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Som mange andre har jeg beskæftiget mig med at finde rundt i kongerækken før Gorm den Gamle. Mange 

interessante teorier er kommet frem, men fælles for dem alle er, at de netop er teorier, og at deres 

kildemæssige grundlag er svage. Ovennævnte kongerække er også kildemæssigt svagt funderet, ja man kan 

næsten sige, at kongerækken er opstillet på trods af kilderne. Kilderne er således kasseret som ubrugelige, da 

de  tids- og/eller stedmæssigt er langt fra begivenhederne. I stedet har jeg bestræbt mig på at skabe en 

sammenhæng, således at højre side af lighedstegnet (resultatet) er blevet udgangspunktet. 

 

Som det ses af min kongerække kæmpede 3 linjer af kongeslægten om magten igennem 140 år, indtil 

linjerne endeligt forenedes i Harald Blåtand. Som overskrift til nedenvævnte kan bruges: 

 

 Historie eller Sandhed 

 

Angantyr (konge til ca. 730) 

Han nævnes som Ongendus ca. 710, da han fik besøg af missionæren Willibrod og ca. 928 omtales han som 

deltager i kamp på Samsø. 

 

Harald Hildetand (konge ca. 730-70) 

Der nævnes undertiden en Helge som forgænger for Harald, men kongerne med navnet Helge (= Hellig) 

synes ligesom Frode-kongerne at være opfundne konger. Harald Hildetand byggede Dannevirke omk. 737. 

Han regerede i mange år. Han synes at være blevet rodet sammen med sin senere navnebror Harald Blåtand, 

og muligvis blev han ligeledes som gammel fældet af sin søn. 

 

Sigurd Ring (konge ca. 770-ca. 98) 

 

Han kaldes også Siger og Sigfred. Han gav ly til saxernes konge i dennes kamp mod Karl den Store. 

 

Harald (konge ca. 798-ca. 804) 

Han var opkaldt efter Harald Hildetand, hans farfar. Han blev dræbt af sin broder Gudfred. 

 

Gudfred (konge ca. 804-10) og Hemming (konge 810-12) 

Gudfred ændrede krigsførelsen mod frankerne til at være en angrebskrig. Han blev dræbt på foranledning af 

kejser Karl den Store og brorsønnen Hemming, der derved fik hævnet drabet på hans far Harald. Hemming 

stod for fredspartiet og sluttede fred med kejseren i 811.    

 

Alu (Ole, Anulo), Olaf, Reginfred, Harald Klak, Regner Lodbrog, Sigvard og Horek 

Med Hemmings død udbrød der borgerkrig mellem sønnerne af kong Harald og sønnerne af kong Gudfred. 

Olaf, søn af Gudfred, og Ale, søn af Harald, faldt begge i et stort slag i 812, men Ales parti sejrede. 

Reginfred, søn af kong Harald, blev så konge sammen med Harald Klak (der formentlig var barnebarn af 

kong Harald og muligvis søn af Reginfred). Allerede året efter i 813 jog Gudfredsønnerne Reginfred og 

Harald Klak ud af landet. I 814 vendte Reginfred og Harald Klak tilbage. Reginfred blev dræbt, og Harald 

Klak flygtede ud af landet. 
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Mellem Gudfredsønnerne kom det til stridigheder, og i 819 lykkedes det Harald Klak at blive medkonge 

sammen med Gudfredsønnerne Horek den gamle og Sigvard. Gudfredsønnen Regnar Lodbrog blev jaget ud 

af landet og levede siden mest som viking. Gudfredsønnerne synes ellers at have delt riget (dvs. Danmark, 

Sydnorge og Gøtaland) imellem sig, således at Horek den gamle besad Jylland og Sydnorge, Sivard 

Sjælland og Skåne, og Regnar Gøtaland. Dette storrige havde Harald Hildetand og Sigurd Ring også 

besiddet. 

 

Harald Klak besad formentlig det sydlige Jylland. Han blev fordrevet fra riget i 823. Vendte tilbage i 826, 

som kristnet og med kejserens støtte, men måtte allerede i 827 på ny drage i landflygtighed. Han levede 

siden som greve i Rüstringen (i Frisland). 

 

Sigvard døde omk. 846, hvorefter Horek den gamle var enekonge. Han døde i 854, hvorved en ny borgerkrig 

udløstes. 

 

Regnar Lodbrog (konge ca.814- ca. 819 og muligvis i 854) 

 

Regner Lodbrog døde ca. 850, dog muligvis lidt senere efter en kort tid at have været konge efter Horek den 

gamle. Ved borgerkrigen i 854 mellem Horeklinjen anført af Guttorm og Harald Klak linjen anført af 

Gudfred, faldt begge hærførere, men Guttorms parti sejrede. Regnar Lodbrogs sønner synes også at have 

været på tabernes parti (muligvis også Regnar Lodbrog selv). Sejrherrerne valgte så Sivards unge søn Horek 

den Unge (også kaldet Erik Barn) til konge. 

 

Storriget synes at være opløst i et dansk rige, et sydnorsk og et gotisk/svensk efter Horek den gamles død. 

 

Horek den Unge (konge ca. 854-ca. 870) 

Han synes at have hævdet kongemagten, muligvis ved Ennignupas hjælp. Lodbrogsønnerne synes at have 

foretaget erobringer i Sverige (Bjørn Jærnside), i Irland (Ivar Benløs) og i store dele af England. 

 

Sigurd Orm i Øje (konge ca. 870-ca. 891) 

Omkring 870 erobrede Regnar Lodbrog-linjen magten i Danmark med Lodbrogsønnerne Sigurd Orm i Øje, 

Halfdan (død ca. 877) og Ubbe (død ca. 878). Sigurd synes at have stabiliseret landet og ført en fredspolitik. 

Han har formentlig haft kongesæde i Lejre, ligesom Horek den Unge og før ham Sigvard. Til sidst synes han 

dog at været slået ind på en vikingepolitik og faldt ved Loeven i det nuværende Belgien i det store 

vikingenederlag i 891. 

 

Odinkar (konge ca. 891-ca. 900) 

Odinkar kunne være en søn af Guttorm. Han omtales kun som stormand. Han var far til Astrid. Som konge 

omtales en Helge (=Olegh), uden at man dog kan nævne andet om ham end, at hans efterfølger blev gift med 

hans datter. 
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Hardeknud (konge ca. 900-ca. 943) 

Han nævnes ca. 170 år senere af Adam af Bremen som søn af en totalt ukendt Svend. Det er mere 

sandsynligt, at han var søn af Sigurd Orm i Øje, således at hans søn Gorm den gamle havde Sigurd Orm i 

Øje som bedstefar og Regnar Lodbrog som oldefar. Han kom hjem til Danmark for at tilbageerobre hans fars 

rige, og Odinkar synes at have givet fortabt mod, at Hardeknud ægtede hans datter Astrid. Ved dette 

ægteskab forenedes Ragnarlinjen og Horeklinjen. Hardeknud sammenblandes med sin søn Gorm, der derved 

bliver meget gammel, han sammenblandes endvidere med Gnupa. Det forekommer imidlertid mest 

sandsynligt, at Hardeknud, Knud og Gnupa er samme person, og at hans hustru derfor var Astrid 

Odinkarsdatter. Han herskede efter det katastrofale nederlag til den tyske konge Henrik Fuglefænger i 934, 

hvorved Hedebyområdet kom på tyske hænder, sammen med sine sønner ligesom ”svenskekongen Olaf med 

sine sønner Gurd og Gnupa" med sine sønner Gorm og Sigurd (Sigtryg, Sigfraskalli). Hans svaghed i sine 

sidste år gav ham tilnavnet Løje. Efter tabet af Hedeby flyttede han kongssædet til Jelling. Muligvis er der 

en sammenhæng mellem Hardeknud og Hedeby (Haithabu), Hedebys Knud. Han omtales også som 

Hardegon Svendsen (skal nok være Sigurdsen) og Cnob. 

 

Det kom til kamp mellem sønnerne Gorm den gamle og Sigtryg. En kamp som Gorm vandt. Astrid rejste så 

(sammen med Gorm) en mindesten for Sigtryg. Myten om overbringelsen af meddelelsen om Knud 

Danaests død til Gorm den gamle stammer formentlig fra meddelelsen om Sigtygs død til Hardeknud. 

 

Gorm den gamle (konge ca. 936-58) 

Som omtalt blandes han meget sammen med faderen. Han havde muligvis som ganske ung været konge i en 

del af det nordiske Danelagen - Gorm Engelskmand. Han var gift med Thyra Danebod, der formentlig har 

heddet Thorid og oplyses at være datter af en jysk jarl ved navn Harald. Hun kunne være opkaldt efter 

Harald Klaks datter Thymi, der blev gift med Sigurd Hjort, konge af det norske Ringerike. Harald kunne 

have været søn af Thymi og Sigurd Hjort og således søster til Ragnhild, der i sit ægteskab med Halfdan 

Svarte, blev moder til Harald Hårfager. Der var således en nær forbindelse mellem den danske og norske 

kongefamilie. Denne forbindelse gav sig udtryk i gensidige indblandinger i tronfølge- og arvestridigheder. 

Ved ægteskabet mellem Gorm den gamle og Thyra forenedes Harald Klak-linjen med de øvrige to 

kongelinjer. Gorm er en kortform af Guttorm, og han er således opkaldt efter sin oldefar Guttorm Horeksen. 

Hans ældre broder Sigtryg (Sigurd) var opkaldt efter sin bedstefader Sigurd Orm i Øje. 

 

 

 

 

 

Harald Blåtand (konge 958-ca.86) 

Hans ældre broder Knud Danaest døde inden Gorm den gamle (muligvis myrdet på foranledning af Harald 

Blåtand). Gennem sin mor arvede han det fulde herredømme over landet, hvilket han selv fulgte op på 

gennem at tilbageerobre Hedebyområdet. Han lod sig døbe og fjernede derved den tyske kejsers grundlag 

for at føre korstogskrig mod Danmark. Han lod rejse den store Jellingesten, hvor han fastslog sin kongelige 

legitimitet, kristendommens indførelse og tilbageerobringen af Hedebyområdet. Hans søn Svend Tveskæg 
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gjorde oprør imod ham og Harald dræbtes. Harald var opkaldt efter sin morfader. 

 

Svend Tveskæg (konge ca. 986-1014), Harald (konge 1014-18) og Knud den Store (konge 1018-35) 

 

Svend kæmpede i mange år med den svenske konge Erik Sejrssæl (død i 995) og den norske konge Olaf 

Trygveson (død år 1000) om overherredømmet i Norden. Svend besejrede Erik Sejrssæl og sammen med 

dennes søn Olof Skotkonnung (død ca. 1022) Olaf Trygveson i slaget ved Svold ca. år 1000. Knud den Store 

besejrede endeligt den svenske konge Anund Jakob i slaget ved Helgeåen i 1026, hvorved Danmarks 

østgrænse fastsloges. Harald var opkaldt efter sin farfar Harald Blåtand, og Knud var opkaldt efter sin 

oldefar (Harde)Knud.  

 

Det kan ikke udelukkes, at førnævnte storrige bestod af tre lande Jylland, Danmark og Gøtaland, samt det 

sydlige Norge. Danmark var således oprindeligt randområdet mellem Gøtaland og Jylland (Reidgoteland). 

 

 

Helt anderledes end kilderne til den ældste kongerække er kilderne til vejret i Danmark i 1700-tallet: 

Objektivt konstaterbare observationer og strengt samtidige, idet de er nedskrevet inden for 4 timer efter 

begivenheden. Der, hvor der mangler observationer fra orlogsskibene, tidsrummet 1761-86, findes der 

daglige vejroptegnelser i Bolle Willum Luxdorphs dagbøger, foruden oplysninger om vejrobservationer i 

samtidige aviser og i samtidige bondedagbøger. Svagheden er de ufuldstændigt bevarede 

temperaturmålinger på Rundetårn fra 1768-1800, samt at temperaturobservationerne fra 1751-67 formentlig 

ikke er foretaget i fri luft og derfor ikke kan anvendes direkte. For temperaturoplysningerne i mine bøger før 

1751 gælder, at de alene beror på skøn baseret på de øvrige vejrparametre såsom vindretning, vindstyrke, 

skydække, skyarter, nedbør og nedbørsart. Der er tvivl om alt, dog intet mod den tvivl, der indgår ved at 

beskrive regeringshaverne i Danmark før Harald Blåtand (eller som han måske snarere burde hedde Blå 

Harald). 

 

Ølby, 12. november 2013 

 

Kilder: 

Udover logbøgerne fra vagtskibene i det vestlige Øresund, de omtalte aviser, Peder Horrebows afhandling 

”Tractatus historico-meteorologicus” (1780) er følgende kilder anvendt: 

 

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

 

Eiler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst (1938) 

 

www.vang-hanssen hammershus Tingbog/Strandinger.htm 

 

Johan Jacob Bruun: Novus Atlas Daniae (1761) 
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Bemærkninger til læsning af bogen 

Ved læsning af oplysningerne fra vagtskibene betyder: 

 

Vindstyrke: 

Stille - vindstyrke 0 

Liden laring (ll) - vindstyrke 1 

Liden laber - vindstyrke 1,5 

Laber - vindstyrke 2  

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

Stiv bramsejlskuling (stiv b) - vindstyrke 3,5 

Merssejlskuling (m) - vindstyrke 4 

Stiv merssejlskuling (stiv m) - vindstyrke 4,5 

Rebet merssejlskuling (rm) - vindstyrke 5 

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

Dobbelt rebet merssejlskuling (2 rm) - vindstyrke 6 

Tredobbelt rebet merssejlskuling (3 rm) - vindstyrke 7 

Undersejlskuling (u) - vindstyrke 8 

Stiv undersejlskuling (stiv u) - vindstyrke 9 

Storm - vindstyrke 10 

Stærk storm - vindstyrke 11 

 

Skydække:  

Klar luft - 0/8 

Driveskyer - 2/8 

Diset - 3/8 

Blandet luft - 4/8 

Blandet tyk luft - 6/8 

Byger - 6/8 evt. 7/8 

Tyk luft, grå luft, overtrukken luft, regn, hagl, sne - 8/8 

 

Disse betegnelser forekommer undertiden i varianter og sammenstillinger. 
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(fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog 30. november- 2. december 1765 på Rigsarkivet. Skulle have været 

bragt i bogen "Novembervinteren" side 175.). 
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Frydenlund i Frederik den Femtes tid (Den danske Vitruvius) fra Eiler Nystrøm: Fra Nordsjællands 

Øresundskyst (1938) 
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VEJRET I 1751  

 

 

1751 Temperatur 6,8 gr. C. Koldt år. Koldt vinter og forår. Megen is i Øresund. Meget regnfuldt i maj, juli, 

august og september. Orkan og stormflod den 11. september fra Varde til Frederiksstad. 

 

Januar 

Meget kold.  

Frost i stort set hele måneden. 

 

Den 5. gik vinden i SØ, hvor 

den holdt sig til den 17., 

derefter mere i øst til den 22. 

Fra den 23. til den 28. var 

vinden i SV, derefter i SØ. 

 

Der blev observeret stærk 

nattefrost fra den 8.-10., og 

dagsfrost fra den 12.-16. og fra 

den 21.-24. samt den 30. og 31.  

 

Der faldt sne den 10., isslag den 

11., 15. og 17., sne og isslag 

den 24., sne den 25. og regn 

den 26, Den 13. observeredes 

der stærk drivis i Øresund. 

 

Det blæste med vindstyrke 9 

den 10., 11. og 30. Det blæste 

med vindstyrke 8 den 29. 

 

Temperatur: -1,4 gr. C 

Februar 

Meget kold. 

Frost i stort set hele måneden, 

især var der meget stærk frost 

fra den 18.-22. 

 

Megen vindstille og en del tå-

ge.Vinden var i øst til den 3., 

derefter i syd til den 12., fra den 

15. i øst og fra den 17. i nord og 

NØ, fra den 22. mere skiftende.  

 

Megen is i Øresund den 8. og 

stærk drivis den 10. og 11. 

 

Der faldt sne den 1., finregn 

den 5. og på ny sne fra den 12. -

20. og fra den 23.-25. 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 18. og 19. 

 

Temperatur: -2,7 gr. C 

Marts 

Normal. 

Den 1. omslag til tø. Koldt 

indtil den 16., derefter mildt 

især fra den 22.-26. 

 

Vestlig vind indtil den 5., 

derefter østlig vind fra den 6.-

9., herefter vestenvind i resten 

af måneden. 

 

Der faldt sne den 1., regn den 2. 

og 3., sne den 5. og 6. Fra den 

8. faldt nedbøren som regn, den 

14. dog som slud. 

 

Der var drivis i Øresund fra den 

2.-4. og den 8. og 9. Den 10. 

brækkede isen op. Den 14. var 

der endnu drivis. 

 

Det blæste med stormstyrke den 

9. Den 17. og 18. blæste det 

med vindstyrke 9, og med 

vindstyrke 8 den 3., 4., 13., 14., 

25. og 30. 

 

Temperatur: 2,1 gr. C 

April 

Meget kold. 

Det var især koldt indtil den 8. 

 

Vinden var i nord den 1. og 2., 

derefter i SV indtil den 10. Fra 

den 11.-20. var vinden i øst, 

Maj 

Meget kold. 

Hele måneden var kold. 

  

SØ-vind fra den 1.-6., derefter 

NØ-vind fra den 7.-9., derefter 

overvejende SV-vind. Fra den 

Juni 

Meget kold.  

Det var koldt indtil den 11. især 

omkring den 7. Varmt fra den 

16.-18. 

 

Vinden var i nord frem til den 
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derefter skiftende. 

 

Der var megen solskinsvejr fra 

den 22. og måneden ud. 

 

Der var mange regnvejrsdage 

fra den 5.-16. Fra den 17. april - 

4. maj faldt der ingen nedbør. 

 

Det blæste med vindstyrke 9 

den 9., 10., 19. og 20. Det 

blæste med vindstyrke 8 den 

15. 

 

Temperatur: 4,3 gr. C 

19.-25. skiftende vind, fra den 

26. NV-vind. 

 

Tordenvejr og stærk regn den 5. 

 

Temperatur: 8,6 gr. C 

26., den 28. og 29. i syd, den 

30. på ny i nord. 

 

Det var tordenvejr den 3., 5. og 

6. 

 

Det blæste med stormstyrke den 

26. og med vindstyrke 9 den 25. 

 

Temperatur: 13,1 gr. C 

 

Juli 

Kold. 

Meget solfattig. Koldt indtil 

den 9., varmt fra den 12.-16. og 

fra den 22.-25. 

 

Vestenvind indtil den 11., 

derefter skiftende vind. 

 

Tordenvejr hver dag fra den 3.-

6., den 27. og 31. 

 

Den 25. stærk tordenvejr og 

hvirvelstorm i Randers. 

 

Temperatur: 15,0 gr. C 

August 

Meget varm.  

Det var især varmt fra den 12.-

19. Solfattig, især indtil den 9. 

og fra den 13.-23. 

 

Skiftende vind måneden 

igennem. Mange nedbørsdage. 

 

Det var tordenvejr den 1., 3., 

14., 15., 17., 21. og 29. 

 

Temperatur: 16,8 gr. C 

September 

Normal.  

Varmt indtil den 10., koldt fra 

den 20.-26. Meget solfattig. 

 

NV-vind indtil den 7., derefter 

sydlig vind, fra den 11. vestlig. 

Fra den 27.-30. SØ-vind. 

 

Tordenvejr den 24. ved 

København og i Husum i 

Sydslesvig. 

 

Det blæste storm den 11. i 

Øresund og med orkansyrke 

med stormflod fra Varde til 

Frederiksstad. Natten mellem 

den 11. og 12. skybrud i 

København. Orkanen var værst 

fra kl. 17-21 den 11. Den ramte 

ligeledes Delmenhorst. 

 

Lufttrykket var i København 

den 10. ca. 1010 hpa, den 11. 

ca. 981 hpa og den 12. ca. 996 

hpa. Den 11. blæste det om 

morgenen med vindstyrke 9, 
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om formiddagen og 

eftermiddagen med stormstyrke 

og først på aftenen med 

vindstyrke 8. 

 

Temperatur: 12,8 gr. C 

Oktober 

Normal.  

Meget varmt indtil den 14. med 

sommerligt vejr fra den 6.-8. 

Meget koldt fra den 21. 

 

Stille og SØ-vind indtil den 9., 

derefter østlig og SØ-vind indtil 

den 17., derefter mest NV- og 

NØ-vind. 

 

Solrigt fra den 1.-8., derefter 

solfattigt fra den 9.-21., derefter 

atter solrigt. 

 

Temperatur: 9,5 gr. C 

November 

 

Meget kold.  

Koldt fra den 8. og vinterligt fra 

den 11.-16. Forholdsvis lunt fra 

den 27. 

 

Skiftende vind indtil den 22., 

derefter sydlig og SØ-vind. 

 

Solrigt fra den 1.-3. 

 

Nedbøren faldt som slud den 9., 

og sne den 11., 12. og 14. Fra 

den 16. faldt nedbøren som 

regn. 

 

Storm den 16. og blæst af 

vindstyrke 8 den 15.  

 

Tørvejr fra den 23. oktober-8. 

november. 

 

 

Temperatur: 2,9 gr. C 

December 

Kold.  

Lunt indtil den 8. Fra den 17. 

vintervejr med kortvarigt 

omslag til tø den 23. og 24., 

derefter på ny frostvejr. 

 

Vestenvind til den 7., NØ-vind 

fra den 8.-11. og fra den 17.-

20., derefter vestenvind. Fra 

den 29. østenvind. 

 

Nedbøren faldt som regn indtil 

den 7., den 8. som slud og den 

17. og 18. som sne. Den 24. 

faldt der regn, og den 25. og 26. 

på ny sne. 

 

Det stormede den 2., 4. og 26. 

Den 1. og 25. blæste det med 

vindstyrke 8. 

 

Juleaften: Søndenvind med 

omslag til tø, overskyet med 

regn. 

 

Nytårsaften: Frost, østenvind, 

overskyet og tørvejr. 

 

Temperatur: 0,9 gr. C 
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Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender som kilde til ÅRET 1751 

 

ÅRET 

 

København, 11. januar 1751 

 

Fra den 1/1-9/1 er kopulerede i København 8 par; fødte 29 drenge og 32 piger, tilsammen 61; døde 13 

mænd, 14 kvinder, 17 drenge og 22 piger, i alt 66. De døde af alderdom 6, barselseng 2, brystsyge og 

svindsot 18, bylder 1, dødfødt 1, hidsig feber 4, flåd 1, forrådnelse 1, slag mest børn 15, sprinkler 1, kopper 

11, tandværk 1, tærende syge 1, ulykkelig hændelse 1, vattersot 2. 

 

København, 15. januar 1751 

 

Under omtale af sidste års begivenheder fortælles det, at den 6. august var ”den mærkværdige dag på 

hvilken Guds forsyn viste sin besynderlige varetægt over Hans Majestæt vor allernådigste konge, idet Hans 

Majestæt gik ubeskadiget ud af ilden på Amager, hvor en prøve med den invention af gesvinde skud skulle 

gøres.” 

 

Palermo, 14. december 1750 

 

Den 25/11, samt den 1/12 og 3/12 havde vi her så forskrækkeligt et stormvejr, som ingen levende kunne 

mindes, og som overgik den stærke storm i 1715, der ellers er bekendt nok i historien. 

 

København, 25. januar 1751 

 

Koppeepedemien omtales, og at to fornemme frøkener er døde deraf. De havde på grund af deres dyd og 

fromhed forhvervet sig de højes yndest og laves højagtelse. 

 

Kinaskibet kommer endeligt af grund fra Flekkerøen og kan sejle mod Kina. 
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København, 1. februar 1751 

 

Det omtales, at der af matematicus P. Horrebow, oversendt af Det kgl. Videnskabernes Selskab til Island, er 

sendt en indberetning om øen. Han skal forblive endnu i 3 år på Island for at fortsætte sine observationer. 

 

Det er vanskeligt på nærværende tid at passere Store Bælt. 

 

København, 14. februar 1751 

 

Det berettes, at for nogle dage siden blev vagtfregatten ”Råen” ved nattetid drevet bort af drivisen. Men den 

er atter kommet i havn. 

 

København, 23. februar 1751 

 

Da søen mellem Sjælland og Skaane på grund af den heftige kulde er tillagt med is, så fornemmes adskillige 

desertioner såvel fra Sverrig hertil, som herfra til Sverrig; dog ere de fleste såvel soldater som slaver, som 

vilde rømme herfra, førte tilbage igen. 

 

Brunsvig, 3. marts 1751 

 

Der fortælles om italienerdrengen, som året før vistes frem i Wien. Det berettes, at hovedet er forfærdeligt 

stort såvel som også munden, men øjnene er smukke. Den (sic!) besidder stor forstand og lover og priser sin 

Skaber, at han har dannet den (sic!) så og ikke anderledes. Den (sic!) gør adskillige kunster. 

 

Sønderborg, 30. marts 1751 

 

Ved Augustenborg har man fanget og dræbt en fisk, der er 13 alen lang og 8 alen tyk og ligner en makrel, 

men ellers af den slags fisk, som kaldes nord=kapper. Den flyder en mængde vand fra sig. Kødet er ganske 

hvidt og huden tynd; men munden er overmåde stor. 

 

Helsingør, 2. april 1751 
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I går formiddag (dvs. den 1. april) var her en ren nordenvind. 

 

Helsingør, 5. april 1751 

 

I går (dvs. den 4. april) var vinden i SSØ. 

 

Paris, 29. marts 1751 

 

Der omtales et heftigt uvejr natten mellem den 15. og 16. marts. 

 

København, 26. april 1751 

 

Fra den 17-24/4 er i København 22 kopuleret: fødte 26 drenge og 20 piger, i alt 46; døde 13 mand, 8 

kvinder, 7 drenge og 9 piger, i alt 36. De døde er bortrykkede ved følgende svagheder: alderdom 2, 

barselseng 1, benbrud 1, blodgang 1, brystsyge 7, druknet 1, feber 2, forkølelse 1, slag 12, sten 1, svindsot 1, 

trødske 1, vattersot 1. 

 

København, 24. maj 1754 

 

Brev fra officiant på Det asiatiske Compagnis skib ”Kongen” af 3. maj 1751 beretter om, at man i en 3 ugers 

tid har opholdt sig mellem Hitland og Færøe med meget hårdt vejr. 

 

Korsør, 16. juni 1751 

 

Da enkedronningen gik over Bæltet mod Fyn den 15/6 kl. 8,30 var vinden VNV, dog godt vejr. (Ifølge 

avisen under København, 25. juni 1751, skulle dette have fundet sted den 14/6. Ifølge avisen Slagelse, 10. 

juni (?) 1751, ankom enkedronningen til Antvorskov Slot den 15/6). 

 

København, 5. juli 1751 

 

Fra den 26/6-3/7 er kopuleret 16 par; fødte 26 drengebørn, 22 pigebørn, i alt 48. Døde 16 mænd, 16 quinder, 

18 drenge og 13 piger, i alt 63. Døde af alderdom 7, blodgang 1, blodstyrtning 1, brystsyge 15, colica 1, 

feber 2, hidsig feber 5, slag 19, uangiven svaghed 1, svindsot 5, tandværk 1, værk 1. 
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Bologna, 12. juni 1751 

 

Jomfru Christina Roccati, født i Rovigo, får doktorgraden i filosofi. 

 

København, 22. juli 1751 

 

Fra Norge berettes, at der på adskillige steder er falden stærk torden og lynild med regn og visse steder hagl. 

 

Randers, 27. juli 1751 

 

Den 25. juli kl. 11-12 begyndtes af en overmåde tyk luft en meget stor og stærk regn, blandet med store 

hagl, hvormed og fulgte lynild samt stærke tordenslag. Men under bemeldte hårde vejr påkom en 

usædvanlig stærk orkan (JER, hvirvelstorm), som adskillige steder i byen nedslog plankeværker, tagstene af 

husene, frugttræer i haugerne, ja og af hustagene blev nedslaget på gaderne både gamle og unge storker 

(sic!), så og en del små fugle af luften ned på jorden. Byens eneste vejrmølle blev totalt ødelagt. 

 

Trondhjem, 13. juli 1751 

 

Den tidligere omtalte oculist er nu i Trondhjem, hvor han opererer som regel gratis, blinde mennesker, så de 

får deres syn igen. 

 

Christiania, 7. august 1751 

 

I går (dvs. den 6/8) var her en forfærdelig lynild, torden og regn og hagl så store som hasselnødder. Man 

taler om, at tordenen kl. 16-18 slog mod hinanden fra vesten mod østen med dobbelte lynild og tordenslag. 

 

Corsør, 22. august 1751 

 

Da enkedronningen sejlede over Bæltet den 20/8 kl. 10,30 blev vinden stille, da man nåede til Sproe. Man 

nåede til Corsør kl. 16. 
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København, 27. august 1751 

 

En russisk fregat var på grund af stærk drivis sidste vinter i Ishavet ved Kola nødt til at holde vinterleje på 

de lappiske kyster. 

 

Tønder, 15. september 1751 

 

Den 11/9 rejste sig en overmåde stærk storm af VNV. Mange får og lam er druknet. Digerne har ikke taget 

skade, og siden vinden har lagt sig, tager vandet temmelig stærkt flugten ud. 

 

Ribe, 15. september 1751 

 

Natten mellem den 10. og 11. september rejste sig en SV-vind med stærk storm, som heftigere tiltog og 

vedvarede den 11. september med store og forskrækkelige orcaner af en NV, da og Vesterhavet med en stor 

susen og brusen indbrød og gik over byens og de omliggende marker, så at byen lå rundt omkring bespendt 

af vandet som i det vilde hav. Fra kl. 17-21 vare orcanerne allerhårdest, så man med stor frygt var i husene, 

da og tillige havet med stor force voksede og trængte ind i husene langs skibsbroen, så at folk måtte retirere 

sig, ja træerne i haverne blev med roden opkastet af jorden og slået midt igennem i nogle stykker, da det i 

samme tid efter al menneskelig skønsomhed tegnede tilbyens totale ruin, men Gud være lovet, stormen 

lagde sig lidt ud på natten til den 12. september. Stormen vedvarede om morgenen den 12. september, men 

ikke så heftig. Stormen kontinuerer endnu af og til med stærk regn, hagl og sne samt lynild og torden, 

desårsag er floden slet ikke faldet. Diger og dæmninger er gennembrudte. 

 

Samme bedrøvelige tlstande meldes fra Varde, Sønderho, Fanø og Gråvandsdyb med mange strandede 

skibe. 

 

København, 17. september 1751 

 

Da årets tid kontinuerer at blive alt mere ubehageligt, så forventes de højkongelige herskaber med det første 

her til staden. 

 

I Brauling- Næs præstegjæld er død en bondemand 105 år gl. 

 

Christiania, 11. september 1751 
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Oculisten hr. Cyrus er ankommet hertil. 

 

 

Delmenhorst, 16. september 1751 

 

Vore diger og dæmninger har i denne tid lidt stor skade. Sæden, der stod i traver på markerne er 

bortsvømmet, og det som endnu stod på roden, står nu under vand. En del kvæg er druknet. Gud bevare os 

for videre skade! 

 

Frederiksstad, 15. september 1751 

 

Det overmåde heftige vejr, som den 12/9 blæste af SV har drevet en mængde vand fra Nordsøen eller 

Vesterhavet op i Ejderstrømmen, og de ved bemeldte strøm i det stapelholmske beliggende diger er på 

adskillige steder gennembrudte, og en slette på mere end 18.000 decamater af det side land er skjulte med 

saltvand. 3 mennesker og en del kvæg er druknet. 

 

Tønningen, 15. september 1751 

 

Den 11/9 er Ejderstrømmen ved en heftig og næsten uhørlig storm af vandet fra Vesterhavet så højt opløben, 

at man frygter digebrud, og at hele landskabet oversvømmes. Vandet stod mærkligen højere end i den 

bekendte vandflod i 1718. På marskøerne er mange druknet. I denne usædvanlige storm er mangfoldige 

skibe strandet. Stormen sagtede lige, da undergangen syntes uundgåelig. 

 

Ribe, 18. september 1751 

 

Vejret er nu ganske roligt. 

 

København, 20. september 1751 

 

Det nu på nogle måneder vedvarende overmåde våde vejrlig har bragt adskillige stærke støbregn (sic!) 

blandede med hagl; men en af de stærkeste faldt natten mellem den 11. og 12. september, da kælderboerne i 

de gader, der have nogen skråhed, blev vækkede af deres søvn til at frelse deres bohave og dels livet med, 

som ellers havde stået i fare. 

 

København, 27. september 1751 
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Fra den 18-25/9 er kopulerede 18 par; fødte 32 drengebørn og 33 pigebørn, i alt 65; døde 6 mænd, 5 kvinder, 

14 drenge og 10 piger, i alt 35. Døden skyldtes alderdom 2, blodgang 2, brystsyge 5, dødfødt 1, feber 2, 

forkølelse 1, hidsig feber 2, mæslinger 1, slag 16, svindsot 2. 

 

Husum, 27. september 1751 

 

Der tales om den hårde storm og uvejr. Den 24/9 var her tordenvejr med lynnedslag i et tårn. 

 

København, 22. oktober 1751 

 

Fra Løgstør berettes, at en mand har tilstået en ildspåsættelse natten mellem 2. og 3. pinsedag, hvorved den 

stærke blæst førte til, at en del af byen nedbrændte. 

 

København, 8. november 1751 

 

I dag skulle være holdt mønstring ved de kgl. orlogsskibe, men for vejrligets skyld er samme bleven opsat 

indtil videre. 

 

Helsingør, 19. november 1751 

 

Den sidste postdag er ingen danske skippere her i Sundet ankomne. 

 

Barcelona, 12. oktober 1751 

 

En philippinsk fyrste har ladet sig omvende til kristendommen. Han har givet 48 konkurbiner afsked, og til 

Guds yderligere ære nedbrændt sine pagoder og kastet asken deraf i havet. 

 

København, 29. november 1751 

 

Hos Zacharias Zedeler, boendes i Antonistræde, hvor lotteriplanen sidder ved døren, er til købs at bekomme 

beste (sic!) franske renet æbler. 
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Neapel, 6. november 1751 

 

Bjerget Vesuv udspyr ild. Den 29/10 stærk regn; den 30/10 nordenvind; den 31/10 NNV-vind, koldt vejrlig, 

men lyst og tørt. 

 

Dresden, 3. december 1751 

 

Der omtales en stærk storm udi forrige uge. 

 

København, 20. december 1751 

 

I sørgeindramning meddeles, at dronning Louise er død i barsel kl. 3,30. 27 år gl. 
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 vind tryk Januar 1751 

Vejrlig observationer fra 1/1-24/1 fra snaven ”Færøe” ved Nyborg og 25/1-31/1 

fra fregatten ”Raae” i Øresund. Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark 

på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. (Der foreligger dog 

først observationer fra 7/1). Temperaturerne 1/1-6/1 er ligeledes skønnede. 

Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne, der startede 5/1.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 nnv - (E) nnv stiv rm blandet luft (H) nnv stiv rm tyk tåget luft (A) nv rm blandet luft - 0,5 

2 ssv - (E) ssv næsten stille tyk luft (H) nnø b tyk tåget luft (A) v laber tyk tåget luft   0,5 

3 vnv - (E) vnv b blandet luft (H) vnv laber blandet luft (F) nv b (A) nv stiv b blandet 

luft 

  0,0 

4 stille - (E) stille tyk tåget luft (H) nv stiv b blandet luft (F) nv b (A) stille tyk tåget luft -0,5 

5 ssø 772,0 (E) ssø laber tyk luft (H) sø næsten stille tyk luft (F) s næsten stille tyk luft (A) 

ssø laber tyk luft og stærk frost 

-0,5 

6 sø 767,4 (E) sø stiv m klar luft (H) ssø stiv b tyk luft og frost (A) sø klar luft med frost -1,5 

7 sø 763,4 (E) sø m klar luft (H) sø rm klar luft med frost (F) sø rm klar luft med frost (A) 

sø stiv rm klar luft og stærk frost 

-0,6 

8 sø 759,8 (E) sø m klar luft (H) sø stiv rm klar luft (A) sø rm blandet luft med stærk frost -0,8 

9 sø 759,0 (E) sø u blandet luft (H) sø stiv rm blandet luft (F) sø u blandet luft (A) sø stiv u 

blandet luft med stærk frost 

-0,9 

10 ssø 763,6 (E) ssø stiv rm tyk luft med frost (H) sø stiv u blandet luft med sne (F) ssø stiv u 

blandet luft med sne (A) ssø m klar luft med stærk frost 

-2,6 

11 ssø 755,2 (E) ssø stiv u tyk luft med isslag (H) ssø m klar luft (F) ssø u tyk luft med isslag 

(A) ssø stiv u tyk luft med frost 

-2,1 

12 ssø 757,4 (E) ssø m blandet luft (H) ssø stiv m tyk luft (D) ssø rm tyk luft med frost og 

stærk drivis (P) sø m klar luft, frost og drivis (A) sø m klar luft med frost 

-2,1 
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13 sø 760,0 (E) sø stiv m klar luft, frost og stærk drivis (H) sø stiv m klar luft og frost (F) sø 

stiv m klar luft, frost og stærk drivis (A) sø stiv m klar luft, frost og drivis 

-3,4 

14 sø 761,0 (E) sø stiv m klar luft og frost (H) sø m klar luft og frost (F) sø stiv m klar luft og 

frost (A) sø stiv m klar luft med frost 

-3,3 

15 øsø 757,4 (E) øsø stiv b tyk luft (H) sø m tyk luft og isslag (A) øsø stiv b tyk luft med frost  -2,1 

16 sø 758,0 (E) sø laber klar luft med frost (H) øsø stiv b tyk luft (F) sø laber klar luft med 

frost (A) sø laber klar luft med frost 

-2,1 

17 sø 754,8 (E) sø laber tåget luft (H) sø laber tyk luft med frost (A) stille tyk luft og isslag -1,9 

18 ønø 749,8 (E) ønø laber klar luft (H) sø næsten stille tyk luft (P) frost (A) ønø b blandet luft -0,9 

19 nnv 755,5 (E) nnv b tyk luft med frost (H) ønø b blandet luft (A) nnv næsten stille tyk luft -0,5 

20 ønø 760,2 (E) ønø næsten stille tyk luft med frost (H) stille tyk luft med frost (F) stille tyk 

luft med frost (A) stille tyk luft og frost 

-0,6 

21 ønø 767,4 (E) ønø næsten stille tyk luft med frost (H) stille tyk luft og frost (F) stille tyk 

luft og frost (A) ønø næsten stille tyk luft med frost 

-0,8 

22 ønø 769,8 (E) ønø næsten stille tyk luft med frost (H) ønø næsten stille tyk luft med frost 

(F) ønø næsten stille tyk luft med frost (A) ssv b tyk luft 

-0,8 

23 ssv 763,6 (E) ssv m blandet luft (H) ssv stiv b tyk luft med frost (A) s stiv m blandet luft -1,4 

24 s 751,2 (E) s stiv m tyk luft med sne og frost samt isslag (H) s stiv m tyk luft med sne og 

frost (F) s m tyk luft med sne og frost (A) s laber tyk luft 

-1,4 

25 ssv 747,4 (E) ssv stiv rm tyk luft (H) ssv b tyk luft snebyger (A) s m overtrukken luft -0,6 

26 sv 746,8 (E) sv m blandet luft (H) ssv m overtrukken luft regn og sne (A) vsv b klar luft -0,6 

27 sv 752,8 (E) sv b overtrukken luft (H) sv b klar luft (F) s tåget (A) sv b overtrukken luft -1,3 

28 sv 763,6 (E) sv b overtrukken luft (H) sv b overtrukken luft (A) ssv b overtrukken luft -0,1 

29 ssø 768,6 (E) ssø stiv m overtrukken luft (H) s m overtrukken luft (F) sø (A) sø u klar luft -1,4 

30 sø 767,4 (E) sø stiv u overtrukken luft (H) sø stiv u klar luft (F) sø stiv u overtrukken luft 

og stærk frost (A) øsø stiv u overtrukken luft med frost 

-1,5 
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31 ø 767,4 (E) ø stiv rm overtrukken luft (H) sø rm overtrukken luft med frost (F) øsø rm 

overtrukken luft (A) sø stiv rm overtrukken luft 

-1,4 

 

Januar 1751 

Temperatur: -1,4 gr. C 

Tryk: 760,2 mm Hg 

 

 vind tryk Februar 1751 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Raae” i Øresund og fra 8/2 ved Snekkersten. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 øsø 763,6 (E) øsø m overtrukken luft (H) sø rm overtrukken luft (A) ø stiv b tyk luft og sne -1,6 

2 ønø 763,6 (E) ønø rm tyk luft (H) ø stiv b tyk luft og sne (F) ø m (A) nø m overtrukken luft -1,9 

3 nø 765,2 (E) nø b blandet luft (H) nnø m overtrukken luft og sne (A) n laber klar luft -2,6 

4 sø 764,4 (E) sø laber tyk luft (H) nv laber overtrukken luft (F) tåge (A) sø b tyk luft -2,6 

5 ssv 752,4 (E) ssv b tyk tåget luft snuskregn (H) ssv b tyk luft (F) ssv m tåget luft (A) ssv m 

tyk tåget luft snuskregn 

-1,6 

6 stille 745,2 (E) stille blandet luft (H) sv m tyk tåget luft snuskregn (A) stille blandet luft -1,4 

7 s 744,0 (E) s b blandet luft (H) stille blandet luft (F) stille tyk luft (A) ssv stiv rm tyk luft -1,2 

8 ssv 743,6 (E) ssv b blandet luft (H) ssv u overtrukken luft, der ligger både på isen (D) ssv 

rm overtrukken luft, man begynder at ise for at få skibet bugseret ud af isen (P) 

ssv laber klar luft med driveskyer, drivis (A) stille klar luft  

-1,5 

9 stille 751,2 (E) stille klar luft, man fortsætter med at brække is (H) sø laber tåget luft, drivis 

(F) ø laber og stille blandet luft, stærk drivis - man fortsætter med at brække isen 

(A) stille tyk tåget luft, stærk drivis - man fortsætter med at brække isen 

-2,4 

10 sø 758,6 (E) sø m tyk luft, stærk drivis (H) stille tyk tåget luft, stærk drivis (F) s laber og 

stille tyk tåget luft, stærk drivis (A) sø rm klar luft, stærk drivis med store 

isflager   

-2,7 
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11 stille 761,6 (E) stille klar luft, stærk is (H) ssø rm klar luft, der kom stærk drivis på skibet, så 

ankertovet sprang, derefter drev skibet med isen og tørnede mod isen (F) ssø b 

blandet luft (A) nv laber overtrukken luft 

-2,7 

12 øsø 757,4 (E) øsø rm tyk luft og sne (H) nø laber overtrukken luft nogen sne (F) sø stiv m 

overtrukken luft (A) øsø rm tyk luft og sne 

-2,0 

13 sv 761,8 (E) sv m tyk luft (H) sø stiv rm tyk luft og sne (F) ssv laber tyk luft og 

undertiden sne (P) sv m nogen sne (A) sø b tyk luft og sne 

-2,0 

14 stille 764,8 (E) stille tyk luft og sne (H) sø b tyk luft og sne (F) ønø (A) stille tyk luft og sne -2,0 

15 øsø 764,8 (E) øsø stiv b tyk luft og sne (H) øsø laber tyk luft og sne (F) ønø laber tyk luft 

og sne (P) øsø stiv b tyk luft og sne, is (A) øsø stiv b tyk luft og sne 

-2,0 

16 sø 763,6 (E) sø b tyk luft og undertiden sne, takkelagen bringes i land (H) øsø stiv b tyk 

luft og sne (F) sø b tyk luft og sne (A) ø b tyk luft og undertiden sne 

-2,2 

17 nnø 763,6 (E) nnø laber klar luft (H) ønø m tyk luft og undertiden sne (A) nnø rm klar luft -3,6 

18 nnv 763,6 (E) nnv laber overtrukken luft (H) nø rm klar luft (A) ønø u tyk luft og sne -5,4 

19 nnv 763,6 (E) nnv b overtrukken luft (H) ønø u tyk luft og sne (F) nnv b overtrukken luft 

(P) nø m overtrukken luft, stærk frost (A) nnø rm blandet luft 

-8,2 

20 nnø 763,6 (E) nnø m tyk luft og sne med stærk frost (H) nnø m tyk luft og sne (F) ønø m 

overtrukken luft (A) ønø b tyk luft og sne 

-8,4 

21 nø 771,2 (E) nø b klar og tåget luft, stærk frost (H) stille klar luft (F) nnø (A) ø m tåget 

luft 

-7,9 

22 øsø 772,4 (E) øsø stiv b overtrukken luft, frost (H) ssø rm tåget luft (A) stille blandet luft -3,9 

23 ssø 758,2 (E) ssø m tyk luft (H) stille blandet luft (F) blandet luft (A) ssv b tyk luft og sne -1,7 

24 ssv 752,4 (E) ssv b tyk luft (H) sv b tyk luft med snevejr (A) ssø laber tyk luft og sne  0,0 

25 øsø 749,8 (E) øsø laber tyk luft og sne (H) ssø laber tyk luft med regn (F) øsø laber tyk 

tåget luft (A) ønø laber tyk luft og sne 

-0,1 

26 nnø 752,4 (E) nnø laber tyk luft og sne (H) ønø laber tyk luft og sne (F) nø laber tyk luft og 

sne (A) stille overtrukken luft 

-0,9 

27 stille 758,2 (E) stille klar luft (H) stille overtrukken luft (F) stille klar luft og frost (A) vnv -1,7 
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laber overtrukken luft 

28 ssv 760,5 (E) ssv ll klar luft (H) vsv b overtrukken luft (F) ssv b (A) sv m overtrukken luft -2,7 

 

Februar 1751 

Temperatur: - 2,7 gr. C 

Tryk: 759,1 mm Hg 

 

 vind tryk Marts 1751 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Raae” ved Snekkersten i Øresund. Døgnets 

temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 vsv 749,8 (E) vsv m blandet luft, tøvejr (H) sv rm tyk luft (D) sv sne (A) sv stiv m klar luft  -0,9 

2 vsv 749,6 (E) vsv m tyk luft regn (H) vsv stiv m overtrukken luft småregn (F) vsv regn, 

isen er begyndt at drive bort over ved Svenske Vallen (A) v stiv rm blandet luft 

  0,6 

3 sø 751,2 (E) sø m tyk luft regn, isen begynder at drive ud i farvandet (H) sv m tyk luft (A) 

vsv u grå luft, drivisen kommer så stærkt på skibet, at det får skader 

  0,3 

4 stille 749,4 (E) stille blandet luft, farvandet stoppes igen af drivis (H) ssv u grå luft, isen gør 

skader på skibet (D) ssv rm blandet luft, drivis (A) sv laber klar luft 

  1,0 

5 vnv 749,8 (E) vnv m blandet luft (H) stille klar luft (A) vnv stiv b overtrukken luft og sne   0,3 

6 ønø 754,8 (E) ønø laber klar luft (H) øsø stiv b overtrukken luft og sne (D) frost (F) ønø 

laber klar luft (P) øsø m overtrukken luft og sne (A) ssø b overtrukken luft og 

sne 

 -0,2 

7 ønø 758,6 (E) ønø laber klar luft (H) ssø b overtrukken luft undertiden sne (F) ønø b 

blandet luft (A) øsø laber blandet luft 

 -1,2 

8 øsø 752,4 (E) øsø m overtrukken luft småregn, stærk drivis (H) sø laber blandet luft (F) øsø 

blandet luft, hele farvandet er igen belagt med drivis (A) stille tyk luft regn 

  0,0 

9 øsø 747,4 (E) øsø ll tåge og snuskregn (H) stille tyk luft regn (F) stille tåge, stærk drivis (P) 

ssv rm tyk luft og regn, drivis der får skibet til at krænge hel styrbords over (A) 

  0,6 
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ssv én storm tyk luft og småregn, stærk drivis 

10 vsv 741,2 (E) vsv u tyk luft og undertiden småregn, isen brækker bort fra skibet (H) sv én 

storm tyk luft og småregn, stærk drivis (D) vsv én storm tåget luft og småregn 

(F) vsv én storm tåget luft og småregn (A) vsv u blandet luft 

  1,2 

11 sv 747,4 (E) sv stiv m regn (H) vsv u blandet luft (D) vsv m tyk luft, farvandet er rent for 

drivis undtagen under Svenske Vallen (A) ssv rm tyk luft regn 

  1,6 

12 stille 752,8 (E) stille tyk tåget luft (H) ssø laber blandet luft (A) ssø laber tyk tåget luft og 

rimfrost, fregatten blev igen belagt med drivis rundt omkring 

  0,7 

13 sø 752,8 (E) sø rm tyk luft regn, stærk drivis (H) ssø m blandet luft, stærk drivis (F) ssø m 

tyk luft regn (A) sø u tyk luft regn, drivis 

  0,6 

14 vsv 728,2 (E) vsv u tyk luft regn og sne, drivisen går bort fra landet og isen, der havde 

skudt sig halvt op på skibet, fjernes (H) sø u tyk luft regn, drivis (A) v rm tyk 

luft regn 

  2,1 

15 vnv 735,5 (E) vnv b blandet luft (H) v m overtrukken luft (F) vnv stiv b grå luft, stærk 

drivis (A) stille blandet luft 

  1,3 

16 ssv 741,2 (E) ssv stiv m tyk luft regn (H) s ll overtrukken luft (A) sv stiv m tyk luft regn   1,6 

17 ssv 742,4 (E) ssv rm tyk luft regnbyger (H) vsv rm tyk luft regn (A) s stiv u tyk luft regn   2,2 

18 ssv 751,2 (E) ssv m blandet luft (H) ssv stiv u tyk luft regn (A) ssv stiv m blandet luft   2,6 

19 nv 751,2 (E) nv laber overtrukken luft (H) ssv b blandet luft (A) nnv laber overtrukken 

luft 

  2,2 

20 nnv 749,8 (E) nnv laber overtrukken luft (H) nnv laber overtrukken luft (A) stille tyk luft   2,0 

21 s 754,8 (E) s b overtrukken luft (H) stille tyk luft (F) ssø ll (A) stille tyk luft snuskregn   2,5 

22 sø 759,8 (E) sø m grå luft småregn (H) sø m grå luft (F) sø m (A) sv stiv rm tyk luft regn   4,1 

23 vsv 758,6 (E) vsv stiv rm blandet luft (H) sv stiv rm tyk luft (F) vsv rm (A) v b grå luft   5,7 

24 vnv 755,0 (E) vnv ll blandet luft (H) vsv b grå luft (F) vnv b grå luft(A) stille klar luft   5,1 

25 sø 752,4 (E) sø stiv rm overtrukken luft småregn (H) sø m tyk luft haglbyger (F) sø m 

småregn (A) ssø u tyk luft regn 

  4,5 
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26 vsv 743,6 (E) vsv stiv rm overtrukken luft regnbyger (H) ssv u tyk luft regn (F) vsv rm 

overtrukken luft (A) vsv stiv rm tyk luft regn 

  5,0 

27 sv 747,8 (E) sv stiv rm overtrukken luft (H) vsv stiv rm tyk luft regn (A) vnv b klar luft   3,8 

28 vsv 754,8 (E) vsv m overtrukken luft regnbyger (H) vnv ll klar luft (F) nv (A) sv b klar luft   3,7 

29 ssø 758,6 (E) ssø stiv m overtrukken luft (H) sv b overtrukken luft (A) s stiv rm tyk luft 

regn 

  4,0 

30 sv 744,8 (E) sv u overtrukken luft regn (H) s stiv rm tyk luft regn (A) vsv rm klar luft   3,7 

31 nnv 748,0 (E) nnv b tyk luft (H) vsv b blandet luft (F) stille klar luft (A) nø m blandet luft   3,7 

 

Marts 1751 

Temperatur: 2,1 gr. C 

Tryk: 749,5 mm Hg 

 

 vind tryk April 1751 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Raae” ved Snekkersten 1/4 - 5/4 og fra 

fregatten ”Christiansborg” i Øresund 6/4 - 30/4. Døgnets temperatur er skønnet 

for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. 

Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 nnv 752,4 (E) nnv b klar luft (H) nnø m tyk luft (F) nv klar luft (A) vnv laber blandet luft 2,2 

2 n 762,4 (E) n b klar luft (H) v laber blandet luft (F) nnø klar luft (A) vnv laber klar luft 2,3 

3 sv 769,8 (E) sv b blandet luft (H) v laber klar luft (F) nv b klar luft (A) stille blandet luft 2,0 

4 sv 764,8 (E) sv m tykke driveskyer (H) stille blandet luft (F) ssv m (A) sv stiv m tyk luft 2,1 

5 s 759,8 (E) s u tyk luft regnbyger (H) s rm blandet luft (F) sv m blandet luft (P) sv rm 

tyk luft (A) sv rm tyk luft 

1,8 

6 ssv 753,6 (E) ssv b blandet luft (H) ssv stiv b snuskregn (F) ssv ll (A) sv b blandet luft 2,5 

7 ssv 747,4 (E) ssv laber overtrukken luft (H) sv b blandet luft (A) ssv laber overtrukken luft 3,3 
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8 ssv 749,8 (E) ssv b blandet luft (H) ssv laber overtrukken luft snuskregn (F) ssv b blandet 

luft (A) sv m tykke skyer snuskregn 

3,6 

9 sv 750,5 (E) sv stiv u tyk luft regn (H) s stiv m tykke driveskyer (F) regn (A) ssv stiv u 

regn 

4,6 

10 vsv 746,2 (E) vsv rm tykke driveskyer og haglbyger (H) ssv stiv u regn (A) ssv m 

driveskyer 

4,8 

11 sø 748,8 (E) sø stiv b overtrukken luft (H) ssø rm tykke skyer regnbyger (D) ssø rm tykke 

skyer regnbyger (F) ssø m overtrukken luft (A) var ll blandet luft 

4,1 

12 nø 756,2 (E) nø m overtrukken luft (H) var ll blandet luft (F) nø grå luft (A) ønø b grå luft 4,0 

13 sv 747,4 (E) sv rm tykke driveskyer (H) øsø m grå luft (D) øsø regn (A) ssv rm snuskregn 4,0 

14 sø 755,0 (E) sø stiv rm driveskyer (H) ssv rm snuskregn (F) sv stiv rm driveskyer (A) øsø 

stiv rm tykke skyer snuskregn 

4,0 

15 ssø 755,0 (E) ssø m grå luft med snuskregn (H) ø stiv rm tykke skyer snuskregn (F) øsø u 

tykke driveskyer (A) var laber grå luft 

4,7 

16 nø 759,4 (E) nø stiv b grå luft (H) sø ll tyk luft snuskregn (A) ønø stiv m tyk luft regn 5,0 

17 sø 760,2 (E) sø rm diset luft (H) sø rm grå luft (F) øsø rm diset luft (A) ø stiv m klar luft 5,8 

18 var 764,8 (E) var ll blandet luft (H) nø stiv m klar luft (F) ønø (A) stille overtrukken luft 6,6 

19 ønø 762,4 (E) ønø stiv m driveskyer (H) nnv laber overtrukken luft (A) nnø stiv u klar luft 6,8 

20 ønø 761,4 (E) ønø b tykke driveskyer (H) nø stiv u overtrukken luft (A) ønø m klar luft 4,7 

21 nnv 759,8 (E) nnv stiv m diset luft (H) nø b overtrukken luft (F) nnv m (A) nnv m klar luft 4,1 

22 nv 759,2 (E) nv laber klar luft (H) nnv b blandet luft (F) nv b diset luft (A) stille klar luft 4,7 

23 var 759,8 (E) var ll blandet luft (H) stille klar luft (F) ssv klar luft (A) ssv ll blandet luft 5,3 

24 sv 760,2 (E) sv m klar luft (H) sv ll blandet luft (F) sv laber klar luft (A) sv ll blandet luft 5,0 

25 stille 761,6 (E) stille klar luft (H) stille ll blandet luft (F) ssv ll klar luft (A) stille klar luft 6,2 

26 nnv 762,0 (E) nnv stiv b klar luft (H) stille klar luft (F) ssv ll klar luft (A) nnø ll klar luft 6,3 
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27 nø 762,4 (E) nø rm driveskyer (H) nø ll klar luft (F) nø m klar luft (A) ønø m klar luft 5,7 

28 var 763,6 (E) var laber klar luft (H) nø m klar luft (F) ø laber klar luft (A) øsø b klar luft 4,3 

29 øsø 762,4 (E) øsø m klar luft (H) øsø b klar luft (F) nø m klar luft (A) øsø stiv m klar luft 4,1 

30 ssv 761,2 (E) ssv diset luft (H) øsø stiv m klar luft (F) sø b diset luft (A) sø laber diset luft 4,5 

 

April 1751 

Temperatur: 4,3 gr. C 

Tryk: 758,0 mm Hg 

 

 vind tryk Maj 1751 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Christiansøe” mellem Kastelspynten og 

Kalkbrænderiet i Øresund. Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på 

baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. 

Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 sø 761,2 (E) sø ll klar luft (H) stille klar luft (F) stille klar luft (P) sv (A) sø b diset luft   6,3 

2 sø 758,2 (E) sø stiv rm blandet luft (H) nø b blandet luft (F) sø m (A) sø m blandet luft   7,2 

3 sø 758,0 (E) sø b blandet luft (H) ø b grå luft (D) sø b grå luft regn (A) nø b blandet luft   7,9 

4 sø 758,6 (E) sø ll blandet luft (H) nø b blandet luft (F) klar luft (A) stille blandet luft   9,4 

5 stille 754,8 (E) stille blandet luft (H) stille blandet luft (F) nnø ll blandet luft med stærk regn 

og torden (A) stille klar luft 

10,9 

6 sø 755,5 (E) sø mest stille blandet luft (H) stille tyk luft med lidt regn (A) nø ll blandet 

luft 

10,9 

7 nnø 758,2 (E) nnø ll grå luft regn (H) nø laber overtrukken luft regn (F) nnø laber tyk luft 

regn (P) nnø b grå luft lidt regn (A) ønø b grå luft 

  8,5 

8 nnø 759,8 (E) nnø laber blandet luft (H) nø laber grå luft (F) nnø laber (A) ssv b blandet 

luft 

  7,4 
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9 nø 759,8 (E) nø laber klar luft (H) ønø b blandet luft (F) klar luft (A) vsv laber klar luft   7,3 

10 ssv 760,2 (E) ssv laber blandet luft (H) vsv ll klar luft (F) nv blandet luft (A) sv ll grå luft   7,8 

11 nv 761,0 (E) nv m blandet luft (H) vsv ll grå luft (F) nv b blandet luft (A) stille klar luft   7,9 

12 øsø 761,2 (E) øsø ll klar luft (H) stille klar luft (F) stille klar luft (P) sv b (A) sø b grå luft   7,8 

13 ssv 755,8 (E) ssv b blandet luft med lidt regn (H) sø b grå luft (A) sv b grå luft med regn   8,9 

14 sø 749,6 (E) sø b blandet luft med regn (H) ssv ll blandet luft (A) sv mest stille grå luft 10,3 

15 vsv 745,2 (E) vsv stiv rm med regn- og haglbyger, ustadigt vejrlig (H) stille tyk luft og lidt 

regn (D) vsv b grå luft nogen regn (F) vsv regnbyger (A) ssv b blandet luft 

10,2 

16 sv 748,6 (E) sv m blandet luft med regnbyger, ustadigt vejrlig (H) vsv b blandet luft (F) 

vsv b tyk luft med regnbyger, ustadigt vejrlig (A) vsv b blandet luft 

  9,5 

17 ssv 752,8 (E) ssv m blandet luft med regnbyger, ustadigt vejrlig (H) vsv b blandet luft (F) 

sv m blandet luft (A) sv b blandet luft 

  7,5 

18 v 755,5 (E) v m tyk luft med bygevejr og regn (H) nv blandet luft (A) nv b blandet luft   7,3 

19 ssø 758,5 (E) ssø b blandet luft (H) v laber blandet luft (F) vsv laber (A) nø m blandet luft 

Elsmark på Als: ”køerne kom på græs den 19. maj” 

  5,8 

20 nv 754,8 (E) nv ll blandet luft (H) nø m grå luft (P) nv u grå luft (A) vnv m blandet luft   7,5 

21 nv 762,4 (E) nv rm blandet luft med byger (H) vnv stiv rm blandet luft med regn (F) vnv 

stiv rm regnbyger, ustadigt vejrlig (A) sv b blandet luft 

  5,8 

22 ssø 763,2 (E) ssø b diset luft (H) vsv b klar luft (P) sø nogen regn (A) sv b grå luft med 

regn 

  8,3 

23 vnv 758,0 (E) vnv m blandet luft (H) vsv b tyk luft (F) vnv stiv m regn (A) sø b tyk luft   6,9 

24 øsø 762,0 (E) øsø m grå luft (H) stille blandet luft (F) ssø m grå luft (A) øsø m blandet luft   7,8 

25 sø 760,0 (E) sø rm blandet luft, ustadigt vejrlig (H) sø b grå luft med regn (F) sø stiv m 

blandet luft (A) s ll tyk luft regn 

  9,0 

26 nv 761,4 (E) nv ll blandet luft (H) ssv ll tyk luft regn (F) nv b (P) nnv ll (A) stille klar luft   9,4 

27 nv 762,0 (E) nv m blandet luft (H) stille klar luft (F) nv m blandet luft (A) nv b klar luft   9,9 
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28 nv 759,2 (E) nv ll blandet luft (H) stille klar luft (F) blandet luft (P) ssv (A) s tyk luft regn 10,7 

29 n 760,2 (E) n mest stille blandet luft lidt regn (H) sv b tyk luft regn (F) nnø stiv b grå luft 

lidt regn (A) nv laber blandet luft 

10,2 

30 nø 761,4 (E) nø laber blandet luft (H) nnø b blandet luft (F) blandet luft (A) stille klar luft 10,3 

31 n 762,4 (E) n ll klar luft (H) n laber klar luft (F) mest stille klar luft (A) n laber klar luft 12,2 

 

Maj 1751 

Temperatur: 8,6 gr. C 

Tryk. 758,0 mm Hg 

 

 vind tryk Juni 1751 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Christiansborg” i Øresund. Døgnets 

temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund 

af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 nnv 763,6 (E) nnv stiv rm klar luft (H) nnv rm overtrukken luft (F) nnv (A) nv b klar luft 11,6 

2 nv 764,8 (E) nv stiv rm driveskyer (H) nv b klar luft (F) nv klar luft (A) nø b klar luft 10,6 

3 nnø 764,4 (E) nnø m tykke driveskyer (H) nnø b blandet luft (F) nnv m blandet luft (P) var 

b tordenskyer og regnbyger (A) nv laber blandet luft 

10,3 

4 var 764,8 (E) var ll tordenskyer (H) nnø laber blandet luft (A) nnv laber overtrukken luft 10,8 

5 nnv 759,4 (E) nnv rm tordenluft (H) stille tordenskyer og regnbyger (F) nnv m driveskyer 

(A) ønø b tordenluft og regnbyger 

11,4 

6 var 760,8 (E) var m driveskyer og hårde byger med regn (H) nnø m tordenluft og 

regnbyger (F) nv m driveskyer og regnbyger (A) ønø ll overtrukken luft 

10,8 

7 nnv 762,4 (E) nnv stiv rm klar luft (H) nnø ll klar luft (F) nnv rm (A) n b overtrukken luft   9,9 

8 ssø 761,2 (E) ssø laber tordenskyer (H) stille overtrukken luft (F) ssø (A) stille klar luft 10,1 

9 nnv 759,8 (E) nnv stiv rm diset luft (H) nnø ll klar luft (F) nnv rm (A) nv m driveskyer 11,6 
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10 nv 760,5 (E) nv m klar luft (H) nv m driveskyer (F) nv driveskyer (A) nnv m blandet luft 11,8 

11 nv 758,6 (E) nv b blandet luft (H) nnv m blandet luft (F) nv m (A) stille overtrukken luft 11,9 

12 nv 758,6 (E) nv stiv rm klar luft (H) nv b blandet luft (F) nv klar luft (A) stille blandet luft 13,1 

13 var 764,8 (E) var ll blandet luft (H) stille blandet luft (F) var ll (A) vnv ll blandet luft 13,8 

14 vnv 771,2 (E) vnv m tykke driveskyer og regnbyger (H) vnv b blandet luft (F) vnv m 

blandet luft (A) nv laber overtrukken luft 

14,8 

15 nnv 772,4 (E) nnv stiv rm klar luft (H) nv m overtrukken luft (F) nv (A) nv rm klar luft 15,1 

16 nnv 768,6 (E) nnv stiv rm klar luft (H)nv m klar luft (F) nnv rm diset luft (A) sø stiv b klar 

luft 

16,8 

17 nnv 767,4 (E) nnv rm diset luft (H) var ll klar luft (F) nnv m diset luft (A) nø b klar luft 16,0 

18 var 768,2 (E) var blandet luft og tykke driveskyer (H) nø b klar luft ((F) nnø b blandet luft 

(A) var stiv b tykke driveskyer 

16,0 

19 nv 771,2 (E) nv stiv rm diset luft (H) nø stiv rm klar luft (F) nnø (A) nnø laber diset luft 13,5 

20 nnv 767,6 (E) nnv stiv m diset luft (H) nv laber overtrukken luft (F) nnv m diset luft (A) nv 

laber overtrukken luft 

13,9 

21 ssv 762,6 (E) ssv laber tordenluft (H) stille overtrukken luft (A) nv b overtrukken luft 15,6 

22 nnv 763,6 (E) nnv rm diset luft (H) nnv m diset luft (F) nnv rm (A) nv b overtrukken luft 15,3 

23 var 762,0 (E) var ll overtrukken luft (H) vnv b overtrukken luft (A) vnv m overtrukken luft 15,3 

24 vnv 758,2 (E) vnv m tykke driveskyer (H) vnv b tykke driveskyer (F) vnv m tykke 

driveskyer (P) v stiv b tyk luft regn (A) nv rm tykke skyer og regnbyger 

14,6 

25 nv 752,8 (E) nv stiv u tykke driveskyer og regnbyger (H) nv rm tykke skyer og regnbyger 

(F) nv stiv rm tykke driveskyer og regnbyger (A) nv stiv u regn 

13,8 

26 nv 754,4 (E) nv mrots né tykke skyer og regnbyger (H) nv stiv u regn (F) nv én storm 

tykke skyer og regnbyger (A) nv stiv rm driveskyer 

11,0 

27 var 758,6 (E) var laber tordenluft (H) nv stiv rm driveskyer (F) nv (A) s m overtrukken luft 11,4 

28 var 758,6 (E) var m overtrukken luft (H) s m overtrukken luft (F) s (A) v b overtrukken luft 14,4 
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29 s 762,6 (E) s b blandet luft (H) sv b diset luft (F) blandet luft (A) var laber tyk luft regn 14,1 

30 nnv 760,2 (E) nnv m driveskyer (D) var laber tyk luft regn (F) nnv (A) nv laber blandet luft 14,3 

 

Juni 1751 

Temperatur: 13,1 gr. C 

Tryk: 762,8 mm Hg 

 

 vind tryk Juli 1751 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Christiansborg” i Øresund. Døgnets 

temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 nv 761,6 (E) nv stiv b tordenluft (H) nv laber blandet luft (F) nv (A) nv b driveskyer 13,4 

2 vnv 759,8 (E) vnv b driveskyer (H) nv b driveskyer (A) v m tykke skyer, torden og lynild 13,1 

3 v 758,6 (E) v m tykke driveskyer (H) v m tykke skyer, torden og lynild (F) v m tyk luft 

snuskregn (A) v m grå luft regn 

11,5 

4 ssv 758,8 (E) ssv b tyk luft regn (H) vsv m grå luft regn (F) sv stiv b grå luft snuskregn (A) 

vsv laber tordenskyer og regnbyger 

11,4 

5 vnv 757,4 (E) vnv b tordenluft og regnbyger (H) vsv laber tordenskyer og regnbyger (F) 

vsv laber tyk luft og regn med tordenskyer (A) vsv laber tordenskyer 

11,3 

6 var 757,4 (E) var tordenluft og regnbyger (H) sv laber overtrukken luft (A) vnv b 

tordenluft 

11,0 

7 vnv 760,2 (E) vnv m driveskyer (H) sv b overtrukken luft (F) vnv m (A) v b overtrukken 

luft 

12,3 

8 vnv 763,2 (E) vnv b driveskyer (H) v b overtrukken luft (F) nv b (A) stille overtrukken luft 11,8 

9 sø 763,6 (E) sø ll tordenskyer (H) stille overtrukken luft (F) var ll (A) stille klar luft 13,3 

10 nnv 762,4 (E) nnv stiv b blandet luft (H) stille klar luft (F) stille klar luft (A) nø laber 

overtrukken luft snuskregn 

15,4 
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11 stille 759,8 (E) stille grå luft (H) ønø laber overtrukken luft snuskregn (A) stille grå luft 15,6 

12 øsø 756,2 (E) øsø b tykke driveskyer (H) stille grå luft (F) grå tordenluft (A) øsø b grå luft 16,6 

13 nv 757,0 (E) nv stiv b tordenskyer (H) øsø b grå luft (F) var (A) nv stiv b tordenskyer 17,9 

14 nø 761,2 (E) nø b overtrukken luft (H) nnv stiv b tordenskyer (F) nø b (A) stille blandet 

luft 

17,5 

15 var 762,2 (E) var stiv b torden, lynild og regnbyger (H) v ll overtrukken luft regn (F) nv 

laber tordenskyer (A) ssv b overtrukken luft 

17,1 

16 ssø 757,8 (E) ssø rm tyk luft regn (H) ssø m grå luft (F) øsø rm tyk luft regn (A) sv b tykke 

skyer 

16,6 

17 vnv 759,2 (E) vnv stiv rm tykke driveskyer (H) nv b tykke skyer regnbyger (F) vnv rm 

tykke driveskyer (P) nv m tordenskyer (A) v b overtrukken luft 

15,9 

18 sv 762,0 (E) sv b tykke driveskyer med regnbyger (H) sv b tykke driveskyer (F) vsv b 

tykke driveskyer med regnbyger (A) sv b overtrukken luft 

15,8 

19 vsv 763,0 (E) vsv m tykke skyer med torden og regnbyger (H) sv b overtrukken luft (F) vsv 

m blandet luft (A) vnv b klar luft 

15,0 

20 vnv 764,0 (E) vnv stiv rm tykke driveskyer regnbyger (H) vnv m driveskyer (F) vnv stiv rm 

tykke driveskyer regnbyger (A) nv b blandet luft 

15,4 

21 nv 764,0 (E) nv laber blandet luft (H) nv b driveskyer (F) nv laber (A) nv laber klar luft 15,8 

22 nv 764,0 (E) nv ll diset og tordenluft (H) nnv laber klar luft (F) var ll (A) stille blandet luft 17,6 

23 n 764,2 (E) n b grå luft (H)stille blandet luft (F) nnv blandet luft (A) n laber blandet luft 18,4 

24 s 764,0 (E) s laber overtrukken luft (H) stille overtrukken luft (A) vsv stiv m tyk luft 

regn 

18,0 

25 vnv 762,4 (E) vnv stiv rm tyk luft regn (H) vsv stiv m tyk luft regn (A) v m tykke 

driveskyer 

17,3 

26 vnv 762,4 (E) vnv b blandet luft (H) vnv rm tykke driveskyer (A) ønø laber overtrukken 

luft 

15,6 

27 sø 755,2 (E) sø stiv rm tyk luft regn (H) øsø m overtrukken luft (P) sø stiv rm tyk luft, 

torden og lynild samt regnbyger (A) sø stiv rm tyk luft, torden og lynild samt 

16,0 
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regnbyger  

28 s 753,0 (E) s stiv rm tordenskyer (H) vsv b driveskyer (A) sv m tykke skyer og 

regnbyger 

15,6 

29 v 756,8 (E) v rm tordenluft (H) ssv m tykke skyer regnbyger (A) vsv m tykke skyer regn 15,0 

30 nv 759,8 (E) nv stiv b driveskyer (H) vsv m tykke skyer regn (F) v (A) vsv b driveskyer 14,1 

31 var 760,2 (E) var laber tyk luft med stærk torden, lynild og regn samt haglbyger (H) vsv b 

driveskyer (P) overtrukken luft (A) var laber overtrukken luft med torden og 

lynild 

14,8 

 

Juli 1751 

Temperatur: 15,0 gr. C 

Tryk: 760,4 mm Hg  

 

 vind tryk August 1751 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Christiansborg” i Øresund. Døgnets 

temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 nv 759,4 (E) nv laber tordenskyer regnbyger (H) sø laber regn (F) var (A) stille blandet 

luft 

14,7 

2 ssø 761,4 (E) ssø stiv b overtrukken luft (H) sø b tordenluft (A) ssø b overtrukken luft 15,8 

3 ssø 760,8 (E) ssø m overtrukken luft (H) ssø b overtrukken luft (F) ssø m overtrukken luft 

(P) sø stiv m tyk luft og regn med torden og lynild (A) ssv b tyk luft regnbyger 

17,8 

4 sø 760,5 (E) sø stiv m diset luft (H) ssv b tyk luft regnbyger (A) sv b grå luft regnbyger 17,9 

5 sv 760,2 (E) sv m overtrukken luft (H) sv b grå luft regnbyger (A) vsv laber tykke skyer 16,9 

6 nv 759,4 (E) nv stiv m driveskyer og regnbyger (H) vsv laber regnbyger (F) nv stiv m 

driveskyer og regnbyger (A) sv laber driveskyer 

16,7 

7 sv 759,6 (E) sv m overtrukken luft (H) sv laber blandet luft (D) sv b tordenluft (F) s m 16,0 
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tordenluft (P) sø m tyk luft regn (A) øsø b tyk luft regn 

8 sø 754,0 (E) sø b tyk luft regn (H) øsø b tyk luft regn (F) øsø b regn (A) sø b tyk luft regn 16,4 

9 vnv 756,2 (E) vnv rm driveskyer (H) sø b tyk luft regn (F) regnbyger (A) vnv rm 

driveskyer 

16,0 

10 nv 762,8 (E) nv b blandet luft (H) vnv rm driveskyer (F) blandet luft (A) vsv b blandet luft 14,3 

11 s 762,8 (E) s laber blandet luft (H) sv b blandet luft (F) blandet luft (A) v ll blandet luft 

Elsmark på Als: ”Høsten begyndte den 11. august og sluttede den 26. august. 

Høstresultat: 30 traver rug, 54 traver byg og 52 traver havre”. 

15,5 

12 var 762,0 (E) var laber diset luft (H) stille blandet luft (F) stille blandet luft (A) nnv laber 

diset luft 

17,5 

13 sv 759,8 (E) sv m grå luft regnbyger (H) nnø laber diset luft (A) sv b grå luft regnbyger 18,0 

14 ssv 757,8 (E) ssv overtrukken luft snuskregn (H) sv b grå luft regnbyger (F) ssv laber 

overtrukken luft snuskregn (A) stille tyk luft og regn, torden og lynild 

18,2 

15 stille 758,6 (E) stille blandet luft (H) stille tyk luft og regn, torden og lynild (F) nv laber 

blandet luft (A) ssø laber overtrukken luft med torden, lynild og regn 

19,4 

16 ssø 761,2 (E) ssø m overtrukken luft (H) sø laber overtrukken luft med torden, lynild og 

regn (F) sø b blandet luft (A) ssø n overtrukken luft 

18,7 

17 var 763,8 (E) var laber tordenskyer og regnbyger (H) ssø b overtrukken luft (F) øsø laber 

tordenskyer og regnbyger (A) vsv b tordenskyer og regnbyger 

19,0 

18 nnv 767,0 (E) nnv b tordenskyer (H) v b tordenskyer og regnbyger (A) var ll blandet luft 17,9 

19 sø 766,2 (E) sø rm overtrukken luft (H) øsø laber blandet luft (A) sø stiv m tyk luft regn 17,8 

20 vnv 762,0 (E) vnv b tykke skyer (H) ssv m tyk luft regn (F) vnv b (A) sv laber klar luft 17,3 

21 var 764,8 (E) var laber tordenluft (H) vsv b driveskyer (F) vnv b tordenskyer (P) var laber 

tordenluft og regnbyger (A) ssv laber diset luft 

16,4 

22 s 766,4 (E) s stiv m overtrukken luft (H) s laber diset luft (F) s (A) sø u tyk luft regn 17,3 

23 nv 762,2 (E) nv m tykke driveskyer (H) ssv rm tyk luft regn (F) nv m (A) nv b blandet luft 17,7 

24 vnv 763,4 (E) vnv m driveskyer (H) sv b blandet luft (F) sv blandet luft (A) vnv m klar luft 16,5 
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25 nv 768,4 (E) nv laber tordenskyer (H) vnv stiv m klar luft (F) vnv b driveskyer (A) nv 

overtrukken luft regnbyger 

15,4 

26 nnø 769,4 (E) nnø laber klar luft (H) v b tyk luft regn (F) blandet luft (A) øsø b tordenluft 15,5 

27 var 769,8 (E) var ll tordenskyer (H) øsø b tordenluft (F) tordenskyer (A) sø m klar luft 16,8 

28 sø 766,2 (E) sø stiv rm driveskyer (H) øsø m klar luft (F) sø (A) øsø stiv rm blandet luft 16,4 

29 ssø 759,4 (E) ssø b tykke driveskyer og regnbyger (H) øsø u overtrukken luft (F) ssv m tyk 

luft regn (A) sv ll tykke tordenskyer og regnbyger 

15,8 

30 s 757,8 (E) s m driveskyer (H) sv b overtrukken luft (F) s m (A) ssv stiv m tyk luft regn 16,4 

31 vnv 751,8 (E) vnv m driveskyer (H) sv stiv m tyk luft regn (F) nv m (A) vsv laber 

driveskyer 

15,3 

 

August 1751 

Temperatur: 16,8 gr. C 

Tryk: 761,8 mm Hg 

 

 vind tryk September 1751 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Christiansborg” i Øresund. Døgnets 

temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund 

af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 vnv 754,8 (E) vnv laber tykke driveskyer regnbyger (H) sv b tykke skyer regn (F) nv laber 

tykke driveskyer regnbyger (A) vsv laber tykke driveskyer regnbyger 

15,0 

2 nv 758,6 (E) nv laber tykke skyer regnbyger (H) var ll tykke skyer regnbyger (F) var ll 

tykke skyer regnbyger (A) nø laber driveskyer 

14,6 

3 nv 760,2 (E) nv m driveskyer (H) nø laber driveskyer (F) nnv b (A) nnø laber klar luft 14,9 

4 nnv 766,4 (E) nnv m overtrukken luft (H) ønø laber klar luft (F) ønø (A) ønø laber klar luft 15,5 

5 n 769,4 (E) n stiv b diset luft (H) ønø laber klar luft (F) diset luft (A) ønø laber klar luft 15,9 
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6 nø 771,2 (E) nø b driveskyer (H) ø stiv b klar luft (F) ønø klar luft (A) nø laber klar luft 15,5 

7 nnv 769,8 (E) nnv stiv m blandet luft (H) nø b klar luft (F) diset luft (A) var ll blandet luft 14,6 

8 sv 766,2 (E) sv laber blandet luft (H) sø laber blandet luft (F) sv (A) var ll blandet luft 14,9 

9 s 759,4 (E) s stiv rm tyk luft regn (H) sø laber blandet luft (F) sø stiv rm grå luft (A) øsø 

stiv rm tykke driveskyer regnbyger 

14,6 

10 nnv 757,4 (E) nnv laber tordenskyer (H) ønø m tyk luft regn (F) var (A) vsv b tyk luft regn 14,9 

11 v 735,5 (E) v én storm tykke driveskyer regnbyger (H) ssv stiv rm tyk luft regn (D) s stiv 

u regn (F) s én storm tyk luft regn (P) v u regn (A) n rm tykke skyer regnbyger 

13,2 

12 nnv 747,0 (E) nnv m tykke driveskyer regnbyger (H) nnø rm tykke skyer regnbyger (F) var 

b tykke driveskyer (A) vsv m tykke skyer regn 

12,1 

13 vnv 746,2 (E) vnv stiv rm tykke driveskyer regn (H) nv m tykke skyer regn (D) nv m hårde 

regnbyger og tykke skyer (F) vnv regn (A) vsv stiv rm tykke driveskyer regn  

11,7 

14 v 746,2 (E) v stiv rm tykke driveskyer regnbyger (H) vsv stiv rm tykke driveskyer regn 

(A) v stiv rm tykke driveskyer regnbyger 

10,0 

15 nnv 752,4 (E) nnv stiv rm driveskyer (H) nv stiv rm regn (A) vnv stiv rm tykke driveskyer 11,6 

16 vsv 761,4 (E) vsv m overtrukken luft (H) vnv stiv rm tykke driveskyer (F) vnv rm tykke 

driveskyer (A) vsv m overtrukken luft 

12,1 

17 sø 757,8 (E) sø stiv m tyk luft regn (H) var laber overtrukken luft (A) ssv rm tyk luft regn 12,1 

18 v 753,2 (E) v m driveskyer (H) sv stiv rm tyk luft regn (F) sv (A) s laber overtrukken luft 12,7 

19 sv 744,8 (E) sv stiv rm regn (H) sv siv m tyk luft regn (F) regnbyger (A) vnv laber grå luft 13,4 

20 vsv 752,0 (E) vsv stiv rm tykke driveskyer regnbyger (H) nv b tyk luft regn (F) vsv stiv rm 

driveskyer (A) sv tykke driveskyer regnbyger 

10,5 

21 vsv 752,4 (E) vsv stiv rm regnbyger (H) vsv stiv rm tykke driveskyer regnbyger (F) vsv stiv 

rm regnbyger (A) vnv rm driveskyer 

10,2 

22 nv 752,6 (E) nv stiv rm tykke driveskyer regnbyger (H) vnv rm driveskyer (F) vsv stiv rm 

driveskyer (A) vnv rm tykke driveskyer 

10,2 

23 sv 756,8 (E) sv m tyk luft regn (H) v m overtrukken luft (F) sv (A) nv rm overtrukken luft   9,9 
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24 vnv 757,0 (E) vnv stiv m tykke driveskyer regnbyger (H) nv rm overtrukken luft (F) vnv 

stiv rm driveskyer (A) v overtrukken luft med torden, lynet 

11,5 

25 vnv 763,6 (E) vnv m overtrukken luft (H) vnv m blandet luft (F) stiv rm (A) vsv b klar luft 10,2 

26 s 764,4 (E) s stiv m blandet luft (H) sv b overtrukken luft (F) ssv (A) ssv m blandet luft 11,9 

27 var 760,5 (E) var ll grå luft (H) ssv m overtrukken luft (F) sø b (A) ønø ll tyk tåget luft 12,6 

28 øsø 761,8 (E) øsø stiv m grå luft (H) ønø ll tyk tåget luft (F) regn (A) sø rm tyk luft regn 12,1 

29 ssø 762,8 (E) ssø m tyk luft driveskyer (H) sø rm tyk luft regn (F) regn (A) sø b blandet luft 12,4 

30 ssø 763,0 (E) ssø rm overtrukken luft (H) sø m blandet luft (F) ssø (A) ssø stiv rm klar luft 12,4 

 

September 1751 

Temperatur: 12,8 gr. C 

Tryk: 757,5 mm Hg 

 

 vind tryk Oktober 1751 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Christiansborg” i Øresund. Døgnets 

temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 sø 761,6 (E) sø stiv rm diset luft (H) ssø stiv rm klar luft (F) sø (A) øsø stiv rm diset luft 13,0 

2 sø 761,8 (E) sø u diset luft (H) øsø rm driveskyer (F) diset luft (A) øsø stiv rm diset luft 13,2 

3 sø 763,4 (E) sø rm overtrukken luft (H) øsø rm driveskyer (F) sø rm (A) øsø b blandet luft 13,4 

4 stille 767,4 (E) stille overtrukken luft (H) sø b blandet luft (F) ssø (A) stille overtrukken luft 13,5 

5 stille 769,4 (E) stille diset luft (H) var ll tåget luft (F) diset luft (A) var laber blandet luft 13,5 

6 ssv 762,0 (E) ssv laber diset luft (H) stille blandet luft (F) tåget luft (A) stille tåget luft 14,3 

7 var 758,6 (E) var ll tåget luft (H) stille tåget luft (F) stille grå luft (P) ssv (A) stille grå luft 14,4 
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8 stille 759,2 (E) stille blandet luft (H) stille grå luft (F) var blandet luft (A) stille blandet luft 14,0 

9 stille 759,2 (E) stille tyk luft snuskregn (H) ssv b tyk luft snuskregn (F) ssø (A) vnv b grå 

luft 

12,8 

10 vnv 760,2 (E) vnv laber tyk luft snuskregn (H) vnv b grå luft (F) grå luft (A) vsv m grå luft 11,5 

11 ønø 761,2 (E) ønø rm grå luft (H) vsv m grå luft (F) ønø b grå luft (A) ønø stiv m grå luft 11,2 

12 ønø 765,8 (E) ønø rm grå luft (H) ønø stiv m grå luft (F) ønø m grå luft (A) ønø rm grå luft 10,7 

13 øsø 767,6 (E) øsø stiv rm tyk luft snuskregn (H) ønø rm grå luft (F) øsø stiv rm tyk luft 

snuskregn (A) øsø stiv rm tyk luft snuskregn 

10,9 

14 sø 768,6 (E) sø stiv rm tykke driveskyer (H) øsø stiv rm tyk luft snuskregn (F) sø stiv rm 

tykke driveskyer (A) øsø stiv rm tyk luft snuskregn 

10,9 

15 sø 766,2 (E) sø m tykke driveskyer (H) øsø stiv rm grå luft (F) sø (A) sø stiv m tyk luft 10,0 

16 sø 762,6 (E) sø rm tyk luft snuskregn (H) sø stiv m tyk luft snuskregn (F) sø rm tyk grå 

luft (A) sø rm tyk luft snuskregn 

  9,8 

17 sø 759,4 (E) sø m tykke driveskyer (H) ssø b tyk luft regn (F) s b tykke driveskyer (A) ssv 

m tykke driveskyer med hårde byger med regn og hagl 

10,2 

18 sv 752,8 (E) sv m tykke driveskyer regnbyger (H) ssv m tykke driveskyer med hårde 

byger med regn og hagl (F) ssv m overtrukken luft (A) sv b klar luft 

  9,9 

19 nnv 746,4 (E) nnv b tykke driveskyer (H) var laber overtrukken luft (A) vsv ll regnbyger   8,9 

20 nv 754,4 (E) nv rm driveskyer (H) v ll regnbyger (F) vnv rm (A) vsv m tykke driveskyer   8,3 

21 nv 755,5 (E) nv stiv rm tykke driveskyer regnbyger (H) vsv m tykke driveskyer regnbyger 

(F) vnv stiv rm tykke driveskyer regnbyger (A) nnv stiv rm tykke driveskyer 

regnbyger 

  7,3 

22 nv 761,2 (E) nv stiv m klar luft (H) nv b tykke driveskyer regnbyger (F) nnø b klar luft 

(A) nnø stiv m klar luft 

  6,2 

23 nnø 769,8 (E) nnø n klar luft (H) nnø stiv m klar luft (F) nnø klar luft (A) nv b klar luft   5,9 

24 nnv 770,8 (E) nnv stiv m driveskyer (H) nnv m blandet luft (F) n klar luft (A) n m klar luft   5,2 

25 var 774,8 (E) var ll klar luft (H) ønø m klar luft (F) ø laber klar luft (A) vnv ll klar luft    5,3 
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26 nv 767,8 (E) nv m tyk grå luft (H) vsv laber overtrukken luft (A) vnv m tykke driveskyer   4,3 

27 nø 761,8 (E) nø rm klar luft (H) nnv m tykke driveskyer (F) nø m (A) nnø stiv rm klar luft   5,5 

28 nnv 771,2 (E) nnv stiv m driveskyer (H) nø rm klar luft (F) n m (A) nnv m klar luft   3,7 

29 nv 772,4 (E) nv m overtrukken luft (H) nv m blandet luft (F) nnv m (A) nv b klar luft   4,4 

30 nv 772,4 (E) nv laber klar luft (H) nv ll blandet luft (F) var ll blandet luft (A) nv b tyk luft   5,7 

31 nnø 772,0 (E) nnø laber driveskyer (H) nv b tyk luft (F) n b tåget luft (A) nø m klar luft   5,8 

 

Oktober 1751 

Temperatur: 9,5 gr. C 

Tryk: 763,8 mm Hg 

 

 vind tryk November 1751 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Christiansborg” i Øresund. Døgnets 

temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 nø 772,4 (E) nø ll klar luft (H) nø m klar luft (D) nø m klar luft (F) nø (A) ønø ll klar luft   5,2 

2 stille 777,8 (E) stille klar luft (H) ø ll klar luft (F) øsø laber blandet luft (A) stille klar luft   4,8 

3 ssv 772,8 (E) ssv b klar luft (H) var ll klar luft (F) vsv laber blandet luft (A) ssv b klar luft   3,9 

4 sv 757,2 (E) sv laber grå luft (H) sv stiv b overtrukken luft (F) grå luft (A) vsv b grå luft   3,4 

5 nnv 752,4 (E) nnv m tykke driveskyer (H) vnv laber blandet luft (A) nv b blandet luft   5,1 

6 ssv 754,2 (E) ssv ll grå luft (H) vnv laber blandet luft (F) overtrukken luft (A) var ll grå 

luft 

  4,1 

7 vnv 747,4 (E) vnv laber tykke skyer (H) var ll grå luft (F) grå luft (A) nø m overtrukken 

luft 

  4,4 

8 nnø 744,8 (E) nnø stiv rm klar luft (H) nø m driveskyer (F) nø klar luft (A) n m klar luft   2,6 
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9 ssv 752,4 (E) ssv stiv rm overtrukken luft (H) vnv stiv b klar luft (F) sv rm blandet luft (P) 

ssv stiv m tyk luft med regn og sne (A) ssv u tyk luft med regn og sne 

  1,2 

10 vnv 744,8 (E) vnv rm driveskyer (H) vsv rm tykke driveskyer (F) vnv rm (A) sv m klar luft   2,1 

11 var 746,4 (E) var ll tykke driveskyer (H) sv b tykke driveskyer snebyger (F) sv rm tykke 

driveskyer snebyger (A) var ll tykke driveskyer 

  0,6 

12 sø 750,2 (E) sø b tyk luft (H) var ll tykke driveskyer (F) var sne (A) sø m tyk luft snefog   0,0 

13 nø 757,4 (E) nø m grå luft (H) nø stiv m grå luft (F) nø m grå luft (A) nnø rm blandet luft  -0,3 

14 ssv 754,8 (E) ssv stiv rm tyk luft snefog (H) ønø b overtrukken luft (F) ssø stiv rm tyk luft 

snefog (A) ø stiv u tyk luft snefog 

 -0,6 

15 ønø 764,0 (E) ønø stiv rm klar luft (H) ønø u klar luft (F) ønø klar luft (A) nø m klar luft   0,0 

16 vnv 768,2 (E) vnv én storm tyk luft snuskregn (H) nnv laber overtrukken luft (F) nv m 

overtrukken luft (P) vnv én storm tyk luft snuskregn (A) vnv storm meget hårdt 

vejr tyk luft snuskregn 

  0,0 

17 nv 764,2 (E) nv rm tyk luft (H) nv storm meget hårdt vejr tyk luft snuskregn (D) nv stiv u 

tyk luft (F) nv stiv u tyk luft (A) nv b tyk luft 

  3,7 

18 vnv 771,2 (E) vnv m tyk luft snuskregn (H) vnv ll tyk luft (F) nv laber (A) vnv laber grå 

luft 

  3,9 

19 nv 771,2 (E) nv laber tyk luft snuskregn (H) v b tyk luft snuskregn (A) vnv rm blandet luft   4,0 

20 nnv 772,8 (E) nnv b klar luft (H) nv rm klar luft (D) nv (F) nv m klar luft (A) vnv b klar 

luft 

  3,4 

21 vsv 774,8 (E) vsv m tyk luft snuskregn (H) vsv m overtrukken luft (F) vsv m overtrukken 

luft (A) vnv m tyk luft snuskregn 

  2,2 

22 nnv 771,6 (E) nnv b grå luft (H) vnv m grå luft (F) vnv b grå luft (P) sv m (A) vsv m tyk 

luft 

  4,2 

23 s 768,0 (E) s stiv rm grå luft (H) sv m tyk luft (P) ssv u grå luft (A) ssv stiv rm grå luft   3,5 

24 ssv 764,6 (E) ssv m grå luft (H) ssv stiv rm grå luft (F) ssv m (A) ssv m tyk luft snuskregn   2,4 

25 sv 764,6 (E) sv b tyk luft snuskregn (H) ssv m tyk luft snuskregn (A) sv rm tyk grå luft   2,9 
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26 ssv 764,2 (E) ssv stiv rm tyk luft snuskregn (H) sv rm tyk grå luft (A) sv stiv rm grå luft   3,4 

27 ssv 759,8 (E) ssv m tyk luft snuskregn (H) sv stiv rm tyk luft snuskregn (F) ssv rm tyk luft 

snuskregn (A) ssv stiv b grå luft 

  4,1 

28 sø 754,6 (E) sø stiv rm tyk luft snuskregn (H)ssv stiv b grå luft (A) sv stiv rm tyk luft regn   4,2 

29 ssv 749,8 (E) ssv rm tykke driveskyer (H) ssv stiv rm tyk luft regn (A) ssv m blander luft   4,5 

30 sø 748,0 (E) sø stiv rm grå luft (H) ssv m blandet luft (F) tyk luft (A) ssø stiv rm grå luft   4,1 

 

November 1751 

Temperatur: 2,9 gr. C 

Tryk: 760,6 mm Hg  

 

 vind tryk December 1751 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Christiansborg” i Øresund. Døgnets 

temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund 

af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 ssv 744,8 (E) ssv stiv rm tyk luft snuskregn (H) ssv u grå luft (A) ssv stiv m tyk luft regn   4,4 

2 ssø 754,8 (E) ssø én storm tyk luft regn (H) ssv m blandet luft (D) sø stiv rm overtrukken 

luft (F) ssø én storm tyk luft regn (P) sv u regn (A) ssv rm tykke driveskyer 

  3,7 

3 ssv 750,5 (E) ssv m tykke skyer (H) ssv m tykke driveskyer (F) ssv stiv m (A) ssv m tyk 

luft 

  4,7 

4 vsv 752,4 (E) vsv u tykke skyer (H) sv rm tyk luft snuskregn (D) sø én storm tyk luft regn 

(F) s én storm tyk luft regn (A) vsv rm blandet luft 

  5,2 

5 sv 759,0 (E) sv b tåget luft (H) vsv m blandet luft (F) vsv blandet luft (A) s m tyk luft regn   4,9 

6 sv 751,2 (E) sv m grå luft (H) stille tyk luft (F) sø stiv m grå luft (A) nv m tyk luft regn   4,9 

7 vsv 752,0 (E) vsv m grå luft (H) ssv m tyk luft regn (F) vsv m grå luft (A) vsv b grå luft   4,6 

8 nø 764,8 (E) nø stiv m tyk luft sne og regn (H) stille grå luft (A) nnø rm tyk luft sne og   4,3 
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regn 

9 ønø 776,2 (E) ønø m tykke driveskyer (H) nø rm driveskyer (A) nø rm overtrukken luft   1,4 

10 ønø 773,2 (E) ønø m grå luft (H) nø rm overtrukken luft (F) nø rm (P) ønø (A) nø b grå luft   1,1 

11 nnø 771,2 (E) nnø b overtrukken luft (H) nø b grå luft (F) nø (A) nnø laber overtrukken luft   0,7 

12 nv 774,8 (E) nv ll overtrukken luft (H) ønø laber overtrukken luft (F) var (A) stille grå luft   1,2 

13 var 774,8 (E) var ll grå luft (H) stille grå luft (F) var ll grå luft (P) stille (A) stille grå luft   1,1 

14 ssv 769,8 (E) ssv b grå luft (H) ssø b tyk luft (F) sø rm tyk luft snuskregn (A) sv b grå luft   1,1 

15 sv 765,8 (E) sv m klar luft (H) sv b grå luft (D) sv m (F) sv m klar luft (A) vsv m grå luft   1,1 

16 vsv 757,4 (E) vsv m blandet luft (H) vsv m grå luft (F) nv driveskyer (A) vsv b driveskyer   1,6 

17 nnø 753,6 (E) nnø m grå luft (H) nnø b tykke driveskyer snebyger (F) nø (A) nnø m tyk luft    0,6 

18 ønø 760,2 (E) ønø rm tykke driveskyer (H) ønø rm tyk luft (F) snebyger (A) ønø rm klar 

luft 

 -0,1 

19 var 763,6 (E) var ll tyk luft (H) nnø b klar luft (D) nnø (F) nnv b tåget luft (A) vsv b tyk 

luft 

 -0,1 

20 nv 758,0 (E) nv laber klar luft (H) n m klar luft (F) ønø m (A) nnø laber overtrukken luft  -0,2 

21 vnv 751,2 (E) vnv b grå luft (H) nnv ll overtrukken luft (F) vsv m (A) nø laber blandet luft  -1,4 

22 vnv 752,4 (E) vnv laber klar luft (H) nv laber blandet luft (F) klar luft (A) nv b klar luft  -1,4 

23 vsv 754,8 (E) vsv stiv m grå luft (H) sv m overtrukken luft (F) tyk luft (A) ssv rm tyk luft  -0,3 

24 ssv 740,5 (E) ssv stiv rm tyk luft snuskregn (H) ssv stiv rm tyk luft snuskregn (F) ssv stiv 

rm tyk luft snuskregn (P) ssv m tyk luft og regn (A) ssv m tyk luft og regn 

 -0,2 

25 nø 744,8 (E) nø u tykke driveskyer (H) var ll tyk luft (F) nv snebyger (A) nv u klar luft  -1,4 

26 vnv 744,8 (E) vnv én storm tykke driveskyer (H) sv u tyk luft (D) sv én storm tyk luft 

snebyger (F) nv én storm tykke driveskyer (P) nnv én storm tykke driveskyer (A) 

n én storm klar luft 

 -1,9 

27 nnø 759,4 (E) nnø ll driveskyer (H) nnø m klar luft (A) sv b klar luft (F) vsv laber klar luft  -2,9 
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28 vsv 757,8 (E) vsv m klar luft (H) sv b klar luft (F) vsv m klar luft (P) vsv (A) vsv b klar luft  -3,3 

29 ssø 760,2 (E) ssø b overtrukken luft (H) stille klar luft (F) stille (P) øsø (A) sø m klar luft  -2,8 

30 øsø 762,6 (E) øsø m grå luft (H) sø m overtrukken luft (F) grå luft (A) sø stiv m grå luft  -1,7 

31 øsø 766,2 (E) øsø stiv m grå luft (H) sø stiv m grå luft (F) øsø grå luft (A) øsø stiv b grå luft  -1,4 

 

 

December 1751 

Temperatur: 0,9 gr. C 

Tryk: 758,8 mm Hg  
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Fotografi af Suhmsminde i Øverød (fra Eiler Nystrøm: Fra Nordsjælands Øresundskyst (1938)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

 

 

 

VEJRET I 1752   

 

 

1752 Temperatur 8,4 gr. C.  Varmt år. Nogen vinter, dog uden langvarig kulde. Forårstørke i april. Helt 

usædvanligt varmt i juli og august. Varmt efterår. Stærkt nordlys den 3. oktober. 

 

Januar 

Meget kold.  

Der foreligger ikke oplysninger 

om vind og nedbør, undtagen 

for den 1. 

 

Det var tøvejr fra den 1.-6., 

derefter frost indtil den 23., 

kortvarig tø fra den 24.-27., 

derefter stærk frost. 

 

Der var lavtrykspassager den 4., 

8., 18., 25.-28. med dybt 

lavtryk den 27. (ca. 983 hpa). 

På bagsiden af dette lavtryk 

trængte meget kold luft frem. 

 

Der faldt regn den 1. i 

forbindelse med omslag til tø. 

 

Temperatur: -1,1 gr. C 

Februar 

Meget kold.  

Der foreligger ikke oplysninger 

om vind og nedbør. 

 

Stærk frost fra den 1.-4., 

derefter omslag til tø. Fra den 

13. på ny frost. Fra den 25.-28. 

tøvejr. Den 29. på ny frost. 

 

Lavtrykspassager den 4., 10., 

12., 17., 19. og 27. (ca. 1002 

hpa), derefter opbyggedes et 

højtryk, der allerede den 29. var 

på ca. 1025 hpa. 

 

Temperatur: -1,2 gr. C 

Marts 

Meget varm. 

Der foreligger først vind- og 

nedbøroplysninger fra den 13. 

 

Let frost fra den 1.-4. Mildt 

omkring den 9. Den 16. og 17. 

frost. Fra den 21. meget varmt 

for årstiden. 

 

Fra den 13.-24. NV- og vestlig 

vind, derefter skiftende. 

 

Det blæste med vindstyrke 9 fra 

den 21.-23. 

 

Der var lavtrykspassager den 

13., 15., 21., 24.-27. (den 25. 

var lufttrykket kun ca. 978 hpa.) 

og den 29. 

 

Det var meget højt lufttryk fra 

den 10.-12., især den 11. med 

ca. 1040 hpa. 

 

Der faldt regn den 13., 20. og 

26. (i VNV-vind). Den 27. faldt 

der sne i NØ-vind og ligeledes 

den 28. i nordenvind. 

 

Temperatur: 3,5 gr. C 
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April 

Normal. 

Det var koldt fra den 6.-13. og 

varmt fra den 23. og måneden 

ud. 

 

Fra den 7.-14. var vinden i NØ, 

derefter i vest og fra den 19. 

skiftende. 

 

Meget solskinsvejr. 

 

Der faldt regn den 1. og 3. 

Derefter faldt der først nedbør 

den 5. maj. 

 

Temperatur: 5,4 gr. C 

Maj 

 

Meget kold.  

Det var koldt fra den 7.-22., 

især omkring den 14. 

 

Vinden var skiftende indtil den 

11., derefter østlig og nordlig til 

den 27. 

 

Det blæste med vindstyrke 9 

den 14. 

 

Der faldt hagl den 7., 10., 11. 

og 26. 

 

Det regnede den 5. efter tørke 

siden den 3. april. 

 

Der var tordenvejr den 27. 

 

Temperatur: 9,8 gr. C 

Juni 

Normal.  

Det var koldt fra den 1.-5. og 

fra den 17.-20. Det var varmt 

fra den 23. og meget varmt den 

29. og 30. 

 

Meget solrig. 

 

Vinden var i SØ fra den 1.-7., i 

vest fra den 13.-19. og i syd og 

SØ fra den 26. og måneden ud. 

 

Det blæste storm den 16. 

 

Der var stærkt tordenvejr den 6. 

og 7. 

 

Det var tørke fra den 20. juni-4. 

juli. 

 

Temperatur: 14,7 gr. C 

 

Juli 

Meget varm. 

Det var meget varmt fra den 1.-

6., varmt fra den 9.-23. og 

meget varmt fra den 25. og 

måneden ud. 

 

Vinden var i øst fra den 1.-5., i 

vest fra den 6.-16., vekslende 

fra den 17.-27. og i NV og NØ 

fra den 28. og måneden ud. 

 

Der faldt regn den 5. efter 14 

dages tørke. 

 

Det var tordenvejr den 5., 6., 

14., 19. og 31. 

 

August 

Helt usædvanlig varm.  

Hedebølge fra den 1.-7., især 

varmt den 3., derefter varmt 

vejr og fra den 15.-24. på ny 

hedebølge, der kulminerede den 

22. Varmt i resten af måneden. 

 

Vinden var skiftende. 

 

Det var tordenvejr den 2., 7., 

14., 16., 17., 24., 26. og 27. 

 

Stærk regn den 8. 

 

Temperatur: 19,2 gr. C 

September 

Meget varm.  

Varmt fra den 1.-7., især den 6., 

og fra den 10.-21. Køligt den 

29. og 30. 

 

Vestlig vind fra den 1.-9., SØ-

lig fra den 10.-13., derefter NV. 

 

Den 6. stærkt tordenvejr. 

 

Den 7.-8. storm. Det blæste 

med vindstyrke 8 den 1. og 22. 

 

Temperatur: 14,4 gr. C 
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Temperatur: 18,4 gr. C 

Oktober 

Meget varm.  

Det var varmt indtil den 19. 

 

Østlig vind fra den 7.-12., 

derefter vestlig. 

 

Højt lufttryk måneden igennem, 

indtil lavtrykspassagen den 30. 

 

Tørke fra den 30. september- 

12. oktober. 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 30. 

 

Stærkt nordlys den 3. 

 

Temperatur: 10,1 gr. C 

November 

Varm.  

Meget varmt den 1. og 2., 

derefter mildt, koldt den 29. og 

30. 

 

Vestenvind indtil den 28., 

derefter nordenvind. 

 

Snebyger den 29. 

 

Det blæste storm den 4.-5., 8., 

10.-11. og 27. 

 

Stormflod ramte Ribe den 4., 

dog stod vandet 1 fod lavere 

end i 1751. 

 

Der var mange skibsforlis i 

stormene fra den 4.-8. både i 

Kattegat og Østersøen. 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 26. 

 

Temperatur: 5,5 gr. C 

December 

Normal.  

Frost fra den 27. og NØ-vind. 

 

Lavtryksmåned. 

 

Vestenvind fra den 10.-24., 

derefter NV-vind. 

 

Tordenvejr den 6. 

 

Sne den 8. og 9. Slud den 17.-

19. Regn den 20. og 21. Den 

23. slud, den 24. regn, den 25. 

slud og den 27.sne. 

 

Det blæste storm den 12., 19.-

20. og den 24. Det blæste med 

vindstyrke 8 den 18. 

 

Juleaften: Efter natlig storm, 

vestlig vind, tøvejr og 

overskyet. 

 

Nytårsaften: Jævn østlig vind, 

overskyet med temperatur 

omkring frysepunktet. 

 

Temperatur: 1,6 gr. C 
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Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender som kilde til ÅRET 1752 

 

ÅRET 1752 

 

Sorø, 27. januar 1752 

 

Ved sørgefesten på Sorø akademi den 26/1 for dronning Louise berettes, at ”Den stærke blæst og regn, som 

indfaldt, hindrede vel den store mængde af tilskuere fra at kunne længe opholde sig ved disse forestillinger, 

ikke desmindre varede illuminationerne indtil ved midnat”. 

 

Messina, 12. december 1751 

 

Det berettes, at man har fanget et havuhyre, som har opslugt en fisker. Dyret var 20 spænd langt og havde en 

forskrækkelig vid flab med 3 rader tænder i den øverste kæbe, som så ud som en sav, item tvende tre spænd 

lange finner ved siderne, foruden én på ryggen, som var meget længere end de tvende andre. Halen var 6 

spænd lang. Bugen var i proportion af kroppen overmåde tyk, og omtrent 14 spænd i omkreds. Det var en 

hun og vejede cantares, hvilket er en vægt af 25 pund, udgjorde følgelig 400 pund. Den anden dag skare 

fiskere dyret op, og fandt i maven, foruden en mængde fisk en halv hovedpande af et menneske, som håret 

sad på endnu, item 2 fødder og en del af rygbenet med ribbenene, som troedes at være lemmer af den 

ulykkelige fisker, som nyligen var blevet opslugt. Af Plinio og andre skribenter vides, at den slags havdyr 

have været bekendte hos de gamle under navn af canes carchariae. Disse dyr ligne en hund med afskårne 

øren og have et langt skæg ligesom en kat eller et tigerdyr. Når de går oppe på landet, slæbe de bagdelen af 

kroppen efter dem, og ere overalt brune, dog findes ved Godthåbs næs, udi det Magellandske stræde etc. 

også sorte, grå og spraglede. 

 

Waldenburg i det Hohenlohiske, 12. marts 1752 

 

I dag henimod aften klokken ved 6 slet har man set følgende fænomen: Der viste sig i luften en ildkugle ca. 

så tyk som tvende knyttede næver og noget fyldigere end et kvarter af Månen, som i en hast nedslog sig til 

jorden og formerede i det samme en ildstråle. Kuglen faldt ned til jorden, men strålerne droges op på 

firmamentet igen, hvor den stod i en liden stund i skikkelse af en kårdeklinge, forandredes siden i form af en 

slange og kort derefter til en pisk, hvornæst luen falmede og blev hvid. Den snoede sig først som 

høvlespåner, dernæst som hebræiske bogstaver, siden som et latinsk M og omsider som et latinsk V og H, 

men til sidst da tusmørket påkom, har man intet mere kunnet se deraf. Ca. ½ kvarters tid efterat denne 
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formeldte ildkugle var falden ned til jorden, har man hørt et temmelig stærkt tordenskrald, ligesom et 

kanonskud. 

 

Til Syndringen, 1½ mil herfra, har man haft samme syn, og desforuden har man observeret, at dér 

formeredes luften ligesom adskillige med kryds-hvælvinger forsynede kirker, og deriblandt én som var 

større end de andre. 

 

København, 7. april 1752 

 

Der meldes om et usædvanligt jordskælv i Stavanger den 16/3 kl. 23. 

 

København, 1. maj 1752 

 

I løverdags gjorde de unge højkongelige herskaber atter en spaseretur fra Christiansborg til Rosenborg, hvor 

de kgl. højheder, prinsesserne Sophie Magdalena og Vilhelmina Carolina, lod sig løfte af vognen og 

promenerede til fods i haven. 

 

København, 26. maj 1752 

 

I Vesterbøl udi Rinds herred i Viborg stift er en Claus Mogensen død 108 år gl., som af stedets nuværende 

og forrige kirkebøger ses. Han var født i 1644. I 1664 blev han rytter, i 1686 kom han i ægteskab med sin 

nulevende enke, i 1687 fik han en gård i fæste udi Klostrup. 

 

Skien, 19. juni 1752 

 

Den 17/6 kl. 13 var her et meget farligt vejrlig og et overmåde stærkt tordenslag og lynild med haglnedslag. 

Der var småregn til kl. 22. 

 

Her har ellers udi dette forår til denne tid været meget koldt og fugtigt vejrlig, så at man måtte have varme 

udi kakkelovnene, om man skulle begå sig for kulde, hvilket ikke i mands minde kan erindres at være sket 

på denne årets tid. 

 

Korsør, 6. juli 1752 
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Ved den nye dronnings landgang den 5/7 kl. 18 var vejret stille. 

 

 

Rotterdam, 7. juli 1752 

 

I dag er den første fanger med 27 tdr. sild på grund af den stændige søndenvind efter 10 dages sejlads først 

til Vloerdingen ankommen, og tønden er bleven solgt for 163 gylden. 

 

Christiansand, 21. juli 1752 

Der omtales en storm fra VNV nogle dage forud for den 12. juli mellem Mandal og Christiansand. 

 

København, 11. august 1752 

 

Fra Altona berettes, at formedelst ideligt regnvejr i denne høstens tid har kornet der i egnen taget mærkbar 

skade. 

 

København, 18. august 1752 

 

Fra Tønningen meldes, at der i egnen havde på en 6 ugers tid været så usædvanligt et regnvejr, som ingen 

kunne mindes at have oplevet, og hvorunder de opkastede dæmninger vare på store strækninger nedfaldne, 

som havde fyldt gravene og gjort vejene tildels impracticable foruden anden skade, der var sket på hø og 

sæd. Foruden disse uheld var for nogle dage siden udi den østre part af landet faldet en forskrækkelig hagl, 

bestående af dels langagtige, dels tre- og firkantede stykker is, som en halv finger stor, og det med sådan 

force, at den havde slået blade og bark ned fra træerne etc. 

 

Sct. Petersborg, 11. august 1752 

 

Professor Kratzenstein sejler fra Arkhangelsk.  

 

røsiR ertsØ, tsugua .16 1752 

 

Den 7/8 skete to hårde tordenslag, hvilket i mands minde ikke  ås hårde her har været hørt. Det første slog 

ned i et stort lindetræ, som blev revet op med rode. Det andet slag slog ned i et bjerg, hvorved en del brød i 

stykker og kastede stene omkring på jorden, hvorved en temmelig stor græseng blev fordærvet. 
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København, 1. september 1752 

 

Hr. professor Kratzenstein er med de i disse dage her på rheden ankomne russiske skibe arriveret fra 

Archangel og har gjort sin visit hos adskillige lærde og personer af distinction her i staden. 

