kolde regnskyer og blæst. Lindencrone og frue, Horre-

bow med frue og døtre, fru Bagger, jomfruerne Borre og Wöldike spiste til mid-

dag hos os, siden kørte vi alle til Kilden.  

13,9 

2 v 765,8 (N) solskin med tykke skyer og regnbyger. Spist om aftenen med min kone hos 

Borres. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

15,0 

3 sv 767,6 (N) solskin og varmt. I Søllerød kirke, hr. Dreyer prædikede. De små Brocken-

huus besøgte os sammen med Borre. Vi kørte med dem til Kilden og spiste om 

aftenen hos Borre. 

Helsingør: ”sydøstlig vind”  

18,5 

4 sv 763,5 (N) torden og småregn med varme. Hielmstierne og frue besøgte os. 

Ærø: ”tordenvejr mellem kl. 6 og 7” 

Elstrup på Als: ”vi begyndte med grønthøsten, men der var tordenvejr i luften” 

18,1 

5 v 766,8 (N) tyk luft og en stænk regn 15,9 

6 s 764,4 (K) solskin og varmt, regn om natten. Rejst med min kone til byen. Trine fra-

trådte sin tjeneste. 

18,4 

7 v 764,4 (N) solskin og varmt. Rejst til Nærum med min kone og den nye pige Karen. 

Spist hos Borres om aftenen. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

17,7 

8 nv 770,6 (N) solskin og varmt 

Helsingør: ”god vind af nordvest” 

Elstrup på Als: ”smukt tørvejr” 

17,7 

9 sø 768,8 (N) solskin og varmt. Slået engen, Morten var syg i låret. Gået med Horrebow 

og Borres til Søllerød. Spist om aftenen hos Borres. 

20,1 

10 nv 769,8 (N) stærk regn om natten, siden tyk luft. Spadseret med Horrebows op mod Fry-

denlund. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

16,9 

11 ø 766,6 (K) tyk luft, himlen helt overtrukket 

Elstrup på Als: ”regn hver dag, så vi ikke kunne få sanket og bjærget mere hø. 

Vejret var regnrigt og ubestandigt først i grønthøsten, men da hundedagene be-

gyndte, kom forandring i luften” 

16,6 
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12 sv 766,0 (Fredensborg) tordenskyer, solskin og visse steder regn. Rejst til Fredensborg. 

Læste på vejen ”Brægeren”- et kløgtigt heltedigt. Måske Wessels. Hiorthøi og 

Guldberg besøgte mig. Spist ved taflet om aftenen. 

17,0 

13 sv 765,6 (K) solskin og et stænk regn indimellem 16,6 

14 s 758,8 (N) mildt og jævn regn, om aftenen stærke regnbyger. Spist om aftenen hos Bor-

res. 

16,0 

15 uvis 759,6 (N) tyk luft, støvregn og tordenskyer. Spadserede om eftermiddagen ud på fælle-

den. 

17,9 

16 n 766,6 (N) solskin og varmt. Sat høet i stak. Rejst til byen og hjem igen med Niels Brun 

og kæreste. Spist hos Borres. 

19,2 

17 nv 768,5 (N) solskin med hul blæst og driveskyer. I Søllerød kirke, hvor hr. Dreyer præ-

dikede. 

17,2 

18 nv 765,6 (N) solskin og nogle regnskyer. Spist til middag hos Suhms med bl.a. Hielm-

stierne og frue, frk. Finckenhagen, major Kaalund, Rheder og frue, fru Thurah, 

provst Hee, frue og datter, Langebeck, frue, søn og datter og Klevenfeldt. 

Helsingør: ”udsigt til fin høst” 

16,1 

19 nv 764,2 (N) kold blæst og overtrukket himmel. Rejst til byen med Niels Brun og kæreste 

og ud igen til middag. 

15,4 

20 s 757,2 (K) solskin og regnbyger 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

15,9 

21 sv 755,8 (N) bestandig øsende regn. Kørt til byen og tilbage igen. Spist om aftenen hos 

Borres. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

13,1 

22 nv 760,2 (N) stærke regnbyger og blæst, siden tørvejr. Hielmstierne, Suhm, Rheder og 

fruerne og Mr. Suhm spiste her til middag. Hele Horrebow familien var her om 

aftenen. 

14,1 

23 nv 770,2 (N) solskin og kold blæst, dejligt måneskin. Spist om aftenen hos Borres. 14,1 

24 v 771,0 (N) himlen overtrukket med regnskyer og en stænk regn nu og da. I Søllerød kir-

ke. Spiste til middag hos Hielmstiernes med bl.a. Rheder og frue. 

16,2 

25 v 770,0 (K) solskin og regnskyer 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind” 

17,1 

26 sø 772,0 (Fredensborg) solskin og varmt. Rejst til Fredensborg. Spist om aftenen ved 

kongens taffel. 

20,1 
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Helsingør: ”god vind af sydøst” 

27 sø 768,0 (K) solskin og varmt. Spist ved kronprinsens taffel. Kørt høet ind - 5 læs. 20,2 

28 s 764,8 (N) stærk torden og lynild, som slog ned i kinafareren og adskillige andre steder, 

bestandig regn. (Kinafareren var netop kommet hjem fra Kina den 23/7, JER). 

Spist om aftenen hos Borres med Horrebow. 

18,1 

29 s 767,0 (N) blæst og driveskyer. Om eftermiddagen med Horrebows og besøgt etatsråd 

Holm og så en dejlig amerikansk blomst kaldet alstromeria. Udlæst alle 6 bind 

af Histoire philosophique des Indes, Det er beklageligt, at man nu fast ikke læser 

noget vittigt og grundigt skrift, uden at det er forfattet af en fritænker. Horrebow 

spiste her om aftenen. 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

17,2 

30 sv 763,5 (N) blæst og driveskyer. I torsdags (dvs, 28. juli, JER) slog tordenen ned i tårnet 

på Kronborg, uden at man mærkede, at det havde tændt, førend en svensk fregat 

gik forbi og saluterede. Da den blev besvaret sank spriret eller fløjet af drønet. 

Man frygtede, at tårnet skulle falde til krudttårnets side. Rejst til byen og tilbage 

igen med jfr. Borre. Spist om aftenen hos Borres. 

Salling: ”fra den 17. juni til den 27. juli megen torden og regn” 

17,0 

31 s 768,8 (N) solskin og driveskyer. I Søllerød kirke. Spist hos Borres middag og aften. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

17,4 

 

Juli 1774 

Temperatur: 16,9 gr. C 

Tryk: 765,6 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

August 1774 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

temp. 
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tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 nv 769,8 (N) om formiddagen tørvejr, siden regn 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

15,2 

2 v 771,2 (K) solskin og kold blæst 14,3 

3 v 765,4 (K) regnvejr hele dagen 14,3 

4 nv 767,2 (N) solskin og varmt. På vejen til Nærum besøgte vi admiral Hoppe i Gentofte. 

Spist om aftenen hos Borres. 

15,7 

5 s 765,0 (N) mildt vejr, himlen overtrukket med skyer. Spist til middag hos Suhms. Spad-

seret med Horrebows hjem fra Øverød om aftenen. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

15,9 

6 v 763,2 (N) mildt vejr med et stænk regn. Gratuleret Blicher på kancelliet. (Ifølge Ny-

strøm havde han fået brev på Søllerød kald den 3. august). Spadseret op mod 

Søllerød i selskab med Horrebows, Treschows, fru Bagger og jfr. Birgitte. Spist 

om aftenen hos Borres.  

15,9 

7 v 759,4 (N) solskin, driveskyer og blæst. I Søllerød kirke. Spadseret med Horrebows, 

som spiste hos os om aftenen, henimod Holte (dvs., Gl. Holte, JER). 

Helsingør: ”god vind af nordvest” 

15,5 

8 nv 765,0 (K) solskin, driveskyer og hul blæst 

Helsingør: ”stærk blæst” 

14,9 

9 n 767,6 (Fredensborg) solskin og varmt. Rejst til Fredensborg. Besøgt Guldberg. Spist 

ved kongens taffel om aftenen. 

Helsingør: ”skift til sydøstlig vind” 

17,4 

10 s 760,2 (K) om morgenen regn, siden solskin og varmt med regnbyger og tordenskyer. 

Spist ved kronprinsens taffel. Professor Treschow havde bryllup i Søllerød. 

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

måned. Høstresultat: 44 traver rug, 90 traver byg, 80 traver havre, 15 traver 

blandsæd og 11 læs ærter.” 

18,8 

11 s 765,0 (N) solskin om morgenen, siden torden og stærke regnbyger 13,8 

12 v 766,4 (N) solskin og regnbyger. Morten begyndte at meje. Horrebows var her om afte-

nen, og vi spadserede henimod Søllerød. 

13,8 
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13 nv 764,8 (N) regnbyger, solskin og kold blæst. Rødby er nedbrændt. 13,0 

14 v 765,6 (N) tyk himmel og småregn. I Søllerød kirke, hvor hr. Dreyer holdt afskedspræ-

diken. Hele Borres og Horrebows familie samt Thurah og frue, i alt 18 personer 

spiste her middag og aften. Jeg spadserede med en del af dem henimod Sølle-

rød. 

Elstrup på Als: ”høstet rug” 

15,2 

15 sø 763,5 (N) tyk himmel og småregn. Mejet byggen. Spadseret med Horrebows og en del 

fra Borres til Søllerød og hjem igen og besøgt jomfru Treschow og beset prin-

sens have (ifølge Nystrøm haven til Søllerødgaard, som på dette tidspunkt var i 

arveprinsens værge). 

Elstrup på Als: ”regn om eftermiddagen” 

16,4 

16 s 758,0 (N) tyk himmel og småregn 16,9 

17 sø 762,6 (K) mildt vejr med blæstskyer, rejst med min kone til byen i en bestandig regn 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

15,4 

18 s 762,6 (N) regn, driveskyer og kold luft. Spist om aftenen hos Borres med Horrebows. 15,4 

19 nø 775,0 (N) solskin, varmt og behageligt vejrlig. Nu tegner det til godt høstvejr, om det 

så behager Gud. Spadseret med Horrebows til Retraite (ifølge Nystrøm en lyst-

gård ved Skodsborg). 

Helsingør: ”godt høstvejr” 

16,0 

20 nø 780,2 (N) solskin, varmt og behageligt vejrlig. Efter Borres breve har høsten i Polen, 

omkring Danzig, ved Elben og Østersøen været ønskelig. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

16,2 

21 ø 780,8 (N) solskin, varmt og blæst. I Søllerød kirke, hvor provst Hviid indsatte Jens 

Matthias Blicher. Spist til middag hos Suhms med Borres, Thurahs og Holms m. 

fl. Gået fra Øverød hjem sammen med Horrebows og spist om aftenen hos Bor-

res. 

15,5 

22 ø 778,5 (K) solskin, varmt og blæst 16,2 

23 ø 775,8 (Fredensborg) solskin, varmt og blæst. Rejst til Fredensborg. Spist om aftenen 

ved taflet. Kørt kornet ind. Rugen gav 11½ traver, byggen 6 traver. 

16,8 

24 s 772,8 (K) solskin og varmt. Spist ved kronprinsens taffel. Min kone bar Bornemanns 

søn Philip Julius. 

17,4 

25 sø 768,2 (N) solskin og varmt. Spist om aftenen hos Borres. 

Elstrup på Als: ”færdig med høsten” 

18,3 
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26 sø 762,8 (N) solskin og varmt med blæst, om aftenen regnskyer. Spist til middag hos 

etatsråd Holm på Frederiksdal med Hielmstierne og frue, Suhm, frue og søn, fru 

Munck, Hersleb, frue og søn, Obelitz og broder.  

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

19,4 

27 sø 756,0 (N) regnvejr. Bønderne på Agersø, som blev trakterede tyrannisk af deres hus-

bonde bryder ind i hans hus og prygler ham og konen. (Ifølge Nystrøm afhæn-

dede kromand Lars Nielsen kort efter øen. Han blev så ilde mishandlet af den 

rasende almue, at kun præstens mellemkomst reddede hans liv. Overfaldet fandt 

sted om aftenen den 18. august.). Spist om aftenen hos Borres. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

16,8 

28 s 762,4 (N) solskin og driveskyer. Hr. Blicher prædikede og omtalte salig hr. Treschow. 

Der var hen imod 40 fornemme tilhørere, såsom Borres, Herslebs, Rheders, 

Suhms, Horrebows, etc. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

17,3 

29 s 759,0 (N) regn om morgenen, siden driveskyer og mild luft. I går hængte sig her en 

daglønner, som havde været i klammeri med sin kone. Horrebow udsøgte syns-

punkterne til at udfærdige kort over Nærum (ifølge Nystrøm menes fmt. profes-

sor Chr. Horrebows ældste søn Peder Horrebow, der var medicinsk student og 

døde ung i Paris 1778). Spist til middag hos Voltelen i Lyngby. 

16,3 

30 v 762,8 (N) solskin, driveskyer og mild luft 15,9 

31 sø 759,0 (K) solskin, driveskyer og mild luft, om middagen blæst og finregn, om natten 

torden, lynild og hagl 

15,7 

 

August 1774 

Temperatur: 16,0 gr. C 

Tryk: 766,3 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

September 1774 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

temp. 
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Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 v 762,2 (N) solskin og driveskyer. Den mand, der hængte sig, blev nedgravet ved Dyre-

havens rækværk. Spist om aftenen hos Borres med hele Horrebows familie. 

Helsingør: ”stærk blæst af nordvest” 

16,4 

2 s 768,8 (N) solskin og driveskyer. Min sprøjte blev smurt. Gået med Horrebow til over-

drevet. Horrebow med sin hele familie rejste med alle til byen, undtagen hans 

ældste søn, som blev her for at gøre Nærum kortet færdigt og spiste hos os om 

aftenen.  

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

17,1 

3 sø 770,6 (N) solskin, driveskyer og lummervarmt, nordlys om aftenen. Kollektør og bog-

handler i Vimmelskaftet Zedeler drukner sig på Fredensborg (ifølge Nystrøm 

blev han 54 år). Spist hos Borres om aftenen med mr. Horrebow. 

19,5 

4 sø 770,2 (K) solskin, varmt og blæst. I Søllerød kirke. Spist til middag på Ørholm hos 

Rheders med bl.a. Hielmstierne og frue, frk. Finckenhagen, Suhm, frue og søn, 

Pohl, hr. Borch og Ami Nielsen og kæreste. 

18,6 

5 s 763,0 (Fredensborg) regnvejr. Set fyrværkeriet fra prinsessens værelser, hvilket lykke-

des ret godt uagtet vejrliget. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

18,3 

6 sv 762,4 (Fredensborg) solskin og varmt, ved middagstid regn. Spist til middag i rosen-

haven. Hørt koncert om aftenen og spist ved kongens taffel. 

14,3 

7 v 758,8 (K) solskin, stærk og hul blæst om natten. Spist ved kronprinsens taffel med Rø-

meling, Guldberg, Schultz og Hiorthøi. 

Helsingør: ”stærk nordvestenstorm” 

11,8 

8 nv 755,0 (N) solskin og blandet vejr, kold blæst og regn. Spist om aftenen hos Borres. 

Helsingør: ”stærk storm” 

12,8 

9 n 765,6 (N) solskin og varmt. Horrebow spiste hos os middag og aften. 

Helsingør: ”nordnordvestlig vind” 

13,5 

10 n 772,4 (N) solskin og varmt, nattefrost. Rejst til byen og kom igen til Nærum. På hjem- 14,4 
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rejsen råbte Morten til mig, at kongen kom, og da jeg ville stå ud, blev han ved 

med at køre, så jeg faldt tæt ved vognen, men ved Guds beskærmelse uden ska-

de. Kongen kom til Frederiksberg med det hele herskab. Spist hos Borres om af-

tenen. 

11 sø 770,6 (N) solskin og blandet luft. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Hielmstiernes. 

Om aftenen spist hos Borres. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

15,4 

12 sø 764,8 (N) solskin med et par regnskurer. Horrebow spiste hos os middag og aften. 

