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Forord 

 

Bogens titel hentyder til udbruddet i Laki-vulkanområdet (Lakagigar) i 1783. Udbruddet skete 

pinsedag den 8. juni 1783 og vedvarede til i februar 1784. Man har anslået, at magmaet fra 

vulkanudbruddet har haft et volumen på 12, 3 kubikkilometer og har afgivet 10 millioner tons 

svovldioxid. Den revne, der blev dannet, var ca. 25 km lang, og da den åbnede sig, revnede 

tufbjerget Laki. Lavastrømmen afgav giftige gasser, der ødelagde græsvæksten, og mange 

mennesker og dyr omkom som følge af vulkanudbruddet. 

 

I England var der i 1783 og 1784 en væsentlig overdødelighed, som kan kombineres med vulkan-

udbruddet. Ligeledes menes vulkanudbruddet at have været skyld i ”mange års” koldere vejr, ja der 

er en del, der udpeger Laki-vulkanudbruddet, som én af de hovedansvarlige for den franske revo-

lution i 1789, der jo efterfulgte den meget kolde vinter 1788-89. Normalt mener man dog kun, at 

vulkanudbrud kun fører til en temperatursænkning i 2- 3 år. 

 

Når jeg har valgt titlen ”Under vulkanens indflydselse”, er det måske nok en tilsnigelse. For nok 

rapporteres der vulkannedfald og giftige gasser i luften over store dele af Europa, men klimatisk 

synes det kolde vejr i Danmark i vintrene 1784, 1785 og 1786 i folks opfattelse deraf også at hænge 

sammen med, at sommeren 1783 var den varmest kendte sommer, hvorfor den efterfølgende 

isvinter ligesom blev stillet i et bestemt relief. 

 

Efter mine tabeller faldt temperaturen i november 1783 til under det normale, men allerede i maj 

1784 var temperaturen på ny normal, og somrene i 1784, 1785 og 1786 var over det normale. 

 

De 3 isvintre 1784-86 mindede mest af alt noget om isvintrene i årene 1985-87, i hvert tilfælde hvad 

længden af vinteren angår.  

 

 

 

Borup, 31. oktober 2012 

 

 

 
 

Kilder:  

 

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

er følgende kilder anvendt: 

 

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

 

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

 

Bolle W. Luxdorphs dagbøger 1-2, udgivet af Eiler Nystrøm (København 1915-30)  
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Elsmark-dagbogen 1748-1835, udgivet af Landbohistorisk Selskab (1993) 

 

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

 

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

(1991) 

 

Peder Pedersen: Om Thermometerstanden i Kjøbenhavn fra 1767-1853 (København 1855) 

 

Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae (Mannheim 1784 og 1785) 

 

Sognefoged i Stavnsholt Lars Nielsens dagbog (1771) 1789-1794 (udgivet af Landbohistorisk 

Selskab, København 1978) 

 

Afskrifterne af de meteorologiske observationer i København 1782-88 (på Rigsarkivet) 

 

De meteorologiske observationer (og afskrifter heraf) foretaget på Tåsinge (Thorseng) 1779-88 (på 

Rigsarkivet). Disse observationer er ikke anvendt, da de afviger for meget fra øvrige kendte 

observationer (Rundetårnsobservationerne). 

 

I det følgende er den gennemsnitlige månedstemperatur for Tåsinge angivet i gr. C. Disse 

temperaturer kan reduceres til Landbohøjskolen ved at sammenholde årene 1782-88, og derfra 

omregnes til gennemsnit for hele Danmark efter omregningstabellerne i ”Middeltemperaturen i 

Danmark 1786-1800”. 

 

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

1779  0,6  4,3  4,8 7,3 11,8 15,3 17,9 19,5 15,7 11,2 4,5  1,9 

1780 -1,4 -1,1  4,3 3,8 11,9 14,5 17,2 17,6 14,3 10,2 3,3  1,3 

1781 -1,2  1,0  3,6 7,6 12,0 16,9 17,9 19,3 15,4   8,6 5,2  1,0 

1782  2,2 -1,0  0,5 4,7 10,3 15,2 17,1 16,2 13,5   7,2 2,1  0,9 

1783  0,8  2,4  0,0 7,1 12,6 16,1 18,2 16,2 14,0   9,9 3,7  0,6 

1784 -4,2 -2,0 -1,6 3,2 10,9 --- --- 15,3 12,7   7,0 ---  0,1 

1785 -0,7 -3,5 -3,0 3,6   8,9 14,3 15,1 15,0 12,4   7,8 5,0 -0,3 

1786 -2,0 -1,0 -2,6 5,1   9,2 15,8 14,8 15,1 11,1   6,6 0,6  0,3 

1787 -0,6  1,8  3,7 5,0 10,7 14,2 16,0 15,6 12,6   9,7 3,3  1,7 

1788 1,6 -1,6 -1,2 6,2 11,1 --- --- 15,4 13,8   7,6 3,7 -6,1 

 

 

Bemærkninger til læsning af bogen 

 

Ved læsning af oplysningerne fra vagtskibene betyder: 

 

Stille - vindstyrke 0 

Liden laring (ll) - vindstyrke 1 

Liden laber - vindstyrke 1,5 

Laber - vindstyrke 2 
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Bramsejlskuling (b) eller laber bramsejlskuling (laber b) - vindstyrke 3 

Stiv bramsejlskuling (stiv b) - vindstyrke 3,5 

Merssejlskuling (m) - vindstyrke 4 

Stiv merssejlskuling (stiv m) - vindstyrke 4,5 

Rebet merssejlskuling (rm) - vindstyrke 5 

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

Dobbelt rebet merssejlskuling (2 rm) - vindstyrke 6 

Tredobbelt rebet merssejlskuling (3 rm) - vindstyrke 7 

Undersejlskuling (u) - vindstyrke 8 

Stiv undersejlskuling (stiv u) - vindstyrke 9 

Storm - vindstyrke 10 

Stærk storm - vindstyrke 11 

 

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

dette skema. 

 
Rettelser til tidligere bøger: 

 

”Vinteren man ikke kunne glemme”, side 5 ”Bihl” skal være ”Biehl”. 

 

”Regnsommer- analyse af vejret i Danmark 1743-50”. Titlen skal være ”Regnsommer- analyse af 

vejret i Danmark 1743-50 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund” (som på 

titelbladet). 

Side 3 efter ”, der følger universets udvidelse” skal der stå ”Kronologien - tiden- er således 

historiens drivkraft.” 

Side 3 ”månestokken” skal være ”målestokken”. 

Side 4 under Kilder mangler Elsmark-dagbogen 1748-1835 (udgivet af Landbohistorisk Selskab 

1993). 

Side 123 under August mangler ”Elsmark på Als: Høsten begyndte den 2. august og endte den 16. 

august”.  
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Fra Nordsjælland (1780´erne), malet af Jens Juel. 
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VEJRET I 1781 

 

 

1781 Temperatur 7,3 gr. C. Meget solrigt år. Tørke i maj og juni. Megen torden i juli og august. 

Stærkt tordenvejr ved Ærøskøbing den 2. og 3. juli og uvejr med tordenvejr og hvirvelvind ved 

Roskilde, Nakskov og Nærum den 2. september. Usædvanlig solrig december måned. Nordlys den 

13. august og 24. september. 

 

Januar 

 

Kold.  

Meget solrig. Gennemgående 

frost fra den 4., dog omslag til 

tøvejr den 28. Barfrost til den 

18., derefter snelag. Ingen is i 

Øresund. 

 

Temperatur: -0,6 gr. C 

Februar 

 

Normal. 

Temperatur omkring 0 gr. C 

måneden igennem, dog en 

kortvarig kold periode den 7. 

og 8. 

 

Temperatur: 0,1 gr. C 

Marts 

 

Normal. 

Megen NV-vind. En del natte-

frost fra den 20.-31. Lidt dags-

frost fra den 28.-31. 

 

Temperatur: 2,2 gr. C 

April 

 

Normal. 

Solfattig. Østenvind og solfat-

tigt fra den 1.-6., derefter ves-

tenvind og mildt indtil den 24. 

NØ-vind og koldt vejr fra den 

25.-28. 

 

Temperatur: 6,0 gr. C 

Maj 

 

Meget kold.  

Solrig. Kun kortvarige varme 

perioder. Rigtig koldt fra den 

5.-11. Tørke fra den 13. og må-

neden ud med solskin og kølig 

blæst fra øst og nord. 

 

Temperatur: 9,1 gr. C 

Juni 

 

Meget varm.  

Meget solrig. Tørke fra den 9. 

og måneden ud. Køligt indtil 

den 9., derefter varmt vejr med 

hedebølge den 27. og 28. 

Megen SØ- og NØ-vind. 

 

Temperatur: 17,1 gr. C 

Juli 

 

Varm.  

Meget solfattig. Frygteligt tor-

denvejr den 2. og 3., især ved 

Ærøskøbing. Varmt med SØ-

vind og en del torden indtil den 

8., derefter køligt vejr resten af 

måneden. Megen torden måne-

den igennem. Stærkt tordenvejr 

i Nærum og København natten 

mellem den 21. og 22.  

August 

 

Meget varm.  

Solrig. Varmt med hedebølge 

fra den 1.-13., med svage vinde 

fra syd og øst. Resten af måne-

den køligt. Megen torden må-

neden igennem. Stærk regn den 

20. og 23. Nordlys den 13. 

 

Temperatur: 17,1 gr. C 

September 

 

Meget varm. 

Sommerligt indtil den 18., der-

efter koldere og regnfuldt. 

Skrækkeligt uvejr med hvir-

velvind og tordenvejr den 2. i 

Roskilde, Nakskov og Nærum. 

Stærk regn den 6. Stærk østen-

storm den 26. i Nærum og på 

Øresund. Nordlys den 24.  
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Temperatur: 16,4 gr. C 

 

Temperatur: 13,9 gr. C 

Oktober 

 

Meget kold.  

Mildt indtil den 5., resten af 

måneden var kold med NV-

vind. Nattefrost den 8.-10. 

Mange haglbyger. Nattefrost 

og sne den 22.-24. Stærk regn 

den 21. og 31. 

 

Temperatur: 7,1 gr. C 

November 

 

Normal.  

Meget solrig. Vesten- og søn-

denvind, dog SØ-vind den 27.-

30. og frost. Mildt, solskin og 

fugtigt vejr indtil den 22., der-

efter nattefrost senere også 

dagsfrost. Fra den 15. en del 

tåge. Stærk regn den 12. 

 

Temperatur: 4,3 gr. C 

December 

 

Meget kold.  

Usædvanlig solrig. Megen øs-

tenvind i begyndelsen af må-

neden. Dagsfrost indtil den 14., 

derefter vekslende mellem tø 

og frost. Usædvanligt solrigt 

indtil den 14. 

 

Juleaften: Tøvejr, stille og 

klart. 

 

Nytårsaften: Klart og stærk 

frost. 

 

Temperatur: - 0,7 gr. C 

 

 

 

 

 

 

Formørkelser i 1781 

 

Efter astronomiske beregninger indtræffer udi nærværende år 1781 ikkun tvende formørkelser i 

Solen. Den første sker den 23/4, men kan ikke ses i Danmark eller Norge, efterdi på disse bredder, 

Solen allerede er gået ned, når formørkelsen begynder.  

 

Den anden solformørkelse falder ind den 17/10. Den begynder kl. 8,08 formiddag, er størst kl. 8,37, 

da lidet over en tolvte del af Solen er formørket, og den er forbi kl. 8,58. 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1781 

 

 

 

ÅRET 1781 

 

 

 

Helsingør, 5. januar 1781 

 

Den 3. januar god vind af NV. 

 

Der sejles fortsat den 15. januar. 

 

Dresden, 26. december 1780 

 

Den komet, som for nogen tid siden har ladet sig se, blev man i dag kl. 5 om morgenen var i 

himmeltegnet Krebsen imellem den ene forfod og kloen, tæt ved stjernen…., efter Bayers 

uranometri. Vores astronom Palitzch i Proklis er først blevet den var. Kærnen og dunstheden af 

kometen så meget bleg ud. 

 

Helsingør, 19. januar 1781 

 

Den 17. januar ekstra skøn vind af SØ. 

 

Den 19. januar SØ. 

 

Sundet såvel som havnen er nu aldeles fri for fartøjer, såvel som for is. 

 

Helsingør, 22. januar 1781 

 

Den 19. januar god vind. 

 

Sundet og havnen er nu aldeles fri for is. 

 

Cadiz, 12. december 1780 

 

I nogle dage har der nu blæst en heftig vestenvind. Den 12. december østenvind. Skibene kan 

herefter atter sejle ud på Atlanten. 

 

Helsingør, 26. januar 1781 

 

Aldeles isfrit i Sundet. 
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Spydeberg ved Frederikshald, 2. januar 1781 

 

Hidtil har vinteren været blid og med lidet sne, og den tid i efterhøst med dyb sne i Aalborgs gader, 

var her slet intet. Den 20. december 1780 om morgenen steg barometret her 20 franske tommer over 

quægsølvets overflade i kapselen, den højeste stand her i 12 år, så usædvanlig højde er uden tvivl og 

mærket på samme tid på andre steder i Europa.  

 

Helsingør, 2. februar 1781 

 

Den 30. og 31. januar stærk storm. 

 

Sundet og havnen er fri for is. (Ligeledes den 5. februar). 

 

Helsingør, 9. februar 1781 

 

Den 7. februar bekom vi her i Sundet en del småt is, som kom op fra bunden. 

 

Toulouse, 17. januar 1781 

 

I 3 dage og 3 nætter har en forfærdelig storm hér anrettet stor skade. 

 

Fra den hollandske provins, Geldern, 3. februar 1781 

 

Der var stormflod natten mellem den 27. og 28. januar, hvor vandet i nattens løb steg 16 fod og løb 

over dæmningen. 

 

Helsingør, 23. februar 1781 

 

I Sundet og havnen er nu intet skib, og samme er og ganske fri for is. 

 

Sejlads hele vinteren. 

 

Helsingør, 26. februar 1781 

 

Den 25.- 26. februar stærk storm, som endnu vedvarede den 26. februar. Ingen is. 

 

Stadig sejlads den 23. marts. 

 

Christianssand, 21. februar 1781 

 

Det omtales under den 17/2 vedrørende en skibsbrand, at den svære is måtte brækkes. 

 

Oberwiesenthal i det chursachsiske Ertsbierg, 25. februar 1781 

 

I 6 uger have vi havt så heftig en vinter, som vi endnu ey i mands minde har prøvet. Sneen ligger 

allerede 10-12 alen høj, og dog bliver det bestandig ved at sne. Den stærke sne har tilspærret alle 

veje. 
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Warszawa, 14. marts 1781 

 

Fra alle egne af Lithauen meldes, at denne vinter har været overordentlig streng. De hvide ulve har, 

10-12 i tallet, sneget sig ind i landsbyerne, og ved at angribe og sønderrive børn, forårsaget den 

største forskrækkelse, og have næsten ikke ved skyden villet lade sig bortdrive. 

 

Helsingør, 26. marts 1781 

 

Storm natten mellem den 24. og 25. marts. 

 

Pressburg, 12. marts 1781 

 

I Osen har man den 25/2 set et besynderligt syn på himmelen. Dette lignede meget en såkaldt 

veyrsoel. Middelpunkten var rød, cirkelen omkring samme noget grøn, og den yderste runddel blå. 

Da dette fænomen kun varede meget kort, så kunne man ey anstille videre iagttagelser desangående. 

 

Helsingør, 25. maj 1781 

 

I havnen som på torvet får man nu ingen proviant, som dog er meget begærligt. 

 

Danzig, 19. juni 1781 

 

Tørken er hér meget stor og ingen synderlig høst at håbe. Det har kun regnet én gang siden påske. 

 

Ærøskøbing, 5. juli 1781 

 

Efter en langvarig tørke, da man sukkede og anråbte om regn, opkom natten mellem den 2. og 3. 

juli kl. 1 til 2 et uvejr af lynild, torden og lidet regn, hvoriblandt tillige faldt hagl og isstykker af 

størrelse som små hønseæg, nogle runde, andre flade og kantede, som forårsagede stor og 

almindelig skade på al afgrøden, især på denne bys marker, da halvdelen er nedslaget og som 

afbrækket, ja aftærsket, såvel som frugt og grene af træerne er afbrudt, hvorved mange fugle er 

fundet døde. 

 

I besynderlighed ere alle stadens vinduer, som vender imod vesten ganske indslagne og på nogle 

huse med bly, og alt så at denne by dermed har ikke alene taget stor skade, men folk har endog 

overalt været i største frygt, angst og forskrækkelse, da ingen nogensinde har oplevet sligt uvejr, og 

ser det nu ud, som fjenden havde været og ødelagt alting, dog Gud ske tak, som bevarede enhver fra 

ildsvåde, da, så vidt man véd, ingen skade af lynilden, som var græsselig og uophørlig, er sket. 

 

 

Spydeberg, mellem Christiania og Frederikshald, 6. juli 1781 

 

På denne kant af Norge (10 mile omkring Christiania Fjord i det mindste) ser det ud til et misligt år. 

Fra den 15/5 til den 3/7, altså i 48 dage faldt de fleste steder slet ingen regn, derhos en usædvanlig 

hede, som den 26. og 27. juni holdt 25½ grad R i skyggen om middagen, en varme som er sjælden 

stærkere i Italien. De fleste blomster viste sig 2-3 uger før deres sædvanlige tid, og mange derhos 

efter en usædvanlig orden i blomstringstiden. Engen har tabt allerede uden håb, og halmen bliver 

kort, kreaturerne hungre og tørste i mange havne, og mod vinter må mange gode heste skydes. Den 



 11 

skjønne og almindelige regn, vi fik den 3/7 trængte dog kuns 1 tomme i jorden, men oprettede dog 

håbet noget til føde for mennesker. 

 

Helsingør, 20. juli 1781 

 

I havnen er intet fartøj med nogen slags proviant, som man er meget begærlig efter. 

 

Tøndern, 17. august 1781 

 

Siden hundedagene gik ind, har vi haft en meget stærk hede og torden. 

 

Amsterdam, 25. august 1781 

 

Natten til den 21/8 var hér en heftig storm. 

 

Roskilde, 2. september 1781 

 

I dag havde vi et forfærdeligt vejr. Kl. 13 begyndte en heftig hvirvelvind af vesten, og i samme 

heftige vejr nedslog lynilden i et af Frøkenklosterets huse. Kl. 14 vare 5 huse lagt i aske. Vinden, 

som imidlertid vendte sig, blev mere heftig… (byen blev reddet). 

 

Bøhmen, 27. august 1781 

 

Det var et frygteligt vejr den 18/8. 

 

Wien, 6. september 1781 

 

De ældste mænd iblandt os kan ikke erindre så hed en sommer, som i dette år har været, og er endnu 

til dato, hvorudover der rejser sig mange slags sygdomme. Den 10. september tager vinhøsten i 

adskillige distrikter af Østrig sin begyndelse, hvilket er uhørt. Da vinens godhed skal langt overstige 

den i 48, så bliver forrige års vin næsten givet bort for at få ledige fade. 

 

Nakskov, 11. september 1781 

 

Høsten her i egnen begyndte meget tidlig, nemlig den 27. juli; men formedelst indfaldende torden- 

og regnvejr i august-måned gik høsten langsommere, end man havde ventet. Dog havde hver bonde 

og adelsmand sit korn i hus den 1. september. Så mådelig kornet efter rygtet har været på andre 

steder, så megen velsignelse har Gud undet os i al slags korn i dette år, frem for mange forrige 

ringere, endskønt det kun fylder lidet i laderne, og der altså vil spares på halmfoderet. 

 

Sommeren var indtil i august-måned for vor egn ønskelig, nemlig tør og luften varm, og ingen sæd 

har stået tilbage undtagen kløver. Den 2/9 rejste sig her kl. 3 et forfærdeligt uvejr med stærk lynen 

og torden; men forskrækkeligere blev det straks efter kl. 6, da der under bestandig torden, lynen og 

regn faldt haglstykker, af hvilke hver især vejede et lod og noget derover. Det dræbte mange 

kreaturer, beskadigede i ansigtet og legemets bare dele dem, som vare på marken ved deres kvæg, 

gjorde skade på husenes østlige sider og ender, thi en haglklump slog en vinduesrude i hundrede 

stykker. Vi have årsag at takke Gud, at kornet ikke stod og voxede på vore marker, da det havde 

blevet et jammerfuldeste år, hunger og dyrtid i det frugtbare Lolland. Aldrig kan et menneske her 
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erindre så skræksomt et vejr. På torvet hér i byen og i Vejlegaden stode folk i døre og vinduer, og 

kunne ej samles for vejret, vandskyl og angst forbød dem det. 

 

Helsingør, 1. oktober 1781 

 

Den sidste stærke storm den 26. september omtales. Bl.a. strandede et skib ved Dragør. 

 

Helsingør, 9. november 1781 

 

Det omtales, at der var stærk storm den 8. november. 

 

Kingston på Jamaica, 4. august 1781 

 

Den 1. august om aftenen rejste sig af SØ en forskrækkelig storm, som blev ledsaget af heftig regn, 

og som varede til om morgenen kl. 2. Der strandede 73 skibe. 

 

Helsingør, 26. november 1781 

 

Det omtales, at der var storm den 23. november med et forulykket skib. 

 

Helsingør, 10. december 1781 

 

Det omtales ”den begyndte stærke frost”, der gør, at skibene ikke tør begive sig på rejse, men går i 

overvintring i havnen. 

 

Helsingør, 21. december 1781 

 

Det omtales, at et skib ankom den 17. december i stærk storm, og at der natten mellem den 17. og 

18. december var en meget stærk storm, hvor skibe forliste. 

 

Helsingør, 24. december 1781 

 

Den 24. december stille vejr. 

 

Christianssand, 13. december 1781 

 

Natten til den 13. november (sic!) opkom et grueligt vejr af NV. 

 

Helsingør, 31. december 1781 

 

Der omtales forlis i stærk storm natten mellem den 25. og 26. december, 4 mile fra Helsingør. 

 

Sejlads på Øresund i hele december 1781. 
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 vind tryk  

Januar 1781 

 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København.   

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1   Råt vejr med småregn. Besøgt fru Hielmstierne.  3,5 

2   Råt vejr med småregn. Krig mellem England og Holland.  3,5 

3   Råt vejr med småregn 

Helsingør: ”god vind fra nordvest” 

 3,5 

4   Klart vejr med frost. Kondoleret sammen med min kone hos biskoppen 

vedrørende hans kones død. 

-1,0 

5   Klart vejr med frost. I societetet, hvor Moltke og Guldberg var til stede. 

D´Armand viste sit søur, landmålerne fremlagde deres landkort, og Müller 

forelæste om mikroskopiske insekter. 

-1,0 

6   Klart vejr med frost. Efter aviserne en stor orkan i America. -2,0 

7   Frost og rimtåge. I Helliggejst kirke. Stine er syg. -2,0 

8   Snefald om natten, klart vejr og frost -1,0 

9   Klart vejr og stærk frost -4,0 

10   Klart vejr og frost. Fru Hielmstierne og Rosencrone besøgte. Niels Brun lagde 

mine breve i orden og spiste her om aftenen. 