 

Glykstad, 8. september 1752 

 

Denne stad og egn, som i fjor tog så stor skade ved vandflod, blev i går eftermiddag klokken ved 3 slet, atter 

truet med oversvømmelse. Vandet løb ved et temmelig hårdt nordvestenvejr så højt op, at det nåede 

halvniende fod over den ordinære flod og stod allerede lige med den såkaldte Reth-hügel her ved Nyporten 

og tugthuset. Indbyggerne her i staden blev derved alarmerede og gjorde de fornødne anstalter. Garnisonen 

var allerede forsamlet på Allarmpladsen og skød til signal for indbyggerne udi marsklandene nogle 

kanonskud på volden. Dog er så vidt man véd ikke sket nogen skade udover på de nyligt tildigede 

fæstningsværker, hvor noget af den løse jord er bortskyllet, og noget af muren ved det islandske pakhus er 

nedrevet.  

 

Kragerø (i Norge), 9. september 1752 

 

Her har været et stærkt tordenvejrlig og regn, som har vedvaret fra den 17. august indtil den 25. august, uden 

ophold nat og dag. Overalt er det mærkværdigste; nemlig den 19. august, tog lynilden alle vinduer med bly 

og rammer fra en bondegård Farssjø kaldet i Sannikedale sogn 5 fjerdingsvej her fra staden, gjorde dog ej 

mere skade. Men den 23. august blev en gård i Drangedal sogn, Søngiusdal kaldet, 5 mile her fra byen, 

ynkelig overskyllet med vand, da en dam brækkede, der havde dette steds indbyggeres tømmerbrug inde i 

samme vandflod brækkede så stærkt an, at sten som lå i elven (og som der skal 16 heste til at trække) tillige 

med sten og grus, oversvømmede gården, således at hvor der var en dyb dal, er nu højere end der husene 

stod på det højeste af gårdens part; folkene måtte retirere sig af huset for vand, samt redde deres kreaturer til 

de høje klipper. 

 

København, 18. september 1752 

 

Fra Slesvig berettes, at den for nogen tid siden ommeldte kvindes-person, som under det antagne navn hr. 

Dücker og udi mandsklæder havde opholdt sig en tid lang der i byen, var den 11. september udad sin arrest 

på rådhuset sammesteds udi sit eget køns tilhørende klæder blevet transporteret til tugthuset i Glykstad, hvor 

hun ventelig vil få stunder til at gøre remarquer over verdens foranderlige tilstand. 
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Hamborg, 19. september 1752 

 

I anledning af det uophørlige regnvejr, hvis lige i mands minde ikke har været i denne egn… 

Halle, 15. september 1752 

 

Sidstafvigte nat havde vi her en vældig storm, hvorved det uagtet den kolde vind i førstningen lynede heftig 

udi sønden. Omsider blev man tegn var på himmelen: lige førend klokken slog 2 åbnedes himlen her over 

byen, og af den lyse åbning skød en kugle frem, som syntes for øjnene at være engang så stor som et 

menneskehoved. Omkring kuglen var ildluer, men i enden havde den en lang hale, hvoraf den del nærmest 

ved kuglen så ud som ild, den anden dernæst var blodrød, og den tredje part, som nåede op i åbningen. 

Ligesom kuglen selv skød ildluer fra sig, så foer der gnister ud af den del næst ved kuglen. Den foer fra 

vester til øster langsomt henover byen, og blev borte fra vore øjne lige over kirkegården 

 

Stavangerområdet, 16. september 1752 

 

Den 14/9 kl. 11-12, da det 3 uger tilforn uafladigen havde været stærk storm med bestandig torden, lynild og 

regn, så kornet, som allerede var sat på staufen groede ud igen og blev fordærvet, begyndte det med en 

forskrækkelig regn, lynild og grasselig torden, som endte med et skybrud med hagl, så stærk og så tyk, at 

man uden overdrivelse ikke ud af vinduet kunne se de træer, som stod tæt ved uden for i haven her på 

kongsgården, ligesom et snevejr, men noget tykkere. Haglene var af almindelig størrelse, men nogle havde 6 

andre 4 stråler som en vægters morgenstjerne. Æbler og pærer, som hang i træerne, og endnu ikke var 

modne, blev ikke alene sammen med bladene slået af, men også kløvede i mange dele. To af mine 

soldaterlægder brændte ganske op ved lynild. Den slette høst forudsiger os et dyrt og farligt år tillige med 

blodsot og andre sygdomme, der følger deraf, at den gemene mand, som desuden her er i den største armod, 

spiser det rå og fordærvede korn. En tønde rug gælder nu 15 mark, og en tønde malt 2 rdr. 

 

Skien, 16. september 1752 

 

Fra Tind i Øvretelemarken i Christiansands stift; har man i disse dage haft den ulykkelige tidende, at 8 fulde 

bøndergårde med jord og husbygninger og 4 husmandspladser med bygninger, er formedelst det våde vejrlig 

ved fjeldskred borttagne, hvorved nogle mennesker, bestående af mand, hustru og børn, tillige er omkomne 

og med jorden bortskyllede. 

 

København, 18. september 1752 

 

Den 4. september om aftenen kl. ca. 8 gik henimod Østerport vagthavende løjtnant Pingel fra det lollandske 
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regiment op på Volden for at visitere sine poster, og da han kom til den første post ved den såkaldte 

Kongens nye Mølle, for at observere den sammesteds posterede skildervagt, kom han i mørket for nær til 

bemeldte mølle, som formedelst stille vejr gik meget sagte, så han derudover af en møllefløj blev ramt 

således i tindingen, at hele hjerneskallen derved blev flakt, hvoraf han den følgende morgen måtte opgive sin 

ånd.  

 

København, 25. september 1752 

 

Fra den 16/9-23/9 er her i staden copulerede 10 par; fødte 25 drenge og 20 pigebørn, tilsammen 45; døde 13 

mand, 10 kvinder, 13 drenge, 12 piger, tilsammen 48. Der er således 3 flere døde end fødte. De døde ere 

henrykkede på følgende måder: alderdom 4, brystsyge 3, blodgang 4, durchlob 2, dødfødt 1, hidsig feber 1, 

mavepine 1, slag 19, svindsot 6, tærende syge 4, ulykkelig hændelse 1, vattersot 2. 

 

 

 

Ribe, 8. november 1752 

 

Den 4/11 om eftermiddagen rejste sig en stærk storm af SV, som kontinuerede den ganske aften, men 

allerstærkest om natten, da Vesterhavet med force omringede denne by, og vandet gik op til skibsbroen, dog 

var floden en fod mindre end afvigte år; den 5/11 var vinden i NV, stormen kulminerede med regn og hagl. 

 

København, 10. november 1752 

 

Både ved Nord- og Østersøen haves adskillige tidender om forlis, som det i disse dage værende stormvejr 

har forårsaget. 

 

London, 14. november 1752 

 

I fredags havde vi her så vældig en storm og med så stærk regn, at mange skibe er blevet beskadiget. 

 

Sct. Petersborg, 5. december 1752 

 

Efterat drivisen havde den 1/12 indfundet sig på Neva-strømmen, så er Store Neva dagen efter om aftenen 

kl. 19-20, og Lille Neva samme dag om morgenen tillige blevet tillagt med is. 
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Leipzig, 16. december 1752 

 

I overgårs nat havde vi her et heftigt uvejr med storm, hagl, stærk regn og lynild og forfærdeligt tordenslag. 

 

 

København, 18. december 1752 

 

Med den botaniske have som monarken til almindelig nytte vil lade anlægge, skal efter forlydende, gøres 

begyndelse næstkommende forår, og det under direktion af hr. doctor Øder, men stedet, hvor samme skal 

anlægges, er endnu ikke så bekendt, at derom noget med vished kan meddeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

 

 

 

 

 

 vind tryk Januar 1752 

Vejrlig observationer fra snauen ”Færøe” fortøjet i Flåden. Døgnets temperatur er 

skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Run-

detårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 sv 759,5 (E) sv b tyk luft med regn (H) sv b tyk luft med regn (D) regn (F) regn  0,8 

2  751,1   0,8 

3  751,1   1,0 

4  746,1   1,7 

5  751,9   1,1 

6  761,1   1,1 

7  762,3  -1,3 

8  744,3   1,5 

9  744,3  -0,6 

10  754,9  -0,7 

11  761,3  -1,0 

12  766,1  -2,5 

13  752,3  -1,7 

14  756,1  -3,4 

15  759,9  -4,2 
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16  753,9  -1,7 

17  752,7  -0,7 

18  742,3   1,2 

19  744,9  -1,3 

20  758,7  -3,5 

21  757,3  -1,7 

22  750,3  -1,7 

23  756,1  -3,8 

24  751,1   0,2 

25  744,5   1,1 

26  742,3   2,7 

27  737,3   1,1 

28  741,7  -1,7 

29  747,7  -4,8 

30  754,9  -4,8 

31  760,3  -6,7 

 

Januar 1752: 

Temperatur: -1,1 gr. C 

Tryk: 752,2 mm Hg 

 

 vind tryk Februar 1752 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

 

temp. 
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1  758,3  -4,0 

2  753,7  -4,8 

3  753,7  -6,2 

4  750,3  -4,4 

5  749,9  -0,5 

6  758,3  -0,8 

7  756,9  -0,4 

8  765,7  -0,8 

9  760,5   0,9 

10  757,3   1,0 

11  762,3   0,9 

12  754,9   2,0 

13  759,9  -1,9 

14  763,7  -3,0 

15  765,3  -0,5 

16  759,1  -2,0 

17  754,1  -0,6 

18  767,3  -3,1 

19  758,7  -1,4 

20  762,3  -0,1 

21  764,1  -0,5 

22  764,1  -0,8 

23  763,7  -1,3 
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24  764,9  -1,3 

25  762,3   0,1 

26  759,9   0,0 

27  752,3   0,9 

28  764,1   0,1 

29  768,7  -1,8 

 

Februar 1752: 

Temperatur: -1,2 gr. C 

Tryk: 759,9 mm Hg 

 

 vind tryk Marts 1752 

Vejrlig observationer fra snauen ”Færøe” til ankers på Københavns rhed 13/3-

17/3, sejlads mod Nyborg (syd om Sjælland)17/3-26/3, på Nyborg rhed 27/3-

31/3.. Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er 

korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1  762,7  -0,3 

2  761,1   0,8 

3  769,9  -0,7 

4  768,7  -0,5 

5  767,3   1,1 

6  769,9   1,1 

7  768,5   1,0 

8  770,1   2,8 
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9  760,3   4,1 

10  774,9   3,1 

11  780,3   1,8 

12  774,5   3,5 

13 vnv 759,5 (E) vnv laber tyk luft regn (P) vnv b blandet luft (A) vnv b blandet luft  2,3 

14 vnv 762,7 (E) vnv laber klar luft (H) vnv b blandet luft (F) klar luft (A) vnv laber klar luft  2,5 

15 sv 752,3 (E) sv m blandet luft (H) vnv laber klar luft (F) vsv klar luft (A) nv m blandet 

luft 

 1,8 

16 nnv 752,7 (E) nnv m blandet luft (H) nv m blandet luft (F) blandet luft (A) nv laber klar luft  0,1 

17 nnv 767,3 (E) nnv stiv b klar luft (H) nv laber klar luft (F) nv blandet luft (A) nnv b klar 

luft 

-0,3 

18 vnv 769,9 (E) vnv stiv m blandet luft (H) nnv b klar luft (F) klar luft (A) vnv rm blandet luft  1,2 

19 vnv 768,7 (E) vnv b tyk luft (H) vnv rm blandet luft (F) vnv b tyk luft (A) vsv b tyk luft  2,1 

20 vnv 758,3 (E) vnv m blandet luft (H) vsv b tyk luft regn (F) vnv regn (A) v stiv b tyk luft  3,5 

21 v 749,1 (E) v stiv rm tyk luft (H) v stiv b tyk luft (P) vnv stiv u (A) vnv stiv u blandet luft  7,0 

22 v 752,7 (E) v rm tyk luft (H) vnv stiv u blandet luft (P) u regn (A) vnv stiv u blandet luft  5,0 

23 nnv 752,3 (E) nnv stiv u klar luft (H) vnv stiv u klar luft (A) vsv mest stille blandet luft  5,5 

24 v 744,9 (E) v rm blandet luft (H) vsv mest stille blandet luft (D) regn (A) ssv b tyk luft  8,3 

25 sv 733,3 (E) sv stiv m tyk luft (H) ssv b tyk luft (F) vsv b blandet luft (A) sv b blandet luft  6,2 

26 vnv 737,3 (E) vnv b blandet luft (H) sv b blandet luft (P) sø m regn (A) øsø m tyk luft regn  7,7 

27 nø 737,3 (E) nø stiv rm tyk luft snebyger (H) ønø rm tyk luft (A) n stiv rm tyk luft snebyger  6,6 

28 n 750,7 (E) n laber tyk luft (H) n stiv rm tyk luft snebyger (F) tyk luft (A) sø laber klar 

luft 

 7,2 

29 øsø 746,5 (E) øsø rm tyk luft (H) sø laber klar luft (F) øsø rm tyk luft (A) øsø rm tyk luft  8,3 
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30 ssv 744,9 (E) ssv laber tyk luft regn (H) øsø rm tyk luft (D) regn (A) ssv laber tyk luft regn  8,5 

31 stille 749,9 (E) stille regn (H) stille tyk luft regn (F) nv laber tyk luft regn (A) stille regn  7,2 

 

 

 

Marts 1752: 

Temperatur: 3,5 gr. C 

Tryk: 758,7 mm Hg 

 

 vind tryk April 1752 

Vejrlig observationer fra snauen ”Færøe” på Nyborg rhed 1/4-18/4 og fra 

fregatten ”Søeridderen”i Øresund 19/4-30/4. Døgnets temperatur er skønnet for 

hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. 

Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 øsø 762,3 (E) øsø b blandet luft (H) stille regn (F) nø laber tyk luft (A) øsø b blandet luft 5,2 

2 øsø 763,7 (E) øsø m klar luft (H) øsø b blandet luft (F) ssø m klar luft (A) øsø stiv m klar 

luft  

5,5 

3 sø 750,7 (E) sø laber tyk luft regn (H) øsø stiv m klar luft (F) blandet luft (A) nv b klar luft 4,5 

4 sv 744,5 (E) sv b blandet luft (H) nv b klar luft (F) sv b blandet luft (A) stille blandet luft 5,0 

5 sv 749,5 (E) sv laber blandet luft (H) stille blandet luft (F) sv (A) vsv laber blandet luft 5,0 

6 stille 752,3 (E) stille klar luft (H) stille klar luft (F) sv laber klar luft (A) nv laber tyk luft 2,0 

7 nø 752.7 (E) nø laber blandet luft (H) nv laber tyk luft (F) tyk luft (A) nv laber blandet luft 2,1 

8 nv 752,3 (E) nv b blandet luft (H) nv b blandet luft (F) nv b blandet luft (A) nv b klar luft 2,5 

9 vnv 759,9 (E) vnv laber blandet luft (H) nv laber blandet luft (F) vnv (A) stille blandet luft 2,1 

10 nø 766,1 (E) nø laber blandet luft (H) stille blandet luft (F) vnv laber blandet luft (A) stille 

blandet luft 

2,5 
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11 nnø 762,3 (E) nnø stiv b blandet luft (H) nnø laber blandet luft (F) nnø b blandet luft (P) 

nnø 

2,3 

12 nnø 759,9 (E) nnø laber klar luft (H) nnø stiv b blandet luft (F) nø laber klar luft (A) nø stiv 

b klar luft 

3,2 

13 nø 765,7 (E) nø stiv b klar luft (H) nø stiv b klar luft (F) nø klar luft (A) nø laber klar luft 3,0 

14 nø 766,1 (E) nø mest stille klar luft (H) stille klar luft (F) vnv (A) øsø laber blandet luft 3,7 

15 sv 763,9 (E) sv blandet luft (H) øsø laber blandet luft (F) sv klar luft (A) stille klar luft 4,7 

16 nv 764,1 (E) nv stiv b blandet luft (H) stille klar luft (F) klar luft (A) nv stiv b blandet luft 4,7 

17 nv 761,1 (E) nv rm klar luft (H) nv stiv b blandet luft (F) nv rm (A) vnv b blandet luft 5,6 

18 v 762,3 (E) v m blandet luft (H) vnv b blandet luft (F) blandet luft (A) v laber blandet luft 5,8 

19 sø 754,9 (E) sø laber klar luft (H) vnv laber klar luft (F) klar luft (A)stille klar luft 6,5 

20 var 750,3 (E) var b tyk luft regn (H) stille klar luft (F) sø blandet luft (A) nv m klar luft 6,5 

21 nv 759,1 (E) nv b blandet luft (H) nv m klar luft (F) nnv b blandet luft (A) stille klar luft 5,8 

22 var 764,3 (E) var ll blandet luft (H) stille klar luft (D) ssø tåget luft (A) stille blandet luft 6,6 

23 ssø 762,3 (E) ssø b klar luft (H) stille blandet luft (F) øsø laber klar luft (A) øsø laber 

blandet luft 

7,2 

24 ønø 757,3 (E) ønø stiv b klar luft (H) ønø stiv b klar luft (F) øsø b blandet luft (A) stille klar 

luft 

8,1 

25 stille 757,7 (E) stille blandet luft (H) stille klar luft (F) stille blandet luft (A) nnv b klar luft 9,7 

26 nv 757,7 (E) nv b tåget luft (H) nnv b klar luft (F) nnv ll tåget luft (A) nv stiv b klar luft 9,6 

27 nv 765,9 (E) nv rm klar luft (H) nv stiv b klar luft (F) nø rm klar luft (A) nnv b klar luft 7,6 

28 var 766,7 (E) var ll blandet luft (H) vnv b klar luft (F) blandet luft (A) vnv b blandet luft 7,1 

29 vnv 764,3 (E) vnv rm diset luft (H) nv b blandet luft (F) nv m diset luft (A) nv b klar luft 8,1 

30 nnø 764,9 (E) nnø laber klar luft (H) nv b klar luft (F) n b klar luft (A) stille blandet luft 9,1 
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April 1752: 

Temperatur: 5,4 gr. C 

Tryk: 759,5 mm Hg 

 

 vind tryk Maj 1752 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Søeridderen” i Øresund. Døgnets temperatur 

er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på 

Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 øsø 762,7 (E) øsø stiv b klar luft (H) sø laber klar luft (F) øsø (A) øsø stiv m blandet luft 10,2 

2 øsø 760,3 (E) øsø laber klar luft (H) øsø stiv m blandet luft (F) øsø (A) øsø laber klar luft 11,4 

3 v 757,3 (E) v b blandet luft (H) øsø laber klar luft (F) blandet luft (A) vnv b blandet luft 11,8 

4 nnv 757,3 (E) nnv b klar luft (H) vnv b blandet luft (F) nø m klar luft (A) nnv laber klar luft 11,3 

5 ssv 754,9 (E) ssv b driveskyer (H) sv laber klar luft (F) blandet luft (A) sv rm tyk luft regn 10,3 

6 var 748,7 (E) var ll regnbyger (H) ssv rm tyk luft regn (F) tordenluft (A) vsv b blandet luft 10,0 

7 s 748,7 (E) s 3 rm driveskyer og haglbyger (H) sø m blandet luft (F) s 3 rm driveskyer 

(A) ssv m driveskyer og haglbyger 

  9,5 

8 øsø 754,9 (E) øsø b overtrukken luft (H) sø m klar luft (P) var regn (A) vsv laber blandet 

luft 

  9,4 

9 s 757,3 (E) s stiv b diset luft (H) vsv laber blandet luft (A) sø stiv rm overtrukken luft   9,4 

10 var 754,5 (E) var ll tyk luft regnbyger (H) ssø stiv rm grå luft (F) vsv laber grå luft 

regnbyger (A) sv b tykke driveskyer og haglbyger 

  9,2 

11 sv 758,5 (E) sv rm tykke driveskyer iblandt med haglbyger (H) ssv m tykke driveskyer og 

haglbyger (F) sv rm tykke driveskyer iblandt med haglbyger (A) vnv b 

driveskyer 

  8,8 

12 sø 760,5 (E) sø b blandet luft (H) vnv b driveskyer (F) var ll (A) ssø m overtrukken luft   8,2 

13 nø 749,9 (E) nø stiv rm tyk luft (H) øsø m overtrukken luft (F) nø stiv rm tyk luft (A) nnø 

2 rm tyk luft regn 

  8,4 



 

65 

 

14 n 752,7 (E) n stiv u tyk luft regn (H) nv u tyk luft regn (F) stiv u regn (A) nnø m grå luft   6,5 

15 nnø 757,3 (E) nnø stiv b grå luft (H) nnø m grå luft (F) nv m driveskyer (A) nnø laber grå 

luft 

  7,7 

16 stille 752,3 (E) stille grå luft (H) n laber grå luft (F) stille grå luft (A) var ll blandet luft   7,5 

17 sø 753,9 (E) sø b blandet luft (H) ssø laber klar luft (F) var klar luft (A) ø stiv rm grå luft   8,8 

18 øsø 750,7 (E) øsø b tyk luft snuskregn (H) ø stiv rm grå luft (A) ssø b tyk luft snuskregn 10,0 

19 vnv 754,9 (E) vnv b blandet luft (H) vnv laber grå luft (F) vnv grå luft (A) vnv b blandet 

luft 

  9,3 

20 var 759,9 (E) var ll blandet luft (H) sv mest stille grå luft (F) vsv ll (A) vsv laber blandet 

luft 

  9,3 

21 nnø 766,1 (E) nnø b blandet luft (H) sv laber blandet luft (F) nnv b (A) nø b blandet luft 10,2 

22 ønø 769,9 (E) ønø laber diset (H) ønø b blandet luft (F) ønø laber diset luft (A) ønø ll diset 

luft 

10,0 

23 nø 772,3 (E) nø ll diset luft (H) ø ll diset luft (D) var ll (F) ø ll diset luft (A) stille klar luft 10,7 

24 nv 762,3 (E) nv m diset luft (H) stille klar luft (F) vnv diset luft (A) nv m og laber diset 

luft 

11,8 

25 var 757,3 (E) var stiv b blandet luft (H) var ll diset luft (A) nnø stiv m tykke driveskyer 12,2 

26 var 758,7 (E) var b iblandt både regn - og haglbyger (H) ønø stiv rm tykke driveskyer regn 

- og haglbyger (F) ønø m tykke driveskyer (A) ønø b tykke skyer regnbyger 

10,2 

27 nv 759,9 (E) nv stiv m blandet luft (H) nø m klar luft (P) nnø stiv m tordenluft (A) nø stiv 

m tyk luft regn, torden og lynild 

  9,5 

28 var 761,9 (E) var laber tykke skyer regnbyger (H) ø b regn (A) ssv laber blandet luft 10,0 

29 ssv 766,5 (E) ssv b tordenskyer (H) stille klar luft (F) sv ll tordenskyer (A) øsø b klar luft 10,7 

30 sø 766,9 (E) sø b klar luft (H) stille klar luft (F) sø b klar luft (P) sø b (A) ssv b tordenluft 10,9 

31 sv 767,3 (E) sv laber diset luft (H) sv stiv b tyk luft regn (F) sv regn (A) sv laber diset luft 11,4 

 

Maj 1752: 



 

66 

 

Temperatur: 9,8 gr. C 

Tryk: 758,6 mm Hg 

 

 vind tryk Juni 1752 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Søeridderen” i Øresund 1/6-8/6 og fra ”Blaa 

Heyren” på Københavns rhed 9/6-30/6. Døgnets temperatur er skønnet for hele 

Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. 

Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 ssø 760,5 (E) ssø rm blandet luft (H) sø b diset luft (F) ssø diset luft (A) ssø m tyk luft regn 11,8 

2 sø 756,5 (E) sø stiv rm tyk luft regn (H) ssø m tyk luft regn (F) grå luft (A) sv b blandet 

luft 

12,0 

3 sø 757,3 (E) sø b overtrukken luft snuskregn (H) ssø laber overtrukken luft (F) stille 

overtrukken luft snuskregn (A) ssø b blandet luft 

12,2 

4 vsv 760,5 (E) vsv m driveskyer (H) ssø laber blandet luft (F) vsv b (A) vnv laber klar luft 12,8 

5 var 766,1 (E) var ll blandet luft (H) vnv laber klar luft (F) var ll klar luft (A) ø b klar luft 12,4 

6 sø 763,9 (E) sø 2 rm klar luft (H) øsø m klar luft (F) sø rm klar luft (A) øsø 3 rm 

overtrukken luft med stærk lynild 

14,3 

7 sø 759,5 (E) sø b tykke skyer torden og lynild (H) øsø 3 rm overtrukken luft med stærk 

lynild (F) sø b tyk luft regn (A) stille blandet luft 

15,3 

8 stille 756,3 (E) stille overtrukken luft (H) stille blandet luft (F) ssv ll blandet luft (A) nv 

laber overtrukken luft med snuskregn 

16,3 

9 vnv 757,7 (13) vnv stiv b blandet luft (01) nv b blandet luft (09) vnv (18) nv m klar luft 15,0 

10 var 760,7 (13) var b klar luft (01) var m klar luft (09) sø laber regn (19) øsø laber klar luft 12,8 

11 ssø 758,1 (13) ssø m småregn (01) sø laber klar luft (10) sø b regn (21) v laber klar luft 13,4 

12 ssø 759,5 (13) ssø m blandet luft (01) v laber klar luft (10) ssø laber blandet luft (21) ssø b 

blandet luft 

14,2 

13 vsv 754,5 (13) vsv stiv b regn (01) s b regn (06) sv (08) sv stiv b regn (17) sv b blandet luft  15,5 
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14 v 760,3 (13) v b blandet luft (01) sv b blandet luft (17) stiv b blandet luft (21) sv stiv b 

blandet luft 

14,3 

15 vsv 762,9 (13) vsv b klar luft (01) vsv stiv b blandet luft (09) v b blandet og overtrukken 

luft (19) vsv stiv b blandet luft regnbyger 

14,0 

16 vnv 760,5 (13) vnv én storm med regn (01) nv stiv kuling blandet luft regnbyger (09) nv 

stiv kuling blandet luft regnbyger (18) vnv mådelig kuling klar luft 

12,4 

17 vnv 758,5 (13) vnv mådelig kuling klar luft (01) vnv mådelig kuling klar luft (15) vnv 

mådelig kuling klar luft (17) vnv m blandet luft regnbyger 

11,8 

18 nv 761,5 (13) nv stiv kuling overtrukken luft (01) nnv m blandet luft regnbyger (18) nv 

stiv kuling blandet luft 

11,7 

19 nnv 764,1 (13) nnv b blandet luft regnbyger (01) nv b blandet luft regnbyger (08) vnv b 

blandet luft regnbyger (21) nnv b blandet luft 

11,8 

20 stille 765,3 (13) stille klar luft solskinsvejr (01) nnv b blandet luft (08) nnø (21) sv ll klar 

luft 

12,5 

21 sv 766,1 (13) sv b klar luft (01) sv ll klar luft (09) s b blandet luft (21) sø laber og stille 

klar luft 

14,2 

22 ssø 764,5 (13) ssø laber klar luft (01) ssø laber og stille (09) ssø (21) ssø mest stille klar 

luft 

14,7 

23 nv 764,9 (13) nv laber og stille varm klar luft (01) øsø mest stille klar luft (09) ønø laber 

klar luft (20) nv laber og stille klar luft 

16,4 

24 n 767,3 (13) n mest stille klar luft (01) n laber og stille klar luft (09) nnø laber og stille 

klar luft (21) nø laber og stille klar luft 

17,2 

25 var 766,1 (13) var mest stille klar luft (01) ø laber og stille klar luft (08) var mest stille klar 

luft (21) nø laber og stille klar luft 

18,4 

26 sø 765,5 (13) sø laber og stille klar luft (01) ø laber og stille klar luft (10) ssø laber og 

stille klar luft (20) s laber og b klar luft 

17,9 

27 ssø 766,1 (13) ssø b klar luft (01) sv laber og b klar luft (04) sø (08) ssv laber og b klar luft 18,0 

28 ssø 762,3 (13) ssø b klar luft (01) sø b klar luft (09) ssø b klar luft (22) ssø m blandet luft 18,4 

29 ssø 762,9 (13) ssø laber og stille blandet luft (01) sø laber og stille blandet luft (08) ssø 19,4 
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laber og stille blandet luft (21) ssv b klar luft 

30 ssø 762,3 (13) ssø m klar luft (01) s b klar luft (10) klar luft (22) ssø stiv kuling klar luft 19,3 

 

Juni 1752: 

Temperatur: 14,7 gr. C 

Tryk: 761,7 mm Hg 

 

 vind tryk Juli 1752 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Søeridderen” i Øresund. Døgnets temperatur 

er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på 

Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 øsø 762,3 (E) øsø stiv rm diset luft (D) øsø b diset luft (F) diset luft (A) øsø m diset luft 19,4 

2 sø 764,1 (E) sø stiv b diset luft (H) øsø b diset luft (F) sø b diset luft (A) ø laber diset luft 20,0 

3 sø 762,7 (E) sø ll diset luft (H) nø laber diset luft (F) sø laber diset luft (A) nø ll diset luft 20,2 

4 nø 758,9 (E) nø stiv m blandet luft (H) nø ll diset luft (F) sø b (A) var ll ll overtrukken luft  20,4 

5 var 754,7 (E) var laber tordenskyer og regnbyger (H) øsø b overtrukken luft (F) øsø b 

tordenluft regnbyger (A) stille overtrukken luft 

19,9 

6 sv 749,9 (E) sv m tykke skyer regnbyger (H) sv laber overtrukken luft (F) sv b tykke 

skyer tordenregnbyger (A) vnv stiv rm driveskyer 

18,0 

7 nv 752,1 (E) nv stiv rm tykke driveskyer regnbyger (H) v stiv 2 rm tykke driveskyer 

regnbyger (F) sv stiv 2 rm iblandt tykke driveskyer og regn (A) vsv m driveskyer 

14,9 

8 nv 754,9 (E) nv b blandet luft (H) vsv m driveskyer (F) nv m klar luft (A) nv b 

tordenskyer 

15,5 

9 sv 758,7 (E) sv b tordenluft (H) var laber tordenskyer (F) ssø ll diset luft (A) øsø b grå luft 17,2 

10 sø 756,1 (E) sø ll tordenluft (H) øsø b grå luft (F) stille blandet luft (A) sv m tyk luft regn 18,4 

11 sv 756,5 (E) sv b blandet luft (H) sv stiv b tyk luft (F) sv m driveskyer (A) sv b blandet 18,4 
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luft 

12 vsv 757,1 (E) vsv stiv 2 rm driveskyer regnbyger (H) sv rm blandet luft (A) stille klar luft 17,2 

13 var 759,9 (E) var ll tordenluft (H) stille klar luft (F) stille (A) ssø laber overtrukken luft 18,4 

14 var 755,3 (E) var laber tyk luft regn torden og lynild (H) ssø laber overtrukken luft (F) var 

laber tyk luft regn torden og lynild (A) nnv laber tyk luft snuskregn 

18,3 

15 nnv 754,5 (E) nnv b tordenluft (H) n laber tyk luft snuskregn (F) nnv b (A) stille blandet 

luft 

18,0 

16 sv 752,3 (E) sv laber overtrukken luft (H) stille blandet luft (F) ssv (A) stille tordenluft 17,3 

17 nnv 752,3 (E) nnv laber tordenluft (H) stille tordenluft (F) nv ll (A) vnv laber tordenluft 17,2 

18 nnø 754,9 (E) nnø laber blandet luft (H) var laber tordenskyer (A) vnv laber tordenluft 16,5 

19 var 756,1 (E) var laber overtrukken luft (H) ssø b tyk luft regn (F) var tyk luft og regn med 

torden og lynild (A) øsø laber overtrukken luft 

18,4 

20 vnv 756,1 (E) vnv b tordenluft (H) sø laber grå luft snuskregn (F) sv (A) sø laber tordenluft 18,5 

21 sø 758,0 (E) sø stiv b tordenskyer (H) sø b tordenluft (F) ssv b (A) s b overtrukken luft 18,8 

22 sv 759,9 (E) sv stiv b tordenskyer (H) s b overtrukken luft (A) ssv stiv b overtrukken luft 18,0 

23 vsv 761,7 (E) vsv stiv rm tyk luft regn (H) sv m tykke skyer (F) vsv rm tykke driveskyer 

regnbyger (A) vnv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger 

16,9 

24 nv 762,7 (E) nv stiv b klar luft (H) vnv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (F) vnv rm 

driveskyer (A) vnv ll blandet luft 

15,9 

25 ssv 764,3 (E) ssv ll klar luft (H) stille blandet luft (F) ssv ll klar luft (A) sø laber klar luft 18,3 

26 sø 762,1 (E) sø b klar luft (H) sø b klar luft (F) ssø b klar luft (A) øsø laber blandet luft 19,0 

27 stille 761,1 (E) stille overtrukken luft (H) øsø laber overtrukken luft (A) nnv laber blandet 

luft 

19,7 

28 nnv 763,0 (E) nnv m blandet luft (H) nø laber blandet luft (A) nv m overtrukken luft 20,7 

29 nv 764,9 (E) nv b klar luft (H) nv m blandet luft (F) nnv blandet luft (A) nø laber klar luft 20,3 
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30 nv 764,7 (E) nv stiv b diset luft (H) nø laber klar luft (F) nv klar luft (A) nø laber diset luft  19,7 

31 stille 762,3 (E) stille med torden (H) nø laber diset luft (F) stille med torden (A) stille klar 

luft 

20,9 

 

Juli 1752: 

Temperatur: 18,4 gr. C 

Tryk: 758,5 mm Hg 

 

 vind tryk August 1752 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Søeridderen” i Øresund. Døgnets temperatur 

er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på 

Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 nv 761,5 (E) nv b diset luft (H) stille klar luft (F) nv diset luft (A) nø laber diset luft 22,0 

2 var 759,7 (E) var ll tordenluft (H) var ll diset luft (P) var laber tykke driveskyer torden, 

lynet og regnbyger (A) sø laber regnbyger 

22,3 

3 nø 760,3 (E) nø stiv b diset luft (H) ønø laber blandet luft (F) ønø (A) ønø laber 

driveskyer 

22,7 

4 nv 759,9 (E) nv laber tordenskyer (H) ønø laber driveskyer (P) nnø laber regnbyger (A) nø 

laber klar luft 

21,9 

5 sø 756,5 (E) sø laber diset luft (H) stille klar luft (F) s laber diset luft (A) sø b blandet luft 20,7 

6 sv 754,9 (E) sv b driveskyer (H) sv rm tykke skyer regnbyger (A) ssv b overtrukken luft 20,2 

7 vsv 754,9 (E) vsv stiv b tordenluft regnbyger (H) ssv b overtrukken luft (F) ssv b tordenluft 

regnbyger (A) vsv m tordenskyer 

19,7 

8 vnv 755,7 (E) vnv stiv rm med hårde regnbyger og tykke driveskyer (F) tykke skyer 

regnbyger (H) vsv rm tykke driveskyer (A) vnv stiv rm tykke driveskyer med 

regnbyger 

17,8 

9 vnv 759,9 (E) vnv stiv 2 rm tykke driveskyer (H) vnv stiv rm tykke driveskyer regnbyger 

(F) vnv stiv 2 rm tykke driveskyer (A) vsv b klar luft 

16,9 



 

71 

 

10 s 759,9 (E) s b overtrukken luft (H) vsv b overtrukken luft (A) ssv b overtrukken luft 17,3 

11 var 757,3 (E) var ll tyk luft regn (H) sø laber tyk grå luft (F) sø b grå luft (A) øsø ll tyk luft 17,4 

12 stille 755,3 (E) stille tyk luft regn (H) stille tyk luft (F) tyk luft regn (A) vsv b blandet luft 16,5 

13 nv 757,3 (E) nv laber tordenskyer (H) sv b klar luft (F) var laber (A) stille overtrukken luft 16,4 

14 nv 761,9 (E) nv b tordenluft (H) stille klar luft (F) nv laber tordenluft (P) var b tykke 

driveskyer iblandt torden og regnbyger 

18,5 

15 øsø 761,9 (E) øsø m overtrukken luft (D) ønø laber grå luft (A) øsø m grå luft regnbyger 19,9 

16 var 759,9 (E) var b tykke skyer og tordenregn (H) nø m grå luft regnbyger (F) øsø m 

driveskyer (A) vsv laber grå luft 

19,5 

17 var 760,3 (E) var b tykke skyer med torden og regnbyger (H) ønø laber overtrukken luft 

(F) øsø m driveskyer (A) stille klar luft 

20,4 

18 sø 760,3 (E) sø b diset luft (H) øsø b klar luft (D) ø b (F) øsø m diset luft (A) ø ll diset luft 20,8 

19 var 760,5 (E) var b diset luft (H) øsø b diset luft ((F) var ll diset luft (A) sø b overtrukken 

luft 

21,2 

20 øsø 760,7 (E) øsø stiv b diset luft (H) sø b overtrukken luft (F) øsø b diset luft (A) øsø 

laber diset luft 

Elsmark på Als: ”Høsten gav 55 traver". 

21,3 

21 øsø 760,7 (E) øsø stiv b diset luft (H) øsø laber diset luft (F) sø b diset luft (A) øsø stiv b 

diset luft 

22,0 

22 sø 760,7 (E) sø m diset luft (H) øsø stiv b diset luft (F) øsø m diset luft (A) sø stiv b diset 

luft 

22,3 

23 sv 759,9 (E) sv laber diset luft (H) sø stiv b diset luft (F) var diset luft (A) sø m tyk luft 21,8 

24 vnv 754,9 (E) vnv laber grå luft (H) sø stiv m med lynild (D) sø til v stiv b diset luft med 

torden og lynild (F) var ll regn (A) vsv m tykke skyer 

18,9 

25 ssv 757,3 (E) ssv rm tykke driveskyer (H) nv m tykke skyer (P) ssv stiv rm tyk luft og regn 

(A) sv stiv 2 rm tykke driveskyer og lynild 

16,7 

26 sv 756,7 (E) sv m tykke skyer og lynild (H) sv stiv 2 rm tykke driveskyer og lynild (D) 

ssv m tykke skyer og lynild (F) ssv m tykke skyer lynild (A) vsv b tykke skyer 

17,7 
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27 var 754,9 (E) var b tordenskyer regnbyger (H) vsv b tykke skyer (A) var b tykke 

driveskyer regnbyger 

16,8 

28 nv 754,9 (E) nv m tykke driveskyer regnbyger (H) var b tykke driveskyer regnbyger (F) 

vnv m tykke driveskyer med regnbyger (A) nv b tykke driveskyer med 

regnbyger 

16,2 

29 vnv 756,5 (E) vnv m driveskyer (H) nv laber overtrukken luft (A) vnv m overtrukken luft 16,4 

30 sv 762,3 (E) sv rm tyk luft regn (H) vnv m overtrukken luft (A) sv stiv rm snuskregn 15,7 

31 v 755,3 (E) v stiv 3 rm tykke skyer regnbyger (H) ssv stiv rm snuskregn (F) vsv stiv 3 rm 

tykke skyer regnbyger (A) v stiv 3 rm tykke skyer regnbyger 

16,7 

 

August 1752 

Temperatur: 19,2 gr. C 

Tryk: 758,5 mm Hg 

 

 vind tryk September 1752 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Søeridderen” i Øresund. Døgnets temperatur 

er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på 

Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 nv 756,3 (E) nv u tykke driveskyer regnbyger (H) vnv u driveskyer (F) vnv u tykke 

driveskyer (A) sv m grå luft regn 

15,1 

2 v 745,5 (E) v stiv 3 rm tykke driveskyer regn (H) ssv m grå luft regn (F) vsv stiv 2 rm 

tykke driveskyer (A) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer  

16,4 

3 nnv 759,5 (E) nnv b driveskyer (H) nnv stiv 3 rm tykke driveskyer (F) nv m grå luft (A) sv 

b overtrukken luft  

15,2 

4 vsv 762,3 (E) vsv m grå luft (H) sv m overtrukken luft regnbyger (F) vsv (A) sv b grå luft 16,5 

5 ssø 758,7 (E) ssø laber klar luft (H) ssv laber grå luft (F) blandet luft (A) nø laber klar luft  17,9 

6 sv 755,7 (E) sv m grå luft med torden og lynild og regnbyger (H) var ll blandet luft (P) sv 

b grå luft og stærk lynild (A) sv b regnbyger 

19,0 
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7 ssv 744,5 (E) ssv stiv 3 rm tyk luft regnbyger (H) ssv m regnbyger (F) ssv stiv 3 rm tyk luft 

regnbyger (A) nnv én storm tykke skyer regnbyger 

16,0 

8 nnv 759,9 (E) nnv m driveskyer (H) nv én storm tykke skyer regnbyger (F) nø m driveskyer 

(A) vnv laber driveskyer 

12,7 

9 ssv 762,7 (E) ssv laber blandet luft (H) vsv laber driveskyer (A) ssø laber overtrukken luft 12,1 

10 nø 757,3 (E) nø laber klar luft (H) øsø laber overtrukken luft (F) stille (A) stille klar luft  15,1 

11 ssø 758,3 (E) ssø laber tordenskyer (H) stille klar luft (F) sø laber (A) sø m blandet luft 15,1 

12 sø 756,1 (E) sø rm blandet luft (H) øsø m blandet luft (P) regn (A) sø stiv rm tyk luft regn 16,0 

13 sv 754,9 (E) sv rm driveskyer (H) ssø rm tyk luft (F) stiv 2 rm regnbyger (A) sv b klar luft         15,4 

14 var 755,3 (E) var ll grå luft (H) vsv laber overtrukken luft (A) stille overtrukken luft 14,6 

15 nnv 754,1 (E) nnv 2 rm driveskyer (H) ønø ll overtrukken luft (A) vnv m tykke driveskyer 14,5 

16 nnv 762,3 (E) nnv b tykke driveskyer (H) vnv m tykke driveskyer (A) sv ll overtrukken luft 13,6 

17 v 761,7 (E) v b driveskyer (H) ssv ll overtrukken luft (P) v b regn (A) vnv b klar luft  15,0 

18 nv 765,5 (E) nv b klar luft (H) v m tykke driveskyer (D) v regnbyger (A) nv laber klar luft 13,9 

19 nø 767,7 (E) nø laber klar luft (H) nv laber klar luft (F) nnv klar luft (A) stille blandet luft 14,7 

20 s 762,3 (E) s stiv rm grå luft (H) øsø ll overtrukken luft (P) s regn (A) s u tyk luft regn 14,9 

21 nv 751,1 (E) nv u tykke driveskyer regnbyger (H) vsv stiv rm tykke skyer regnbyger (D) 

vnv rm tykke skyer haglbyger (F) nv u (A) nv u tykke driveskyer regnbyger 

14,2 

22 sø 747,3 (E) sø u tyk luft regn (H) nnv stiv 3 rm grå luft (P) sø regn (A) var ll tyk luft regn 12,1 

23 nnv 759,1 (E) nnv b overtrukken luft (H) nnv rm tyk luft regn (A) vsv b overtrukken luft 12,5 

24 nv 761,1 (E) nv b tykke driveskyer (H) sv m tyk luft snuskregn (A) vsv b overtrukken luft 13,1 

25 nv 755,5 (E) nv m tyk luft regn (H) sv m overtrukken luft (F) ssv b (A) nv m grå luft 14,4 

26 v 757,3 (E) v 3 rm tyk luft snuskregn (H) vsv stiv 2 rm grå luft (D) vsv stiv 2 rm tyk luft 

regn (A) nv stiv 3 rm tykke driveskyer 

13,6 

27 vnv 762,3 (E) vnv stiv 3 rm diset luft (H) nv stiv 3 rm tykke driveskyer (F) vnv stiv 3 rm 14,2 
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tykke driveskyer (A) vnv stiv 3 rm klar luft 

28 nv 763,7 (E) nv rm grå luft (H) v stiv 3 rm overtrukken luft (D) regn (A) vnv laber grå luft 13,1 

29 ønø 758,3 (E) ønø b tyk luft regn (H) var ll tyk luft regn (F) nø b regn (A) nnø m klar luft 11,7 

30 nø 760,5 (E) nø b klar luft (H) nnø m klar luft (F) nø b klar luft (A) nnv laber klar luft 10,4 

 

 

September 1752: 

Temperatur: 14,4 gr. C 

Tryk: 757,9 mm 

 

 vind tryk Oktober 1752 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Søeridderen” i Øresund. Døgnets temperatur 

er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på 

Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 nv 763,9 (E) nv rm klar luft (H) nnv b overtrukken luft (F) driveskyer (A) ønø b klar luft   9,9 

2 ønø 765,3 (E) ønø b klar luft (H) nnv b klar luft (F) nnv m driveskyer(A) ø laber klar luft   9,9 

3 var 771,5 (E) var ll klar luft (H) øsø laber klar luft (F) var ll klar luft (A) vnv laber 

overtrukken luft og stærkt nordlys 

11,3 

4 nnv 769,9 (E) nnv stiv b klar luft (H) vsv laber overtrukken luft (F) vnv b driveskyer (A) 

vsv laber overtrukken luft 

10,8 

5 nv 768,0 (E) nv b grå luft (H) vsv laber grå luft (F) overtrukken luft (A) nnv laber grå luft   9,7 

6 nv 767,7 (E) nv laber grå luft (H) nv laber grå luft (F) nnv laber grå luft (A) ønø ll grå luft 10,8 

7 sø 767,7 (E) sø m grå luft (H) ssv b grå luft (F) ssv grå luft (A) sø stiv m tykke driveskyer 11,2 

8 ssø 768,7 (E) ssø m grå luft (H) ssø stiv m tykke driveskyer (F) sv grå luft (A) øsø b klar 

luft 

10,5 

9 øsø 769,1 (E) øsø ll blandet luft (H) øsø b klar luft (F) øsø laber overtrukken luft (A) øsø 11,4 
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stiv b klar luft 

10 ssø 766,1 (E) ssø m grå luft (H) sø stiv b overtrukken luft (F) grå luft (A) sø b blandet luft 11,3 

11 sv 764,9 (E) sv m blandet luft (H) sø b tyk tåget luft (F) sø m (A) ssø stiv m blandet luft 11,3 

12 sø 765,3 (E) sø stiv rm klar luft (H) ssø rm blandet luft (F) klar luft (A) sø m blandet luft 12,7 

13 vnv 764,9 (E) vnv 2 rm driveskyer (H) sv m tyk luft (D) regn (F) regnbyger (A) nv b klar 

luft 

11,4 

14 sø 769,7 (E) sø b blandet luft (H) n laber klar luft (F) klar luft (A) sv b overtrukken luft    9,7 

15 var 764,9 (E) var ll driveskyer og regnbyger (H) ssv b overtrukken luft (F) ssv b blandet 

luft (A) nv laber overtrukken luft 

10,9 

16 nnv 765,3 (E) nnv b driveskyer (H) vnv laber klar luft (A) vnv laber tyk luft snuskregn   9,0 

17 sv 765,5 (E) sv stiv m tyk luft snuskregn (H) vsv b overtrukken luft (F) vsv m tyk luft 

regn (A) vsv m tyk luft snuskregn 

10,4 

18 sv 766,1 (E) sv stiv m grå luft (H) vsv m tyk luft snuskregn (A) vsv m overtrukken luft 11,7 

19 nv 767,3 (E) nv stiv 2 rm tykke driveskyer og regnbyger (H) vnv stiv m tykke skyer 

regnbyger (A) nv m tykke driveskyer og regnbyger 

  9,9 

20 var 771,1 (E) var laber blandet luft (H) nv m tykke driveskyer og regnbyger (A) nv b 

blandet luft 

  8,7 

21 nv 771,5 (E) nv b blandet luft (H) nv m blandet luft (F) nv blandet luft (A) nv b klar luft   8,7 

22 nnv 769,9 (E) nnv m overtrukken luft (H) nv b klar luft (F) nnv m (A) nv laber klar luft   8,7 

23 stille 769,5 (E) stille klar luft (H) nv laber klar luft (F) var ll klar luft (A) stille klar luft   9,0 

24 s 769,9 (E) s stiv m blandet luft (H) ssø laber tåget luft (A) ssø rm tykke driveskyer 10,2 

25 sv 768,3 (E) sv b klar luft (H) ssø rm tykke driveskyer (A) ssv laber overtrukken luft   9,5 

26 vsv 769,5 (E) vsv laber tyk luft (H) stille tåget luft (F) var ll tyk grå luft (A) v m grå luft   8,5 

27 v 769,9 (E) v stiv 2 rm blandet luft (H) vnv rm grå luft (A) nv m overtrukken luft 10,2 

28 vsv 772,3 (E) vsv laber grå luft (H) v b tyk luft (F) vsv b snuskregn (A) sv b grå luft 10,3 
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29 sv 764,9 (E) sv rm tykke driveskyer (H) vsv b grå luft (F) vsv b (A) vsv rm tyk luft   9,3 

30 nnv 755,3 (E) nnv u tykke driveskyer (H) nv 2 rm tykke skyer og regnbyger (F) nv u tykke 

driveskyer (A) nnv rm klar luft 

  8,9 

31 sv 767,7 (E) sv m overtrukken luft (H) vnv m driveskyer (F) sv m (A) vsv stiv rm tyk luft   7,7 

 

 

 

Oktober 1752: 

Temperatur: 10,1 gr. C 

Tryk: 767,5 mm Hg 

 

 vind tryk November 1752 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Søeridderen” til ankers i Øresund. Døgnets 

temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund 

af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 v 766,5 (E) v rm grå luft (H) vnv 3 rm tyk luft (F) v 3 rm tyk luft(A) ssv rm blandet luft 9,8 

2 nv 756,1 (E) nv stiv rm tykke driveskyer (H) ssv rm overtrukken luft (D) sv rm tyk luft og 

snuskregn (F) nv 2 rm tykke driveskyer (A) vsv b tykke driveskyer og regnbyger 

8,4 

3 nv 759,9 (E) nv stiv rm klar luft (H) nv b tykke driveskyer og regnbyger (F) var b tykke 

skyer og regnbyger (A) var m klar luft 

5,5 

4 sv 759,9 (E) sv u tyk luft snuskregn (H) vsv rm overtrukken luft (P) sv én storm tyk luft 

og regn (A) sv én storm tyk luft og regn 

5,3 

5 nv 746,5 (E) nv stiv 3 rm driveskyer og haglbyger (H) sv én storm tyk luft og regn, i det 4. 

glas sprang vinden på vnv med et overhårdt vejr (D) nv u tykke skyer og 

regnbyger, ankeret er borte (A) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer og haglbyger 

6,3 

6 vnv 752,3 (E) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer og haglbyger (H) vnv stiv 3 rm tykke 

driveskyer og haglbyger (F) stiv 3 rm (A) vnv 3 rm tykke driveskyer og 

haglbyger 

3,8 
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7 v 757,7 (E) v stiv 2 rm blandet luft (H) vnv 3 rm tykke driveskyer og haglbyger (D) vnv 

stiv u overtrukken luft (F) vnv stiv 2 rm (A) sv stiv u tyk luft og snuskregn 

4,5 

8 vsv 753,0 (E) vsv m grå luft (H) vsv én storm tyk luft og snuskregn (D) nv én storm tyk luft 

og snuskregn, i det 3. glas blev chaluppen for fyldt med vand og sank (F) sv stiv 

3 rm tykke driveskyer (A) ssv m driveskyer 

7,3 

9 ssv 747,3 (E) ssv 2 rm blandet luft (H) ssv rm klar luft (F) klar luft (A) sv 2 rm tyk luft 

regn 

7,1 

10 sv 747,3 (E) sv u tyk luft regnbyger (H) ssv stiv 3 rm tyk luft regnbyger (F) ssv u 

haglbyger (P) ssv én storm tyk luft regn (A) s én storm tyk luft regn 

6,9 

11 sv 744,9 (E) sv stiv 3 rm tykke driveskyer regnbyger (H) ssv tyk én storm luft regn (D) sv 

u tykke skyer byger (F) vsv stiv 3 rm tykke driveskyer regnbyger (A) sv m klar 

luft 

5,8 

12 nv 761,9 (E) nv m blandet luft (H) v b blandet luft (F) v m klar luft (A) vnv m klar luft 5,1 

13 ssv 767,3 (E) ssv b tyk luft regn (H) vsv m overtrukken luft (F) regn (A) sv b tyk luft regn 5,1 

14 sv 768,7 (E) sv rm grå luft (H) vsv b tyk luft regn (P) sv snuskregn (A) vnv m klar luft  8,2 

15 vnv 771,1 (E) vnv b blandet luft (H) nv b tykke skyer (F) blandet luft (A) vsv laber tåget 

luft 

6,4 

16 var 763,7 (E) var ll grå luft (H) s laber tyk luft regn (F) stille regn (A) ønø laber klar luft 6,6 

17 ø 773,1 (E) ø laber overtrukken luft (H) ønø laber klar luft (F) ønø (A) ø laber blandet 

luft 

5,6 

18 vsv 772,7 (E) vsv laber blandet luft (H) var ll blandet luft (F) blandet luft (A) vsv b grå luft 4,0 

19 vsv 770,3 (E) vsv b tyk grå luft (H) vsv b grå luft (F) vsv b grå luft (A) stille tyk grå luft 4,6 

20 øsø 763,7 (E) øsø stiv m klar luft (H) øsø laber driveskyer (F) øsø klar luft (A) ssø b grå 

luft 

4,6 

21 vsv 762,3 (E) vsv laber blandet luft (H) ssv b grå luft (F) vsv b grå luft (A) sv laber tyk luft 3,5 

22 ssv 764,9 (E) ssv m driveskyer (H) sv laber tyk luft (F) b grå luft (A) sv u tykke driveskyer 4,1 

23 ssv 749,9 (E) ssv 3 rm overtrukken luft (H) s stiv u tykke driveskyer (A) vsv b tyk luft regn 4,5 
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24 vsv 752,3 (E) vsv stiv m grå luft (H) v b tyk luft (F) overtrukken luft (A) ssv rm tyk luft 

regn 

3,6 

25 vsv 754,1 (E) vsv rm tyk luft regn (H) ssv rm tyk luft regn (F) 3 rm (A) v m tyk luft regn 5,8 

26 vnv 762,7 (E) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer haglbyger (H) v m tykke skyer (F) vnv 3 rm 

klar luft (A) nnv u klar luft 

4,5 

27 vnv 759,9 (E) vnv stiv u grå luft (H) nv u tykke driveskyer (D) sv stiv u tyk luft og regn (F) 

vnv stiv u grå luft (A) vnv én storm tykke driveskyer 

5,1 

28 nv 757,3 (E) nv u diset luft (H) vnv én storm tykke driveskyer (D) vnv én storm tykke 

driveskyer (F) nv u diset luft (A) nnv u driveskyer 

6,6 

29 n 760,3 (E) n 3 rm tykke driveskyer med sne- og haglbyger (H) nnv u med sne- og 

haglbyger (F) n 3 rm tykke driveskyer med sne- og haglbyger (A) nnø m klar luft 

3,9 

30 nnø 762,7 (E) nnø 2 rm klar luft (H) nnø rm klar luft (F) nnø klar luft (A) nø 2 rm klar luft 2,0 

 

November 1752 

Temperatur: 5,5 gr. C 

Tryk: 759,7 mm Hg 

 

 vind tryk December 1752 

Vejrlig observationer fra fregatten ”Søeridderen” til ankers i Øresund. Døgnets 

temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund 

af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 nø 771,1 (E) nø 2 rm klar luft (H) nø 2 rm klar luft (F) nø 2 rm klar luft (A) nnø b klar luft   1,2 

2 nv 769,9 (E) nv b klar luft (H) nnø b overtrukken luft (F) overtrukken luft (A) stille klar 

luft 

  1,8 

3 nv 764,9 (E) nv m klar luft (H) stille klar luft ((F) vnv b blandet luft A) nv laber klar luft  -0,1 

4 sv 770,3 (E) sv laber klar luft (H) nø laber klar luft (F) øsø (A) vsv stiv b overtrukken luft   1,7 

5 nv 765,3 (E) nv laber klar luft (H) nnv b overtrukken luft (F) vnv (A) nv laber tåget luft   1,8 
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6 vnv 760,3 (E) vnv rm grå luft (H) nnv laber tåget luft (F) nnv (A) vnv m tyk luft med lynen   2,0 

7 nø 753,7 (E) nø stiv 3 rm (H) vnv m tyk luft snuskregn (F) vnv (A) nø stiv 3 rm klar luft   2,5 

8 vsv 767,5 (E) vsv b grå luft (H) nø stiv 3 rm klar luft (F) var (A) sv stiv rm tyk luft og 

snefog 

 -0,7 

9 øsø 757,3 (E) øsø laber grå luft (H) vsv b tyk tåget luft (D) stiv rm snefog (A) ssø b grå luft   0,8 

10 vsv 760,3 (E) vsv b tyk luft snuskregn (H) ssv m tyk tåget luft (A) sv b tyk luft snuskregn   1,7 

11 ssv 752,3 (E) ssv stiv rm tyk luft snuskregn (H) ssv m tyk grå luft (A) sv 3 rm tyk grå luft   2,4 

12 ssv 743,7 (E) ssv m tyk luft (H) sv én storm tyk luft regn (A) sv 2 rm tyk luft snuskregn   3,9 

13 vsv 737,3 (E) vsv 3 rm tyk luft regn (H) sv 2 rm tyk luft snuskregn (A) vsv m klar luft   4,3 

14 vsv 740,7 (E) vsv m overtrukken luft (H) vsv m klar luft (D) regn (A) ssv rm tyk luft regn   3,3 

15 nnv 734,9 (E) nnv m tyk luft regn (H) sv rm tyk luft regn (F) regn (A) vsv b overtrukken 

luft 

  3,9 

16 sv 742,3 (E) sv laber tyk luft regn (H) vsv b tyk luft snuskregn (F) vsv (A) vsv m grå luft   2,9 

17 vnv 748,3 (E) vnv 2 rm driveskyer (H) vsv m grå luft (A) ssv 2 rm tyk luft med sne og regn   1,2 

18 vsv 747,3 (E) vsv m overtrukken luft (H) sv u tyk luft med sne og regn (F) tykke driveskyer 

(P) sv stiv 3 rm tyk luft med sne og regn (A) sv stiv 3 rm tyk luft med sne og 

regn 

  3,3 

19 v 732,3 (E) v rm tyk luft regn (H) vsv 2 rm tyk luft med sne og regn (F) vsv b tyk luft 

med sne og regn (P) v 3 rm overtrukken luft (A) vnv én storm overtrukken luft 

  3,0 

20 ssv 747,3 (E) ssv rm tyk luft regn (H) vnv én storm overtrukken luft (A) sv rm driveskyer   3,3 

21 vsv 743,3 (E) vsv rm overtrukken luft regnbyger (H) sv rm driveskyer (F) vsv rm 

overtrukken luft (A) sv 2 rm tyk luft regn 

  3,9 

22 nv 739,9 (E) nv 3 rm driveskyer (H) ssv 3 rm driveskyer (A) nv 2 rm tykke driveskyer   2,8 

23 vnv 749,5 (E) vnv m tykke driveskyer (H) sv 2 rm tykke driveskyer (D) vsv 2 rm tykke 

driveskyer med snebyger (F) vnv m klar luft (A) ssv stiv 2 rm tyk luft regn 

  0,8 

24 vsv 729,9 (E) vsv m tyk luft (H) s én storm tyk luft med sne og regn (D) s én storm tyk luft   2,4 
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med sne og regn (F) vsv 3 rm tyk luft regn (A) vsv b tyk luft snuskregn 

25 nø 727,5 (E) nø rm tykke driveskyer (H) var laber tyk luft regn (F) nø b tyk luft med 

snefog (A) nø 3 rm tykke driveskyer med sne- og haglbyger 

  2,4 

26 nv 744,9 (E) nv m driveskyer (H) nø 3 rm tykke driveskyer (F) nø 2 rm (A) nnø m klar luft   0,3 

27 nø 744,9 (E) nø 3 rm tyk luft snefog (H) nnø m klar luft (F) nø snefog (A) nø 3 rm klar luft -1,6 

28 nø 759,9 (E) nø rm driveskyer (H) nø 3 rm overtrukken luft (F) nø 3 rm (A) nø m klar luft -1,6 

29 nø 764,9 (E) nø b klar luft (H) nø m klar luft (F) nø klar luft (A) vnv laber overtrukken luft -1,6 

30 nnv 761,7 (E) nnv laber klar luft (H) nv laber klar luft (F) nø b (A) ønø m overtrukken luft -1,0 

31 ønø 766,1 (E) ønø m overtrukken luft (H) ønø m overtrukken luft (F) ønø m overtrukken 

luft 

-0,1 

 

December 1752 

Temperatur: 1,6 gr. C 

Tryk: 751,6 mm Hg 
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Søllerød i det 18. århundrede (akvarel af Th. Bruun) fra Ejler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst 

(1938) 
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VEJRET I 1753 

 

1753 Temperatur 7,6 gr. C. Meget koldt sidst på året. Megen tordenvejr i juli. Stærkt nordlys den 2. 

september. 