Rheders besøgte os. 

15,9 

13 ø 760,8 (K) solskin og blæst. Min ældste ko fik en tyrekalv. 15,6 

14 ø 765,8 (K) solskin og varmt, tykke skyer og blæst. Spist til middag på Frederiksberg 

ved kongens taffel.  

13,6 

15 nø 759,2 (N) blæst og bestandig regn. Spist om aftenen hos Borres.   9,9 

16 nø 759,0 (N) bestandig regn. Horrebow spiste her middag og aften. 10,4 

17 nø 768,2 (N) regnskyer og nordøstlig vind til middag, siden sydøstlig vind og solskin. 

Horrebow rejste med mig ind til byen om morgenen, og Niels Brun og kæreste 

rejste med mig ud om aftenen. Spist hos Borres om aftenen. 

11,1 

18 nø 772,2 (N) solskin og køligt vejr. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Suhms og til af-

ten hos Borres. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

11,4 

19 n 766,4 (N) om morgenen solskin, siden regnskyer og regn om aftenen   9,6 

20 uvis 758,8 (K) regnskyer og mildt vejr, regn om aftenen. Ildløs i frøken Ernstes gård på Øs-

tergade i nogle blår. Nogle mente, at ilden var påsat. 

11,5 

21 n 760,0 (K) tyk luft med solskin indimellem. Refereret i statsrådet på Frederiksberg. 12,3 

22 ø 761,2 (N) tyk luft med solskin indimellem. Theen går godt, køb på auktionen mellem 

30 og 34 skilling.  

12,5 

23 ø 763,5 (N) solskin og blæst 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

11,9 

24 ø 768,2 (N) solskin og den stærkeste storm vi endnu har haft i år. Spist om aftenen hos 

Borres. 

10,1 

25 ø 767,6 (N) solskin, driveskyer og storm fra sydøst. I Søllerød kirke. Spist om aftenen 

hos Horrebows. 

  8,4 
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Helsingør: ”stærk storm” 

26 ø 769,0 (N) solskin, driveskyer og storm fra sydøst. Kørt efterslætten ind, som var på 3 

læs. Den rette høslæt var på 5 læs. 

Helsingør: ”meget stærk østnordøstenstorm” 

  9,4 

27 nø 772,2 (K) solskin og mildere vejr, stormen lagde sig   8,8 

28 uvis 774,4 (K) solskin og mildt vejr 

Helsingør: ”god vind af østnordøst” 

  7,5 

29 sø 771,6 (N) solskin og blandet luft, kold blæst om aftenen. Spist hos Borres om aftenen 

med Horrebow. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

  9,1 

30 ø 759,2 (N) regn og blæst, dog med mildere luft. Horrebow var hos os middag og aften. 

Bagger besøgte os. Christian blev syg og lagde sig, formentlig forkølet. 

10,0 

 

September 1774 

Temperatur: 12,7 gr. C 

Tryk: 765,4 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Oktober 1774 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 v 755,2 (N) regn, solskin og mild luft, om aftenen tykke skyer med nordlys og lynild. 

Jeg har fået en stærk forkølelse. Horrebow blev færdigt med sit kort. Spist om 

aftenen hos Borres. En hylde faldt ned på min kone. Nogle dage før faldt Borres 

12,4 
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kone ned af hans loftstrappe. Ingen af dem kom til skade, så stor er Guds be-

skærmelse. 

2 sv 751,0 (N) tåge, solskin og meget mildt vejr med regn. I Søllerød kirke. Om aftenen 

blev min kone syg. Spist hos Borres. 

11,3 

3 nv 756,6 (K) solskin og blæst 

Elstrup på Als: ”sået rug” 

  7,8 

4 nv 767,2 (K) solskin og regn. Min kone lagde sig af og til, det er formentlig en pleuristisk 

forkølelse. Herskabet kom ind. 

Helsingør: ”stærk blæst af nordvest” 

  8,8 

5 v 779,0 (K) solskin og fugtigt vejr. Min kone blev åreladt. Herrens vilje ske og han gør 

alting for os begge til det bedste. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

  9,6 

6 sv 772,6 (K) solskin og fugtigt vejr. Min kone blev bedre om morgenen, men feberen tog 

til om aftenen. 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind” 

Elsmark på Als: ”sået rugsæd” 

12,5 

7 s 772,0 (K) solskin og fugtigt vejr. Min kone var slet om natten og blev åreladt. Siden 

befandt hun sig noget bedre og kom i transspiration. Hvordan det går, så opfører 

Saxtorf sig som en fornuftig medicus, der altid forbeholder sig ressourcer. Gud 

høre mine bønner. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

12,5 

8 nv 777,2 (K) solskin og fugtigt vejr. Min kone havde det lidt bedre om natten, men om 

dagen var hovedpinen og feberen stærk. 

11,1 

9 v 778,2 (K) solskin og mildt vejr. Min kone havde det tåleligt om natten, men om mor-

genen havde hun stærk hovedpine og feber. Efter prædikenen syntes en glædelig 

forandring, så doktoren havde godt håb. Om eftermiddagen forsvandt atter et-

hvert håb. 

11,6 

10 sv 765,0 (K) solskin og siden regn. Om natten havde min kone idelige samtaler med mig 

om Guds ord. 

  9,6 

11 nv 763,8 (K) solskin, blæst og driveskyer. Om natten sov min kone meget godt i 3 til 4 

timer, så der var kendeligt tegn til forbedring, dog om morgenen ytrede hun en 

bekymring over vore (økonomiske, JER) omstændigheder, som dog Gud ske lov 

hidindtil ikke er slette. Ak! Gid dette er en prøvelses tid. Imidlertid gik jeg til 

hove og gjorde kur overalt.  

  8,0 
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Helsingør: ”stærk nordvestenstorm” 

12 v 755,6 (K) solskin, driveskyer og stærk storm. Min kone forbedrede sig kendeligt. Hid-

indtil har den trofaste Gud hjulpet. Han vil hjælpe fremdeles. 

10,1 

13 n 769,8 (K) solskin og mindre blæst, men vinden er i nordvest. Min kone er i samme 

stand. 

  7,0 

14 n 777,2 (K) solskin og driveskyer og nordvestlig vind, siden skal vinden have forandret 

sig til sønden, og det tegnede til regn, da det havde frosset om natten. Med min 

kone tager det gudskelov til bedring. 

  6,3 

15 n 772,2 (K) regn, solskin og driveskyer. Guldberg bliver geheimekabinetssekretær hos 

kongen. 

Helsingør: ”vinden løb til nordvest” 

  8,3 

16 uvis 772,4 (K) rusket og regnagtigt vejr. Min kone sov i 4 timer i rad i nat og gudskelov 

forbedrer hun sig mere og mere. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

  9,6 

17 nv 772,4 (K) rusket og regnagtigt vejr. Min kone havde trykken for brystet og sov ikke 

om natten. Op ad dagen blev det gudskelov bedre. 

  9,3 

18 n 770,4 (K) fugtigt vejr og mildt 10,0 

19 sv 767,4 (K) mildt og fugtigt. Min kone sad oppe et par timer. Bartholin og jeg spiste in-

de hos hende.  

11,3 

20 uvis 772,8 (K) mildt vejr og solskin. Min kone var oppe i 3 timer. Prinsessen (ifølge Ny-

strøm arveprins Frederiks tilkomne) kom i går aftes til Dragør og i dag til Told-

boden. Prinsen var ude og besøge hende, hvorfor der ikke blev noget statsråd. 

  7,9 

21 sv 775,2 (K) mildt tørvejr, men himlen overtrukket. Om aftenen var jeg til formælingen.   9,5 

22 sv 771,0 (K) solskin og mildt tørvejr. Gjort kur hos prins Frederik og prinsessen. 11,0 

23 sv 761,0 (K) tyk luft og fugtigt vejr 10,6 

24 uvis 765,6 (K) bestandig regn 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

  9,3 

25 sv 761,0 (K) solskin og driveskyer   9,9 

26 sv 766,8 (K) solskin og mildt vejr 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

  9,0 

27 nø 771,0 (K) fugtigt vejr og blæst. Kongen kører ud kl. 1, spiste kl. 3. Statsrådet begynder 

kl. 11. 

  6,0 
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28 nø 775,4 (K) blæst, solskin og frost. Spist ved kongens taffel.   3,4 

29 ø 772,2 (K) solskin, frost og mindre blæst, om aftenen regn   3,5 

30 ø 775,2 (K) fugtigt vejr 

Helsingør: ”stærk østsydøstenstorm” 

  4,0 

31 ø 776,2 (K) frostvejr om morgenen, siden regn. Ildløs i Købmagergade hos v. d. Lühe. 

Helsingør: ”god vind af nordøst” 

  4,0 

 

Oktober 1774 

Temperatur: 8,9 gr. C 

Tryk: 769,0 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

November 1774 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 776,6 Nattefrost, solskin og mildt. Været ved doktorgraden, hvor såvel Kofod som Ha-

gerup opførte sig på den værdigste måde. Spist til middag hos Kofod med alle 7 

doktorer, bisperne Harboe og Hagerup, Hielmstierne, Guldencrone, Hübner, 

Kratzenstein, Horrebow, Sevel, Obelitz, Berger og Suhm etc. Drukket af kong 

Jacobs bægre. Kronprinsen og prins Frederik var til stede ved ceremonien. Da 

de var borte, kom det til alarm mellem soldaterne og studenterne. 

Elstrup på Als: ”køerne tages ind” 

 3,8 

2 ø 772,2 Solskin og frost 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

 4,6 
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3 sø 774,0 Solskin og frost  3,9 

4 uvis 769,2 Solskin og frost 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

 2,1 

5 ø 764,8 Frost og tegn til sne 

Elstrup på Als: ”der kom sne om aftenen og frost om natten, som varede strengt 

ved indtil den 10. november, da det tøede op igen” 

Stavnsholt: ”vinteren tillagde sig med med frost og sne, så megen rugjord for-

blev usået” 

-0,1 

6 ø 760,2 Solskin, stærk frost og nogen sne -2,5 

7 uvis 762,0 Frost, sne og solskin 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

-2,0 

8 s 759,4 Solskin og frost. Om formiddagen besøgt fru Rejersen, siden kørt tur med min 

kone. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

-1,0 

9 nø 752,4 Solskin, frost og sne. Om aftenen til Schows bryllup, i alt 36 personer. -1,7 

10 n 755,6 Solskin, frost og sne 

Helsingør: ”stærk storm af nordvest” 

-4,9 

11 n 766,4 Solskin og stærk frost -7,5 

12 nv 767,2 Solskin og stærk frost. Mit termometer viser 2 grader under 0 i stuen. -6,0 

13 n 763,5 Stærk frost. Termometret viser 1 grad under 0. 

Elstrup på Als: ”frosten kom igen” 

-3,2 

14 n 764,2 Stærk frost -7,2 

15 n 748,8 Om natten begyndte det at tø. Termometret viste 3 grader over 0, siden frøs det 

igen. 

-0,4 

16 v 758,2 Om natten frost, siden tøvejr 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

 0,3 

17 nv 754,8 Tøvejr 

Helsingør: ”stærk storm af nordvest” 

 2,5 

18 uvis 743,5 Bestandig regn hele dagen. Med min kone i Helliggejst kirke.  2,9 

19 n 746,2 Stærk sne og frost, hvilket sidste begyndte ved solopgang, samt blæst -5,1 
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20 n 759,8 Klart vejr og frost. 3 grader under 0. Været med min kone i Helliggejst kirke. -8,5 

21 n 765,6 Klart vejr og frost, på Tårnet som i aftes 7½ grader frigoris (dvs. -9,4 gr. JER). 

Om middagen ved kronprinsens taffel med Bernsdorff og Hübner. 

Helsingør: ”nordnordøstlig vind og meget stærk frost” 

-8,5 

22 uvis 764,6 Klart vejr og frost. Hos mig kun 1 grad under 0. Spist ved kongens taffel med  

bl.a Reventlow.  

-7,1 

23 v 761,6 Klart vejr og frost. 2 grader under 0. -6,1 

24 ø 753,2 Klart og frost, nogen sne om natten, samt stærk sne om dagen. 1 grad under 0. 

Stavnsholt: ”den 24.-26. november stærkt snefald og fygning, som fyldte led og 

hulveje” 

-3,5 

25 nø 759,8 Tyk luft og vandkoldt, blæst. ½ grad over 0. 

Helsingør: ”nordenvind, blæst og stærk frost” 

-3,9 

26 nø 769,0 Klart vejr og frost med stærk nordøstlig vind -4,7 

27 nø 766,0 Solskin, blæst og stærk frost. 2 grader under 0. -7,0 

28 sv 762,2 Solskin, blæst og foranderlig vind. Glasset stod om morgenen 3 grader under 0, 

siden 1½ grad, siden på 0 grader. Spist om aftenen med min kone hos Borres. 

For nogle dage siden sejlede vagtskibet fra Helsingør en skipper i sænk, som lå 

på anker her på rheden og var ladet med sukker, folkene blev reddet. 

-5,7 

29 sø 746,8 Solskin, blæst og foranderlig vind med fin sne. 1 grad under 0. -4,9 

30 uvis 741,6 Småsne og tøvejr. Glasset viste over 0 grader. 

Korsør: ”begyndende isdannelser” 

-2,5 

 

November 1774 

Temperatur: - 2,8 gr. C 

Tryk: 760,3 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

December 1774 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

temp. 
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tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 v 744,0 Mellem frost og tø, om aftenen blæst 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

-3,8 

2 uvis 754,8 Mellem frost og tø. Læste de islandske aviser. 

Korsør: ”vestnordvestlig vind med nogen is” 

-5,1 

3 ø 763,8 Mellem frost og tø 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

-1,8 

4 ø 771,6 Sne og tø. 3 grader under 0. Til aftensang i Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

 0,0 

5 ø 779,8 Solskin og stærk frost. Den unge Horrebow besøgte mig og gav mig sin dispu-

tats. Langebek er syg af andendagsfeber. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind og klar luft” 

-4,9 

6 nø 782,2 Solskin, blæst og frost. ½ grad under 0. 8 skibe var forulykkede under Møn. Ma-

gistraten giver forestilling om mangel på rug. 

Korsør: ”østenstorm og sne” 

-6,8 

7 n 775,8 Solskin, blæst og frost, om aftenen sne. 2 grader under 0. Spist ved kongens taf-

fel med bl. a. Gude, Schultze og Classen. Kronprinsen blev eksamineret. Skatten 

for de fattige er for mig forhøjet med 30 rdr. årligt. 

Helsingør: ”nordøstlig blæst” 

-6,3 

8 ø 767,0 Frost, bestandigt snefald. Temperaturen ½ grad under 0. 

Helsingør: ”mægtigt snefald” 

-4,3 

9 sø 768,8 Frost, der er faldet stærk sne om natten, og det er vanskeligt at gå. 1 grad under 

0. 

-7,3 

10 ø 764,6 Frost og stærkt snefald. 2½ grad under 0. Ildløs i Damhuset. 

Helsingør: ”megen is langs kysten” 

-3,8 
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11 sø 768,8 Tøvejr. 1 grad over 0. Horrebow besøgte mig.  0,0 

12 sø 775,6 Stærkt tøvejr. Ildløs i en skosten hos geheimeråd Thott. Det var 2 gårde i Rød-

ovre, som brændte den 10. december. 

Helsingør: ”stærk sydøstlig blæst og megen drivis” 

-0,3 

13 s 771,6 Stærkt tøvejr 

Helsingør: ”tøvejr” 

-0,3 

14 uvis 763,5 Stærk tø med regn og tåge 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind og tøvejr” 

 0,9 

15 uvis 757,2 Stærk tø med regn og tåge  0,6 

16 n 770,2 Stærk tø om morgenen, stærk frost om aftenen. Spist om aftenen hos Suhms. -2,1 

17 uvis 774,6 Frostvejr. Rømeling fortalte mig i torsdags (dvs. den 15. december JER), at isen 

var frosset 9 tommer og ved det sidste tøvejr var optøet 3½ tomme. I går var der 

et forargeligt klammeri mellem de unge studenter fra Studiegården og barber-

svendene, som foregik på Callisens kollegium i Anatomilokalet. 