-2,0 

11   Klart vejr og frost -2,0 

12   Klart vejr og frost. I societetet forelæste Callisen om et foster med to hoveder. -2,0 

13   Tåge og mildere frost. Fru Rheder besøgte. -1,0 

14   Tyk luft med fugtighed og småsne eller isslag  0,0 

15   Tyk luft med fugtighed og småsne eller isslag  1,0 

16   Tyk luft med fugtighed og småsne eller isslag  1,0 

17   Klart vejr med mild frost. Spist ved kronprinsens taffel med prinsen af Bevern. 

Om aftenen i societetets økonomiske samling hos Jacobi og spiste hos ham om 

aftenen med Fischer, Erichsen og Bugge. 

Helsingør: ”god vind af sydøst” 

-0,5 
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18   Klart vejr med mild frost og blæst. Efterretninger fra Sct. Croix, at orkanen ikke 

nåede dertil. 

-0,5 

19   Klart vejr med mild frost og blæst, om natten sne, om aftenen frost. Besøgt og 

gratuleret fru Hielmstierne på hendes geburtsdag. I societetet, hvor Chemnitz 

forelæste om fordelene ved at slibe snegle. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

-1,0 

20   Klart vejr og stærk frost 

Helsingør: ”ingen is i Sundet” 

-3,0 

21   Stærkt snefald om natten. Småsne og blæst -1,0 

22   Solskin og skarp frost. Såby præstegård nedbrænder, hvilket er anden gang i 

præstens tid. 

-3,0 

23   Solskin og skarp frost -3,0 

24   Solskin og stærk frost, om aftenen tyk luft. Tidenden om, at det befængte skib 

skulle have sneget sig gennem Sundet er falsk, da det er blevet i Holland. 

-4,0 

25   Solskin og stærk frost med sne -4,0 

26   Solskin og stærk frost, men mildere luft. I societetet, hvor Abildgaard forelæste 

om et kemisk eksperiment med saltes forvandling, og Kratzenstein forelæste om 

sine bemærkninger til hofråd Böckmanns meteorologiske observationer. 

Helsingør: ”ingen is i Sundet” 

-2,0 

27   Solskin og stærk frost, men mildere. Fik et anstød af forkølelse eller 

hæmoerhoidal colik og holdt mig hjemme. 

-2,0 

28   Blæst og isslag. Taksigelse fra alle prædikestole, fordi Gud sparede de 

vestindiske øer i orkanen. 

 1,0 

29   Stærkt tøvejr  3,0 

30   Bestandig regn 

Helsingør: ”stærk storm” 

 3,0 

31   Blæst, solskin og tøvejr 

Helsingør: ”stærk storm” 

 3,0 

 

 

Januar 1781 

Temperatur: -0,6 gr. C 

Tryk: mm Hg 
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 vind tryk  

Februar 1781 

 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1   Regn og sne. Hørt Hornemanns oration på (Maler)akademiet, begge prinser var 

til stede. 

 2,0 

2   Fugtigt vejr, om aftenen frost. I societetet, hvor Rothe forelæste om 

birkerettigheden. 

 1,0 

3   Klart vejr og frost -2,0 

4   Om natten sne. Kulde og fugtigt vejr.  0,0 

5   Rusket vejr, siden frost -1,0 

6   Klart vejr med frost -2,0 

7   Solskin og stærk frost 

Helsingør: ”lidt småis i havnen” 

-4,0 

8   Solskin og stærk frost. Leventzau kom i morges kl. 9 og besøgte mig på 

kancelliet. 

-4,0 

9   Tøvejr. I societetet.   1,0 

10   Tøvejr. Guiter viste mig landkortet over Møn, Falster og Lolland.  2,0 

11   Solskin og fugtigt vejr  2,0 

12   Solskin og fugtigt vejr  2,0 

13   Stærk regn. Glasset er faldet meget.  3,0 

14   Solskin og tø. Min kone besøgte sammen med fru Hielmstierne fru Rheder.  2,0 

15   Solskin og tø  2,0 

16   Solskin og tø, om aftenen frost. I societetet blev kortet over Falster og Lolland 

fremlagt. 

 1,0 

17   Nattefrost, siden solskin. Lunding og Rahbeck besøgte, han talte om, at man 

frygter for Borre. 

 0,0 

18   Fugtigt og vandkoldt vejr  0,5 
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19   Fugtigt og vandkoldt vejr. Spist ved kronprinsens taffel med baron Wedel, 

Stampe, Schulze og kammerherre Kaas. Min kone spiste hos fru Jacobi.  

 0,5 

20   Frost og tynd sne -1,0 

21   Frost og sne. Spist til middag hos Stampe. Min kone var hjemme. -1,0 

22   Solskin og frost. Min kone fik brækvand for gigten. -2,0 

23   Solskin og sne, siden frost om aftenen. I societetet, hvor Saxtorph læste op af sin 

afhandling. 

-0,5 

24   Solskin og frost -2,0 

25   Frost, tyk luft og kold blæst med snefog 

Helsingør: ”stærk storm” 

-1,0 

26   Solskin og mildere luft med tø, om aftenen frost 

Helsingør: ”storm” 

 0,0 

27   Tyk luft og tøvejr. Af Washingtons armé går 2800 mand over til englænderne. 

Det siges, at 60 mand i Bergen skal have massakreret deres kaptajn.  

 2,0 

28   Tøvejr med rå luft  2,0 

 

 

Februar 1781 

Temperatur: 0,1 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Marts 1781 

 

Vejrligsobservationerne den 10.-31. marts er fra fregatten ”Søeridderen” til 

ankers mellem Trekroner og Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1   (K) tøvejr med rå luft. Været i Højesteret. Spist ved kongens taffel med bl.a. 

Thott, Schimmelmann, Schach Ratzau, Brockenhuus, Rosenørn og Stampe. 

Elstrup på Als: ”pløjet allerførst i marts” 

 1,5 
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2   (K) tøvejr med rå luft. I societetet og bedømte prisskrifterne om bændelorm. 

Den, som fik præmien, var skrevet af en jøde Marcus Eleazar Bloch, medicus i 

Berlin, sølvmedaljen gik til prisskrift fra Ephraim Götze, præst i Quetlingburg. 

 1,5 

3   (K) tøvejr med rå luft  1,5 

4   (K) tyk luft og fugtigt vejr  2,0 

5   (K) tyk luft og fugtigt vejr  3,0 

6   (K) tyk luft og fugtigt vejr med regn og blæst  3,0 

7   (K) regn og blæst  3,5 

8   (K) solskin og stærk blæst  4,0 

9   (K) solskin og forårsvejr. Rheder er født 15/10 1703, Thott er født i Sorø 13/10 

1703. I societetet, hvor Kall forelæste om Ptolemæus efterretninger om Norden. 

 6,0 

10 v  (12) v laber blandet luft driveskyer (04) v laber blandet luft driveskyer (08) v 

laber blandet luft driveskyer (16) vnv b driveskyer (20) vnv b driveskyer (24) nv 

b driveskyer 

(K) solskin og regn 

 5,0 

11 nnv  (12) nnv laber blandet luft driveskyer (04) nnv b driveskyer (08) nnv b 

driveskyer (16) nv b driveskyer (20) nv b driveskyer (24) nv b driveskyer 

(K) solskin, blandet luft og mildt vejr 

 5,0 

12 v  (12) v laber b driveskyer (04) vnv laber blandet luft driveskyer (08) vnv laber 

blandetr luft driveskyer (16) v laber driveskyer (20) v laber driveskyer (24) v 

laber blandet luft 

(K) nattefrost og solskin. I Helliggejst kirke, hvor provst Hvid holdt en ypperlig 

og bevægende prædiken. 

 2,5 

13 nv  (12) nv laber b blandet luft driveskyer (04) v laber blandet luft (08) nv laber 

blandet luft (16) vnv b driveskyer (20) vnv b driveskyer (24) nv b driveskyer 

(K) nattefrost og fugtigt vejr 

 2,5 

14 v  (12) v laber blandet luft (04) v laber blandet luft (08) v laber blandet luft (16) v 

laber grå luft (20) v b grå luft (24) vnv m driveskyer 

(K) solskin og køligt vejr. Min kone indtog brækvand. 

 2,5 

15 nnv  (12) nnv rm stribet luft (04) nv rm driveskyer (08) nv rm driveskyer (16) nnv b 

stribet luft (20) nv laber stribet luft (20) vnv laber driveskyer 

(K) solskin og køligt vejr 

 2,5 
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16 v  (12) v m driveskyer (04) vnv laber driveskyer (08) v b driveskyer (16) vsv m 

driveskyer (20) v m stribet luft (24) v laber blandet luft 

(K) solskin og køligt vejr. I societetet, hvor hr. Chemnitz forelæste om en flod-

hests hoved. 

 3,0 

17 vnv  (12) vnv laber tyk luft (04) vnv laber blandet luft (08) vnv laber tyk luft (16) vnv 

laber grå luft (20) v laber grå luft (24) v laber grå luft 

(K) fugtigt og tåget vejr. Ændret mit og min kones testamente således, at den 

længstlevende ejer og kan disponere over hele boet. Lange og Skov skrev under 

til vitterlighed. 

 2,5 

18 v  (12) v mest stille med rusk (04) v laber grå luft (08) s mest stille med rusk (16) v 

laber grå luft (20) v laber grå luft (24) v laber grå luft 

(K) småregn. Ewald dør. 

 3,0 

19 vnv  (12) vnv b blandet luft (04) vnv laber tyk luft (08) vnv laber tyk luft (16) vnv 

stiv rm blandet luft (20) vnv stiv rm driveskyer (24) nv stiv rm driveskyer med 

frost 

(K) tyk luft og køligt 

 3,0 

20 nnø  (12) nnø laber stribet luft (04) nnø rm klar luft med frost (08) nø m klar luft med 

frost (16) ssv laber stribet luft (20) ssv laber stribet luft (24) ssv laber blandet 

luft 

(K) nattefrost, kold vind og solskin 

 1,0 

21 sv  (12) sv m grå luft med rusk (04) ssv b grå luft (08) ssv m grå luft (16) sv m regn 

og rusk (20) vnv b driveskyer (24) vnv m driveskyer 

(K) nattefrost, siden regn. I Vor Frue kirke, hvor provst Hvid prædikede. 

 1,5 

22 nv  (12) vnv stiv rm blandet luft (04) vnv rm blandet luft (08) vnv m blandet luft 

(16) nnv stiv rm driveskyer (20) nnv b klar luft (24) nnv b klar luft 

(K) fugtigt vejr og blæst. Der blev sat igler på min kone. 

 2,0 

23 nv  (12) nv laber klar luft (04) nnv b klar luft (08) nnv laber b klar luft (16) nnv 

laber klar luft (20) nnv laber klar luft (24) nv laber klar luft 

(K) nattefrost, solskin og mildt vejr. I societetet, hvor Rothe forlæste om birke-

rettigheden. Ewald begraves om eftermiddagen med et ligfølge på 66 par. På 

Komedien fremsiges sørgedigte over ham.  

 2,0 

24 nv  (12) nv laber b driveskyer (04) vnv laber klar luft (08) v laber tåget (16) vnv 

laber driveskyer (20) vnv laber driveskyer (24) vnv m blandet luft driveskyer 

 3,0 
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(K) nattefrost, solskin og mildt vejr 

25 nv  (12) nv stiv rm blandet luft (04) vnv stiv rm blandet luft driveskyer (08) vnv stiv 

rm blandet luft driveskyer (16) v m blandet luft driveskyer (20) v stiv m blandet 

luft driveskyer (24) v stiv m blandet luft driveskyer 

(K) tyk luft og blæst 

 3,5 

26 vnv  (12) vnv u blandet luft (04) v stiv m blandet luft (08) v stiv m blandet luft (16) 

nnv stiv u driveskyer (20) nnv rm blandet luft (24) nnv b blandet luft 

(K) tyk luft. St Eustache indtages med mange koffardiskibe. 

 3,0 

27 nnø  (12) nnø frisk m driveskyer (04) nv b blandet luft (08) nnø b og m blandet luft 

driveskyer (16) nnø frisk m driveskyer (20) nnø frisk m driveskyer (24) nnø 

frisk m driveskyer med frost 

(K) kold blæst og solskin 

 1,0 

28 nø  (12) nø b driveskyer med frost (04) nø m driveskyer og stærk frost (08) ønø m 

driveskyer og stærk frost (16) ø laber driveskyer og frost (20) øsø laber 

driveskyer og frost (24) øsø laber driveskyer og frost 

(K) solskin, det har frosset tyk is 

-2,0 

29 vnv  (12) vnv liden laber klar luft og frost (04) var laber klar luft og frost (08) nnv 

laber klar luft og frost (16) vnv liden laber klar luft og frost (20) vnv liden laber 

klar luft og frost (24) v laber driveskyer og frost 

(K) solskin, det har frosset tyk is 

-2,0 

30 vnv  (12) vnv m driveskyer (04) sv b driveskyer (08) v m driveskyer (16) nnv stiv m 

driveskyer (20) nv b driveskyer (24) n laber b driveskyer 

(K) solskin, det har frosset tyk is. I societetet læste Müller nogle af Strøms be-

skrivelser af insekter. 

Elstrup på Als: ”begyndt at så ærter” 

-1,0 

31 nv  (12) nv laber b driveskyer og frost (04) nnø laber b driveskyer med frost (08) 

nnv laber b driveskyer og frost (16) nv m driveskyer og frost (20) nnv laber b 

driveskyer (24) var laber b driveskyer 

(K) solskin, det har frosset tyk is. På Malerakademiet, hvor 14 sølvmedaljer blev 

uddelt. Min kone fik flueplaster og havde derefter en hård nat. 

-2,0 

 

 

Marts 1781 

Temperatur: 2,2 gr. C 

Tryk: mm Hg 
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 vind tryk  

April 1781 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Søeridderen” til ankers mellem Tre-

kroner og Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1 nø  (12) nø laber klar luft og frost (04) nø laber b klar luft og frost (08) nnø laber b 

stribet luft og frost (16) stille klar kold luft (20) var mest stille klar kold luft (24) 

s b klar luft 

(K) solskin og frost 

Stavnsholt: ”tidligt forår det år” 

-2,0 

2 ssø  (12) ssø u driveskyer (04) ssø rm driveskyer (08) ssø stiv rm kold luft driveskyer 

(16) ssø u stribet kold luft (20) ssø stiv rm overtrukken luft (24) sø stiv m 

blandet luft 

(K) solskin, frost og blæst. Grev Thott sendte mig 4 skovsnepper. 

-1,0 

3 øsø  (12) øsø m blandet kold luft (04) øsø stiv m blandet luft (08) øsø stiv m med sne 

(16) ø b blandet kold luft (20) ø b blandet kold luft (24) ø laber b driveskyer 

(K) sne om natten, siden tøvejr 

Elsmark på Als: ”sået ærter” 

 0,0 

4 ønø  (12) ønø rm klar kold luft (04) ønø m driveskyer (08) ønø m driveskyer (16) sø 

m nogle driveskyer (20) øsø stiv m nogle driveskyer (24) sø rm driveskyer 

(K) frost, driveskyer og blæst 

-0,5 

5 øsø  (12) øsø rm driveskyer (04) sø stiv m driveskyer (08) sø stiv m driveskyer (16) ø 

b klar luft (20) ø stiv m klar luft (24) ø stiv m klar luft 

(K) kold luft og blæst. Spist ved kronprinsens taffel med bl.a. Hauch og 

Hoglandt. 

 2,0 

6 ø  (12) ø m driveskyer (04) ø m driveskyer (08) ø m driveskyer (16) sø rm blandet 

luft (20) sø rm blandet luft (24) ssø m blandet luft 

(K) blæst med tykke skyer uden frost. I societetet, hvor Müller læste en afhand-

ling af Otto Fabricius om springlus. 

 2,5 
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7 s  (12) s laber med rusk (04) ssø m blandet luft (08) ssø b blandet luft (16) s laber 

grå luft (20) s laber stribet luft (24) ssv laber stribet luft 

(K) bestandig mild regn. Justitsråd Colbiørnsen køber Borres gård i Nærum for 

4.500 rdr. 

 4,0 

8 s  (12) s b flov luft (04) sv laber driveskyer (08) s laber stribet luft (16) s b blandet 

luft (20) sv b nogen rusk (24) sv b regn 

(K) regn om natten, solskin og forårsblæst 

 6,0 

9 vsv  (12) vsv rm regn (04) s m regn (08) sv stiv m regn (16) v stiv rm driveskyer (20) 

vnv b driveskyer (24) vnv laber driveskyer 

(K) bestandig regn 

 6,0 

10 øsø  (12) øsø laber tyk blandet luft (04) vnv laber driveskyer (08) nnv laber 

driveskyer (16) s laber nogen rusk (20) s laber tåget (24) ssv laber tåget 

(K) tyk luft og mildt vejr. Fru Rheder, frk. Hersleb og jfr. Treschow besøgte om 

eftermiddagen. Fru Kløcker og fru Hansen om formiddagen. 

 7,0 

11 sv  (12) sv laber tyk diset luft (04) sv laber tåget (08) vsv laber opklarende luft (16) 

sv laber tyk diset luft (20) sv laber tyk diset luft (24) sv laber tyk diset luft 

(K) mildt forårsvejr og tyk luft. Fået fra kongens kælder til min kone en flaske 

rhinskvin fra 1599. 

 8,0 

12 ssv  (12) ssv laber blandet luft driveskyer (04) s laber blandet luft (08) sø laber 

blandet luft (16) sv laber b småregn (20) vsv m småregn (24) vsv stiv m 

småregn 

(K) mildt forårsvejr med solskin 

 9,0 

13 vnv  (12) vnv stormende kuling driveskyer (04) v rm blandet luft driveskyer (08) v 

rm blandet luft driveskyer (16) vnv stormende kuling haglbyger (20) nv u 

blandet luft driveskyer (24) vnv rm blandet luft driveskyer 

(K) solskin og stærk blæst med hagl 

 7,0 

14 vsv  (12) vsv m blandet luft (04) vnv b blandet luft driveskyer (08) sv b diset blandet 

luft (16) vsv rm blandet luft (20) vsv stiv m blandet luft (24) vsv m blandet luft 

(K) tyk luft og stærk blæst. Fru Rheder og Voltelen besøgte om formiddagen. 

Elsmark på Als: ”sået havre” 

 7,0 

15 v  (12) v rm nogen rusk (04) vsv m blandet luft (08) vsv stiv m overtrukken luft 

(16) nv rm driveskyer (20) nv b driveskyer (24) nv laber driveskyer 

(K) mildt vejr med regn og solskin 

 7,5 
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16 ssv  (12) ssv laber klar luft (04) vnv laber rimfrost (08) vnv liden laber rimfrost (16) 

s b stribet luft (20) s m blandet luft driveskyer (24) s m blandet luft driveskyer 

(K) mildt vejr og solskin. Morville viste mig et smukt vejkort herfra til Fredens-

borg. Min kone fik ny medicin og dråber for vattersot. 

 8,5 

17 sv  (12) sv b diset luft driveskyer (04) s b blandet luft driveskyer (08) sv b blandet 

luft driveskyer (16) nv m blandet luft driveskyer (20) nv m blandet luft 

driveskyer (24) nv b driveskyer 

(K) solskin, lummervarmt og et stænk regn. Kørt tur til Frederiksberg med min 

kone. 

Elstrup på Als: ”sået havre” 

10,5 

18 nnø  (12) nnø laber diset stribet luft (04) nnv b driveskyer (08) nnv laber b stribet luft 

(16) nnø laber diset stribet luft (20) nnø laber diset luft (24) ø laber klar luft  

(K) solskin og kølig luft. Kørt med min kone og jfr. Hansen. Tode besøgte og 

gav mig ”Sundhedstidende”. 

 7,5 

19 ssø  (12) ssø stiv m klar luft (04) øsø b klar luft (08) ssø stiv m klar luft (16) ssø stiv 

m klar luft (20) øsø frisk m klar luft (24) ssø b klar luft 

(K) solskin, blæst og kold luft. Jeg fik ondt i brystet og blev derfor hjemme. 

 5,5 

20 s  (12) s laber diset luft (04) s laber b flov luft (08) s laber b flov luft (16) s ll 

blandet luft (20) sv ll nogen rusk (24) sv ll nogen regn 

(K) solskin og mildt vejr. Hr. Møller betjente min kære kone og mig hjemme i 

huset med den hellige nadver.   

 7,5 

21 s  (12) s laber b blandet luft (04) vsv liden laber nogen regn (08) ssø laber b 

blandet luft (16) s laber blandet luft (20) s laber blandet luft (24) s laber blandet 

luft 

(K) overtrukken himmel og mildt forårsvejr. Guldbergs lille søn Jacob dør. 

 9,5 

22 sv  (12) sv laber b blandet luft (04) s liden laber blandet luft (08) ssv laber blandet 

luft (16) ssv laber blandet luft (20) ssv laber blandet luft (24) ssv laber blandet 

luft 

(K) overtrukken himmel med mild luft. Herskabets rejse (til Fredensborg) ud-

sættes, fordi kronprinsen fik flodfeber i nat. Biskop Harboe besøgte og gav mig 

det kreolske nye testamente. I Helliggejst kirke, hvor frk. Langebeck blev kon-

firmeret. 

10,0 

23 sv  (12) sv laber blandet luft (04) sv laber blandet luft (08) sv laber tåget (16) ssv 

mest stille blandet luft (20) ssv mest stille blandet luft (24) ssv mest stille 

10,0 
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blandet luft 

(K) overtrukken himmel med mild luft 

Stavnsholt: ”vi skuffede engen for ukrudt og fangede en lærkeunge, der var 

udruget i dette forår og allerede flyvefærdig” 

24 ssv  (12) ssv liden laber blandet luft driveskyer (04) sv laber blandet luft (08) vsv 

liden laber nogen rusk (16) var laber b blandet luft (20) s laber b med rusk (24) 

ssv liden laber blandet luft driveskyer  

(K) mild luft med solskin. Kørt med min kone ud af Nørreport og ind ad Ves-

terport. 

Stavnsholt: ”sået havre” 

11,0 

25 var  (12) var laber mest regn (04) var laber blandet luft driveskyer (08) ønø laber 

mest regn (16) var mest stille blandet luft (20) var mest stille blandet luft (24) 

var mest stille blandet luft 

(K) regnvejr og vandkoldt 

 6,5 

26 ø  (12) ø liden laber blandet luft (04) ønø laber blandet luft (08) ønø laber blandet 

luft (16) øsø liden laber blandet luft (20) ø laber driveskyer (24) ø laber 

driveskyer 

(K) vandkoldt med sol indimellem. Indtog rabarberpulver og blev hjemme. 

 6,0 

27 nø  (12) nø laber klar luft (04) ønø laber b driveskyer (08) ønø laber b stribet luft 

(16) sø laber klar luft (20) øsø laber klar luft (24) øsø laber klar luft 

(K) solskin og kold blæst. I societetet. 

 5,0 

28 nnø  (12) nnø liden laber klar luft (04) ønø laber klar luft (08) ønø laber klar luft (16) 

ø laber klar luft (20) ø laber klar luft (24) ø laber klar luft 

(K) solskin og kold blæst. Fru Hansen var hos min kone, som er meget dårlig. 

 5,0 

29 øsø  (12) øsø ll klar varm luft (04) ø b klar luft (08) ø laber klar luft (16) ssø liden 

laber diset varm luft (20) øsø laber klar luft (24) øsø laber klar luft 

(K) solskin og kølig luft 

 8,0 

30 ø  (12) ø laber b stribet luft (04) sø laber klar luft (08) ø laber b stribet luft (16) sø 

b diset stribet luft (20) sø m diset stribet luft (24) sø b diset blandet luft 

(K) solskin og kølig luft. Kørt tur med min kone til Frederiksberg. 