 

Januar 

Kold.  

  

Der foreligger ikke vind- og 

nedbørsobservationer. 

 

Let frost fra den 1.-11. Fra den 

19. på ny frost, der varede 

måneden ud. 

 

Forholdsvis højtryksmåned med 

et lufttryk på ca. 1035 hpa den 

25. 

 

Der var lavtrykspassager den 

11. og 31. 

 

Temperatur: -0,7 gr. C 

Februar 

Normal.  

 

Der foreligger kun vind- og 

nedbørsobservationer fra den 

8.-18. 

 

Omslag til tøvejr den 1. og 2., 

derefter frost til den 15. I resten 

af måneden lå 

gennemsnitstemperaturen 

omkring 0 gr. 

 

Den 8. var vinden i øst, derefter 

skiftende. Fra den 12.-14 var 

det østenvind, den 15.-17. 

vestenvind og den 18. 

søndenvind. 

 

Der faldt sne den 8., finregn 

den 11., den 14. sne, den 15. 

regn, den 16. sne og den 17. 

regn. 

 

Der var lavtrykspassage den 10. 

Luftrykket var meget lavt fra 

den 14.-21., den 19. således ca. 

980 hpa. 

 

Marts 

Meget varm. 

 

Let tø fra den 2.-9., derefter 

varmt for årstiden især den 15. 

og 18. 

 

Der foreligger kun vind- og 

nedbørsobservationer fra den 

20.-31. 

 

Fra den 20.-23. var vinden i 

VNV, derefter i SØ i resten af 

måneden. 

 

Der faldt regn den 20., 21., 26. 

og 27. 

 

Den 21. blæste det med 

vindstyrke 9. Den 30. og 31. 

blæste det med vindstyrke 8. 

 

Lufttrykket var højt ca. 1035 

hpa den 1.,7. og 10. 

 

Lufttrykket var lavt fra den 15.-

23. med lavtrykspassager den 

16. og 21. 
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Det var meget højt lufttryk over 

1040 hpa den 27. og 28.  

 

Temperatur: -0,2 gr. C 

Temperatur: 3,4 gr. C 

April 

Normal. 

Det var koldt fra den 7.-17. og 

varmt fra den 22.-30. 

 

Vinden var i øst fra den 1.-13., 

derefter i syd, fra den 20. i SV. 

 

Der faldt regn indtil den 6. Den 

7. og 9. faldt der sne. Fra den 

14. på ny regn. 

 

Der var tordenvejr den 24. og 

29. 

 

Lufttrykket var lavt fra den 3.-

7. Der var lavtrykspassage den 

16. 

 

Det blæste med vindstyrke 9 

den 2. og med vindstyrke 8 den 

1.  

 

Temperatur: 5,8 gr. C 

Maj 

Kold.  

Det var koldt fra den 4.-18., 

især omkring den 8. Det var 

sommervarmt fra den 28. og 

måneden ud. 

 

Vinden var skiftende til den 

11., derefter i syd, SØ og SV. 

Fra den 19. var vinden i nord og 

NV. 

 

Der faldt hagl hver dag fra den 

3.-8., den 5. og 6. iblandet sne. 

 

Der faldt næsten ingen nedbør 

fra den 14. og måneden ud. 

 

Det var tordenvejr den 12. 

 

Der var megen solskinsvejr fra 

den 25. 

 

Temperatur: 9,9 gr. C 

Juni 

Varm.  

Det var varmt fra den 1.-17., 

især den 3. Det var koldt fra 

den 21.-27., især den 26. Fra 

den 28. var det på ny varmt især 

den 30. 

 

Vinden var mest i nord indtil 

den 19., derefter gik den i vest 

den 20. og derefter i vest og 

SV. Fra den 27. var vinden i 

NV. 

 

Indtil den 19. faldt der kun regn 

den 10. i forbindelse med 

tordenvejr. 

 

Der var stærk tørke på Als frem 

til den 16., hvor der faldt regn. 

 

Det var tordenvejr den 20. 

 

Fra den 26. var det på ny tørke. 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 10. og 23. 

 

Vinden var ellers svag fra den 

1.-8. og fra den 11.-18. samt fra 

den 27. 

 

Der var meget solskinsvejr fra 

den 1.-8., og fra den 11.-13. 

 

Temperatur: 15,1 gr. C 
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Juli 

Varm. 

Det var varmt fra den 1.-9., især 

den 1. og 2. Det var koldt fra 

den 18. og måneden ud. 

 

Vinden var skiftende dog 

overvejende i NV måneden 

igennem. 

 

Det var tordenvejr den 2., 3., 8., 

10., 12., 13., 18., 19., 20., 22., 

23. og 27. 

 

Temperatur: 16,1 gr. C 

August 

Kold.  

Det var koldt fra den 1.-5. og 

fra den 13. og måneden ud. 

 

Vinden var hovedsagelig i SV. 

 

Det var tordenvejr den 6., 9., 

10., og den 31. 

 

Temperatur: 15,0 gr. C 

September 

Meget varm.  

Det var varmt indtil den 22. 

 

Vinden var mest i NV indtil den 

15., derefter i syd til den 22., 

derefter i vest og NV, fra den 

27. i SØ. 

 

Det var tordenvejr den 1. 

 

Meget solskinsvejr fra den 13.-

17. 

 

Det blæste med vindstyrke 9 

den 28. og med vindstyrke 8 

den 8. 

 

Stærkt nordlys den 2. 

 

Temperatur: 13,8 gr. C 

Oktober 

Meget varm.  

Det var varmt indtil den 24. 

især indtil den 17. Det var koldt 

fra den 28. 

 

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

derefter i vest og fra den 7.-19. i 

SØ. Fra den 20.-27. var vinden 

i øst. I de sidste dage af 

måneden var vinden i NØ. 

 

Det blæste med stormstyrke den 

19. Det blæste med vindstyrke 

8 den 13. 

 

Der faldt hagl- og snebyger den 

29. 

 

Lufttrykket var lavt den 30. 

November 

Meget kold.  

Det var koldt fra den 1.-25. og 

fra den 28.-30. 

 

Vinden var mest i øst fra den 

1.-10., derefter i SV. Den 29. 

og 30. var vinden i NØ. 

 

Det blæste med vindstyrke 9 

den 15. og med vindstyrke 8 

den 16. 

 

Der faldt lidt sne den 2. ellers 

faldt nedbøren som regn. 

 

Lufttrykket var lavt den 27. ca. 

981 hpa. 

 

Temperatur: 3,4 gr. C 

December 

Meget kold.  

Det var koldt i hele måneden og 

frost fra den 7.-22. og igen fra 

den 26.-31. Det var dog varmt 

fra den 3.-5.  

 

Der foreligger kun vind- og 

nedbørsobservationer fra den 

1.-28. 

 

Vinden var i øst den 1., derefter 

skiftende, fra den 12.-21. i øst. 

Fra den 22.-24. var vinden i 

vest. Fra den 28. i øst. 

 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 4., 5., og 19. 
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med ca. 984 hpa. 

 

Temperatur: 10,9 gr. C 

Der faldt sne den 6., 8., 10., 11., 

15., 16., 17., 18., 19., 26. og 27. 

Der faldt regn den 22., 23., 24., 

25. og 26. 

 

Der lå meget sne i København 

den 21. 

 

Der faldt så megen sne på Als 

den 8., at man ikke kunne 

komme ud af landsbyerne. Ca. 

10 dage efter var der to dage 

med så meget isslag, at mange 

grene brækkede af. Den 21. 

omslag til tøvejr med megen 

vand i landskabet. 

 

Lufttrykket var meget lavt ca. 

973 hpa den 26. 

 

 

Juleaften: Tøvejr, overskyet 

med lidt finregn. Jorden var 

formentlig tøsjappet. 

 

Nytårsaften: Frost og 

højtryksvejr. 

 

Temperatur: -1,1 gr. C 
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Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender som kilde til ÅRET 1753 

 

ÅRET 1753 

 

Glasgow, 10. december 1752 

 

Den 25/11 1752 sås over denne stad et sælsomt phænomen bestående af en ildkugle med en lang stråle, som 

præsenterede sig i alle kulører af en regnbue, og skød sig frem fra NØ til SV. Efterat bemeldte ildkugle var 

en liden stund bleven stående over byen, og indbyggerne i nogle minutter havde fornøjet sig med at se på de 

smukke kulører, skiltes den pludelig ad, og fordeledes i en mængde ildgnister, hvorpå fulgte en stærk regn 

med slud og hagl. 

 

Sct. Petersborg, 14. december 1752 

 

Da vinteren på én gang har indfundet sig, og allerede megen sne er falden, så forlyder det, at kejserinden 

endnu i denne måned vil begive sig på rejsen til Moskov. 

 

København, 6. januar 1753 

 

Hos Zedeler i Anthonistræde er til købs limburger-oste og franske renet-æbler. 

 

Stockholm, 2.januar 1753 

 

Nu på 8 dage har vi haft så heftig kulde, at man uden ringeste fare kan passere over alle store og små 

strømme. Ved Helsingborg er siden den 21. december 9 skibe drevet på grund. 
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København, 19. januar 1753 

 

De to til Tranquebar destinerede skibe "Søndermanland" og "De 3 prinsesser" er halet ud til Toldboden. 

 

Ved nærværende bekvemme årets tid og vejrlig bliver anatomien med stor flid bedrevet. Justitsråd Krüger 

har et kvindelig, og på akademiet haves et mandslig. På sidstnævnte sted fremvises et misfoster, som for 

nogle uger siden er født her i staden, på hvilket begge øjne var sammenvoksede til ét, og sad der, hvor næsen 

plejer at sidde. Næsen derimod hang som et næb ned over øjnene og indvoldene var helt omvendte. 

København, 22. januar 1753 

 

I morgen bliver som sædvanlig apartement ved hoffet, og på onsdag agter monarken at gøre en tour til 

Jægersborg for at divertere sig med klapjagt.  

 

København, 29. januar 1753 

 

Fra den 20-27/1 blev copulerede 8 par; fødte 34 drenge og 23 pigebørn, i alt 57; døde 13 mænd, 8 kvinder, 

15 drenge og 17 piger, i alt 53. De døde er henrykkede på følgende måneder: alderdom 2, brystsyge 9, 

barselseng 1, blods opkastelse 1, durchlob 1, dødfødt 1, feber 1, forkølelse 1, hastig død 1, hidsig feber 3, 

mæslinger 1, slag 22, svindsot 1, tandværk 1, trødske 1, vattersot 3. 

 

Madrid, 2. januar 1753 

 

Man har på nærværende tid i dette kongerige så stor tørke, som i mands minde ikke har været. I Estremadura 

har man været nødt til at slagte alle lam, på det fårene kunne få deres nødtørftige foder. Der er så stor 

mangel på foder i Andalusien, at man har set sig nødsaget til at flytte størstedelen af hestene fra stutterierne 

til andre egne. 

 

Posen, 17. januar 1753 

 

Af de med posten fra Podolien indløbne breve fornemmes, at pesten, som en tid har grasseret blandt tyrkerne 

i Choczim og omegn, aldeles cesserer. 

 

London, 20. januar 1753 
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Der omtales en heftig storm udi bugten af Florida den 22-23/10 1752. 

 

Hannover, 29. januar 1753 

 

Vor einigen Wochen des Nachts betraf die von Schartzfels nach Nordhausen fahrender Post das Unglück, 

dass selbige, da die Wege durch das ausserordentliche starke Schneegestäuber zugewehet waren, die Heer-

strasse verfehlte, und in den Fluss, die Wiede genannt, fiel, wobey ein unkekannter reisender Mensch, 

welchen der Postillion unterweges auf vieles Bitten mit aufgenommen hatte, sein Leben einbüsste. Die 

meisten Sachen aber nebst Wagen und Pferden, wurden durch Hilfe der Einwohner zu Wolfsleben wieder 

aus dem Flüsse gerettet. Aus Wibbrechtshausen ist folgendes berichtet worden: In verwischener Woche hat 

der in hiesiger gegend gewesene starke Sturmwind in dem Forste vielen Schaden verursachet. 

 

København, 12. februar 1753 

 

Kapitelstakster: 

 

Aarhus stift: 

 

Rug 1 tønde 1 rdlr. 1 mark 4 skilling 

Byg 1 tønde 1 rdlr. 12 skilling 

Havre 1 tønde 4 mark 8 skilling 

Boghvedegryn 1 tønde 2 rdlr. 

Smør 1 tønde 16 rdlr. 

 

Fyns stift: 

Rug 1 tønde 1 rdlr. 1 mark 

Byg 1 tønde 1 rdlr. 1 mark 

Havre 1 tønde 5 mark 

 

Halsted Kloster amt: 

Hvede 1 tønde 1 rdlr. 4 mark 8 skilling 

Rug 1 tønde 1 rdlr. 12 skilling 

Byg 1 tønde 1 rdl. 12 skilling 
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Havre 1 tønde 5 mark 

Hvide ærter 1 tønde 1 rdlr. 2 mark 10 skilling 

Grå ærter 1 tønde 1 rdlr. 1 mark 2 skilling 

Vikker 1 tønde 1 rdlr. 

 

Kødtaksten: 

Svinekød 5 skilling pundet 

Det bedste oksekød, nemlig bryststykket, højribbenene, rumpesykket og tyndstegen 5½ skilling pundet 

Kalvekød 9 skilling pundet for bagfjerdingen og 8 skilling pundet for forfjerdingen. 

 

Neapel, 19. januar 1753 

 

Fra Messina berettes, at i Sicilien var alting i alarm, fordi bjerget Etna havde begyndt siden den 14. januar at 

kaste røg og luer op med så megen bragen, som om det ideligen tordnede. Indbyggerne i de nærmeste byer 

havde derudover allerede retireret sig, og taget flugten til søkanten, indtil man fik at se, hvad der ville blive 

af. 

 

Neapel, 23. januar 1753 

 

For nogle dage siden var vores grumme nabo, Vesuvius, overmåde vred og sprudede megen røg og tyk 

damp op; men nu holder han sig rolig igen. Hvorledes det står til med bjerget Etna i Sicilien, herom er ingen 

nærmere efterretning indløben.  

 

København, 2. marts 1753 

 

Ved Højesterets åbning sad Hans Majestæt på sin kongelige trone. Nr. 32 på hans venstre side var hr. 

etatsråd Luxdorph. 

 

Freystadt i Øvreslesien, 27. januar 1753 

 

I Lomkau døde den 25/1 1753 en mand Andreas Schmidt, 124 år gl. Han var født i 1629. Han fornøjede sig 

tl det sidste med at røge tobak, han sov altid i et uopvarmet rum og kunne endnu som 122- årig danse sin 

bondedans. 
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Messina, 5. februar 1753 

 

Bjerget Etna gør endnu idelig fort en mægtig støv, og spruder ligeså megen damp og ild ud som i året 1692, 

hvilket forvolder på 4 mile i omkreds et ideligt jordskælv. Det er endda en lykke, at vinden driver alting ad 

søen til; thi hvis den brændende materie blev kastet ud ad landsiden, så var landet allerede på nogle mile og 

måske indtil egnen af denne stad bleven belagt. 

 

 

 

Paris, 27. februar 1753 

 

Iblandt andre ting, som dette år drage mange mennesker til St. Germains marked, er en af de sælsomste, og 

som viser, hvad mennesker kan hitte på for at trække penge af andres nysgerrighed. Samme består af en 

kattekoncert, hvortil kattene er særdeles afrettede. De ere klædte udi uniforms dragter og stå hver i sit rum 

for sig selv, havende en nodebog foran dem. Midt iblandt dem er en abe. Så snart denne begynder at slå 

takten, tage kattene til at miave og skrige, hvilket formedelst deres adskillige stemmer giver en latterlig 

musique, hvilken discorderende musique accompagneres af nogle violiner. 

 

København, 12. marts 1753 

 

Man mener, at monarken agter i denne uge at gøre en tur til Jægersborg for at divertere sig med jagten. 

 

I denne eftermiddag profiterede Deres kongelige Højheder, de kongelige prinsesser, formedelst en 

promenade, af det vedvarende dejlige vejrligt. 

 

London, 27. marts 1753 

 

Seit einigen Tagen haber wir hier ein sehr stürmichtes Wetter gehabt, und man empfängt betrübte 

Nachrichten aus der See, da verschiedene Schiffe, sowol von dieser, als andern Nationen, theils 

verunglücket, theils beschädiget sind. 

 

København, 16. marts 1753 

 

Da sejladsen overalt er åben, så ere de kgl. vagtskibe færdige at indtage deres poster. 
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Paris, 9. marts 1753 

 

Kattekoncerten på St. Germainsmarkedet har nu også fået ende igen, og direktøren, som skal være en snedig 

svidser (JER, formentlig svejtser), havde den sidste dag, den blev opført, været så ulykkelig, at den irriterede 

almue havde åbnet vejen for hans kattianske aktører at løbe, hvorhen de ville.  

 

 

 

Breslau, 16. april 1753 

 

Da die de la Hiriche Astronomische Tafeln bey den Erscheinungen des Mercurius in der Sonne in den 

Jahren 1736 und 1743 ziemlich genau mit dem Himmel übereingetroffen; so hat man sich die Mühe nicht 

neuen lassen, aus selbigen Tafeln den Durchgang dieses Planetens durch die Sonnenscheibe, welche 

künftigen 5ten und 6ten May dieses 1753sten Jahres geschehen wird, zu berechnen, und theilet man dehero 

hier das Merk-würdigste den Liebhabern seltener Himmelsbegebenheiten mit. Der Eintritt des Mercurius in 

die Sonnenscheibe soll geschehen in Breslau den 5 May Abends um 8 Uhr, 14 Minuten. 

 

Stockholm, 17. april 1753 

 

På 3 uger har man her haft det dejligste vejr, men i går faldt der igen megen sne, hvorved man dog ikke 

fornemmer noget frostvejr. 

 

Paris, 23. april 1753 

 

Skærtorsdag har kongen efter årlig skik vasket fødderne på 12 fattige mænd og dronningen ligeså på 12 

fattige kvinder, og siden opvartet dem ved bordet. 

 

Dublin, 17. april 1753 

 

Efter den uophørlige regn, man vinteren over her har haft, grasserer nu en syge iblandt hestene i dette rige, 

hvoraf mangfoldige bortdø. 

 

København, 14. maj 1753 
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I denne eftermiddag diverterede de unge kgl. herskaber, som for det kolde vejrligs skyld residere  

endnu på Christiansborg, sig med en promenade.  

 

Leipzig, 5. maj 1753 

 

Visse beretninger meddele, at hr. Voltaire har lyst til at begive sig til det kejserlige hof i Wien. Men 

kejserinden skal hertil have udtalt, at en digter som han burde trække sig tilbage til Mont Parnasse. Andre vil 

vide, at han vil drage til England. 

Berlin, 12. maj 1753 

 

Natten mellem sidstafvigte mandag og tirsdag er her frosset stærk is, hvorved havefrugterne og træernes 

blomster har taget stor skade. 

  

Madrid, 3. juni 1753 

 

Den 30. maj, som er Sct. Ferdinandsfest, åbnedes himmelens skyer og vederkvægede vore af den 

langsommelige tørke øde og døde marker med en frugtbar regn. Siden den tid har det holdt stændigt ved at 

regne. 

 

Cornwall, 5. juli 1753 

 

For nogle dage siden lod man her i byen for mange hundrede tilskuere se en levende kvindsperson med 2 

hoveder, det ene over det andet og med dobbelt tandsæt. Hun har hverken hænder, fingre eller tæer, dog kan 

hun strikke, sy og synge. Hendes husbond, som synes at være en meget fornuftig og formuende mand, 

udgiver hende som sin svogerske og siger, at hun er født i det vestlige Dorsetshire og har i 30 år stedse været 

indespærret. 

 

Moskov, 28. juni 1753 

 

Kejserinden er i forrige uge på grund af det urolige vejrlig, som har været blandet med frost og sne kommet 

tilbage fra klosteret i Troiska. De 60.000 mand, der have ordre om at begive sig til grænserne af Livland og 

Kurland, er virkelig på march. 

 

Moskov, 4. juli 1753 
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Den 27/6 har man her med nordenvind haft så hård en kulde, at det undertiden midt om vinteren ikke er 

koldere. I tirsdags og onsdags har sneen ligget her i staden halvanden fod høj. Om nætterne fryser det så 

stærkt, at alle vandsteder om morgenen er ganske tilfrosne, og de små bække med is overdragne. De ældste 

folk bevidne, at de aldrig har oplevet deslige. 

 

København, 27. juli 1753 

Skibet "Haabet" ankommer til København med gaver fra bassen af Tunis til den danske konge. Gaverne 

består af 4 barbariske heste, 8 hvide og brune kameler, 4 strudsfugle, 2 tigerdyr, 4 tigerskind,4 guinesiske 

gedder, et guldbroderet hestetøj, en broderet læderflaske til at føre vand udi på jagten, en persisk sabel med 

gehæng og 2 koralbøjler. 

 

Tønsberg i Norge, 20. juli 1753 

 

Den 11. juli slog tordenen ned i Sembs kirke ved den grevelige residens Jarlsberg og antændte ild i tårnet. 

 

Leipzig, 23. juli 1753 

 

Bey einem vorgestern Nachmittags kurz vor 3 Uhr in hiesigen Gegenden entstandenen Ungewitter ist ein 

junger Mensch, der in der Kirche zu Schönfeld, nicht weit von hier, gebeichtet, und eben nach Hause gehen 

wollen, durch einen Wetterstrahl getroffen, und sogleich getödet worden. 

 

Berlin, 31. juli 1753 

 

Sidstafvigte lørdag om eftermiddagen, fik vi såvel her i staden, som i de omliggende egne, en uformodentlig 

visit af ganske ubudne, meget grove- og forsultne fremmede gæster, idet der indfandt sig en stor mængde 

græshopper, som dels slog sig ned på markerne i nabolaget, dels drog i sværmevis henover staden. 

 

Nieder Dorla ved Haynich, 20. juli 1753 

 

Den 13. juli ved 2 tiden om eftermiddagen sammendroges over dette sted nogle mørke skyer, og man hørte 

at det tordnede, dog som om det var langt borte. Det begyndte derefter at regne og så fulgte også en stærk 

lynild, tillige med et tordenslag, som på et af de laveste huse her i byen slog igennem taget ned i stuen, 

smeltede to strikkepinde, som konen havde i hånden, og brændte halvdelen af hendes krop, fordi der var gået 

ild i serken. Konen i huset døde nogle dage efter. 

 

Prag, 28. juli 1753 
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Der omtales tordenvejr i byen Wischkow den 9. juli. 

 

Moskov, 4. juli 1753 

 

Siden den 27. juni har man her med nordenvind haft så hård en kulde, at det undertiden ikke er koldere om 

vinteren. I tirsdags og onsdags har sneen ligget her i staden henved halvanden fod høj. Om nætterne fryser 

det så stærkt, at alle vandsteder er om morgenen ganske tilfrosne, og de små bække isbelagte. De ældste folk 

bevidner, at de aldrig har oplevet deslige. 

 

Haag, 14. august 1753 

 

Det er bekendt, at mangen en person på grund af sin hals sætter hus og gård til, men mangen én vinder også 

stor rigdom derved. Sangeren Safarielli, som troligen må ikke være nogen skurrende skrighals, men 

tværtimod synge så dejligt som Gellerts nattergal, giver et bevis på det sidste. En arie, som han for nylig har 

sunget i madame Dauphines kabinet, har indbragt ham en guld-tabattiere, et guld repeter-ur, en kostbar ring 

og en foræring på 2.000 livres. Desuden får han af kongen for at blive endnu 3 måneder i Paris 20.000 livres, 

16.000 livres for sin hen- og tilbagerejse, frit logi og taffel til 8 kuverter og gratis karet med to tjenere. 

 

Tønsberg i Norge, 14. august 1753 

 

Forgangne søndag (JER, dvs. den 12/8) var det tordenvejr, og der faldt forfærdelig store haglskiver, ja en del 

så store som valnødder, hvilke på en del steder i skovene bleve liggende til den anden dag; hvad skade 

samme har gjort på de modne agre, vil høsten lære til manges mangel. 

 

København, 7. september 1753 

 

Der omtales, at der bliver anlagt en botanisk have på Amalienborg Plads. 

 

Stockholm, 28. august 1753 

 

Indtil nu for 14 dage siden er såvel denne egn som det tilgrænsende land bleven hjemsøgt med så meget 

regnvejr, at bonden har stået i største sorg for det så rigelig opvoksne hø og korn. Men nu er vi forlenet med 

så godt vejrlig, at i disse varme dage, såvel høet som kornet i mængde og mestendels uden skade har kunnet 

indhøstes. Priserne på disse umistelige varer, som mens regnvejret stod på vare alt stegne, er nu også straks 

faldne igen… 
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Mayland, 8. august 1753 

 

Auf die gehabte lange Dürre haben wir in der Nacht vom 4 auf den 5ten dieses ein entsetzliches Ungewitter 

bekommen, welches die ganze Nacht gedauert, und jedermann in grossen Schrecken gesetzet hat. Es war 

dabey ein solcher Wind, dass viele Bäume aus der Erden gerissen wurden, und endlich erfolgte ein Regen, 

welcher die Feld-Gewächse einigermassen erfrischet hat. 

 

 

 

København, 28. september 1753 

 

I dag under middags-lavet påkom en ildebrand udi Gladsaxe Bye, hvor tvende bøndergårde blev lagte udi 

aske. Det omtales, at der var en stærk blæst. 

 

Assens, 29. september 1753 

 

I denne aften kl. 6 slet er Hans Durchl. Prins Ferdinand af Brunsvig-Wolfenbüttel med sin suite her til byen 

over Bæltet (JER, dvs. Lillebælt) ankommen. Omendskønt vinden var ikke meget favorabel og til sidst stille, 

var vores nye smakke dog ikke over halvtredie time på vandet fra Aarøsund og hertil. 

 

London, 30. oktober 1753 

 

Fra Boston i Ny England berettes under den 21. august som et vunderværk, at sammesteds havde mandagen 

før indfundet sig en sådan mængde duer, at luften deraf ganske var blevet formørket. Man har fanget og 

skudt så mange deraf, at 500 heste blev belæsset dermed, og man solgte på torvet et dusin for 5 penge (sic!). 

En sådan hændelse har der ikke i mands minde tildraget sig. 

 

København, 9. november 1753 

 

I går returnerede monarken udi allerhøjeste velgående fra jagten. 

 

København, fredag den 21. december 1753 

 

Formedelst det extraordinaire vintervejr og heftige snefog, som endog på somme steder her i staden 
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bedækker gaderne på en karls højde, er monarkens forehafte og sidstleden ommeldte jagttour ikke gået for 

sig. Derimod var både i tirsdags og torsdags apartement ved hoffet. 

 

København, 24. december 1753 

 

Om endskønt det sidstleden ommeldte hårde frostvejr har siden i løverdags (JER, dvs. den 22/12) slået om 

til tø, så have dog Det asiatiske Kompagnis skibe til Kina og Ostindien ikke kunnet gå til sejls her fra 

Rheden. Fra Holsten meldes om, at der dér indfandt sig et sådant vejr, som sidstleden her fra staden blev 

ommeldt.  

 

 vind tryk Januar 1753 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er 

korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

 

temp. 

1  769,2  -0,9 

2  770,4  -0,9 

3  769,2  -0,3 

4  761,6  -1,3 

5  763,8  -0,3 

6  765,4  -0,1 

7  765,4  -0,4 

8  762,8  -0,6 

9  763,2  -0,6 

10  762,8  -1,1 

11  750,4  -0,8 

12  757,4   0,5 
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13  762,4   0,4 

14  758,2   0,4 

15  758,2   0,2 

16  761,8   0,5 

17  765,4   0,7 

18  767,8   0,2 

19  760,4  -0,3 

20  760,4  -0,8 

21  762,4  -1,0 

22  764,2  -1,4 

23  766,0 Elsmark på Als: ”den 23. januar var vi ude at mede udi Abelbjerg og Dilholm 

og i Magerbeck”. 

-1,9 

24  772,8  -0,9 

25  776,6  -1,0 

26  775,0  -2,0 

27  771,2  -1,5 

28  767,8  -1,5 

29  766,0  -1,8 

30  764,8  -2,4 

31  759,8  -1,4 

 

Januar 1753: 

Temperatur: -0,7 gr. C 

Tryk: 764,6 mm Hg 
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 vind tryk Februar 1753 

Vejrligobservationer er fra defensionsskibene Friederik og Louise til ankers 

ved Kastelspynten i Øresund, den 18. februar på sejlads mod Kronborg. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er 

korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

temp. 

1  750,4   1,1 

2  752,8   0,1 

3  760,4  -0,3 

4  772,8  -1,1 

5  775,8  -1,4 

6  772,0  -1,0 

7  767,8  -0,4 

8 ønø 764,2 (13) ønø m sne (21) øsø b blandet luft -0,5 

9 sv 761,0 (13) sv b blandet luft (01) s laber tyk luft (05) ssv laber tyk luft (21) sv b 

blandet luft 

-0,5 

10 vsv 757,0 (14) vsv stiv m driveskyer (03) vsv b blandet luft (08) vsv m klar luft (16) sv 

Elsmark på Als: ”tungt vejr” 

-0,6 

11 n 755,4 (15) n b frost klar luft (02) nnv småregn (07) nø stiv b klar luft frost (21) stille 

stærk frost 

Elsmark på Als: ”på den anden dag efter den 10. februar slemt vejr med storm, 

sne og islag” 

-1,3 

12 sø 756,6 (11) sø mest stille klar luft frost (04) sø mest stille klar luft frost (14) ssø godt 

vejr frost og overtrukken luft (20) øsø frost overtrukken luft 

-2,4 

13 ønø 755,4 (11) ønø b stærk frost (02) sø b stærk frost (14) nø m blandet luft (21) nø 2 rm 

blandet luft 

-1,9 

14 øsø 745,8 (13) øsø rm sne (04) ønø 2 rm snebyger (06) ø (10) øsø (16) sø rm sne -1,6 

15 sv 743,2 (14) sv laber tyk luft regn (01) sø stiv m regn (19) vsv laber klar luft (22) sv -0,3 
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16 vnv 745,8 (13) vnv b overtrukken luft (01) vsv laber b blandet luft (18) ø sne (24) ssø m   0,4 

17 vnv 745,4 (12) vnv m tyk luft regn (02) sv tyk luft regn (08) nv (14) vnv b overtrukken 

luft (22) stille tåget 

 2,1 

18 s 742,4 (13) s m tyk luft (02) ssv b overtrukken luft (07) s (17) nv  1,7 

19  735,4   2,0 

20  739,2   0,6 

21  745,4   0,1 

22  762,8  -0,1 

23  767,8   0,0 

24  770,4   0,1 

25  768,8   0,1 

26  770,4   0,2 

27  780,8  -0,4 

28  782,2  -0,1 

 

Februar 1753: 

Temperatur: -0,2 gr. C 

Tryk: 758,8 mm Hg 

 

 vind tryk Marts 1753 

Vejrligobservationer fra fregatten ”Samsøe” til ankers i Øresund. Døgnets 

temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1  776,6  -0,3 
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2  772,8   0,6 

3  772,4   1,1 

4  762,8   1,1 

5  765,8   1,6 

6  771,2   2,0 

7  775,8   1,8 

8  775,0   1,1 

9  772,8   2,0 

10  775,4   2,7 

11  771,8   3,1 

12  763,8   3,3 

13  760,8   3,5 

14  762,8   4,3 

15  750,4   5,6 

16  747,8   4,1 

17  745,8   4,1 

18  748,5   6,2 

19  750,0   4,3 

20 vnv 750,8 (E) vnv b tyk luft regn (P) nv m driveskyer (A) vnv rm driveskyer  4,2 

21 vnv 741,2 (E) vnv stiv u tykke driveskyer regnbyger (H) vnv rm driveskyer (F) nv stiv u 

tykke driveskyer regnbyger (A) nnv 3 rm driveskyer 

 4,8 

22 var 741,2 (E) var b klar luft (H) nnv m klar luft (F) var b klar luft (A) vnv b klar luft  3,6 

23 vnv 752,8 (E) vnv m blandet luft (H) nnv b klar luft (F) blandet luft (A) vsv b blandet 

luft 

 3,0 
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24 var 757,8 (E) var laber b blandet luft (H)vsv b blandet luft (P) sø b (A)sø b klar luft  3,2 

25 ssø 760,4 (E) ssø m klar luft (H) sø b klar luft (F) ssø klar luft (A) s stiv b overtrukken 

luft 

 4,5 

26 s 760,8 (E) s stiv b tyk luft regn (H) ssv m tyk luft snuskregn (A) sø stiv b tyk luft 

regn 

 4,3 

27 var 761,4 (E) var ll overtrukken luft (H) sø m tyk luft regn (F) regn (A) sø b blandet luft  5,2 

28 sø 763,8 (E) sø rm blandet luft (H) sø m blandet luft (A) øsø stiv 2 rm overtrukken luft  5,2 

29 øsø 765,4 (E) øsø stiv 2 rm klar luft (H) øsø stiv 2 rm klar luft (A) øsø stiv 2 rm klar luft  4,8 

30 sø 764,8 (E) sø stiv 3 rm blandet luft (H) øsø stiv 3 rm klar luft (A) sø u overtrukken 

luft 

 4,7 

31 ssø 762,4 (E) ssø u grå luft (H) sø u overtrukken luft (P) u (A) sø stiv 3 rm overtrukken 

luft 

 5,0 

 

Marts 1753: 

Temperatur: 3,4 gr. C 

Tryk: 761,5 mm Hg 

 

 vind tryk April 1753 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Samsøe” til ankers i Øresund. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er 

korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 sø 762,4 (E) sø u klar luft (H) sø stiv 3 rm overtrukken luft (F) sø 2 rm blandet luft (A) 

sø u klar luft  

  4,3 

2 ssø 757,8 (E) ssø stiv u diset luft (H) sø u klar luft (F) stiv u (P) stiv u (A) ssø 3 rm grå 

luft 

  4,4 

3 ssø 752,8 (E) ssø b blandet luft (H) ssø m grå luft (D) ssø m tyk luft regn (A) sø b klar 

luft 

  5,1 
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4 ssø 745,4 (E) ssø m blandet luft (H) sø m tyk luft snuskregn (F) sø 2 rm tyk luft regn (A) 

øsø b overtrukken luft 

  4,9 

5 ønø 740,8 (E) ønø laber b grå luft (H) øsø m tyk luft regn (F) ønø b (A) ønø laber b grå 

luft 

  5,1 

6 ønø 743,5 (E) ønø stiv 3 rm tyk luft regn (H) ø stiv b grå luft (A) ønø stiv 3 rm tyk luft 

regn 

  4,9 

7 ønø 750,4 (E) ønø 2 rm grå luft (H) nø stiv 3 rm tyk luft regn (F) ønø stiv 3 rm tyk luft 

snefog (A) ønø m grå luft 

  3,1 

8 ønø 757,2 (E) ønø rm blandet luft (H) ønø m grå luft (F) rm blandet luft (A) ø 2 rm klar 

luft 

  1,9 

9 ønø 760,4 (E) ønø m tykke driveskyer sne - og haglbyger (H) ønø 2 rm klar luft (P) ønø 

m tykke driveskyer snebyger (A) ønø m grå luft 

Elsmark på Als: ”fra den 9.-27. april såede de havre i Nørremarken; han såede 

for sit vedkommende det år 16 tønder havre og blandsæd”.  

  1,1 

10 øsø 757,4 (E) øsø m grå luft (H) ønø m grå luft (F) øsø b (A) ø m tyk luft i blandt små 

byger 

Elsmark på Als: ”den 10. april var vi ude at så, men der faldt så megen sne om 

formiddagen, at de måtte tage derfra om eftermiddagen”. 

  1,3 

11 sø 756,2 (E) sø m tyk luft snuskregn (H) ø m tyk luft iblandt med små byger (A) øsø b 

blandet luft 

  1,9 

12 nnø 756,6 (E) nnø b overtrukken luft (H) øsø laber b blandet luft (F) var ll (A) nnø b tyk 

luft 

  2,1 

13 nnø 753,2 (E) nnø b tyk luft (H) nnø b tyk luft (F) nnø b tyk luft (P) tyk luft (A) nv b grå 

luft 

  2,3 

14 s 753,2 (E) s m tyk grå luft regn (H) stille b grå luft (F) ssø b tåget luft og regn (A) ssø 

laber b tyk grå luft regn 

  2,6 

15 ssv 750,2 (E) ssv m driveskyer (H) ssø m tyk grå luft regn (F) s m regn (A) vsv ll grå 

luft 

  3,9 

16 var 748,2 (E) var b tyk luft regn (H) stille tyk luft regn (F) regn (A) v b tyk luft 

snuskregn 

  4,1 



 

103 

 

17 sv 752,8 (E) sv m driveskyer (H) sv b tyk luft snuskregn (A) sø m overtrukken luft   4,3 

18 s 754,8 (E) s ll blandet luft (H) øsø b overtrukken luft (A) vsv laber b overtrukken luft   5,6 

19 sø 762,4 (E) sø laber b tykke skyer regnbyger (H) vnv laber b overtrukken luft (A) vsv 

laber b klar luft 

  6,1 

20 var 766,0 (E) var mest stille klar luft (H) stille tåget luft (F) stille (A) sv laber b klar luft   6,7 

21 sv 766,0 (E) sv m driveskyer (H) sv laber b klar luft (F) v klar luft (A) vsv m blandet 

luft 

  7,9 

22 v 763,2 (E) v m grå luft (H) v m blandet luft (A) nv laber b tyk luft snuskregn   9,1 

23 sv 762,8 (E) sv laber b klar luft (H) nv m tyk luft snuskregn (A) vsv laber b klar luft 10,1 

24 sv 759,2 (E) sv stiv m blandet luft (H) var laber b blandet luft (P) vsv m tyk luft og 

regn – og haglbyger med stærk torden og lynen (A) nv b tyk luft regn 

11,2 

25 vsv 758,5 (E) vsv stiv b tykke driveskyer haglbyger (H) sv b tyk luft regn (P) var laber b 

tykke driveskyer regnbyger (H) sv laber b overtrukken luft 

  8,9 

26 sø 760,4 (E) sø laber b blandet luft (H) sv laber b overtrukken luft (A) sø m grå luft   9,4 

27 sv 755,4 (E) sv laber b blandet luft (H) sø m grå luft (A) nv laber b overtrukken luft   9,8 

28 ssv 755,4 (E) ssv laber b tordenskyer (H) nv laber b blandet luft (A) stille overtrukken 

luft 

10,8 

29 stille 757,8 (E) stille tordenskyer og regnbyger (H) sø ll overtrukken luft (F) var 

tordenskyer og regnbyger (A) vsv laber b overtrukken luft 

11,9 

30 ssø 763,2 (E) ssø b klar luft (H) nv laber b overtrukken luft (A) sv m tykke driveskyer 10,3 

 

April 1753: 

Temperatur: 5,8 gr. C 

Tryk: 756,1 mm Hg 

 

 vind tryk Maj 1753 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Samsøe” til ankers i Øresund. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

temp. 
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observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er 

korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

1 v 762,8 (E) v stiv 2 rm tykke driveskyer (D) v m tykke driveskyer (A) sv m tykke 

driveskyer  

10,7 

2 v 763,0 (E) v stiv 2 rm blandet luft (H) sv b blandet luft (A) sv stiv m overtrukken luft 

snuskregn 

Elsmark på Als: ”fra den 2.-9. maj såede de byg i Midtmarken, han såede 9 

tønder og 5 skæpper udsæd”. 

10,3 

3 nnv 762,8 (E) nnv stiv 3 rm driveskyer (H) vnv stiv m tykke driveskyer regnbyger (A) 

nv stiv 3 rm tykke driveskyer regn - og haglbyger 

  9,9 

4 nnv 760,6 (E) nnv 2 rm klar luft (H) nv stiv 3 rm tykke driveskyer regn - og haglbyger 

(A) nø m klar luft 

  7,5 

5 nø 769,2 (E) nø stiv rm tykke driveskyer sne - og haglbyger (H) nnø m klar luft (A) nø 

stiv rm tykke driveskyer sne - og haglbyger 

  6,9 

6 nnv 765,4 (E) nnv laber b overtrukken luft snuskregn (H) nø 2 rm tykke driveskyer sne - 

og haglbyger (A) øsø b overtrukken luft 

  6,7 

7 ønø 761,4 (E) ønø laber b tykke skyer haglbyger (H) ønø m driveskyer (A) ønø laber b 

tykke skyer haglbyger 

  5,8 

8 ssv 762,8 (E) ssv laber b tordenluft hagl -  og snebyger (H) sv b blandet luft (A) n laber 

b tyk luft regnbyger 

  5,4 

9 n 762,0 (E) n b blandet luft (H) nø laber b tyk luft regnbyger (A) nø laber b grå luft   7,4 

10 var 762,8 (E) var laber b tordenluft (H) ønø b overtrukken luft (A) s m overtrukken luft   7,3 

11 sø 757,8 (E) sø stiv 3 rm tyk luft regn (H) ssø stiv m tyk luft (A) sø stiv m tyk luft 

snuskregn 

  6,0 

12 ssø 753,2 (E) ssø laber b tykke skyer (H) var ll tyk luft snuskregn (A) var b tykke skyer 

torden, lynen og regnbyger 

  6,5 

13 sv 752,8 (E) sv b tykke driveskyer regnbyger (H) vsv b tyk luft regnbyger (A) v laber b 

driveskyer 

  7,3 
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14 sv 754,6 (E) sv ll tordenluft (H) ssv laber b klar luft (A) sø laber b overtrukken luft    7,4 

15 var 752,8 (E) var ll tordenluft (H) ønø laber b overtrukken luft (A) ssø m blandet luft   8,7 

16 ssv 748,0 (E) ssv m tyk luft regn (H) ssø rm tykke driveskyer (A) var ll tyk luft 

snuskregn 

  9,5 

17 sø 753,5 (E) sø laber b blandet luft (H) sø b grå luft (F) sø (A) sv laber b blandet luft   9,3 

18 sv 758,8 (E) sv stiv b klar luft (H) ssø b klar luft (F) klar luft (A) ssø laber b klar luft 10,2 

19 nnv 760,4 (E) nnv laber b tordenluft (H) ssø laber b klar luft (A) sv laber b overtrukken 

luft 

11,4 

20 vnv 761,4 (E) vnv b tyk luft regn (H) nnv laber b overtrukkrn luft (A) nv laber b klar luft 11,8 

21 sø 763,0 (E) sø b blandet luft (H) stille klar luft (D) stille (A) sø m overtrukken luft 10,2 

22 ssv 762,8 (E) ssv laber b tyk luft regn (H) ssv b tyk luft regn (A) nv m tyk luft 

snuskregn 

10,7 

23 nv 763,0 (E) nv u klar luft (H) vnv rm tykke driveskyer (A) nnv stiv 3 rm overtrukken 

luft 

  8,7 

24 nv 764,0 (E) nv stiv rm tykke driveskyer (H) nnv stiv 3 rm klar luft (A) nv stiv rm klar 

luft 

  9,3 

25 nnv 764,2 (E) nnv stiv rm klar luft (H) nv stiv rm klar luft (F) klar luft (A) nnv m klar 

luft 

10,9 

26 nnv 764,6 (E) nnv b blandet luft (H) nnv b blandet luft (F) blandet luft (A) nnv m klar 

luft 

11,8 

27 nv 765,4 (E) nv laber b klar luft (H) nnv b blandet luft (F) blandet luft (A) stille klar 

luft 

13,7 

28 nø 766,0 (E) nø laber b klar luft (H) stille klar luft (F) nnø klar luft (A) stille klar luft 15,2 

29 nnv 766,2 (E) nnv b diset luft (H) stille klar luft (F) nnv b diset luft (P) nnv laber b diset 

luft (A) nø laber b diset luft 

17,0 

30 nv 770,0 (E) nv stiv b tordenluft (H) nø laber b diset vejr (F) diset luft (A) ssø ll diset 

luft 

16,4 
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31 stille 772,2 (E) stille diset luft (H) stille diset luft (P) nnø laber b diset luft (A) stille diset 

luft 

16,9 

 

Maj 1753: 

Temperatur: 9,9 gr. C 

Tryk: 761,5 mm Hg 

 

 vind tryk Juni 1753 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Samsøe” til ankers i Øresund. Døgnets 

temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 stille 770,4 (E) stille diset luft (H) stille diset luft (F) var ll diset luft (A) var laber b diset luft 16,9 

2 ssv 767,8 (E) ssv laber b diset luft (H) var laber b diset luft (F) diset luft (A) stille diset luft 17,5 

3 nnv 765,4 (E) nnv b blandet luft (H) stille diset luft (F) stille diset luft (A) nv b klar luft  18,9 

4 nnv 765,4 (E) nnv laber b diset luft (H) nø b klar luft (F) nnv diset luft (A) var ll diset luft 16,8 

5 nv 766,0 (E) nv stiv b diset luft (H) var ll diset luft (F) diset luft (A) ssø laber b blandet 

luft                                 

15,5 

6 sv 762,8 (E) sv laber b diset luft (H) ssv laber b blandet luft (A) ssv laber b diset luft 15,5 

7 nv 763,2 (E) nv b blandet luft (H) ssv laber b diset luft (F) blandet luft (A) stille blandet 

luft 

16,1 

8 vnv 764,0 (E) vnv b klar luft (H) stille blandet luft (F) vnv klar luft (A) v b blandet luft 15,8 

9 sv 762,6 (E) sv rm overtrukken luft (H) ssv m blandet luft (A) vnv 2 rm tykke driveskyer 15,4 

10 nø 759,0 (E) nø m tordenskyer (H) nv u tykke driveskyer (F) stiv rm tordenskyer med 

regnbyger (A) var laber b klar luft 

15,0 

11 nnv 760,2 (E) nnv b klar luft (H) stille klar luft (F) nv b klar luft (A) stille klar luft 15,4 

12 nnv 766,4 (E) nnv laber b tordenluft (H) stille klar luft (F) tordenluft (A) stille klar luft 16,4 
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13 n 766,4 (E) n laber b diset luft (H) stille klar luft (F) n b diset luft (A) stille diset luft 17,1 

14 var 762,8 (E) var ll tordenluft (H) stille diset luft (F) tordenluft (A) nnv laber b klar luft 17,5 

15 var 757,8 (E) var laber b tordenluft (H) nnv laber b blandet luft (A) nø b overtrukken luft 16,0 

16 var 760,4 (E) var ll tordenskyer (H) nø b overtrukken luft (A) vsv laber b blandet luft 

Elsmark på Als: ”det var tørtid en lang tid, men så gav Gud en god regn den 16. 

juni og ligeledes den 17. og 18. juni, så at kornet kom sig godt igen, især byggen, 

der nær havde taget skade”. 

16,4 

17 ssv 759,2 (E) ssv laber b overtrukken luft (H) ssv laber b overtrukken luft (P) stille 

tordenskyer (A) stille overtrukken luft 

15,4 

18 nv 759,2 (E) nv laber b blandet luft (H) nv ll grå luft (F) nv laber b blandet luft (A) nnv 

laber b klar luft 

14,0 

19 nnv 761,6 (E) nnv b klar luft (H) nnv laber b klar luft (F) nv klar luft (A) vnv m klar luft 14,8 

20 vsv 760,8 (E) vsv stiv rm tyk luft med regn og torden iblandt (H) nv stiv rm tykke 

driveskyer (P) var b tyk luft og regn med torden og lynen (A) sv laber b 

overtrukken luft  

13,9 

21 sø 754,6 (E) sø m tyk luft regn (H) sv laber b overtrukken luft (P) nø m tyk luft regn (A) 

vsv laber b overtrukken luft 

12,3 

22 vsv 753,2 (E) vsv b tykke skyer regnbyger (H) sv m tykke driveskyer regn (F) var tykke 

skyer regn (A) ssv m tykke skyer 

11,0 

23 s 752,8 (E) s u overtrukken luft (H) ssv m tykke skyer (A) ssø laber b overtrukken luft 12,3 

24 sv 743,2 (E) sv stiv m tyk luft regn (H) ønø b grå luft (F) nø regn (A) øsø m tykke skyer 

Elsmark på Als: ”på midsommerdag, som det år faldt på en søndag, var det et 

forfærdeligt vejr med storm og regn, og da jeg kom fra kirken, haglede og 

sneede det, så vi måtte tage vores køer hjem om natten, men om eftermiddagen 

var det stille vejr, men dog med regn”. 