-2,9 

18 uvis 772,6 Solskin og frost. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind og stærk dagstø” 

-2,4 

19 sv 764,8 Tøvejr  0,4 

20 uvis 773,8 Mellem frost og tø -1,3 

21 uvis 773,0 Tøvejr 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind og stærk blæst” 

-2,4 

22 nv 759,8 Mellem frost og tø, klart solskin og blæst -0,1 

23 n 775,6 Frostvejr. Endnu har mit termometer stået over frysepunktet. 

Helsingør: ”stærk nordvestlig blæst” 

-2,5 

24 nv 772,4 Frostvejr med stærk tåge -1,8 

25 nv 772,8 Klart vejr og frost 

Helsingør: ”nordvestlig vind og behageligt vejr” 

-0,1 

26 nv 774,6 Klart vejr og frost, dog noget mildere. Spist ved kronprinsens taffel.  0,5 

27 nv 776,8 Om morgenen frost og tåge, siden tø. Den unge Horrebow besøgte. Raphael og 

en anden jøde kaldes til et hus, hvor en person med pistoler vil true dem til at 

underskrive noget. Værten lader personen undvige. 

 0,0 
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28 v 767,2 Stærk tø og regn. Spist ved kongens taffel med Moltke, Schimmelmann, Kaas 

og Kall. 

 1,1 

29 n 775,6 Atter temmelig stærk frost -2,9 

30 sv 783,2 Stærk frost. ½ grad under 0. Finnsen giver mig Landnamasagaen. 

Korsør: ”atter fast is på Nyborg fjord” 

-4,8 

31 sv 776,0 Stærk frost -4,4 

 

December 1774 

Temperatur: - 2,2 gr. C 

Tryk: 770,1 mm Hg 
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Tegning af Kaninholmen (Fra ”Drevons beskrivelse af Dronninggaard 1786” med tegninger af Erik 

Pauelsen) (udgivet af E. Nystrøm 1930) 
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Fra Luxdorphs dagbøger (på Rigsarkivet) (den 16. - 18. januar 1785)  
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VEJRET I 1775  
 

 

1775 Temperatur 8,8 gr. C. Meget varmt år. Meget solrigt år. Meget lang og varm sommer. Septem-

ber måned var den varmeste i tidsrummet 1761-2012. 5 meget varme måneder i træk fra juni måned 

til og med oktober måned. Nordlys den 19. april, 19. august og 23. september. 

 

Januar 

 

Meget kold.  

Det var især meget koldt om-

kring den 26. Meget højt luft-

tryk den 24. og 25. Lidt is i 

Øresund i begyndelsen af må-

neden. Stærkt snefald den 6. og 

derefter stærkt tøvejr. Fra den 

14. på ny frost. Fra den 21. 

stærk frost og en del is i Øre-

sund. Tøvejr fra den 30. Stærk 

regn den 7. 

 

Temperatur: -1,7 gr. C 

Februar 

 

Meget varm. 

Tøvejr fra den 1.-3., og isen i 

Øresund forsvinder. Fra den 5. 

hård frost i et par dage. Vedva-

rende tøvejr fra den 8. Næsten 

ingen østenvind. 

 

Temperatur: 1,4 gr. C 

Marts 

 

Meget varm. 

Meget solfattig. Megen vind 

fra vestlige kanter. Overmåde 

stærk SSV-storm den 11. og 

12. og tillige stærk regn. Stærk 

snestorm den 29. og 30. med 

stærkt snefald og mange skibs-

forlis. I Ålborg faldt der en stor 

mænge sne og der var høj 

vandstand. Vinterligt fra den 

26.-31. 

 

Temperatur: 3,1 gr. C 

April 

 

Normal. 

Meget solrig. Vinterligt fra den 

12.-14. Sommerligt den 27. og 

28. Nordlys den 19. 

 

Temperatur: 5,4 gr. C 

Maj 

 

Normal. 

Tørke omkring den 4. Koldt 

omkring den 18. Sommerligt 

omkring den 24. Den 18. tor-

denvejr, storm, stærk regn og 

en mængde hagl ved Helsing-

ør. Stærk regn den 9. og 10. 

 

Temperatur: 10,7 gr. C 

Juni 

 

Meget varm.  

Hedebølge fra den 7.-19. He-

den kulminerede den 13. Tørke 

indtil den 19. Stærk regn den 

20., 23. og 24., hvor der også 

faldt hagl. 

 

Temperatur: 17,7 gr. C 

Juli 

 

Meget varm. 

Hedebølge fra den 21.-31. He-

den kulminerede den 24. 

Skrækkelige tordenvejr den 23. 

og 24. Megen søndenvind. 

Stærk regn den 8., 9. og 14. 

August 

 

Meget varm.  

Hedebølge fra den 1.-13. He-

den kulminerede den 6. Det var 

således hedebølge fra den 21. 

juli til den 13. august. Slemt 

tordenvejr den 6. og 7. Endvi-

September 

 

Helt ekstrem varm. 

Solrig. Stærk varme fra den 6.-

10., især den 8. Varmt vejr hele 

måneden igennem. Meget vind 

fra sydlige kanter. SSV-storm 

ved Helsingør den 11. Stærk 
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Temperatur: 18,5 gr. C 

dere tordenvejr den 3. på Bågø 

og Helnæs og den 10. stærkt 

tordenvejr og stærk regn på 

Falster. Megen søndenvind. 

Stærk regn den 7. og 9. Nord-

lys den 19. 

 

Temperatur: 18,9 gr. C 

regn den 1. Nordlys den 23. 

 

Temperatur: 17,2 gr. C 

Oktober 

 

Meget varm.  

Sommerligt fra den 1.-4. Stærk 

storm fra den 20.-22. Megen 

SV-vind. Koldt fra den 25. 

Stærk regn den 10. og 20. 

 

Temperatur: 10,3 gr. C 

November 

 

Meget kold. 

Vinterligt fra den 16. En del 

tåge. Megen østenvind. Stærk 

regn den 3. 

 

Temperatur: 1,5 gr. C 

December 

 

Normal.  

Meget mildt til den 8. Stærk 

nordenstorm den 9. Stærk NV-

storm den 14. og 15. og der-

efter stærk kulde. Tøvejr den 

17. og 18., derefter frost indtil 

den 22. Mildt omkring den 25., 

let frost fra den 27.  

 

Juleaften: SV-vind, fugtigt og 

tåget tøvejr, dog råkoldt. 

 

Nytårsaften: SV-vind, let frost 

og lidt snefald. 

 

Temperatur: 2,0 gr. C 

 

 

 

Formørkelser: 

 

Udi nærværende år sker 4 formørkelser, 2 udi Solen og 2 udi Månen. Den første Solens formørkelse 

indfalder den 1/3 om aftenen, men bliver ikke hos os at se, efterdi Solen er allerede langt under 

horisonten, når formørkelsen begynder. Den anden Solens formørkelse sker den 26/8, begynder og 

er størst førend Solens opgang, så at formørkelsen allerede er aftagende, og ikkun en tredjedel af 

Solen er bedækket, når den står op, og denne formørkelse endes kl. 5,27. 

 

Den første Månens formørkelse indfalder den 15/2 om eftermiddagen kl. 02,30, da Månen endnu er 

under østre horisont, så at vi ikke få formørkelsen at se, uden alleneste enden deraf, som sker kl. 

05,06 strax efter Månens opgang. Den anden Månens formørkelse, som indfalder den 11/8 kl. 06,32 

om morgenen, bliver slet intet hos os at se, efterdi Solen den tid er over, og Månen under horison-

ten.  
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1775 

 

 

 

ÅRET 1775 

 

 

Corsør, 30. december 1774 

 

Isen på Nyborg fjord er begyndt at løsne, men ej afdrevet, og bliver nu formedelst frost og vestlig 

vind igen fast, så at ingen sejlads kan ske til Nyborg eller Holmens Broe. En jagt sidder fat i isen 

ved Slibshavn. 

 

Corsør, 2. januar 1775 

 

Ved Slibshavn er det meget ubestandigt med jagters sejlads fra Nyborg, og det er ey muligt i mørke 

at søge havn dér formedelst isen. 

 

Helsingør, 2. januar 1775 

 

Der afgår skibe i Sundet. Is i Sundet. 

 

Den 1. januar SSV-vind. 

 

Den 2. januar NV-vind. 

 

Helsingør, 6. januar 1775 

 

Den 6. januar SSV-vind. Sundet såvel som havnen er ganske fri for is. 

 

Corsør, 6. januar 1775 

 

Et temmelig stykke uden for Nyborg og Holmens Broe er isen endnu så fast, at ingen både 

ankommer dertil, og ved Slibshavn er megen drivis, som formedelst vindens hastige forandring 

driver ind og ud af havnen. 

 

Helsingør, 9. januar 1775 

 

Den 6. januar stærk snefog. 

 

Den 8. januar VSV-blæst. 

 

Den 9. januar vi have nu i 2 dage haft stærkt tøvejr. 
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Helsingør, 13. januar 1775 

 

Den 13. januar SV-vind. 

 

Corsør, 12. januar 1775 

 

Fra Nyborg Broe kan nu snart ventes seylads, da isens løsning er blevet gjort anstalt. 

 

Helsingør, 16. januar 1775 

 

Den 14. og 15. januar SØ-vind. 

 

Den 16. januar ØSØ-vind og stærk udgående strøm. 

 

Der berettes om en skipper, der har måttet ligge omtrent 2 måneder i Landscrone på grund af 

vinterens hårdhed og is. 

 

Helsingør, 20. januar 1775 

 

Den 18. januar god vind af ØSØ. 

 

Den 20. januar ØSØ-vind. 

 

Sundet er nu ganske fri for fartøjer. 

 

Corsør, 20. januar 1775 

 

I denne uge er der med østlig storm kommen en del drivis fra Lolland, som på grund af 

søndenstorm er drevet noget nordpå. 

 

Helsingør, 23. januar 1775 

 

Den 23. januar ØSØ-vind. 

 

Metz, 30. december 1774 

 

Kulden er i disse egne ligeså streng, som den var i Paris anno 1709. De rovdyr, som ingen føde 

finde i skovene og på bjergene, have på adskillige steder gjort landmanden stor skade. Nær ved 

Fenetrange (?) blev nylig en daglønner ved navn Pierlot angreben af en gammel ulvinde, som 

beskadigede ham så meget på den venstre hånd, at han alene kunne forsvare sig med højre hånd. 

Det lykkedes ham dog til sidst at dræbe ulvinden. Hans tapperhed beundres ligeså meget, som den 

skønne pels han har gjort sig af dyrets hud, og hvormed han nu går omkring, ligesom i triumf og 

udrækker sin beskadigede hånd efter almisser. 

 

Corsør, 23. januar 1775 

 

Det var her i går så stærk frost og snefog, at vor hele havn og fjord blev tillagt. Hård østenvind. Det 

fryser fortsat meget hårdt. 



 229 

Helsingør, 27. januar 1775 

 

Den 24. januar blev Sundet ganske fuldt af drivis af ØNØ-vind og meget stærk frost, som endnu 

continuerer stærkt af SØ. Havnen er aldeles tillagt af is. Fra landet ligger isen ganske tæt, over en 

halv mil ganske tillagt. 

 

Helsingør, 30. januar 1775 

 

Vi have på nogle dage havt her i Sundet med SØ-vind og stærk udgående strøm en mængde drivis, 

men i går og i dag have vi med SV-vind havt tøevejr og slud. 

 

Corsør, 31. januar 1775 

 

Der omtales en mængde drivis i Bæltet. 

 

Helsingør, 3. februar 1775 

 

Da vi nu på 2 á 3 dage har haft storm af VSV og SV, tillige med stærkt tøvejr, er Sundet såvel som 

havnen blevet aldeles befriet for is, ligesom al den faste is, der lå langs landet er rent borte. 

 

Den 3. februar stærk VSV-blæst. 

 

Hamborg, 26. januar 1775 

 

Vi have nu igen en meget stærk frost. Den 22/1 stod thermometret ved østenvind om morgenen på 

47 grader. Den 23/1 stod det på 58 grader med NØ-vind og den 24/1 med SØ-vind på 73 grader. 

Om natten var det klart nordlys med klare lynende stråler. Den 25/1 var det meget skarp og bidende 

ØNØ-vind, som drev thermometret til 84 grader. Om aftenen faldt lidt sne, og vejret syntes at være 

noget mildere. Men i morges var thermometret på den 85. grad med søndenvind. I går ere folk 

allerede til fods kommet over Elven (sic!). Thermometret er denne gang steget 2 grader højere end 

den 9. december 1774. Udi afvigte nat har man her set en stærk lynild. Horizonten har været tyk.  

 

Christiania, 24. januar 1775 

 

Natten mellem den 22. og 23. januar har kulden været så stærk, at det har fryset (sic!) 16 grader 

under frysepunkten (sic!) på Reamurs Thermometer Scala, som er observeret af Hof-

barometermager Johan Lerra.  

 

Aalborg, 26. januar 1775 

 

I nat kl. 9 har man observeret, at kulden da på et lidet reamursk termometer var næsten 13 grader 

under frysepunkten (sic!). 

 

Korsør, 6. februar 1775 

 

På grund af hård nordlig vind er isen i dag meget bortdrevet herfra. 

 

 



 230 

 

Helsingør, 10. februar 1775 

 

Den 10. februar SSV-vind. 

 

Helsingør, 13. februar 1775 

 

Den 11. februar gik vinden om eftermiddagen i ØSØ, og det var stærkt snefog. En mængde is kom 

da ind fra svenskesiden (Landscrone). 

 

Den 13. februar SV-vind. 

 

Lissabon, 3. januar 1775 

 

Vi have haft en ganske usædvanlig kulde, som har været desto ømtfindtligere, såsom man ingen 

kakkelovne har. 

 

Helsingør, 6. marts 1775 

 

Den 6. marts god vind af ØSØ. 

 

Helsingør, 10. marts 1775 

 

Den 8. marts SØ-vind. 

 

Helsingør, 13. marts 1775 

 

Den 11. marts VSV-vind. 

 

Den 13. marts NV-vind. 

 

Meget stærk storm af SSV natten mellem den 11. og 12. marts og tillige stærk regn. Stormen var i 

nogle timer overmåde stærk. 

 

Pest i Ungarn, 25. februar 1775 

 

Den 15/2 om natten er næsten vor hele stad ved isbrud således blevet sat under vand, at man i 

dominikanerklostrets gade har kunnet seyle med de største skibe. Man mener, at der tillige har 

været et jordskælv, såsom de største og stærkeste huse er nedfaldne. Man tæller 900 huse, som 

ganske ligge omkuld. 

 

Danzig, 1. marts 1775 

 

Om natten mellem den 23. og 24. februar er denne stad ved Weichselen på grund af isgangens 

stopning mod havet udi 24 timer så højt bleven oversvømmet, som i mands minde ikke er seet. 
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Helsingør, 24. marts 1775 

 

Den 22. marts storm ved Anholt Rev. 

 

Den 24. marts NV-vind og en meget stærk storm og tyk luft. 

 

Helsingør, 31. marts 1775 

 

Natten mellem den 28. og 29. marts havde vi her en overmåde stærk storm af SØ og stærk snefog, 

hvorved skete stor skade på de 40 skibe, der lå her i Sundet; mange skibe led forlis. 

 

Helsingør, 3. april 1775 

 

I Sundet ligger nu 48 skibe til Nordsøen, hvoriblandt adskillige hollandske og rostockske, som have 

lagt her i 3 á 4 uger på grund af contrair vind og vedholdende stærk storm. 