 8,0 
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April 1781 

Temperatur: 6,0 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 

 vind tryk  

Maj 1781 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Søeridderen” til ankers mellem Tre-

kroner og Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1 øsø  (12) øsø laber b blandet luft driveskyer (04) øsø b blandet luft (08) sø b blandet 

luft (16) sø b blandet luft driveskyer (20) øsø b blandet luft (24) øsø b blandet 

luft 

(K) solskin og kølig luft 

 8,0 

2 ssø  (12) ssø laber diset varm luft (04) sø laber blandet luft (08) sø laber blandet luft 

(16) ssø laber diset luft (20) ø laber diset luft (24) sø laber diset luft 

(K) solskin og varmt  

Elstrup på Als: ”sået byg” 

12,0 

3 ssø  (12) ssø laber b diset luft (04) øsø laber diset luft (08) sø laber diset luft (16) 

nnv b blandet luft (20) nnv b blandet luft (24) vnv laber nogen regn 

(K) solskin og lummervarmt. Junge, fru Hielmstierne og Rosencrone besøgte 

om formiddagen. Fru Rheder og Jacobi samt Rotbøll og provst Hvid besøgte om 

eftermiddagen. 

14,0 

4 nnv  (12) nnv b regn (04) nnv laber nogen regn (08) nnv laber tyk luft (16) nnv b 

nogen regn (20) nø b nogen regn (24) sø laber blandet luft 

(K) overtrukken himmel og småregn. Herskabet rejste (til Fredensborg). 

10,0 

5 nø  (12) nø m tyk luft (04) sø laber blandet luft (08) ssø laber blandet luft (16) sø m 

tyk luft (20) nø m blandet luft (24) v b blandet luft 

(K) regn og sne om natten, siden overtrukken himmel 

 5,0 

6 nv  (12) nv b blandet luft (04) vsv b blandet luft (08) nv b blandet luft (16) nv b 

driveskyer (20) nv b driveskyer (24) nv laber blandet luft 

(K) solskin, driveskyer og kold blæst 

 6,0 
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7 nv  (12) nv b kold luft driveskyer (04) nv b driveskyer (08) nv b driveskyer (16) nnv 

m driveskyer (20) nnv m driveskyer (24) var b driveskyer 

(K) nattefrost, solskin og skarp kulde 

 3,5 

8 ssv  (12) ssv laber b driveskyer (04) ø laber driveskyer (08) ssø laber stribet luft (16) 

ssv b blandet luft (20) ssv b blandet luft (24) s b blandet luft 

(K) nattefrost, solskin og skarp kulde 

 4,5 

9 øsø  (12) øsø laber blandet luft driveskyer (04) ssø b blandet luft (08) ssø b blandet 

luft (16) øsø laber blandet luft (20) øsø laber b driveskyer (24) øsø laber b 

driveskyer 

(K) mildt vejr med solskin og tynde skyer. Spadseret i Kongens Have. 

Stavnsholt: ”den 9., 10. og 12. maj såede vi byg” 

 9,0 

10 øsø  (12) øsø b klar luft (04) øsø laber b stribet luft (08) øsø laber b stribet luft (16) 

øsø stiv m stribet luft (20) øsø rm blandet luft (24) øsø rm blandet luft 

(K) solskin og kold blæst 

Elsmark på Als: ”sået byg” 

 7,0 

11 sø  (12) sø rm kold luft med rusk (04) sø rm grå luft (08) sø rm med rusk (16) øsø 

laber blandet luft (20) øsø laber nogen rusk (24) øsø laber med rusk  

(K) regnvejr og kulde. Min kone gav professor Saxtorph (JER hendes læge) den 

gulddåse, som jeg fik af det asiatiske kompagni. Brev fra Guldberg om at skaffe 

enkedronningen en russisk grammatik og ordbog.  

 5,0 

12 stille  (12) stille nogen regn (04) sø laber blandet luft (08) sø laber blandet luft (16) sv 

laber grå luft (20) sv laber grå luft (24) s laber grå luft 

(K) mildt regnvejr 

 7,0 

13 sø  (12) sø laber klar luft (04) sø laber nogen regn (08) ssø laber grå luft (16) s laber 

stribet luft (20) ssv laber stribet luft (24) sv laber driveskyer 

(K) solskin og mildt vejr. I Helliggejst kirke til højmesse, hvor en norsk student 

prædikede ”en mat og søvnig tale”. 

10,0 

14 sø  (12) sø laber klar luft (04) s liden laber driveskyer (08) ssø liden laber flov luft 

(16) sø b klar luft (20) sø laber skybanke i nv (24) sø laber skybanke i nv 

(K) solskin og mildt vejr. Spadseret et øjeblik i Kongens Have. Om eftermid-

dagen besøg af fru Rheder, kammerherre Suhm og frue. Jfr. Hansen spiste her til 

middag og aften. 

12,0 

15 s  (12) s laber b stribet luft (04) ssø laber stribet luft (08) sø laber stribet luft (16) 10,0 



 26 

sø b stribet luft (20) sø laber stribet luft (24) ssø liden laber diset stribet luft 

(Fredensborg) solskin og kølig vind. Rejst til Fredensborg og spist ved taflet om 

aftenen. 

16 nnø  (12) nnø laber diset stribet luft (04) var ll diset stribet luft (08) nø mest stille 

stribet luft (16) nø liden laber blandet luft driveskyer (20) nnø laber blandet luft 

(24) n laber grå luft 

(K) mildt vejr og overtrukken himmel. Spadseret i slotshaven og hørt gøgen for 

første gang. Rejst til byen. 

11,0 

17 ønø  (12) ønø b blandet luft (04) var mest stille med regn (08) ø laber blandet luft 

driveskyer (16) ønø m blandet luft (20) ønø stiv m skyet luft (24) ønø m 

opklarende luft 

(K) overtrukken himmel og kold blæst 

 8,5 

18 øsø  (12) øsø m klar luft (04) ønø b klar luft (08) ønø m klar luft (16) øsø m stribet 

luft (20) sø m stribet luft (24) sø laber stribet luft 

(K) solskin og kold blæst. Min kone fik et klyster, som ikke virkede. 

 8,0 

19 sø  (12) sø laber b flov luft (04) sø laber stribet luft (08) ssø laber stribet luft (16) 

ssø laber blandet luft driveskyer (20) ssø laber blandet luft driveskyer (24) sø 

laber blandet luft driveskyer 

(K) solskin og kold blæst. Fru Thurah og fru Rheder besøgte om eftermiddagen. 

 8,5 

20 sø  (12) sø laber klar luft (04) ø liden laber driveskyer (08) ø liden laber driveskyer 

(16) s laber b skyet luft (20) s laber b torden og regn (24) s laber driveskyer 

(K) solskin og varmt, om eftermiddagen tordenregn. Min kone fik behandling i 

aftes og sov derpå roligt den hele nat, men syntes at hun helst ville blive liggen-

de. Om eftermiddagen fik hun feber. 

14,0 

21 nv  (12) nv b klar luft (04) nv laber b driveskyer (08) vnv laber b klar luft (16) nnv 

stiv m klar luft (20) nnv b klar luft (24) nv laber klar luft 

(K) solskin og varmt med blæst 

13,0 

22 nø  (12) nø rm driveskyer (04) vnv laber stribet luft (08) nv laber stribet luft (16) 

nnø m driveskyer (20) nnv m driveskyer (24) nv laber driveskyer 

(K) solskin og kold blæst 

 9,5 

23 nnv  (12) nnv stiv m driveskyer (04) vnv laber driveskyer (08) nø rm driveskyer (16) 

nø rm driveskyer (20) nø rm driveskyer (24) nnø m driveskyer 

(K) nattekulde, solskin og kold blæst. Ane fik feber. 

 8,0 
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24 nnø  (12) nnø b driveskyer kold luft (04) nnø b driveskyer (08) nnø b driveskyer (16) 

nnø b stribet luft (20) nø laber b skyet kold luft (24) var laber b skyet kold luft 

(K) nattekulde, solskin og kold blæst 

 7,5 

25 vnv  (12) vnv laber b diset flov luft (04) v laber b skyet kold luft (08) vnv laber skyet 

kold luft (16) nv laber b flov luft (20) nv liden laber diset stribet luft (24) v laber 

driveskyer 

(K) overtrukken himmel, siden solskin 

 9,0 

26 vsv  (12) vsv laber stribet luft (04) v laber driveskyer (08) v laber driveskyer (16) vsv 

laber klar luft (20) nv laber klar luft (24) var laber kold luft 

(K) solskin, driveskyer og kold luft 

 8,5 

27 s  (12) s laber driveskyer (04) ø laber driveskyer (08) øsø laber klar luft (16) s 

laber driveskyer (20) ssv laber grå luft (24) sv laber grå luft 

(K) solskin og kølig blæst 

 9,0 

28 nnv  (12) nnv b blandet luft driveskyer (04) vnv laber skyet luft (08) nv laber skyet 

luft (16) nnv stiv m klar luft (20) nnv b klar luft (24) nnv laber stribet luft 

(K) solskin og mildt vejr 

11,0 

29 nnv  (12) nnv stiv m stribet luft (04) nnv laber stribet luft (08) nnv laber stribet luft 

(16) nnv rm stribet luft (20) vnv laber tyk diset luft (24) vnv laber tyk diset luft 

(Fredensborg) solskin og blæst. Rådmand Voltelen overbragte mig et brev fra 

sin fader og viste mig to indsvøbte ting, som skulle være en stok med guldknap 

og et guldur, jeg gav ham det hele tilbage. Rejst til Fredensborg med et beklemt 

hjerte. Oh gud, tilgiv mig min skrøbelighed og kom mig til hjælp. Tænk på at 

jeg er affældig, ja støv og aske. Spist om aftenen ved taflet. Herskabet spiste om 

middagen på Marienlyst. 

11,0 

30 nv  (12) nv stiv rm diset blandet luft (04) vnv b stribet luft (08) vnv m stribet luft 

(16) nnv m driveskyer (20) nv laber diset luft (24) nv laber diset luft 

(K) solskin og blæst. Spadseret i slotshaven. Rejst staks efter statsrådet, spist 

hos Rheders på Ørholm og kom hjem kl. 19. Skov blev klokker ved Helliggejst 

kirke. 

10,0 

31 vnv  (12) vnv laber diset stribet luft (04) v laber diset luft (08) v laber diset luft (16) 

nv b diset blandet luft (20) nv laber lidt regn (24) nv laber blandet luft 

(K) solskin og varmt. Min kone blev efter forlangende tappet af Callisen og kom 

af med meget vand, men fik ingen lindring. 

14,0 
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Maj 1781 

Temperatur: 9,1 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juni 1781 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Søeridderen” til ankers mellem Tre-

kroner og Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1 nnv  (12) nnv b diset med driveskyer (04) nv laber b blandet luft (08) nv laber b 

blandet luft (16) nnv b diset stribet luft (20) nnv laber b diset blandet luft (20) 

regn (24) v laber b regn 

(K) solskin, varmt og blæst 

15,0 

2 øsø  (12) øsø ll blandet luft (04) sv laber regn (08) v laber skyet luft (16) nøl l 

driveskyer (20) nnø laber driveskyer (24) nnø laber driveskyer 

(K) solskin og varmt med regn om morgenen. Læst Kammerets forordning om 

fællesskabets ophævelse. 

15,0 

3 sø  (12) sø laber driveskyer (04) var mest stille blandet luft (08) sø laber driveskyer 

(16) ssv laber driveskyer (20) vsv laber driveskyer (24) sv laber driveskyer 

(K) solskin, blæst og regnskyer 

14,5 

4 sø  (12) sø laber blandet luft driveskyer (04) var laber blandet luft (08) sø laber 

blandet luft (16) sø stiv b blandet luft (20) sø laber b skyet luft (24) øsø laber 

driveskyer 

(K) solskin og blandet luft 

14,5 

5 s  (12) s laber driveskyer (04) sø laber driveskyer (08) sø laber driveskyer (16) ssv 

laber driveskyer (20) ssv liden laber klar luft (24) ssv liden laber klar luft 

(K) solskin, blæst og varmt. Schow refererede for mig i Kancellikollegiet, fordi 

min kone havde været så slet om natten. 

16,0 

6 s  (12) s laber b stribet luft (04) s laber klar luft (08) ssø laber klar luft (16) s laber 

stribet luft (20) ønø liden laber blandet luft (24) ø laber blandet luft 

14,0 
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(K) solskin og blæst. Murermester Delff fra Gothersgade forespurgte, om jeg 

ville sælge Nærum. Jeg udsatte beslutningen herom. 

7 øsø  (12) øsø frisk m skyet luft (04) øsø b blandet luft (08) sø b blandet luft (16) øsø 

rm grå luft (20) sø rm lidt regn (24) ø m regn 

(K) kølig luft og overtrukken himmel. Provst Hviid var her (JER for at tale med 

Luxdorphs kone). 

13,0 

8 n  (12) n laber b regn (04) ønø m regn (08) nø b regn (16) nnø m skyet luft (20) 

nnø b blandet luft driveskyer (24) nnø b blandet luft driveskyer 

(K) bestandig regn. Kammerherre Beringskiold bliver sat i Kastellet under 

streng bevogtning. 

12,0 

9 nø  (12) nø laber diset stribet luft (04) nø laber b driveskyer (08) nø laber b diset 

stribet luft (16) nø laber stribet luft (20) sv liden laber klar luft 

(K) solskin og sommervarmt. Spadseret om eftermiddagen i Kongens Have. 

16,5 

10 ssv  (12) ssv laber driveskyer (04) ssv laber driveskyer (08) ssv laber driveskyer (16) 

s laber driveskyer (20) s laber driveskyer (24) s laber driveskyer 

(K) solskin og varmt. Jfr. Hansen var her middag og aften og blev om natten. 

18,0 

11 var  (12) var liden laber stribet luft (04) sv laber klar luft (08) sv laber klar luft (16) n 

laber klar luft (20) n laber klar luft (24) n laber klar luft 

(K) solskin og varmt 

18,0 

12 nnø  (12) nnø ll klar luft (04) var laber klar luft (08) s laber klar luft (16) sø ll klar luft 

(20) øsø ll klar luft (24) øsø ll klar luft 

(K) solskin og varmt. Provst Hvid var her, og fru Rheder, og Suhm og frue. Jfr. 

Hansen blev her om dagen og natten. 

18,0 

13 nø  (12) nø liden laber diset varm luft (04) øsø ll klar luft (08) ø liden laber stribet 

luft (16) var mest stille diset luft (20) øsø laber diset luft (24) ø laber diset luft 

(K) solskin og varmt. Provst Hvid var her. Fru Hansen, hr. Vogelius og Suhm 

samt fru Hielmstierne besøgte. 

20,0 

14 ø  (12) ø laber diset blandet luft (04) ø liden laber diset blandet luft (08) sø liden 

laber diset blandet luft (16) ø laber b tyk diset luft (20) ø laber b tyk diset luft 

(24) ø laber b tyk diset luft 

(K) overtrukken himmel. I morges kl. 7,30 kaldte Gud min kære kone til sig. 

Netop på vores bryllupsdag. Hun beholdt sin fornuft og en forunderlig tålmo-

dighed lige til det sidste. Enkedronningen og Guldberg kondolerede. Fru Hielm-

stierne tog sig efter min kones ønske af begravelsen, fru Hansen klædte hende. 

16,0 
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15 sø  (12) sø laber b tyk diset luft (04) ø laber b tyk diset luft (08) ø laber b tyk diset 

luft (16) øsø frisk m tyk diset luft (24) sø frisk m tyk diset luft 

(K) solskin og blæst. Min kones lig bliver lagt i den anbragte kiste. Lånt 600 rdl. 

af fru Kløcker (til begravelsen). 

17,0 

16 ssø  (12) ssø laber diset varm luft (04) sø frisk m tyk diset luft (08) øsø laber b tyk 

diset luft (16) sø laber b tyk diset luft (20) sø b tyk diset luft (24) sø b tyk diset 

luft.  

(K) solskin og overtrukken himmel. Fru Hielmstierne, som jeg gav den lille 

emaljerede gulddåse med diamanter, besøgte. Bagger besøgte og fortalte, at de 

Coningh ville købe min gård i Nærum. 

20,0 

17 sø  (12) sø laber driveskyer (04) ø m tyk diset luft (08) ø m tyk diset luft (16) ssø 

laber b driveskyer (20) øsø laber b driveskyer (24) øsø laber driveskyer 

(K) solskin og varmt. Fru Hielmstierne og biskop Harboe kondolerede. Suhm 

besøgte for at kondolere mig fra kongen og enkedronningen, der spurgte til mig. 

19,0 

18 nø  (12) nø liden laber med rusk (04) sø liden laber blandet luft (08) var mest stille 

nogen rusk (16) nø laber tyk diset luft (20) stille diset luft (24) stille diset luft 

(K) solskin, varmt og et stænk regn 

16,5 

19 nø  (12) nø laber diset varm luft (04) n liden laber diset luft (08) n liden laber diset 

luft (16) nnø laber b diset stribet luft (20) nnø laber diset stribet luft (24) n laber 

diset stribet luft 

(K) solskin og varmt 

20,0 

20 nnø  (12) nnø laber b stribet luft (02) fugtig tåge (04) nnv laber driveskyer (08) nnv 

laber b flov luft (16) n laber b diset varm luft (20) n laber b diset varm luft (24) 

n laber diset luft 

(K) solskin og varmt. Min salige kone blev båret ned fra vores lejlighed og lagt i 

den yderste kiste i værtens stue. 

18,0 

21 ønø  (12) ønø liden laber diset varm luft (04) nø laber diset luft (08) nnø laber diset 

luft (16) nnv laber diset luft (20) nv laber diset luft (24) var laber diset luft 

(K) solskin og varmt. Fru Hielmstierne og fru Hansen delte hendes tøj efter min 

salig kones ønske. 

20,0 

22 s  (12) s stille og laber diset varm luft (04) ø liden laber blandet luft (08) sø liden 

laber blandet luft (16) s liden laber diset luft (20) sv ll diset luft (24) s liden laber 

diset luft 

(K) solskin og varmt. Det siges, at en stor engelsk koffardiflåde skal være taget 

21,0 
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af hollænderne. 

23 var  (12) var laber diset luft (04) s laber diset luft (08) s laber diset luft (16) var laber 

diset luft (20) v laber diset luft (24) v laber diset luft 

(Nærum) solskin og varmt. Min velsignede salige kones legeme blev nedsat i 

min begravelse, hvor hendes to brødre står, i Runde kirke, tæt på min salige 

moders lig. Begge var de boliger for de ædleste og kæreste sjæle. Følget var: 1. 

jeg og Guldenskiold, 2. provst Vieth og Benzon, 3. Guldencrone og Fuglede, 4. 

Christian Osten og Kløcker. Rejst om eftermiddagen til Nærum. 

19,0 

24 v  (12) v laber blandet luft (04) v laber overtrukken luft (08) v laber blandet luft 

(16) vnv laber diset luft (20) vnv laber diset luft (24) vnv laber diset luft 

(Nærum) mildt vejr og overtrukken himmel. I Søllerød kirke. 

17,0 

25 nø  (12) nø laber driveskyer (04) nø laber driveskyer (08) nø laber driveskyer (16) ø 

laber diset luft (20) ø laber diset luft (24) ø laber diset luft 

(K) mildt vejr og overtrukken himmel, siden solskin 

15,0 

26 sø  (12) sø laber diset luft (04) øsø laber diset luft (08) sø laber diset luft (16) sø 

liden laber driveskyer (20) nnø laber driveskyer (24) nnø laber driveskyer 

(Fredensborg) mildt vejr og overtrukken himmel, siden solskin. Enkedronningen 

havde en opsvulmet hals. 

Spydeberg i Norge: ”ingen regn fra den 15. maj til den 3. juli. Den 26. juni var 

det 32 grader C.” 

15,0 

27 ssø  (12) ssø ll diset varm luft (04) nø liden laber diset luft (08) sø liden laber klar 

luft (16) s liden laber diset luft (20) v liden laber diset luft (24) v liden laber 

diset luft 

(K) solskin og stærk hede. Spadseret i slotshaven. 

22,0 

28 var  (12) var mest stille diset varm luft (04) var mest stille diset luft (08) var mest 

stille diset luft (16) ssv laber stribet luft (20) v laber diset blandet luft (24) v 

laber diset blandet luft 

(K) solskin og varmt. Skov var her og gik bedrøvet bort, fordi hans moder er 

syg. Han er ikke at fortænke deri, skønt hun er 78 år. 

20,0 

29 nnv  (12) nnv frisk m blandet luft driveskyer (04) vnv laber b diset stribet luft (08) 

nnv frisk b diset stribet luft (16) nnv rm blandet luft driveskyer (20) vnv stiv m 

blandet luft driveskyer (24) vnv stiv m blandet luft driveskyer 

(K) solskin og varmt 

17,0 

30 nnv  (12) nnv stiv rm driveskyer (04) nnv stiv rm driveskyer (08) nnv stiv rm 15,0 
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driveskyer (16) nnv stiv rm driveskyer (20) nv m driveskyer (24) nv b 

driveskyer  

(Nærum) solskin, blæst og driveskyer. Flyttet med hele min husholdning til 

Nærum. Jomfru Hansen rejste med. 

 

 

Juni 1781 

Temperatur: 17,1 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juli 1781 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Søeridderen” til ankers mellem Tre-

kroner og Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observa-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1 s  (12) s liden laber regnbyger (04) vnv laber beskyet luft (08) vnv laber nogen 

regn (16) v laber diset luft og driveskyer (20) var mest stille diset luft og 

driveskyer (24) var mest stille diset luft driveskyer  

(N) mild regn og siden solskin og varmt. I Søllerød kirke. Sendt roser til 

(enke)dronningen deriblandt en tyrkisk og adskillige dobbelte gule. 

16,0 

2 ssø  (12) ssø laber diset stribet luft (04) nnv liden laber diset luft (08) stille tåget luft 

(16) øsø laber diset stribet luft (20) sv laber diset stribet luft (24) ssv laber diset 

luft driveskyer 

(K) stærk tåge, siden solskin og varmt. Et par tordenskrald og tæt regn om 

aftenen. Engen blev slået. 

16,5 

3 sv  (12) sv laber diset luft driveskyer (04) sv laber diset luft driveskyer (08) ssv 

laber diset luft driveskyer (16) sv laber driveskyer (20) sv ll diset luft (24) v ll 

klar luft 

(N) solskin og stærk varme 

21,0 

4 øsø  (12) øsø laber tordenluft, regnbyger med hagl (04) var ll klar luft (08) ønø laber 

tordenluft, regnbyger med hagl (16) var laber driveskyer (20) vsv laber 

driveskyer (24) vsv laber driveskyer 

21,0 
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(N) solskin og varmt med stærk torden og regn 

5 ssv  (12) ssv laber driveskyer (04) sv laber driveskyer (08) ssv laber driveskyer (16) 

v laber driveskyer (20) stille driveskyer (24) stille driveskyer 

(N) solskin og varmt. Ekspederet den norske post. Spadseret med jfr. Hansen til 

cascaden. 

19,0 

6 sø  (12) sø ll driveskyer (04) stille driveskyer (08) øsø ll driveskyer (16) ssv ll 

driveskyer (20) sø ll driveskyer (24) ø ll driveskyer 

(K) solskin og varmt. Spist til middag på Sølund (ved Springforbi) hos fru 

Hielmstierne med fru Rosencrone og frøken Finckenhagen. 