12,4 

25 vsv 750,4 (E) vsv 2 rm tykke driveskyer og regnbyger (H) var m tykke skyer (A) sv m 

tykke driveskyer og regnbyger 

11,1 

26 v 757,8 (E) v stiv rm tykke driveskyer (H) vnv 2 rm tykke driveskyer (A) vsv laber b 

blandet luft 

11,0 
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27 nv 764,2 (E) nv ll tordenluft (H) vsv laber b blandet luft (F) var laber b (A) nnø ll klar luft 12,3 

28 nv 766,4 (E) nv stiv b klar luft (H) nnø ll klar luft (F) nv klar luft (A) nnø ll diset luft 15,4 

29 nv 765,4 (E) nv tyk diset luft (H) nnø ll diset luft (F) diset luft (A) øsø laber b tyk diset 

luft 

17,4 

30 nv 767,8 (E) nv b tyk diset luft (H) ønø laber b tyk diset luft (A) nnø laber b overtrukken 

tyk diset luft  

18,1 

 

Juni 1753: 

Temperatur: 15,1 gr. C 

Tryk: 761,4 mm Hg 

 

 vind tryk Juli 1753 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Samsøe” til ankers i Øresund. Døgnets 

temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund 

af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 nnv 767,2 (E) nnv stiv b overtrukken tyk diset luft (H) nnø laber b overtrukken tyk diset luft 

(A) nv laber b overtrukken tyk diset luft 

18,5 

2 var 760,8 (E) var b overtrukken luft med lynen og torden og regnbyger (H) nnø laber b 

overtrukken tyk diset luft (P) var laber b tyk luft med torden og lynen og regn 

(A) nv laber b tyk luft og regn 

18,4 

3 ssø 757,0 (E) ssø laber b torden (H) nnø laber b tyk luft regn (A) øsø stiv b overtrukken luft 

og regn 

17,4 

4 øsø 756,2 (E) øsø stiv 2 rm overtrukken luft (H) øsø stiv b overtrukken luft regn (A) sø b 

grå luft 

17,2 

5 var 758,0 (E) var laber b tordenluft (H) øsø b grå luft (F) sv regn (A) nv laber b tordenluft 17,7 

6 nv 763,5 (E) nv ll diset luft (H) stille tyk luft (F) nv ll diset luft (A) stille blandet luft 18,2 

7 nv 765,4 (E) nv m driveskyer (H) vnv laber b driveskyer (A) vsv laber b overtrukken luft 18,0 
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8 ssv 762,0 (E) ssv laber b tykke skyer (H) vsv laber b overtrukken luft (D) sv laber b tyk luft 

og regn med torden og lynen (F) sø m tyk luft regn (A) sv b tykke skyer 

regnbyger 

17,9 

9 vnv 759,2 (E) vnv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (H) sv b tykke skyer regnbyger (D) 

sv stiv b tyk luft regn (A) nv b tykke driveskyer regnbyger 

17,7 

10 vnv 760,4 (E) vnv m tordenskyer torden og regnbyger (H) sv b tykke driveskyer regnbyger 

(P) var m torden og lynen haglbyger (A) sv m torden og lynen haglbyger  

16,5 

11 nv 757,8 (E) nv b tordenluft (H) sv stiv b bygevejr (P) var snuskregn (A) sø laber b grå luft 16,4 

12 vnv 749,8 (E) vnv laber b tordenluft (H) øsø laber b grå luft (P) vnv b tykke skyer og 

tordenregnbyger (A) vsv b tykke skyer og tordenregnbyger 

16,8 

13 ssv 752,8 (E) ssv stiv m bygevejr (H) tykke skyer og tordenregnbyger (A) ssv b tykke 

skyer 

15,9 

14 nnv 756,0 (E) nnv laber b driveskyer (H) var laber b blandet luft (F) nv (A) vnv b grå luft 16,5 

15 nv 757,6 (E) nv laber b grå luft (H) vnv b grå luft (F) grå luft (A) øsø laber b blandet luft 15,3 

16 ø 751,0 (E) ø m tykke skyer (H) øsø dog mestendels stille grå luft (A) nø stiv b 

driveskyer           

16,2 

17 nv 752,0 (E) nv b blandet luft (H) nø stiv b driveskyer (P) nnv b tykke skyer i blandt 

snuskregn (A) n b overtrukken luft 

15,3 

18 nnv 751,0 (E) nnv stiv m tordenskyer og regn (H) nnø b tykke skyer regn (A) nv stiv m 

torden og lynen og regn 

14,4 

19 vnv 751,6 (E) vnv m tordenskyer (H) vnv stiv m torden og lynen og regnbyger (A) sv b 

overtrukken luft 

15,0 

20 vnv 752,8 (E) vnv b overtrukken luft (H) vsv b tykke driveskyer (P) var laber b tykke skyer 

med torden og regnbyger (A) nø laber b tykke driveskyer 

15,2 

21 nnø 755,4 (E) nnv b tordenskyer (H) nnø laber b tykke driveskyer (F) nnv b (A) stille grå 

luft  

17,0 

22 nø 755,8 (E) nø 2 rm grå luft (H) nnø stiv rm tyk luft med regn, torden og lynen (A) nnø 

stiv b grå luft 

14,9 

23 nv 762,4 (E) nv b tordenluft og torden med regnbyger (H) nnø stiv b grå luft (P) var laber 15,3 
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b tyk luft og regn (A) nø laber b grå luft 

24 nv 765,4 (E) nv rm klar luft (H) nø laber b grå luft (F) tordenluft (A) nnv laber b klar luft 16,5 

25 var 762,8 (E) var laber b blandet luft (H) nv laber b klar luft (F) sv b klar luft (A) nv m 

blandet luft 

16,2 

26 v 759,2 (E) v stiv rm driveskyer (H) vnv rm tykke skyer (A) sv m tykke driveskyer 14,7 

27 vsv 759,2 (E) vsv rm tordenskyer med regnbyger (H) vnv overtrukken luft (A) sv m tykke 

skyer 

14,2 

28 vsv 757,8 (E) vsv m blandet luft (H) vsv m tykke skyer (F) sv regn (A) stille blandet luft 14,3 

29 var 752,4 (E) var ll tyk luft regn (H) ssø ll blandet luft (F) ssv (A) nnv m tyk luft regn 13,5 

30 nv 751,0 (E) nv stiv 3 rm driveskyer (H) nv rm tykke driveskyer regnbyger (A) vnv 2 rm 

tykke driveskyer 

13,5 

31 vnv 751,6 (E) vnv m tykke driveskyer regnbyger (H) vnv 2 rm tykke driveskyer (A) vnv m 

tykke driveskyer regnbyger 

13,7 

 

Juli 1753: 

Temperatur: 16,1 gr. C 

Tryk: 757,3 mm Hg 

 

 vind tryk August 1753 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Samsøe”til ankers i Øresund. Døgnets 

temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund 

af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 nv 755,4 (E) nv stiv m driveskyer (H) vnv stiv m tykke driveskyer (A) v b overtrukken luft 14,4 

2 s 756,2 (E) s stiv b blandet luft (H) vsv b overtrukken luft (A) sø m overtrukken luft 14,0 

3 ssø 747,8 (E) ssø stiv rm tyk luft regn (H) sø 2 rm tyk luft regn (A) vsv laber b tyk luft regn 

Elsmark på Als: ”den 3. august begyndte og den 18. august endte høsten. 

Høstresultat: 30 traver rug foruden karlens 5 traver; 81 traver byg; 77 traver byg 

14,9 
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og 16 traver blandsæd”. 

4 vsv 750,8 (E) vsv m tykke skyer regnbyger (H) vsv b tyk luft regn (A) v b tyk luft 

snuskregn 

13,5 

5 ssø 756,6 (E) ssø b blandet luft (H) nv b tykke driveskyer (A) ssø rm overtrukken luft 14,5 

6 sv 757,2 (E) sv m blandet luft (H) ssø stiv rm overtrukken luft stærk torden og lynen (D) 

var stiv b torden og lynen (A) sv b klar luft 

16,4 

7 ssv 759,2 (E) ssv ll tordenluft regnbyger (H) ssv b klar luft (A) vsv ll tyk luft regn (F) ssv ll 17,0 

8 ssv 759,2 (E) ssv b tordenskyer (H) vsv ll tyk luft regn (A) vsv laber tyk luft regn (F) sv b 17,2 

9 ssv 755,4 (E) ssv b tordenskyer regn (H) vsv laber stærk torden og lynen (D) ssø b 

tordenskyer regn (A) stille tyk luft snuskregn 

16,7 

10 vsv 753,5 (E) vsv b tyk luft regnbyger (H) var ll tyk luft snuskregn (F) vnv m tykke skyer 

regnbyger med torden og lynen (A) stille overtrukken luft 

16,4 

11 var 753,5 (E) var ll tordenluft (H) stille overtrukken luft (F) ssø laber blandet luft (A) vnv 

laber tordenluft  

16,5 

12 ssø 752,8 (E) ssø laber blandet luft (H) nv laber tordenluft (F) tordenluft (A) sv b klar luft 15,8 

13 vnv 754,6 (E) vnv laber tordenluft (H) vnv b tykke driveskyer regnbyger (F) sv laber 

tordenluft (A) nv ll blandet luft 

15,0 

14 ssø 755,4 (E) ssø m overtrukken luft (H) vsv ll blandet luft (F) sø b tordenluft (A) sø rm 

tyk luft regn 

14,8 

15 s 749,6 (E) s stiv rm tordenskyer (H) øsø rm tyk luft regn (A) ssv m tykke driveskyer 15,8 

16 ssv 749,0 (E) ssv stiv 2 rm tyk luft og i blandt snuskregn (H) sv m tykke driveskyer (F) s 

stiv 2 rm tyk luft og i blandt snuskregn (A) ssv rm tykke driveskyer 

15,3 

17 vsv 746,0 (E) vsv m driveskyer (H) ssv 3 rm tyk luft regn (A) sv stiv b overtrukken luft 14,8 

18 ssv 754,6 (E) ssv rm tykke driveskyer regn (H) sv stiv m overtrukken luft (F) sv rm tykke 

driveskyer regn (A) sv b tykke skyer 

14,5 

19 sv 757,0 (E) sv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (H) sv b tykke skyer (F) sv stiv 2 rm 

tykke driveskyer regnbyger (A) vnv b overtrukken luft 

13,9 
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20 vnv 760,4 (E) vnv laber driveskyer (H) vnv b overtrukken luft (A) vnv m overtrukken luft 14,0 

21 sv 762,4 (E) sv rm tykke driveskyer regnbyger (H) nv rm tykke driveskyer (A) vsv tykke 

driveskyer regnbyger 

13,9 

22 v 762,8 (E) v m tyk luft snuskregn (H) vsv tykke driveskyer regnbyger (A) nv b klar luft 14,4 

23 sv 767,8 (E) sv m driveskyer (H) nv b driveskyer (F) vnv m (A) sv laber blandet luft 14,4 

24 sv 766,6 (E) sv m blandet luft (H) ssv laber blandet luft (F) ssv m (A) nv m driveskyer 15,5 

25 nv 767,2 (E) nv m klar luft (H) nv rm driveskyer (F) nv m klar luft (A) nnø b klar luft 13,8 

26 sv 770,0 (E) sv laber klar luft (H) stille b klar luft (F) ssø laber klar luft (A) ssø stiv b klar 

luft 

14,3 

27 sø 767,8 (E) sø stiv b blandet luft (H) sø stiv b klar luft (A) ssø b blandet luft 14,8 

28 s 764,6 (E) s b grå luft (H) s b blandet luft (F) ssv grå luft (A) nv b overtrukken luft 15,0 

29 vsv 764,2 (E) vsv laber tykke skyer og i blandt snuskregn (H) vnv b overtrukken luft (F) nv 

laber tykke skyer og i blandt snuskregn (A) vsv laber grå luft 

14,0 

30 ssv 760,4 (E) ssv b tykke skyer regnbyger (H) ssø stiv b tyk luft regnbyger (F) ssø m grå 

luft regnbyger (A) sv ll blandet luft 

14,9 

31 var 760,4 (E) var ll tordenluft regnbyger (H) nv ll blandet luft (F) sv b tordenluft regnbyger  

(A) vsv ll tordenluft regnbyger 

13,8 

 

August 1753: 

Temperatur: 15,0 gr. C 

Tryk: 758,0 mm Hg 

 

 vind tryk September 1753 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Samsøe” til ankers i Øresund. Døgnets 

temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund 

af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 
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1 nv 764,6 (E) nv b driveskyer (H) vsv b tordenluft regnbyger (F) nv m tykke driveskyer 

regnbyger (A) vnv ll klar luft 

14,6 

2 nnø 769,2 (E) nnø ll klar luft (H) stille klar luft (F) var ll tordenskyer (A) stille klar luft 14,9 

3 ssv 768,8 (E) ssv laber blandet luft (H) stille klar luft (F) ssv (A) sø b klar luft stærkt 

nordlys 

15,5 

4 sv 764,2 (E) sv m grå luft (H) ssø m klar luft (F) snuskregn (A) ssv stiv m tyk luft regn 16,5 

5 nv 761,4 (E) nv laber tykke driveskyer regnbyger (H) ssv stiv m tyk luft regn (F) sv laber 

grå luft (A) vnv m tykke driveskyer 

15,9 

6 nnv 762,0 (E) nnv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (H) nv rm tykke driveskyer 

regnbyger (F) nnv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (A) vsv rm blandet luft 

12,9 

7 sv 757,8 (E) sv 2 rm tyk luft regn (H) sv rm overtrukken luft (A) nv m overtrukken luft 14,0 

8 nnv 759,6 (E) nnv b klar luft (H) nnv m overtrukken luft (F) nnv (A) vnv m overtrukken 

luft  

13,2 

9 vsv 761,0 (E)vsv m tyk luft snuskregn (H) vsv m grå luft (A) nv 2 rm tyk luft regnbyger 12,9 

10 nnv 758,2 (E) nnv stiv 3 rm klar luft (H) nv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (F) nnv stiv 3 

rm driveskyer (A) nv b klar luft 

13,6 

11 v 764,8 (E) v laber overtrukken luft (H) vnv b klar luft (A) nv m tyk luft regnbyger 13,6 

12 nv 765,4 (E) nv 3 rm tykke driveskyer (H) nv rm grå luft (F) 3 rm (A) nnv m blandet luft 14,6 

13 nv 770,4 (E) nv b klar luft (H) n b blandet luft (F) nv blandet luft (A) nø laber klar luft 13,7 

14 nnv 770,8 (E) nnv stiv b klar luft (H) nø ll klar luft (F) nø klar luft (A) nø laber klar luft 13,6 

15 nv 770,8 (E) nv laber klar luft (H) stille klar luft (F) stille klar luft (A) stille klar luft 14,4 

16 s 770,4 (E) s b klar luft (H) stille klar luft (D) ssø (F) ssv laber tåget luft (A) s b klar luft 15,1 

17 sø 766,0 (E) sø rm klar luft (H) ssø m klar luft (F) ssø m klar luft (A) sø stiv rm klar luft 15,2 

18 ssv 767,8 (E) ssv b overtrukken luft (H) sv b klar luft (P) regn (A) ssv stiv m tyk luft regn 13,6 

19 sv 765,4 (E) sv b grå luft iblandt med snuskregn (H) ssv stiv rm tyk luft regn (F) sv m tyk 

luft regn (A) vsv laber tyk luft snuskregn 

14,5 



 

114 

 

20 var 767,8 (E) var ll grå luft (H) sv laber tyk luft snuskregn (F) tyk luft (A) sø laber grå luft 15,5 

21 ssv 762,8 (E) ssv m blandet luft (H) sø laber grå luft (F) s m blandet luft (A) sv b grå luft 16,0 

22 ssv 753,2 (E) ssv ll tykke skyer regnbyger (H) vsv laber tyk luft regn (A) v laber tykke 

skyer 

14,9 

23 vnv 755,4 (E) vnv rm grå luft (H) vnv m tykke skyer (P) regn (A) vnv rm tykke driveskyer 12,6 

24 vsv 756,4 (E) vsv stiv 3 rm tykke driveskyer regnbyger (H) sv rm tykke driveskyer (F) ssv 

m tyk luft regn (A) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer regnbyger 

12,2 

25 vnv 760,4 (E) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer (H) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer (F) vnv 

stiv 3 rm tykke driveskyer (A) vnv b klar luft 

10,5 

26 nnv 768,2 (E) nnv b blandet luft (H) nv b klar luft (F) nv b klar driveskyer (A) stille klar 

luft 

10,1 

27 ssø 769,2 (E) ssø stiv 2 rm diset luft (H) sø laber klar luft (F)ssø (A) sø 3 rm klar luft  12,1 

28 sø 762,4 (E) sø stiv u klar luft (H) sø 3 rm klar luft (F) ssø stiv u klar luft (A) sø u klar luft 12,6 

29 sø 757,8 (E) sø 3 rm blandet luft (H) sø u klar luft (F) sø u (A) sø b tyk luft snuskregn 12,6 

30 nnv 763,8 (E) nnv ll grå luft (H) ø laber grå luft (F( var laber grå luft (A) stille grå luft 13,0 

 

September 1753: 

Temperatur: 13,8 gr. C 

Tryl: 763,9 mm Hg 

 

 vind Tryk Oktober 1753 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Samsøe” til ankers i Øresund. Døgnets 

temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 ssv 761,6 (E) ssv stiv m grå luft (H) øsø laber tyk luft snuskregn (F) sø m grå luft (A) ssv 

m tyk luft snuskregn 

13,0 
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2 ssø 757,8 (E) ssø m tyk luft regn (H) ssv b grå luft (F) var grå luft (A) ssø b tyk luft regn 12,9 

3 ssv 756,0 (E) ssv m driveskyer (H) sv b grå luft (F) sv m (A) vsv tykke driveskyer 

regnbyger 

12,3 

4 vnv 759,8 (E) vnv 2 rm driveskyer (H) vnv 2 rm driveskyer regnbyger (A) nv b klar luft 12,2 

5 vsv  765,4 (E) vsv b blandet luft (H) vsv b klar luft (F) sv b (A) sv laber overtrukken luft 12,3 

6 ssv 768,8 (E) ssv laber tyk tåget luft (H) ssv laber overtrukken luft (A) stille klar luft 13,0 

7 stille 771,8 (E) stille blandet luft (H) stille klar luft (F) stille tyk tåget luft (A) øsø ll klar luft 13,8 

8 øsø 772,8 (E) øsø b grå luft (H) øsø laber overtrukken luft (F) grå luft (A) øsø m klar luft 13,7 

9 sø 770,4 (E) sø rm driveskyer (H) øsø m klar luft (F) øsø m klar luft (A) øsø rm klar luft 13,0 

10 sø 760,4 (E) sø stiv 3 rm driveskyer (H) sø 2 rm klar luft (A) sø stiv 3 rm blandet luft 12,4 

11 sø 756,6 (E) sø m grå luft (H) sø stiv 3 rm overtrukken luft (F) ssø (A) sø m tyk tåget luft 13,2 

12 sø 762,0 (E) sø stiv 3 rm klar luft (H) sø m tyk tåget luft snuskregn (A) ssø u diset luft 13,8 

13 sø 761,8 (E) sø u diset luft (H) ssø u diset luft (F) diset luft (A) ssø 2 rm overtrukken luft 13,0 

14 sv 764,6 (E) sv b tyk luft regn (H) ssø 2 rm overtrukken luft (F) regn (A) sv m klar luft 13,0 

15 sv 765,4 (E) sv b tykke driveskyer (H) sv rm overtrukken luft (A) ssv laber klar luft 13,5 

16 sø 762,0 (E) sø 2 rm overtrukken luft (H) ssø laber overtrukken luft (F) sø rm blandet luft 

(A) sø m tyk luft snuskregn 

13,0 

17 nnv 755,8 (E) nnv b tykke driveskyer (H) sø m tyk luft snuskregn (A) nv laber blandet luft 12,4 

18 vsv 762,8 (E) vsv stiv m driveskyer (H) vnv laber blandet luft (A) ssv 2 rm driveskyer   9,3 

19 sø 752,8 (E) sø storm tykke driveskyer (H) s stiv 3 rm driveskyer (F) s storm driveskyer 

(A) sø rm grå luft 

  9,8 

20 ønø 755,4 (E) ønø b tyk luft regn (H) øsø rm grå luft (F) ønø regn (A) ønø m tyk luft regn   9,8 

21 ønø 767,8 (E) ønø stiv rm tykke driveskyer (H) ønø m blandet luft (A) nø m klar luft 10,2 

22 ønø 769,4 (E) ønø klar luft (H) nø m klar luft (F) nø m klar luft (A) ønø rm klar luft 10,2 



 

116 

 

23 nø 767,8 (E) nø b blandet luft (H) ønø rm klar luft (F) nø m blandet luft (A) ø b klar luft 10,0 

24 nnø 770,4 (E) nnø b klar luft (H) ø m overtrukken luft (F) nnø b (A) ønø rm klar luft 10,0 

25 nø 772,8 (E) nø laber grå luft (H) ønø rm klar luft (F) nnø b blandet luft (A) stille klar luft   9,3 

26 sø 775,4 (E) sø ll grå luft (H) stille klar luft (F) var ll blandet luft (A) nv laber grå luft   8.9 

27 nø 766,4 (E) nø m blandet luft (H) nv b grå luft (F) var b grå luft (A) ønø 2 rm blandet luft   8,3 

28 nv 766,0 (E) nv laber klar luft (H) nø b klar luft (F) nø b klar luft (A) vsv m grå luft   6,9 

29 var 744,2 (E) var stiv 3 rm tykke skyer hagl- og snebyger (H) vsv rm tyk grå luft (F) ssv 

stiv 3 rm tyk luft regn (A) sv rm tykke skyer og regnbyger 

  5,5 

30 nø 738,2 (E) nø 3 rm grå luft (H) var rm tykke driveskyer med hagl og regn (F) nnø 3 rm 

tyk luft regn (A) n m grå luft 

  4,2 

31 ønø 747,8 (E) ønø m grå luft (H) ønø laber grå luft (F) grå luft (A) ønø stiv 2 rm klar luft   3,8 

 

Oktober 1753: 

Temperatur: 10,9 gr. C 

Tryk: 762,2 mm Hg 

 

 vind tryk November 1753 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Samsøe” til ankers i Øresund. Døgnets 

temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund 

af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 nnø 752,8 (E) nnø stiv 2 rm klar luft (H) ønø stiv 2 rm klar luft (A) n m tykke driveskyer 2,7 

2 var 752,8 (E) var laber grå luft med småsne (H) nø b overtrukken luft (F) var laber tyk luft 

med småsne (A) var laber blandet luft 

1,4 

3 var 760,2 (E) var ll overtrukken luft (H) stille klar luft (F) stille klar luft (A) sv m tyk luft 2,1 

4 vsv 755,8 (E) vsv stiv u tyk luft snuskregn (H) ssv stiv 3 rm tyk luft regn (A) nv rm grå luft 5,2 
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5 vsv 752,8 (E) vsv m tyk luft snuskregn (H) nv rm grå luft ((F) vsv m A) nv m blandet luft 5,7 

6 nnø 747,8 (E) nnø laber klar luft (H) nv m blandet luft (F) var b tykke driveskyer haglbyger 

(A) nø laber blandet luft 

3,0 

7 sø 756,6 (E) sø m blandet luft (H) stille blandet luft (F) s b (A) øsø stiv m blandet luft 3,5 

8 nø 764,2 (E) nø b klar luft (H) ø stiv m klar luft (F) ønø klar luft (A) ønø m klar luft 3,4 

9 øsø 766,2 (E) øsø m klar luft (H) ønø m klar luft (F) m klar luft (A) ø rm overtrukken luft 3,2 

10 ønø 757,0 (E) ønø m tyk luft regn (H) nø rm grå luft (F) ønø regn (A) ssv rm tyk luft regn 3,6 

11 ssv 752,8 (E) ssv 2 rm tyk luft regn (H) ssv 2 rm tyk luft regn (A) ssv 3 rm grå luft 3,5 

12 sv 749,2 (E) sv stiv 3 rm tyk luft regn (H) ssv 3 rm grå luft (F) sv regn (A) sv m grå luft 4,2 

13 sv 755,8 (E) sv stiv b grå luft (H) sv m grå luft (F) ssv m grå luft (A) sø m grå luft 4,1 

14 vsv 757,8 (E) vsv b blandet luft (H) øsø ll tyk luft (F) v b (A) sv m overtrukken luft 4,0 

15 ssv 757,0 (E) ssv u tyk luft (H) ssv rm overtrukken luft (F) tyk luft (A) sv stiv u tyk luft 4,5 

16 vsv 743,8 (E) vsv 3 rm tykke driveskyer regn (H) ssv u tyk luft regn (A) sv rm blandet luft 5,4 

17 sv 744,6 (E) sv m tykke skyer regnbyger (H) sv rm blandet luft (A) ssv b overtrukken luft 3,2 

18 ssv 747,6 (E) ssv m grå luft (H) vsv m grå luft (F) vsv m grå luft (P) sv m (A) sv b klar luft 2,5 

19 sv 747,8 (E) sv b overtrukken luft (H) stille b klar luft (F) klar luft (A) ssv 2 rm grå luft 1,7 

20 sv 748,8 (E) sv m tykke driveskyer regnbyger (H) ssv 2 rm grå luft (F) ssv m driveskyer 

(A) vsv stiv m tykke driveskyer regnbyger 

3,4 

21 vnv 757,8 (E) vnv rm driveskyer (H) vsv stiv m tykke driveskyer regnbyger (F) vsv m 

tykke driveskyer (A) nnv b tykke driveskyer regnbyger 

2,6 

22 sv 770,0 (E) sv b klar luft (H) nv b tykke driveskyer regnbyger (F) vnv (A) ssv rm grå luft 1,5 

23 ssv 766,0 (E) ssv stiv 2 rm grå luft (H) ssv rm grå luft (F) grå luft (A) ssv stiv m grå luft 3,1 

24 vsv 755,8 (E) vsv m tyk luft snuskregn (H) vsv stiv m tyk luft regn (F) vsv 2 rm tyk luft 

regn (A) vnv m tykke driveskyer 

4,0 

25 nv 757,8 (E) nv stiv 2 rm driveskyer (H) vnv stiv rm tykke driveskyer (F) nv stiv 2 rm 4,2 
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driveskyer (A) nv stiv rm tyk luft 

26 sv 745,4 (E) sv stiv rm grå luft (H) v m tyk luft snuskregn (A) sv stiv rm tyk luft regn 6,5 

27 ssv 735,4 (E) ssv rm tyk luft (H) stiv rm tyk luft regn (F) ssv regn (A) vsv m tyk luft regn 6,5 

28 vnv 745,4 (E) vnv b tykke driveskyer (H) vnv m tyk luft (F) vnv m (A) vsv b klar luft 2,1 

29 nnø 755,4 (E) nnø m driveskyer (H) nv b overtrukken luft (F) nv b (A) nø m klar luft 1,9 

30 ønø 760,4 (E) ønø m klar luft (H) nø m klar luft (F) ønø m klar luft (A) nnø rm klar luft 0,6 

 

November 1753: 

Temperatur: 3,4 gr. C 

Tryk: 753,9 mm Hg 

 

 vind tryk December 1753 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Samsøe” til ankers i Øresund. Døgnets 

temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund 

af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 ø 766,1 (E) ø b klar luft (H) nnø rm klar luft (F) ønø laber klar luft (A) ønø b klar luft  

Elsmark på Als: ”de målte havren op, og vi havde tærsket 42½ traver og fik deraf 

13 tønder”. 

 1,5 

2 vnv 769,5 (E) vnv b overtrukken luft (H) stille klar luft (F) blandet luft (A) vnv m tyk luft  0,4 

3 nv 764,3 (E) nv m blandet luft (H) nv rm tyk luft (F) nv stiv 2 rm (A) nv b blandet luft  3,5 

4 nv 760,3 (E) nv m tykke driveskyer (H) nv b blandet luft (F) nv b (A) nv u tykke 

driveskyer 

 2,3 

5 var 752,3 (E) var laber tyk luft regn (H) nv u tykke driveskyer (D)3 rm (A) ø m tyk luft  4,4 

6 ønø 753,7 (E) ønø stiv 2 rm tyk luft snefog (H) ønø m tyk luft snefog (A) ø stiv 2 rm snefog  0,8 

7 ønø 757,3 (E) ønø stiv 2 rm driveskyer (H) ønø stiv 2 rm klar luft (F) ønø (A) nv m grå luft -1,2 
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8 vsv 757,3 (E) vsv rm tyk luft (H) v m grå luft (F) snefog (A) vsv 3 rm tyk luft sne og regn 

Elsmark på Als: ”Vinteren begyndte før jul, den 8. december med så megen sne, 

at man ikke kunne komme ud af byerne, og med isslag, den tid de 10 dage vare 

omme, udi 2 dage, så at der faldt mange grene af træerne, for de kunne ikke bære 

den megen is, som lå på dem, og senere den 21. december, da vi havde haft en 

sådan sne og fygning og isslag en ½ måned, så kom Gud med tø, så der kom så 

meget vand i juledagene, at man måtte køre eller ride til kirken over Bolbro. Der 

var så meget vand ude ved Bolbro, at det stod op til midt på ”e les” pæle, så man 

næppe kunne ride eller køre, så jeg har ikke set værre vand på jorden end på den 

tid”. 

-2,7 

9 nv 752,3 (E) nv rm tykke skyer haglbyger (H) nnv 3 rm klar luft (F) n 3 rm klar luft (A) nv 

b tykke skyer haglbyger 

-2,0 

10 nv 752,3 (E) nv laber klar luft (H) vnv b tykke skyer haglbyger (F) var laber grå luft med 

nogen sne og hagl iblandt (A) nv b klar luft 

-2,6 

11 vsv 751,3 (E) vsv m tyk luft snefog (H) vnv m overtrukken luft (F) snefog (A) nø m grå luft -1,1 

12 ønø 754,9 (E) ønø m blandet luft (H) nø m grå luft (F) nø (A) ø stiv 2 rm overtrukken luft -2,2 

13 ø 752,3 (E) ø stiv 2 rm grå luft (H) sø stiv 2 rm overtrukken luft (A) ø stiv m klar luft -2,5 

14 ø 755,9 (E) ø m blandet luft (H) nø stiv m klar luft (F) driveskyer (A) øsø m blandet luft -1,6 

15 øsø 759,1 (E) øsø rm grå tyk luft med snefog (H) øsø rm grå luft (F) sø rm tyk luft og 

snefog (A) ønø b klar luft  

-2,1 

16 ssv 764,9 (E) ssv laber grå luft (H) var ll klar luft (F) sv grå luft (A) sø m tyk luft snefog -2,3 

17 øsø 759,9 (E) øsø m overtrukken luft (H) øsø m tyk luft snefog (F) øsø m (A) sø rm snefog -2,1 

18 øsø 749,9 (E) øsø 2 rm snefog (H) sø 3 rm snefog (D) u snefog (A) sø 3 rm tyk luft snefog -1,6 

19 øsø 750,9 (E) øsø 3 rm små snefog (H) sø u tyk luft snefog (A) øsø stiv u små snefog -1,3 

20 ønø 760,5 (E) ønø m driveskyer (H) ønø 2 rm klar luft (F) ønø (A) øsø stiv 2 rm driveskyer -2,6 

21 sø 764,9 (E) sø stiv 2 rm grå luft (H) sø stiv 2 rm klar luft (F) sø (A) s 3 rm grå luft -3,0 

22 ssv 749,9 (E) ssv m tyk luft regn (H) s 3 rm grå luft (F) s 3 rm tyk luft sne og regn (A) v ll 

tyk luft snuskregn 

-2,6 

23 vnv 742,3 (E) vnv b grå luft (H) vnv ll tyk luft snuskregn (F) vnv snuskregn (A) v b grå luft  1,2 
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24 v 748,7 (E) v m grå luft (H) vsv b grå luft (P) var laber snuskregn (A) ssø b tyk luft regn  0,2 

25 ssø 743,7 (E) ssø b tyk luft regn (H) ssø m tyk luft regn (F) ssø regn (A) var laber tyk luft  0,0 

26 ø 729,9 (E) ø m tyk luft sne og regn (H) sø rm tyk luft regn (A) nnø 2 rm tyk luft snefog -0,1 

27 nø 740,5 (E) nø stiv m grå luft (H) n 2 rm tyk luft snefog (F) grå luft (A) nø rm klar luft -1,6 

28 nnø 758,7 (E) nnø m klar luft (H) nø rm klar luft (D) nø m klar luft (F) nø m klar luft  -3,8 

29  767,3  -4,7 

30  770,5  -1,6 

31  769,9  -2,1 

 

December 1753: 

Temperatur: -1,1 gr. C 

Tryk: 755,8 mm Hg 
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Helsingør set fra sydvest i 1754. Fra J. J. Bruun: Novus Atlas Daniae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEJRET I 1754  

 

 

1754 Temperatur 6,3 gr. C. Meget koldt år. Helt ekstrem kold sommer, især var juli meget kold. Ligeledes 

meget koldt i februar, marts og april. Nordlys den 23. september, 16.oktober og 20.oktober. 

Januar 

 

Normal.  

Februar 

Meget kold.  

 

Marts 

Meget kold. 
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Det var afvekslende mellem 

frost og tø. Det var således 

frost fra den 1.-4., derefter tø til 

den 7. Frost fra den 8.-16., så 

tø fra 17.-25. I resten af 

måneden var det frost. Frosten 

var i hele måneden kun stærk 

den 31. 

 

Der foreligger ingen vind- og 

nedbørsobservationer. 

 

Der var lavtrykspassager den 

5., 8.,11.,15. og 24. Den 24. og 

25. var lufttrykket kun ca. 980 

hpa, derefter steg det til 

ca.1032 hpa den 31. 

 

Den 20. var lufttrykket ca. 

1037 hpa. 

 

Temperatur: -0,4 gr. C 

Det var stærk frost fra den 1.-

10., især fra den 6.-9. Fra den 

11. og måneden ud var det tø, 

dog var der let frost den 17. og 

18. og den 24. og 25. Det var 

varmt for årstiden den 28.  

 

Der foreligger ingen vind- og 

nedbørsobservationer. 

 

Der var lavtrykspassager den 

3., 11.,16., og 23. 

 

Lufttrykket var højt ca. 1026 

hpa den 1. og igen den 10. og 

27. Den 28. var lufttrykket ca. 

1030 hpa. 

 

Temperatur: -1,6 gr. C 

Det var tøvejr den 1. og 2., 

derefter frost den 3. og 4. Det 

var på ny tøvejr fra den 5.-8. 

Den 9. satte det ind med stærk 

frost frem til den 22., derefter 

let frost. Det var tøvejr fra den 

25.-28., derefter på ny frost. 

 

Der foreligger ingen vind- og 

nedbørsobservationer. 

 

Der var lavtrykspassager den 

7., 14., og 29. 

 

Lufttrykket var højt ca. 1030 

hpa den 1. og 4. Det var meget 

højt den 24. ca. 1039 hpa. 

 

Temperatur: -1,5 gr. C 

April 

Meget kold. 

 

Det var koldt i hele måneden, 

bortset fra den 29. og 30. Det 

var frost den 1. 

 

Der foreligger kun vind- og 

nedbørsobservationer fra den 

8.-30. 

 

Den 8. var vinden i øst. Fra den 

12. var vinden skiftende, fra 

den 23. vestlig. Den 28. og 29. 

var vinden i nord. 

 

Der faldt regn den 8. Den 15., 

16. og 17. faldt der haglbyger, 

den 18. slud og den 19. på ny 

Maj 

Normal. 

 

Det var koldt fra den 1.-19., 

resten af måneden var varm. 

 

Vinden var i øst og SØ indtil 

den 11., derefter i syd og vest. 

Fra den 20. var vinden meget i 

SØ, den 30. dog i NØ og den 

31. i nord. 

 

Det var tørt fra den 28. april- 7. 

maj. 

 

Der faldt stærk regn den 13. og 

23. 

 

Det var tordenvejr den 8. 

Juni 

Meget kold. 

 

Det var koldt i hele måneden 

især fra den 10.-14. og den 30. 

 

Vinden var i NØ fra den 1.-6., 

derefter i NV til den 14., så i 

SØ til den 18. I resten af 

måneden var vinden mest i 

NV. 

 

Det var tørt fra den 30. maj- 5. 

juni. 

 

Der faldt stærk regn den 26. 

 

Der faldt regn hver dag fra den  

6.-11. og fra den 26.-30. 
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hagl. Fra den 20. faldt 

nedbøren som regn. 

 

Stærk regn den 25. 

 

Temperatur: 2,9 gr. C 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 18. og 28.  

 

Temperatur: 10,4 gr. C 

 

Det var tordenvejr den 7. 

 

Temperatur: 12,5 gr. C 

 

Juli 

Meget kold. 

 

Det var meget koldt indtil den 

24., derefter fulgte 4 dage med 

normalt vejr, den 27. endda 

med varmt vejr. Fra den 29. 

blev det på ny koldt, den 31. 

var helt ekstrem kold. 

 

Vinden var i VNV frem til den 

21., derefter i SV frem til den 

28. Den 29. og 30. var vinden i 

NV, den 31. i nord. 

 

Der faldt stærk regn den 10. 

 

Det var tordenvejr den 14. og 

16. 

 

Det blæste med vindstyrke 9 

den 31. 

 

Temperatur: 12,8 gr. C 

August 

Meget kold.  

 

Det var koldt i hele måneden, 

dog især den 1. 

 

Den 1. var vinden i nord. 

Vinden var i SV fra den 2.-6., 

derefter i syd til den 9. Fra den 

10. -18. var vinden i vest.Fra 

den 21.-26. i øst, derefter 

kortvarig i syd og fra den 29.-

31. i vest og SV. 

 

Der faldt hagl den 30. 

 

Temperatur: 13,7 gr. C 

September 

Meget kold. 

  

Det var koldt i hele måneden, 

dog undtaget den 3.-5. Det var 

især koldt fra den 17.-19., den 

24. og den 30. 

 

Vinden var i NV frem til den 

25., den 26. og 27. i SSØ, den 

28. og 29. på ny i NV og den 

30. i nord. 

 

Det var tørvejr fra den 13.sep-

tember - 3. oktober. 

 

Det var tordenvejr den 12. 

 

Det blæste med stormstyrke 

den 9. 

 

Nordlys den 23. 

 

Temperatur: 11,2 gr. C 

Oktober 

Varm.  

Det var især varmt fra den 4.-

7., 10.-12., 20.-23. og den 26. 

og 27. 

 

Vinden var i NV indtil den 6., 

derefter i syd til den 13., så i 

vest, den 16. og 17 i SØ. Frem 

til den 30. var vinden derefter i 

vest. Den 31. var vinden i øst. 

November 

Normal.  

Det var varmt indtil den 15., 

især den 2. Fra den 18. var det 

koldt. Den 29. og 30. var det 

frost. 

 

Vinden var i øst fra den 1.-3., 

derefter i NV til den 6. Fra den 

8.-13. var vinden i SØ. Frem til 

den 27. var vinden i vest og 

December 

Normal.  

Det var koldt fra den 1.-3., den 

1. endda med frost. Det var 

varmt for årstiden fra den 11.-

18. Fra den 19.-31. var det 

koldt. Det var let frost den 26. 

og 31. 

 

Der foreligger kun vind- og 

nedbørsobservationer fra den 
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Der faldt stærk regn den 13. og 

30. 

 

Det blæste stærk storm den 12. 

Den 25. blæste det med 

vindstyrke 9. 

 

Nordlys den 16. og 20. 

 

Temperatur: 9,7 gr. C 

NV. Den 28. og 29. var vinden 

i SØ. Den 30. var vinden i vest. 

 

Det var tørvejr fra den 7.-23. 

Den 24. faldt der regn og den 

25. stærk regn. Der faldt sne 

den 26., 27., og 30. 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 25. 

 

Lufttrykket var meget lavt den 

25. ca. 970 hpa. 

 

Temperatur: 4,4 gr. C 

1.-18. 

 

Vinden var i vest fra den 1.-6., 

den 7. i nord, derefter i syd til 

den 14, så i SV, den 17. i SØ 

og den 18. i nord. 

 

Det blæste stærk storm den 5. 

og storm den 7. Det blæste med 

vindstyrke 9 den 13. Det blæste 

med vindstyrke 8 den 3., 4. og 

8. 

 

Der faldt stærk regn den 4. og 

stærk sne den 7. Der faldt sne 

den 2., og 7. 

 

Der faldt regn den 14.,16., 17. 

og 18. 

 

Fra den 19. og måneden ud var 

lufttrykket meget højt fra ca. 

1025 hpa den 26. og 27. og til 

ca. 1040 hpa den 22. og 23. 

 

Juleaften: Meget højt lufttryk 

ca. 1035 hpa og let tø. Intet 

snelandskab. 

 

Nytårsaften: Meget højt 

lufttryk ca 1035 hpa og let 

frost. Intet snelandskab. 

 

Temperatur: 1,4 gr. C 
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Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender som kilde til ÅRET 1754 

 

 

ÅRET 1754 

 

 

Warszawa, 22. december 1753 

 

I går var kulden så heftig, at der fattedes kun 4 grader i, at den var ligeså stærk som i 1740. Man har fundet 

adskillige dødfrosne. Et drukkent menneske, som ville fare i slæde til Willanow er af kulde falden i søvn, og 
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da han derpå faldt af slæden, blev han af ulvene opædt indtil benene i støvlerne. 

 

København, 11. januar 1754 

 

Fra Stockholm berettes, at kulden sammesteds har været så heftig, at denne vinter ikke kan sammenlignes 

med nogen anden end den af år 1709. 

 

Stockholm, 25. december 1754 

 

Natten mellem den 19. og 20. december nedbrændte byens rådhus. Hvis kulden ikke havde været så stærk, 

kunne det være bleven reddet, men sprøjterne bleve derudover til ingen nytte. Det var endnu en stor lykke, at 

det var stille vejr. 

 

Christiania, 12. januar 1754 

 

Her er i fjorden fanget en fisk af usædvanlig skabning, og som ingen naturkyndig her i egnen kender. Den 

har i panden ligesom en lysekrone. Den er 1 alen lang med så glat et skind som et menneskes hud, blåhvid 

og langs ned ad ryggen couleur de chair.  

 

London, 4. januar 1754 

 

Et skib, der søgte op i Hudson Bay, kom tilbage i november 1753. Man foretog efter at være nået til 63 

grader N i Hudson Bay kortlægning af Labrador. Kaptajnen på skibet fortæller, at Labrador ligner Norge i 

alle stykker, såvel i henseende til grunden som produkter. 

 

Haag, 12. januar 1754 

 

Hr. Dieslandes en af de lærdeste mænd i Frankrig har gjort en beregning over beboere i den hele Jordens 

klode, hvor han i begyndelsen viser, at antallet af mennesker aldrig mærkværdigen enten forøges eller 

formindskes, men næsten stændig bliver éns stand, og at det menneskelige kjøn næsten hver 30. år fornyes. 

Ifølge hans beregning slutter han, at i Europa findes 109 mio. mennesker, i Asia 400 mio., i Africa 100 mio., 

og i America ca. 120 mio., i alt 729 mio. på hele kloden. 

 

I Europa 6 mio. i Spanien og Portugal; 20 mio. i Frankrig; 20 mio. i Tyskland og Ungarn; 5 mio i de 17 

nederlandske provinser; 26 mio. i Danmark, Norge, Sverige og Rusland; 11 mio. i Italien; 8 mio. i England; 

5 mio i Det europæiske Tyrki, og endelig 7 mio. i Polen og Preussen. Paris har 800.000 indbyggere og 

London det samme. 

 

I almindelighed mener han, at der fødes flere sønner end døtre og at, for at holde lighed imellem begge kjøn, 

de første ere flere farligheder undergiven end de sidste. 

 

København, 27. januar 1754 
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Udi sidst afvigte nat kl. 1 slet blev vores store og udødelige hr. baron Ludvig Holberg, efter en langvarig 

svaghed, ved den timelige død i hans alders 70. år, til ubodelig forlis for videnskaberne, bortkaldet fra denne 

verden. 

 

Paris, 11. februar 1754 

 

Vi har så streng en vinter, at kulden har været 1 grad stærkere, end i den hårde vinter anno 1740. 

Seinefloden er oven for Charenton ganske tilfrossen; så at man kan køre og ride derover, og der er falden så 

megen sne, som man ikke på 60 år kan mindes. Gaderne i Paris ere dermed 2 fod højt belagte, og på landet 

ligger der endnu mere. 

 

København, 4. marts 1754 

 

Da årets tid nu ikke mere lader formode, at søen på ny skulle tillægges med is, og skibsfarten standse, så 

bliver de kongelige vagtskibe tiltaklede til at tage deres sædvanlige poster her på Rheden, udi Øresundet og i 

Bæltet. 

 

Stockholm, 2. april 1754 

 

Kulden har siden sidstafvigte måneds slutning været her så stærk, at ej alene fjordene, men også den åbne sø 

mellem Grislehamn og forbi Singelskiær indtil Ekerø og Aland (JER, dvs. Åland) er bleven tillagt med is, så 

at til Grislehamn ere nogle folk fra Aland over isen ankomne. 

 

København, 19. april 1754 (avertissement) 

 

Hos den kgl. hofplantagegartner hr.  Leiklof er at bekomme gode frugttræer, som nylig er komne fra Holland 

af alle slags sorter, ligeledes en del som her er antrokken; item store hollandske lindevalnødder Hek Ipern, 

ekstra skønne røde morbærtræer og alle slags haugefrø, boendes på hjørnet af Sophiegaden og Lille 

Amagergaden på Christianshavn, hvor liebhavere vilde behage at indfinde sig. 

 

 

 

 

Stockholm, 3. maj 1754 

 

I Sydermanland er en kone ved navn Ingeborg død 121 år gl. Hun blev født i 1633 og har i sit ægteskab født 

8 børn. Ifølge kirkebogen 15/1 1698 fødte denne kone 65 år gl. et dødfødt drengebarn. Hun var over 100 år, 

da hun mistede sine tænder, men i året 1748 fik hun dem igen. Hendes yngste søn er 90 år gl. 

 

Altona, 28. juni 1754 

 

I overgårs aftes, klokken imellem 11 og 12 slet, er her i vester udi luften bleven set en gloende kugle, som 

fremkom af en tyk sky. I førstningen viste den sig delt, men kort derefter blev den så stor som fuldmånen, og 
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blev i en sådan skikkelse et kvarters tid synlig for øjnene; hvorpå den omsider ligesom bortstøvede. 

 

Berlin, 20. juli 1754 

 

Det temmelig længe vedvarende våde vejr, producerer udi haver og marker mange vanskabte blomster og 

kornaks… 

 

København, 2. august 1754 

 

Det på nogen tid værende ustadige vejrlig har forvoldet, at monarkens forehavende rejse til Bregentved har 

hidtil ikke fået fremgang. 

 

Madrid, 9. juli 1754   

 

Det varme vejrlig har her ikke begyndt førend den 20. juni. Den 17. juni var det endnu så koldt, at man 

nødtes til at lægge i kakkelovnen; men kort derefter skulle man fundet den heftigste brynde, dersom ikke en 

stærk vedholdende blæst havde tempereret samme. 

 

Dresden, 17. august 1754 

 

Fra Warszawa berettes, at natten mellem den 29. og 30. juli havde det været en sådan kulde og rimfrost, at 

om morgenen derefter havde ej alene bladene på træerne været brune og visnede, men vare også mestendels 

tiligemed den bløde frugt affaldne. Lige vejrlig har vi også haft på selvsamme tid heromkring Dresden, 

hvilket mærkeligen kendes på vingårdene. 

 

København, 13. september 1754 

 

Da vi i denne sommer have ikkun haft lidet varmt vejr, så har man heller ikke vidst meget af torden at sige. 

Des mere uforventet var det, da der i går morges (JER, dvs. den 12/9) klokken henimod 7 slet drog sig et 

tordenvejr sammen, som inden en halv time kom lige over denne hovedstad at stå, og efter nogle dels 

mådelige, dels hårde slag fulgte et så heftigt, som ikke her i mands minde er hørt, og som har fået følgende 

forunderlige virkning: Udi Peder Hvidtfeldts Stræde i et højt hus af 4 etager, på højre hånd når man går til 

Rosengården, mærkedes omkring kl. 7,30 en forfærdelig rystelse så heftig, at folk i 4 etage med møje kunne 

gå over gulvet til dørren (sic!), hvilken rystelse i et øjeblik brækkede den øverste bjælke af bindingsværket 

ind til gården, knækkede vindueskarmene og vinduerne i fjerde, tredje og anden etage, opbrækkede alle 

dørre (sic!) i fjerde etage og de fleste i tredje etage, skønt de med stærke nykkede jernkramper vare 

tilsluttede, brød hængslerne ud på nogle dørre (sic!) dog så, at man ingen ild melde, men fra begge sider, 

nemlig fra gården og fra gaden, indbrød en heftig og utålelig stank af svovl og salpeter så tyk, at man end i 

dag ser låser (sic!) på dørrene (sic!) gulfarvede af svovl. Af samme rystelse nedsloges fra en hylde under 

taget i et køkken i tredje etage 2 jerngryder, som faldt i stykker. En stor mængde tagsten nedfaldt såvel på 

samme som i de nært stående huses gårdsplads. Med alt dette fornemmes ingen spor til noget tordenslag, 

eller at tordenen er faren omkring fra et sted til et andet, som ellers gemenligen observeres; men alle disse 

forunderlige virkninger er ved en heftig pression og concussion (JER, rystelse) skete i et øjeblik. For resten 
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er intet menneske derved bleven beskadiget. 

 

Med de sidstleden fra Davisstrædet hjemkomne skibe fornemmes, at kulden udi forrige vinter har været i 

Grønland så excessiv, at både mennesker og kreaturer ere frosne ihjel, uagtet grønænderne ere ellers vante til 

kulden. På Island har man iligemåde lidt meget af vinterens heftighed. 

 

Tiderne fra søen lyde ikke meget behagelige, såsom i det først udi denne uge værende hårde vejr iblandt 

andet nogle fartøjer skal være forlykket udi Kattegat. 

 

Stockholm, 11. oktober 1754 

 

Forstanderen i den botaniske have i Lund, hr. Liedbeck, har i et hid skrevet brev meldt, at antallet på de 

hvide morbærtræer, som han udi forrige år af frø havde opelsket, beløb sig til 15.000 stk., og at de allerede 

vare 3 fod høje, samt alle sammen havde udstået den forrige vinter, endskønt den i Skaane havde holdt 

temmelig længe ved. Men hvad silkeormene angår, da havde han ved det næsten stændig kolde og 

regnagtige vejrlig udi maj, juni, juli og august måneder ikke så vel kunnet komme afsted dermed som udi 

forrige år.  

 

København, 13. december 1754 

 

I tirsdags og ligeså i torsdags var apartement ved hoffet, hvilket nu hver uge bliver kontinueret, medmindre 

vejrliget tillader, at monarken imellemstunder kand (sic!) divertere sig med klap-jagt. 

 

Sct. Petersborg, 29. november 1754 

 

Den 25. november begyndte Neva-strømmenene at være tillagte med is. I morges kunne man alleede gå over 

dem. 

 

 

 

 

 

 vind tryk Januar 1754 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af 

observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er 

korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

 

temp. 

1  757,9  -2,9 

2  755,9  -1,2 
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3  751,7  -0,4 

4  755,5  -0,4 

5  744,1   1,1 

6  744,1   1,1 

7  744,9   0,7 

8  742,7  -0,4 

9  752,1  -2,0 

10  761,3  -1,2 

11  752,1  -0,5 

12  753,5   0,0 

13  758,7  -1,0 

14  756,9  -0,7 

15  754,1  -0,7 

16  755,3  -0,3 

17  761,7    0,1 

18  764,1    0,2 

19  767,7    0,2 

20  777,9  -0,2 

21  766,7   1,1 

22  759,8   1,2 

23  756,3   0,5 

24  736,1   1,7 

25  735,5   0,2 
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26  747,1  -1,0 

27  751,1  -1,3 

28  756,7  -0,8 

29  762,7  -1,0 

30  769,1  -1,9 

31  774,1  -2,7 

 

Januar 1754: 

Temperatur: -0,4 gr. C 

Tryk: 755,7 mm Hg 

 

 vind tryk Februar 1754 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af 

observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er 

korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

temp. 

1  769,5  -4,1 

2  751,7  -3,9 

3  749,1  -5,5 

4  751,3  -5,4 

5  750,9  -5,4 

6  751,7  -7,0 

7  757,1  -8,1 

8  761,7  -6,1 

9  762,5  -6,1 

10  769,1  -5,8 
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11  744,1  -1,1 

12  744,1   1,5 

13  743,9   2,6 

14  749,1   0,1 

15  746,7   0,1 

16  744,8   0,5 

17  755,5  -0,2 

18  758,7 Elsmark på Als: ”den 18. og 19. februar var vi fra Elsmark ude at mede i 

Magerbæk og Hundekær” 

-0,9 

19  767,9    0,0 

20  766,7    0,3 

21  761,7    1,1 

22  762,9    1,5 

23  753,7    2,1 

24  751,7  -0,5 

25  762,9  -1,7 

26  759,1   1,3 

27  769,1   2,6 

28  772,3  3,3 

 

Februar 1754: 

Temperatur: -1,6 gr. C 

Tryk: 756,8 mm Hg 
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 vind tryk Marts 1754 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af 

observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er 

korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

temp. 

1  772,9   2,1 

2  764,1   2,0 

3  761,7  -0,5 

4  771,7  -2,2 

5  765,1   2,1 

6  763,1   0,6 

7  756,7   0,3 

8  752,5   0,5 

9  754,5  -3,4 

10  759,1  -5,8 

11  767,5  -3,7 

12  769,1  -4,2 

13  760,5  -4,0 

14  751,7  -4,7 

15  750,3  -4,7 

16  754,1  -3,3 

17  762,9  -3,1 

18  763,1  -3,4 

19  762,1  -2,8 

20  767,9  -3,0 
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21  762,5  -2,3 

22  766,3  -2,9 

23  776,7  -0,5 

24  779,1  -1,3 

25  774,5   0,0 

26  770,3   0,6 

27  772,5   2,5 

28  773,5   1,5 

29  759,1  -0,5 

30  755,5  -1,7 

31  755,5  -1,3 

 

Marts 1754: 

Temperatur: -1,5 gr. C 

Tryk: 763,7 mm Hg 

 

 vind tryk April 1754 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Blaa Heyren” til ankers mellem 

Trekroner og Kalkbrænderiet. Observationerne den 8. april er dog fra 

fregatten ”Samsøe” til ankers i Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for 

hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1  757,5  -1,6 

2  752,7   0,3 

3  763,3   0,2 
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4  770,5   0,2 

5  766,5   1,7 

6  769,1   1,7 

7  769,1   2,0 

8 øsø 766,7 (16) øsø stiv m overtrukken luft regnbyger (20) ønø stiv m overtrukken luft 

regnbyger (24) ønø b grå luft 

 2,8 

9 ønø 768,9 (12) ønø laber og stille blandet luft (08) ø b blandet luft (24) ø stiv rm nogen 

regn 

 3,1 

10 sø 769,1 (12) sø stiv m blandet luft (04) ø stiv rm nogen regn (08) ø rm (20) ø laber 

klar luft 

 3,0 

11 nnø 766,7 (12) nnø laber diset luft (04) nø laber nogle driveskyer (08) nø (20) stille diset 

luft 

 3,6 

12 vsv 766,7 (12) vsv laber overtrukken luft (04) nø lidet laber diset luft (20) sv ll fugtig 

grå luft 

 4,6 

13 nnø 764,8 (12) nnø laber opklarende (04) nø ll grå luft (08) ll tåget luft (20) n laber klar 

luft 

 5,5 

14 vsv 759,8 (12) vsv frisk m driveskyer (04) nv laber tåget luft (20) sv stiv rm til sidst regn  3,3 

15 nv 741,1 (12) nv stiv m blandet luft (04) vsv stiv rm grå luft (20) vsv stiv rm regn (24) 

vsv stiv rm haglbyger 

 3,2 

16 sv 745,9 (12) sv rm små regnbyger (04) vsv rm regnbyger (20) ssv rm hagl- og 

regnbyger 

 2,7 

17 v 747,1 (12) v m blandet luft (04) ssv rm haglbyger (16) v haglbyger (20) var 

haglbyger 

Elsmark på Als: ” den 17. april pløjede de fra Elsmark til havre” 

 2,0 

18 ssø 745,3 (12) ssø stiv rm driveskyer (04) ssv frisk b driveskyer (16) ssø u sne og regn 

(20) ssø rm blandet luft 

 2,1 

19 vsv 746,3 (12) vsv rm bygeluft (04) ssv rm blandet luft (08) sv rm kold bygeluft (20) sv 

stiv rm haglbyger 

 2,0 
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20 sv 757,5 (12) sv rm overtrukken luft til sidst regn (04) sv rm driveskyer (20) vsv 

regnbyger 

 2,0 

21 ssø 762,3 (12) ssø frisk b disigt driveskyer (04) ssv b opklarende luft (20) øsø stiv rm 

blandet luft 

 2,8 

22 øsø 757,9 (12) øsø frisk m blandet luft (04) øsø stiv rm blandet luft (20) sø b blandet luft 

Elsmark på Als: ”sået havre” 

 3,1 

23 vnv 761,7 (12) vnv b små regnbyger (04) sv laber disig blandet luft (20) nv laber lidt 

regn 

 2,2 

24 sv 762,1 (12) sv rm regn (04) v m overtrukken luft (16) regn (20) vsv m regn (24) vsv 

regn 

 3,1 

25 vnv 755,9 (12) vnv b opklarende luft (04) vsv stiv m stærk regn (20) nv laber driveskyer  4,1 

26 v 759,1 (12) v ll opklarende luft (04) vnv laber nogle driveskyer (20) var ll blandet luft  3,1 

27 v 759,1 (12) v ll fugtigt (04) stille diset luft (16) vnv laber regnbyger (20) nv laber og 

stille blandet luft 

 4,9 

28 nnø 762,7 (12) nnø laber nogle driveskyer (04) nnv laber driveskyer (20) nnv lidet laber 

klar luft 

 5,3 

29 n 766,7 (12) n laber driveskyer (04) vnv laber blandet luft (08) nnv (20) n laber klar 

luft 

 6,1 

30 stille 768,1 (12) stille klar varm luft (04) nø liden laber klar luft (08) ø (20) s ll diset luft  6,4 

 

 

 

April 1754: 

Temperatur: 2,9 gr. C 

Tryk: 760,3 mm Hg 

 

 vind tryk Maj 1754 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Blaa Hejren” til ankers mellem 

Trekroner og Kalkbrænderiet i Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for 

hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. 

temp. 
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Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne. 

Når klokkeslettet er anført som kl. 12, er der tale om vagten fra kl. 12-16 

(eftermiddagsvagten) etc. 