 

Skrivelse fra Holum stift, 15. oktober 1774 

 

Næstafvigte vinter 1773 til Juul var meget streng formedelst sne og frost, som strax i september 

begyndte. Efter nytår havde man her i stiftet en meget kold, dog tålelig vinter. Foråret var ligeledes 

overmåde koldt, og græsset på markerne voxte kun lidt, og efter at kulden ophørte, havde man i juni 

og juli måneder meget stærk varme, siden har man på de fleste steder haft fugtigt vejr, indtil for kort 

tid siden, at det begyndte at sne. Høavlingen er derfor overalt ringe og på sine steder bedervet (sic!) 

(fordærvet, JER). 

 

Helsingør, 7. april 1775 

 

Den 7. april tyk og tåget luft og NV-vind. 

 

Ålborg, 30. marts 1775 

 

Vinteren har imod formodning været i denne uge meget streng, og det lader til, at martii måned, 

som gik bliid ind, vil, efter gammel sagn, gå bøs ud. Vi havde i onsdags (den 29. marts, JER) og 

natten tilforn (natten mellem den 28. og 29. marts, JER) et forfærdeligt hårdt vejr, som næppe 

nogen på denne tid af året kan erindre sig. Mange skibsforlis. Vandet har gået så højt op, som man i 

mange år ej kan mindes. Det netop strenge vejr med stærke kastevinde af NØ vedvarer endnu, og 

her er tillige falden og falde endnu i dag en stor mængde sne. 

 

Helsingør, 10. april 1775 

 

Den 8. april liden vind af SSV. 

 

Helsingør, 14. april 1775 

 

Den 11. april storm af NV. 

 

Den 13. april storm af NV, hagl og stærk kulde. 
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Trondheim, 12. april 1775 

 

Ligesom natten til den 26/3 sidstleden her omkring faldt på en gang en så stor mængde sne, og 

hvorpå fulgte kulde i nogle dage, så er og i går og i nat nedlagt endel (sic!) med stormende vinde fra 

vesten, hvorefter befrygtelig ikke vil spørges gode tidender; det tegner sig altså til et silde forår for 

landmanden, thi om sneen ved påfølgende tøvejr og regn i hast kunne borttages, er dog jorden for 

fugtig til at bearbejdes. 

 

Helsingør, 1. maj 1775 

 

Den 30. april SØ-vind. 

 

Den 1. maj ØNØ-vind. 

 

Helsingør, 5. maj 1775 

 

Den 5. maj NV-vind. 

 

Vi have nu på lang tid ingen regn havt, hvortil jorden meget stærkt trænger, Gud se i nåde til os, det 

seer ellers slet ud med den velsignede sæd, som ligger i jorden, på grund af den lange tørre (sic!) og 

varme. 

 

Helsingør, 8. maj 1775 

 

Den 5. maj liden vind af SSØ. 

 

Helsingør, 15. maj 1775 

 

Den 13. maj liden vind af nord. 

 

Vi have på nogle dage havt et velsignet frugtbart vejr med regn om natten og solskin om dagen. 

Rugen står overalt her omkring meget skøn, og markerne er meget kønne med græs, så at det tegner 

til et frugtbart år. 

 

Hannover, 12. maj 1775 

 

I går er fra Zelle indløben efterretning, at dronning Caroline Mathilde, efter nogle dages sygdom, 

haver i forgårs nat kl. 11 omvexlet tiden med evigheden. 

 

Helsingør, 19. maj 1775 

 

Den 15. maj stærk blæst af VNV. 

 

I går havde vi her en meget stærk storm af NV med torden og lynild, stærk regn og en mængde 

hagl.  
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Helsingør, 22. maj 1775 

 

Den 20. maj liden ØNØ-vind. 

 

Helsingør, 26. maj 1775 

 

Den 22. maj SSV-vind. 

 

Helsingør, 2. juni 1775 

 

Den 2. juni liden ØNØ-vind og stærk udgående strøm. 

 

Reval, 16. maj 1775 

 

I går brød isen løs på vor rhed, og en stærk SV-vind drev samme bort fra vore kyster. 

 

Helsingør, 12. juni 1775 

 

Vi have på nogle dage havt en overmåde stærk varme og ganske stille vejr, så at den velsignede 

sæd, såvel som græsset trænger meget stærkt til en god regn, hvilken Guds nåde give os. 

 

Helsingør, 16. juni 1775 

 

Vi have nu i lang tid haft continuerligt tørt vejr, og aldeles ingen regn. Gud give os det, han ser 

kienligt at være. 

 

Siebenbürgen, 18. maj 1775 

 

Vi har her i landet haft en hård vinter. Nu følger et forår uden mindste regn. Af frugtbarhed håber vi 

en stor mængde. 

 

Helsingør, 23. juni 1775 

 

Vi har nu på nogle dage haft en velsignet regn, så at sæden nu, Gud være lovet, står overmåde skøn. 

 

Odense, 23. juni 1775 

 

Den 19. juni om eftermiddagen slog tordenen ned i et halmlæs ved en gård i Øxendrup, Glorup 

gods, og antændte samme, hvorved hele gården tillige brændte. Vejret var heldigvis stille, og den 

faldende regn hindrede, at ilden greb videre om sig.  

 

Viborg, 19. juni 1775 

 

Vi har nu på nogen tid haft en bestandig hede og tørke.  

 

Der omtales hedebrande (ild i lyngen, JER). 
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Helsingør, 30. juni 1775 

 

Den 30. juni liden ØNØ-vind (ved postens afgang). 

 

Helsingør, 3. juli 1775 

 

Den 30. juni SSØ-vind. 

 

Helsingør, 10. juli 1775 

 

Den 8. juli ØSØ-vind og stærk blæst. 

 

Vi have nu i nogle dage havt regn og iblandt stærke illinger, dog uden torden. 

 

Helsingør, 14. juli 1775 

 

Den 12. juli VSV-vind. 

 

Amsterdam, 8. juli 1775 

 

I forgårs eftermiddag havde vi et hårdt vejr med regn og storm. Et træ, som faldt for vinden slog en 

kone ihjel, og overhovedet har vinden omkastet mange træer og skorstene etc. 

 

Helsingør, 21. juli 1775 

 

Den 17. juli SV-vind. 

 

Den 18. juli NV-vind. 

 

Den 19. juli liden SV-vind. 

 

Helsingør, 24. juli 1775 

 

Den 21. juli liden NNØ-vind. 

 

Helsingør, 28. juli 1775 

 

Den 27. juli liden vind af ØSØ og stærk udgående strøm. 

 

Vi have på nogle dage haft en velsignet regn og påfølgende stærk varme, så at det overalt, Gud være 

lovet, tegner til en velsignet høst. Om 8 dage begyndes her omkring med at høstes byg og rug. 

 

København, 28. juli 1775 

 

Ved det heftige tordenvejr imellem søndag og mandag (natten mellem den 23. og 24. juli, JER) ere 

på Lellingegård mellem Køge og Ringsted slået 4 køer på marken ihjel. 
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Haderslev, 29. juli 1775 

 

Den 24. juli trak et forskrækkeligt tordenvejr op over landsbyerne Roost, Arrild og den derværende 

egn i amtet Haderslev. Det tordnede og lynede uophørligt i nogle timer, og ved middagstid faldt et 

stor skybrud med store isstykker og hagl af størrelse som valske nødder tillige med de heftigste 

stormvinde. Tagene på husene i Roost by er derved nedkastede og vinduerne sønderslagne. Høsten 

blev ganske ødelagt af isstykkerne. 

 

Helsingør, 4. august 1775 

 

Vi have på nogle dage haft et meget behageligt soelskinsveyr, og høsten såvel på rug som byg er 

allerede her omkring i egnen begyndt. Det tegner extra skiønt af Guds rige velsignelse og 

overflødighed. Gud give fremdeles et tørt veyr til høstens fremgang. 

 

Batavia, 21. november 1774 

 

I går morges kl. 9 har man fornummet en let, og i morges kl. 4½ en stærkere jordrystelse. Et af de 

ildsprudende bierge inde i landet har nyelig begyndt heftig at brænde. 

 

Helsingør, 7. august 1775 

 

Den 5. august ØSØ-vind. 

 

Fra det holstenske, 3. august 1775 

 

Haabet om en meget skiøn kornhøst er i disse egne paa nogle steder allerede opfyldt, og tiltager paa 

andre steder hver dag. 

 

Mayland (Milano), 20. juli 1775 

 

Udi hele Lombardiet har kornhøsten i aar været så overflødig, at prisen på én gang er falden hen 

imod halvdelen. 

 

Odense, 11. august 1775 

 

Den 3. august opkom en temmelig torden og hvorved fulgte en del store hagl, som på øen Bågø har 

afslaget kornet af en del havre, som stod og groede i en mark, hvori haglen havde stærkest force; 

men på det andet korn er ingen skade sket. Samme dag slog torden og ned på øen Helnæs ved 

Assens og slog ned i en stak høstet korn tæt ved byen, og uanset det havde forud regnet meget 

stærkt, satte dog lynilden ild i samme stak korn og brændte det rent op, men gjorde Gud ske lov 

ikke videre skade. 

 

Helsingør, 14. august 

 

Den 11. august ØSØ-vind. 

 

Den 12. august SØ-vind. 
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Vi have nu i 8 dage haft et velsignet tørt høstvejr, så at en stor mængde sæd allerede er kommet i 

hus. Landmanden beretter om, at al sæden, rug, byg og havre giver efter øske overmåde vel i 

skæppen, men lidet strå. Den skønneste sildefangst her i Sundet og uden for kontinuerer endnu, Gud 

være lovet, olen (sic!) sælges nu for 12 skilling (?).  

 

Christiania, 9. august 1775 

 

Natten til den 7. august var der et meget stærkt tordenvejr, hvorved skal være forårsaget adskillig 

skade; lynilden var så stor og bestandig, at luften så ud som den næsten i et var antændt. Man kan 

ikke erindre at have set så stærk lynild. 

 

Helsingør, 18. august 1775 

 

Den 16. august ØNØ-vind. 

 

København, 18. august 1775 

 

Den 10. august hen imod aften var et stærkt tordenvejr på Falster med pladskregn og store hagl. I 

samme tordenvejr blev en pibemagerkone, som lavede til barsel, tæt uden for Stubbekøbing, 

ihjelslagen. Hun havde en mælkebøtte på hovedet, hvorigennem lynilden foer og gjorde et stærkt 

hul i hendes legeme. 

 

På Krogenberg mark, imellem Helsingør og Fredensborg, er i det sidste tordenvejr en karl kommet 

til skade, hvorved er mærkeligt, at uden på hesten intet det ringeste var at se, og heller, da huden var 

af, på den indre side, men ved opskæringen fandtes, at rygbenet kuns 2 fingre bred var knust i 

mange stykker, samt indvolden beskadiget. 

 

Helsingør, 21. august 1775 

 

Den 18. august SSØ-vind. 

 

Den 21. august ØSØ-vind. 

 

Al sæden her omkring er, i forrige uge kommet tørt i hus, og haves så rig en høst, at sæden på 20 år 

ikke i noget år har fyldt så vel i skæppen som i år. Det samme bekræftes og fra adskillige steder i 

Sverrig og Skaane, så at prisen, Gud ske tak! overalt må falde for den fattige, som trænger. 

 

Haag, 12. august 1775 

 

Silkeorme har ingen skade lidt af det slette vejr udi de sidste sommere (sic!), og man håber i 

Nederlandene at vedligeholde det skønneste produkt af dem, når først flere morbærtræer er 

plantede. 

 

Odense, 25. august 1775 

 

Kornet her omkring byen er nu ganske indhøstet. De, som allerede har torsket byg, forsikrer, at 

samme giver overmåde godt i skæppen, og en mand har fået en skæppe korn af kierven. 
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Helsingør, 4. september 1775 

 

Den 3. september SSV-vind. 

 

Fra det holstenske, 31. august 1775 

 

Nu er næsten overalt det gode håb og ønske bleven opfyldt, som man i disse egne havde gjort sig 

om høsten. Landmanden har af boghvede, som i år har fyldt meget i skæppen, på de fleste steder af 

en tønde udsæd igen aftorsket 16, 20 eller flere tønder. Af rugen, som giver mindre af sig, har han 

dog mestendels af 1 tønde fået 6 til 7 tønder igen. 

 

Helsingør, 8. september 1775 

 

Den 5. september SSØ-vind 

 

Sildefangsten, såvel i Sundet, som strax uden for, continuerer endnu daglig, og det med så extra fed 

sild, at den i alle måder aldeles ikke give den hollandske sild det ringeste efter. Enhver her omkring 

forsømmer ikke at forsyne sig deraf til vinterprovision. 

 

Helsingør, 11. september 1775 

 

Vi have nu på 14 dages tid haft et særdeles behageligt vejr, uden nogen regn, med sådan varme, 

som ikke i mange år har været på denne tid af året. 

 

Helsingør, 15. september 1775 
 

Den 11. september efter postens afgang havde vi her en meget stærk storm af SSV, som 

kulminerede hele dagen og langt ud på natten. 

 

Bryssel, 4. september 1775 

 

Kornhøsten har her i landet været så rig og overflødig, at prisen især på rug er mærkelig faldet. 

 

Helsingør, 22. september 1775 

 

Den 21. september SSV-vind. 

 

Paris, 11. september 1775 

 

Udi Chalons i Maine har man den 22/8 set et luftsyn, som vedholdt omtrent 6 secunder, og skinnede 

så klart, at man ved dets skin har kunnet læse. Det syntes engang at have været så stort som Venus 

er, og har efterladt en klar hale, omtrent 3 grader lang, som siden har delt sig i mange dele, hvilket 

har været så store, som de største stjerner. Det er ikke bristet itu, da det er forsvundet, i det mindste 

har man intet knald hørt. 
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Helsingør, 25. september 1775 

 

Vi have på nogle dage haft et meget behageligt sommervejr, uden regn, som på mange år tilforn 

ikke har været. 

 

Skrivelse fra Skalholt stift, 14. august 1775 

 

Forrige vinter skal udi Øster- og Norderlandene have været meget god, undtagen den sidste måned, 

men på andre steder var den temmelig god indtil midt i februar, da der i Sønder- og Vesterlandet 

begyndte at falde megen sne, som til og med vedholdt indtil i april, så at mange kreaturer, især 

heste, som skulle gå på marken, måtte krepere. Forårsvejret har været meget ustadigt og mest 

sludagtigt. Hekla og de andre ildsprudende bjerge hvile nu for så vidt, at de gøre ingen besynderlig 

skade. 

 

Fra de østerrigske grænser, 10. september 1775 

 

Efter den velsignede høst, som har været i de østrigske provinser, er kornprisen faldet. 

 

Helsingør, 12. oktober 1775 

 

Den 12. oktober om eftermiddagen var vinden i VSV. 

 

Helsingør, 20. oktober 1775 

 

I nat har vi haft en meget stærk storm af SSØ. 

 

Warszawa, 7. oktober 1775 

 

I dette øjeblik kl. 5½ aften har vi et hårdt vejr af SSV. Barometrum er 27 tommer og 6 linier 

parisisk, men det reamurske thermometrum står på 14 grader over 0. 

 

Helsingør, 23. oktober 1775 

 

Den 20. oktober stærk storm af ØSØ. Stormen er langt stærkere end dagen tilforn. 

 

Den 21. oktober stærk SSØ-storm. 

 

Den 22. oktober VSV-storm. 

 

Den 23. oktober SV-vind. 

 

Helsingør, 3. november 1775 

 

Den 30. oktober ØSØ-vind. 

 

Helsingør, 6. november 1775 

 

Den 5. november NØ-vind. Vinden drejede senere til ØNØ. 
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Helsingør, 10. november 1775 

 

Den 6. november ØNØ-vind. 

 

Helsingør, 17. november 1775 

 

Den 17. november NV-vind. 

 

Helsingør, 27. november 1775 

 

Den 27. november ØNØ-vind. 

 

I havnen er intet fartøj med proviant, og på grund af det slette vejr kommer liden tilførsel af 

kornvarer på torvet. 