19,0 

7 ssø  (12) ssø laber nogle driveskyer (04) ønø liden laber driveskyer (08) nø liden 

laber stribet luft (16) sø laber stribet luft (20) s laber klar luft (24) s laber klar 

luft 

(N) solskin og varmt. Været hos Wiedewelt og beset urnen. Sat høet i to stakke, 

jeg får kun halvparten af i fjor. 

19,5 

8 ssø  (12) ssø laber tordenluft regnbyger (04) ssø laber b diset luft (08) sø b tyk diset 

luft (16) s liden laber tyk diset luft (20) s liden laber driveskyer (24) s liden 

laber driveskyer 

(N) solskin og overtrukken himmel og et stænk regn. I Søllerød kirke. Om efter-

middagen med jomfru Hansen, Mette og mester Johan i Skyttehaven for at bese 

den nye dæmning. 

17,0 

9 s  (12) s mest stille diset luft (04) ssø ll til sidst tåget (08) ssø ll tåget luft (16) ø ll 

nogen regn (08) stille regnbyger (24) stille driveskyer 

(K) stærk dug, overtrukken himmel og regnbyger 

15,0 

10 ssv  (12) ssv b driveskyer (04) v liden laber driveskyer (08) sv liden laber driveskyer 

(16) ssv laber regnbyger (20) sv laber regnbyger (24) sv laber driveskyer 

(Fredensborg) solskin, varmt og tordenskyer, regnbyger undervejs på køreturen 

til Fredensborg. Mossencrone, som ville købe Nærum, døde i nat. 

17,0 

11 sv  (12) sv liden laber regnbyger (04) v laber driveskyer (08) v liden laber 

regnbyger (16) ssv laber regnbyger (20) v laber regnbyger (24) v laber 

regnbyger.  

(N) solskin og regn. Geheimeråd Bülow fortalte mig, at 24 gårde var nedbrændt 

i Vordingborg. 

15,0 

12 v  (12) v m beskyet luft (04) v laber regnbyger (08) v b blandet luft driveskyer (16) 

vsv m beskyet luft (20) vsv b nogen rusk (24) vsv b noget rusk 

14,5 
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(N) solskin, tykke regnskyer og blæst. Sendt Maren med roser til Fredensborg. 

13 vnv  (12) vnv b stadig regn (04) v m grå luft (08) v m regnbyger (16) vnv stiv rm 

regnbyger (20) vnv b driveskyer (24) vnv b driveskyer 

(K) om formiddagen regn, om eftermiddagen solskin. Torkelin talte mine bøger, 

970 folianter, 2527 kvarter, oktaver og 12 er 8606, i alt ca. 12.103. 

14,0 

14 vnv  (12) vnv b driveskyer (04) v laber driveskyer (08) v laber b blandet luft 

driveskyer (16) vnv laber driveskyer (20) v laber beskyet luft (24) v laber rusk 

(N) solskin og driveskyer. Rejst til Nærum til middag. Kaptajn Junge kom på 

besøg og lånte mig 400 rdl. til at betale Rahbeck. 

16,0 

15 nv  (12) nv laber beskyet luft (04) nnv laber blandet luft (08) nnv laber blandet luft 

(16) nv laber beskyet luft (20) nnv laber til sidst regn (24) nnv laber regn 

(N) overtrukken himmel. I Søllerød kirke. Bedt for prinsessens svangerskab. 

15,5 

16 vnv  (12) vnv b driveskyer (04) nv laber regnbyger (08) v laber driveskyer (16) nv 

tordenvejr og haglbyger (20) nnv laber driveskyer (24) nnv laber driveskyer 

(K) solskin, torden og regn 

17,0 

17 vnv  (12) vnv b driveskyer (04) vnv laber driveskyer (08) vnv laber med torden (16) 

vnv m små regnbyger (20) nv m driveskyer (24) nv laber driveskyer 

(K) solskin og regnbyger. Rejst om middagen til Nærum med Niels Brun. 

14,5 

18 nv  (12) nv liden laber regnbyger (04) var laber regnbyger (08) nv laber regnbyger 

(16) nnø laber b driveskyer (20) nø liden laber driveskyer (24) nø liden laber 

driveskyer 

(K) solskin og regnbyger. Formentlig varer dette vejr måneden ud, da det ikke 

regnede før St. Hans dag. 

13,5 

19 nnø  (12) nnø laber driveskyer (04) ønø ll driveskyer (08) nø ll driveskyer (16) nnø 

laber driveskyer (20) nnø laber driveskyer (24) nnø liden laber driveskyer 

(N) solskin, blæst og torden og regn langt borte. Indkørt høet, tre store læs. 

Lavet fortegnelse over Nærums dokumenter. Staffeldt besøgte. 

14,5 

20 stille  (12) stille nogle driveskyer (04) ø laber klar luft (08) øsø laber klar luft (16) nø 

liden laber driveskyer (20) stille driveskyer (24) stille driveskyer 

(K) solskin og varmt. Rejst med Niels Brun til byen. 

18,0 

21 nv  (12) nv m blandet luft driveskyer (04) v laber b blandet luft driveskyer (08) v b 

blandet luft driveskyer (16) vnv stiv m diset blandet luft (20) vnv stiv m diset 

blandet luft (24) vnv laber torden, lynild og regnbyger 

17,0 
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(N) solskin og varmt med tordenskyer og blæst, om aftenen stærk torden 

22 nnv  (12) nnv m driveskyer (04) v laber torden, lynild og regnbyger (08) nnø stiv m 

driveskyer (16) nnv b blandet luft (20) nv laber regnbyger (24) n laber 

regnbyger 

(N) om morgenen endnu torden og hagl, siden solskin og uroligt vejr. Tordenen 

har i går i København dræbt en kone og antændt et hus i Peter Huitfeldts stræde. 

15,0 

23 n  (12) n stiv m driveskyer (04) n laber regnbyger (08) nv laber små regnbyger 

(16) nv rm regnbyger (20) nv n regnbyger (24) nnv laber driveskyer 

(K) himlen fuld af regnskyer. Jeg giver 16 rdl. for at høste høet i Skyttevænget, 

og det bliver kørt hjem. Ved eftergræsningen venter jeg 10 læs. Rejst til byen 

med jomfru Hansen og Mette, som drog tilbage med tøjet fra Blegdammen. 

15,0 

24 nv  (12) nv b regnbyger (04) nnv b regnbyger (08) nv b regnbyger (16) vnv stiv b 

driveskyer (20) vnv laber b driveskyer (24) nv laber driveskyer 

(Fredensborg) øsende regn om morgenen, siden solskin og blæst. Rejst til Fre-

densborg, spist om aftenen ved kongens taffel, hvor jeg sad ved prinsessen. 

Elstrup på Als: ”det sidste hø køres ind”  

14,0 

25 nv  (12) nv m driveskyer (04) vnv b driveskyer (08) nv b driveskyer (16) vnv m 

driveskyer (20) vnv b driveskyer (24) vnv b stribet luft 

(N) blæst og driveskyer. Spadseret et øjeblik i slotshaven. 

14,5 

26 var  (12) var laber driveskyer (04) vnv laber driveskyer (08) vnv laber driveskyer 

(16) ssø laber grå luft (20) vsv laber grå luft (24) v laber grå luft 

(N) solskin og mildt med skyer og et par tordenslag. Mine folk blev trakteret 

som sædvanligt efter min geburtsdag og var i Skyttehaven. 

16,0 

27 v  (12) v laber beskyet luft (04) vnv laber blandet luft driveskyer (08) vnv laber 

blandet luft driveskyer (16) vnv b driveskyer (20) vnv laber beskyet luft (24) 

vnv laber beskyet luft 

(K) solskin og mildt med skyer 

16,0 

28 vnv  (12) vnv m driveskyer (04) v laber b driveskyer (08) vsv laber b driveskyer (16) 

v b driveskyer (20) v b driveskyer (24) v laber driveskyer 

(K) solskin og mildt med skyer 

Elstrup på Als: ”høst af rug, høstet færdigt før 10. august” 

15,5 

29 vsv  (12) vsv laber b driveskyer (04) vsv laber driveskyer (08) vsv laber små 

regnbyger (16) vnv laber driveskyer (20) vnv laber driveskyer (24) nnv laber 

17,0 
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driveskyer 

(K) solskin, varmt og skyer 

30 nv  (12) nv laber b driveskyer (04) nv laber b driveskyer (08) nnv m driveskyer (16) 

nv laber diset stribet luft (20) stille diset luft (24) stille diset luft 

(K) solskin, varmt og skyer 

Elsmark på Als: ”høsten begyndte den 30. juli og endte den 12. august. 

Høstresultat: 35 traver rug, 44 traver havre, 8 traver blandsæd, 12 læs ærter og 

10 læs boghvede.” 

17,0 

31 sv  (12) sv laber diset luft (04) vnv liden laber diset luft (08) vnv liden laber diset 

luft (16) sv laber diset luft (20) sv laber diset luft (24) var liden laber diset luft 

(N) solskin, varmt og skyer. Rejst til middag med jfr. Hansen til Nærum. Gehei-

meråd Reisenstein køber Schäffergården i Jægersborg for 4.500 rdr., Brown 

Dronninggaard for 17.000 rdr. og (agent) Thalbitzer Rudegaard for 8.000 rdr. 

17,5 

 

 

Juli 1781 

Temperatur: 16,4 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 

 

 vind tryk  

August 1781 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Søeridderen” til ankers mellem Tre-

kroner og Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1 s  (12) s laber b diset luft (04) ssv liden laber diset luft driveskyer (08) ssv liden 

laber diset luft driveskyer (16) s laber b diset luft (20) s laber diset luft (24) s 

liden laber diset luft 

(N) solskin og stærk varme med blæst. Begge kinafarer er kommet i Sundet. 

Spist hos Schimmelmann på Sølund. 

19,0 

2 nv  (12) nv laber diset blandet luft (04) vnv liden laber driveskyer (08) nnø liden 

laber driveskyer (16) nnv laber blandet luft driveskyer (20) nnv laber blandet 

19,5 
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luft driveskyer (24) nnv laber blandet luft driveskyer 

(N) solskin og stærk varme med blæst. Gået med jomfru Hansen til den ned-

brændte Aggershvile. 

3 nv  (12) nv laber beskyet luft (04) nnv laber blandet luft driveskyer (08) n b nogen 

regn (16) nnv laber b sommetider regn (20) nv laber b sommetider regn (24) nv 

laber b blandet luft 

(K) regnvejr. Mejet rugen. Lavet udkast til mit testamente. 

16,0 

4 nnø  (12) nnø laber b driveskyer (04) nnø laber b driveskyer (08) nnø laber b 

driveskyer (16) nnø b driveskyer (20) nø b driveskyer (24) nø b klar luft 

(N) solskin, varmt og blæst. Spadseret op ad Søllerødvejen. 

17,0 

5 ønø  (12) ønø liden laber driveskyer (04) nø laber klar luft (08) ønø laber klar luft 

(16) øsø liden laber klar luft (20) øsø liden laber klar luft (24) øsø liden laber 

klar luft 

(N) solskin og stærk hede. I Lyngby kirke. Spist til middag hos Voltelens. Spad-

seret på Bildsteds bakke med Thulstrup og Hofgaard. 

20,5 

6 øsø  (12) øsø laber klar luft (04) øsø laber klar luft (08) øsø laber klar luft (16) øsø 

laber klar luft (20) øsø laber klar luft (24) øsø laber klar luft 

(K) solskin og stærk hede. Lange gennemlæste udkastet til mit testamente, hvor-

på jeg underskrev det og forseglede den som den var, og den gælder nu som 

original. 

22,0 

7 ø  (12) ø b klar luft (04) ønø laber driveskyer (08) ø laber klar luft (16) øsø m 

driveskyer (20) øsø m driveskyer (24) øsø m driveskyer 

(Fredensborg) solskin og stærk hede. Heskabet spiste i slotshaven, mens jeg 

spiste på mit kammer. Mejet byggen. Rugen bundet op, gav 5 traver og 11 neg 

efter 4 skæpper sæd. 

22,0 

8 øsø  (12) øsø laber driveskyer (04) sø frisk m tordenluft (08) øsø frisk m regnbyger 

(16) øsø laber diset stribet luft (20) øsø laber diset stribet luft (24) øsø laber 

diset stribet luft  

(N) solskin og siden tykke tordenskyer, om aftenen torden og lynild med især et 

stærkt slag. Spadseret om morgenen i slotshaven. 

21,0 

9 stille  (12) stille diset varm luft (04) ø liden laber blandet luft (08) ø liden laber 

blandet luft (16) ssø liden laber diset varm luft (20) s liden laber diset varm luft 

(24) s mest stille diset luft 

(N) overtrukken himmel. Kørt rugen ind. I går skal der have været mange hos 

20,0 
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Colbiørnsen for at se sig om. 

10 stille  (12) stille diset varm luft (04) ø mest stille diset luft (08) ønø ll diset luft (16) sø 

laber diset varm luft (20) ssø laber b diset stribet luft (24) ssø laber b diset 

stribet luft 

(N) solskin og varmt. Opbundet byggen, havde udsået 6 skæpper. Spist til mid-

dag på Sølund hos fru Hielmstierne. 

21,0 

11 ssø  (12) ssø ll diset varm luft (04) ssø liden laber flovet luft (08) ssø liden laber 

diset luft (16) s laber diset varm luft (20) ssv laber diset stribet luft (24) ssv mest 

stille diset stribet luft 

(N) solskin og varmt. Opbundet byggen, 9 traver efter 6 skæpper sæd. 

Elstrup på Als: ”kørt negene ind” 

21,0 

12 ssø  (12) ssø ll varm flovet luft (04) ssø ll stribet luft (08) s mest stille stribet luft 

(16) s liden laber diset varm luft (20) s liden laber blandet luft (24) mest stille 

tordenluft 

(N) solskin, stærk hede og torden langt borte. I Søllerød kirke. 

23,0 

13 s  (12) s b nogle driveskyer (04) mest stille stærk torden med regnbyger (08) sø 

laber driveskyer (16) ssø liden laber diset stribet varm luft (20) s mest stille 

overtrukken luft (24) s blandet luft med nordlys 

(K) om natten torden og regn, siden solskin og varmt 

Elstrup på Als: ”slået ærter” 

20,0 

14 vnv  (12) vnv laber blandet luft (04) vsv laber blandet luft (08) v laber blandet luft 

(16) var liden laber regnbyger (20) v liden laber regnbyger (24) v laber 

driveskyer 

(N) torden og lynild om natten, siden overtrukken himmel og tordenregn 

Elstrup på Als: ”kørt ærterne ind” 

18,0 

15 s  (12) s b diset stribet luft (04) ssv laber driveskyer (08) sv laber b driveskyer (16) 

s frisk b diset stribet luft (20) sø m diset stribet luft (24) var m stærke regnbyger 

(N) solskin og kølig blæst, om aftenen tordenregn. Rugen kørt ind. 

15,0 

16 sv  (12) sv b diset blandet luft (04) var m stærke regnbyger (08) v b driveskyer (16) 

vsv laber b driveskyer (20) ssv laber driveskyer (24) sv laber driveskyer 

(N) solskin og kølig blæst 

Tønder: ”meget stærk hede og torden siden den 23. juli” 

14,5 

17 vsv  (12) vsv stiv m driveskyer (04) v laber driveskyer (08) vsv b nogle driveskyer 13,5 



 39 

(16) vsv rm driveskyer (20) vsv m nogen regn (24) vsv b driveskyer  

(K) solskin med driveskyer og stærk og kold blæst 

18 v  (12) v laber driveskyer (04) vsv b driveskyer (08) vsv laber b driveskyer (16) sv 

m tykke driveskyer (20) v laber driveskyer (24) nv laber driveskyer 

(N) solskin og regn. Køerne i Dyrehaven blev brændemærket. 

13,5 

19 sø  (12) sø laber klar luft (04) var liden laber klar luft (08) sv liden laber klar luft 

(16) øsø laber overtrukken luft (20) øsø laber grå luft (24) øsø laber grå luft 

(N) stærk nattedug, solskin og varmt. I Søllerød kirke. 

16,5 

20 sø  (12) sø stiv m mest regn (04) øsø tordenluft (08) øsø torden og regnbyger (16) 

sv b driveskyer (20) sv laber blandet luft (24) s laber blandet luft 

(K) om natten torden og regn, siden stærk regn næsten hele dagen 

15,0 

21 nø  (12) nø b stadig regn (04) s liden laber nogen regn (08) s mest stille regn (16) nø 

rm regnbyger (20) nø stiv rm blandet luft (24) nø stiv rm blandet luft 

(Fredensborg) mest regnvejr. Rejst til Fredensborg. Spist ved kongens taffel om 

aftenen. 

14,0 

22 ssø  (12) ssø liden laber diset stribet luft (04) nø m klar luft (08) nø laber b klar luft 

(16) v b driveskyer (20) vnv b driveskyer (24) v laber driveskyer 

(N) solskin og køligt. Spadseret i slotshaven. 

14,0 

23 v  (12) v frisk m blandet luft (04) vsv b blandet luft driveskyer (08) vsv b blandet 

luft driveskyer (16) vnv rm blandet luft (20) vnv rm til sidst regn (24) nv laber 

tyk luft med rusk 

(N) solskin, blæst og stærke regnbyger. Suhm, Kraft og assessor Fridsch besøg-

te mig. Sidst Fridsch besøgte mig, havde han lige haft mæslinger, som jeg var 

ved at dø af. Nu var han blevet forlovet. 

13,0 

24 sø  (12) sø rm mest regn (04) ø b sommetider regn (08) øsø b mest regn (16) øsø 

stiv rm beskyet luft (20) sø stiv rm beskyet luft (24) sø stiv rm beskyet luft 

(K) blæst og kulde 

11,5 

25 ssø  (12) ssø rm driveskyer (04) ssø rm blandet luft driveskyer (08) ssø rm 

driveskyer (16) sø stiv m driveskyer (20) ssø m tordenluft (24) s laber stærk 

torden, lynild og regnbyger 

(N) solskin, blæst og varmt, om aftenen stærk torden og lynild 

15,0 

26 ssø  (12) ssø laber regnbyger (02,30) holdt tordenen op (04) vsv laber regnbyger (08) 

v laber nogen regn (16) nv b driveskyer (20) nv laber nogen regn (24) nv laber 

14,5 
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blandet luft   

(N) regnskyer og solskin. I Søllerød kirke. 

27 nv  (12) nv laber b driveskyer (04) vnv laber b blandet luft driveskyer (08) vnv laber 

b blandet luft driveskyer (16) v laber regn (20) v laber blandet luft (24) ssv laber 

mest regn 

(K) solskin, kølig luft og blæst  

14,0 

28 ssv  (12) ssv b driveskyer (04) s laber b nogen regn (08) sø b blandet luft driveskyer 

(16) vsv laber driveskyer (20) vsv laber tordenluft (24) vsv torden, lynild og 

regnbyger 

(N) solskin og lummervarmt 

Elstrup på Als: ”slået den sidste fodersæd, de regnrige veje hindrede os i at køre 

det ind før den 14. september” 

17,0 

29 vsv  (12) vsv stiv m blandet luft driveskyer (04) sv laber b blandet luft driveskyer 

(08) sv b driveskyer (16) sv m blandet luft driveskyer (20) vsv b driveskyer (24) 

vsv b driveskyer 

(N) solskin og lummervarmt, om aftenen blæst og regnbyger 

16,5 

30 v  (12) v laber driveskyer (04) v laber driveskyer (08) v laber driveskyer (16) vnv 

laber driveskyer (20) vnv laber driveskyer (24) vnv laber driveskyer 

(N) solskin og driveskyer. Lagt mine disputatser i orden. 

16,0 

31 var  (12) var liden laber nogle driveskyer (04) vnv laber driveskyer (08) vnv laber 

driveskyer (16) sø laber b driveskyer (20) sø laber b driveskyer (24) sø laber b 

driveskyer 

(K) solskin og klar luft. Rejst med Bartholin til byen. 

17,0 

 

August 1781 

Temperatur: 17,1 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 

 

 vind tryk  

September 1781 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Søeridderen” til ankers mellem Tre-

kroner og Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

1 s  (12) s laber driveskyer (04) ssø b driveskyer (08) ssø b driveskyer (16) ssø laber 

stribet luft (20) stille stribet luft (24) stille stribet luft 

(N) solskin og lummervarmt, her torden og regn. Rejst til Nærum om middagen. 

Begyndt på efterslætten. 

17,0 

2 nnø  (12) nnø liden laber diset stribet luft (04) nnø laber klar luft (08) nnø laber klar 

luft (16) nø liden laber tordenbyger, lynild og regn (20) nnø liden laber 

tordenbyger, lynild og regn (24) nnø liden laber tordenbyger, lynild og regn 

(K) solskin, mildt og stille. I Søllerød kirke. Kørt med jfr. Hansen i stærk torden, 

lynild og regn til Sølund. Spist dér til middag med Rosencrones, Suhms, Kraft, 

Nielsen og Holt og kørte siden i samme vejr til byen. 

17,0 

3 nø  (12) nø laber driveskyer (04) nnv laber nogen lynen (08) n laber blandet luft 

(16) vnv laber blandet luft (20) stille blandet luft (24) stille blandet luft 

(K) solskin, mildt og stille med tordenskyer. Amsel Wallich, en jøde på 86 år, 

besøgte mig. 

17,0 

4 s  (12) s liden laber tyk blandet luft (04) var liden laber blandet luft driveskyer (08) 

sø liden laber noget tåget (16) var mest stille stadig regn (20) nv liden laber 

driveskyer (24) n liden laber driveskyer 

(Fredensborg) solskin og varmt. Rejst til Fredensborg. Gjort kur overalt og gra-

tuleret (enke)dronningen. Om aftenen blev opført ”Den skønne Arsene”. 

16,5 

5 ø  (12) liden laber blandet luft (04) var liden laber driveskyer (08) nnø laber 

driveskyer (16) sø stiv m til sidst regn (20) sø rm regn (24) sø rm regn 

(N) solskin og driveskyer. Spist ved kongens taffel. 

16,0 

6 sø  (12) sø laber driveskyer (04) øsø stiv rm regnbyger (08) øsø stiv rm regnbyger 

(16) sv laber driveskyer (20) ssv laber diset stribet luft (24) ssv laber driveskyer 

(N) om morgenen stærk regn, fra ved middagstid solskin. Købt tørv for 11½ rdl. 

15,0 

7 sø  (12) sø laber driveskyer (04) sv laber nogen regn (08) sv laber driveskyer (16) 

ssv laber driveskyer (20) ssø liden laber driveskyer (24) ssø liden laber 

driveskyer 

(K) solskin og driveskyer 

15,0 

8 øsø  (12) øsø laber driveskyer (04) sø laber driveskyer (08) øsø laber driveskyer (16) 

sø laber driveskyer (20) øsø laber driveskyer (24) øsø laber driveskyer 

(N) solskin og driveskyer. Rejst til Nærum til middag. En af de dobbelte eddike-

15,5 
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roser er smukt udsprunget i bassinet. 

9 sø  (12) sø laber stribet luft (04) sø laber driveskyer (08) sø laber driveskyer (16) 

ssø liden laber driveskyer (20) ssø laber klar luft (24) ssø laber klar luft 

(N) solskin og driveskyer. I Søllerød kirke. Spist til middag og aften hos Suhms. 