1 sø 768,7 (12) sø ll diset luft (04) ssø ll diset luft (16) sø ll diset varm luft (20) sv ll diset 

luft 

  7,3 

2 vnv 766,3 (12) vnv laber blandet kold luft (04) nv ll diset luft (16) v (20) v laber 

driveskyer 

  6,7 

3 nnø 762,5 (12) nnø ll opklarende luft (04) nv laber blandet luft (20) nnø laber klar luft   6,5 

4 stille 762,1 (12) stille klar varm luft (04) nnø ll klar luft (20) var mest stille klar luft   7,5 

5 s 763,5 (12) s laber diset luft (04) sv liden laber diset luft (08) sv (20) ssø b diset luft   8,3 

6 ssø 762,9 (12) ssø stiv b klar luft (04) sø b klar luft (08) sø b klar luft (20) ssø m klar luft 

Elsmark på Als: ”fra den 6. maj - 9. maj såedes byg”  

  8,7 

7 ssø 762,1 (12) ssø laber klar luft (04) ssø laber klar luft (08) ssø klar luft(20) ø rm diset 

luft 

  9,9 

8 sø 761,7 (12) sø laber diset varm luft (04) ø m diset luft (20) ø b overtrukken luft (24) ø 

b overtrukken luft og lynet i vnv 

10,2 

9 sø 754,1 (12) sø ll og stille opklarende luft (04) ø laber blandet luft (20) var mest stille 

til sidst regn 

10,8 

10 var 755,1 (12) var mest stille blandet luft (04) vsv laber blandet luft (20) var laber 

driveskyer 

12,0 

11 nø 757,9 (12) nø laber diset driveskyer (04) n ll diset luft (20) n laber diset driveskyer 

Elsmark på Als: ”pløjet til byg på Malkested” 

  9,8 

12 vnv 761,9 (12) vnv lidet laber driveskyer (04) nv laber driveskyer (20) nnv ll opklarende 

luft  

  8,3 

13 s 761,7 (12) s stiv m blandet luft (04) sv laber driveskyer (20) sv m regn (24) stærk 

regn 

  9,2 

14 ssv 761,3 (12) ssv m til sidst tyk luft med regn (04) sv b blandet grå luft (20) v stiv rm 

blandet luft (24) v m til sidst regn 

10,2 
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15 nv 763,3 (12) nv rm driveskyer (04) vnv m stadig regn (08) vnv m til sidst tørvejr (20) 

nv b driveskyer 

10,4 

16 s 765,3 (12) s laber blandet luft (04) vnv laber blandet luft (20) ssv laber driveskyer   9,8 

17 s 756,7 (12) s mest stille med regnbyger (04) v ll blandet luft (20) s laber diset blandet 

luft 

11,0 

18 sv 755,3 (12) sv u blandet luft (04) vsv rm regnbyger (16) sv u (20) v rm blandet luft   9,7 

19 vnv 765,3 (12) vnv m og b driveskyer (04) vnv b driveskyer (20) v laber driveskyer   9,4 

20 sø 770,5 (12) sø ll klar varm luft (04) v ll klar luft (10) s (20) n ll klar luft (24) diset luft 11,2 

21 ø 767,9 (12) ø laber diset luft (04) ø laber diset luft (20) sø frisk m diset blandet luft 12,7 

22 sø 764,1 (12) sø laber diset blandet luft (04) ø rm diset blandet luft (20) nø laber 

blandet luft 

11,7 

23 øsø 759,5 (12) øsø laber diset blandet luft (04) ø laber diset blandet luft (20) øsø b og 

laber overtrukken luft (24) var laber stærke regnbyger 

13,3 

24 nnv 760,7 (12) nnv laber driveskyer (04) nø laber regn (16) var (20) ssv laber driveskyer 12,7 

25 s 759,5 (12) s b driveskyer (04) sv laber driveskyer (16) sø b små regnbyger (20) sø b 

blandet luft 

13,2 

26 s 759,1 (12) s m driveskyer (04) s laber regn (08) s laber blandet luft (20) s b 

driveskyer 

12,9 

27 sv 761,3 (12) sv laber driveskyer (04) sv b blandet luft (08) sv b lidt regn (20) sv ll 

opklarende luft 

12,7 

28 øsø 764,1 (12) øsø laber blandet luft (04) s ll nogle driveskyer (20) sø u regn (24) ø m 12,4 

29 var 766,7 (12) var mest stille blandet luft (04) nø b blandet luft (20) øsø laber blandet 

luft (24) ø laber lidt regn 

10,2 

30 nø 764,1 (12) nø laber grå luft (04) nø laber blandet luft (08) nnø laber (20) n laber lidt 

regn 

11,5 

31 nnv 761,7 (12) nnv rm driveskyer (04) nnv laber grå luft (08) nnv b (20) n laber 

driveskyer 

12,5 
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Maj 1754: 

Temperatur: 10,4 gr. C 

Tryk: 762,2 mm Hg 

 

 vind Tryk Juni 1754 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Blaa Hejren” til ankers mellem 

Trekroner og Kalkbrænderiet i Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for hele 

Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. 

Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

Observation kl. 12 betyder observation i eftermiddagsvagten kl. 12-16 etc. 

Temp. 

1 nnø 765,3 (12) nnø ll diset luft (04) n ll diset luft (16) nnø laber diset varm luft (20) n ll 

diset luft 

13,0 

2 nø 764,3 (12) ll diset varm luft (04) n ll diset luft (08) n ll diset luft (20) s ll diset luft 14,3 

3 ssø 763,9 (12) ssø laber diset blandet luft (04) øsø laber diset blandet luft (20) sø laber 

diset blandet luft 

14,7 

4 øsø 761,9 (12) øsø m diset blandet luft (04) øsø rm nogle driveskyer (20) nv laber 

driveskyer 

13,3 

5 nnø 765,7 (12) nnø ll klar varm luft (04) nv ll driveskyer (08) vnv ll (20) n ll driveskyer 13,4 

6 stille 765,9 (12) stille diset varm luft (04) nnø ll diset driveskyer (20) ssø laber overtrukken 

luft (24) var regnbyger 

14,3 

7 sv 764,1 (12) sv laber tordenbyger (04) ø laber driveskyer (20) v lidet laber grå luft (24) v 

lidet laber regn 

14,3 

8 nv 754,5 (12) nv rm tykke driveskyer (04) vnv laber somme tider regn (16) nv rm 

regnbyger (20) v laber blandet luft 

11,9 

9 nv 754,5 (12) nv rm tykke driveskyer (04) vnv regnbyger (08) regnbyger (20) vsv 

regnbyger 

11,2 

10 sv 751,1 (12) sv rm tykke driveskyer (04) v tykke driveskyer (20) sø lidet laber grå fugtig 

luft (24) var lidet laber regnbyger 

10,4 

11 nnv 751,3 (12) nnv rm regnbyger (04) v laber regnbyger (20) nv rm små regnbyger 10,7 
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12 vnv 761,7 (12) vnv stiv m driveskyer (04) vnv rm driveskyer (20) v rm driveskyer  10,3 

13 vnv 758,7 (12) vnv rm driveskyer (04) vnv stiv m driveskyer (20) vnv rm driveskyer 11,4 

14 nv 759,3 (12) nv m tykke driveskyer lidt regn (04) nv m og b driveskyer (20) nv laber 

driveskyer 

10,3 

15 øsø 759,1 (12) øsø laber diset grå luft (04) var lidet laber driveskyer (16) ø laber 

overtrukken luft noget regn (20) ø b og m grå luft 

12,0 

16 ø 759,8 (12) ø mest stille opklarende luft (04) ø laber tyk fugtig luft (20) s ll driveskyer 12,4 

17 ssø 759,1 (12) ssø ll klar luft (04) sø ll nogle driveskyer (20) s lidet laber diset luft 13,9 

18 ssø 758,3 (12) ssø lidet laber opklarende luft (04) ø b og m blandet luft (20) nnv ll regn 14,5 

19 nv 757,9 (12) nv b og m blandet grå luft (04) nv laber somme tider regn (20) nv laber lidt 

regn 

13,5 

20 nv 758,9 (12) nv laber blandet grå luft (04) vnv laber blandet luft (20) sv b og m blandet 

grå luft 

12,2 

21 nv 761,7 (12) nv laber blandet luft (04) v laber blandet grå luft (20) vnv b tykke 

driveskyer  

11,4 

22 vnv 762,9 (12) vnv frisk m tyk blandet luft (04) nnv m tyk blandet luft (20) stille driveskyer 11,4 

23 s 763,1 (12) s laber driveskyer (04) sv lidet laber driveskyer (20) s b blandet driveskyer 12,7 

24 sv 761,7 (12) sv laber driveskyer (04) ssv laber blandet luft (20) sv laber driveskyer 12,2 

25 vnv 759,1 (12) vnv m tykke driveskyer (04) sv b driveskyer (20) vsv laber blandet luft 12,4 

26 sø 754,1 (12) sø laber lidt regn (04) ssø b regn (08) sø b stærk regn (20) s laber driveskyer 13,0 

27 v 753,3 (12) v ll driveskyer (04) ssø laber somme tider regn (20) v lidet laber driveskyer 14,0 

28 sv 756,3 (12) sv m blandet luft (04) vnv m driveskyer (08) vnv m (20) vsv m regnbyger 12,9 

29 sø 751,9 (12) sø rm regn (04) sv m og b blandet luft (08) sv b (20) var laber regnbyger 11,5 

30 vnv 752,7 (12) vnv stiv rm regnbyger (04) vnv rm regnbyger (20) vnv stiv rm regnbyger 10,7 

 

Juni 1754: 
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Temperatur: 12,5 gr. C 

Tryk:759,1 mm Hg 

 

 vind tryk Juli 1754 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Blaa Hejren” til ankers mellem Trekroner 

og Kalkbrænderiet i Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark 

på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. 

Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

Observation kl. 12 betyder observationer på eftermiddagsvagten kl. 12-16 etc. 

temp. 

1 nv 752,3 (12) nv rm regnbyger (04) vnv m blandet luft (20) vnv rm opklarende luft  11,5 

2 vnv 758,3 (12) vnv stiv rm små regnbyger (04) vnv rm driveskyer (20) vnv m tykke 

driveskyer 

10,2 

3 vnv 762,9 (12) vnv stiv m tykke driveskyer (04) vnv m driveskyer (20) sv laber overtrukken 

luft til sidst regn 

10,4 

4 v 759,1 (12) v var m og b regn (04) sv m regn (08) vsv regn (20) nnv laber driveskyer 13,4 

5 vnv 762,5 (12) vnv frisk b driveskyer (04) vnv laber driveskyer (20) sv laber driveskyer 12,5 

6 sv 757,1 (12) sv frisk m regn og driveskyer (04) ssv b og m overtrukken luft (20) v laber 

driveskyer 

Elsmark på Als: ”den 6. juli begyndte vi at slå græs på vor Haumay, og jeg var 

henne og arbejdede i et hul hele dagen, og vi slog græs langs med land, for der var 

så meget vand dér i det år, så vi ikke kunne slå langs over” 

14,1 

7 vnv 754,5 (12) vnv rm regnbyger (04) v m tykke driveskyer (20) vnv stiv rm tykke 

driveskyer 

12,8 

8 vnv 755,5 (12) vnv stiv rm driveskyer (04) vnv rm tykke driveskyer (20) vnv m driveskyer 12,4 

9 vnv 758,3 (12) vnv m driveskyer (04) vnv m driveskyer (08) vnv rm (20) sv laber driveskyer 11,8 

10 vnv 757,1 (12) vnv m regnbyger (04) vsv b driveskyer (20) vsv laber stærke regnbyger 13,1 

11 vnv 761,5 (12) vnv frisk m grå luft (04) vnv b og m driveskyer (20) vnv b tykke driveskyer 11,8 

12 sv 759,1 (12) sv frisk m driveskyer (04) v b driveskyer (16) v rm regn (20) vsv stiv rm regn 12,0 
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13 v 757,9 (12) v rm regnbyger (04) vnv rm driveskyer (08) vnv rm (20) v rm driveskyer 11,8 

14 v 752,3 (12) v stiv m driveskyer (04) v m regnbyger (16) vnv stiv m stærk torden med 

regn (20) vnv til sidst godt vejr  

13,1 

15 vnv 755,9 (12) vnv m små regnbyger (04) v rm driveskyer (20) s laber overtrukken luft 12,3 

16 ssv 755,5 (12) ssv ll torden og regnbyger (04) vsv ll regn (08) vsv ll regnbyger (20) v laber 

regnbyger 

12,3 

17 s 756,7 (12) s b blandet luft (04) sv laber nogle driveskyer (20) øsø m diset blandet luft 12,5 

18 sø 753,1 (12) sø rm regn (04) ø rm grå luft (08) regn (20) ønø laber den meste tid regn  12,0 

19 nnv 756,1 (12) nnv ll og stille opklarende luft (04) nnø laber sommetider regn (20) nv frisk 

m driveskyer 

13,5 

20 vnv 763,9 (12) vnv frisk m blandet luft (04) vnv m driveskyer (08) nv (20) vnv b driveskyer 11,4 

21 vnv 769,1 (12) vnv m driveskyer (04) vnv b driveskyer (20) sv laber små regnbyger 12,0 

22 sv 769,1 (12) sv b og m opklarende luft (04) s b driveskyer (20) sø frisk m diset stribet luft  13,6 

23 ssø 764,1 (12) ssø frisk m blandet luft (04) sø rm blandet luft (20) ssø rm diset blandet luft 14,4 

24 sv 766,7 (12) sv ll driveskyer (04) vsv ll blandet luft (08) v ll (20) s laber driveskyer 14,8 

25 sv 764,1 (12) sv ll diset luft (04) s ll klar luft (08) s ll klar luft (20) ssø frisk b driveskyer 15,4 

26 sv 766,7 (12) sv laber blandet luft (04) sv laber driveskyer (08) driveskyer (20) v b klar luft 16,5 

27 s 766,7 (12) s frisk b klar luft (04) sv b klar luft (08) s b klar luft (20) s frisk b diset 

driveskyer 

17,1 

28 ssv 759,1 (12) ssv stiv m blandet luft (04) ssø m driveskyer (16) nv rm regnbyger (20) sv 

laber driveskyer 

15,6 

29 nnv 765,9 (12) nnv b blandet luft (04) v laber driveskyer (08) vnv (20) vnv laber driveskyer 12,5 

30 vnv 765,5 (12) vnv frisk m blandet luft (04) nv b blandet luft (20) nv frisk m blandet luft 

Elsmark på Als: ”den 30. juli blev vi færdige med høhøsten” 

11,9 

31 nnv 756,5 (12) nnv stiv u regn (04) nnv rm regn (08) regn (16) regn (20) nv stiv u regnbyger   9,6 
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Juli 1754: 

Temperatur: 12,8 gr. C 

Tryk: 760,1 mm Hg 

 

 vind tryk August 1754 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Blaa Hejren” til ankers mellem 

Trekroner og Kalkbrænderiet i Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for hele 

Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. 

Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

Observationen kl. 12 betyder observation kl. 12-16 (eftermiddagsvagten) etc. 

Temp. 

1 nnv 754,8 (12) nnv stiv rm regn (04) nnv rm regn (08) nnv regn (20) vnv rm regnbyger 10,7 

2 sv 759,1 (12) sv laber regn (04) v m og b småregn (08) sv regn (20) v ll blandet luft  11,4 

3 v 761,7 (12) v laber driveskyer (04) v laber blandet luft (08) v laber (20) vnv ll 

driveskyer 

12,3 

4 ssv 761,5 (12) ssv laber driveskyer (04) stille nogle driveskyer (20) ssv laber driveskyer 13,3 

5 ssv 759,5 (12) ssv ll driveskyer (04) s ll blandet luft (08) s blandet luft (20) sø b driveskyer 14,0 

6 s 759,8 (12) s laber regnbyger (04) s laber driveskyer (08) sv laber (20) s ll blandet luft 14,9 

7 ssø 761,7 (12) ssø laber regnbyger (04) sø laber driveskyer (08) ssø (20) sø laber 

driveskyer 

15,0 

8 ssø 761,3 (12) ssø b blandet luft (04) ssø laber driveskyer (16) ssø frisk b regnbyger (20) 

vsv laber driveskyer 

15,6 

9 ssv 761,7 (12) ssv laber diset driveskyer (04) sv laber diset luft (20) v laber regnbyger 14,9 

10 vnv 761,5 (12) vnv m regnbyger (04) sv b driveskyer (20) v m regnbyger (24) regnbyger 13,6 

11 v 761,3 (12) v rm driveskyer (04) vnv laber blandet luft (08) regnbyger (20) v b 

driveskyer 

12,6 

12 vnv 763,9 (12) vnv b regnbyger (04) vnv m regnbyger (08) vnv m regnbyger(20) vnv laber 

driveskyer 

12,8 

13 v 764,8 (12) v lidet laber regnbyger (04) v laber blandet luft (20) sv laber blandet luft 14,1 
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14 vnv 764,8 (12) vnv laber driveskyer (04) sv laber blandet luft (20) nv ll diset blandet luft 14,4 

15 ssv 764,5 (12) ssv laber diset varm luft (04) stille diset luft (20) s laber tyk diset luft 

Elsmark på Als: ” den 15. august begyndte de at høste. Høstresultat: 35 traver 

rug, foruden hans broder Thomas 3 traver, 14 kjærver; 69 traver byg; 80 traver 

havre; 15 traver blandsæd” 

15,9 

16 nv 764,8 (12) nv b driveskyer (04) sv b blandet regn (08) vsv b noget regn (20) n og stille 

opklarende luft 

15,6 

17 vnv 769,1 (12) vnv b blandet luft (04) vnv laber nogle driveskyer (20) nv m og b blandet 

luft 

14,4 

18 nv 768,7 (12) nv laber opklarende luft (04) vnv b blandet luft (08) vnv (20) stille klar luft 14,4 

19 stille 768,5 (12) stille klar varm luft (04) n mest stille klar luft (16) var ll (20) ø ll klar luft 15,1 

20 sv 764,5 (12) sv laber blandet luft (04) stille klar luft (20) nnø laber opklarende luft 14,4 

21 ønø 766,1 (12) ønø ll klar varm luft (04) ønø b klar luft (08) klar luft (20) s b driveskyer 13,6 

22 ø 766,7 (12) ø m og b nogle driveskyer (04) ø b og m opklarende luft (20) ø m 

driveskyer 

13,3 

23 nø 766,1 (12) nø frisk m blandet luft (04) ø m driveskyer (20) ønø rm blandet luft 12,7 

24 nø 766,1 (12) nø rm driveskyer (04) ønø stiv rm blandet luft (08) ønø (20) ø rm driveskyer 13,4 

25 sø 766,7 (12) sø rm driveskyer (04) ø stiv m driveskyer (08) ø stiv m (20) sø blandet luft 13,4 

26 sø 765,7 (12) sø m blandet luft (04) sø rm lidt regn (08) blandet luft (20) s ll blandet luft 13,9 

27 stille 769,1 (12) sø mest stille blandet luft (04) stille blandet luft (16) stille opklarende varm 

luft (20) stille varm luft driveskyer 

14,3 

28 ssv 765,5 (12) ssv ll grå luft (04) s ll til sidst tåget luft (08) s ll tåget luft(20) s lidet laber 

blandet luft 

14,1 

29 nnv 762,3 (12) nnv laber blandet luft (04) nv m regn (08) nnv (20) nv laber opklarende luft 13,1 

30 v 763,5 (12) v b driveskyer (04) v b nogle driveskyer (16) ssv laber hagl- og regnbyger 

(20) ssv laber driveskyer 

11,4 

31 ssv 762,7 (12) ssv laber driveskyer (04) sv laber driveskyer (20) sv laber regnbyger 12,1 
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August 1754: 

Temperatur: 13,7 gr. C 

Tryk: 763,8 mm Hg 

 

 vind tryk September 1754 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Blaa Hejren” til ankers mellem 

Trekroner og Kalkbrænderiet i Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for 

hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. 

Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

Observation kl. 12 er observationer på eftermiddagsvagten kl. 12-16 etc. 

temp. 

1 n 755,9 (12) n m driveskyer (04) nv rm regnbyger (08) regnbyger (20) nnv rm 

driveskyer  

11,4 

2 nø 761,7 (12) nø m driveskyer (04) nnø m regnbyger (16) regnbyger (20) n m 

regnbyger 

12,0 

3 nø 767,9 (12) nø b driveskyer (04) nnø laber driveskyer (08) nnø (20) nø b og m 

driveskyer 

13,0 

4 nø 764,1 (12) nø laber blandet luft (04) nø rm blandet luft (20) ønø laber regn (24) sø 

regn 

13,6 

5 sø 759,1 (12) sø laber til sidst regn (04) øsø b opklarende luft (16) stille regnbyger (20) 

stille til sidst blandet luft 

13,0 

6 nv 758,9 (12) nv stiv rm blandet luft (04) nv laber regnbyger (20) vnv b blandet luft 12,3 

7 vnv 757,5 (12) vnv stiv rm regnbyger (04) vnv rm blandet luft (16) vnv u driveskyer 

(20) vnv rm driveskyer 

10,8 

8 sv 748,7 (12) sv stiv rm regn (04) vsv b blandet luft (20) vnv stiv rm blandet luft 10,9 

9 nv 748,9 (12) nv storm driveskyer (04) nv storm driveskyer (16) nv storm driveskyer 

(20) nv u driveskyer  

10,9 

10 vnv 756,7 (12) vnv rm driveskyer (04) vnv m blandet luft (20) v mest stille driveskyer 11,6 

11 sv 760,9 (12) sv laber blandet luft (04) sv ll blandet luft (20) ssv laber blandet luft 12,7 
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12 nv 759,5 (12) nv b blandet luft (04) ssv laber blandet luft (08) sv laber lynild, torden og 

regn (20) v laber og stille opklarende luft 

12,7 

13 vnv 767,9 (12) vnv b driveskyer (04) vnv lidet laber klar luft (08) vnv (20) stille klar luft 10,8 

14 ssv 773,1 (12) ssv laber driveskyer (04) vsv ll klar luft (08) vsv ll (20) vsv b driveskyer 11,7 

15 vnv 770,5 (12) vnv rm driveskyer (04) nv b og m driveskyer (20) vnv m og b klar luft 12,5 

16 nnv 771,1 (12) nnv b opklarende luft (04) vnv b klar luft (08) vnv b (20) n b klar luft  10,6 

17 n 770,5 (12) n b blandet luft (04) n laber klar luft (08) n b (20) n laber blandet luft   9,1 

18 ø 774,1 (12) ø ll diset stribet luft (04) nnø laber driveskyer (08) nø (20) nnv ll klar luft   9,3 

19 vnv 772,1 (12) vnv laber og b driveskyer (04) v laber nogle driveskyer (20) vnv ll 

driveskyer 

  9,6 

20 stille 769,8 (12) stille blandet luft (04) nv ll grå fugtig luft (08) grå luft (20) nv ll blandet 

luft 

10,7 

21 sv 770,5 (12) sv ll grå luft (04) stille grå luft (08) stille grå luft (16) v ll (20) v ll grå 

luft 

10,4 

22 nv 770,5 (12) nv b blandet luft (04) v ll blandet luft (08) v ll (20) v laber opklarende 

luft 

10,9 

23 nv 767,9 (12) nv frisk m driveskyer (04) vnv m driveskyer (20) nv ll opklarende luft 

med nordlys 

11,1 

24 vnv 769,8 (12) vnv ll overtrukken luft (04) vnv ll klar luft med dug (20) stille grå luft   9,9 

25 nv 769,8 (12) nv laber blandet luft (04) vnv ll blandet luft (08) vnv ll (20) nnv ll 

driveskyer 

11,1 

26 ssø 769,3 (12) ssø laber driveskyer (04) stille diset luft med dug (20) ssø laber klar luft 11,4 

27 ssø 766,1 (12) ssø frisk m klar luft (04) sø laber klar luft (08) sø (20) ssø frisk m klar 

luft 

11,4 

28 vnv 762,9 (12) vnv rm driveskyer (04) nv b driveskyer (16) vnv u driveskyer (20) vnv 

rm diset blandet luft 

10,9 

29 nv 766,1 (12) nv stiv rm blandet luft (04) nv stiv m blandet luft (20) nnv b opklarende 10,6 



 

147 

 

luft 

30 nø 768,9 (12) nø frisk m nogle driveskyer (04) nnv b klar luft (20) nnv laber klar luft   8,5 

 

September 1754: 

Temperatur: 11,2 gr. C 

Tryk: 765,0 mm Hg 

 

 vind tryk Oktober 1754 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Blaa Hejren” til ankers mellem 

Trekroner og Kalkbrænderiet i Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for 

hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. 

Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

Observationen kl.12 er foretaget i eftermiddagsvagten kl. 12-16 etc. 

temp. 

1 nnø 769,8 (12) nnø laber opklarende luft (04) nnv laber klar luft (20) ønø b og m 

driveskyer 

  9,1 

2 sø 771,1 (12) sø laber blandet luft (04) sø laber blandet luft (20) s ll opklarende luft   9,1 

3 n 770,9 (12) n laber driveskyer (04) nv mest stille klar luft (10) nø (20) vnv ll klar luft   9,1 

4 vnv 763,5 (12) vnv rm til sidst regn (04) vnv laber nogle driveskyer (16) nv stiv rm regn 

(20) nv u somme tider regn 

10,6 

5 nv 758,1 (12) nv frisk m driveskyer (04) nv rm driveskyer (08) nv rm (20) v ll blandet 

luft 

10,0 

6 nv 752,3 (12) nv rm til sidst med driveskyer (04) sv frisk m blandet luft (08) sv rm 

småregn (20) sv rm grå fugtig luft 

11,6 

7 sø 750,1 (12) sø laber blandet luft (04) sv laber blandet luft (20) sv stiv rm regnbyger 11,1 

8 ssv 747,3 (12) ssv rm regnbyger (04) ssv rm blandet luft (20) vnv m opklarende luft   9,5 

9 sv 758,7 (12) sv stiv m disigt driveskyer (04) v b klar luft (20) s rm overtrukken luft   8,6 

10 s 751,3 (12) s rm regnbyger (04) s stiv rm regn (08) sv rm regnbyger (20) s rm regn 10,0 
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11 ssv 746,7 (12) ssv m og b driveskyer (04) sv stiv m driveskyer (20) sv laber blandet luft 10,4 

12 s 743,7 (12) s stiv rm regn (04) sv m blandet luft (16) ssv stiv u meste tid regn (20) sv  

storm tyk luft (24) nv stærk storm opklarende luft  

10,1 

13 ssv 756,7 (12) ssv b og laber blandet luft (04) vnv stiv u driveskyer (08) vsv b 

driveskyer (20) sv rm stærke regnbyger 

  9,4 

14 nv 759,1 (12) nv u driveskyer (04) sv rm opklarende luft (20) vsv laber driveskyer   9,1 

15 vnv 765,9 (12) vnv laber og b driveskyer (04) vsv laber driveskyer (20) sø laber og b 

blandet luft 

  8,2 

16 sø 772,1 (12) sø b driveskyer (04) sø b driveskyer (20) sø frisk m opklarende luft med 

nordlys (24) sø rm med nordlys 

  8,1 

17 sø 766,7 (12) sø m blandet luft (04) sø rm driveskyer (20) s b grå luft (24) til sidst regn   8,1 

18 nv 767,6 (12) nv laber diset stribet luft (04) vnv laber nogen regn (20) nnv ll klar luft   9,0 

19 sv 774,1 (12) sv ll opklarende luft (04) stille klar luft (20) sv laber diset driveskyer   9,4 

20 nv 770,1 (12) nv m grå luft (04) sv m blandet luft (20) nv laber tyk fugtig luft (24) nv ll 

opklarende luft med nordlys 

10,8 

21 nv 771,3 (12) nv laber tyk fugtig luft (04) v laber overtrukken luft (20) sv laber og b tyk 

fugtig luft 

11,0 

22 nv 764,5 (12) nv m og b grå luft (04) v m grå luft (08) nv grå luft (20) sv m driveskyer 11,6 

23 sv 758,5 (12) sv rm grå tyk luft (04) vsv rm blandet luft (08) vsv (20) vnv m driveskyer 10,6 

24 vsv 753,5 (12) vsv m blandet luft (04) nv m driveskyer (16) sv m regn (20) vsv m regn   9,1 

25 vnv 748,5 (12) vnv stiv u driveskyer (04) nv u driveskyer (20) vnv stiv rm grå driveskyer   9,1 

26 v 749,8 (12) v rm sommetider regn (04) nv stiv m regn (08) v rm (20) sv rm 

driveskyer 

10,6 

27 sv 751,7 (12) sv m driveskyer (04) sv rm blandet luft (08) ssv m og b blandet luft (20) 

ssø b klar luft 

10,1 

28 ssø 746,7 (12) ssø frisk b klar luft (04) sø frisk m klar luft med dug (20) sø laber diset 

blandet luft 

  9,9 
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29 nv 749,5 (12) nv laber driveskyer (04) sø b grå luft (20) v b driveskyer (24) var laber til 

sidst regn 

  9,8 

30 ssv 757,7 (12) ssv laber driveskyer (04) sv laber stærk regn (08) ssv laber opklarende 

luft (20) ssv b klar luft 

  8,9 

31 øsø 764,1 (12) øsø laber driveskyer (04) s mest stille klar luft med dug (20) ø laber 

driveskyer 

  9,0 

 

Oktober 1754: 

Temperatur: 9,7 gr. C 

Tryk: 758,8 mm Hg 

 

 vind tryk November 1754 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Blaa Hejren” til ankers ud for 

Kastellet i Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på 

baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. 

Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

Observationen kl. 12 er observationer i eftermiddagsvagten kl. 12-16 etc. 

temp. 

1 ø 763,3 (12) ø m grå luft (04) ø m grå luft (08) ø m grå luft (20) nø laber grå luft 7,2 

2 ø 766,7 (12) ø laber grå luft (04) ø laber grå luft (08) grå luft (20) nø m og b nogen 

regn 

7,8 

3 ø 770,1 (12) ø b blandet luft (04) ønø m grå luft (08) ø b (20) nnv laber blandet luft 7,0 

4 nv 762,9 (12) nv laber nogen regn (04) var lidet laber grå luft (20) nv laber blandet luft 6,3 

5 nv 762,1 (12) nv laber driveskyer (04) vnv laber blandet luft (20) sv m blandet grå luft 5,1 

6 nnv 746,7 (12) nnv laber regn (04) sv rm grå fugtig luft (16) n laber nogen regn (20) v ll 

opklarende luft 

6,0 

7 v 752,9 (12) v laber driveskyer (04) vsv lidet laber nogle driveskyer (20) s laber 

blandet luft 

3,7 

8 sø 752,9 (12) sø m blandet luft (04) sø rm driveskyer (20) ssø rm diset blandet luft 5,1 
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9 sø 754,1 (12) sø rm blandet luft (04) sø frisk m blandet luft (20) sø rm opklarende luft 5,9 

10 sø 747,9 (12) sø m blandet luft (04) øsø rm driveskyer (08) øsø frisk m (20) s b 

driveskyer 

6,7 

11 ssv 756,7 (12) ssv b driveskyer (04) ssv b driveskyer (20) ssø frisk m opklarende luft 6,4 

12 sø 754,1 (12) sø rm driveskyer (04) sø rm driveskyer (08) sø rm (20) øsø rm blandet 

luft 

6,7 

13 ssv 747,1 (12) ssv stiv m grå fugtig luft (04) sø rm blandet luft (20) ssv rm blandet luft 7,2 

14 sv 760,9 (12) sv m blandet luft (04) sv rm blandet luft (08) sv rm (20) sv m driveskyer 6,7 

15 v 764,1 (12) v mest stille blandet luft (04) vsv b blandet luft (20) v mest stille blandet 

luft 

6,2 

16 nv 766,1 (12) nv laber tåget luft (04) vnv lidet laber grå luft (08) nv (20) nv laber tyk 

luft 

5,0 

17 nv 770,9 (12) nv b opklarende luft (04) vnv laber tyk luft (08) v tyk luft (20) v b grå luft 4,6 

18 nv 771,7 (12) nv laber tåget luft (04) vnv laber tyk luft (08) tåget luft (20) nnv ll klar 

luft 

3,0 

19 v 770,5 (12) v ll tåget luft (04) vnv ll rimtåge (08) rimtåge (20) nv ll opklarende luft 2,6 

20 n 769,1 (12) n lidet laber klar luft (04) nnv ll stærk dug (20) n lidet laber klar luft 4,1 

21 nv 772,5 (12) nv ll tåget luft (04) n ll stærk dug (08) nv ll tåget luft (20) sv ll tyk tåget 

luft 

2,4 

22 sv 765,5 (12) sv laber grå luft (04) sv m tåget luft (08) sv grå luft (20) sv laber tyk luft 3,3 

23 vsv 759,5 (12) vsv laber opklarende luft (04) sv laber opklarende luft (20) vsv lidet laber 

blandet luft  

3,0 

24 s 744,1 (12) s lidet laber regn (04) ssø laber grå luft (04) tåget fugtig luft (20) ssv rm 

regn 

4,2 

25 nv 727,3 (12) nv u tyk fugtig luft (04) sv rm stærk regn (08) sv (20) vsv b opklarende 

luft 

 4,7 

26 ssv 739,1 (12) ssv m snebyger (04) vsv rm regn - og haglbyger (20) sv m blandet luft  2,7 
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27 v 747,9 (12) v laber somme tider lidt sne (04) nnv b driveskyer nogen frost (20) nnv 

laber blandet luft nogen frost 

 1,2 

28 sø 754,1 (12) sø laber blandet luft (04) øsø laber driveskyer lidt frost (20) s laber 

blandet luft (24) s laber blandet luft frost 

 1,0 

29 ønø 756,7 (12) ønø laber blandet luft frost (04) sv laber blandet luft frost (20) nnø laber 

blandet luft frost 

-0,1 

30 v 761,7 (12) v laber driveskyer frost (04) nnv laber blandet luft stærk frost (16) nv 

laber snebyger (20) vnv laber blandet luft stærk frost 

-2,3 

 

November 1754: 

Temperatur: 4,4 gr. C 

Tryk: 757,8 mm Hg 

 

 vind tryk December 1754 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Blaa Heyren” inden for Kastelspynten 

i Øresund, fra den 7. december fortøjet i flåden på Holmen. Observationerne 

den 17. og 18. december er fra fregatten ”Samsøe” til ankers i Øresund. 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af 

observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er 

korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

Observationen kl. 12 er foretaget i eftermiddagsvagten kl. 12-16, etc. 

temp. 

1 vnv 761,7 (12) vnv laber klar luft stærk frost (04) vnv b driveskyer stærk frost (20) vnv ll 

diset luft frost (24) vnv b og m tyk luft frost 

-2,8 

2 vnv 757,5 (12) m og b ingen frost til sidst regn (04) nv rm tyk luft frost (08) vnv rm lidt 

sne (20) vsv rm grå luft (24) sv u grå luft 

 0,2 

3 sv 744,1 (12) sv u til sidst regn (04) ssv u regn og sne (08) ssv u grå tyk kold luft (20) v 

m klar luft 

 0,8 

4 sv 746,7 (12) sv rm til sidst stærk regn (04) sv u regnbyger (08) sv rm små regnbyger 

(16) nogen regn (20) sv rm opklarende luft 

 2,2 

5 v 740,3 (12) v u haglbyger (04) sv stiv rm grå luft (08) ssv stiv rm nogen regn (16) vsv  

stærk storm regnbyger (20) vnv stærk storm regnbyger (24) v stærk storm 

regnbyger 

 3,3 
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6 v 754,1 (12) v b klar luft (04) v rm klar luft (20) sv ll tyk diset luft (24) sø stiv rm 

regnbyger 

 1,3 

7 nnø 746,1 (12) nnø stærk storm sne (04) ø u regn - og snebyger (08) ø u regn - og 

snebyger (16) nø m blandet luft (20) nnø laber opklarende luft 

 1,1 

8 sv 755,5 (12) sv laber blandet luft (04) ø ll driveskyer (20) ssv u til sidst regn (24) u 

regn 

 1,5 

9 s 761,7 (12) s m og b grå luft (04) vsv m opklarende luft (20) ssv rm tyk luft (24) ssv 

rm 

 2,3 

10 s 759,1 (12) s rm driveskyer (04) s stiv rm driveskyer (08) driveskyer (20) s rm grå 

luft 

 2,4 

11 ssv 758,7 (12) ssv laber blandet luft (04) ssv b driveskyer (16) regn (20) s stiv m 

regnbyger 

 3,2 

12 ssv 757,5 (12) ssv laber tåget fugtig luft (04) ssv b tyk fugtig luft (08) ssv b tåget luft 

(20) ssv laber tåget fugtig luft 

 3,8 

13 s 757,1 (12) s rm blandet luft (04) ssv rm blandet luft (20) s stiv u regn (24) ssv stiv u  3,1 

14 ssv 744,1 (12) ssv rm blandet luft (04) ssv rm blandet luft (08) ssv rm regn (20) sv m 

opklarende luft 

 3,7 

15 vsv 753,1 (12) vsv m tykke driveskyer (04) vsv blandet luft (20) vsv m overtrukken luft  3,2 

16 sv 746,7 (12) sv b regnbyger (04) ssv rm regn (08) ssv stiv m blandet luft (16) sv b grå 

luft 

 3,4 

17 ssø 752,3 (12) ssø ll tyk luft snuskregnbyger (04) sø laber b tyk luft regn (20) øsø b tyk 

luft snuskregn 

 3,8 

18 nnø 766,1 (12) nnø b grå luft (04) nø m grå luft (08) nnø b grå luft  2,9 

19  777,3   0,5 

20  778,3   1,5 

21  777,9   0,9 

22  780,1   1,1 
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23  780,5   0,7 

24  776,7   0,2 

25  771,7   0,0 

26  769,1  -0,8 

27  769,1   0,2 

28  772,3   0,1 

29  776,7   0,2 

30  776,7   0,0 

31  776,1  -0,3 

 

December 1754: 

Temperatur: 1,4 gr. C 

Tryk: 762,7 mm Hg 
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Prospekt af Vordingborg af J. J. Bruun (1755) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEJRET I 1755  

 

 

1755 Temperatur 6,0 gr. C. Helt usædvanlig koldt år. 

Januar 

Meget kold.  

Det var frost i hele måneden 

Februar 

Helt usædvanlig kold.  

Det var frost i hele måneden. 

Marts 

Meget kold. 

Det var koldt med frost indtil 
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med stærk frost omkring den 6. 

og især den 30. og 31. Den 13. 

steg temperaturen kortvarigt til 

frysepunktet. 

 

Der foreligger ikke vind- og 

nedbørsobservationer. 

 

Lufttrykket var højt den 1. med 

ca. 1035 hpa. Fra den 22.-25. 

var lufttrykket ca. 1039 hpa. 

 

Der var lavtrykspassager den 9., 

13. og 29. 

 

Temperatur: -2,5 gr. C 

Det var især koldt fra den 1.-

10., med ekstrem kulde den 8. 

 

Der foreligger ikke vind- og 

nedbørsobservationer. 

 

Lufttrykket var højest den 19. 

med ca. 1027 hpa. 

 

Der var lavtrykspassager den 2., 

4., 10. og 27. Den 11. og 12. 

var lufttrykket meget lavt ca. 

983 hpa. 

 

Temperatur: -4,8 gr. C 

den 27., derefter tøvejr. 

 

Der foreligger ikke vind- og 

nedbørsobservationer. 

 

Lufttrykket var højest den 19. 

med ca. 1019 hpa. 

 

Der var lavtrykspassager den 6., 

11., 22., og 26. Lufttrykket var 

lavest ca. 995 hpa den 7.,12. og 

26. 

 

Temperatur: -1,0 gr. C 

April 

Kold. 

Det var koldt fra den 1.-11. Fra 

den 15.-20. var det varmt. 

 

Der foreligger kun vind- og 

nedbørsobservationer fra den 

10.-30. 

 

Den 10. var vinden i vest. Fra 

den 11.-15. i SV, derefter mest i 

vest. Fra den 24.-26 i SØ, 

derefter i vest. 

 

Det var tørvejr fra den 10.-16. 

Den 17. faldt der regn. Der faldt 

sne den 25. 

 

Temperatur: 4,8 gr. C 

Maj 

Meget kold.  

Det var meget koldt fra den 1.-

11., især den 1. og 4. Det var 

kortvarigt varmt fra den 14.-16. 

og omkring den 25. Det var på 

ny koldt den 29. og 30. 

 

Vinden var i vest fra den 1.-4., 

derefter kortvarig i syd, fra den 

8.-13. i nord. Den 14. var 

vinden i syd. Fra den 15.-27. 

var vinden på ny i nord. Fra den 

29.-31 var vinden atter i nord. 

 

Der faldt sne den 1. og 4., i 

resten af måneden faldt 

nedbøren som regn. 

 

Det var tordenvejr den 14. og 

31. 

 

Temperatur: 9,1 gr. C 

Juni 

Normal.  

Det var varmt fra den 3.-10., fra 

den 15.-17., den 20. og 30. Det 

var koldt den 1., den 11. og 12., 

den 18. og 19. og fra den 22.-

28., især fra den 25.-27. 

 

Vinden var i øst den 1., derefter 

i nord til den 5. Den 6. var 

vinden i syd. Fra den 7.-12. i 

nord, derefter kortvarig i syd. 

Fra den 15.-22. var vinden i 

vest, den 23. i SØ, derefter i 

vest til den 27. Fra den 28.-30. 

var vinden i SØ. 

 

Det var tordenvejr den 5., og 

18. 

 

Temperatur: 14,5 gr. C 

 

Juli 

Normal. 

August 

Meget kold.  

September 

Meget kold.  
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Det var varmt den 1. og 2. 

derefter koldt indtil den 

10.Varmt fra den 12.-18., især 

den 14., 16. og 17. Det var 

koldt fra den 20. og måneden 

ud. 

 

Vinden var i nord og NV frem 

til den 10., i SØ fra den 11.-14., 

i nord den 15., den 16.-18. i 

syd. I resten af måneden var 

vinden i vest og NV. 

 

Det var tordenvejr den 2., 11., 

12., 14., og 23. 

 

Temperatur: 15,5 gr. C 

Det var koldt i hele måneden, 

især fra den 9.-12. og fra den 

23. 

 

Vinden var overvejende i NV 

til den 13., fra den 19. i syd og 

SV. Fra den 25.-30. i NV. Den 

31. i syd. 

 

Det var tordenvejr den 24. 

 

Temperatur: 13,2 gr. C 

Det var koldt fra den 10.-28., 

især den 12. og fra den 22.-28. 

 

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

den 4. og 5. i SV. Derefter gik 

vinden i nord og NV. Fra den 

17.-24. var vinden i øst, derefter 

mest i SV. 

 

Det var tordenvejr den 11. 

 

Det blæste med vindstyrke 9 

den 13. og 14. 

 

Temperatur: 10,7 gr. C 

Oktober 

Kold.  

Det var varmt fra den 1.-8., 

derefter koldt fra den 9.-15. På 

ny varmt fra den 16.-20. 

Derefter koldt og meget koldt 

fra den 28.-31. 

 

Vinden var i SV til den 11., 

derefter i SØ til den 15. Fra den 

16. i syd og vest. Fra den 27. i 

NØ. 

 

Der faldt haglbyger den 10., 

25., 26., og 27. 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 24., 25., 26., 27., 28. og 30. 

 

Temperatur: 8,3 gr. C 

November 

Meget kold.  

Det var koldt den 1. og fra den 

5. og måneden ud. Det var 

vinterligt fra den 8.-11. 

 

Den 1. var vinden i NØ. Vinden 

var i vest fra den 2.-6. Fra den 

7.-11. var vinden på ny i NØ. 

Den 12. var vinden i SV og fra 

den 13.-19. i SØ. Fra den 20.-

25. var vinden mest i SØ, den 

26. og 27. i SV. Fra den 28.-30. 

var vinden i NØ. 

 

Der faldt sne den 9. og 10. 

 

Det blæste storm den 25. og 26. 

Det blæste med vindstyrke 9 

den 4. og 23. Det blæste med 

vindstyrke 8 den 3. 

 

Temperatur: 3,0 gr. C 

December 

Normal.  

Det var frost fra den 3.-5., især 

den 5. og let frost den 14. og 

15., samt den 31. I resten af 

måneden var det mildt, især den 

9. og fra den 27.-30. 

 

Fra den 1.-5. var vinden i NØ. 

Fra den 6.-11. i vest og NV. Fra 

den 14.-17. var vinden i SØ. Fra 

den 18.-23 var vinden i syd. Fra 

den 24. og måneden ud var 

vinden i vest. 

 

Der faldt slud den 6. og 25. I 

resten af måneden faldt 

nedbøren som regn. 

 

Juleaften: Mildt, overskyet, 

med jævn vestenvind. Intet 

snedække. 

 

Nytårsaften: Skyfrit med svag 

vestenvind og let frost. Intet 
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snedække. 

 

Temperatur: 1,3 gr. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender som kilde til ÅRET 1755 

 

 

ÅRET 1755 
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Warszawa, 4. januar 1755 

 

I dag er her en courier fra Constantinopel ankommet med den tidende, at den tyrkiske kejser, Mahomet V 

den 12. december sidstafvigte i hans alders 59. år ved død er afgangen. Vi have her i denne uge havt så 

streng en kuld (sic!), at Weichselstrømmen er overalt tillagt med is. 

 

Frankrig, 24. december 1754 

 

I Paris har fruentimmere hittet på en ny slags hovedsæt, og har tilligemed givet samme navn af Maupeon, 

som er det samme, som Overpræsidenten i Parlamentet fører. Hele Paris begynder allerede at øve sig efter 

denne mode; og man tvivler ingenlunde på, at den jo skal blive antaget hos alle europæiske fruentimmere, så 

mange af dem, som der kjender sig til at være vasaller af den parisiske mode. 

 

Amsterdam, 7. januar 1755 

 

Man ser her en fuldstændig beskrivelse af al den møje og alt det onde, som skibet Retfærdigheden kaldet, 

hvilket den 30. november er i Seeland ankommen, har måttet døje på sin hjemrejse. Det var allerede den 5. 

januar 1754 fra Batavia afsejlet, men storm og regnvejr forsinkede det den hele måned udi Sundasund, så at 

det først den 6. februar tillige med 5 andre skibe kastede anker under Prinsens ø for at forsyne sig med ferskt 

vand. Den 11. februar ere de blevne rent skildte fra førnævnte skibe, hvorefter de indtil den 30. april har 

svævet ene omkring under det heftigste stormvejr uden at vide, i hvad egn de var, og uden at kunne nå noget 

land. Bølgerne kastede det op indtil skyerne, og enhver, der vare om bord, beredede sig til sit endeligt. Siden 

skibet havde trukket så meget vand, så måtte enhver, der havde hænder, til at pumpe, og folket blev derved 

yderst udmattet; man kastede fra tid til anden 10 kanoner over borde for at lette på skibet; men rejsen blev 

derved ingenlunde fremmet, og da det desuden begyndte at mangle på ferskt vand, så fik enhver ikke mere 

end 4 kopper fulde om dagen at drikke. De idelige stormvejr varede indtil den 10. maj, da skibet kom 

temmelig nær til et land, hvilket dog ikke var Mossel-Bayen, som man ønskede, at det var. 

  

Understyrmanden blev med 9 andre personer udsendt med båden for at recognosere landet. Disse kom vel 

med stor farlighed under land og befæstede båden, de fandt også ferskt vand, men dem vare nu større 

ulykker beskierede (sic!); thi uden at have set intet menneske eller kræ, bleve de den 12. maj i 

dagbrækningen vaer, at deres skib var bortsejlet. Tårene stode dem i øjnene, når de så til hverandre, og de 

trillede ned af deres kinder, når de så ud til havet. De gjorde et skud, og hørte derpå et ynkeligt skrig og 

brølen; de så også langt fra dem nogle mennesker, som de holdte for menneskeædere, og bleve nogle vilde 

dyr vaer, hvis nærværelse gav dem det råd, at det var bedst at forlade samme egn, hvilket de også gjorde den 

anden morgen, da de desuden ikke havde andet til føde end en slags sure og ildelugtende æbler og til drik 

noget råddent vand og desforuden havde trådt deres fødder fordærvet på torne og tidsler. 

 

Den 16. maj kom de igen ud til deres båd, men formedelst det vedholdende stormvejr turde de ikke søge ud i 

søen, og de måtte derfor blive på bredden indtil den 20. maj, og i den tid havde de ikke anden føde end græs 

og urter, som de kunne gnave af marken. Den 20. maj overgav de sig til Forsynet og til bølgerne, et træ de 

havde fældet i skoven, brugte de som mast, og deres skjorter, som de havde afdraget og tørret i solen, måtte 

tjene dem til sejl. Den 21. maj nåede de et andet land, hvortil de næsten alle svage og syge ankom. Tre af 
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dem vare ikke mere i stand til at flytte en fod, hvorfor de, såsnart de nåede land, lagde sig ned på 

strandbredden, og de øvrige gave sig på vej for at opleve mennesker. Afskeden var (såsom lettelig kan 

sluttes) nærgående og hjerterørende. Undervejs bleve 4 matroser således rørte i sindet over, at de havde 

forladt deres syge kammerater, at de vendte om igen til dem, og lode styrmanden og de to andre prøve deres 

lykke, hvilke derpå gik både op og ned ad bakker, hvilket sidste de forrettede med ryggen for alene at hvile 

noget. 

  

Den 25. maj bleve de på den anden side af en bæk nogle mennesker vaer, hvilke i førstningen flyede for 

dem, men dog siden, da de råbte dem til, at de vare forulykkede søfolk, nærmede sig til dem. De samme vare 

hottentotter, hvilke dog allerede havde boet blandt christne folk, såsom de toge imod de 3 fremmede med 

disse ord: I stakkels christne mennesker! Kommer (sic!) med os, vi skal opsøge noget til føde til eder. De 

holdte også deres løfter og bragte dem en hjort, som de havde skudt, hvorefter de også efter deres bøn gik ud 

efter deres kammerater, men kunne ikke hitte dem, hvilke da ufejlbarligen ere forsmægtede, og blevne til 

rov for vilde dyr. I et andet krat fandt de en dansk dreng, som stod i tjeneste hos Johan Piccart, og var 

beskikket til at skyde elefanter til ham, hvilken havde ingen anden føde end tørre huder, som han skravede 

hårene af, bankede dem og udblødte dem i vand. Hottentotterne førte dem omsider alt videre og videre ind i 

landet, og den 28. juni kom de igen til det første christne menneske, som hedde Friderich Zeed, hvilken førte 

dem til Godthåbsnæs, hvor de til lykke kom tidlig nok til at komme om bord igen på deres eget skib 

Retfærdigheden kaldet, med hvilket de også uden videre hinder ere i Seeland ankomne. 

 

Neapolis, 19. december 1754 

 

Der Vesuvius spyet noch immer aus seinen drey Oefnungen Feuer-Flammen mit der schrecklichsten 

Heftigkeit aus, welches dann die Angst der herum liegenden und auch der hiesigen Einwohner vermehret, da 

die Muth dieses verderblichen Berges nicht kleiner ist, als im Jahre 1751, da sie 20 Tage hinter einander 

dauerte. Man glaubte damals dass er auf viele Jahre ruhig getobet; jetzo ist es kaum 3 Jahre ruhig gewesen, 

und man hat unglückliche Folgen davon zu befürchten. 

 

Breslau, 8. januar 1755 

 

Aus Tarnowitz wird von 31sten December berichtet dass sich daselbst je länger je mehr schädliche Wölfe, in 

dasigen Ober-Schlesischen Gegenden spuren lassen, die in dem nächst vergangenden Herbst nicht geringen 

Schaden, sonderlich an Rind-Vieh, Schafen und Schweinen, gethan haben.... und (weil bisher noch kein 

Schnee gefallen ist) nicht aufgefunden werden können. 

 

 

Italien, 4. januar 1755 

 

Der Berg Vesuvius, dieser so gefährliche Landmann (sic!) der Neapolitaner, welcher durch seiner speyende 

Flammen schon so viel Verderben angerichtet, wütet anjetzo von neuen, und seine Auswürfe fliegen weiter, 

als jemals. Man hat daher bereits alles Pulver aus den Magazinen des Thurms de L´Anonielade (?) gebracht, 

der doch 5 Meilen von diesem Berge liegt. Der Naturkündiger sind doch nicht mit einander einig, woher die 

schwefelichten Auswürfe kommten. Die zuverlätzigsten sind der Meynung, dass die Neapolitanische Gebiet 
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ganz salpetrich sey, dass das Meer, welches durch Erhölungen, Erd-Erschütterungen verursache, auch durch 

solche Wasser in diesen Berg spüle, und dass dieses sich mit dem Schwefel und andern Feuerfangenden 

Sachen vereinbare, nachgebends aber da einem Ausgang suche, wo es den Berg am schwächsten findet. In 

dem Jahr Christi 81 (sic!) hat er die grösseste Verwüstung angerichtet, denn damals ist es geschehen, dass 

die Städte Pompei und Ercolane (JER, Herculanum) verschüttet worden, von welcher letzern man unweit 

Neapolis so viele kostbare Ueberbleibsel (?) entdecket, und 1631 ist mehr Unglück durch ihn geschehen, als 

wie er den 23. October 1751 von neuen zu wüten anfing. Er wirft eigentlich dreyerley aus: 1) Asche, 2) 

kleine Steine, die man Pietruzzi oder Lapilli nennet, und entlich 3) eine flützige Materie, welche letzere 

anjetzo aus seinen Eingeweiden hervor bringet. Nach der Meynung bestehet diese flüssige Materie aus 

Eisen, Bley, Zinn, Silber und Schwefel, doch meistens aus Erde. Daher sagte man, dass die Alten des 

Geheimniss gegossener Steine erfunden; denn wenn der gedachte Fluss kalt ist, so lässet er sich wie Marmor 

verarbeiten, und zu vielerley gebrauchen, wie das Gassen von Neapolis meistens damit gepflästert sind. 

 

Prag, 11. januar 1755 

 

In der Nacht vom 5ten auf den 6ten dieses war die Kälte in diesiger Gegend so ausserordentlich, dass die 

Grade der Thermometer nicht binlänglich waren, die Heftigkeit derselben zu bestimmen, Den 7ten wurde es 

etwas gelinder, jedoch frieret es noch immer sehr scharf. Die Landleute lamentiren ungemein, dass sie kein 

Wasser haben, weil alle Teiche und Flüsse ausgefroren sind. Da nun auch wegen Mangel des Wassers kein 

Korn gemahlen werden kan (sic!), so ist der Landmann in der aussersten Noth, und muss zuweilen viele 

Meilen zum grossen Wasser mit dem Getreide fahren. Dieser Umstand verursachet noch eine andere 

Beswerlichkeit, dass nämlich die Reisenden unter Weges in den Wirths-Häusern kein Brodt bekommlich 

kön-nen. Gestern kam ein Bauer mit seinen Wagen in der Stadt gefahren, auf welchem er sein Weib sitzen 

hatte. Der Zollbediente durchsuchte, wie gewöhnlich, den Wagen unter dem Thore, und rief einmal über das 

andere, dass die Frau aufstehen sollte, welche sich aber nicht bewegte. Der Bauer wurde ungeduldig und 

nahm die Peitsche, sie damit anzurühren; allein sie war todt gefroren, und so starre, dass kein Glied bewegen 

war. 

 

Florens, 4. januar 1755 

 

Seit undenklichen Jahren haben wir keinen so harten Winter gehabt als jetzo, da die grössten Flüsse dieses 

Gross-Herzogthums mit Eis bedecket sind. Und weil die Bauren keine Lebensmitteln aubero bringen kön-

nen, so sind wir schon einige Tage sehr übel dran, und Handel und Wandel leiden darunter gewaltig. 

 

Paris, 19. januar 1755 

 

Die Kälte hält hier sehr stark an, und der Herr Pagny har mit seine Thermometer, so nach den Grundsätzen 

des Reamur aufs genaueste eingerechtet ist, bemerket, dass dieselbe den 6ten dieses 2 Grad heftiger gewesen 

ist, als im Jahre 1740. 

 

Leipzig, 25. januar 1755 

 

Da man an verschiedenen Orten die Heftigkeit der Kälte vom 6ten dieses zu bestimmen bemüher gewesen 
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ist; so hat man auch von hier mit wenigem anmerken wollen, dass ein sehr richtiger Reamurrischer 

Thermometer die Grade der Kälte den 6ten des Abends um 10 Uhr bis 12 und halb Grad unter 0 gezeiget, 

mithin die hiesige Kälte die an andern Orten bemerkte auf 1 Grad, und die von 1740 auf 3 Grad übertroffen 

hat. 