 

Af skrivelse fra Holum stift i Island, 20. september 1775 

 

Udi sommeren 1774 var høeavlingen meget mådelig, men udi efteråret var fiskeriet meget got 

(sic!).Fra mikkelsdag til den 20. december var vinteren meget stille, men fra den tid og indtil den 

16. februar 1775 var vejrliget meget ustadigt, dog tåleligt, og derefter indtil den 1. april meget got 

(sic!). Foråret var angenemt. Sommeren derimod fugtig, og sidst i juni og juli måned omringede den 

grønlandske drivis næsten hele Nordlandet, men til lykke varede det ikke længe, inden samme igen 

forlod landet. Fårepesten vedvarer endnu…men agerdyrkning og træers opelskning vides ikke at 

være forsøgte. 

 

Helsingør, 1. december 1775 

 

Siden den 27. november og fortsat i dag ØSØ-vind. 

 

Oostende, 15. november 1775 

 

I disse dage har raset nogle heftige storme. 

 

Leipzig, 2. december 1775 

 

En miil (sic!) fra Landshut i Schlesien er en kone, som i 2 aar har været enke, og derpaa igien er 

bleven gift, i sit alders 62. aar bleven forløst med en søn. 

 

Helsingør, 11. december 1775 

 

Den 8. december stærk blæst af VNV. 

 

Helsingør, 15. december 1775 

 

Den 12. december stærk VSV-blæst. 

 

Den 13. december stærk storm af NV. 
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Den 14. december meget stærk storm af NNV. 

 

Helsingør, 18. december 1775 

 

Den 15. december stærk storm af VNV. 

 

Den 18. december VSV-vind. 

 

Helsingør, 22. december 1775 

 

Den 21. december SØ-vind. 

 

Den 22. december god SØ-vind. 

 

Helsingør, 25. december 1775 

 

Den 25. december SV-vind. 

 

Med dette milde vejr ventes endnu flere fartøjer derfra (fra Isefjorden, JER) med kornvarer. 

 

Christiania, 20. december 1775 

 

Torsdag morgen den 14. december omtrent kl. 5 begyndte en meget heftig orcan af norden, som 

vedvarede indtil kl. 9. Den var så stærk, at endog grundmurede huse rystede, ja man kunde tydelig 

kiende, at sengen, hvori man laae, bevægedes. Der var betydelig skade på skorstene, tage etc. På 

landet skal skovene være nedkastede i stor mængde. 
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 vind tryk  

Januar 1775 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sv 754,8 Frost, blæst og sne, mit termometer står lidt under frysepunktet. Min løn er 2500 

rdr. om året. 

Elstrup på Als: ”året begyndte med sne” 

Elsmark på Als: ” dette år havde jeg 26 tdr. kris æbler og oldemor havde 4 tdr. 

Jeg solgte dem for 30 skilling pr. td. og fik pengene herfor af Frostes den 27. no-

vember, i alt 18 rdr. 2 mark og 4 skilling.” 

 -2,3 

2 uvis 752,4 Tøvejr 

Helsingør: ”is i Sundet” 

Korsør: ”is ved havnen i Nyborg” 

 -0,1 

3 uvis 767,0 Mådelig frost, om aftenen blæst og sne. Over 0 grader.  -2,2 

4 sv 742,0 Stærk tø og regn om aftenen   0,4 

5 nv 752,2 Frost men mildt. Glasset står på 3 gr. over 0. I Norge udspredes oversættelser af 

de engelske skrifter mod regeringen og dronningen. 

 -2,3 

6 s 756,4 Stærkt snefald med tåge og tøvejr. Gjort kur til kronprinsen, prins Fridrich og 

kongen. 

Helsingør: ”Sundet isfrit” 

 -0,8 

7 sv 766,2 Tåge og tø med stærk regn   0,3 

8 sv 749,8 Stærk tø og regn hele natten   3,0 
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Helsingør: ”vestsydvestlig vind” 

9 n 763,0 Tøvejr og om aftenen frost 

Helsingør: ”stærkt tøvejr” 

  1,3 

10 sv 768,2 Stærkt tøvejr   0,9 

11 sv 760,2 Tøvejr og om aftenen regn    2,5 

12 sv 756,0 Tøvejr. Spist ved kongens taffel. 

Korsør: ”isen bryder løs”  

   2,4 

13 sv 763,5 Tøvejr, om aftenen frost 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

   1,3 

14 s 768,8 Om morgenen frost, siden tø 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

   0,2 

15 sø 773,5 Solskin og nogen frost 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

   0,0 

16 ø 776,4 Solskin og nogen frost. Ildløs på Slottet om eftermiddagen. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

   0,0 

17 uvis 776,6 Solskin og nogen frost. Køller-Banner indgiver ansøgning om at blive guvernør 

i Rendsborg og opholde sig, hvor han vil. 

  -1,0 

18 ø 776,2 Solskin og frost 

Helsingør: ”god vind af østsydøstlig vind” 

  -0,2 

19 ø 774,8 Frost og stærk blæst med driveskyer 

Korsør: ”drivis” 

  -1,5 

20 ø 770,2 Frost og stærk blæst med driveskyer. Spist om aftenen hos Hielmstiernes. 

Korsør: ”østsydøstlig vind” 

  -1,7 

21 ø 771,6 Frost og stærk blæst med driveskyer   -3,2 

22 ø 770,4 Stærk frost, tyk luft, hos mig stod termometret 1½ grad over 0. 

Korsør: ”meget hård frost og sne” 

  -6,1 

23 ø 772,6 Stærkere frost. 1½ grad under 0. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

Korsør: ”meget hård frost” 

  -8,6 
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24 ø 784,4 Stærkere frost med skarp vind. 3½ grad under 0. En kinafarer kommer tilbage til 

Helsingør. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

  -9,0 

25 ø 784,6 Blæst, sne og stærk frost. 2 grader under 0. Fået på Nærum 23 skæpper rug efter 

7 skæpper udsæd. Student Muhle rejser udenlands, skrevet i hans stambog. 

  -7,2 

26 sø 767,8 Frost og stærk vind. 2½ grad under 0. 

Helsingør: ”fortsat meget stærk frost” 

-11,3 

27 uvis 765,4 Frost og stærk vind. 5 gr. under 0. Den rug, jeg avlede på Nærum, var så slet, 

sort og uren, at bageren ikke kunne bage brød af dejgen. Termometret faldt på 

Tårnet om aftenen fra 10½ til 1½ gr. under 0 (JER dvs. steg fra -13 grader til - 2 

grader Celcius). 

  -9,1 

28 s 761,2 Frost og stærk vind, sne og tyk luft. 2½ grader under 0. Gjort kur hos kronprin-

sen. 

  -1,7 

29 sv 759,8 Tyk luft. 1 grad under 0. 

Helsingør: ”isen ligger fast langs kysten” 

   0,0 

30 sv 749,8 Tyk luft og tøvejr. Gjort kur overalt til alle 6 herskaber. 

Helsingør: ”sydvestlig vind og tøvejr” 

   2,3 

31 sv 754,6 Tøvejr og regn. Spist ved kongens taffel med grev Knuth og løjtnant Brocken-

hus, Fisker og Castenskiold. Om aftenen med min kone på dansk komedie, hvor 

Ewalds Prologus, Bondebrylluppet og Eugenia blev spillet. 

Helsingør: ”sydvestlig vind, tøvejr og slud” 

   2,4 

 

Januar 1775 

Temperatur: - 1,7 gr. C 

Tryk: 764,9 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Februar 1775 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

temp. 
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Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 sv 752,2 Tyk luft og regnvejr. Kammerråd Spies besøgte mig om, hvorledes de tyske 

præsters sag kunne forliges. 

Korsør: ”megen drivis i Bæltet” 

 3,3 

2 sv 745,4 Tyk luft og regn  3,9 

3 v 746,0 Tyk luft og regnvejr. Spist med min kone om aftenen hos Borres. 

Helsingør: ”fortsat vestsydvestlig storm og tøvejr” 

 2,6 

4 v 746,2 Nogen frost og sne -1,1 

5 n 745,6 Solskin og frost, sne og hagl. Spist om aftenen hos Suhms. -5,2 

6 n 774,4 Solskin og frost. 2 grader under 0. 

Korsør: ”hård nordenvind, der driver isen ud” 

-7,6 

7 s 763,8 Stærk blæst og snefog, siden hagl og regn. 1 grad over 0 (indendørs, JER). -2,3 

8 sv 751,2 Tyk luft og regn  3,6 

9 sv 743,2 Tyk luft og regn. Skrevet mit vita færdigt. Spist om aftenen hos Herslebs.  1,3 

10 v 748,5 Tyk luft og regn. Været om aftenen i Videnskabernes Selskab hos Hielmstierne 

med Carstens, Suhm, Horrebow, Kratzenstein, Hee og Cappel. Jacobi blev se-

kretær. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

 1,3 

11 sø 746,2 Tyk luft med sne og tø 

Helsingør: ”østsydøstlig vind og drivis” 

-0,2 

12 sv 734,8 Tyk luft og fugtigt vejr  1,6 

13 s 740,6 Regnvejr 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

 1,7 

14 uvis 750,6 Regnvejr 

Helsingør: ”liden vind af sydøst” 

 1,9 
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15 s 751.6 Regnvejr og solskin. Spist ved kongens taffel med oberjægermesteren, Gude, 

Stampe og kammerherre Ahlefeldt. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

 1,3 

16 v 760,2 Regnvejr og solskin. Været om aftenen i klubben hos Borres.  2,4 

17 sv 752,2 Regnvejr og solskin  1,8 

18 sv 746,0 Blæst og regn 

Helsingør: ”stærk storm” 

 1,9 

19 v 761,0 Tyk luft og regnvejr  2,4 

20 n 773,5 Tyk luft og regnvejr, nattefrost 

Helsingør: ”nordvestenvind” 

 1,9 

21 v 769,6 Tyk luft, om aftenen regn  3,1 

22 v 769,0 Nattefrost, siden fugtigt vejr  1,6 

23 sv 770,6 Tyk luft og haglskyer. Refereret i statsrådet. Thott og Bernsdorff var fraværen-

de. 

 2,9 

24 v 762,8 Solskin, blæst og tøvejr 

Helsingør: ”vestsydvestlig vind” 

 3,9 

25 s 770,2 Solskin, blæst og tøvejr  4,6 

26 sv 776,0 Klart vejr og mild luft. I Helliggejst kirke til højmesse og siden aftensang. 

Helsingør: ”liden vind af sydsydvest” 

 3,1 

27 s 776,4 Klart vejr og mild luft, nattefrost  2,6 

28 s 773,0 Klart vejr og mild luft med solskin, blæst og nattefrost  2,1 

 

Februar 1775 

Temperatur: 1,4 gr. C 

Tryk: 757,2 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Marts 1775 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

temp. 
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Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 sv 768,8 Solskin og mildt vejr med nattefrost  4,2 

2 s 763,2 Solskin og mildt vejr. I Højesteret. Læst beskrivelsen af Sarpfossen. Spist om 

aftenen hos Langebeck. 

 5,3 

3 sv 759,4 Fugtigt vejr med regnskyer  3,8 

4 sv 755,4 Fugtigt vejr med sne. Spist hos kronprinsen med Køller Banner, baron Haxt-

hausen, Knuth og kontreadmiral Schindel. 

 1,3 

5 ø 757,0 Klart vejr og vandkoldt. Stod fadder i Frue kirke for Hans Teilmans søn Jens. 

Frk. Finckenhagen holdt huen. Forrådnelsesfeberen grasserer og mange i livvag-

ten dør deraf. 

 1,6 

6 ø 759,6 Råt og regnvejr  0,9 

7 sø 757,6 Råt og regnvejr  2,7 

8 uvis 759,2 Råt, koldt og regnvejr. Spist ved kongens taffel med bl.a. grev Moltke og baron 

Schimmelman. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

 2,2 

9 s 763,0 Råt, koldt og regnvejr, men nattefrost. Det siges, at gekkerne er begyndt at 

springe ud, så det tegner til tidligt forår. 

 3,3 

10 s 759,4 Regnvejr. I Holmens kirke.  4,1 

11 sv 760,6 Regn og blæst. Spist hos geheimeråd Juell med hele Højesteret. 

Helsingør: ”overmåde stærk sydsydvestlig storm og regn” 

 4,7 

12 sv 736,4 Stærk regn om natten, siden fugtigt vejr og solskin. Spist om aftenen hos fru Ja-

cobi med bl.a. Rheder og frue. 

 4,8 

13 nv 748,5 Blæst, regn og sne, om aftenen frost 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

 1,7 
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14 nv 774,8 Solskin og frost  2,3 

15 v 773,2 Solskin og forårsvejr. Besøg af Meade fra Sct. Croix.  4,9 

16 v 770,2 Solskin og forårsvejr. Medicineret.  5,8 

17 v 768,5 Tyk luft og vådt vejr  6,4 

18 v 756,8 Tyk luft, men koldere  4,7 

19 sø 754,8 Nattefrost, siden tyk luft og sneskyer  4,1 

20 sv 750,6 Tyk luft og mildt forårsvejr  3,4 

21 nv 754,2 Tyk luft og mildt forårsvejr  4,9 

22 v 761,4 Regn og blæst. I Vor Frue kirke. Provst Hviid. En ypperlig prædiken. 

Helsingør: ”storm ved Anholt” 

 7,4 

23 v 755,8 Solskin, blæst, hagl og støvregn. Refereret i statsrådet, hvor Thott var fraværen-

de. Bernsdorff siger, at Thott er for forsigtig med sit helbred (hertil kommente-

rer Nystrøm, at dette ikke har behaget Luxdorph, der var en stor beundrer af 

Thott, men næppe af den unge Bernsdorff, der heller ikke havde høje tanker om 

Luxdorph). 

 3,6 

24 v 754,0 Nattefrost, solskin og stærk blæst, om aftenen regn. I Holmens kirke. 

Helsingør: ”storm” 

 3,3 

25 v 738,8 Regn og solskin med blæst. Talt med Friman, som lader til at være et smukt ungt 

menneske. 

Helsingør: ”stærk vestsydvestlig storm og sne” 

 3,4 

26 v 747,8 Solskin og kold blæst med frost og hagl -1,3 

27 n 747,8 Solskin og kold blæst med frost og hagl -0,2 

28 sv 747,2 Solskin og kold blæst, om aftenen vældig regn, sne og slud  1,1 

29 sv 738,8 Stærk blæst med slud og sne. I går var der ildebrand i Øverød, hvorved 1 gård 

og 2 huse afbrændte. I Vor Frue kirke. 

Helsingør: ”i nat en overmåde stærk sydøstenstorm og stærkt snefald” 

 1,3 

30 nv 745,4 Stærk blæst med slud og sne. Grev Reventlow døde kl. 11. 

Aalborg: ”stærkt snefald” 

-0,6 

31 s 760,0 Stærk blæst med slud og sne. Gjort kur hos kronprinsen. Spist ved kongens taf-

fel med prinsen af Bevern, Bernsdorff, Braem og kammerherre Arnstorff. Prin-

sen delte præmier ud på Malerakademiet. 

 0,7 
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Marts 1775 

Temperatur: 3,1 gr. C 

Tryk: 756,4 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

April 1775 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 v 765,2 Stærk blæst med slud og sne  1,1 

2 v 768,8 Solskin og mildt tøvejr. Tilskrevet Guldberg om tilladelse til at være 4 uger på 

landet. 

 3,1 

3 v 767,8 Solskin og mildt tøvejr. Skrevet på Trines skudsmål. Brev fra Guldberg om, at 

jeg selv skal begære audiens. 