16,0 

10 var  (12) var laber driveskyer (04) sø liden laber klar luft (08) sø liden laber klar luft 

(16) nnø laber b driveskyer (20) nnø laber b klar luft (24) nø laber klar luft 

(K) solskin og mildt efter stærk nattedug. Endnu en enkelt rose i blomst og ad-

skillige knopper på den dobbelte eddikerose. 

15,0 

11 øsø  (12) øsø laber stribet luft (04) ø laber overtrukken luft (08) øsø laber tåget (16) ø 

laber driveskyer (20) øsø laber driveskyer 

(N) solskin og mildt efter stærk nattedug. Sat efterslætten i stak. 

16,0 

12 ø  (12) ø ll flovet luft (04) sø liden laber stribet luft (08) sø liden laber stribet luft 

(16) ø mest stille diset luft (20) s mest stille diset luft (24) ssø liden laber nogle 

driveskyer 

(N) stærk nattedug, solskin og varmt. Spist til middag hos Suhms. Tvætten er 

begyndt. 

17,0 

13 ssø  (12) ssø b flovet luft (04) sø laber b nogle driveskyer (08) øsø laber b stribet luft 

(16) ssø frisk b stribet luft (20) sø frisk b stribet luft (24) sø laber b driveskyer 

(N) solskin og blæst. Kørt efterslætten ind, 3 læs. 

14,5 

14 ssv  (12) ssv liden laber blandet luft (04) ssø laber driveskyer (08) ssø laber blandet 

luft driveskyer (16) vsv laber blandet luft (20) ssv laber blandet luft (24) ssv 

laber blandet luft 

(K) solskin og blæst 

14,5 

15 ø  (12) ø mest stille diset varm luft (04) ssø laber nogen regn (08) øsø laber blandet 

luft (16) stille tykke driveskyer (20) nv laber driveskyer (24) vnv laber 

driveskyer 

(N) solskin og blæst. Rejst til middag til Nærum. 

17,0 

16 sv  (12) sv laber beskyet luft (04) var mest stille driveskyer (08) stille driveskyer 

(16) s laber driveskyer (20) s laber driveskyer (24) s laber driveskyer 

(N) mildt vejr med solskin og et stænk regn om aftenen. I Søllerød kirke. Spist 

til middag og aften hos Suhms. 

15,0 

17 s  (12) s laber b blandet luft (04) s laber driveskyer (08) s laber blandet luft (16) s 

laber blandet luft (20) s laber blandet luft (24) ssv laber blandet luft 

15,0 
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(K) mildt vejr med solskin. Thurah og frue besøgte for at tage afsked. Rejst til 

byen. 

18 v  (12) v liden laber småregn (04) sv laber blandet luft (08) vsv laber diset blandet 

luft (16) v liden laber store regnbyger (20) vnv laber blandet luft driveskyer (24) 

nv laber blandet luft driveskyer 

(Fredensborg) mildt vejr med stærk regn. Rejst til Fredensborg. Spist ved taffe-

let om aftenen. Prinsessen havde smerter og spiste ikke med. 

14,5 

19 vnv  (12) vnv laber blandet luft (04) vnv laber blandet luft (08) vnv laber blandet luft 

(16) nv laber blandet luft driveskyer (20) v mest stille blandet luft (24) v laber 

blandet luft 

(N) tykt, fugtigt og tåget vejr. Spadseret i slotshaven. Prinsessen var i nat blevet 

forløst med en dødfødt datter. Rejst til Nærum om aftenen og mødte Suhm på 

vejen. 

13,0 

20 v  (12) v laber blandet luft (04) v laber blandet luft (08) nv laber nogen rusk (16) 

ssv laber b beskyet luft (20) ssv laber nogen regn (24) v laber nogen regn 

(K) regnvejr, siden solskin og køligt. Grøfterne renses. 

12,5 

21 ssø  (12) ssø b blandet luft (04) v liden laber blandet luft (08) vnv liden laber tyk luft 

(16) ssv laber b driveskyer (20) ssø laber stærke regnbyger (24) ssø laber stærke 

regnbyger 

(K) solskin og køligt, siden regn 

12,5 

22 vsv  (12) vsv laber driveskyer (04) s laber regnbyger (08) sv laber driveskyer (16) 

vsv laber driveskyer (20) vsv laber driveskyer (24) vsv laber driveskyer 

(N) først regn, siden solskin og køligt. Rejst med jfr. Hansen til Nærum til mid-

dag. 

12,0 

23 sv  (12) sv u regn (04) sv b driveskyer (08) sv rm driveskyer (16) sv rm regnbyger 

(20) sv b blandet luft (24) vsv laber blandet luft 

(N) stærk blæst og kold regn. I Søllerød kirke. Hr. Blicher, som og viede Ole 

Hansen og Ane Margrethe Christophersdatter her fra Nærum. Sendt Maren til 

Fredensborg med roser til frøken Schmettau. 

10,5 

24 sv  (12) sv laber driveskyer (04) v laber blandet luft (08) v laber blandet luft (16) sv 

laber regnbyger (20) sv laber regnbyger (24) v liden laber med nordlys 

(K) solskin og mildt vejr. Et æble vejede 30 lod. 

12,5 

25 nø  (12) nø laber grå luft (04) var laber driveskyer (08) øsø laber grå luft (16) nnø 

stiv m regn (20) nnø stiv m regn (24) nø stiv m blandet luft 

10,0 
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(N) stærk og kold regn. Rejst til Nærum om middagen. 

26 øsø  (12) øsø stærk storm blandet luft (04) ø stiv rm blandet luft (08) sø stiv u blandet 

luft (16) sø storm regnbyger (20) øsø u regnbyger (24) øsø u blandet luft 

(N) stærk storm og regnbyger. En del af plankeværket ind til Staffeldt blæste 

ned og det meste af frugterne, som er større end normalt, fordi træerne bærer 

mindre i år. Besøgt sammen med jomfru Hansen Rheders (på Ørholm) om efter-

middagen. Han er meget affældig og kan ikke tale. 

  9,0 

27 ø  (12) ø u beskyet luft (04) øsø stiv rm blandet luft (16) nø u regnbyger (20) ø u 

regnbyger (24) sø stiv rm blandet luft driveskyer 

(N) blæst og regnbyger, men mild luft. Lagt vers i orden. 

11,0 

28 sø  (12) sø stiv rm blandet luft driveskyer (04) øsø stiv rm regnbyger (08) øsø stiv 

rm regnbyger (16) øsø m blandet luft driveskyer (20) stille opklarende luft (24) 

stille nogle driveskyer 

(K) blæst og regnbyger med solskin. Kørt tidligt ind til byen, fordi jeg ikke fik 

bragt den norske post ud. Der går et rygte om, at hollænderne har tabt et søslag 

mod englænderne. 

10,5 

29 v  (12) v laber b lidt regn (04) v laber klar luft (08) vsv laber stribet luft (16) vnv 

laber b driveskyer (20) stille klar luft (24) v liden laber driveskyer 

(N) blæst og regnbyger med solskin. Den gamle Abildgaard gav mig en tegning 

af min farfars farfars ligsten i Fiskebæk kirke i Viborg stift (ifølge Nystrøm dre-

jer det sig om Bolle Christensen i Løgstrup, død i 1643). Kaptajn Junge, som 

kommer til Tranquebar og China, besøgte. 

10,5 

30 ssv  (12) ssv stiv m nogen regn (04) sv m blandet luft (08) ssv m nogen regn (16) ssv 

rm beskyet luft (20) sv m regnbyger (24) var m regnbyger 

(N) småregn og fugtig luft om morgenen, om aftenen stærk blæst med regnby-

ger. Der er 31 kvæder på Askebakken og 25 ved plankeværket. I Søllerød kirke. 

10,0 

 

 

September  1781 

Temperatur:13,9 gr. C 

Tryk: mm Hg 
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 vind tryk  

Oktober 1781 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Søeridderen” til ankers mellem Tre-

kroner og Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1 nnv  (12) nnv laber b driveskyer (04) nv b regnbyger (08) nv laber b driveskyer (16) 

nnv laber b stribet luft (20) stille flovet luft (24) stille flovet luft 

(K) solskin, klar himmel og mild luft. 2 centifoliaroser blomstrer, som jeg tager 

med til Fredensborg. Rosa semper vivens har blomstret i år, får blomster som 

pimpinella alba. 

11,0 

2 ssv  (12) ssv laber b småregn (04) sv liden laber grå luft (08) ssv liden laber grå luft 

(16) ssv laber b småregn (20) s ll blandet luft (24) s ll blandet luft 

(Fredensborg) tyk luft, siden regn. Rejst til Fredensborg, blev på mit kammer 

om aftenen. 

11,0 

3 sø  (12) sø mest stille blandet luft (04) s liden laber blandet luft (08) ssø liden laber 

blandet luft (16) s ll blandet luft (20) sv ll blandet luft (24) sv ll blandet luft 

(N) mild luft og tyk himmel. Spadseret i slotshaven.  

12,0 

4 s  (12) s mest stille driveskyer (04) vsv laber driveskyer (08) v laber stribet luft 

(16) vsv liden laber stribet luft (20) stille klar luft (24) stille klar luft 

(N) tåge og dug, siden solskin og mildt vejr. Kartoflerne tages op. Den enkelte 

kanelrose blomstrer. Rheders flytter ind (til byen). 

11,5 

5 v  (12) v laber b blandet luft (04) v liden laber driveskyer (08) v liden laber 

driveskyer (16) v laber blandet luft (20) vsv laber driveskyer (24) v laber 

driveskyer 

(K) solskin, fugtigt og mildt. Rejst til byen i Staffeldts chaise, svanehalsen på 

min er i stykker. 

11,0 

6 vnv  (12) vnv stiv m driveskyer (04) vnv b nogen rusk (08) vnv frisk b driveskyer 

(16) nv stiv rm driveskyer (20) nv stiv rm driveskyer (24) nnv m driveskyer 

(N) solskin og kold blæst med stærke hagl 

  7,5 

7 n  (12) n stiv m driveskyer (08) n stiv m driveskyer (16) n m driveskyer (20) n b   5,5 
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driveskyer (24) n b driveskyer 

(N) solskin og skarp kulde med nordenvind. I Søllerød kirke. 

8 vnv  (12) vnv laber driveskyer (04) nv laber klar luft (08) nv laber klar luft (16) v 

laber driveskyer (20) v laber driveskyer (24) v laber driveskyer 

(K) nattefrost, solskin og mildt vejr. Rejst til byen med jfr. Hansen. 

Elstrup på Als: ”sået rug” 

  6,0 

9 n  (12) n laber stribet luft (04) vnv laber driveskyer (08) nv laber klar luft (16) nnv 

laber stribet luft (20) nnv liden laber diset luft (24) var liden laber diset luft 

(N) nattefrost, solskin og mildt vejr. Rejst til Nærum til middag.  

  6,0 

10 vsv  (12) vsv laber opklarende luft (04) v liden laber tåget (08) v liden laber tåget 

(16) vsv laber stribet luft (20) vsv laber stribet luft (24) vsv laber driveskyer 

(N) nattefrost, våd tåge, siden solskin og mildt vejr. Jeg fik ca. 1½ td. kartofler. 

Der er blevet stjålet 7 ferskener fra mig. 

  6,0 

11 n  (12) n laber b driveskyer (04) v laber driveskyer (08) vnv laber driveskyer (16) n 

laber b driveskyer (20) var laber b diset luft (24) v liden laber diset luft 

(N) solskin og mildt vejr. Rejst om morgenen fra Nærum til Fredensborg, og 

derfra om aftenen hertil igen. Gratuleret prinsen. 

  7,5 

12 ssv  (12) ssv laber blandet luft (04) v liden laber diset luft (08) sv liden laber tyk 

diset luft (16) s laber blandet luft (20) s laber blandet luft (24) s b grå luft 

(K) solskin og mildt vejr. Min ældste ko fik en tyrekalv. Afplukket halvparten af 

kvæderne til fru Rheder. I går drog fru Hielmstierne ind (til byen).  

10,0 

13 s  (12) s liden laber blandet luft driveskyer (04) ssø m regnbyger (08) s b blandet 

luft (16) sø liden laber blandet luft driveskyer (20) ssv liden laber blandet luft 

driveskyer (24) sv liden laber blandet luft driveskyer 

(N) solskin og regn. Rejst til Nærum til middag. 

10,0 

14 ssv  (12) ssv laber diset blandet luft (04) v ll skybanker (08) v ll skybanker (16) ssv 

laber blandet luft (20) ssv laber blandet luft (24) ssv laber blandet luft 

(N) solskin, overtrukken himmel og mild luft. I Søllerød kirke. Mine folk holdt 

min salige kones geburtsdag og takkede mig med grædende tåre. 

11,0 

15 vsv  (12) vsv m blandet luft (04) sv b blandet luft (08) sv b diset blandet luft (16) vsv 

m tyk blandet luft (20) vsv rm tyk luft (24) vsv stiv m regnbyger 

(K) solskin, overtrukken himmel og mild luft. Afplukket valnødder, 1 skæppe. 

Rejst til byen. 

10,5 
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Elsmark på Als: ”sået rug” 

16 nv  (12) nv stiv m blandet luft driveskyer (04) v b blandet luft (08) nv b blandet luft 

(16) vnv m blandet luft driveskyer (20) vnv laber b driveskyer (24) vnv laber 

driveskyer 

(Fredensborg) solskin, blæst og kulde, hagl og regn. Rejst til Fredensborg, spist 

ved taflet om aftenen. 

  7,0 

17 nv  (12) nv laber driveskyer (04) vnv laber driveskyer (08) vnv laber driveskyer (16) 

vnv laber driveskyer (20) vsv laber driveskyer (24) vsv laber driveskyer 

(N) solskin og kold luft. Været hos Guldberg. Kongen plejer at udskrive 20.000 

tdr. byg om året. Nu er udskrevet 100.000, hvorfor godtgøres 9 mark pr. td., for 

at forsyne Norge. 

  7,0 

18 vnv  (12) vnv m nogen regn (04) vsv b tyk luft (08) vsv m nogen rusk (16) v m 

regnbyger (20) v m regnbyger (24) vnv laber b blandet luft driveskyer 

(N) fugtigt vejr og lidt regn og solskin 

  8,0 

19 nnv  (12) nnv rm driveskyer (04) nv laber b blandet luft driveskyer (08) nv blandet 

luft driveskyer (16) n rm regn og haglbyger (20) n rm regn og haglbyger (24) n 

rm regn og haglbyger 

(K) solskin og hagl med kulde. Rejst til byen. 

  5,5 

20 n  (12) n b driveskyer (04) nnv rm driveskyer (08) n b driveskyer (16) nnv m 

blandet luft driveskyer (20) nv stiv m regn (24) nv stiv m regn 

(N) solskin og bestandigt regnbyger om natten. Rejst om middagen til Nærum 

med jfr. Hansen. 

  5,0 

21 nv  (12) nv stiv rm driveskyer (04) vnv rm regn (08) vnv rm regn (16) nnv stiv rm 

regnbyger (20) nnv stiv rm regnbyger (24) nv m og b driveskyer 

(N) solskin med stærke regn- og haglbyger. I Søllerød kirke.  

  5,0 

22 n  (12) n m regn og haglbyger (04) nnv m haglbyger og frost (08) nnv m snebyger 

(16) n m haglbyger (20) n m haglbyger (24) n m regnbyger 

(K) om natten begyndte et rigtigt vintervejr med frost og sne, der blev liggende, 

siden op ad dagen bestandig hagl og kulde 

  2,0 

23 nv  (12) nv m snebyger (04) nv b blandet luft driveskyer (08) nv b driveskyer (16) 

nv b driveskyer (20) nv laber opklarende luft (24) vnv laber klar luft og frost 

(N) vinterligt vejr. Rejst til Nærum om middagen. 

  1,5 

24 vsv  (12) vsv laber driveskyer (04) v laber klar luft og temmelig hård frost (08) sv 

laber klar luft og temmelig hård frost (16) vsv laber stribet kold luft (20) ssv 

  1,5 
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laber stribet kold luft (24) ssv b blandet luft 

(N) solskin og stille, frosten vedvarer. Eiken var her og nedplukkede løgæblerne 

samt begyndte at omplante roserne. Mens jeg funderede på, om køerne skulle 

tages ind, kom de af sig selv. 

25 s  (12) s m blandet luft (04) sv b blandet luft (08) sv b blandet luft (16) s m blandet 

luft (20) sø b regnbyger (24) sø laber blandet luft 

(K) frosten ophører, fugtigt vejr, om aftenen regn. Rejst til byen med jomfru 

Hansen og det hele hus. Begyndt at lægge i kakkelovnen. 

  4,0 

26 v  (12) v laber driveskyer (04) ssø laber blandet luft (08) ssø liden laber driveskyer 

(16) vnv b blandet luft (20) vnv b blandet luft (24) vnv b noget rusk 

(K) solskin og fugtigt vejr. Besøgt fru Hielmstierne om formiddagen, og Rheder 

og Thott om eftermiddagen. 

  6,0 

27 v  (12) v rm grå luft (04) nv m nogen rusk (08) nv m nogen rusk (16) v rm grå luft 

(20) sv stiv m grå luft (24) var m driveskyer 

(K) solskin og fugtigt vejr 

  6,0 

28 øsø  (12) øsø laber klar luft (04) nø b driveskyer (08) ønø laber b stribet luft (16) ssø 

b driveskyer (20) ssø rm grå luft (24) ssø rm regnbyger 

(K) solskin og kold blæst, om aftenen regn. Spist om aftenen hos Suhms. 

  5,5 

29 ssø  (12) ssø b blandet luft (04) s b regnbyger (08) ssv laber b blandet luft (16) ssø b 

blandet luft (20) øsø b blandet luft (24) ø b blandet luft 

(K) fugtigt vejr 

  7,0 

30 nv  (12) nv b mest regn (04) nø m regn (08) nø m regn (16) vnv laber b blandet luft 

(20) v laber blandet luft (24) v laber blandet luft 

(K) fugtigt vejr med koldere luft 

  5,5 

31 s  (12) s laber b driveskyer (04) vsv laber blandet luft (08) vnv liden laber 

driveskyer (16) sv b blandet luft (20) nv b stærk regn (24) vnv b blandet luft 

(K) fugtigt vejr, om aftenen stærk regn, siden blev det måneskin. Herskabet kom 

til byen (for vinteren). 

  7.0 

 

 

Oktober 1781 

Temperatur: 7,1 gr. C 

Tryk: mm Hg 
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 vind tryk  

November 1781 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Søeridderen” til ankers mellem Tre-

kroner og Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1 ssv  (12) ssv rm blandet luft (04) ssv laber blandet luft (08) ssv laber driveskyer (16) 

sv b blandet luft (20) sv laber b blandet luft (24) sv b diset blandet luft 

(K) solskin, klar luft og kold blæst. Spist ved kongens taffel. 

7,0 

2 ssv  (12) ssv stiv m blandet luft (04) ssv b diset blandet luft (08) ssv b blandet luft 

driveskyer (16) ssv stiv m blandet luft (20) ssv rm blandet luft (24) ssv rm 

blandet luft 

(K) solskin, klar luft og kold blæst. I societetet forelæste Bugge om en ny planet 

(JER Uranus?) og Chemnitz om snegleavl. 

6,0 

3 vsv  (12) vsv m blandet luft (04) sv b tyk luft (08) sv b regnbyger (16) vsv m 

regnbyger (20) sv stiv m opklarende luft (24) sv b klar luft 

(K) solskin og mildt vejr, ved middagstid regn 

7,0 

4 nv  (12) nv laber driveskyer (04) v laber b klar luft (08) v laber b klar luft (16) vnv 

laber b driveskyer (20) vnv laber b regnbyger (24) vnv laber b driveskyer 

(K) solskin og fugtigt vejr 

6,0 

5 nv  (12) nv m klar luft (04) nv laber driveskyer (08) nv laber driveskyer (16) nv m 

klar luft (20) vnv laber driveskyer (24) vnv laber stribet luft 

(K) solskin og kølig luft. Spist til middag ved kronprinsens taffel. 

5,0 

6 ssv  (12) ssv stiv m iblandt regn (04) var laber regn (08) ssv stiv m regn (16) nv b 

driveskyer (20) vnv b driveskyer (24) vnv laber stribet luft 

(K) tyk luft, regn og blæst 

7,0 

7 ssv  (12) ssv laber blandet luft (04) ssv laber blandet luft (08) ssv laber blandet luft 

(16) ssv laber b blandet luft (20) ssv laber b blandet luft (24) ssv laber b blandet 

luft 

(K) blæst og regn 

7,5 
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8 ssv  (12) ssv stiv rm blandet luft (04) ssv stiv rm blandet luft (08) ssv stiv rm blandet 

luft (16) ssv rm grå luft (20) v rm rusk og regn (24) vnv rm rusk og regn 

(K) blæst og regn 

Helsingør: ”stærk storm” 

7,5 

9 nv  (12) nv stiv rm driveskyer (04) nv rm nogen regn (08) nv rm blandet luft (16) n 

rm blandet luft driveskyer (20) nv laber driveskyer (24) vnv laber driveskyer 

(K) solskin og kold luft. Jeg fik en hæmoerhoidal diarrhée, som hindrede mig i 

at komme i societetet. 

5,0 

10 ssv  (12) ssv laber b diset stribet luft (04) sv laber b driveskyer (08) ssv laber b 

driveskyer (16) ssv m blandet luft (20) vsv rm grå luft (24) sv rm grå luft 

(K) solskin og regn. Professor Kleve var hos mig om morgenen og tegnede mig. 

6,0 

11 sv  (12) sv stiv m rusk (04) sv m grå luft (08) sv b grå luft (16) ssv b regn (20) ssv b 

regn (24) ssv b grå luft 

(K) fugtigt vejr 

5,5 

12 v  (12) v mest stille tyk luft (04) var laber regn (08) nv laber regn (16) vnv liden 

laber tyk luft (20) v liden laber tyk luft (24) vsv laber blandet luft driveskyer 

(K) fugtigt vejr 

5,5 

13 sv  (12) sv liden laber nogen rusk (04) sv laber rusk (08) sv laber regn (16) v liden 

laber grå luft (20) vnv liden laber grå luft (24) vnv laber blandet luft 

(K) fugtigt vejr 

5,5 

14 ø  (12) ø laber driveskyer (04) nnv laber blandet luft (08) n laber driveskyer (16) 

sø b driveskyer (20) sø stiv m regn (24) sø stiv rm regn 

(K) fugtigt og koldt, om eftermiddagen stærk regn. Om formiddagen blev jeg 

tegnet af professor Kleve. Den unge Vieth besøgte og lånte 20 rdl. af mig, hvil-

ke jeg med glæde forærer ham. 

4,5 

15 ssv  (12) ssv laber med tåge (04) sø stiv rm regn (08) stille tåget (16) ssø stiv m til 

sidst regn (20) sv rm blandet luft (24) sv rm blandet luft 

(K) fugtigt og koldt med tåge om morgenen. Om aftenen var jeg til mr. Barfreds 

bryllup hos fru Jacobi. 

5,0 

16 sv  (12) sv m blandet luft (04) vsv rm blandet luft (08) vsv m blandet luft (16) ssv 

stiv m blandet luft (20) vsv m blandet luft (24) vsv m blandet luft 

(K) fugtigt og koldt. Gratuleret brudefolkene. Om aftenen i societetet, hvor 

Brünnich forelæste om en fisk fra Tranquebar, som altid bærer på et insekt, 

5,0 
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oniscus, som en cancer på tungen. 