 

Prag, 24. januar 1755 

 

På nogle dage har kulden her været utålelig, og på landet bliver elendigheden derover alt større og større. 

Folk har hverken brød eller vand; thi alle floder og bække ere tilfrosne. Her i staden ere levnedsmidler også 

meget højt oppe i pris. Dersom vi ikke snart får tøvejr, så vil mange dø af hunger. Nøden står ikke til at 

beskrive. 

 

København, 10. februar 1755 

 

I den forrige uge fra den 1. - 8. februar ere her i staden copulerede 15 par; fødte 19 drengebørn og 31 

pigebørn, tilsammen 50; døde 5 mænd, 15 kvinder, 25 drenge og 16 piger, tilsammen 61. Ere så 11 flere 

døde end fødte. 

 

København, 17. februar 1755 

 

Vinterkulden varer her stændigt ved, og dens heftighed har allerede nogle gange på nogle grader overgået 

den i 1740.  

 

I den forrige uge fra den 9. - 15. februar ere her i staden copulerede 18 par. 

 

Prisen på varer er følgende i følge Københavns Priscourant af 15. februar: 

 

Korn: 

Dansk rug pr. td. 2 rdl. 4 á 8 skilling á 2 rdl 1 mark 

Byg pr. td. 1 rdl 4 á 12 skilling 

Byggryn pr. td. 2 rdl 5 mark á 3 rdl 

Maltbyg pr. td. 1 rdl 3 mark 

Havre pr. td. 4 mark 2 á 4 skilling 

Havregryn pr. td. 4 rdl 

Boghvedegryn pr. td. 4 rdl 

Ærter pr. td 1 rdl 4 á 6 mark. 

 

Fedevarer: 

Islandsk saltet lammekød pr. td. 8 rdl á 8 rdl 4 mark til 9 rdl 

Flæsk røget pr. skippund 14 rdl á 15 rdl 2 mark 

Fynsk smør pr. td. 26 rdl 

Tælle pr. lispund 1 rdl 3 á 4 mark á 1 rdl 4 mark 4 skilling 
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Grøn sæbe pr. otting 2 rdl 4 skilling 

 

Fisk: 

Bergens fisk pr. skippund 7, 8 á 10 rdl 

Gråsej saltet pr. td. 2 rdl 2 mark 

ditto tørfisk pr. skippund 6 rdl 

Klipfisk pr. skippund 20 rdl 

Norsk torsk saltet pr. td. 3 rdl 2 á 4 mark 

Islandsk pr. td. 6 rdl á 6 rdl 4 mark 

ditto tørfisk pr. skippund 12 rdl 

Dansk vårsild pr. td. 2 rdl 2 mark 

Dansk høstsild pr. td. 6 rdl 

Norsk sild 6 rdl 1 mark 

Tran pr. td. 12 á 15 rdl. 

 

Salt: 

Norsk pr. td. 3 rdl 5 mark 

Spansk pr. td. 3 rdl 

Fransk pr. td. 2 rdl 3 mark 

 

Vin: 

En Ahme (?) rhinsk Viin 55 á 60 rdl 

Et Oxehoved fransk Viin 28 á 36 rdl 

Et Oxehoved fransk Brændeviin 68 rdl 

 

Humle: 

Brunsviger pr. skippund 40 á 42 rdl 

Garleb pr. skippund 37 á 40 rdl 

 

Norsk Jern pr. skippund 11 rdl 4 mark 

Tiære pr. td. 3 rdl 4 mark 

Reen Hamp pr. skippund 15 á 18 rdl 

Hør pr. skippund 23 á 36 rdl 

 

 

Rom, 14. januar 1755 

 

Die Anzahl der Verstorbenen ist im abgewichenen Jahre in dieser Stadt grösser, als der Gebohrnen, 

gewesen. Es sind 5855 Personen gestorben, und 5221 Kinder gebohren worden. Ausser den Juden, die man 

allhier auf 10 bis 12000 rechnet, setzet man die Zahl der Einwohner auf 153136 Seelen, worunter sich 2736 

weltliche Priester, 3965 Mönche und 1901 Nonnen befinden. 

 

Genua, 15. januar 1755 
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Die Kälte ist allhier (sic!), zu Venedig, Florenz und durch ganz Italien ungemein heftig, und verursachet 

einen grossen Mangel an vielen Bedürfnissen... 

 

Genf, 17. januar 1755 

 

Den 5. dieses fieng (sic!) es in hiesigen Gegenden sehr heftig kalt zu werden an, und zugleich bliess ein so 

kalter Westwind, dass in der Nacht vom 7ten auf den 8ten der Genfer See bis auf eine Viertelstunde von der 

Stadt gänzlich zufror. Ein gleiches geschahe auch mit dem Rhone-Fluss, dergestalt, dass die Genf auf der 

Seite des Sees und der Rhone durch das Eis ganz offen war. Bey diesen Umständen kam unvermuthet in 

einem Camin der Stadt Feur aus, welches aber zu gutem Glück von keinen Folgen war, sondern durch die 

guten Anstalten bald wieder gelöchet ward (sic!). Es wurde auch verboten, über den zugefrornen See und 

Rhone-Fluss weder in Schlitten zu fahren noch zu schleifen, und überall wurden Schildwachten ausgestellet, 

um einem etwanigen Unglücke vorzukommen. In der Stadt hatte man Mangel an Wasser, und die 

Kornmühlen konnten vor Eis nicht mehr gehen. Hierauf fasste man den Entschluss, die Dämme zu 

durchbrechen, und diese Arbeit wurde den 9ten so vollführet, dass in der Nacht darauf alles Eis vom See und 

von der Rhone sich verlohr, und ohne Schaden ablief, ungeachtet dasselbe 4. bis 5. Zoll dick war. Und 

obgleich seit die Kälte noch angehalten, so hat doch solche weder der See noch der Rhone was anhaben 

können. 

 

Frankfurt, 2. februar 1755 

 

Heute morgen um 7 Uhr war die Kälte auf einem Reamurischen Thermometer auf 15 Grad unter dem 0 

hinan gestiegen; welches um soviel merkwürdiger ist, da verschiedene Observationen die Kälte des 6ten 

Januarii des dissigen Jahres für grösser, ungeachtet man damals nur 12 bis 13 Grad unter dem Eispuncte 

gehabt hat. 

 

Avignon, 14. januar 1755 

 

Nachdem wir einem ganzen Monat hindurch Regen und Nebel gehabt hatten; so erhob sich am 4ten dieses, 

Abends um 5 Uhr, ein so kalter Nord-West-Wind, dass fast in einem Augenblicke alles überfroren war. Die 

Kälte nahm hierauf bis zum 7ten stundlich zu, da sie nach den besten Thermometern auf eben den Grad 

gestiegen war, wie sie es im Jahr 1709 gewesen. So schnell die Rhone auch fliesst, und so tief sie auch 

Wasser hält, so fror sie doch gänzlich zu, und viele Leute sind darüber gegangen und gefahren. Die Durance 

und andere benachbarte Flüsse waren gleichfalls mit Eise bedäckt, welches sich an einigen Orten des Ufers 

gleich Bergen aufthürmte, so dass hiesiger Ort, welcher unter dem 44sten Grad Norder-Breite lieget, unter 

der Eis-Zone zu liegen schien. Jetzt hat die Kälte ziemlich wieder nachgelassen, und die Posten, welche 

wegen des schlechten Wetters über 10 Tage aufgehalten worden, sich entlich angekommen. 

 

Helsingør, 23. februar 1755 

 

Posten, som i morges Kl. 4 fra Kiøbenhavn her ankom, blev opholdt til Klokken halv 7, formedelst Mørket 

og endeel Drive-Iis i Sundet, endskiønt der er et temmeligt Stykke fast Iis ved hvert Land, men i 
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Midten...med Vinden fra et Sted til et andet, som giør Farten besværlig, men ey umuelig ....Samme Ild 

udbrød igien i Nat Klokken halvgaaen 2, men blev strax igien dæmpet, uagtet den haarde Vind. 

 

København, 24. februar 1755 

 

Fra Corsøer har man under 23 hujus den efterretning, at det ved vejret ser meget besværligt og langvarigt 

ud... 

 

Prag, 12. februar 1755 

 

For nogle dage siden havde vi her en hæftig orcan, som både her i staden og på landet har gjort skade på 

huse og vinduer. Kort derefter faldt så megen sne, at en del mennesker derudi ere qualte, og udi skovene er 

både stort og småt vildt omkommet. 

 

København, 3. marts 1755 

 

Hvor meget Gud velsigner de højpriselige anstalter, som Deres (sic!) kongelige Majestæt allernådigst gør for 

studeringers og videnskabers fremvækst i disse riger, have man nylig i forbigangne uge haft et nyt bevis på, 

da Deres Høygrevelige Exellence Herr Greve af Moltkes tvende sønner, herr greve Magnus Moltke og herr 

greve Frideric (sic!) Ludvig Moltke, bleve eksaminerede på slottet hos højbemeldte hans højgrevelige 

exellence i det kgl. geheimeconseils og andre høje herrers nærværelse af professorerne etatsråd Stampe, 

professor Møllmann og professor Horrebow, og besvarede på latin alle kvæstioner, som på samme sprog 

bleve fremsatte af den franske og latinske philologie, samt philosophien, historien, geographien og 

astronomia spherica med sådan færdighed, at alle tilstedeværende ikke kunne andet end forundre sig, og vise 

største fornøjelse over, at tvende så unge herrer, den ene af 13 og den anden af 10 år, allerede ved at have 

gjort udi sine studeringer så anseelig en fremgang, gave så store håb om sig, og i så ung en alder ej alene 

ville, men også gjorde Københavns Universitets matricul en nye Lustre ved deres inscription. 

 

I følge breve fra Hamborg, sejlede der den 25. februar 3 poster fra København, som ikke vare ankomne. 

 

I den forrige uge, fra den 22. februar til den 1. marts ere her i staden copulerede 7 par; fødte 19 drenge- og 

26 pigebørn, tilsammen 45; døde 20 mænd, 6 quinder, 16 drenge og 19 piger, tilsammen 60; ere så 15 flere 

døde end fødte. De døde ere bortrykkede på følgende måder: alderdom 5, brystsyge 12, fresler 1, hidsig 

feber 4, kopper 15, mavepine 1, slag 15, svindsot 3, tærende syge 4. 

 

Berlin, 25. februar 1755 

 

Fra Hammerstein, kort fra Nye Stettin beliggende, bliver følgende meldet: Da fåremesteren eller schäferen 

her ved stedet udi seneste stærke snevejr og heftige blæst, drev sin hjord, bestående af omtrent 1000 stykker 

får, frem for sig på marken, blev han tillige med sin hjord af den overmåde stærke snefog således tillagt og 

skjult, at man, uagtet al eftersøgning, endnu ikke har fundet ham igen; men af hans får er siden den tid ikkun 

27 stykker døde under sneen fremdragne, uden at man ved, hvor de øvrige er blevne af. 

 



 

165 

 

København, 7. marts 1755 

 

I går blev den kgl. Højesteret med sædvanlig magnificence under monarkens egen allerhøjeste præsidio efter 

årlig skik åbnet. 

(Der er omtalt 44 personer, 22 som sidder på hver side af tronen. Luxdorph er anført som nr. 32 og sidder på 

venstre side af tronen. Øverst sidder geheimeråd grev Holstein og geheimekonferensråd Raben). 

 

Neapolis, 1. februar 1755 

 

Man har her en tidlang haft meget stormvejr, hvorved der er sket stor skade på vore kyster. 

 

Paris, 17. februar 1755 

 

Den lærde verden har mistet en af sine prydelser i den navnkundige hr. Montesquieu, præsident af Mortier 

ved parlamentet i Bourdeaux, som den 9 hujus i en høj alder er ved døden afgangen. Han var en af de 40 

medlemmer udi Academie Francoise, samt i det kgl. societet i London. Denne herre, som var meget berømt 

og højt agtet over hele Europa, var et af de lykkelige hoveder, som ved deres rigtige og formedelst klog 

eftertanke rensede skønsomhed forestille os en ypperlig karakter. Den lærde verden tilegner ham 

endrægtelig de såkaldte Lettres Persannes, et sindrigt værk, som ikke behøver nogen anden beskrivelse. 

Hans Considerations sur les Causes de la grandeur des... et sur celles de leur décadence har formedelst den 

grundighed, som findes derudi også bragt hans gaver ære. L´esprit des Loi, et værk som af mange bliver 

admireret, men ikke er bleven uanfægtet... giver tilkende, hvor nøje hr. Præsident Montesquieu har 

udgransket alt det, der henhører til lovene i henseende til statsklogskab og de adskillige regeringsformer. Da 

hans tanker vare alt for smukke til, at han ikke skulle give sine beundrere et godt eksempel, så forlangte han 

nogle timer før sit endeligt, at man skulle meddele ham sakrementerne. Sognepræsten til St. Sulpitii kirke 

kom til ham. Denne gejstlige påstod fremfor alting, at hr. Montesquieu skulle give sin erklæring, og opremse 

hvad der kunne være at udsætte på hans værker. Han talte også i den forbindelse om forargelse, og fremførte 

ellers mange hårde ting. En jesuit og ven af hr. Montesquieu, som var tilstede, og frygtede for, at præsten 

måtte forsømme et så dyrebart øjeblik for en døende, formanede ham, at han skulle ikke drage længere hen 

med sakrementernes administration, forestillende ham derhos, at de sager, hvorom han qvæstionerede ham, 

vare ubetimeligen anbragte og urimelige for hans embede, sigende: Han gør sit embede som kristen; gør I 

eders som præst. Denne svarede intet derpå, men meddelte ham sacrementerne og gik derpå straks sin vej. 

 

Berlin, 2. marts 1755 

 

Von den Unglücksfällen, die von der grossen Kälte und dem tiefen Schnee verursacht worden, sind von 

verschiedenen Orten Nachrichten eingelaufen. Unter andern vernimmt man aus Hinter-pommern, dass in der 

Gegend von Koslin zwey Bauersleute todt gefunden, und ein adelicher Bedienter unter dem Schnee 

begraben worden. In der Gegend zu Schwelbein sind drey Personen todt gefunden worden. In der Gegend 

von Polzin hat man ein 71-jahrigen Mann, nebst seinen 20-jahrigen Sohn, im Schnee aufrecht sterbend und 

einer den andern in Armen habend, todt gefunden. In der Gegend von Bärwalde sind 4 Manns- und 4 

Frauenpersonen in dem Schnee ums Leben gekommen. Zu Neustettin hat man einen Mann und einen 

Schäfer nebst 15 Stück Schafen todt gefunden. Zu Belgardt haben durch die grosse Kälte zwey Männer, eine 
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Magd und ein Schäfer nebst acht Stück Schafen, ihr leben verlohren. Den Schäfer hat man wegen des tiefen 

Schnees noch nicht finden können. Den 2ten Februarii erfror eine von der Braunschwegischen Messe 

kommende Buchbinders-Frau auf der Landstrasse, und wurde erst 13 Tage darnach in dem Schnee 

gefunden. 

 

Prag, 26. februar 1755 

 

Damit dem Mangel an Mehl und Brodt in diesem Reiche abgeholsen werde, so sind auf Befehl der Kayserin 

Königin die Militair Magazine welche reichlich damit versehen waren, eröffnet, und Städte und Dörfer, wo 

es notzig war, genugsam versorget werden. Und da auch in gleicher Zeit Thauwetter eingefallen ist, so sind 

nun alle Lebens-Mittel wieder zu haben.  

 

København, 24. marts 1755 

 

Admiralitetet har fået ordre om at lade tiltakle fregatten Den Hvide Ørn, så at samme, såsnart som vandet 

bliver befriet for is, kan løbe ud i Østersøen, for at øve kadetterne. 

 

Fra Corsøer berettes, at formedelst den vedholdende sydosten vind, er Bæltet fuld af drive-is, så at her nu 

savnes 3 poster. 

 

I den forrige uge fra den 15. - 22. marts er her i staden copulerede 13 par; fødte 27 drenge- og 22 pigebørn, 

tilsammen 49; døde 15 mænd, 8 quinder, 16 drenge og 20 piger, tilsammen 59; ere så 10 flere døde end 

fødte. De døde ere bortrykkede på følgende måder: alderdom 3, barselseng 1, brystsyge 10, feber 2, 

forkølelse 1, gigt 1, hidsig feber 4, kopper 18, slag 15, sten 1, svindsot 2, tærende syge 1.   

 

Neder- Elven, 21. marts 1755 

 

Endelig i går eftermiddags er Elven, som over 2 måneder har været tilfrossen, blevet befriet fra sin last, og 

isen bragt igang. Nogle få timer tilforn havde skipperen Hans Wolmar lykkelig ført 400 sardinske 

remontheste over isen. 

 

Køln, 13. marts 1755 

 

Den 7de om morgenen kl. 8 blev ved 4 kanonskud givet tegn, at isen kom ned gennem Rhinstrømmen forbi 

dette sted; strax derpå kom strømmen fuld af is, af hvilken 5 personer, som befandt sig i en båd, og ikke så 

straks kunne begive sig i sikkerhed blev drevne bort med isen, uden at man har kunnet få at vide, hvor de er 

komne hen. 

 

 

 

København, 31. marts 1755 

 

Ligesom vi udenlands have efterretninger om, at floderne er befriede fra is, så berettes også fra Helsingør, at 
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ved det i disse dage indfaldne tøvejr og vindens forandring til vesten har isen den 28. om natten brækket op 

og ganske bortdrevet fra Sundet. Sammesteds fra berettes, at i løverdags er did ankommen et engelsk skib, 

som havde været 10 dage på vejen, ligesom også et stort skib, som i vinter ved Dragøe har været 

indefrossen, var befriet fra isen og lykkelig var ankommet i Sundet. 

 

Derimod er ikke Det store Bælt således renset for is, da sidste post har måttet gå derover med isbåden. 

 

I den forrige uge fra den 22. til 29. marts er her i staden copulerede 5 par; fødte 22 drenge- og 28 pigebørn, 

tilsammen 50; døde 14 mænd, 7 quinder, 16 drenge og 22 piger, tilsammen 59; ere så 9 flere døde end fødte. 

De døde ere bortrykkede på følgende måder: alderdom 2, barselseng 1, blodstyrtning 1, brystsyge 5, dødfødt 

1, feber 1, blodfeber 2, hidsig feber 1, hævelse 1, kopper 19, nyefød 1, slag 15, sting 1, svindsot 2, tærende 

syge 2, vattersot 2, værk 1. 

 

Neapolis, 4. marts 1755 

 

Hoffet befinder sig endnu til Bovino og fornøjer sig med jagten. Don Jules d´Andrea, præsident i Foggia har 

i disse dage begivet sig didhen, for at forestille kongen, at han ikke kunne fordre af undersåtterne de 

sædvanlige skatter, og at de formedelst kvægsygen og den strenge vinter vare meget satte tilbage. 

 

Vesuvius har i disse dage raget meget ilde afsted... Asken har til indvånernes store forskrækkelse udbredt sig 

over 5 mile (?) og gjort markerne stor skade. De onde dunster, som vi på nogen tid har af dette bjerg trækket 

(sic!) til os, har bragt mange mennesker af dage. 

 

Prag, 13. marts 1755 

 

I søndags nat regnede det noget, da der var et stort tilløb af vand på Moldau-floden, som vel løsnede isen, 

men dog ikke havde den magt at føre den bort. Men da vandet om middagen imellem kl. 12 og 1 satte sig 

noget, førte det isen med stor magt med sig, og gjorde i en hast ende derpå; thi efter halvanden times forløb 

var der ingen is at se i floden; men alleneste (sic!) på bredden deraf. Ellers er her intet stort vande, som ellers 

plejer at ske, derved forårsaget, såsom isbjerget og isen af Beraun-floden ikke til samme tid var kommet i 

gang. Men i den følgende nat kom overisen, og såsom den blev siddende fast, så steg vandet så højt, at det 

også gik ind i kældrene på de næst ved floden liggende huse, dog fik den snart luft, hvorpå og vandet 

begyndte straks at falde. 

 

Fra Ober-Schlesien (bragt i Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender fredag den 18. april 1755) 

 

Man har nu ikke længe hørt noget om de berygtede blodsugere eller såkaldte vampyrer; men nu kan man fra 

denne egn meddele følgende tilforladelige efterretninger. Allerede for halvtredie år siden døde i Hermstorf 

en Quindes-Person, som man i levende live kaldte den tyrolske doktorinde. Denne kvindes person kurerede 

omkring på landet og havde derhos ord for at forstå sig på trolddoms-kunster. Man siger, hun har før hendes 

afgang begæret af hendes mand, at han ville, når hun var død, hugge hendes hovede af, og ikke lade hende 

begrave på den katolske kirkegård. Imidlertid har der straks efter hendes død ytret sig allehånde, hvoraf man 

blev overbevist, at hun havde været en vampyr, ligesom tid efter anden mange mennesker er døde i den 
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landsby Hermstorf, om hvilke man troede, at de af blodsugerne bleve martrede til døde. Da nu dette onde 

greb videre om sig, og flere personer døde, som forsikrede, at vampyrerne var årsag til deres død, så blev 

forordnet at anstille en formelig undersøgning, som faldt således ud, at man efter denne øvrigheds befaling 

skulle opgrave de personer, som man havde fordægtig (sic!) for at have været blodsugere. Der bleve da i alt 

30 opgravede, 10 af dem blev fundne uskyldige og igen begravet; men hos 19 voksne og 1 barn fandt man 

endnu blod uagtet nogle af disse lig havde ligget over 2 år i jorden. Af disse blev først hovedet hugget af, 

hjertet gennemstukket og derpå legemet brændt til aske. Denne eksekution skete efter kejserlig befaling for 6 

uger siden i Hermstorf, hvortil skarpretterne fra Trappau, Jägerndorf, Teschen og de omliggende steder 

bleve bragte. 

 

Bremen, 7. april 1755 

 

Vi havde i går den 6. april en meget bedrøvelig dag, dersom Gud ikke nådelig havde bevaret os; thi om 

eftermiddagen klokken halvgåen 3 var en forskrækkelig torden og lynild iblandet med hagl og blæst, så 

tordenen slog ned i orgelværket i St. Ansgari Kirke, da gudstjenesten just var til ende, og tændte på nogle 

steder an, som dog straks igen blev dæmpet. Men det varede ikke en halv time, så slog det ned samme sted, 

dræbte et menneske og sårede 4 andre, og skete ellers ingen videre skade, end at hele byen kom i bevægelse; 

og der blev råbt brand hist og her, ja i Vor Frue Kirke skete en opstand, så hr. D. Bagner måtte af 

prædikestolen forhøre, hvad der var på færde og give menigheden det tilkende. Det mærkværdigste ved 

denne hændelse er, at der i går for første gang blev prædiket i St. Stephani Kirke, som for kort tid siden var 

blevet fortæret af ilden, og havde vi straks måttet se en anden kirke i samme omstændighed, om Gud ej 

havde bevaret den. 

 

Berlin, 19. april 1755  

 

Fra Barbye (?) har man efterretning, at indvånerne her er på ny blevne hjemsøgt med en stor vandflod, som 

vidt overgik den, som de udstod for 3 år siden. Sale-floden er brudt igennem dæmningen på 3 steder, og har 

ganske oversvømmet de derved liggende nedrige landsbyer; man flygtede af husene, som ligger uden for 

portene, dog er vandet ikke kommet ind i byen. Efter al anseelse ser det kuns slet ud med vores sæd og høst. 

 

Frankfurt, 9. april 1755 

 

Der viele Schnee der diesem Winter gefallen ist, hat verursachet, dass alle Gewässer bey der eingefallenen 

warmen Witterung aus ihren Ufern getreten sind, wodurch viele Mennschen in Schaden und Schrecken 

gesetzet worden. Noch mehr aber ist zu bedauren, dass die Härte des Winters in den Weingärten betrübte 

Denkmale hinterlassen hat; indem die tägliche Erfahrung zeiget, dass die meisten Weinreben erfroren sind, 

und dass sie daher bis auf den Erdboden abgeschnitten werden müssen, folglich auch von den Weingärten 

binnen 3 Jahren fast keinen Nutzen zu hoffen ist. 

 

 

 

Dresden, 12. april 1755 
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In der Nacht zwischen den 2ten und 3ten erschien ein besonderes Phaenomenon am Himmel. Es war in 

selbiger Nacht sehr dunkel, und der Horizont mit Wolken umzogen, als sie auf einmal eine Helligkeit 

wahrnehmen liess, die sich in eine kleine Wolke formirte, und einige Minuten mit ... Glanze am Himmel 

sichtbar stehen blieb. In dieser lichten Wolke zeigte sich ein sehr glänzender Stern von distingwirte Grösse 

vor andern Sternen. Als dieses Luftzeichen eine Weile unbeweglich am Himmel gestanden, hörte man 

Blitze, einen starken Donnerschlag. Das Luftzeichen vergieng aber nicht, sondern zog sich allmählich über 

unsere Stadt. 

 

København, 5. maj 1755 

 

Fra London har man under den 25. april modtaget følgende underretning, at H.M. havde på samme dag 

udsat parlamentet til i november-måned og ville derpå den 28. april rejse til Hannover; og just imens kongen 

var i parlamentet, vendte vinden sig til østen og blev contrair, da den i mere end 5 uger havde været sydvest. 

 

I forrige uge fra den 26. april til den 3. maj ere her i staden copulerede 35 par; fødte 22 drenge- og 25 

pigebørn, tilsammen 47; døde 17 mænd, 13 quinder, 24 drenge og 25 piger, tilsammen 79. Ere altså 32 flere 

døde end fødte. De døde ere bortrykkede på følgende måder: barselseng 1, brystsyge 11, feber 4, hidsig 

feber 1, hastig død 1, ihjelskudt af en soldat 1, ihjelstukken i en duel 1, kopper 27, modersyge 1, orm 1, 

skørbug 1, slag 25, svindsot 2, trødske 1, tærende syge 7, vattersot 3, værk 1. 

 

 

Turin, 10. april 1755 

 

Aus Demont hat man sehr traurige Nachrichten erhalten, dass nähmlich von dem 17ten bis zum 19ten März 

der so häufig gewesene Schnee auf dem Gebürge zu schmelzen anfangen, da denn durch die Hinunterröllung 

des immer grösser gewordenen ungeheuren Schneehaufens in der Nacht von 20sten dieses bey 15 Häuser 

bey Bargencoletto ruiniert, und über 24 Personen unter dem Schnee begraben worden, wobey auch vieles 

Wieh erstickt ist. Zu Balaria und deren Nachbarschaft sind auf solche Art auch 9 Personen, und zu Bernand 

bey 40 ums Leben gekommen, welche in vergleichen rollenden Schneeballen mit eingeflochten, und also 

erbärmlich erstickt und zerquetsche worden. Eine daselbst in der Nachbarschaft an der Hauptstrasse, an dem 

Fusse des Berges stehende Kirche ist gleichfalls durch den Schnee gänzlich bedeckt worden. 

 

Wien, 23. april 1755 

 

Nachdem durch die aus Oberschlesien angelangte Nachricht der Ruf ausgebreitet worden, als wenn sich dort 

zu Lande zu Hermsdorf einige sogenannte Wampyren oder Blutfanger spühren liessen, und deswegen von 

den dortigen Einwohnern die wirkliche Ausgrabung und Verbrennung einiger bey ihnen in Verdacht 

gefallenen Körper vorgenommen worden wäre; so haben Ihre Kaiserin Königin Majestäten zu gründlicher 

Erforschung der Sache eine eigene Commission von ...Werke gewachsenen Männern dahin abgeordnet, von 

welchen, nach genauesten Untersuchung aller Umstände, befunden worden, dass dieses Vorgehen bloss von 

der durch die seit vielen Jahren her ... betrüglichen Vorurtheile und einen sträflichen Überglauben 

verderbten Einbildungskraft der dortigen Bauernleute herrühre, folglich auch alles, was davon ausgestreuet 

worden, grundfalsch, und diese greuliche Execution einzig und allein aus eigenem Antriebe der dortigen 
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Einwohner, ohne Vorwissen der gehörigen Landestelle vollzogen worden sey; welches ärgerliche Beginnen 

Ihre Majestäten nicht nur alle diejenigen, so hieran Theil genommen, scharf geahndet, sondern auch mittelst 

eines an alle Dero Länder-Repräsentationen erlassen Circulair-Recripts, allen, sowohl geistlichen, als 

weltlichen Obrigkeiten allergnädigst anbefehlen lassen, dass sie ihre Untergebenen, von solchen sträflichen 

und abergläubischen Irrthümern ableiten auch ungeachtet schwerster Ahndung abhalten sollen, auf solche 

ärgerliche und abergläubische Art hinführo zu verfahren. 

 

Berlin, 6. maj 1755 

 

Wie man aus Liegnitz in Schlesien vernimmt, so ist den 27sten vorigen Monats daselbst ein grosses 

Donnerwetter entstanden, welches den grössten Hagel vergeselschaftet gewesen. Es hat dieses Wetter 

sowohl in der Stadt als in den Vorstädten den beträchtlichsten Schaden verursachet. Viele Häuser sind alle 

gedeckt und die Fenster und Bäume haben am meisten dabey gelitten, weil sie der Hagel zu Boden 

geschlagen, umgebrochen und von Laube und Blüten entblösset hat. 

 

København, fredag 9. maj 1755 

 

Det unge kgl. herskab fornøjer sig i disse dage, da vi have et særdeles behageligt vejrlig, med at gøre 

promenade. I dag har H.K.H. Kronprinsen gjort en tur til Rosenborger Hauge, og de kgl. prinsesser gjorde 

ligeså i går en tur til Friderichsberg Have. 

 

Petersburg, 18. april 1755 

 

Den 13ten dieses ging das Eis auf der grossen und kleinen Neva an zu brechen, und den Tag darauf 

Vormittags kam es völlig in den Gang, worauf nach gegebenem Signal mit 3 Kanonen schüssen von der 

Vestung der Chef...  

 

Rom, 26. april 1755 

 

Von Palermo ist allhier folgende Relation eingelaufen, die von dem Syndico der Stadt Mascali unterm 12ten 

vorigem Monats erstattet worden; am 9. März um 18 Uhr hat der Berg Aetna angefangen heftig zu toben, 

und in Feuer und Rauch auszubrechen. Noch an eben dem Tage gegen 22 Uhr sahe man die Luft mit einem 

schwarzen Nebel bedeckt, und um 24 Uhr erhob sich ein Stein-Regen, wovon jeder Stein bey 3 Unzen wog, 

nicht nur über die ganze Stadt Mascali und deren Territorium, sondern auch über andere Gegenden mehr, 

welcher bis 1 Virtel nach 1 Uhr fortdauerte. Nachdem er aufgehöret hatte, folgte ein Regen von Sand und 

Asche, der den übrigen Tag anhielt. Am 10ten um 14 Uhr brach aus dem Berge ein Strom hervor, und 

hernach floss ein kleiner feuriget Bach aus der Oefnung bis zu der 24sten Stunde. Den 11ten breitete sich ein 

anderer mit noch grösserer Gewalt über die untergelegenden Felder aus und ist noch immer in seinen Laufe, 

worin er bisauf 2 Italiänische Meilen gekommen ist, und zum algemeinen Schrecken der Einwohner noch 

mehrern Schaden drohet. 

 

København, fredag 6. juni 1755 
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For nogle dage siden skete et væddeløb om 24 dukater af tvende løbere, hvoraf den ene var en italiener, den 

anden en indfødt dansk, men endskønt de begge ved eet klokkeslet løb tillige her fra byen for at løbe til 

Fredensborg og hid igen, at den der først kom tilbage til Østerport, skulle tage de 24 dukater, som imidlertid 

vare overleveret til den sammesteds vagthavende officer, og uagtet den danske tvende gange oppebiede 

italieneren på vejen, kom han dog en fuldkommen time til porten før italieneren og altså fik de 24 dukater, 

som de løb om. 

 

Dresden, 1. juni 1755 

 

Da Elbstrømmen den 1. og 2. pinsedag meget heftig tog til og gik over sine bredder, så har det efter den tid 

forlydet, at der ved Schandau i Bøhmen skulle være faldet et stort skybrud. Om natten har fiskerne 

bemærket, at meget kvæg og mange mennesker ere svømmede her forbi. Vandet skal i det slette land, såsom 

for og bag Wittenberg have gjort stor skade. Vi har her i 5-6 dage haft idelig regn, hvorover kornet meget 

har lagt sig. 

 

Fulda, 4. juni 1755 

 

Den ... de hujus om eftermiddagen kl. 2, havde vi et meget hårdt tordenvejr, så det slog ned i kirketårnet, 

dog uden at tænde an. 

 

Dresden, 10. juni 1755 

 

Vi har på nogen tid lidt stor skade i de omliggende egne af torden.Til Stolpen, ikke langt fra Helmensdorf, 

har hagelen mestendels nedslået vinterfrugten, og i Oberlausitz har vejret ligeledes gjort stor skade. 

 

Langensalz, 11. juni 1755 

 

Am abgewichenen Freytage zu Nacht haben wir allhier ein schnelles und gefährliches Wasser gehabt, doch 

flosse solches ohne sonderlich verursachten Schaden bald wieder ab. Der Sonnabend, Abends gegen 7 Uhr, 

aber hatten wir eine abermalige sehr hohe Wasserfluth, welches von einem gefallenen Wolkenbruch, so bey 

den Dörfern Zimmern und Weberstedt geschehen, gekommen ist...Die grosse Flusse kam mit solcher  

Schnelle, dass der ordentliche Sals-Fluss, sehr geschwinde und seinem Ufer, und der durch die Stadt 

mitgehende, in die 20 Schuh breit, tiefe und wilde Graben, solches Gewässer auch nicht alle fassen konte, 

mithin sämtliche Brücken über diesen Fluss hobe und forführete alle Keller der Häuser ind der Lang-Gasse 

mit Wasser füllete... Diese Flut des Wassers soll grösser als die im Jahre 1720 gewesen seyn. 

 

Tannhausen oberhalb Schweidnitz, 7. juli 1755 

 

Vorige Woche haben wir allhier fast ein Gewitter nach dem andern gehabt, welches aber Freytags endlich 

mit heftigen Regen und darauf erfolgten Wolkenbruche über Griesdorf und Glasehütte ausbrach, und aus 

diesen Gegenden so viel Wasser ergoss, das es auf einmal hiesige Gegend überschwemmet, den Bleichern 

etliche hundert Klaftern Holz, Bretklotzer und Bauholz weggeführet, und hierdurch viele Häuser und Felder 

ruineret; es fiel die Nacht ein, dass niemand den Nachbaren zu Hilfe kommen konte, auch wegen der 
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grossen Fluth war es unmöglich, wodurch viel Elend entstund; solches dauerte bis Sonntags, da das Wasser 

zu fallen begonte, wodurch besonders die Strassen so ruiniret worden, das zur Noth kaum ein Fussgänger bis 

Griesdorf passiren kan, welches eine Reparatur erfordern und viel Arbeit kosten wird. Die Schenke, (oder 

der Kretscham) war in grösser Gefahr, umgestürzet zu werden, mit keinem Pferde konnte man denen Leuten 

nicht zu Hilfe kommen, sondern sie musten sich in die Höhe der Häuser retiriren, die Fuhrleute so retiriren, 

die Fuhrleute so eben alda ausgespannet, und ihre Pferde in die Stube geflüchtet hatten, musten auf den 

Pferden sitzen, von nicht von dem durchlauffenden Wasser zu ersauffen. Der eine Bleicher hat allem 160 

Klaftern Holz verlohren, auch weiss man noch nicht was von Leinwandten weggeführet worden. Es 

gedenken die ältesten Leute keine dergleichen grosse Wasserflut erlebet zu haben. 

 

Landeshut, 4. juli 1755 

 

Unter denen vom 10ten April angemerkten wirklich gewesenen 40 Gewittern, ist das heutige wohl das 

allerschwerste und fürchterlichste gewesen; je weniger man solches bey der kühlen trüben und regenhaften 

Witterung vermuthet hätte, je entsetzlicher wurde solches bey dem ganz verfinsterten Horizont. Es entstund 

dasselbe Nachmittags um bald 4 Uhr, und daurete unter beständigen Blitzen und Donnerschlagen bis nach 

Mitternacht. 

 

København, 14. juli 1755 

 

I dag morges mellem kl. 6 og 7 havde vi et stærkt tordenvejr, som slog ned i en skorsten i Dronningens 

Tværgade, dog Gud ske lov uden at tænde an eller at nogen derved kom til skade. 

 

I forrige uge fra den 5.-12. juli ere her i staden copulerede 16 par; fødte 15 drenge- og 24 pigebørn, 

tilsammen 39; døde 12 mænd, 8 kvinder, 24 drenge- og 31 pigebørn, tilsammen 75; ere altså 36 flere døde 

end fødte. De døde ere bortrykkede på følgende måder: alderdom 1, blodstyrtning 1, brystsyge 9, falden til 

døde 3, feber 3, hidsig feber 3, kopper 23, mavepine 1, ormfeber 1, skiæver 1, slag 17, svindsot 8, tærende 

syge 1, vattersot 3. 

 

Rendsborg, 19. juli 1755 

 

Ved det forrige søndag aften her begyndte og til om mandag morgen kl. 2 stedse vedvarende store og 

forfærdelige tordenvejr, er i denne egn sket stor skade, hvoriblandt præstegården i Jevenstedt om natten 

klokken halvgåen elleve meget hårdt blev troffen (sic!), såsom lynilden tændte samme an, så at ikke alene 

gården, men også præstens bibliotek, klæder, boskab og fæ er af ilden bleven fortæret. Ligeledes er ved den 

ikke langt herfra liggende landsby Borgstedt to sammenkoplede heste bleven på marken dræbt af lynilden, 

og i Schwabe en mil herfra er samme nat et hus lagt i aske. Dette vejr har været så stærkt, at endogså de 

allerældste folk må tilstå og bevidne, at de endnu aldrig har set eller hørt dets lige. 

 

 

 

Frankfurt, 16. juli 1755 
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Man har her i egnen gjort begyndelse med høsten, som befindes at være så rig, som den ikke har været i 

mange år; man må og bekjende, at den skade som vinstokken har lidt formedelst den hårde vinter og 

majfrosten, bliver ved nærværende høsts overflødighed rigelig godtgjort; og skønt vinstokken såvel ved 

Rhinstrømmen som Maynstrømmen ganske er fordærvet og forkortet, så har man dog med fornøjelse set, at 

roden formedelst den gennemtrængende varme har skudt nye spirer ud, så at man efter 2 års forløb har en 

fuldkommen vinhøst at vente. 

 

Dresden, 18. juli 1755 

 

Den 7. juli voksede Elven således, at vandet gik på begge sider over bredden.Man blev og var, at adskillige 

stykgods og nogle stykker kvæg kom drivende med strømmen. Hidindtil véd man ikke at bestemme det sted 

og den egn, hvor en så stor vandflod har forvoldt sådan oversvømmelse; dog er det vist, at det har været i 

Bøhmen, hvor der formodentlig må være sket et skybrud. 

 

København, 28. juli 1755 

 

I forrige uge fra den 19.-26. juli er der her i staden copuleret 14 par; fødte 17 drengebørn og 28 pigebørn, 

tilsammen 45; døde 12 mænd, 6 kvinder, 29 drenge, 29 pigebørn, tilsammen 76, ere altså 31 flere døde end 

fødte. De døde ere bortrykkede på følgende måder: alderdom 3, barselseng 1, brystsyge 2, durchlob 1, 

dødfødt 1, feber 1, gichtguulsoet 1, hidsig feber 2, kopper 17, slag 16, sting 1, svindsot 2, tærende syge 5, 

vattersot 1. 

 

København, 21. juli 1755 

 

Det er ikke alene i egnen omkring ved Rendsburg, at torden og det dermed forenede onde vejrlig har 

forårsaget så stor skade; man har fra adskillige steder i Holsten samme frygtelige tidender, hvorledes ej 

alene lynilden på adskillige steder har tændt an, men at der også formedelst den heftige hagl og store vande, 

i særdeleshed på sæden skal være sket skade.Ved Crempe i Grevenkopf er den 13. hujus falden en stærk 

hagl, hvis størrelse var som nødder, og hvorved ikke alene alle ruderne i vinduerne bleve udslagne, men 

også kornet i marken ganske nedslået og fordærvet. I Hohenfelde ved Steenburg er det samme sket, ja i 

ganske Sønder-Ditmarsken er der sket stor skade på kornet, og derhos 6 huse lagt i aske. Ved Glückstadt er 

den 16. hujus formedelst et med regn og hagl beblandet tordenvejr meget korn blevet ruineret på marken og 

3 huse opbrændt og en mand slået ihjel. I den landsby Jagel en fjerdingvejs fra Slesvig er den 16. hujus 2 

huse og 2 lader af lynilden opbrændt og lagt i aske; foruden andre såvel der som andetsteds på møller og 

andre ting forårsagede skade, hvilken Gud nådelig herefter ville afvende. 

 

I forrige uge fra den 12.-19. juli ere her i staden copuleret 5 par; fødte 16 drenge- og 18 pigebørn, tilsammen 

34; døde 11 mænd, 7 kvinder, 28 drenge, 27 pigebørn tilsammen 73, ere altså 39 flere døde end fødte. De 

døde ere bortrykkede på følgende måder: alderdom 1, barselseng 1, brystsyge 5, durchlob 1, druknet 1, feber 

6, frisler 1, hidsig feber 3, kopper 20, slag 19, svindsot 2, tærende syge... 

 

Tønsberg, 2. september 1755 
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Fra Våle sogn i grevskabet Jarlsberg 2 mile her fra byen har man med seneste post i løverdags haft denne så 

sandfærdige som bedrøvelige tidende: Den 26. august kl.10 formiddag begyndte nogle tykke skyer at trække 

op fra vesten, norden og østen, hvilke gik ligesom direkte mod hverandre, indtil de stødte sammen midt på 

horisonten, imidlertid blev det alt tykkere og mørkere i luften fra alle 3 kanter, men i syden var det klart. 

Mellem kl. 12 og 1 bryder det løs med grov og stor regn og nogle hårde tordenskrald, men siden kom og en 

forfærdelig hagl. Haglene vare ikke alene som små nødder og svaleæg, men og som valnødder og mådelige 

æbler. Samme hagl har også gjort stor skade på al jordens grøde, hvilke på 40 gårde i bemeldte Våle 

hovedsogn aldeles er ruineret, ikke at tale om dem som vel har fået et smæk, men alene om dem, som 

grøden enten ganske er af, og nedslagen for, så de ikke har behov for at tærske det for kornets skyld, men 

alene for halmens skyld til kvæget, eller dem som ikke kan vente sig en fjerde part eller mindre efter hver 

tønde, de har udsået. I Nykirke sogn (et annex til Bone) fik og mange stor skade; men i Undrumdal (et annex 

til Våle) og Bone hovedsogn, samt de yderste og øverste gårde i Våle sogn kom hverken hagl eller regn, 

alene hørte de en forfærdelig durren og surren af haglens fart og fald. Vinduer som vare i vest og nordvest 

og nord ere alle udslagne, mennesker, som vare i deres arbejde på marken, bleve alle af haglen sårede og 

blodige i ansigtet, på hænder og fødder. Det er ikke at tvivle på, at mange små kreaturer af haglen er 

omkomne. En gammel mand her i sognet ved navn Amund Raaen, 91 år gammel, kan ikke mindes sådan en 

hagl i al sin livs tid at være falden. Gid vi ikke måtte høre fra andre steder om mere skade, som denne 

grumme hagl har forårsaget. 

 

Ribe, 3. oktober 1755 

 

På 8 dages tid har her sig ladet se en usædvanlig fugl, som om natten har søgt sin hvile i domkirkens tårn, 

hvor den og forgangen aften er bleven levendes fangen; fuglen er en sort sø- eller vandravn ...arbo aquaticus 

gulo saccato, dens beskrivelse er således: Denne vandravn er af størrelse som en ung stork og har et langt 

pelikannæb, overnæbet er længere end undernæbet, og endes med en kroget, krum og skarp spids, 

undernæbbet slutter med en lige og skarp kant, som ikke er takkede eller savagtig i en dyb indskåren skure i 

overnæbbet; sluget er stort og poseagtigt, udvendig gulagtigt og skaldet eller uden fjer, når han gaber er 

sluget som en åben pose, tungen er liden og anbunden, har en stemme som en ravnestemme: har 14 styrefjer 

i halen, 28 flyvefjer i vingerne, fjerene er alle sorte, undtagen under bugen, hvor fjerenes yderste kant er 

sortegrå, mens det øvrige af fjerene under bugen ere hvide; oven på ryggen og vingerne er enderne af fjerene 

gråagtige, som gør halvrunde grå pletter: benene er korte og tykke, den har svømmefødder med 4 tæer, af 

hvilke de 3 tæer viser ind under bugen, den fjerde som er den yderste og længste tå, viser lige frem for 

kroppen, og ikke ud til udsiden, så foden, når ravnen står på dem, ligner i sin udbredning fast en halv cirkel, 

hvis cirkel går ind under ravnens bug. 

 

København, 6. oktober 1755 

 

I går som den i Dannemark og Norge sædvanlige konfirmations dag ere i Vor Frue kirke 58, i 

Trefoldighedskirken 78, i Nicolai kirke 59, i Helligåndskirken 24, i Sct. Petri tyske kirke 49, i Holmens 

kirke 107, i Garnisionskirken 64, i Christianshavns kirke 41, i Castellet 20, i Vajsenhuset 20, tilsammen 523 

unge mennesker i deres dåbs pagt confirmerede. 

 

I forrige uge fra den 27. september til den 4. oktober ere her i staden copulerede 17 par; fødte 34 drenge, 24 
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piger, tilsammen 58; døde 13 mænd, 7 kvinder, 25 drenge, 18 piger, tilsammen 63; ere så 5 flere døde end 

fødte. De døde ere af følgende svagheder henrykkede: alderdom 6, brystsyge 5, dødfødt 1, forkølelse 1, 

hidsig feber 2, hoste 1, kopper 30, lungesot 1, nyfødt 1, slag 7, svindsot 6, tandve 1, vattersot 1. 

 

 

Kolonien Godthaab i Grønland, oktober 1755 

 

Fra Colonien Gothaab (sic!) i Grønland berettes under dato den 13. august og 11. september (1755), at der 

sammesteds den 29. julii havde været så stærk en lynild og torden, som man andensteds sjælden hører og 

ser, men i Grønland ikke veed at erindre sig. Grønlænderne vare derfor også ved den usædvanlige bulder 

blevne så forbavsede, at de hylede og tudede, krøb under senge og borde og andetsteds hen, hvor de, som de 

selv exprimerede sig mente at blive beskærmede for luftens overmagt. Nogle af dem syntes mer behjertede, 

og skøde med flinter i luften. Heksemestrene lode frem for de andre se en stor andagt. Den 16. august lynede 

og tordnede det atter. Ellers har sommeren sammesteds været så mild, varm og regnfuld, at ikke alene sneen, 

som nu 3 á 4 år har lagt sig fast, er optøet af Underlandet og Øerne, men græsset har også været af en sådan 

overflødighed, som man ikke ved at besinde sig på, og bærrene, som vokse her i landet, har fået en større 

vækst og modenhed end sædvanlig. 

 

Walliserlande, 18. oktober 1755 

 

Wegen des vor einigen Tagen auf dem Simplomb gefallenen ungeweihen tiefen Schnees kan itzo nichts eine 

grosse Mühe und Gefähr aus Italien in dieses Land kommen. .. war der ungeheure Schnee gefallen, so erhob 

sich ein Südwind, und machte denselben auf einmal zu Wasser. Hierdurch ist die Rhone, welche in der Nähe 

des gedachten Berges vor der fliesset, ungemein übergelaufen, und hat das daran Land überschwemmet. Der 

schnelle Schuttz des Gewässers hat fast alles, was es auf dem Wege angetroffen mit forgeführet, nämlich 

Brücken, Dämme etc.       

 

Amsterdam, 3. november 1755 

 

I forgårs klokken imod 11 om formiddagen, da det var meget stille, kom vandet i de fleste kanaler her i byen 

med ét i den største bevægelse, så at adskillige anbundne skibe bleve ved bølgernes heftighed løsrevne. Til 

samme tid mærkede man, at lysekronerne i adskillige kirker bevægede sig, hvilket man tog for at være 

virkningen af et jordskælv. Imidlertid har ikke et eneste menneske fornummet enten jorden eller bygninger 

at ryste, så at dersom denne vandets bevægelse har været forårsaget af et jordskælv, må det have været ringe. 

På andre steder her i provinsen har man set vandet i samme bevægelse, som i vore kanaler, næsten i samme 

øjeblik og med samme omstændigheder, som vi have anført. 

 

Glückstadt, 5. november 1755 

 

I løvedags den 1. hujus mærkede man her et sælsomt fænomen, da vandet i vores havn om middagen kl. halv 

tolv ved stille vejr, da vinden blæste af nordvest, på én gang kom i en sådan heftig bevægelse, at adskillige 

med strikker og kæder befæstede skibe og tømmerflåder blev bortrevne og drevne på land. Denne rystelse 

varede næsten et korters (sic!) tid og var kendeligst ved sluserne. Da den havde ophørt steg floden til 
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klokken 1, dog ikke overordentligt højt. Denne tildragelse, som de ældste folk iblandt os ikke har oplevet, 

har mange troværdige personer bemærket, men man véd endnu ikke, om det samme har tildraget sig ved de 

os nærliggende havne. Om denne hændelse har sin grund i et jordskælv, kan man ikke sige med vished, uden 

at mange personer som til samme tid var i stadskirken, tydeligt mærkede, at såvel det over døbestenen 

hængende låg som lysekronerne bevægede sig. Barometret blev den ganske dag stående ligesom nogle dage 

tilforn; men dagen derpå faldt det mærkeligt, og vinden gik til sønden. 

 

Warszawa, 8. oktober 1755 

 

Wir haben diese Woche ein sehr stürmisches Wetter gehabt, welches besonders auf dem Weichelstrome 

ungemein stark gewesen. 

 

Madrid, 4. november 1755 

 

Den første i denne måned om formiddagen klokken 10 fornam man til Escurial et jordskælv, som varede 5 

til 6 minutter. Omendskønt dette jordskælv var temmeligt stærkt, så forårsagede det dog ingen skade på 

slottet. Imidlertid forlod dog det kongelige herskab det og vendte tilbage til Buen Retiro, hvortil deres 

majestæter ankom i fuldkommen sundhed. Samme jordskælv formærkede man her i staden næsten i samme 

øjeblik som til Escurial, dog med langt større hidsighed her end dér. Man véd ikke at erindre sig dets lige; 

det varede ungefær 8 minutter og førte alle indbyggerne i sådan forbavselse, som man ikke er god for at 

udtrykke. Gud være lovet! At denne rystelse ikke nær har forårsaget den skade, som man havde årsag til at 

vente. Få bygninger have derved fået skade. Tvende børn bleve ihjelslagne af et stenkrusifix, som faldt af en 

kirke ned på dem, men ellers har man ikke hørt, at andre personer skulle være dræbte eller sårede. Alle 

omkringliggende steder har fornummet samme jordskælv dog uden nogen anseelig skade. Kongen har, for at 

takke Gud, som har så nådig bevaret os fra en så stor og øjensynlig fare, ladet i Hieronimiternes Kirke 

sunget Te Deum, hvorved hele magistraten var nærværende. 

 

Rouen, 16. november 1755 

 

Uagtet den i nogle dage vedvarende regn, hørte man dog den 5te i denne måned 5 eller 6 tordenslag, hvoraf 

det sidste var gelejdet med lynild. 

  

 Vexjø, 29. november 1755 

 

I går aftes kl. 8,51 blev man her i staden en glødende kugle vaer i luften, som i henseende til sin størrelse og 

klarhed saae ud ligesom Maanen, naar den er fuld. Den gik med en temmelig fart fra SV til NO. Man saae 

ogsaa, foruden denne ildkugle, en klarhed i lignelse af et udbredet lagen med saa stærkt et skin at falde ned, 

at man kunne se derved saa godt som om dagen. Bagved ilden var en svans af 19 til 20 favne lang, af 

hvilken der syntes at nedfalde en saadan mængde af gnister, som man plejer at see ved en stærk ildebrand, 

hvorhos det lode en røg tilbage efter sig i luften, som man kunne baade see og lugte... ildkuglen igen at falde 

og forsvinde. 
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København, 5. december 1755 

 

Man har med particulaire breve fra Hamborg fået den lige så uventede som ubehagelige tidende, at den store 

stad Lissabon ved et forfærdeligt jordskælv næsten ganske er undergangen. Den kongelige familie var til 

lykke ikke i byen, thi det havde da været at befrygte, at samme ulykkelige skæbne, som overgik 100.000 

sjæle, også havde truffet dem, allerhelst da slottet, ligesom de fleste andre bygninger i bund og grund er 

ødelagt. Dette jordskælv har just været til samme tid og på samme dag, som man på de fleste steder i Europa 

har fornummet jordens og vandets usædvanlige rystelse og bevægelse, nemlig den 1. november. St. Hubes 

skal ganske være undergåen, ja de fleste steder såvel i Portugal som i Spanien har lidt en fast ubeskrivelig 

skade, hvorom man dog med det første venter nærmere og fuldstændig efterretning. 

 

Med breve fra Norder-Syssel udi Island den 15. september 1755 berettes: Den 11. hujus indfaldt her udi 

sysselet og Huusewigs distrikt et jordskælv, som begyndte straks efter midnat, men var allerstørst om 

eftermiddagen kl. 2, da præstegården Huusewig med 12 andre næstliggende bøndergårde i grund nedfaldte, 

foruden at en del andre gårde blev til dels beskadigede, dog kom hverken mennesker eller kvæg til skade, 

mens den udi husene indsamlede vinterprovision blev bedærvet og ubrugelig. Til dette jordskælv kan man 

endnu undertiden fornemme noget indtil denne dag, men dog ikke af så stærk en kraft som den første dag, 

det begyndte. Udi det bemeldte største jordskælv forandrede en bæk ved Huusewig præstegård sin egenskab, 

fra et sødt og klart rindende kildevand, til et mørkefarvet, tyktfaldende mineralisk vand. Tilforladelige 

efterretninger formelde ellers, at man på den syndere side af Island intet haver fornummet til dette 

jordskælv; og derhos er med et af kompagniets skibe fra bemeldte Huusewig distrikt hid til staden bragt en 

art jordstøv eller sand, som på deres hjemrejse, udi stille vejr under Færøe den 19. oktober er nedfaldet på 

skibet, hvoraf man vil slutte, at et ildsprudende bjerg udi Island må være brækket løs, hvilket dog må 

udsættes til nærmere efterretning.  

 

Madrit (sic!), 10. november 1755 

 

Med en courer fra Lissabon, som indtraf her den 8. om eftermiddagen kl. 4, har man fået efterretning, at man 

sammesteds den 1. hujus om morgenen imod kl. 9 havde havt et jordskælv, hvis virkning havde ført de 

ulykkeligste følger med sig. Hvad for spor samme har efterladt sig i dette kongerige, skal blive meldet 

nedenunder. Til Lissabon har det kuldkastet den halve del af den kongelige residence, alle kirker og det 

kongelige palads. Til al lykke er den kongelige familie bleven bevaret, såsom den just til samme tid befandt 

sig i Behlem 2 mile fra Lissabon, skønt slottet, som den vare på, har også lidt skade. Ved courerens afgang 

har den endnu opholdt sig under telter (sic!), og sovet i kareter. Denne høje kongelige familie har været 24 

timer uden nogen betjentere og har næsten intet haft at spise. Den del af staden, som ikke er omstyrtet ved 

rystelsen, er bleven angreben af ilden og lagt i aske, hvilken ild endnu vedvarede, da coureren rejste bort. 

Greve af Porelada, ambassadør fra Spanien, er, da han ville redde sig, bleven knust af portalet i hans gård. 

Ni af hans betjentere er tilligemed ham omkomne. Greve af Bachi, ambassadør fra Frankrig, som boede lige 

over for den spanske gesandt, har reddet dennes eneste søn, og undgik med sin gemahl og børn lykkelig 

denne ulykke, da han fandt sikkerhed for sit liv på et landgods, hvor resten af den spanske ambassadørs 

betjentere forføjede sig til ham. 