 4,4 

4 sv 765,0 Tøvejr med solskin  5,2 

5 v 767,4 Mildt vejr og solskin  3,7 

6 s 772,6 Mildt vejr og solskin. Spist ved kronprinsens taffel med bl.a. Rømeling.  5,1 

7 uvis 773,8 Mildt vejr og solskin. I Holmens kirke. Spadseret på Volden med Horrebow og 

frue. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

 5,1 

8 v 768,0 Mildt vejr og solskin 

Helsingør: ”liden vind af sydsydvestlig vind” 

 6,0 

9 n 770,0 Solskin, blæst og kold luft. I Helliggejst kirke.  1,1 
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10 s 769,2 Solskin, blæst og kold luft 

Elsmark på Als: ”sået ærter” 

 3,7 

11 nv 757,6 Solskin, blæst og kold luft. Spadseret om formiddagen over Volden og til Chri-

stianshavn og besøgt Borre. Han og Erichsen får hver 1000 rdl. som direktører 

ved Det grønlandske Kompagni, hvor der bygges 200 skibe. 

Helsingør: ”nordvestenstorm” 

 4,9 

12 nv 759,2 Solskin, sne, hagl og kold blæst. Min kone bar Stockfleths barn Hannibal. -0,5 

13 nv 766,4 Solskin og frost med byger af sne og hagl 

Helsingør: ”nordvestenstorm” 

-1,9 

14 sv 776,4 Solskin og frost med byger af sne og hagl   1,1 

15 s 765,4 Solskin og frost med byger af sne og hagl, dog noget mildere. Kondoleret med 

min kone hos fru Reventlow. 

  3,5 

16 sv 754,4 Om morgenen regn, siden solskin og kold luft   5,2 

17 sv 750,0 Solskin og mildt regnvejr. Om aftenen til koncert hos Horrebow. Der var over 

60 personer. 

Helsingør: ”liden vind af sydsydøst” 

  4,5 

18 sv 745,4 Solskin og mildt regnvejr. I aviserne berettes, at Løgstør grunde ved sidste uvejr 

var blevet renset. Gid det ikke var en jydeløgn.(ifølge Nystrøm:drejer det sig om 

Løgstør sandgrunde, der var til stor ulempe for skibsfarten på Limfjorden, og på 

hvis opmudring der af staten var anvendt betydelige omkostninger, som pludse-

lig var blevet sejlbare under et hårdt uvejr i slutningen af marts). 

  3,9 

19 s 747,8 Solskin, regn og hagl med sne. Stærkt nordlys om aftenen.   4,2 

20 n 761,4 Solskin, råt og koldt vejr. Borre skal afstå fra sin handel mod 20.000 rdr. samt 

fremdeles sine 15 pct. for tobakken.  

  2,7 

21 uvis 771,2 Solskin og mildt vejr. Spadseret i Kongens Have. Heinecke fik 100 eksemplarer 

af Carmina med til Leipzig. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

  4,7 

22 s 770,4 Solskin og mildt vejr med nattefrost 

Elsmark på Als: ”sået havre” 

  4,6 

23 s 769,2 Solskin og varmt. Gjort kur med min kone hos grev Thott.   5,9 

24 s 773,2 Solskin og varmt med blæst. Spadseret på Volden. 

Elstrup på Als: ”sået havre, ærterne havde vi sået før påske (dvs. før 16/4, JER)” 

  7,5 
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25 v 775,4 Solskin, regnskyer og lummervarmt. Gået ud på Christianshavn og set til fru 

Borre, som har ondt i sin fod, derfra over Langebro hjem. 

  9,7 

26 s 776,0 Solskin og mildt sommervejr. Svalen er kommen. 12,7 

27 s 776,2 Solskin og mildt sommervejr. Begyndt den fine vask. Spist ved kongens taffel. 

Sendt mine carmina til grev Thott. 

14,1 

28 s 773,2 Solskin og stærkere varme. Træerne er begyndt at springe ud. Spadseret på Vol-

den med sekretær Voltelen. 

14,2 

29 n 769,0 Samme sommervejr. Fru Rheder besøgte. 12,0 

30 ø 771,2 Solskin og køligt vejr. I Helliggejst kirke til højmesse og aftensang. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

10,1 

 

April 1775 

Temperatur: 5,4 gr. C 

Tryk: 766,6 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Maj 1775 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er for det meste foretaget i København(K) eller Nærum (N).   

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 uvis 777,4 (K) solskin og køligt vejr. I audiens hos arveprinsen for at overlevere Gunløgs 

saga og en supplique om tilladelse til at være 6 uger på landet. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

  8,1 

2 nø 780,8 (K) solskin og køligt vejr, endnu nattefrost. Rejst om morgenen til Nærum med 

min kone, Niels Brun og hans kæreste. Fersken- og abrikostræerne er i god 

10,5 
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blomstring. Der var ikke noget, der var gået ud. Fanget 6 høge i vinter. Min nye 

kusk Anders er nu i tjeneste. Rejst om aftenen til byen. Spadseret derude i Dy-

rehaven, hvor træerne står i deres friske og smukkeste grønne. Sendt et eksem-

plar af Carmina til Stampe og Guldberg. Dorte er syg. En del skal endnu dø 

pludseligt her i byen. 

Helsingør: ”nordvestlig vind”  

3 sv 776,6 (K) solskin og varmt vejr, dog siges nattefrosten at vedvare. Et latinsk brev fra 

Guldberg, og et brev fra prinsen, at Hans Majestæt havde tilladt mig at blive den 

ansøgte tid på landet. 

12,5 

4 nø 772,0 (K) solskin og varmt, optræk til regn, der dog gik over igen. Grev Bernsdorff fik 

et eksemplar af mine vers. Spist ved kronprinsens taffel. 

Helsingør: ”tørke” 

12,9 

5 sø 765,2 (K) solskin og varmt. Den gamle dr. Fabricius døde i går eftermiddag efter at 

have skrevet recepter endnu om formiddagen. 

Helsingør: ”liden vind af sydsydøst” 

14,4 

6 v 761,4 (K) solskin og varmt med blæst. Spist middag hos etatsråd Aagaard. Magister 

Dass døde. 

12,6 

7 v 769,0 (K) solskin og varmere med nogen blæst. I Helliggejst kirke. 11,2 

8 sv 763,5 (K) solskin og blæst med et stænk regn 

Elsmark på Als: ”sået byg (og) kløver” 

11,3 

9 v 761,2 (K) solskin og blæst og om aftenen stærk regn. Guldberg har feber. 11,0 

10 v 753,5 (K) solskin og stærk regn med kulde. Magister Dass blev begravet.   7,5 

11 nv 763,5 (K) solskin og køligt vejr med blæst. Rottbøll sendte mig en potte med roser. 

Spist ved kongens taffel. 

  5,7 

12 uvis 767,6 (K) hagl, solskin og drivende regnskyer   6,7 

13 v 768,5 (K) hagl, solskin og drivende regnskyer 

Helsingør: ”liden nordenvind” 

  6,5 

14 s 772,0 (K) solskin og temmelig mild luft. I Helliggejst kirke. Jmf. Hansen spiste her til 

middag og aften, og hjalp min kone med at lægge klæder sammen. 

  8,7 

15 v 762,6 (K) regnvejr og siden solskin 

Helsingør: ”stærk vestnordvestlig blæst” 

  8,4 

16 sv 756,4 (K) solskin, regn og køligt   9,0 
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17 v 744,8 (K) solskin med regn og hagl. Et rygte gik, at dronning Mathilde var død.   7,7 

18 n 749,2 (K) solskin med regn og hagl   4,9 

19 uvis 752,8 (K) solskin, kulde, torden og hagl. Efter aviserne var dronning Mathilde død den 

10. maj kl. 11 om aftenen. 

  7,4 

20 nø 763,0 (N) solskin og regnbyger. Flyttede med det ganske hus til Nærum. Nattergalen 

slår prægtigt. Gøgen er på Askebakken. Flere træer er i blomstring end sædvan-

ligt. 

  8,0 

21 v 770,0 (N) solskin og kold blæst. I Søllerød kirke. Børstet bøgerne af og sat dem i or-

den. 

  9,6 

22 s 772,8 (N) regnskyer og solskin. Vejret blev kendeligt mildere ved kvarterskiftet. Be-

gyndt min kur med krydderthe og vin. Sekretær Voltelen spiste her til middag på 

toften. 

12,0 

23 uvis 773,8 (N) solskin, varmt og fuldkommen sommervejr. Kancelliråd Hennings i Tyske 

Kancelli dør. 

15,1 

24 uvis 772,2 (N) solskin og sommervejr 16,6 

25 sø 765,0 (N) solskin og sommervejr med blæst. I Søllerød kirke. Spadseret med min kone 

til Ørholm og besøgt Rheders. 

16,2 

26 sø 760,6 (N) solskin og sommervejr med blandet luft. Rosa sine spinae står i fuldt flor. 

Rheders besøgte os, og vi gik med dem til Thurahs, som nylig var kommet, samt 

fulgte dem på vejen hjem. 

16,4 

27 sv 765,8 (K) kold blæst og overtrukken himmel. Herskabet vil rejse (til Fredensborg) på 

tirsdag (dvs. den 30. maj). 

12,6 

28 ø 773,8 (N) kold luft og bestandigt småregn. Spist ved kronprinsens taffel. 10,5 

29 n 777,0 (N) solskin og varmt. Om aftenen fik jeg et anstød af forkølelse. 13,1 

30 nv 770,6 (K) solskin, regnskyer og huul blæst 12,6 

31 v 769,8 (Fredensborg) solskin og kølig blæst. Min kone fulgte mig i vognen til Geelshu-

set og kørte derfra i chaisen til Nærum. Set æresporten, oprejst i den store allé 

og læst teksten på søjlen af Guldberg midt i slotsgården. Spist ved taflet om af-

tenen. 

12,9 

 

Maj 1775 

Temperatur: 10,7 gr. C 

Tryk: 766,2 mm Hg 
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 vind tryk  

Juni 1775 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 n 770,6 (N) solskin og tordenskyer. Beset de nye værelser i fløjene. Spist ved kronprin-

sens taffel. Min kone mødte mig ved Rudersdal med chaisen. 

14,5 

2 nø 778,5 (N) bestandig solskin og mildt vejr 

Helsingør: ”liden østnordøstlig vind” 

13,4 

3 s 778,5 (N) solskin og kold luft. Spist om aftenen hos Borres. De kom alle ud sammen 

med Windtmøller. 

14,5 

4 s 775,2 (N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. Spist hos Rheders. Spadseret til Brede 

mølle. 

16,5 

5 v 773,0 (N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. 17,0 

6 s 774,0 (N) solskin og stærk varme. Maj- eller jomfruroserne blomstrer ved parken i ha-

ven. Spist til middag hos Suhms. Spist om aftenen i lysthuset på toften.  

18,4 

7 ø 771,0 (N) solskin, stærk varme og om aftenen blæst 19,5 

8 ø 769,6 (N) solskin og stærk varme, om aftenen blæst. Eglanteria og den hvide pimpi-

nellerose blomstrer. Spist om aftenen hos Borres. 

18,6 

9 sv 771,2 (N) solskin og stærk varme. Cynosbatus blomstrer. En kort tur i Dyrehaven med 

Bagge og frue, Birgitte og Windtmøller, som spiste her om aftenen. 

19,1 

10 nø 769,8 (N) solskin og stærk varme. Spist om aftenen hos Borres. 21,6 

11 ø 768,5 (N) solskin, varmt og blæst. Hofsorg for dronning Mathilde i 4 uger. I Søllerød 

kirke. Spist til middag hos Hielmstiernes. 

21,6 
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12 nø 768,8 (N) solskin, varmt og blæst. Rugen står i dræ. Den røde pimpinellerose blom-

strer. Fru Weyse døde om aftenen. 

Helsingør: ”i nogle dage overmåde varmt” 

22,8 

13 s 769,8 (Fredensborg) solskin, varmt og blæst. Rosa animonoides eller burgundica 

blomstrer. Rejst med min kone til byen og derfra til Fredensborg. Min kone 

fulgte mig til Geelshuset. 

23,0 

14 v 766,0 (N) solskin og stærk hede. Refereret i statsrådet, til middag hos kronprinsen. 

Min kone mødte mig ved Gyden. Borre spiste her om aftenen. 

22,0 

15 ø 769,8 (N) solskin og stærk hede, men koldt om aftenen. Den dobbelte hvide og eddike-

rosen blomstrer. 

17,4 

16 sv 769,8 (N) solskin og stærk hede. Centifolium og en prægtig flor af den dobbelte gule. 

Helsingør: ”fortsat meget tørt” 

18,3 

17 s 764,4 (N) solskin og stærk hede. Borre betalte 43 rdr. for leje af Skyttevænget. 19,6 

18 nø 762,6 (N) solskin og stærk hede. I Søllerød kirke. 

Viborg: ” i nogen tid hede og tørke” 

21,5 

19 s 766,4 (N) solskin og stærk hede, om eftermiddagen torden og nogen regn, siden stærk 

dug. I Ganløse afbrændte 2 gårde af torden. Den enkelte hvide ved parken i 

blomst. 

21,8 

20 v 765,8 (Fredensborg) solskin, blæst, regnskyer og køligere luft, om aftenen faldt der 

stærk regn (i Fredensborg). Den dobbelte eddikerose springer ud. Rejst med min 

kone til byen. Hun fulgte mig til Geelshuset og kørte derfra hjem. Jeg rejste til 

Fredensborg og spiste om aftenen ved kongens taffel. 

17,4 

21 v 763,5 (Fredensborg) nogen blæst med kølig luft og et stænk regn om aftenen. Spist om 

aftenen ved kronprinsens taffel med v.d. Lühe, Ratlow, brigader Halling og 

Schütz. 

17,1 

22 v 761,2 (N) solskin og stærk blæst, et stænk regn om natten. Omtaler en ny engelsk rose, 

som han kalder centifolia minor saturade rubens. Spist til middag hos Borres. 

Om aftenen begyndte en fin støvregn, hvorpå fulgte stærk regn og blæst om nat-

ten. 

17,4 

23 sv 756,2 (N) solskin og stærke regnskyer, som driver, og stærke regnbyger 16,9 

24 v 749,8 (N) solskin, stærke regnbyger med hagl og kulde 13,1 

25 sv 752,6 (N) solskin, kold blæst og regnbyger samt torden. I Søllerød kirke. Omtaler den 

sorte rose eller saturade rubens, som står i hans haves lysthus. 

12,3 
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26 sv 765,6 (N) solskin, mildt vejr og regnskyer. Generalauditør Hager fra Jylland spiste til 

middag her. 

15,0 

27 uvis 762,8 (N) solskin, mildt vejr og regnskyer. Hielmstierne eller centifolia rubra minima 

blomstrer. 

16,9 

28 nø 757,6 (N) bestandig regn 13,9 

29 sv 758,5 (N) et stænk regn med blæst, siden solskin. Den unge Horrebow gav mig sit kort 

over Nærum. Spist om aftenen hos Borres. 

15,5 

30 uvis 763,2 (N) solskin med torden og regnbyger. Spadseret i Gyden. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

15,8 

 

Juni 1775 

Temperatur: 17,7 gr. C 

Tryk: 766,5 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juli 1775 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N). 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter den metode som er angivet i 

bindet om temperaturberegningen 1786-1800. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nv 765,0 (N) solskin og varmt. Spist om aftenen hos Borres. 15,3 

2 n 763,8 (N) køligt vejr og himlen helt overtrukket. I Søllerød kirke. XXI nr.14 en lille 

engelsk rose kaldet Meawse ved Hyttefadet, af skabning som den burgundiske 

rose, men med en lysere farve. 

13,1 

3 nv 758,8 (N) køligt vejr og himlen helt overtrukket. Læst ”Die Leiden des jungen Wer-

ther”. Vel nok skrevet, men sådanne tragiske materier synes jeg ikke om. Histo-

13,8 
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rien skal være delvis sand. Werther er Jerusalems søn (ifølge Nystrøm den kend-

te tyske pædogog J.F. W. Jerusalem, hvis søn begik selvmord. Goethe tog herfra 

rammen til sit digterværk). 