17 v  (12) v b driveskyer (04) v b blandet luft (08) v b driveskyer (16) vsv b blandet 

luft (20) vsv b blandet luft (24) vsv b blandet luft 

(K) solskin og fugtigt. I går aftes var der ildløs i Rådhusstræde i en kælder hos 

en blikkenslager. Hielmstiernes folk reddede 3, som lå besvimede i forstuen og 

nær havde brændt inde, dog døde konen (ifølge Nystrøm boede Hielmstiernes 

enke - også efter mandens død - i huset ved Frederiksholms Kanal nær Vand-

kunsten, Kalveboderne nr. 288). Kabinetsordre til societetet vedrørende Ar-

mands søur, som skal afprøves på et skib anført af Løvenørn. 

6,0 

18 sø  (12) sø laber driveskyer (04) var laber b driveskyer (08) sø laber driveskyer (16) 

s laber driveskyer (20) s laber driveskyer (24) s laber driveskyer 

(K) solskin og fugtigt vejr 

5,5 

19 vsv  (12) vsv laber opklarende luft (04) sv laber tåget luft (08) sv laber tåget luft (16) 

sv laber klar luft (20) vsv laber klar luft (24) vsv laber klar luft 

(K) stærk tåge, siden solskin og køligt 

4,5 

20 vsv  (12) vsv laber blandet luft driveskyer (04) v laber blandet luft (08) v laber 

blandet luft (16) vsv laber b blandet luft driveskyer (20) vsv laber b blandet luft 

driveskyer (24) vsv laber b blandet luft driveskyer 

(K) solskin og køligt vejr 

4,0 

21 vsv  (12) vsv laber b driveskyer (04) sv b blandet luft driveskyer (08) sv b blandet 

luft driveskyer (16) ssv b driveskyer (20) ssv b klar luft (24) ssv b driveskyer 

(K) solskin, blæst og frostvejr. Refereret i statsrådet abs. Thott. Besøgt Thott om 

aftenen. 

3,0 

22 vsv  (12) vsv laber rusk (04) ssv laber b blandet luft (08) ssv laber b til sidst med 

rusk (16) vsv laber grå luft (20) vnv laber nogen rusk (24) vnv laber grå luft 

(K) fugtigt vejr 

5,0 

23 vnv  (12) vnv laber driveskyer (04) nv laber driveskyer (08) vnv laber driveskyer 

(16) nnv laber driveskyer (20) var liden laber driveskyer (24) ø liden laber 

driveskyer 

(K) koldt vejr med rimfrost. Spist til middag ved kronprinsens taffel. I societe-

tet, hvor Suhm læste salig Schiønnings værk om Procopius efterretninger om de 

nordiske lande. 

3,5 

24 sø  (12) sø laber b driveskyer (04) sø laber driveskyer (08) ssø laber driveskyer (16) 

ssø b driveskyer (20) s m blandet luft driveskyer (24) s m blandet luft driveskyer 

2,5 
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(K) klart vejr og udsigt til frost. Sekretær Lange bliver kopist i mit kontor. Den 

polske Grolekofsky, der er 109 år gammel besøgte mig. 

25 ssv  (12) ssv laber b driveskyer (04) ssv laber b driveskyer (08) ssv laber b 

driveskyer (16) v laber blandet luft (20) v mest stille tyk luft (24) v mest stille 

tyk luft 

(K) solskin og begyndende frost 

1,0 

26 ssv  (12) ssv ll tyk luft (04) vnv mest stille tyk luft (08) stille tyk luft (16) s laber 

regn (20) s laber tyk luft (24) s laber b tyk luft 

(K) solskin og begyndende frost. Dronningen fik ondt på appartementet, men 

kom sig straks igen. 

1,0 

27 sø  (12) sø stiv m grå luft (04) sø b grå luft (08) sø b grå luft (16) ssø rm grå luft 

(20) ssø stiv rm grå luft (24) ssø stiv rm grå luft 

(K) solskin med tåge. Spiste intet til middag på grund af min colica hæmoe-

rhoidalis. 

-0,5 

28 sø  (12) sø rm grå luft (04) ssø rm grå luft (08) ssø rm grå luft (16) sø (20) ssø tåget 

luft (24) ssø laber b grå luft 

(K) solskin, mild frost og tåge 

-0,5 

29 stille  (12) stille grå luft (04) øsø laber grå luft (08) øsø laber grå luft (16) stille grå luft 

(20) stille grå luft (24) stille grå luft 

(K) solskin, mild frost og tåge 

-1,0 

30 stille  (12) stille grå luft (04) stille grå luft (08) stille grå luft (16) stille grå luft (20) 

stille grå luft (24) ssø ll grå luft 

(K) solskin, mild frost og tåge. Gjort kur hos prinsesse Sophia Frederikke og 

spist ved kongens taffel. I societetet forelæste justitsråd Müller om sølvprøven. 

-1,0 

 

 

November 1781 

Temperatur: 4,3 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 

 

 vind tryk  

December 1781 

 

Vejrligsobservationerne den 1.-11. december er fra fregatten ”Søeridderen” til 

temp. 
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ankers mellem Trekroner og Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

1 ø  (12) ø ll grå luft (04) ø ll grå luft (08) ø ll grå luft (16) ønø laber blandet luft (20) 

nø laber driveskyer (24) nø laber driveskyer 

(K) solskin, mild frost og tåge. Cornwallis med 6.000 engelske tages til fange af 

de amerikanske og franske. 

-1,0 

2 ønø  (12) ønø laber driveskyer og frost (04) nø laber driveskyer og frost (08) nø laber 

driveskyer og frost 

(K) kulde og blæst. Luften fuld af sne. I Helliggejst kirke. 

-1,0 

3 nø  (12) nø laber driveskyer (04) frost (20) frost 

(K) klart vejr og mere frost 

-3,0 

4 nnø  (12) nnø laber driveskyer frost (04) frost (20) frost 

(K) klart vejr og mere frost 

-3,0 

5 nø  (12) nø laber driveskyer frost (04) frost (20) frost 

(K) solskin og kulde 

-3,0 

6 ø  (12) liden laber klar luft frost (04) frost (20) frost 

(K) solskin og kulde. Spist til middag ved kronprinsens taffel. 

-3,0 

7 ønø  (12) laber driveskyer stærk frost (04) frost (20) frost 

(K) solskin og kulde. Om aftenen i societetet, hvor Müller forelæste om pinde-

dyr. 

-4,0 

8 ø  (12) ø b driveskyer stærk frost (04) frost (20) stærk frost 

(K) solskin og kulde. Den 7. december gik barkassen fra Toldboden til skibet 

”Bornholm”, men da den havde overlæs, og der var strøm og østenvind, gik den 

ned med 22 mand, grev Wedel-Wedelsborg, etatsråd Bangs søn og en Lassen fra 

Jylland.  

-4,0 

9 ø  (12) ø b klar luft stærk frost (04) stærk frost (20) stærk frost 

(K) klart vejr og stærk frost. 3 reberbaner uden for Vesterport nedbrænder. Niels 

Brun døde i morges kl. 7, det var et stød (ifølge Nystrøm var han Luxdorphs 

faktotum, han blev 59 år gl.). 

-5,0 

10 sø  (12) sø b frost (04) stærk frost (20) frost -4,0 
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(K) klart vejr og frost, men lidt mildere 

11 ssø  (12) ssø b blandet luft (04) nogen sne (16) ssø b blandet luft og frost 

(K) klart vejr og frost, men lidt mildere 

-3,5 

12   (K) solskin og frost. Rejst til Nærum med Bartholin og spist til middag dér.  -2,0 

13   (K) solskin og frost. Birthe vil rejse til Jylland. Niels Brun bliver begravet. -2,0 

14   (K) solskin og frost med rimtåge. I societetet, hvor Morville forelæste om 11 

som prøvetal. 

-2,0 

15   (K) tøvejr og småregn  1,0 

16   (K) vandkoldt og tåge. 4 gårde i Trørød nedbrænder.  2,0 

17   (K) blæst, sne og frost -1,0 

18   (K) blæst, sne og frost 

Helsingør: ”meget stærk storm natten mellem den 17. og 18. december” 

-1,0 

19   (K) klart vejr og frost -2,0 

20   (K) snefog og stærk blæst -0,5 

21   (K) mildt vejr og tyk luft  2,0 

22   (K) mildt vejr og tyk luft  2,0 

23   (K) tøvejr og tåge  2,5 

24   (K) tøvejr og klart vejr. Spist til middag hos Aagaards. 

Helsingør: ”stille vejr” 

 2,0 

25   (K) tøvejr og tåge. I Helliggejst kirke. Spist til middag hos fru Hielmstierne.  2,5 

26   (K) tøvejr og tyk luft 

Helsingør: ” stærk storm natten mellem den 25. og 26. december” 

 2,5 

27   (K) nattefrost, men om aftenen regn  1,0 

28   (K) fugtigt vejr, siden stærk regn  3,0 

29   (K) fugtigt vejr  3,0 

30   (K) fugtigt vejr og sne, siden begyndelse til frost  1,0 

31   (K) klart vejr og stærk frost -2,5 
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December 1781 

Temperatur: -0,7 gr. C 

Tryk: mm Hg 
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Jægerspris (1782), malet af Jens Juel. 
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VEJRET I 1782 

 

 

1782 Temperatur 7,4 gr. C. Usædvanligt nedbørsrigt år, meget solfattigt år. Varm og lang sommer. 

Meget kold november. Stærk storm ved Ålborg den 28.-29. december. Nordlys den 18. februar, 7. 

marts, 10. marts, 14. marts, 15. marts, 17. marts, 27. april, 5. maj, 24. august, 25. august, 1. oktober, 

8. oktober, 19. november og 30. december. 

 

Januar 

 

Meget varm.  

Solfattig, megen vestenvind. 

Helt usædvanlig megen ned-

bør. 

 

Temperatur: 1,9 gr. C 

Februar 

 

Meget kold. 

Usædvanlig solrig. Især ek-

strem frost den 12. og 15. Den 

22. var der isbelagt til Ven. 

Megen drivis i Øresund. Tøvejr 

fra den 23. Nordlys den 18. 

 

Temperatur: -1,5 gr. C 

Marts 

 

Meget kold. 

Meget solfattig. Især koldt om-

kring den 14. og den 24. 

Megen drivis i Øresund. Usæd-

vanligt lavt tryk den 9. med 

stærk regn og sne. Stærkt sne-

fald den 12. Ekstrem megen 

nedbør. Stærk storm i Køben-

havn fra den 28.-30. Nordlys 

den 7., 10., 14., 15. og 17.  

 

Temperatur: -0,4 gr. C 

April 

 

Meget kold. 

Sol- og nedbørsfattig. Vinter-

ligt fra den 23.-29. Stort tem-

peraturfald fra den 22. til den 

23. Megen østen- og SØ-vind. 

Nordlys den 27. 

 

Temperatur: 4,3 gr. C 

Maj 

 

Kold.  

Solrig. Koldt fra den 1.-10., og 

den 20. og 21. Varmt fra den 

11.-18. og omkring den 29. 

Nordlys den 5. 

 

Temperatur: 10,0 gr. C 

Juni 

 

Varm.   

Ekstremt koldt fra den 1.-7. 

Især varmt den 15. og fra den 

19.-27. Stærk regn den 1. 

 

Temperatur: 15,2 gr. C 

Juli 

 

Meget varm.  

Solfattig og usædvanlig ned-

børsfattig. Køligt fra den 1.-7. 

Hedebølge fra den 22.-29. 

Stærkt tordenvejr den 14. 

Stærk regn den 10. Regnfuldt 

den 30. og 31. 

August 

 

Meget varm.  

Meget solfattig. Helt ekstremt 

megen nedbør. Megen vesten-

vind. Stærk regn den 5., 8., 14., 

17., 21., 26., og 30. Stærke 

nordlys den 24. og 25. 

 

September 

 

Meget varm. 

Sommervejr indtil den 13. 

Stormende vejr den 20. Meget 

stærk SV-storm den 30. Stærk 

regn den 17. og 18. 
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Temperatur: 16,8 gr. C 

Temperatur: 16,7 gr. C Temperatur: 15,1 gr. C 

Oktober 

 

Meget kold.  

Meget solfattig. Især koldt fra 

den 7.-14. Regnfuldt i begyn-

delsen af måneden. Stærk 

storm den 19.-20. Nordlys den 

1. og 8. 

 

Temperatur: 7,8 gr. C 

November 

 

Meget kold.  

Nedbørsfattig. Frostvejr med 

NØ-vind fra den 17. Stærkt 

snefald den 17. Nordlys den 

19. 

 

Temperatur: 2,1 gr. C 

December 

 

Kold.  

Nedbørsfattig. Østlige vinde 

indtil den 15., derefter vestlige 

vinde. Koldt i 1. halvdel, mildt 

i 2. halvdel. Skrækkelig storm 

ved Ålborg natten mellem den 

28. og 29. Stærk storm i Katte-

gat og ved Bornholm med 

stranding. Stærkt snefald den 

15. Stærk regn den 23. og 26. 

Nordlys den 30. 

 

Juleaften: Omslag til norden-

vind med frost. 

 

Nytårsaften: Klart vejr og 

stærk frost. 

 

Temperatur: 1,1 gr. C 

 

 

 

 

 

 

Formørkelser i 1782 

 

I indeværende år 1782 sker tvende formørkelser i Månen nemlig den 29/3 og 21/9, af hvilke ingen 

kan sees hos os.  

 

Den første soel-formørkelse indtræffer den 12/4 og begynder kl. 6,54 om eftermiddagen, følgelig 

bliver næsten intet af den at se, da Soelen går ned kl. 6,56,30. Den anden solformørkelse sker natten 

mellem den 6/10 og 7/10, og bliver ej her at se. 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1782 

 

 

 

ÅRET 1782 

 

 

 

Helsingør, 4. januar 1782 

 

Natten mellem den 1. og 2. januar havde vi her en meget stærk storm med frost og sne. 

 

Helsingør, 7. januar 1782 

Den 7. januar nordenvind. 

 

Endnu til dato har vi i denne vinter ikke haft det ringeste af is i Sundet eller havnen. 

 

Paris, 5. januar 1782 

 

I mands minde har vi ikke her i landet haft så mild en vinter, som i dette år. Vi har endnu ikke haft 

nogen frost, vejrliget er regnagtigt og tåget; men luften er varm og knopperne på mange træer er 

nær ved at springe ud. 

 

Spydeberg, 1. februar 1782 

 

Fra den 19. december 1781 til den 17. januar 1782 sås heromkring og lige til Rakestad i en distance 

af 3 mile 2 slags orme i en mængde krybende på sneen, den ene slags var 1½ tomme lang og en 

pibestilk tyk, grå med lysere striber; den anden slags var dobbelt så lidet; og sort som fint fløjl. 

Begge krøbe omkring på og i sneen; men den mindste slags var mest munter. Man erindrer her, at 

de orme, som i 1742 gjorde så stor skade på græsvæksten vare af samme levemåde. 

 

Helsingør, 11. februar 

 

Det omtales, at ”formedelst den påkomne frost, frygter man for is her i Sundet. Sundet  

er aldeles fri for is og fartøjer. Så er og havnen fri for fartøjer.” 

 

Helsingør, 15. februar 1782 

 

Sundet er i disse dage ved den stærke frost bleven aldeles fuld med drivis. Ingen båd kan for isens 

mængde i dag komme over Sundet.  
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Helsingør, 18. februar 1782 

 

Sundet er aldeles tillagt med is overalt her fra broen til København; dog er søen åben her fra havnen 

til Helsingborg over Sundet, så at der daglig går både imellem. 

 

Helsingør, 22. februar 1782 

I dag er en mængde drivis imellem havnen her og Helsingborg, så at ingen båd kan gå. Her fra byen 

til øen Ven og København ligger isen så stærk, at der kan gås derpå herfra. 

 

Helsingør, 1. marts 1782 

Den 26. februar med storm af VNV blev Sundet og havnen aldeles befriet for is, som i dag og i nat 

blev bortdrevet, og der er rent vand her igen overalt. 

 

Helsingør, 18. marts 1782 

Den 16. marts stor mængde drivis i Sundet. 

Den 18. marts Sundet er aldeles fri for is undtagen noget løst is, der ligger under vandet. 

 

Lemberg, 17. februar 1782 

I dag havde vi en større kulde, end den var, som vi havde nytårsdag, såsom der på thermometret 

stod 22½ grad under frysepunkten. 

 

Helsingør, 23. marts 1782 

Sundet og havnen er nu aldeles fri for is. 

 

Ålborg, 14. marts 1782 

Vi havde her indtil kyndelmisse en mild vinter, da derpå indfaldt så stærk en frost, at fjorden blev 

overlagt med is, så at man både gik og kørte derover imellem her og Sundby, hvorefter der indfaldt 

tøvejr, så at fjorden igen blev fri for is. Nu er frosten igen tiltaget, og der er tillige falden så megen 

sne, at vejene næppe kan passeres. 

 

Paris, 11. marts 1772 

I torsdags nat (dvs. den 7/3, JER) havde vi her en heftig storm, som har nedkastet mange skorstene 

og skal have givet stor skade på søen. 
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Helsingør, 29. marts 1772 

Sundet er i dag ganske fuldt af drivis. 

 

Helsingør, 1. april 1782 

Sundet er aldeles frit for is, en del småt is ligger her langs med landet. 

  

Danzig, 7. juni 1782 

 

Vi har ikke i mange år forhen fået så lille en kvantitet af kornvarer fra Polen som nu. I året 1737, 

som dog var et ufrugtbart år, fik vi 2900, men i dette indeværende har vi kun bekommet 500 læster. 

 

Helsingør, 5. juli 1782 

Her omkring i egnen står, Gud være lovet, sæden overalt på marken meget skjøn og prægtig. 

 

Helsingør, 12. juli 1782 

Den 6. juli stille vejr. 

 

Madrid, 30. juli 1782 

I en tid af 14 dage havde vi haft den uudståeligste hede, da himlen den 26. juli kl. 4 om eftermid-

dagen pludselig blev sort overalt, og alle indvånerne bleve satte i en stor forskrækkelse, idet der 

rejste sig en sådan buldren i luften, som om mange kareter og vogne kom farende efter hinanden. 

Pludselig nedstyrtede store stykker is og hagl med en stærk SV-vind fra himlen. 

 

Spaa, 24. august 1782 

Den 21. august var der ved dette kurfyrstelige sted et heftigt uvejr, hvor der faldt 8 unser svære 

haglsten, hvorpå fulgte oversvømmelse. 

 

Skrivelse fra Gierpen Sogn i Aggershus stift, 19. august 1782 

”… i dette for almuen her i riget så dyre og trykkende år…” 

 

Fra Holum stift i Island, 15. august 1782 

Efter at sommeren 1781 havde været bekvem til høavlingen og på sine steder givet et skønt fiskeri, 

begyndte den strengeste vinter med sne og så stærk en frost, at de ældste folk ikke erindre sig en 

sådan vinter. Foråret og sommeren til nu midt i august (1782, JER) har været overmåde kold, 
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hvilket forårsager den største misvækst af græs, og at kreaturerne på mange steder næppe malke så 

meget, som folk behøve til underholdning. Fra marts måneds begyndelse til midt i juli opfyldte den 

grønlandske drivis alle fjorde og bugter; siden har den vel begivet sig ud af fjordene, så man nogle 

steder har haft godt fiskeri og bekommet nogle døde hvalfisk især i Hunevands syssel; men isen 

driver dog endnu uden for landet og forhindrer de danske handelsskibe at komme ind på havnene, 

indbyggerne til ikke ringe skade. Isens nærværelse forårsager ligeledes, at kreaturerne vil ikke godt 

trives og endnu haves omtrent 1 alen tyk jord, indtil man finder den at være frossen. 

 

Helsingør, 23. september 1782 

Der omtales den stærke storm den 20. september. 

 

Helsingør, 4. oktober 1782 

Der omtales en meget stærk storm af SV den 30. september. 

 

Helsingør, 21. oktober 1782 

Der omtales en stærk storm natten mellem den 19. og 20. oktober. 

 

London, 11. oktober 1782 

I Carnarthen lever for nærværende tid en mand, som er 143 år gl. og endnu for 6 måneder siden 

ernærede sig ved markarbejde. Nu er han blevet optaget i hospitalet. I Preston er en vis Val Catebye 

afgået ved døden 116 år gl. I de sidste 20 år af hans levetid har hans spise alene bestået af mælk og 

tvebakker. 

 

Af en skrivelse fra Island, 13. august 1782 

Det afvigte år (1781, JER) var for græsvæksten det ønskeligste her i landet, høets indsamling 

lykkedes og nogenledes, så ingen steds var fodertrang, men noget blev mange steder til overs, 

endskønt vinterkulden var den strengeste og varede til langt ud på foråret. På thermometret faldt 

quægsølvet til 16 grader under 0 i fri luft, som her i landet er ganske usædvanligt. Græsvæksten i 

denne sommer (1782, JER) var højst elendig, men det lidet, som hidindtil indsamles af hø, er godt. 

Den grønlandske drivis har hele foråret berørt 3/4 af landet, og ved det sædvanligt følgende rå og 

kolde vejrlig ligeledes meget forhindret græsvæksten. 

 

Fra lejren ved Gibraltar, 13. oktober 1782 

Natten mellem den 9. og 10. oktober (1782) rejste sig en forskrækkelig orkan ved Algeciras. 

 

Helsingør, 13. december 1782 

Den 9. december omtales ”den stærke frost”. 
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Helsingør, 16. december 1782 

Den 16. december omtales et skib, der formedelst storm (formentlig den 15. december, da det 

pågældende skib afsejler til Nordsøen den 16. december, JER) og snefog ikke turde driste sig til at 

afsejle, skønt vinden var god. 

Helsingør, 30. december 1782 

Der omtales en stærk storm i Kattegat den 29. december 1782.  
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 vind tryk  

Januar 1782 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1784). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

temp. 

1 sø 774,8 Stærk frost, sne og blæst. Termometret stod 10 grader under frysepunktet. 

Posten er endnu ikke kommet. 

Helsingør: ”meget stærk storm” 

Stavnsholt: ”i dette år havde vi stærkt snefald og fygning og slædeføre lige til 

den 28. marts, hvor det slog om i et meget accavet (sic!) tøvejr” 

-8,8 

2 sv 754,2 Stærk frost om morgenen, om eftermiddagen tøvejr. Besøgt Rheder, som knap 

kan røre sig. 

-2,6 

3 v 742,4 Klart vejr og tø  4,4 

4 v 746,4 Bestandig regn. I societetet forelæste Bugge om Københavns polhøjde. 

Helsingør: ”ingen is i Sundet” 

 5,2 

5 v 742,4 Bestandig regn  5,9 

6 n 756,4 Stærk blæst og kulde med frost -4,0 

7 sv 746,2 Stærk frost og blæst om formiddagen, om aftenen tø -1,8 

8 nv 740,8 Om morgenen tø, om aftenen frost  2,9 

9 sv 744,8 Tøvejr  4,2 

10 vsv 741,2 Tøvejr med sne  3,3 

11 ø 774,4 Klart vejr og frost. Liungberg forelæste i societetet om en ildmaskine. -2,2 

12 vsv 768,4 Frost og sne  0,9 

13 vsv 765,5 Tøvejr  4,2 
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14 sv 775,5 Nattefrost og tåge, siden mildt vejr. Spist til middag hos Rosencrone med bl.a. 

fru Hielmstierne, frk. Finckenhagen, Kaalund og Treschow. 