 

Den pavelige nuntius i Portugal har med samme courer skreven til den herværende nuntius. Han melder, at 3 
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personer ere ihjelslagne i hans palads, nemlig hans sekretær, hans aumonier og en kammertjener; men 2 

pager havde fået skade; han daterer sit brev fra et land, hvor Lissabon tilforn har været. 

 

Da denne courer alene er affærdiget for at lade Hans Catholske Majestæt vide, at den kgl. familie var bleven 

bevaret, så véd man endnu ikke at angive de egentlige omstændigheder. Disse breve melde også, at 

Tagofloden var steget meget højt, førend jordskælvet begyndte, så at den til Toledo, som er 100 mile fra 

Lissabon, når man regner flodens omløb, var 10 fod højere end sædvanlig. Adskillige andre stæder i 

Portugal have ikke været mindre ulykkelige i blandt andre Cascaes og Setubal eller St. Hubes. Man siger, at 

50.000 indvånere i Lissabon ere i denne ulykke omkomne. Jordskælvet har adskillige gange igentaget sit 

stød, og ved courerens afgang har man endnu mærket til dem. Af det brev som kongen af Portugal har 

skrevet til dronningen af Spanien, ser man, at hans majestæt er indtagen af den ømpfintligste sorg, og at han 

så meget som muligt søger at hjælpe de af hans undersåtter, som er undkommet denne hårde skæbne. 

 

En privat skrivelse føjer hertil, at Patriarchalkirken og det kgl. palads med en del af skatten og hofarkivet er 

lagt i aske. Man regner, at en tredjedel af indbyggerne have sat livet til, dels ved jordskælvet, dels ved ilden 

og dels ved havets og flodens oversvømmelse. Alle elementer have ligesom forenet sig for at ødelægge 

denne mægtige og rige stad, og hvor man går, så træder man på døde legemer og grunden af omfaldne huse 

og paladser. 

 

Såsnart man fik denne efterretning, har Hans Majestæt kongen straks bortsendt 4 courerer for at overbringe 

20.000 pistoler til Lissabon, og 4 andre må holde sig færdig at rejse bort med ligesådan en sum. 

 

I adskillige provinser i dette kongerige har man ligeledes bemærket dette jordskælv, men ikke med samme 

ulykkelige følger. Domkirken i Sevilla er således bleven bevæget, at man såvel til den som til en anden her i 

staden har opsat støtter, at de ikke skulle falde om. Det berømte tårn i den første af disse kirker er revnet, og 

adskillige huse kastet over ende. Fra Cadiz fornemmer man ligeledes, at der har været jordskælv, og at 

vandet således er steget, at man befrygtede den ganske stads oversvømmelse. Vandet har omkastet 

brystværnet af muren ved porten Galerie til fortet St. Catharina. Den største skade, som man har lidt 

omkring ved byen er, at dæmningen, som er opført indtil øen, er skyllet bort lige fra porten til Catarelle, 

hvorved alle de, som vare derpå, og hvis antal beløb sig til 200, ere omkomne. Samme rystelse har man 

fornummet i mange andre stæder, såsom Saragossa, Salamanca, Segovia, Geleuca, St. Ildefonce og flere.    

 

 

Udtog af skrivelse fra Lissabon, 4. november 1755 

 

“Jeg skriver disse få linier på åben mark for at give Dem efterretning om det forfærdelige jordskælv, som 

påkom denne stad, den 1. hujus om formiddagen henimod kl. 10. Alle huse og kirker i staden ere ødelagte, 

og hvad jordskælvet har ladet stå, bliver formedelst af ilden, som har udbredt sig over den tilbagestående del 

af byen, og som allerede har fortæret Toldhuset og det Indianske Hus med alle dets varer, forstyrret og lagt 

øde. Såsnart de døde, hvis antal man regner i mange tusinder ere begravne, får man at se, om endnu noget 

står til at redde. Man formoder, at kongen lader alt det gods, som bliver bevaret, uddele i lige dele blandt 

alle. De varer, som ere opkøbte for de sejlfærdig liggende flåder, kan nu ikke blive betalte, såsom køberne 

ere omkomne i ilden. Da alle møller ere gangne til grunde, så have vi og her under åben himmel mangel på 
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brød, og nyde intet, uden hvad folk fra landet af medlidenhed vil bringe til os." 

 

Cadiz, 7. november 1755  

 

Jordskælvet, som vi havde her den 1. om morgenen kl. 9 varede 5 minutter og var endda tålelig, skønt alle 

indbyggerne herved fik en stor forskrækkelse. Men efter et kvarters tid var angsten endnu større, såsom søen 

ved ganske stille vejr vokste på et minut fra 25 til 30 fod, og man derfor vist sluttede, at denne stad skulle 

oversvømmes. Dog denne skræk gik straks igen over, da vandet efter nogle minutter gik tilbage i sine 

sædvanlige grænser. En halv time derefter steg vandet ligeledes højt, og efter en times forløb begyndte det 

heftigere at bruse og kom højere op end de to første gange. Man var da meget bange for, at stadsmurene 

skulle rives omkuld, men de imodstod lykkelig vandets magt, og kastellet St. Sebastian blev derimod i en 

længde af 100 ruter med mure og bolværker nedrevet. Denne vandets overordentlige bevægelse varede til kl. 

11 om natten. Jordskælvet har gjort skade på nogle huse, og søen har bortsvømmet ungefær 90 piber olie og 

vin. Vandet har ført mursten over hundrede skridt bort, som vejede mere end 3.000 pund. I St. Lucar og flere 

byer er mange mennesker druknede. De stæder, som ligger ind ad landet, har fået skade af jordskælvet, og 

de som ligger ved søen af vandet. 

 

En fransøsisk købmands skrivelse fra Lissabon, 5. november 1755 

 

“ Jeg er den eneste af mit hus, som med kjolen, jeg har på kroppen, er undgået den skrækkelige ulykke, som 

har opslugt Lissabon. Min lykke, mine effekter, og alt hvad jeg i denne verden ejede, er begravet under 

ruinerne af en stad, som var blevet mit andet fædreland. Jeg er 72 år gl. og skulle være vidne til den 

forfærdelige straf, som Guds vrede kan lade komme over menneskene. Fra det sted på marken, hvor jeg er 

flygtet hen, har jeg set den store og prægtige stad ødelagt, og de største bygninger ved jordskælvet blive 

opløftet og således kastet frem og tilbage, som havde de været i en slynge. Dette forfærdelige syn blev 

ledsaget med mange tusinde menneskers ynkelige jamren og klagen, som skreg til himlen og anråbte om 

Guds barmhjertighed, hvis strenge straf de erfor. Hvor jeg end ser hen, så finder jeg hundrede personer som 

jeg, der intet har tilbage andet end erindringen om deres tidligere lykke. Vi er ulykkelige, og vi gør andre 

ulykkelige med os. Thi vore engagementer er tillige med staden, i hvilken vi vare formerede, og hvoraf de 

havde deres bestandighed, gangne til grunde. Kort, Lissabon er ikke mere, og skulle den engang blive 

opbygget igen, hvem turde da slå sig ned i den."     

 

Amsterdam, 2. december 1755 

 

Her er skipper Hans Petersen Boop ankommen fra Setubal, som han den 1. november om morgenen kl. 8, er 

sejlet fra. Han beretter, at da han ungefær kl. 10 befandt sig ved højden af Savembre, har han set bjerget 

Sember på engang kaste sig i søen. Han har til samme tid bemærket en stærk bevægelse i sit skib, men om 

aftenen var i nordost en tyk røg og damp steget op i luften. En anden skipper, som også den 1. november om 

morgenen var gået sejl fra Lissabon, var kl. 10 2 til 3 mile ude i søen, da han fornam et stærkt stød, hvorpå 

han troede, at hans skib måtte ved lodsens uagtsomhed være kommen på en sandbanke, men da han just var i 

færd med at undersøge det og fandt, at han havde 14 favne vand, kom endnu et heftigere stød end det første, 

hvorved søen tillige således brusede, at skibet blev på engang skjult af bølgerne, og da vandet løb tilbage, 

fandt man en hob sand, slim, horn, muslingeskaller med mere liggende på fordækket. Straks derpå havde 
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han set en tyk damp gå op over Lissabon, men har dog ikke kunnet begribe, hvad det skulle betyde, indtil 

han har fået Lissabons sørgelige undergang at høre. 

 

Nederelven, 11. november 1755 

 

Det heftige jordskælv, som den 1. november har været over den halve del af Europa, har ligeledes ladet sig 

formærke i Africa. Thi ifølge seneste efterretninger har man fornummet dertil langs med kysterne af 

Barbariet, og en stor del af staden Algier skal derved være ruineret. Men om man også har haft det til 

Constantinopel, som nogle vil sige, derom melde de derfra hidtil havne efterretninger intet. Det høje bjerg, 

som staden Gibraltar ligger neden ved, skal ved samme jordskælv være nedstyrtet og have ødelagt en stor 

del af staden. Hovedstaden Cagliari i Sardinien er med det hosliggende land den 1. november ved vandets 

heftige bevægelse i 6 minutter oversvømmet 7 italienske mile, og har derved taget stor skade. Alle 

koralfiskere ved kysterne ere druknede med kvinder og børn og alt, hvad de ejede. 

 

Neapel, 18. november 1755 

 

Den 1. i denne måned om morgenen kl. 8 var luften langs med søkysterne så dunkel, at man næppe kunne se 

og kende hinanden. Søen var endnu kl. 8 ganske rolig, men lidt derefter kom den i overmåde bevægelse. 

Bjerget Vesuv, som i nogle uger havde været ganske stille, begyndte næsten ved samme tid, nemlig kl. 9, 

således at tage af sted, at man blev angst og bange, at der ville følge et jordskælv på; men kl. 10 var alting 

igen roligt, og folket løb hobevis til kirken for at takke Gud derfor.                                                                                                                                                                                                                                                         
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 vind tryk Januar 1755 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af 

observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er 

korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

temp. 

1  776,1  -1,3 

2  770,5  -1,8 

3  767,9  -1,9 

4  765,5  -3,5 

5  775,1  -5,0 

6  772,1  -5,3 

7  771,7  -2,5 

8  767,9  -1,3 

9  755,9  -0,8 

10  763,7  -1,8 

11  767,7  -2,3 

12  762,9  -0,5 

13  746,7   0,0 

14  744,1  -0,3 

15  754,5  -3,0 

16  753,5  -0,7 

17  753,5  -1,3 

18  759,1  -2,3 

19  763,7  -0,8 

20  768,7  -1,0 
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21  773,3  -1,8 

22  778,1  -2,8 

23  779,8  -3,5 

24  779,1  -3,5 

25  777,1  -2,5 

26  770,5  -2,2 

27  764,1  -1,8 

28  763,7  -2,5 

29  757,1  -3,5 

30  749,5  -5,9 

31  759,1  -8,6 

 

Januar 1755 

Temperatur: -2,5 gr. C 

Tryk: 764,9 mm Hg 

 

 vind tryk Februar 1755 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af 

observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er 

korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

temp. 

1  760,5   -9,9 

2  755,5   -8,0 

3  756,7   -7,9 

4  752,9   -5,6 

5  749,1   -4,1 
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6  754,1   -6,6 

7  755,1   -8,3 

8  757,9  -10,5 

9  759,1   -8,6 

10  751,7   -7,4 

11  737,3   -3,5 

12  737,3   -3,0 

13  742,9   -3,0 

14  752,3   -4,1 

15  765,9   -3,6 

16  769,1   -3,5 

17  766,1   -3,1 

18  767,3   -2,4 

19  770,1   -3,1 

20  764,1   -3,0 

21  763,5   -3,5 

22  761,7   -4,1 

23  764,1   -3,5 

24  765,5   -3,5 

25  765,1   -2,3 

26  763,5   -2,3 

27  758,5   -1,9 

28  754,1   -1,4 
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Februar 1755 

Temperatur: - 4,8 gr. C 

Tryk: 757,9 mm Hg 

 

 vind tryk Marts 1755 

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af 

observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er 

korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. 

temp. 

1  754,5  -1,4 

2  754,8  -0,9 

3  754,1  -1,5 

4  754,1  -2,2 

5  756,3  -1,5 

6  749,5  -4,9 

7  746,3  -3,9 

8  751,1  -1,5 

9  757,5  -1,0 

10  760,9  -1,0 

11  753,5  -1,8 

12  747,1  -1,8 

13  758,3  -1,5 

14  758,1  -1,2 

15  757,9  -1.0 

16  758,5  -1,2 
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17  760,3  -1,4 

18  762,1  -1,5 

19  764,1  -1,5 

20  762,9  -1,5 

21  761,3  -1,4 

22  757,9  -1,0 

23  760,5  -1,2 

24  761,7  -1,3 

25  761,7  -1,4 

26  747,7  -0,4 

27  761,7  -0,2 

28  760,5   1,6 

29  758,7   2,5 

30  759,1   3,7 

31  759,5   1,8 

 

Marts 1755: 

Temperatur: -1,0 gr. C 

Tryk: 757,2 mm Hg 

 

 vind tryk April 1755 

Vejrligobservationer fra fregatten ”Samsøe” i til ankers Øresund ud for 

Kastelpynten. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund 

af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er 

korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 
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1  756,7  3,8 

2  758,5  2,5 

3  756,7  3,7 

4  754,8  3,6 

5  759,1  2,7 

6  742,9  3,3 

7  744,1  3,2 

8  744,1  2,0 

9  747,5  2,6 

10 var 759,1 (E) var lb blandet luft (F) vnv lb blandet luft (P) stille (A) vsv lb overtrukken 

luft 

3,0 

11 vsv 765,9 (E) vsv b blandet luft (H) v lb overtrukken luft (F) nv b (A) sv lb overtrukken 

luft 

3,7 

12 sv 758,7 (E) sv b blandet luft (H) sv lb overtrukken luft (F) ssv b (A) vsv m blandet luft 5,7 

13 vsv 762,9 (E) vsv lb blandet luft (H) vsv m blandet luft (F) nv (A) vsv lb overtrukken 

luft 

6,1 

14 sv 770,5 (E) sv stiv b blandet luft (H) vsv lb overtrukken luft (A) stille overtrukken luft 6,1 

15 sv 770,9 (E) sv b overtrukken luft (H) vsv b overtrukken luft (D) v b (A) vnv lb klar 

luft 

7,3 

16 vnv 769,1 (E) vnv rm driveskyer (H) stille klar luft (F) vnv rm (A) vnv b overtrukken 

luft 

8,6 

17 vsv 765,1 (E) vsv stiv rm grå luft (H) vnv b overtrukken luft (D) regn (A) vnv stiv rm 

tykke driveskyer 

9,3 

18 n 764,1 (E) n b klar luft (H) nv rm tykke driveskyer regnbyger (D) regnbyger (A) var 

lb grå luft 

7,0 

19 sv 765,1 (E) sv m tyk luft regn (H) nv m grå luft (P) sø tyk luft regn (A) vsv rm 6,5 
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driveskyer 

20 nv 760,1 (E) nv m blandet luft (H) sv m grå luft regn (F) sv 2 rm (A) vnv m klar luft 8,3 

21 sv 761,7 (E) sv lb tyk luft regn (H) nv m klar luft (F) overtrukken luft (A) stille grå luft 

Elsmark på Als: ”fra den 21.-28. april såede de havre” 

5,6 

22 var 760,1 (E) var ll grå luft (H) var ll grå luft (F) øsø lb grå luft (A) nv lb blandet luft 5,2 

23 nnv 760,7 (E) nnv b blandet luft (H) vnv b overtrukken luft (F) nnv b (A) nnv ll grå luft 5,1 

24 øsø 761,7 (E) øsø stiv 3 rm klar luft (H) øsø 2 rm grå luft (A) sø rm overtrukken luft 3,7 

25 øsø 759,1 (E) øsø b tyk luft snuskregn (H) øsø rm tyk luft snefog (A) ønø lb blandet luft 2,6 

26 sø 761,7 (E) sø b blandet luft (H) stille blandet luft (D) klar luft (A) sø 2 rm tyk luft 

regn 

3,2 

27 vsv 747,9 (E) vsv 2 rm driveskyer (H) sø 2 rm tyk luft regn (D) snuskregn (A) sv b grå 

luft 

6,1 

28 v 747,9 (E) v rm tykke driveskyer (H) vsv m grå luft (F) tykke driveskyer (A) stille 

grå luft 

5,2 

29 sø 746,3 (E) sø b grå luft (H) ønø ll grå luft (D) regn (P) var b regn (A) ssv m grå luft 5,6 

30 nnv 751,1 (E) nnv 2 rm driveskyer (H) vnv stiv 3 rm tykke skyer regnbyger (A) 

haglbyger 

3,0 

 

April 1755: 

Temperatur: 4,8 gr. C 

Tryk: 757,8 mm Hg 

 

 vind tryk Maj 1755 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Samsøe” til ankers ud for 

Kastelpynten i Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på 

baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. 

Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 
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1 nv 761,1 (E) nv m tykke driveskyer haglbyger (H) vsv b sne- og haglbyger (A) sv regn    2,5 

2 sv 762,7 (E) sv rm tyk luft snuskregn (H) sv stiv m tyk luft regn (A) sv tyk luft regn    4,9 

3 v 751,7 (E) v stiv 2 rm driveskyer (H) sv rm grå luft regnbyger (A) vnv m driveskyer    5,4 

4 nv 760,5 (E) nv rm tykke driveskyer sne- og haglbyger (H) vnv m driveskyer (A) nnv 

lb blandet luft 

   2,8 

5 s 764,5 (E) s m blandet luft (H) vnv lb blandet luft (F) var lb (A) s stiv m blandet luft    3,3 

6 ssø 758,7 (E) ssø stiv 3 rm overtrukken luft (H) ssø stiv m blandet luft (A) sø stiv 3 rm 

overtrukken luft 

   5,0 

7 var 754,8 (E) var lb tykke driveskyer (H) ssø m grå luft (F) var lb (A) ssv lb grå luft 

regn 

   7,0 

8 nnv 759,1 (E) nnv m driveskyer (H) var ll tyk luft snuskregn (A) stille overtrukken luft    7,3 

9 nnv 765,1 (E) nnv stiv m blandet luft (H) stille overtrukken luft (F) nnv b (A) nnv b klar 

luft 

Elsmark på Als: ”den 9. maj såede de byg” 

   7,5 

10 nnø 765,5 (E) nnø b blandet luft (H) n b klar luft ((F) nnø lb A) nv ll overtrukken luft    7,7 

11 stille 761,7 (E) stille tåget luft (H) stille tåget luft (P) nnv lb grå luft (A) stille grå luft    8,3 

12 nnv 760,5 (E) nnv b diset luft (H) stille grå luft (F) diset luft (A) nø lb overtrukken luft    9,8 

13 var 759,1 (E) var lb grå luft regn (H) nø lb overtrukken luft (F) nnø ll (A) stille grå luft 10,4 

14 ssv 759,1 (E) ssv b tordenluft regnbyger (H) stille grå luft (F) diset luft (A) sø lb diset 

luft 

12,0 

15 var 761,1 (E) var lb diset luft (H) sø lb diset luft (F) var lb diset luft (A) nnv ll grå luft 

regn 

12,7 

16 nv     760,5 (E) nv lb tordenluft (H) nv ll grå luft regn (F) stille (A) nnv b overtrukken luft 12,3 

17 nnv 759,5 (E) nnv stiv m klar luft (H) nv stiv b grå luft (F) driveskyer (A) nv b klar luft 

Fra Vang-Hansen ”den 8/5 var vinden ved Rygen i vsv. Vinden gik derefter i 

NØ. Den 11/5 var vinden i vest og en hel ”møykuling”, 12/5 vindstille med 

tyk luft. Den 13/5 var vinden i NØ til Ø ved Jasmundt. Den 14/5 kl. 12 om 

natten var der stærke tordenbyger ved Witmundt. Den 15/5 var det ustadigt 

  9,5 
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vejr, og den 16/5 var det ustadigt vejr med regn. Den 17/5 var vinden i NV 

med merssejlskuling og tyk luft. Kl. 12 var vinden ved Bornholm i vsv med 

stærk kuling. Kl. 20 var det stille vejr, men kl. 22 blæste det om fra NØ til 

stærk storm". 

18 nnv 759,5 (E) nnv b blandet luft (H) nv b klar luft (F) nnv b (A) nø stiv b tyk luft regn   8,8 

19 nv 762,1 (E) nv stiv rm grå luft (H) nø m tyk luft regn (F) n regn (A) nv m blandet luft   9,4 

20 nv 763,5 (E) nv m diset luft (H) nv m blandet luft (F) nnv m diset luft (A) nnv lb diset 

luft 

10,3 

21 nnv 764,1 (E) nnv stiv rm diset luft (H) nnø ll diset luft (F) nnv diset luft (A) nnv m diset 

luft 

12,2 

22 nnv 764,1 (E) nnv stiv m diset luft (H) nnv m diset luft (F) nnv diset luft (A)nø b tåget 

luft 

10,8 

23 nnv 766,7 (E) nnv stiv m diset luft (H) nø b overtrukken luft (F) nnø (A) nnø b diset luft 10,9 

24 nnv 769,1 (E) nnv stiv b klar luft (H) nnø ll diset luft (F) nnv v diset luft (A) nv lb klar 

luft 

12,0 

25 var 769,1 (E) var ll diset luft (H) stille klar luft (F) s lb diset luft (A) nv lb diset luft 13,9 

26 nnv 767,3 (E) nnv m klar luft (H) nv lb diset luft (F) nnv klar luft (A) sv rm overtrukken 

luft 

12,0 

27 nv 764,1 (E) nv m overtrukken luft (H) sv rm overtrukken luft (A) nnv lb overtrukken 

luft 

11,9 

28 ssv 761,7 (E) ssv lb tyk luft regn (H) vsv lb tåget luft (F) ssv b grå luft (A) nv b tyk luft 

regn 

10,3 

29 nv 760,1 (E) nv rm klar luft (H) vnv rm tykke skyer regn (D) regnbyger (A) nnv lb diset 

luft 

  9,5 

30 nnv 762,3 (E) nnv b tordenskyer (H) nv lb diset luft (F) diset luft (A) nv lb overtrukken 

luft 

  9,9 

31 nnv 761,7 (E) nnv rm driveskyer (H) var ll grå luft (P) var m tykke tordenskyer torden, 

lynen og regnbyger (A) øsø m tykke skyer regnbyger 

11,7 
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Maj 1755: 

Temperatur: 9,1 gr. C 

Tryk: 762,0 mm Hg 

 

 vind tryk Juni 1755 

Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Samsøe” til ankers ud for 

Kastelpynten i Øresund. Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på 

baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. 

Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af 

Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 var 764,1 (E) var ll tordenluft (H) øsø m grå luft (F) torden luft (A) nv lb overtrukken 

luft 

12,2 

2 nnv 766,7 (E) nnv b tordenluft (H) n lb overtrukken luft (F) diset luft (A) nnø ll blandet 

luft 

13,9 

3 nnv     772,1 (E) nnv b tordenskyer (H) stille blandet luft (F) klar luft (A) nnø ll blandet luft 14,9 

4 ø 770,7 (E) ø b driveskyer (H) stille overtrukken luft (D) regn (A) ønø lb overtrukken 

luft 

15,5 

5 var 767,5 (E) var lb tykke skyer med torden og regnbyger (H) nø m tykke driveskyer 

(A) ssø lb blandet luft 

15,4 

6 ssv 766,7 (E) ssv ll tordenluft (H) ssø ll blandet luft (F) ssv diset luft (A) stille blandet 

luft 

15,2 

7 nnv 766,7 (E) nnv m diset luft (H) stille blandet luft (F) nnv b blandet luft (A) n lb grå 

luft 

17,2 

8 nnv 764,1 (E) nnv stiv b blandet luft (H) nø lb grå luft (A) n lb overtrukken luft 

regnbyger 

15,9 

9 nv 761,7 (E) nv lb klar luft (H) n lb overtrukken luft regnbyger (F) nv lb (A) stille klar 

luft 

17,0 

10 nv 761,7 (E) nv m tordenluft (H) stille klar luft (F) nø tordenluft (A) nv b overtrukken 

luft 

17,2 
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11 nv 762,9 (E) nv stiv b blandet luft (H) vnv b overtrukken luft (F) vnv (A) nnv m 

driveskyer 

13,9 

12 nv 765,5 (E) nv m tykke driveskyer (H) nnv m driveskyer (F) nnv m (A) vnv lb grå luft 11,8 

13 var 767,9 (E) var lb tordenluft (H) sv lb grå luft (F) sv tordenluft (A) ssv lb overtrukken 

luft 

12,7 

14 ssø 764,1 (E) ssø m grå luft regn (H) sø b overtrukken luft (A) ønø b tykke driveskyer 

regn 

14,2 

15 stille 763,1 (E) stille tordenluft (H) ønø b blandet luft (F) stille tordenluft (A) nv ll 

tordenluft 

15,9 

16 nv 764,1 (E) nv b tordenluft (H) stille tåget luft (F) tordenluft (A) stille overtrukken luft  17,7 

17 nv 765,5 (E) nv m tordenskyer (H) nv b grå luft (D) nv m grå luft (A) sv b overtrukken 

luft 

16,3 

18 vnv 761,3 (E) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer regnbyger og torden (H) sv b tyk luft regn 

(A) vnv stiv 3 rm tykke skyer 

13,4 

19 v 764,1 (E) v m grå luft (H) vnv stiv 3 rm tykke skyer (A) vsv m grå luft snuskregn 12,5 

20 sv 763,5 (E) sv 2 rm driveskyer (H) sv m grå luft snuskregn (F) 2 rm (A) nv lb blandet 

luft 

17,4 

21 nv 763,5 (E) nv b overtrukken luft (H) stille blandet luft (F) nv b (A) nv b overtrukken 

luft 

15,0 

22 nv 764,1 (E) nv rm driveskyer (H) nv b overtrukken luft (F) driveskyer (A) nv lb klar 

luft 

13,5 

23 sø 754,8 (E) sø b grå luft (H) vnv lb blandet luft (P) sø b tyk luft regn (A) ssv m tyk luft 

regn 

13,9 

24 vsv 752,9 (E) vsv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (H) sv m tykke driveskyer (A) vsv m 

grå luft 

13,0 

25 sv 750,9 (E) sv rm tykke driveskyer (H) v b grå luft (D) blandet luft (A) nv lb tykke 

skyer 

11,4 

26 nnv 754,5 (E) nnv 2 rm tyk luft regn (H) nv lb tykke skyer (A) nv m grå luft regnbyger 11,3 
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27 vnv 759,1 (E) vnv m klar luft (H) vnv m grå luft regnbyger (P) vsv lb klar luft (A) stille 

klar luft 

11,3 

28 ssv 760,5 (E) ssv lb klar luft (H) ssø lb klar luft (D) ssø (F) sø lb klar luft (A) sø b klar 

luft 

13,4 

29 ssø 761,3 (E) ssø b klar luft (H) ssø b klar luft (F) ssø b klar luft (A) øsø lb blandet luft 14,7 

30 var 761,3 (E) var lb tordenluft (H) stille blandet luft (F) nnø lb (A) sø b overtrukken luft  16,0 

 

Juni 1755: 

Temperatur: 14,5 gr. C 

Tryk: 762,9 mm Hg 

 

 vind tryk Juli 1755 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Samsøe” i Øresund. Døgnets 

temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 sv 757,1 (E) sv m diset luft (H) ssø overtrukken luft (F) s m disig luft (A) sø ll grå luft 17,3 

2 nnv 754,3 (E) nnv b torden, lyn, hagl og regnbyger (H) stille (A) ssø m tyk luft og regn 17,5 

3 nnv 751,7 (E) nnv b tyk luft snuskregn (H) ssø tyk luft og regn (A) nv lb overtrukken luft 15,9 

4 nnv 756,3 (E) nnv stiv b blandet luft (H) n lb overtrukken luft (A) nnv m overtrukken 

luft 

15,0 

5 nv 761,3 (E) nv m diset luft (H) nnv overtrukken luft (F) nnv m diset (A) nnv b klar luft 15,3 

6 nv 762,1 (E) nv stiv m klar luft (H) nnv m klar luft (F) nnv stiv m klart (A) nnv klar luft 15,0 

7 nnv 762,9 (E) nnv b klar luft (H) nv lb blandet luft (F) nnv b blandet (A) nnv b klar luft 

Elsmark på Als: ”den 7. juli begyndte vi at så græs på vores Haumay, og der 

var meget vand det år” 

15,6 

8 nv 761,3 (E) nv stiv m diset luft (H) nnv b tykke driveskyer (A) nv lb overtrukken luft 15,9 
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9 nv 759,1 (E) nv b grå luft (H) stille overtrukken luft (A) nnv lb overtrukken luft 17,0 

10 vnv 757,9 (E) vnv b klar luft (H) nv lb overtrukken luft (F) blandet luft (A) sv blandet 

luft 

14,4 

11 sø 759,1 (E) sø b tordenluft (H) sø lb blandet luft (P) vnv lb tordenskyer og regnbyger 16,4 

12 var 766,3 (E) var ll tordenluft (H) ssv ll diset luft (P) var iblandt med torden (A) ssø 17,3 

13 ssv 767,5 (E) ssv lb tordenskyer (H) øsø ll tåge (F) tordenskyer (A) ssø ll tordenskyer  17,9 

14 sø 764,1 (E)sø stiv m tordenluft (H)overtrukken(D) lyn og tordenregn (F) regn og 

torden 

18,5 

15 nv 767,5 (E) nv stiv b klar luft (H) nnv b tykke driveskyer (F) nnv b (A) stille klar luft 16,9 

16 ssv 767,9 (E) ssv lb klar luft (H) stille klar luft (F) ssv ll klar luft (A) sø ll blandet luft 18,1 

17 vnv 763,7 (E) vnv m tordenskyer (H) ssø ll grå luft (F) tordenskyer (A) nv ll blandet luft 18,6 

18 s 764,1 (E) s b klar luft (H) stille overtrukken luft (F)sv lb (A) ssv m overtrukken luft 17,9 

19 v 761,3 (E) v stiv 2 rm regnbyger (H) ssv stiv m regnbyger (A) nv stiv 2 rm snuskregn 16,0 

20 nv 761,1 (E) nv 2 rm tykke driveskyer (H) nv 3 rm tyk luft snuskregn (A) grå luft regn 13,1 

21 var 754,3 (E) var 3 rm tyk luft og regn (H) vsv 2 rm tyk luft regn (A) sv 3 rm regn 12,5 

22 v 753,9 (E) v m grå luft (H) vnv 3 rm tyk luft regn (F) vnv stiv rm (A) vsv b tyk luft 12,9 

23 var 753,5 (E) var ll tordenluft (H) v b tykke driveskyer (F) tordenluft regnbyger (A) 

byger  

13,8 

24 vnv 756,7 (E) vnv b tykke driveskyer (H) nv m regnbyger (F) regnbyger (A) v lb grå luft 14,1 

25 var 757,3 (E) var tykke driveskyer snuskregn (H) vsv lb grå luft (F) var tyk luft og regn 14,1 

26 nnv 756,1 (E) nnv b driveskyer (H) sv lb tyk luft (F) nnv (A) vnv b tykke skyer 

snuskregn  

13,8 

27 nnv 755,7 (E) nnv stiv m tordenskyer (H) nnø b driveskyer (F) nv (A) nv b blandet luft  15,0 

28 nnv 756,1 (E) nnv m tordenskyer (H) nv m driveskyer (F) driveskyer (A) vnv b 

driveskyer 

17,1 
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29 vsv 753,5 (E) vsv m tyk luft og regn (H) vnv m grå luft (F) regn (A) ssv lb tyk luft regn 13,9 

30 v 748,5 (E) v stiv 3 rm tykke skyer og regnbyger (H) v rm tykke driveskyer (A) sv 

regn 

11,6 

31 nø 743,5 (E) nø m driveskyer (H) vnv stiv 3 rm tykke skyer regnbyger (A) b blandet 

luft 

12,9 

 

Juli 1755 

Temperatur: 15,5˚ C 

Lufttryk: 758,6 mm 

 

 vin

d 

tryk August 1755 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Samsøe” i Øresund. Døgnets temperatur er  

beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på  

Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårns  

observationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 nnv 749,3 (E) nnv m overtrukken luft (H) nnø b blandet luft (F) nv b (A) nv stiv m tyk luft 13,3 

2 nnv 749,8 (E) nnv 2 rm tykke driveskyer (H) nv 2 rm tyk luft (F) nnv (A) v m blandet luft 13,3 

3 var 751,9 (E) var ll grå luft (H) vsv b grå luft (D) vsv b tyk luft snuskregn (A) sø lb grå luft 12,9 

4 ssv 755,5 (E) ssv lb tordenskyer (H) sø b grå luft (F) sv b (A) øsø b overtrukken luft 15,3 

5 ø 756,1 (E) ø stiv rm (H) ø m overtrukken luft (P) sø tyk luft regn (A) vsv m tyk luft regn 14,8 

6 nv 758,1 (E) nv lb blandet luft (H) vsv m tyk luft regn (D) tyk luft (A) nnv b blandet luft 14,2 

7 nv 758,1 (E) nv m tordenluft (H) nv b blandet luft (F) tordenluft (A) nv b overtrukken luft 15,2 

8 vnv 759,3 (E) vnv m grå luft (H) vnv b overtrukken luft (D) sv lb (F) sv lb (A) sv m grå luft 13,9 

9 vsv 761,1 (E) vsv stiv m tykke driveskyer regnbyger (H) sv m grå luft (A) sv stiv m regn 12,8 

10 v 758,1 (E) v m regnbyger (H) vnv m tykke driveskyer (F) vnv (A) nv stiv 2 rm regnbyger 11,4 

11 nnv 758,5 (E) nnv stiv 3 rm tyk luft, driveskyer og regnbyger (H) nv regn (A) nv regnbyger  11,3 
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Elsmark på Als: ”den 11. august begyndte høsten. Høstresultat: 34 traver rug, 91  

traver byg, 63 traver havre og 6 traver blandsæd” 

12 nnv 761,1 (E) nnv b klar luft (H) nv m regnbyger (D) tykke driveskyer (A) v b blandet luft  12,7 

13 nv 763,5 (E) nv b tordenskyer (H) v b blandet luft (D) v m (F) nv m (A) nv ll blandet luft 13,3 

14 sv 765,5 (E) sv b tordenskyer (H) stille overtrukken luft (F) sø b (A) sø b overtrukken luft 14,5 

15 øsø 762,3 (E) øsø ll tyk luft regn (H) ønø m tyk luft regn (F) regn (P) regn (A) nnø ll grå luft 14,7 

16 nv 764,3 (E) nv lb tordenluft (H) nv ll grå luft (F) nv lb tordenluft (A) nnv ll blandet luft 15,0 

17 ssv 766,7 (E) ssv b klar luft (H) var ll blandet luft (F) ssv lb klar luft (A) øsø lb blandet luft  15,9 

18 still

e 

766,5 (E) stille tyk luft regn (H) øsø ll tyk luft regn (F) regn (A) stille tyk luft snuskregn 15,4 

19 var 764,8 (E) var lb blandet luft (H) stille tyk luft snuskregn (A) s b overtrukken luft 15,3 

20 ssv 756,1 (E) ssv b tyk luft regn (H) ssø m regnbyger (A) nv stiv m tyk luft snuskregn 15,2 

21 sv 758,5 (E) sv stiv r rm tykke driveskyer (H) vnv 2 rm tykke driveskyer nogen byger 13,0 

22 nv 753,1 (E) nv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (H) ssø 2 rm tyk luft regnbyger 13,8 

23 vsv 756,1 (E) vsv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (H) vsv tykke driveskyer regnbyger 12,0 

24 ssv 756,1 (E) ssv lb tordenskyer regnbyger (H) sv b overtrukken luft (A) stille blandet luft 12,2 

25 nnv 758,1 (E) nnv ll tordenskyer (H) ssv lb blandet luft (F) tordenluft (A) nv ll klar luft 12,7 

26 nv 760,5 (E) nv m tykke driveskyer regnbyger (H) stille tordenskyer (P) byger(A) nv rm  12,3 

27 nv 761,1 (E) nv rm driveskyer (H) nv rm tykke driveskyer (A) b tykke skyer regnbyger 11,4 

28 nv 761,1 (E) nv m tykke driveskyer regnbyger (H) vsv tykke skyer regnbyger (A) grå luft 10,5 

29 vnv 756,7 (E) vnv m driveskyer (H) ssv m regnbyger (F) regnbyger (A) vsv m driveskyer 11,3 

30 var 756,1 (E) var rm tykke skyer regnbyger (H) nv rm tykke driveskyer (A) sv regnbyger     9,4 

31 s 756,1 (E) s 2 rm tyk luft regn (H) sv m tykke skyer regnbyger (A) ssv m grå luft 10,2 
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August 1755: 

Temperatur: 13,2 gr. C 

Lufttryk: 758,7 mm 

 

 vind tryk September 1755 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Samsøe” i Øresund. Døgnets 

temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 s 750,5 (E) s stiv m tordenluft (H) ssv m regnbyger (P) sø rm regn (A) ssø rm grå luft 

regn 

12,4 

2 s 747,3 (E) s b tyk luft regnbyger (H) ssø rm grå luft regn (F) sø m (A) ssv lb blandet 

luft 

13,0 

3 var 747,9 (E) var b tordenskyer (H) ssv lb blandet luft (F) sv lb (A) ssv m blandet luft 13,4 

4 sv 751,5 (E) sv 3 rm tyk luft regn (H) sv stiv m tyk luft regn (F) 3 rm (A) sv m blandet 

luft 

11,5 

5 sv 752,3 (E) sv lb tordenskyer (H) sv m blandet luft (F) ssv (A) vsv b overtrukken luft 12,6 

6 var 754,8 (E) var ll blandet luft (H) ssv b overtrukken luft (F) grå luft (A) nnø b klar luft 12,6 

7 nv 758,5 (E) nv 2 rm tykke driveskyer (H) var b driveskyer (D) byger (A) nv rm grå 

luft  

11,5 

8 vnv 758,9 (E) vnv m tykke driveskyer (H) vnv rm grå luft (A) vsv m tyk luft snuskregn 12,6 

9 vnv 749,8 (E) vnv 3 rm regnbyger (H) ssv m tyk luft snuskregn (A) vnv b blandet luft 12,0 

10 nv 749,8 (E) nv lb blandet luft (H) sv b grå luft (F) blandet luft (A) stille overtrukken 

luft 

10,2 

11 var 752,9 (E) var b tykke tordenskyer regnbyger, lynen og torden (H) stille overtrukken 

luft 

10,0 

12 var 760,5 (E) var ll tordenskyer (H) nø m klar luft (D) nø m (A) sv m overtrukken luft   8,2 
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13 vsv 757,3 (E) vsv rm tykke driveskyer regnbyger (A) nnv stiv u tykke skyer regnbyger 10,2 

14 nv 760,9 (E) nv 2 rm driveskyer (H) nnv stiv u tykke skyer regnbyger (A) nø b klar luft 10,6 

15 nnv 768,9 (E) nnv b klar luft (H) nø b klar luft (F) var b klar luft (P) nnv (A) stille klar 

luft 

10,0 

16 nnv 769,8 (E) nnv lb overtrukken luft (H) stille klar luft (P) b regn (A) nø m blandet luft 10,1 

17 ønø 769,8 (E) ønø b driveskyer (H) nø rm blandet luft (F) ønø driveskyer (A) nø b klar 

luft 

  9,9 

18 ø 771,1 (E) ø b tyk luft (H) ønø m overtrukken luft (F) overtrukken luft (A) ønø b tyk 

luft 

10,2 

19 ø 769,8 (E) ø b tyk luft (H) ønø b tyk luft (F) ø m tyk luft (P) tyk luft (A) ønø m tyk 

luft 

11,0 

20 ø 769,8 (E) ø m tyk luft (H) ønø m tyk luft (F) ø m tyk luft (P) tyk luft (A) ø b tyk luft 10,9 

21 ø 768,5 (E) ø stiv m grå luft (H) ø stiv m grå luft (F) nø grå luft (A) ønø b grå luft 10,2 

22 ø 766,1 (E) ø b grå luft (H) ønø m grå luft (F) ø b grå luft (A) sø m driveskyer   9,9 

23 ø 762,9 (E) ø b grå luft (H) sø m driveskyer (P) øsø m regnbyger (A) ø m grå luft   9,6 

24 ø 762,9 (E) ø rm grå luft (H) ønø rm tyk grå luft (F) ønø rm tyk grå luft (A) ønø b grå 

luft 

  9,2 

25 nv 764,1 (E) nv lb driveskyer (H) nø m grå luft (F) nnø blandet luft (A) nnø lb blandet 

luft 

  9,0 

26 sø 765,3 (E) sø m driveskyer (H) var lb blandet luft (F) driveskyer (A) ssv stiv m grå 

luft 

  8,9 

27 s 763,5 (E) s stiv 2 rm grå luft (H) sv rm grå luft (F) 2 rm (A) sø stiv 3 rm driveskyer    8,9 

28 sv 761,7 (E) sv m blandet luft (H) sø stiv 3 rm driveskyer (F) snuskregn (A) ssv b grå 

luft 

  9,2 

29 sø     759,1 (E) sø lb grå luft (H) var ll tyk luft regn (F) sø tyk luft regn (A) sv m tyk luft 

regn 

11,0 

30 sv 752,3 (E) sv m tykke driveskyer (H) ssv m tyk luft regn (F) regn (A) vsv b klar luft 12,1 
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September 1755 

Temperatur: 10,7 gr. C 

Tryk: 760,0 mm 

 

 vind tryk Oktober 1755 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Samsøe” i Øresund. Døgnets 

temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 ssv 756,9 (E) ssv stiv rm blandet luft (H) ssv m blandet luft (A) sv b tykke driveskyer 11,5 

2 vsv 758,5 (E) vsv m tykke driveskyer (H) sv b tykke driveskyer (A) sv m klar luft 11,5 

3 sv 759,3 (E) sv rm blandet luft (H) sv m blandet luft (A) sø stiv 2 rm tykke driveskyer 10,8 

4 sv 753,5 (E) sv 3 rm tykke driveskyer regnbyger (H) ssv tykke driveskyer regnbyger 11,0 

5 vnv 761,1 (E) vnv 3 rm driveskyer (H) sv 2 rm klar luft (F) vnv 3 rm (A) vnv m klar luft   8,9 

6 vsv 763,1 (E) vsv rm tyk luft snuskregn (H) vsv m blandet luft (F) sv m (A) v b klar luft 10,5 

7 sv 767,3 (E) sv m grå luft (H) vsv b klar luft (D) snuskregn (A) vsv m tyk luft 

snuskregn 

10,2 

8 nv 763,5 (E) nv b tyk luft snuskregn (H) vsv stiv m tyk luft snuskregn (A) nnv blandet 

luft 

11,7 

9 sv 766,1 (E) sv m tyk luft snuskregn (H) nv b blandet luft (A) ssv stiv rm grå luft   8,5 

10 vsv 754,3 (E) vsv stiv 2 rm haglbyger (H) ssv stiv 2 rm tyk luft regn (A) sv 2 rm 

haglbyger  

  9,9 

11 ssv 754,3 (E) ssv 3 rm driveskyer (H) sv 2 rm tykke driveskyer (A) sv rm blandet luft   8,9 

12 sø 760,5 (E) sø lb blandet luft (H) sv rm overtrukken luft (F) blandet luft (A) ønø lb grå 

luft 

  8,9 
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13 ønø 766,7 (E) ønø b driveskyer (H) nø b grå luft (F) ønø m blandet luft (A) ønø b klar 

luft 

  8,9 

14 sø 771,5 (E) sø m driveskyer (H) ø b overtrukken luft (F) ssø m (A) øsø m overtrukken 

luft 

  8,5 

15 øsø 761,1 (E) øsø stiv rm grå luft (H) øsø stiv m overtrukken luft (A) sø stiv rm 

snuskregn 

  8,8 

16 vnv 753,5 (E) vnv lb grå luft og regn (H) ssø m tyk luft snuskregn (A) ssø b overtrukken 

luft 

10,5 

17 sv 759,8 (E) sv b grå luft (H) sø b tyk luft og regn (D) sø b tyk luft regn (A) ssv lb grå 

luft 

10,7 

18 ssv 764,8 (E) ssv ll tyk tåget luft (H) stille grå luft (F) stille grå luft (A) var ll grå luft   9,4 

19 ssø 763,5 (E) ssø b driveskyer (H) sø b grå luft (F) ssø m driveskyer (A) nnø ll blandet 

luft 

10,0 

20 nv 762,9 (E) nv b driveskyer (H) nnø ll blandet luft (F) nnv b grå luft (A) sv lb blandet 

luft 

  9,9 

21 vsv 764,8 (E) vsv lb tyk grå luft (H) vsv lb tyk tåget luft (F) blandet luft (A) vsv tyk grå 

luft 

  8,0 

22 ssv 757,3 (E) ssv m tyk luft (H) vsv m tyk grå luft (F) ssv m tyk luft (P) sv (A) sv m tyk 

luft 

  8,4 

23 ssv 752,9 (E) ssv b blandet luft (H) ssv m tyk luft (P) tyk luft regn (A) vnv m blandet 

luft 

  8,8 

24 ssv 757,7 (E) ssv 2 rm tyk luft regn (H) vsv m blandet luft (P) regn (A) ssv u tyk luft 

regn 

  6,7 

25 vsv 750,5 (E) vsv 2 rm tykke driveskyer (H) sv u tyk luft regn (A) vsv rm haglbyger   6,8 

26 vnv 754,8 (E) vnv stiv 3 rm hagl- og regnbyger (H) vsv 3 rm byger (A) vnv u haglbyger   4,5 

27 nv 754,8 (E) nv 2 rm driveskyer (H) vnv u haglbyger (D) haglbyger (A) nø 2 rm klar 

luft 

  5,5 

28 nø 769,8 (E) nø 3 rm klar luft (H) nø 3 rm klar luft (P) tykke driveskyer (A) nnø u klar 

luft 

  2,2 



 

200 

 

29 nø 774,3 (E) nø b klar luft (H) nnø 2 rm klar luft (D) nø m klar luft (A) var ll grå luft   1,4 

30 nv 766,9 (E) nv rm grå luft (H) sv b grå luft (P) nø u (A) nnø u tykke skyer snuskregn   3,0 

31 nø 768,9 (E) nø stiv 2 rm driveskyer (H) nø u driveskyer (F) driveskyer (A) nø m klar 

luft 

  2,8 

 

Oktober 1755: 

Temperatur: 8,3 gr. C 

Tryk: 761,1 mm 

 

 vind tryk November 1755 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Samsøe” i Øresund. Døgnets 

temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl. 08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 nnv 769,3 (E) nnv b klar luft (H) nø m klar luft (F) nø b klar luft (A) nv lb klar luft 2,1 

2 sv 763,9 (E) sv m tyk luft regn (H) var overtrukken luft (F) regn (A) v 2 rm tyk luft 

regn 

4,0 

3 nv 754,1 (E) nv u tyk luft regn (H) vnv u tyk luft regn (A) vnv 3 rm tykke skyer 

snuskregn 

8,3 

4 vnv 747,3 (E) vnv 3 rm driveskyer (H) vnv stiv u tykke driveskyer (A) nv rm regnbyger 4,8 

5 vsv 743,5 (E) vsv stiv m tykke driveskyer med regn- og haglbyger (H) nv rm regnbyger 3,1 

6 ssv 743,5 (E) ssv lb klar luft (H) sv b tykke driveskyer regn- og haglbyger (A) klar luft 2,6 

7 var 744,3 (E) var lb tyk luft tåge (H) stille klar luft (F) sø lb tåget luft (A) nø b grå luft 1,3 

8 nø 744,8 (E) nø stiv b grå luft (H) nnø b grå luft (F) nø b grå luft (A) ønø m klar luft 0,1 

9 ønø 744,1 (E) ønø rm tyk luft snefog (H) ønø m klar luft (A) ønø 2 rm tyk luft snefog 0,3 

10 nø 747,3 (E) nø m grå luft (H) ønø rm tyk luft snefog (D) nø grå luft (A) nø 2 rm grå 

luft 

0,6 
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11 nnv 751,1 (E) nnv 3 rm tykke driveskyer (H) nnø 2 rm grå luft (A) vnv m driveskyer 0,6 

12 sv 754,8 (E) sv b grå luft (H) v b driveskyer (F) sv m driveskyer (A) ssv m grå luft 1,1 

13 sø 747,7 (E) sø m grå luft (H) sv m tyk luft regn (D) regn (F) ø m grå luft (A) øsø m 

grå luft  

1,6 

14 s 746,7 (E) s m tyk luft regn (H) sø stiv m grå luft (F) stiv 3 rm regn (A) ssv rm grå 

luft 

3,1 

15 sø 747,3 (E) sø m driveskyer (H) sø rm grå luft (F) s m grå luft (A) ssv m blandet luft 4,6 

16 vsv 751,9 (E) vsv lb blandet luft (H) sv m blandet luft (F) vsv  lb (A) vsv lb blandet luft 3,0 

17 ssø 754,8 (E) ssø m tykke driveskyer regnbyger (H) stille blandet luft (P) sø tyk luft 

regn 

2,9 

18 sø 748,5 (E) sø 3 rm tyk luft regn (H) sø rm tykke driveskyer regnbyger (A) sv m grå 

luft  

3,6 

19 sø 751,1 (E) sø m grå luft (H) ssv b grå luft (F) ssø m grå luft (A) ssø stiv m tyk luft 

regn 

4,3 

20 sv 747,3 (E) sv m grå luft (H) ssø rm tyk luft regn (F) ssv m grå luft (A) vsv m tyk luft 4,5 

21 ssv 754,8 (E) m grå luft (H) sv m tyk luft regn (F) ssv m grå luft (A) ssv stiv m tyk luft 4,1 

22 vsv 751,5 (E) vsv 2 rm tykke driveskyer (H) sv rm tyk luft regn (A) ssv rm blandet luft 4,0 

23 sø 747,9 (E) sø stiv u tyk luft regn (H) ssv stiv 3 rm tyk luft regn (P) sv hård u (A) sv 2 

rm  

3,3 

24 ssv 746,7 (E) ssv rm grå luft (H) sv m tyk luft regn (F) sv m regn (A) vsv rm tyk luft 

regn 

3,8 

25 ssø 750,5 (E) ssø storm tyk luft regn (H) sv rm tyk luft regn (A) sv storm tyk luft regn 4,1 

26 sv 749,8 (E) sv stiv 3 rm tykke driveskyer regnbyger (H) sv storm tyk luft regn (A) sv 4,1 

27 sv 757,9 (E) sv m blandet luft (H) sv stiv 3 rm overtrukken luft (A) ssv b overtrukken 

luft 

3,4 

28 nø 759,1 (E) nø m tyk luft regn (H) sø b tyk luft (F) var regn (A) nnv lb overtrukken 

luft 

2,6 
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29 ønø 766,7 (E) ønø m grå luft (H) var lb overtrukken luft (F) overtrukken luft (A) ø m grå 

luft 

1,1 

30 ø 763,5 (E) ø m tyk luft snuskregn (H) nø m tyk luft (P) ø snuskregn (A) sø b tyk luft 

regn 

1,9 

 

November 1755 

Temperatur: 3,0 gr. C 

Tryk: 751,7 mm 

 

 vind tryk December 1755 

Vejrlig observationerne er fra fregatten ”Samsøe” i Øresund. Døgnets 

temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra 

observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på 

baggrund af Rundetårnsobservationerne.  

H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24 

temp. 

1 nnø 752,9 (E) nnø lb tyk luft regn (H) ø b tyk luft regn (F) tyk luft regn (A) nnø lb grå 

luft 

 2,8 

2 nnø 752,5 (E) nnø stiv m grå luft (H) nnø lb grå luft (F) nnø grå luft (A) nø rm grå luft  2,3 

3 nnø 751,7 (E) nnø m grå luft (H) nnø rm grå luft (F) nnø m grå luft (A) ønø b grå luft -0,3 

4 ønø 751,7 (E) ønø stiv 2 rm driveskyer (H) ønø stiv 2 rm grå luft (A) nø stiv 2 rm klar 

luft 

-1,8 

5 nnø 759,8 (E) nnø m klar luft (H) nnø stiv 2 rm klar luft (F) nnø m (A) var ll blandet luft -4,9 

6 nv 760,5 (E) nv 2 rm tyk luft (H) sv m tyk luft snebyger (F) grå luft (A) v 2 rm sne og 

regn 

 0,1 

7 vsv 762,9 (E) vsv 2 rm grå tyk luft (H) sv m tyk luft (F) vsv (A) sv stiv 2 rm tyk luft 

regn  

 1,1 

8 vsv 757,5 (E) vsv rm tyk grå luft (H) nv m grå luft (A) vsv 2 rm tyk luft snuskregn  1,4 

9 nv 750,9 (E) nv stiv rm blandet luft (H) v 2 rm blandet luft (F) nv 3 rm (A) v m klar luft  3,8 

10 vsv 751,7 (E) vsv b tyk luft regn (H) vsv m blandet luft (P) stille regn (A) nv b klar luft  2,6 
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11 vsv 760,1 (E) vsv m klar luft (H) nv b klar luft (F) vsv m klar luft (A) ssø b tyk tåget luft                  0,6 

12 ssø 756,7 (E) ssø 2 rm grå luft (H) øsø m tyk luft (F) ssø rm tyk luft (A) sv b tyk luft 

regn 

 1,7 

13 nv 757,9 (E) nv lb overtrukken luft (H) sv b blandet luft (F) nv (A) nø lb overtrukken 

luft 

 0,4 

14 stille 763,5 (E) stille blandet luft (H) nnø lb overtrukken luft (F) s ll (A) sø m klar luft -1,1 

15 sø 759,1 (E) sø stiv 2 rm blandet luft frost (H) sø rm temmelig frost (F) hård frost (A) 

frost 

-0,1 

16 ssø 758,7 (E) ssø m tyk grå luft (H) sø m grå luft (P) stiv 2 rm regn (A) ssø rm tyk luft 

regn 

 0,4 

17 ssø 757,1 (E) ssø m grå luft (H) ssø m tyk luft regn (P) ssø m snuskregn(A) ssø m tyk 

tåge 

 1,2 

18 sv 761,3 (E) sv m tyk luft (H) sø b blandet luft (F) sø m regnbyger (A) s m blandet luft  2,2 

19 s 759,5 (E) s m tyk grå luft (H) s m blandet luft (F) s m tyk grå luft (A) sv m blandet 

luft 

 1,8 

20 s 756,7 (E) s stiv m blandet luft (H) s m blandet luft (F) blandet luft (A) ssv b tyk luft 

regn 

 1,6 

21 sv 756,7 (E) sv rm tåget luft (H) ssv b tyk luft regn (P) sø regn (A) ssv b tykke 

driveskyer 

 2,2 

22 ssø 762,9 (E) ssø b tykke skyer (H) ssv b tykke driveskyer (F) s m (A) sv b grå luft  1,9 

23 ssv 769,1 (E) ssv m grå luft (H) sv b grå luft (D) grå luft (F) ssv m grå luft (A) ssv b grå 

luft 

 1,2 

24 vsv 762,9 (E) vsv m tykke driveskyer (H) ssv m tyk luft snuskregn (A) nv m grå luft  1,6 

25 vsv 762,9 (E) vsv m tyk tåget luft (H) v m grå luft (F) blandet (A) sv b tyk luft sne og 

regn 

 1,3 

26 vsv 762,1 (E) vsv ll tyk luft regn (H) vsv lb tyk luft snuskregn (A) ssv m tyk luft regn  1,8 

27 ssv 761,1 (E) ssv m tyk luft snuskregn (H) sv stiv m tyk luft regn (A) sv m regnbyger  2,9 
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28 sv 751,7 (E) sv m tyk luft regnbyger (H) vsv m grå luft regnbyger (A) sv blandet luft  4,1 

29 vsv 745,5 (E) vsv stiv rm tyk luft snuskregn (H) sv stiv m tyk luft snuskregn (A) vsv m  3,7 

30 v 744,1 (E) v lb tyk luft regn (H) vsv m blandet luft (F) ssv regn (A) nnø stiv m klar 

luft 

 3,2 

31 nv 755,5 (E) nv lb klar luft (H) nø stiv m klar luft (F) nnø m klar luft(A) v lb klar luft -0,4 

 

December 1755 

Temperatur: 1,3 gr. C 

Tryk: 757,3 mm 

 