4 v 756,4 (N) om formiddagen støvregn, om eftermiddagen blæst og klarere vejr 15,3 

5 v 767,6 (N) solskin og blæst med driveskyer, om aftenen støvregn. XXII rosa versicolor 

eller bundtede ved parken blomstrer. NB. I fald den engelske nr. 3, som er til-

bage, er en sort for sig selv, har jeg, med rosa turcica, som ikke blomstrer i år, 

24 upåtvivlelige sorter foruden de tvivlsomme, som jeg ikke kan gøre forskel på, 

fordi de er for fine. Drukket the på holmen og spist om aftenen hos Borres. 

16,5 

6 s 766,0 (N) solskin og især om aftenen lummervarmt 19,1 

7 ø 761,2 (N) varm blæst med småregn og driveskyer, siden solskin, om aftenen regn-

skyer. Engen blev slået. Omtaler den engelske rose nr. 3 ved lysthuset alba gal-

lica rubicunda. Gået med min kone til Ørholm.  

18,8 

8 ø 761,6 (N) rejst med min kone til byen om morgenen i klart vejr. Inden vi kom til 

Lyngby blev det torden og regnede så stærkt, at vi måtte holde en halv time i 

krostalden. Rejst tidlig hjem igen og mødte herskabet, som var ved mønstringen. 

Spist om aftenen hos Borres, som kom sent hjem, fordi de blev opholdt ved sol-

daternes indmarch. Om aftenen regnbyger. 

16,5 

9 s 764,8 (N) stærk regn om natten, siden solskin, varmt og regnskyer. I Søllerød kirke. 

Spist til middag hos Hielmstiernes med Bülow, Rheder og frue, Suhm, frue og 

søn, Borneman, frue, søn og datter, og Hübner. Vi kørte hjem i en stærk regn-

byge. 

18,5 

10 s 765,8 (N) regn om natten, solskin, varmt og tordenskyer 20,0 

11 sv 764,0 (Fredensborg) solskin og tordenskyer. Blev på mit kammer om aftenen for en 

hæmorrhoidal coliques skyld. 

19,5 

12 sv 766,0 (K) solskin, tordenskyer og et stænk regn. Sat mit hø i stak. Spist ved kronprin-

sens taffel med bl.a. Levetzau og Steeman. 

18,4 

13 sv 764,8 (N) solskin, tordenskyer og et stænk regn. Spist om aftenen hos Borres. 17,6 

14 sv 763,8 (N) solskin, en stærk regnbyge og et tordenslag. Den engelske rose nr. 10 en for-

skellig centifolia rubra blomstrer. 

17,9 

15 s 760,6 (N) omtrent samme urolige vejr, dog uden regn. Om aftenen hos Borres, hvor 

det hele hus var samlet. 

17,5 

16 nv 757,2 (N) solskin, tordenskyer og hul blæst, om natten tåge. I Søllerød kirke. Spist til 

middag hos Suhms. Mangfoldige strandmåger oppe på landet.  

16,8 
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17 v 761,4 (N) overtrukken himmel med blæst, om aftenen klar luft. Kørt høet ind. 15,0 

18 nv 766,6 (N) blandet luft med solskin. Spadseret med min kone og jomfru Hansen på tof-

ten hele eftermiddagen. Dorthe vil på ny bort. Hun er tåbelig og utaknemmelig. 

Måske fordrejer de andre folk hovedet på hende. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

16,1 

19 v 771,0 (K) himmelen er bestandigt overtrukket med regnskyer 15,8 

20 s 770,6 (N) solskin og varmt. Spist til middag og aften hos Borres. 18,8 

21 s 770,8 (N) solskin og varmt. Spadseret om eftermiddagen til Ørholm, hvor fru Thurah 

og Pohl var, og de gik med os hjemad om aftenen. 

Helsingør: ”liden nordnordøstlig vind” 

19,6 

22 s 770,4 (N) solskin og varmt. Spist om aftenen hos Borres. 20,8 

23 ø 768,0 (N) solskin og lummervarmt, om aftenen stærk lynild i horisonten. Spist middag 

og aften hos Borres. 

22,5 

24 s 766,0 (K) solskin og lummervarmt. Sekretær Voltelen kom for at gratulere mig og spi-

ste her til middag. 

Haderslev: ”skrækkeligt tordenvejr” 

24,3 

25 s 764,8 (Fredensborg) solskin og lummervarmt, regn om natten. Rejst til Fredensborg. 

Spist ved kongens taffel. 

23,9 

26 v 766,6 (K) solskin og hede. Spist ved kronprinsens taffel. 19,9 

27 sø 767,8 (N) solskin og hede, om aftenen torden, lynild og regn 21,4 

28 uvis 766,6 (N) solskin, regnskyer og varmt. Byggen har taget mærkbart skade af heden. 

Bagger og frue, jomfru Birgitte, begge Hyllested og Wöldike samt Windtmøller 

spiste her om aftenen. Det blev så stærk regn, at vi måtte lade dem køre hjem. 

20,6 

29 s 763,5 (N) solskin, regnskyer og varmt. Spist om aftenen hos Borres. 20,3 

30 s 766,0 (N) solskin og varmt. I Lyngby kirke. Spist til middag hos Voltelins og beset 

Sorgenfri hus og have. Mådeligt! Et kirsebærtræ i skoven var 20 alen højt.  

22,1 

31 ø 765,8 (N) regn til middag, siden solskin om eftermiddagen 18,1 

 

Juli 1775 

Temperatur: 18,5 gr. C 

Tryk: 764,9 mm Hg 
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 vind tryk  

August 1775 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i 

”Tractatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sø 763,5 (N) solskin, varmt og regnskyer. Spist til middag hos fru Kløcker i Gentofte, den 

gamle Hoppes fødselsdag. 

Elstrrup på Als: ” høstet rug” 

20,4 

2 s 766,0 (K) solskin og varmt 21,0 

3 sø 765,6 (N) solskin og varmt med tordenskyer. Rosa sine spinis blomstrer på ny, bærer 

allerede aflange hyben, ellers er rosernes blomstring til ende. Spist om aftenen 

hos Borres. 

Elstrup på Als: ” regn om eftermiddagen” 

22,3 

4 uvis 766,2 (N) overtrukken himmel, torden og lynild, siden klart. Mejet byggen. Bülow og 

frue spiste her til middag. Rheder, frue og Bagger besøgte om eftermiddagen. 

Siden Thurah og frue for testamentets skyld. 

Elsmark på Als: ”høsten begyndte” 

21,3 

5 nø 765,6 (N) solskin og lummervarmt. Nu mejes der overalt, god kærne. Spist om aftenen 

hos Borres. XXV. Rosa moscata nr. 5 af de engelske roser ved Hyttefadet, hvid 

enkelt med to lag blade, blomstrer med en stærk aromatisk duft. 

23,2 

6 ø 765,6 (N) solskin, blandet luft og lummervarmt, om natten et hårdt vejr med torden, 

lynild og stærke regnbyger.  

24,0 

7 s 763,8 (N) solskin, blandet luft og lummervarmt, om aftenen og indtil midnat stærk tor-

den og lynild, som efter sigende skal have slået ned i en herregård i Skåne, stær-

ke regnbyger. Det siges, at det også har slået ned i en skorsten. 

22,5 
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8 uvis 765,0 (N) solskin og varmt med mild regn og torden langt borte. Mejet rugen. Borres 

blev i byen natten over på grund af vejret. 

21,2 

9 sø 761,4 (K) stærk regn om natten, om morgenen blæst af sydvest med driveskyer og sol-

skin. Rosa damascena blomstrer stærkt. Abrikoserne er modne. 

19,0 

10 sø 765,6 (N) solskin og varmt, en dejlig aften med måneskin (det var fuldmåne den 11/8, 

JER). Spist om aftenen hos Borres. 

20,7 

11 s 766,4 (N) solskin og driveskyer, et stænk regn og lidt torden. Voltelen med frue og søn 

spiste til middag hér, og vi spadserede med dem til Dyrehaven. Opbundet kor-

net, 9½ traver. Ligeledes opbundet rugen, 6 traver og 9 neg. 

21,0 

12 s 766,8 (N) solskin, driveskyer og kendeligt køligere luft. Spist om aftenen hos Borres. 

Spanierne gør landgang ved Algier og bliver på den skammeligste måde drevet 

tilbage og må sejle bort. 

19,8 

13 sv 767,2 (N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Borres med Rheder, 

Borre, Bagger og fruer, jomfru Borre, fru Holm, Suhm, datter og søn, madam 

Lysholm, datter og søster, jomfru Meinke og broder, og hr. Blicher. I alt 23 per-

soner. 

19,4 

14 sv 769,0 (K) solskin og varmt 17,2 

15 s 772,6 (Fredensborg) solskin og varmt. Spist om aftenen ved kongens taffel. Kørt kor-

net ind. 

18,3 

16 nø 767,2 (K) bestandig regn. Spist ved kronprinsens taffel med v.d. Lühe, Castenskiold 

og Hofman. Langebeck døde om aftenen kl. 5,30. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

Elsmark på Als: ”høsten slutter. Høstresultat: 40 traver rug, 68 traver byg, 72 

traver havre og blandsæd, og 10 læs ærter.” 

16,4 

17 v 767,4 (N) solskin, regnskyer og køligt vejr. Rejst med min kone til Nærum og på vejen 

læst Storlunga Starfsama saga. Spist om aftenen hos Borres. 

16,3 

18 sv 771,4 (N) overtrukken himmel og lummervarmt. Spist til middag hos Suhms. 18,4 

19 s 769,8 (N) solskin og varmt. Om aftenen nordlys og blæst. Spist om aftenen hos Bor-

res. 

21,2 

20 v 763,5 (N) solskin, torden, regn og blæst med lummervarme. I Søllerød kirke. Rosa si-

ne spinis bliver ved med at blomstre, ligesom damascena. 

20,0 

21 s 764,6 (K) solskin og blandet himmel. Schiønning bliver geheimearkivar. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

17,8 
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22 sø 762,6 (N) blandet luft, blæst og regnbyger med torden. Fulgt Langebeck til jorde i 

Frue kirke med musik. 

19,0 

23 v 765,2 (N) stærk blæst om natten, solskin, blæst og regnbyger. Slået engen for anden 

gang. 

16,3 

24 v 766,8 (N) mildt vejr og overtrukken himmel. Kørt til Øverød og fulgt med Suhm der-

fra til Fredensborg og gjort kur på prinsessens (arveprinsens hustru Sophie Fre-

derikke, JER) fødselsdag, endog til den lille prinsesse (Struensees datter, JER). 

13,4 

25 v 767,4 (K) mildt vejr og overtrukken himmel med solskin. Indhøstet 1 trave og 15 neg 

havre og ærterne. 

14,3 

26 ø 765,2 (N) solskin og mildt vejr. Spist om aftenen hos Borres. 16,3 

27 ø 760,2 (N) tæt og bestandig regn. I Søllerød kirke, hvor provsten visiterede, der mødte 

kun et lille antal af ungdommen, som svarede slet eller intet. 

16,0 

28 s 763,5 (K) solskin og mildt vejr 17,8 

29 s 762,6 (Fredensborg) solskin og mildt vejr. Rejst til Fredensborg. Spist om aftenen ved 

kongens taffel. Der blev spillet basset. 

18,2 

30 s 764,0 (K) blandet luft og regn. Spist ved kronprinsens taffel. 17,4 

31 s 767,2 (N) solskin og mildt vejr. Spist om aftenen hos Borres med Thurahs. 17,3 

 

August 1775 

Temperatur: 18,9 gr. C 

Tryk: 765,8 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

September 1775 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N).   

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

temp. 
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Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 sv 763,2 (N) overtrukken himmel, om middagen et tordenslag, hvorpå fulgte en stærk 

regnbyge med en regnbue 

17,3 

2 s 769,8 (N) solskin, kold blæst og regnskyer. Hersleb og frue ligger syge af en hidsig 

sygdom, der grasserer i København. 

18,3 

3 s 771,0 (N) solskin, varmere og hul blæst. I Søllerød kirke. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

20,5 

4 nv 770,0 (N) solskin og varmt. Kørt efterslættene ind, der var 3 læs. Kørt til Øverød og 

fulgt med Suhm og Bülow til Fredensborg, været hos Moltke og gjort kur hos 

kronprinsen, enkedronningen, kongen, prins Frederik og prinsesserne Frederikke 

og Augusta. Spist ved marskalkstaffelet og om aftenen i Øverød. Fru Suhm var 

syg af gigt. 

16,3 

5 uvis 773,0 (K) solskin og blandet luft 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

17,2 

6 sø 770,6 (N) solskin, blæst og varmt 19,2 

7 s 766,8 (N) solskin og varmt med behageligt stille vejr, måneskin om aftenen (det var 

fuldmåne den 9/9, JER) 

21,7 

8 s 762,2 (K) solskin og stærk varme 23,2 

9 nv 760,8 (N) solskin og stærk varme, dog skyer og regndråber. Spist om aftenen hos Bor-

res. 

20,9 

10 sv 761,0 (N) solskin og driveskyer med blæst. Spist til middag hos Voltelen i Lyngby. 

Beset vævene i Titleys gård. 

Helsingør: ”fortsat megen varme og ingen regn” 

19,2 

11 s 751,6 (K) solskin og regnskyer, men mild luft. Det siges, at en matroskone, som leve-

de ilde med sin mand, men var højt frugtsommelig, bandt sin 8 år gamle søn på 

sin ryg og druknede sig i Peblingesøen.  

Helsingør: ”meget stærk storm” 

18,0 

12 v 757,2 (Fredensborg) solskin, driveskyer og kold luft. Rejst til Fredensborg. Spist ved 

taflet om aftenen. 

13,9 

13 s 762,6 (K) solskin, regnskyer og kold luft 14,0 

14 sø 767,6 (N) solskin, regnskyer og kold luft. Spist om aftenen hos Borres. 16,4 
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15 ø 766,6 (N) regn og blæst. Svaret landsdommer Suhr, som skrev til mig fra Sct. Croix 

om, at de ikke havde haft torden før orkanen, og at de nu ville begynde at bygge 

murede huse. Beringskiold beder om forladelse og får lov til at vende tilbage og 

få sin kammerherrenøgle igen. 

15,3 

16 ø 762,2 (N) regn og blæst. Niels Brun og kæreste kom herud om aftenen. 15,9 

17 nø 751,2 (N) bestandig regnvejr. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Rheders. 14,9 

18 sv 764,2 (N) bestandig regnvejr til middag, siden solskin og mildt vejr 16,0 

19 s 765,2 (N) solskin, blæst og driveskyer. Niels Brun rejste til byen. Kørt med min kone 

til Øverød om formiddagen for at se til fru Suhm. Besøgt Staffelt om eftermid-

dagen. Hielmstiernes kom hjem fra Jylland. 

16,9 

20 sv 763,5 (K) regnskyer med småregn, solskin og varmere 17,7 

21 uvis 763,8 (N) solskin og varmt. Begyndt at grave en rende i den højre buegang for at træk-

ke vand fra træerne. Spist om aftenen hos Borres. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

18,4 

22 sø 766,6 (N) solskin og varmt. Rosa damascena blomstrer på ny. Rheders besøgte om ef-

termiddagen. 

17,8 

23 sø 774,6 (N) solskin og varmt. Spist om aftenen hos Borres, nordlys, og man kunne høre 

brusen fra stranden (havets brusen, JER). 

18,0 

24 ø 775,0 (N) solskin og blæst. I Søllerød kirke. Min kone og jeg gik efter prædikenen ned 

til Øverød for at se til fru Suhm. Spist til middag hos Borres, fru Baggers og 

Windtmøllers fødselsdag. Besøgt Hielmstiernes på Sølund. 

16,8 

25 ø 772,2 (K) blæst og driveskyer med mild luft. Vi fik omtrent 40 ferskner og en stor 

mængde æbler, som efterhånden afplukkes. 

16,4 

26 sø 764,8 (Fredensborg) solskin og varmt. Rejst om eftermiddagen til Fredensborg. Spist 

om aftenen ved kongens taffel. 