 0,0 

15 vsv 766,6 Tøvejr og mildt  1,2 

16 vsv 751,4 Tåge, blæst og regn. Spist ved kongens taffel.  1,6 

17 ø 733,0 Regn, sne og blæst  1,3 

18 nnv 743,0 Tøvejr og stille med nattefrost. Om aftenen i societetet, hvor Spengler forelæste 

om at gøre elfenben hvidt igen og lade det beholde sin hvidhed. 

 0,2 

19 sv 755,5 Tøvejr med sne. Gratuleret fru Hielmstierne.  1,1 

20 vsv 754,8 Råt og meget fugtigt vejr. Spist til middag hos Rosencrone med bl.a. fru Hielm-

stierne, frk. Finckenhagen, Guldberg, Suhm og frue. 

 3,2 

21 v 746,6 Råt og meget fugtigt vejr, om aftenen frost. De franske indtager St. Eustache, 

men 18 af deres skibe bliver ved storm ubrugbare og sejler tilbage til Brest. 

 4,6 

22 vsv 758,6 Råt og meget fugtigt vejr  3,3 

23 vnv 753,0 Solskin, tøvejr og blæst  5,9 

24 v 751,6 Regnvejr og vandkoldt  8,6 

25 v 747,2 Skyllende regn  5,7 

26 vsv 744,0 Skyllende regn  2,7 

27 vsv 744,8 Klart vejr med blandet luft og frost  1,2 

28 sv 734,0 Fugtigt og koldt. Gratuleret kronprinsen og siden til kur.  2,9 

29 vnv 739,2 Solskin og frost. Jeg var forkølet og kom ikke til hove.  1,1 

30 uvis 746,4 Sne og frost. Indtaget et rabarberpulver og holdt mig hjemme.  1,6 

31 v 756,0 Mildere luft  0,2 

 

 

Januar 1782 

Temperatur: 1,9 gr. C 

Tryk: 751,6 mm Hg 
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 vind tryk  

Februar 1782 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1784). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

temp. 

1 ø 764,0 Mildere luft   -1,1 

2 ssv 764,4 Mildere luft. Jeg gik på kancelliet.   -0,2 

3 ssv 761,0 Stærk frost og klart vejr    0,3 

4 øsø 759,6 Stærk frost og klart vejr med blæst, om aftenen sne. Til middag ved kronprin-

sens taffel. 

  -0,5 

5 øsø 752,0 Frost og megen sne   -1,3 

6 ønø 754,4 Frost og sne   -1,0 

7 ønø 761,6 Klart vejr og mildere frost    0,7 

8 sø 762,4 Klart vejr og mildere frost, nogen sne. Om aftenen i societetet, hvor Brünnich 

læste en afhandling af hr. Hertzberg på Findås om stenarterne der på øen. 

   0,7 

9 ø 764,2 Klart vejr, koldere   -2,2 

10 nø 763,8 Klar luft og skarp frost   -4,5 

11 nø 763,0 Klart vejr og stærk frost   -7,5 

12 nø 764,0 Klart vejr med solskin og skarp frost -10,5 

13 ønø 757,0 Klart vejr med driveskyer og stærk frost. I Vor Frue kirke.   -5,7 

14 vnv 763,8 Klart vejr med driveskyer og stærk frost -10,3 

15 nø 773,0 Klart vejr og frost. 16 grader under 0, 1 grad mere end i 1700 (der må menes 

1709 (JER)) og 3 grader mere end i 1740. I societetet forelæste Augustin om 

vejret i januar. Ildebrand i nat i Nyhavn. 

København: Ifølge temperaturoplysningerne for København i ”Ephemerides 

-14,3 
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societatis meteorologicae Palatinae” (1784) var temperaturen kl. 07 -16,7 gr. C. 

16 vnv 770,5 Klart vejr og frost, dog mildere  -7,3 

17 nv 769,0 Solskin og mild frost  -1,3 

18 nnv 766,2 Solskin og mild frost med tåge. Nu først kom fredagens post.  -1,5 

19 n 766,8 Solskin og mild frost med tåge  -0,1 

20 vnv 771,0 Solskin og mild frost  -0,3 

21 vnv 764,0 Tykt og tåget vejr   1,1 

22 s 759,2 Tykt og tåget vejr, men frost. Om aftenen i societetet, hvor Geuss forelæste om 

en murs styrke, når den trykkes fra siden. 

  0,7 

23 ssv 757,4 Solskin og tøvejr   2,6 

24 s 758,0 Tøvejr og blandet luft. Besøgt Thott om eftermiddagen, det er den 54ende gang, 

han nu bliver tilsagt til Højesteret. 

  3,8 

25 vsv 758,2 Tøvejr og blandet luft   3,6 

26 v 756,2 Regnvejr. Spist ved kronprinsens taffel med Guldberg, schoubynacht Krüger, 

kammerherre Hauch, Sehestedt og Hübner. 

  4,2 

27 nv 765,5 Tøvejr og solskin. Saxtorph besøgte, fordi Ane har fået feber.   4,7 

28 vsv 759,8 Tøvejr og solskin   4,4 

 

 

Februar 1782 

Temperatur: -1,5 gr. C 

Tryk: 762,5 mm Hg 

 

 vind tryk  

Marts 1782 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

temp. 
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Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1784). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

1 v 764,6 Nattefrost, solskin og blæst. I societetet, hvor Callisen oplæste en interessant 

afhandling om en blindfødt pige på 9 år, som han havde opereret for stær. 

   2,5 

2 s 758,4 Nattefrost, solskin og blæst    3,1 

3 uvis 759,4 Mildt regnvejr    3,5 

4 nv 761,4 Råt vejr og vandkoldt    3,0 

5 sv 739,8 Stærk blæst og regn    3,9 

6 vnv 746,4 Tyk luft og blæst. Jeg fik en nattefeber, så jeg lå hele dagen og om aftenen og 

knap kunne stå på mine ben. Saxtorph var hér to gange. 

   3,3 

7 vnv 744,4 Tyk luft og blæst. Dorte er kommet i barselseng med en datter, der skal hedde 

Ane Bolette. 

   2,1 

8 s 744,8 Tyk luft og blæst med sne. Medicineret. I societetet forelæste Abildgaard om 

quartz-jord og vitriol-syre. 

   2,5 

9 sø 730,5 Stærk regn og sne. Barometret står meget lavt, under 27.    1,0 

10 nnv 747,4 Frost og blæst   -1,3 

11 s 754,6 Frost og blæst med sne   -1,7 

12 s 738,0 Stærkt snefald og siden et vældigt tøvejr    2,2 

13 nnv 744,0 Klart vejr, blæst og stærk frost   -6,7 

14 nnø 751,6 Klart vejr, blæst og stærk frost   -7,2 

15 nv 762,2 Klart vejr, blæst og frost. Feber om natten.   -4,2 

16 ø 760,5 Klart vejr, frost og mildere luft   -1,2 

17 øsø 761,6 Frost og mildt vejr   -1,2 

18 s 763,8 Frost og mildt vejr. Saxtorph så til mit ben, det er en meget stærk rosen.   -0,8 

19 sv 746,2 Frost og mildt vejr    0,8 

20 vsv 742,0 Tøvejr    2,6 

21 ønø 751,4 Tøvejr. Om eftermiddagen var fru Rheder og Jacobi, hr. Müller og Suhm hér. 

Fru Rheder er født den 22/3 1722. 

  -2,6 

22 ø 748,8 Frostvejr. Magistratens store forestilling om fattigvæsenet udkom.   -5,7 
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23 ønø 737,4 Klart vejr og stærk frost   -6,8 

24 nnø 744,6 Stærk frost og tyk luft   -9,9 

25 uvis 753,2 Stærk frost og tyk luft. Jeg fik podagra i den anden fod.   -7,2 

26 vnv 763,6 Stærk frost og tyk luft   -3,7 

27 sv 771,2 Tyk luft og mildere frost   -0,6 

28 s 762,4 Stærk storm og regn. Nu sidder gusten (?) i min venstre hånd.    2,5 

29 s 750,5 Stærk storm og regn    4,5 

30 ssv 752,4 Stærk storm og regn    5,7 

31 s 750,5 Tåge og regn    4,8 

 

 

Marts 1782 

Temperatur: -0,4 gr. C 

Tryk: 751,9 mm Hg 

 

 vind tryk  

April 1782 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1784). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

temp. 

1 ssv 745,5 Tøvejr, regn og solskin 

Stavnsholt: ”natten mellem den 1. og 2. april havde vi stærk torden og lynen, 

hvad der holdes for at være et godt tegn. Vi fik og en fuld og rig høst.” 

 5,0 

2 sø 739,2 Regn og solskin, om natten torden og hagl  7,4 

3 sv 748,4 Mild luft og regn  6,4 
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4 ssø 748,0 Mild luft og regn  4,4 

5 sø 759,6 Mild luft og regn  5,6 

6 øsø 758,6 Mild luft og regn 

Stavnsholt: ”vi begyndte at pløje” 

 6,7 

7 ø 765,5 Solskin og mildt vejr  6,6 

8 ø 770,5 Solskin og mildt vejr med nattefrost  3,9 

9 ø 769,8 Solskin, men køligt 

Elstrup på Als:”begyndt at pløje” 

 4,0 

10 øsø 758,8 Blæst og kulde. Læst papirerne om Westerlands-Føhr (ifølge Nystrøm havde der 

været uroligheder i anledning af den af amtmanden og indrulleringschefen fore-

tagne udskrivning, og der var blevet sendt en kommission til øen). 

 4,5 

11 øsø 752,0 Solskin og mildt vejr. Müller, som hørte, at jeg ville sælge Nærum til Becker, 

besøgte, og fru Rheder kom i samme ærinde. 

Elsmark på Als: ”sået ærter”  

 5,5 

12 sø 752,2 Solskin og mildt vejr. Skrevet til fru Rheder om Nærum.  5,1 

13 sø 749,8 Kold og fugtig luft med et stænk regn. Fru Rheder besøgte og har sluttet køb 

med Becker om Nærum for 4.000 rdl. 

Elstrup på Als: ”sået ærter” 

 5,5 

14 vsv 745,5 Bestandig regn  4,7 

15 ø 751,4 Solskin og blandet luft  6,0 

16 ønø 754,2 Solskin og blandet luft  5,0 

17 nø 752,2 Kølig og tyk luft. Apoteker Becker gjorde ren aftale på købet.  4,9 

18 ø 764,8 Solskin og stærk kulde  4,0 

19 øsø 767,4 Solskin og stærk kulde. Flyttede ud fra Nærum.  2,9 

20 ø 766,0 Solskin og kulde, men mildere. Ildløs hos hr. Bluhme om aftenen.  5,0 

21 sv 761,6 Solskin og kulde  6,9 

22 sv 757,4 Solskin og kulde. Kongen, dronningen og prinsessen årelades for forkølelse. 

Elsmark på Als: ”sået havre” 

 7,9 

23 øsø 759,2 Stærkt snefald. Nielsen var hér og vi gjorde fuldkommen aftale om beboelsen på 

Ørholm, hvorfor jeg betaler 20 rdl. 

 1,5 
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24 ø 762,4 Tyk luft med frost. Sneen bliver liggende. Istapper. Mette og Jørgen rejste til 

Nærum for at efterse alting. 

 0,5 

25 ø 763,2 Tyk luft med frost 

Elstrup på Als: ”færdig med at så havre” 

 1,4 

26 sø 763,0 Tyk luft med frost. Den unge Meza var hér og spurgte til mig fra Saxtorph, som 

er forkølet. Jørgen går og kryber. Mette har lagt sig og her er i almindelighed en 

mængde syge i byen og mange dør (ifølge Gude, jfr. Nystrøm, en influenza, der 

ramte næsten hele Europa, næsten alle fik sygdommen). 

 1,0 

27 ø 766,6 Tyk luft med frost. Sygdommen ude i byen tiltager. Møder i statsrådet og Høje-

steret aflyses på grund af sygdommen. 

 0,9 

28 ø 770,8 Kulden vedvarer, et stænk sne. Prins Frederik spurgte til mig.  1,1 

29 nø 771,2 Solskin og stærk kulde. (Apoteker) Becker betalte mig 2.000 rdl. for Nærum og 

havde indfriet Nærums panteobligation med 2.000 rdl. og fik mit skøde, der blev 

underskrevet til vitterlighed af Lange og sekretær Hee Wadum, som beholdt 

panteobligationen for at lade den udslette. Højesteret standser igen. 

 0,7 

30 nø 771,2 Solskin og stærk kulde ellers skal vinden være gået til vesten. Aagaard har feber. 

Fru Rheder besøgte. Hendes mand vil tillægge hendes arvinger endnu 5.000 rdl., 

altså 10.000 rdl. 

 5,1 

 

 

April 1782 

Temperatur: 4,3 gr. C 

Tryk: 758,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

Maj 1782 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København, bortset fra den 28. maj. 

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1784). 

temp. 
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De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

1 nnø 758,0 Solskin, nordvestenvind og mildere luft. Colbjørnsen i Nærum, hvor hans frue 

dør, og han selv er meget slet. Karen fik sin løn og afsked. 

  4,4 

2 nv 758,4 Tyk luft og sne. Bornemann var her for at tale om Rheders testamente.   5,0 

3 vsv 759,8 Solskin, sydvestenvind og et stænk regn   7,0 

4 ønø 760,5 Solskin og mildt vejr   6,8 

5 øsø 754,8 Solskin og mildere luft, dog østenvind med blæst   7,9 

6 nø 753,0 Solskin og mildere luft, dog østenvind med blæst. Suhm og Bornemann var med 

notar hos Rheder og fik hans kodicil på skrift. Hendes arvinger skal have 15.000 

rdl. 

  7,4 

7 ø 761,0 Solskin med stærk østenvind. Nyt liberi til Jørgen.   4,0 

8 øsø 764,2 Nattefrost, solskin og kulde. Læst professor Horrebows kritik over almanakker-

ne i de sidste 3 år. De er skarpe og sande.  Bugge har udvist en utilladelig 

skødesløshed. 

Elsmark på Als: ”sået byg” 

  5,5 

9 ssø 761,6 Nattefrost, solskin og kulde   5,5 

10 øsø 758,8 Nattefrost, solskin og kulde 

Elstrup på Als: ”sået byg” 

  7,1 

11 s 759,0 Solskin og mildere luft med blandet himmel 12,3 

12 sv 753,6 Solskin og lummervarmt, om aftenen et stænk regn. Voltelen er rejst med Fuchs 

til Høje Tåstrup for at afbilde en mand på 110 år (ifølge Nystrøm drejede det sig 

om soldaten Anton Grolekofsky, der blev 113 år gl.). 

11,5 

13 vsv 754,4 Solskin, mild luft og regnbyger. Fru Rheder besøgte og siden Suhm. 

Stavnsholt: ”de første bøgetræer springer ud” 

13,6 

14 nv 761,0 Blandet luft med østenvind. Besøgt fru Hielmstierne. 10,6 

15 ssø 756,0 Solskin og mildt vejr med en god styrtregn 

Stavnsholt: ”der faldt en dejlig regn” 

13,6 

16 sv 749,8 Solskin, blæst og varmt, torden og regn. Kørt til Frederiksberg og besøgt Rhe-

der. 

14,3 

17 vsv 751,4 Solskin, blandet luft og vandkoldt. Været til herrens bord i Helliggejst kirke. 14,0 
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18 ssv 742,0 Solskin, blæst og regn 13,1 

19 sv 746,8 Solskin, kølig luft og blandet himmel. Der har været ildløs i køkkenskorstenen 

på Åstrup, hvorved en kage fløj ud og afbrændte halmtaget på laden. 

11,4 

20 v 751,8 Blandet og kølig luft med et stænk regn   6,8 

21 nv 756,2 Solskin og kold luft   6,5 

22 sv 756,0 Om morgenen solskin og koldt, siden blandet og lummervarmt. Rejst med Mette 

om morgenen til Nærum for at sortere mine bøger. Har siden været på Ørholm 

for at bese lejligheden. 

10,1 

23 nv 756,0 Om natten regn, siden solskin og kold luft. Været på Kongens bibliotek.   9,1 

24 sv 756,0 Solskin og mildt, om eftermiddagen regn. Hjemme for at medicere. Herskabet 

rejste (på landet). 

12,9 

25 vnv 758,2 Solskin og regnbyger   9,9 

26 ssø 758,2 Overtrukken himmel og vandkoldt, siden regn 10,0 

27 nv 759,8 Solskin og kølig luft 10,4 

28 sø 763,0 (Fredensborg) regnbyger, solskin og lummervarmt. Rejst til Fredensborg. Om 

aftenen til taffels, sad hos prinsessen. 

12,6 

29 ssø 761,6 Solskin og mildt vejr. Tidlig om morgenen i slotshaven og hørt nattergalen og 

gøgen. Rejst til byen og spist om aftenen hos fru Hielmstierne. 

16,6 

30 v 760,5 Solskin og mildt vejr 14,1 

31 s 753,6 Solskin og mildt vejr, regn om natten. Professor Horrebow besøgte mig og gav 

mig sin bog om Bugges almanakker. Besøgt fru Rheder. 

15,4 

 

 

Maj 1782 

Temperatur: 10,0 gr. C 

Tryk:754,7 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juni 1782 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

temp. 
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Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1784). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

1 nnv 750,8 (Ø) stærk regn om formiddagen, siden tyk luft. Rejst om eftermiddagen til 

Ørholm og flyttet min husholdning derud, nemlig Mette, Ane og Jørgen. 

  9,7 

2 vsv 754,2 (Ø) solskin med meget kold blæst og tykke regn- eller haglskyer. I Søllerød 

kirke. 

11,7 

3 vsv 754,0 (K) kold luft med idelige regn- og haglbyger   9,4 

4 nv 759,8 (Ø) regnbyger og og siden stærk blæst fra nordvest. Hans Bruun vil have Ane til 

mikkelsdag for at nedsætte sig at sælge sukker etc. og skære tobak, hvortil jeg 

skaffer ham bevillingerne. Rejst til Ørholm til middag og været ved Kilden, som 

er rent ødelagt.  

  8,7 

5 vnv 761,2 (Ø) solskin, regnbyger og kold blæst. Fuglede bliver på sin hjemrejse ved Cap 

næsten skudt i sænk af hollænderne, som troede, at Danmark havde erklæret 

krig mod dem og Frankrig. 

  7,9 

6 vnv 762,2 (Ø) solskin, regnbyger og kold blæst, dog noget mildere. Gået til den nærmeste 

kilde. 

  9,2 

7 ønø 763,2 (K) solskin og køligt, dog mildere. Rejst om eftermiddagen til byen.   9,9 

8 uvis 766,0 (Ø) torden, hagl og solskin med kold luft. Rejst til Ørholm. Spadseret i Hem-

merts Vænge. 

13,2 

9 sv 768,0 (Ø) solskin og mild, skønt kølig luft. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Suhm 

med præst og degn, samt Schäffer og gik gennem hans have hjemad. 

12,9 

10 sø 760,5 (K) overtrukken himmel og blæst. Efterset Hielmstiernes fodsti fra den nærme-

ste kilde. 

15,5 

11 sv 753,2 (Fredensborg) lummervarmt og et stænk af grødefuld regn. Rejst til Fredens-

borg. Spist ved taflet om aftenen. 

17,3 

12 v 754,8 (Ø) solskin, driveskyer og blæst med kulde. Spadseret i slotshaven. Besøgt 

Guldberg. Rejst til Ørholm. 

14,0 

13 sø 757,0 (Ø) mild luft med driveskyer, solskin og regnbyger. Gået om formiddagen til 

Brede og om eftermiddagen henimod Søllerød. 

15,3 
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14 v 766,4 (K) mild luft med driveskyer, solskin og regnbyger. Rejst til byen med Ane. 17,0 

15 sv 768,2 (Ø) solskin, stærk varme og blæst. Besøgt Rheder. Rejst med jfr. Hansen til Ør-

holm.  

19,9 

16 nv 771,4 (Ø) solskin og kold blæst. I Søllerød kirke. Spadseret i Indelukket med jfr. 

Hansen. 

15,2 

17 uvis 773,0 (K) solskin og kold blæst. Spadseret hen imod Brede med jfr. Hansen. Rejst til 

byen. 

15,4 

18 nø 769,6 (Ø) solskin og kold blæst. Spadseret til Brede med jfr. Hansen. 16,4 

19 uvis 771,0 (Ø) solskin og stærk varme. Spadseret med jomfru Hansen ad den gang i Hem-

merts indelukke, som er langs med (Mølle)åen. En nydelig promenade.  

19,2 

20 nv 770,5 (Ø) solskin og stærk varme. Spadseret med jomfru Hansen som i går og ladet 

lave en sti fra porten og til Indelukket. 

20,9 

21 vnv 769,8 (K) solskin og stærk varme. Rejst til byen om morgenen. 16,5 

22 nv 769,6 (Ø) solskin og stærk varme, om aftenen stærk blæst. Rejst til Ørholm. 17,0 

23 nnv 769,8 (Ø) solskin og varmt. I Søllerød kirke. Spist med jfr. Hansen hos Suhms med 

Bülow, frue og Juliane, Schäffer og kæreste. Kørt hjem kl. 7. 

17,4 

24 nv 769,4 (K) solskin og varmt. Herskabet kørte gennem Ørholm til Kilden (Kirsten Piils 

kilde). 

19,2 

25 n 767,4 (Fredensborg) solskin og varmt. Saxtorph var hér og så til mine øjne. Rejst til 

Fredensborg (fra byen) og spist om aftenen ved taffelet og siddet ved prinsessen. 

20,3 

26 ssv 766,2 (Ø) solskin og varmt. Spadserede i slotshaven. Refereret i statsrådet. Spist ved 

kongens taffel. Rejst til Ørholm. 

19,3 

27 sø 759,6 (Ø) solskin og varmt, om aftenen blæst, driveskyer og et stænk regn, siden regn-

byger 

19,2 

28 nnv 762,0 (K) solskin og driveskyer med blæst. Rejst til byen. 15,0 

29 nnv 763,8 (Ø) solskin og driveskyer, siden overtrukken himmel. Rejst med jfr. Hansen til 

Ørholm til middag. 

15,9 

30 vsv 761,0 (Ø) bestandig regn. I Lyngby kirke. Spist til middag hos Voltelens. 17,2 

 

 

Juni 1782 

Temperatur: 15,2 gr. C 

Tryk: 763,8 mm Hg 
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 vind tryk  

Juli 1782 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1784). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

temp. 

1 vsv 757,4 (K) solskin, regn og kold blæst. Rejst til byen. Mette var med, fordi der skal 

sættes nye vinduer i biblioteket. 

15,0 

2 vsv 755,8 (Ø) solskin og regnbyger. Begyndt at sætte vinduer i biblioteket. Rejst til Ør-

holm, Mette blev tilbage. 

16,5 

3 nv 752,4 (Ø) mild luft og tæt regn om formiddagen, jeg gik dog i Indelukket. Om efter-

middagen storm, koldt og regnbyger. Mine folk var i Dyrehaven (ved Kirsten 

Pils kilde). 

13,2 

4 v 754,8 (Ø) stærk og kold blæst med regnbyger 13,5 

5 vsv 758,0 (K) stærk og kold blæst med regnbyger. Rejst til byen. Stod af ved fru Rheder. 