17,4 

27 sv 758,5 (K) solskin, driveskyer og blæst om aftenen 15,9 

28 nv 762,2 (N) solskin og kold østenvind. Spist om aftenen hos Borres. 12,4 

29 n 766,8 (N) overtrukken himmel, mildt vejr og solskin. Besøgt Staffelt, hans søn er for  

9 år siden blevet inoculeret og har haft småkopper og har nu fået de naturlige 

kopper. 

14,3 

30 sø 768,8 (N) overtrukken himmel, mildt vejr og solskin. Spist til aften hos Borres. 15,5 
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September 1775 

Temperatur: 17,2 gr. C 

Tryk: 765,1 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Oktober 1775 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er som regel foretaget i København (K) eller Nærum (N).  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sø 769,8 (N) solskin, tynde skyer og mildt vejr. Spist om middagen på toften. I Søllerød 

kirke, siden gået til Øverød for at besøge fru Suhm, som nu er oven senge. 

15,1 

2 s 767,4 (N) solskin, tynde skyer og mildt vejr. Plukket valnødder og afplukket en del 

æbler. 

16,4 

3 sø 760,6 (N) solskin, stærk blæst og mild luft. Afplukket æbler og pærer. 16,1 

4 s 758,2 (K) solskin og blæst, men mild luft. Afplukket især løgæblerne. 16,0 

5 n 756,2 (N) næsten bestandig regn. Kartoflerne optages. 13,9 

6 sv 762,2 (N) regnskyer og solskin. Indbudt til bryllup i (Gl.) Holte på søndag. Ole Han-

sens søn Lars får Lars Mortensens steddatter, som har 700 rdr. 

12,1 

7 n 762,6 (N) nattefrost, kold tåge, regn om aftenen og måneskin med kolde regnskyer 

(det var fuldmåne den 9/10, JER). Om aftenen hos Borres. 

11,0 

8 sv 758,0 (N) blæst, regn og solskin. I Søllerød kirke. Hr. Blicher viede Lars Olsen og Kir-

sten Andersdatter. Et stateligt bondebryllup. Det øste ned med vand lige til kl. 

10 om aftenen. 

10,9 

9 sv 766,6 (K) solskin, blæst og regnskyer. Sendt 2 damascenerrose til grev Thott. 11,5 
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Elstrup på Als: ”sået rug” 

10 v 763,8 (K) stærk regn om formiddagen, siden solskin 13,0 

11 sv 761,6 (Fredensborg) blæst, regn og slud. Rejst til Fredensborg. Dronningen befandt sig 

ikke vel, men sov godt om natten. 

10,4 

12 sv 762,6 (Fredensborg) blæst, regn og slud. Dronningen lod mig kalde ind, da jeg var i 

forgemakket. Spist til middag i Rosen, om aftenen på appartement, hvor der var 

koncert, og ved kongens taffel.  

Helsingør: ”vestsydvestlig vind” 

13,5 

13 sv 761,0 (K) blæst, regn og slud, siden mildere luft 14,4 

14 sv 762,0 (N) solskin og regnbyger. Sået 6 skæpper rug. 

Elsmark på Als: ”sået rugsæd” 

12,6 

15 sv 764,2 (N) solskin, driveskyer og mildt vejr. I Søllerød kirke. Kartoflerne var taget op. 

En damascener-rose i blomst. Besøgt Rheders om eftermiddagen, det var hans 

geburtsdag. 

12,0 

16 v 768,2 (N) solskin, regnskyer og mildt. Plukket 25 kvæder, en vejede 20 lod. Vi skal 

have fået 20 ferskner. Afskedsbesøg hos Staffelts og Thurahs. 

10,8 

17 s 761,8 (N) blæst og regn. Høstet 3½ td. kartofler. 10,0 

18 s 758,8 (K) om natten stærk rimfrost med tåge, noget solskin og regnskyer, stille vejr. 

Flyttet med hele huset til København. 

12,0 

19 sv 757,0 (K) solskin og regn 11,4 

20 s 747,8 (K) temmelig stærk regn. Været til herrens bord i Helliggejst kirke. 

Helsingør: ” i nat meget stærk sydøstenstorm” 

10,1 

21 s 747,2 (K) stærk blæst og regn 

Helsingør: ”stærk sydsydøstenstorm” 

10,3 

22 v 755,0 (K) regn og solskin. Suhm kom på besøg og fortalte, at den svenske tegner Høff-

ling har fundet et prægtigt monument i Skåne ved Simrishamn i en stor stendys-

se bestående af et firkantet rum af huggede kampesten med mange figurer, hvori 

fandtes romerske medaljer. Der er flere sådanne dysser sammesteds samt i Nor-

ge efter Schiønnings sigende. 

Helsingør: ”vestsydvestenstorm” 

10,0 

23 uvis 761,2 (K) mildt vejr og blandet luft. Anders bragte min rubum rosa damascena ind til 

mig. Ole kom sent hjem i aftes og så fuld som et bæst, så Bartholin ikke kunne 

  9,0 
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sove den hele nat af skræk. 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

24 sv 758,2 (K) klar luft, driveskyer og mild blæst, siden bestandig regn. Herskabet kom 

hjem (fra Fredensborg) ved fakler. 

  7,3 

25 sv 754,0 (K) solskin og kold blæst, siden regn. Begyndt at lægge i kakkelovnen. Lavet 

udkast til en medalje over Langebeck- et geni, der sidder på en runesten med et 

diploma i hånden. 

  4,1 

26 n 758,0 (K) solskin og kold blæst. Købt Basel udgaven (fra 1534) af Saxo.   4,5 

27 n 761,0 (K) solskin og kold blæst med hagl. Gjort kur overalt, begyndt med den lille 

prinsesse. 

  4,4 

28 uvis 756,0 (K) solskin og kold blæst. Aftalt at Ole skal rejse til flyttetid.   4,3 

29 n 758,5 (K) solskin og fugtig kulde, nattefrost   1,8 

30 n 762,0 (K) fugtigt vejr. Dronningen af Sverrig laver til barsel. 

Helsingør: ”østsydøstenvind” 

  3,8 

31 uvis 764,0 (K) regn og blæst   5,0 

 

Oktober 1775 

Temperatur: 10,3 gr. C 

Tryk: 760,2 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

November 1775 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

temp. 
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årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 sø 766,0 Solskin, regn og hagl  4,5 

2 nø 762,8 Bestandig regn  2,8 

3 v 764,4 Klarere vejr med kortvarig stærk regn og solskin. Min kone lod sig årelade.  2,8 

4 nv 765,4 Solskin og kølig luft. Borch og ikke Sommer blev professor i Sorø.  2,5 

5 ø 765,4 Solskin, klart vejr og frost 

Helsingør: ”nordøstlig vind” 

 2,6 

6 ø 760,0 Regnvejr og mild luft. Spist ved kronprinsens taffel med Thott, Bernsdorff og 

Gude. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

 5,1 

7 ø 758,5 Solskin og kold blæst  4,4 

8 nø 752,2 Fugtigt vejr 

Elstrup på Als:”taget køer og heste ind” 

 3,4 

9 uvis 752,4 Fugtigt vejr med tåge og småregn. I morges tidlig var der ildløs hos en brænde-

vinsbrænder i Møntergaden og i formiddags hos hattemager Schultz i Pilestræ-

det. 

 2,6 

10 uvis 762,6 Fugtigt vejr med tåge og småregn  1,6 

11 sv 760,4 Frost om natten, siden koldt og fugtigt vejr. Om aftenen stærk ildløs i Frede-

riksberggaden. 

 0,8 

12 v 759,8 Rimfrost om natten, tåge og fugtigt vejr. St. Germain skal være blevet krigsmi-

nister i Frankrig. 

 0,0 

13 ø 751,4 Regn og blæst  2,6 

14 s 735,0 Regn og blæst. Besøgt Rosencrones, fruen har kighoste. Spist til middag hos 

Thotts med bl.a. Hielmstierne. 

 6,6 

15 nv 732,6 Regnvejr. Spist ved kongens taffel med grev Moltke, Schimmelmann, Gude og 

Ludvig Juell. Jeg opmålte audiensgemakket og fandt det til at være 32 skridt i 

længden, 24 i bredden og 40 i diagonalen, så at den hurtige prøve jeg lavede, 

stemte nøje overens med Pythagora. 

Elstrup på Als: ”der kom frost og vinter” 

 2,3 

16 nv 737,4 Sne, slud og frost morgen og aften -0,7 

17 v 752,8 Frost og solskin. Af brev fra Sct. Croix af 2. august 1775 meldes, at der den 31. 

juli 1775 om aftenen og ud på natten var en stærk storm fra omkring SSØ, som 

-1,4 
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har gjort stor skade på vandmøllerne og ødelagt adskillige bygninger i landet. 

Dog skal der være sket større ødelæggelser på Boven Eilandene. 

Helsingør:”nordvestlig vind” 

18 nø 753,0 Frost og solskin. Kvægsygen er kommet til Rendsborg og har udbredt sig til Dit-

marsken. 

-1,4 

19 nv 762,8 Solskin, klart vejr og frost. Fået 100 rdlr. for Fredensborg rejser.  -2,7 

20 n 773,2 Solskin, klart vejr og frost. Om eftermiddagen lagde jeg mine breve i orden og 

optegnede mine mønter. 

-3,6 

21 n 779,2 Solskin, klart vejr og frost. Spist om aftenen hos Hielmstiernes med Bülow, 

Suhm, Rheder, Borneman og fruer, Carstens, Bork, sekretær Ancher og den 

unge Suhm. 

-4,2 

22 v 774,8 Tøvejr og tåge  0,8 

23 uvis 776,2 Tøvejr og tåge  1,5 

24 uvis 774,4 Tøvejr og tåge. I Island har de to steder fået modnet byg og gjort prøve på 5 á 6 

mennesker, som var dødsyge af brystsvaghed, af det mos, som rensdyrene æder, 

det har helt helbredt dem. 

 1,4 

25 uvis 771,6 Tøvejr og tåge  0,9 

26 uvis 770,4 Fugtigt vejr og kold tåge  1,1 

27 ø 770,6 Klar luft og udsigt til frost 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

 1,5 

28 ø 762,6 Regn og sne. Admiral Rømeling dør.  1,9 

29 sv 770,6 Fugtigt vejr, dog klarere vejr, om aftenen udsigt til frost  1,4 

30 ø 771,4 Fugtigt vejr, dog klarere luft. Klevenfeldt spiste til middag hos os. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

 3,0 

 

November 1775 

Temperatur: 1,5 gr. C 

Tryk: 761,7 mm Hg 
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 vind tryk  

December 1775 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i Peder Horrebows afhandling ” Tracta-

tus historico-meteorologicus” (1780). De fremkomne tal er derefter omregnet til 

Landbohøjskolen og videre til hele Danmark, efter omregningstabellerne i bo-

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i ”Trac-

tatus…”. De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vindobservationerne er fra Holmen, foretaget kl. 12, og gengivet i de samtidige 

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 s 772,2 Fugtigt vejr, dog klarere luft 

Helsingør: ”østsydøstenvind” 

 6,3 

2 sv 770,4 Fugtigt vejr, dog klarere luft  6,6 

3 sv 765,6 Regnskyer og fugtigt vejr  7,6 

4 v 764,4 Regnskyer, fugtigt vejr og blæsende. Af Altonaischer Mercurius nr. 189 af 27. 

november, fremgår det, at det fra Amsterdam den 21. november berettes, at den 

skade som den store storm og høje vandflod den 14. og 15. november forårsa-

gede beskrives som alt større og større. Handelskompagniet mistede en fregat i 

Kanalen. Syv tommer højere vandflod havde sat Amsterdam under vand. Diger-

ne blev overskyllede, men holdt. 

 6,2 

5 v 772,6 Fugtigt vejr. Spist ved kongens taffel med Fr. Rosenkrone, Hoben, den yngste 

grev Reventlau og kommandør Fontenay.  

 5,3 

6 nv 758,2 Regnskyer med et stænk regn, mildt og fugtigt vejr  5,0 

7 v 772,2 Klart om morgenen, siden fugtigt vejr. Spist hos kronprinsen med prinsen af Be-

vern, Schack Rathlou og Hoben. 

 4,5 

8 v 762,0 Solskin og fugtigt vejr 

Helsingør: ” vestnordvestenvind” 

 4,2 

9 n 757,8 Om natten stærk storm, som vedvarede dagen igennem med følelig kulde  1,6 

10 n 775,2 Blæst og stærk frost. Spist til middag og aften hos Suhms med bl.a. Hielm- -2,5 
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stierne, Bülow, Rosenkrone, Borneman, Rheder og frue. 

11 v 764,8 Frost og tåge, dog mildere luft. Natten mellem den 8. og 9. december fik jeg 

ondt og hævelse i min venstre hånd, som nok bliver til chiragra, så jeg må blive 

indendørs. 

 4,5 

12 v 767,8 Frost og tåge med blæst. Bartholin blev åreladt i går. Min kone var på Hofteatret 

og så ”Desertøren”. På torsdag skal der være møde mellem Kancelliet og Kam-

meret om at bekæmpe kvægsygen. 

 4,5 

13 v 762,2 Køligt vejr med blæst og om aftenen regn og hagl  5,0 

14 n 747,0 Stærk storm med hagl- og regnbyger  0,7 

15 n 772,4 Blæst og frostvejr. Om formiddagen besøgte fru Rheder og Bagger. 

Helsingør: ”stærk storm af vestnordvest” 

-5,4 

16 sø 780,8 Blæst og frostvejr. Høffling besøgte mig og viste mig sine tegninger, hvor-

iblandt det berømte monument ved Simrishamn af ægte gotisk smag.  

-4,4 

17 v 778,2 Tyk luft og fugtigt vejr. Min kone var til højmesse og aftensang.  1,7 

18 v 773,8 Tyk luft og fugtigt vejr  2,8 

19 uvis 777,8 Frostvejr -0,6 

20 nv 774,8 Tøvejr og tåge -0,4 

21 sø 765,8 Tøvejr og tåge 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

-0,8 

22 sø 757,0 Mildt frostvejr. Den 14. december kl. 4 til 8 om morgenen var der en skrækkelig 

storm i Christiania, hvis lige man ikke har oplevet, dog uden at der skete skade. 

Helsingør: ”god sydøstlig vind” 

-0,8 

23 s 749,6 Blæst, regn og slud. I Århus stift er der 1000 flere fødte end døde.  2,0 

24 sv 742,4 Fugtigt og tåget vejr, råkoldt. I Helliggejst kirke, hvor student Nyrup prædikede. 

Jomfru Hansen spiste her om aftenen og kørte hjem i stærk regn. 

 3,5 

25 sv 736,0 Fugtigt og tåget vejr, råkoldt. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

 3,6 

26 sv 744,4 Fugtigt og tåget vejr, råkoldt. I Helliggejst kirke. Spist hos Schimmelman, 32 

personer. 

 3,2 

27 v 755,8 Klart vejr og frost. I Tyskland er der 24 millioner mennesker og derud af 3.000 

autores, altså for hver autor er der 8.000 læsere. 

 0,2 
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28 v 766,8 Klart vejr og frost. Beretning fra Paris den 12. december om at høsten begyndte 

med kulde, og derved er luften blevet fugtig. Dette har fremkaldt så stærk flod-

feber, at hvis den varer i 14 dage, dør halvdelen af byens befolkning. Wasser-

schleben, som har været i Paris i 21 år, har to gange oplevet denne epidemi. 

-0,2 

29 sv 764,4 Klart vejr og frost, dog tøvejr ved middagstid. -0,5 

30 s 768,0 Frostvejr. Spist om aftenen hos Bülows med bl.a. Hielmstierne, frue og Rosen-

krone, Rheder og frue og Borch. 

-1,3 

31 sv 771,8 Mild frost og tynd sne. I Helliggejst kirke. Gjort kur med min kone hos Thott. 

Herren være lovet, som hidindtil har hjulpet! 

-1,3 

 

December 1775 

Temperatur: 2,0 gr. C 

Tryk: 764,3 mm Hg 

 

 

 