Den gamle vil have sit testamente confirmeret. 

12,3 

6 vnv 762,4 (Ø) overtrukken himmel og koldt. Rejst til Ørholm til middag. 12,1 

7 uvis 762,4 (Ø) mild luft og solskin. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Suhms med jfr. 

Hansen. Jordbær for første gang. Nielsen (på Ørholm) giver i København 15 

skilling for en pot brændevin, som han sælger til sin kroerske for 24 skilling og 

som hun igen udbringer til 30 skilling. 

14,8 

8 øsø 761,0 (K) mildt vejr med solskin og blandet luft. Fru Rheder sendte mig deres testa-

mente til confirmation (ifølge Nystrøm konfirmeredes konferensråd Wilhelm 

Ludvig von Rheders og hustru Elisabeth Hedvig, født von Oppenhuusens 

testamente den 12. juli (Sjællands aabne Breve 1782, Nr. 563)). 

18,2 

9 ø 759,6 (Fredensborg) overtrukken himmel og tordenskyer. Morville gav mig det nye 

kort over Roskildevejen. Rejst til Fredensborg. 

15,7 
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10 nø 758,0 (Ø) småregn, mildt og grødefuldt, siden bestandig og stærk regn. Spadseret i 

slotshaven og været hos Guldberg. Rejst til Ørholm. 

15,2 

11 nnv 757,2 (Ø) blæst og driveskyer med mild luft. Mester Johan var her og hængte billeder-

ne op i forstuen. 

17,0 

12 s 761,2 (K) solskin og kold blæst. Rejst til byen. 17,7 

13 vnv 764,6 (Ø) solskin og stærk varme. Besøgt fru Hielmstierne og fru Rheder, som jeg gav 

testamentet. 

19,3 

14 uvis 764,2 (Ø) solskin og varmt med en liden stænk regn, om aftenen stærk torden, lynild 

og hagl. I Søllerød kirke. Borres gård (ifølge Nystrøm i Strandgade på Chri-

stianshavn) solgt til det grønlandske kompagni. 

19,6 

15 nv 760,5 (K) solskin, varmt og blæst. Over en dør på Ørholm står anno 1594. 17,7 

16 nv 761,4 (Ø) kølig luft og overtrukken himmel, siden solskin 15,0 

17 nnv 756,4 (Ø) solskin og kold blæst. Spist til middag med jfr. Hansen hos Suhms med bl.a. 

hr. Blicher og Pohl. 

14,8 

18 nnv 760,8 (Ø) solskin og kold blæst med driveskyer 14,2 

19 nnv 763,0 (K) solskin og kold blæst med driveskyer, men dog mildere. Rejst til byen. 14,1 

20 vnv 767,4 (Ø) mildt vejr og overtrukken himmel. Rejst til Ørholm til middag. 15,2 

21 nv 769,0 (Ø) om morgenen overtrukken himmel, siden solskin og varmt. I Søllerød kirke. 

Spist med jfr. Hansen til middag hos Suhms med Rotbøll, Treschow og fruer. 

16,0 

22 ø 766,4 (K) om morgenen blandet, siden solskin og varmt. Rejst til byen med Ane. 

Enkedronningen af Sverige er død. Prinsesse Charlotte ligger for døden. 

18,5 

23 s 766,6 (Fredensborg) solskin og stærk varme. Herskabet spiste i teltet, og jeg på kam-

meret. 

20,8 

24 sø 767,4 (Ø) solskin og stærk varme. Spadseret i slotshaven. Været hos Guldberg og spist 

ved kongens taffel. Rejst til Ørholm. 

20,5 

25 vsv 765,5 (Ø) solskin og stærk varme. Spadseret om aftenen med jfr. Hansen i Indelukket. 21,8 

26 uvis 763,6 (K) solskin og stærk varme med torden og et stænk regn. Rejst med jfr. Hansen 

til byen. 

20,1 

27 nnv 763,8 (Ø) solskin og varmt. Rejst med jfr. Hansen til Ørholm. 20,2 

28 sv 758,4 (Ø) solskin. Torden og regn om morgenen. I Søllerød kirke. Spist med jfr. Han-

sen til middag hos Blichers. Besøgt Thurah. 

20,8 

29 ssv 756,0 (K) overtrukken himmel og et stænk regn. I Indelukket mødte jeg v. Hemmert. 20,3 



 78 

30 nv 753,0 (Ø) om morgenen bestandig skyllende regn. Barometret står på knap 27.3. Spad-

seret til Brede med jomfru Hansen og drukket the. 

15,1 

31 nv 752,4 (Ø) bestandigt regnbyger. Spist til middag med jfr. Hansen hos Suhms. 15,6 

 

Juli 1782 

Temperatur: 16,8 gr. C 

Tryk:760,7 mm Hg 

 

 vind tryk  

August 1782 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1784). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

temp. 

1 v 754,2 (Ø) uroligt vejr om morgenen, siden solskin og varmt. Spadseret med jfr. Han-

sen omkring i Indelukket. 

16,9 

2 sv 755,8 (K) solskin, varmt og tordenskyer. Rejst til byen. 20,1 

3 ssø 753,6 (Ø) solskin og regn. Rejst til Ørholm til middag. 19,3 

4 sv 755,5 (Ø) solskin og regnbyger om formiddagen. I Søllerød kirke. Spist med jfr. Han-

sen hos Suhms. 

18,9 

5 s 748,0 (K) bestandigt stærke regnbyger. Rejst til byen. 16,4 

6 v 756,2 (Fredensborg) nogle få regnbyger, ellers mildt solskin. Rejst til Fredensborg. 

Spist om aftenen ved taflet. Herskabet havde været på Jægerspris. 

17,2 

7 ssø 756,4 (Fredensborg) solskin og varmt. Spadseret i slotshaven. Refereret i statsrådet. 

Spist om middagen ved taffelet. Dronningen stod fra bordet, fordi hendes snør-

relidse sprang. 

20,7 

8 vsv 747,0 (Ø) om formiddagen stærke regnbyger, om aftenen solskin. Spadseret i Indeluk- 16,9 
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ket til det nye lysthus. 

9 s 746,2 (K) solskin og blæst, om aftenen en øsende regn. Rejst til byen. 17,6 

10 vsv 747,0 (Ø) solskin og regnbyger om morgenen. Barometret stod på 27.0. Carl Hansen 

spiste hér, og vi fulgte ham på hjemvejen gennem Indelukket til Brede.  

16,6 

11 ssv 754,0 (Ø) solskin og mildt vejr. I Søllerød kirke. Spist til middag på Søelund med jfr. 

Hansen med Rosencrone og frue og Bülow m.fl. 

16,8 

12 vnv 752,4 (K) solskin, driveskyer og en stænk regn indimellem. Rejst til byen. 

Elsmark på Als: ”den 12. august påbegyndtes høsten, den sluttede den 31. 

august. Høstresultat: 40 traver rug, 74 traver byg, 56 traver havre, 12 læs ærter 

og 5 læs boghvede.” 

16,6 

13 ssv 748,4 (Ø) solskin, driveskyer og en stænk regn indimellem. Etatsråd Treschow besøgte 

samt geheimerådinde Staffeldt, søn og 3 døtre. Med dem gik vi omkring i Inde-

lukket. 

17,1 

14 vsv 749,4 (Ø) solskin og blandet luft, om aftenen stærk regn og blæst 16,4 

15 v 743,8 (Ø) solskin, regnbyger og kold blæst 17,4 

16 nv 756,0 (K) solskin, blandet himmel og mildt vejr. Rejst til byen med Mette. 18,2 

17 v 754,8 (Ø) solskin, blæst og varmt, om aftenen stærk regn. Rejst til Ørholm. 17,7 

18 sv 750,5 (Ø) bestandig og stærk regn. I Søllerød kirke. En bondekarl blev begravet. Da 

han gled ned fra en høstak spidsede han sig ynkeligt på enden af et riveskaft, der 

gik langt ind i hans intestino recto, så han døde 26 timer efter. Han var søn af 

den kone i Holte, som ville give hug på mig med en rive, fordi jeg stod oven på 

hendes høstak. 

16,9 

19 vnv 751,4 (K) solskin, blæst og regnbyger 

Elstrup på Als: ”påbegyndt meget våd høst, og også græshøsten havde været 

meget våd” 

Stavnsholt: ”begyndt at meje” 

13,1 

20 nv 755,5 (Fredensborg) solskin og blæst, dog kun med et stænk regn. Rejst til Fredens-

borg. 

14,4 

21 v 759,8 (Ø) tyk luft, stærk regn og et tordenslag. Spadseret i slotshaven. Refereret i 

statsrådet. Fru Rheder var på Ørholm, og satte Kaalund og Holst af til Bülows 

bal på Søllerød, Julles geburtsdag. 

Elstrup på Als: ”høstet rug” 

16,1 

22 ssø 762,4 (Ø) om morgenen våd tåge, siden solskin og lummer luft og tordenskyer 18,2 
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23 sø 754,8 (K) tyk luft med torden og regn. Jeg fik et anfald af colica og kørte derefter til 

byen uden at spise. 

16,1 

24 vnv 758,2 (Ø) solskin og blæst. Købt 12 favne brænde á 6 rdl. pr. favn med vognleje. For 

at stable det i gården 8 skilling pr. favn og 1 mark i drikkepenge: 7 mark; for at 

save og hugge á 3 mark: 6 rdl. og 3 mark; for at stable det i kælderen á 8 skilling 

og drikkepenge 24 skilling: 7½ mark. I alt 80 rdl., 5 mark og 8 skilling. 

16,3 

25 s 757,4 (Ø) solskin og mildt vejr, om aftenen regn. I aftes usædvanligt nordlys som en 

bue med stråler opad. Det sås i nordvest. I aften ligeledes nordlys i nordvest. 

16,6 

26 sv 760,5 (K) om morgenen solskin og siden styrtende regnbyger. Rejst til byen med Ane. 16,1 

27 vsv 755,8 (Ø) solskin, regn og blæst. Kørt med løjtnant Pohl til Ørholm, hvor han spiste til 

middag hos mig. Rheder er født den 15/10 1703, Thurah den 1/5 1704. 

16,9 

28 vsv 747,4 (Ø) blæst og regn. Jfr. Hansen og jeg spiste til middag hos Suhms. 14,7 

29 vnv 752,4 (Ø) solskin og driveskyer, siden blæst og koldt 12,7 

30 vsv 754,8 (K) koldt og med stærke regnbyger. Rejst til byen. 14,2 

31 nv 761,2 (Ø) samme kolde vejr, dog uden regn. Rejst til Ørholm. 13,2 

 

August 1782 

Temperatur: 16,7 gr. C 

Tryk:753,6 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

September 1782 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1784). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

temp. 
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1 vsv 763,0 (Ø) solskin, regn og blæst. I Søllerød kirke. Jfr. Hansen og jeg spiste til middag 

hos Blichers. Provst Hviid døde til middag. 

15,8 

2 nv 767,0 (K) solskin og blæst. Rejst til byen. 13,7 

3 nnv 769,8 (Ø) solskin og blæst. Besøgt fru Rheder. Rejst til Ørholm til middag. 

Elstrup på Als: ”indkørt det sidste rug” 

Stavnsholt: ”i dag fik vi indhøstet” 

15,3 

4 uvis 769,4 (Ø) solskin, tynde skyer og mildt vejr. Rejst til Fredensborg og om aftenen til-

bage til Ørholm. Audiens hos dronningen. Rosenørn bliver oberskænk. Guld-

berg så bitterlig ilde ud. 

16,4 

5 uvis 772,0 (Ø) solskin, tynde skyer og mildt vejr 16,2 

6 uvis 773,8 (K) solskin, tynde skyer og mildt vejr. Rejst til byen. Rosencrone bliver statsmi-

nister. 

16,8 

7 nø 774,4 (Ø) solskin, tynde skyer og mildt vejr. Besøgt Voltelen i hans nye hus. Rejst om 

middagen til Ørholm. 

16,3 

8 uvis  776,8 (Ø) solskin og varmt. I alle disse dage, hvor vi har haft så dejligt sommervejr, er 

der faldet stærk dug om natten og været tåge om morgenen. I Søllerød kirke. Jfr. 

Hansen og jeg spiste til middag hos fru Hielmstierne. 

16,8 

9 nø 775,8 (K) solskin og varmt. Rejst til byen. 16,1 

10 uvis 774,8 (Ø) solskin og varmt, men regnskyer om morgenen. Spist til middag hos Stam-

pes. Rejst til Ørholm. 

17,4 

11 sv 769,8 (Ø) solskin og varmt. Jfr. Hansen og jeg spiste til middag hos Suhms. 15,7 

12 nø 764,2 (Ø) solskin og varmt. Spadseret om formiddagen til lysthuset og om eftermidda-

gen til Nymølle. Om natten ildløs i porcelænsfabrikken. 

14,9 

13 øsø 764,2 (K) solskin, dog med driveskyer. Regn om natten. Rejst til byen med løjtnant 

Pohl. 

14,7 

14 øsø 763,2 (Ø) solskin, driveskyer og kold luft. Ane er rejst til Roskilde. Rejst om midda-

gen til Ørholm. 

13,7 

15 vnv 754,0 (Ø) blæst og regn. Jfr. Hansen og jeg spiste til middag hos Suhms. 14,9 

16 vnv 752,2 (K) solskin og regnbyger. Rejst med jfr. Hansen til byen. 14,2 

17 sv 746,8 (Fredensborg) blæst og stærke regnbyger. Rejst til Fredensborg. Pohl fulgtes 

med mig til Rudersdal. Blev på kammeret om aftenen for mit syge øjes skyld. 

16,1 
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18 ssø 751,2 (Ø) solskin og regnvejr, om aftenen stærk regn. Refereret i statsrådet. Spist ved 

kronprinsens taffel. Rejst til Ørholm og besøgt på vejen fru Treschow. 

15,9 

19 ssø 744,8 (Ø) solskin og regnvejr 

Elsmark på Als: ” Fra den 19. september til den 5. oktober måtte man afbryde 

med at køre møg ud på grund af regn og slud. Det var forfærdeligt ”vådt og ski-

dent” det år” 

15,4 

20 nv 753,6 (K) solskin og regnvejr med storm. Rejst til byen. 12,1 

21 n 753,2 (Ø) regn om natten og morgenen, siden solskin og kold blæst. Rejst med jfr. 

Hansen til Ørholm. 

12,1 

22 s 760,5 (Ø) solskin, kold blæst og regnskyer. I Søllerød kirke. Colbiørnsen og hans brud 

var i kirke. 

12,8 

23 ssø 754,4 (K) bestandig regn. Rejst til byen. 16,3 

24 sv 753,6 (K) tyk himmel og mildt vejr. Solgt begge mine vognheste for 20 rdl. 15,3 

25 nv 764,4 (K) tyk luft og mildt vejr. Saxtorph var her og ordinerede lapis. Jeg blev inden-

for med mit øje. Jfr. Hansen kom ind tillige med pigerne og Per kusk, som fik 

sin løn og afsked.  

14,4 

26 vnv 764,6 (K) tyk luft og mildt vejr 16,8 

27 s 759,4 (K) tyk luft og mildt vejr 17,4 

28 vnv 762,0 (K) solskin og mildt vejr. Saxtorph ordinerede mig kamfer mixtur. 14,4 

29 sv 762,0 (K) blæst og regnskyer, siden regn 13,8 

30 ssv 749,4 (K) blæst og regn 12,6 

 

September 1782 

Temperatur: 15,1 gr. C 

Tryk: 762,1 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Oktober 1782 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København, den 15. oktober dog i Fredensborg. 

temp. 
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Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1784). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

1 v 756,4 Solskin og blæst 10,8 

2 v 758,8 Solskin, blæst og regn   9,7 

3 sø 752,0 Fugtigt og mildt vejr 12,1 

4 ø 754,6 Fugtigt og mildt vejr. Til herrens bord. 12,3 

5 nø 755,8 Bestandig regn 

Elsmark på Als: ” Imellem den 5. og 6. oktober regnede det så forfærdeligt af en 

nordøsten vind, at alle lave enge stod som et hav og vor Nerdam og Haumay 

stod ud i ét. Vi kunne først på ny køre møg ud omkring den 21. oktober. Vi fik 

ikke alt møg ud det år, thi den midterste vej blev så opkørt, at vi ikke kunne 

komme ud i marken med en vogn.” 

Elstrup på Als: ”kørt det sidste foder ind. Nogle dage efter at vi havde kørt fo-

deret ind, kørte vi møg ud, men det var besværligt at få det ud på marken, fordi 

det regnede hver dag.” 

  7,6 

6 ønø 750,8 Tykke regnskyer med råt og fugtigt vejr 11,4 

7 ønø 754,2 Regn. Gået på kancelliet.   7,9 

8 ønø 759,0 Solskin og køligt   6,2 

9 nnø 761,4 Solskin og kulde med nattefrost. Fru Hielmstierne kom hjem fra landet.   4,7 

10 ø 756,0 Solskin og kulde med nattefrost. Begyndt at lægge i kakkelovnen. Hjemme som 

følge af en stærk diarrhae. 

  6,1 

11 ø 748,2 Kold luft, om aftenen regn   5,8 

12 ønø 744,4 Koldt og fugtigt vejr   5,3 

13 n 754,4 Råt og vandkoldt vejr. I Helliggejst kirke. Gratuleret Thott på hans geburtsdag. 

Den nye kokkepige Ane påbegyndte sin tjeneste hér. Saxtorph var her. 

  5,1 

14 uvis 765,5 Råt og vandkoldt vejr, om morgenen tåget. Meget korn skal endnu stå ude ved 

Kalundborg etc. 

  4,8 

15 vsv 765,8 (Fredensborg) råt og vandkoldt vejr. Barometret stiger. Rejst til Fredensborg.   8,3 
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Spist om aftenen på kammeret. 

16 v 769,6 Om morgenen koldt og tåget. Refereret i statsrådet. Afskedsaudiens hos kron-

prinsen, prins Frederik og dronningen. Rejst til byen. 

  7,6 

17 vsv 766,4 Koldt vejr, om aftenen regn   7,8 

18 v 756,8 Koldt vejr. Spist til middag hos Suhm, hans geburtsdag. Han er født i 1728 og 

fruen i 1732. 

  8,3 

19 vnv 742,4 Koldt vejr   9,1 

20 v 737,4 Solskin og fugtigt med blæst. Barometret står på 27½.   4,8 

21 vnv 748,2 Nattefrost og fugtigt vejr   4,1 

22 vsv 751,2 Fugtigt og meget mildt 11,3 

23 nv 752,4 Regnvejr. Herskabet kom hjem.   9,3 

24 vsv 760,5 Solskin og fugtigt vejr. Stået fadder i Holmens kirke til kommandørkaptajn 

Stockfleths datter Cathrine Nicoline. Jeg har også stået fadder til broderen. 

  6,6 

25 v 764,8 Solskin og fugtigt vejr. Prinsesse Elisabeth i Horsens dør.   6,2 

26 n 757,4 Solskin og fugtigt vejr   7,2 

27 v 769,2 Fugtigt og tåget   8,4 

28 vsv 764,8 Fugtigt og tåget. Prinsesse Charlotte døde om morgenen kl. 6. 

Elsmark på Als: ”vi begyndte at så rug, det var vådt og skident og elendig” 

  9,9 

29 ssv 754,6 Fugtigt og tåget. Bartholin og jeg underskrev forloverseddel for Hans og Ane.   8,4 

30 sv 749,4 Mildt og fugtigt   7,9 

31 ssv 748,8 Regnvejr. Spist til middag hos Aagaards. Givet Ane 100 rdl. til hendes bryllup.   6,2 

 

 

Oktober 1782 

Temperatur: 7,8 gr. C 

Tryk: 755,8 mm Hg 

 

 vind tryk  

November 1782 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

temp. 
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ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1784). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

1 ssv 743,0 Regnvejr. I societetet, hvor Bugge forelæste om sine beregnede observationer 

over nogle af planeterne. 

6,8 

2 v 748,8 Regnvejr 4,6 

3 ssv 748,4 Råt, fugtigt og koldt vejr. Jørgen og Mette spiste hos Ane middag og aften. 5,6 

4 s 743,8 Råt, fugtigt og koldt vej. Spist til middag ved kronprinsens taffel og om aftenen 

hos Suhms. 

6,5 

5 vsv 747,4 Råt, fugtigt og koldt vejr 4,8 

6 nv 757,0 Kølig luft med solskin og tegn til frost 3,1 

7 nø 763,4 Frostvejr med et stænk hagl og tynd sne. Spist ved kongens taffel. 

Elsmark på Als: ”vi tog vore køer ind, og det var et forfærdeligt vejr med blæst 

og iblandt noget snefald” 

2,0 

8 sø 758,8 Sne om natten. Imellem frost og tø. I går nedbrændte kongens slagter Svendsens 

forhus i Frederiksberggade. 

Stavnsholt: ”vi tog kvæget ind. Jeg fik rug som aldrig før og også meget byg. 

Gud til ære - mig til gavn.” 

2,6 

9 ø 767,4 Fugtigt vejr og et stænk regn 4,4 

10 ø 766,0 Fugtigt vejr med blæst. I Helliggejst kirke. 3,0 

11 sø 772,4 Fugtigt vejr med blæst. Hans Bruun og Ane spiste mortensgås med mine folk. 3,3 

12 sø 767,4 Fugtigt vejr med blæst 3,0 

13 n 766,4 Regnvejr. Om aftenen frost. Besøgt fru Hielmstierne. 3,3 

14 nv 773,0 Regnvejr 3,5 

15 vsv 759,2 Regnvejr 7,2 

16 nv 746,8 Regnvejr. Om aftenen frost. 4,2 

17 n 748,8 Fugtigt vejr med solskin. Stærkt snefald om middagen. 0,2 
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18 ønø 752,2 Solskin og frost -2,1 

19 nnø 759,4 Klar luft og stærk frost. Prinsessen begraves i Roskilde. -3,6 

20 nø 764,8 Solskin og frost -1,8 

21 nnø 762,4 Solskin og frost. Været hos Fuchs, som har færdiggjort sit maleri af mig. -1,9 

22 n 757,4 Solskin og frost. I societetet, hvor Suhm forelæste om den del af Polen, som 

kejseren har fået. Om aftenen hos Suhms. 

-1,6 

23 nnø 754,0 Solskin og frost, men mildere luft  0,3 

24 øsø 757,2 Imellem frost og tø  0,3 

25 ønø 756,6 Imellem frost og tø med snefald 

Elstrup på Als: ”der kom frost. Vi såede i efteråret ca. 6 tdr. rug, det var et stort 

morads, så vi kastede kornet dér, hvor det var overharvet og derefter overharve-

de vi det igen” 

 0,9 

26 nø 761,4 Imellem frost og tø. Spist til middag ved kongens taffel.  0,9 

27 ønø 766,6 Snefald og imellem frost og tø. Spist til middag hos fru Hielmstierne.  0,3 

28 ønø 766,2 Blæst, sne og regn. Spist ved kronprinsens taffel.  1,1 

29 sø 760,5 Blæst, sne og regn. I societetet, hvor justitsråd Müller forelæste om guldprøven.  2,0 

30 øsø 761,2 Blæst, sne og regn  1,4 

 

November  1782 

Temperatur: 2,1 gr. C 

Tryk: 758,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

December 1782 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1784). 

temp. 
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De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

1 ø 763,0 Sne og slud. I Trinitatis kirke.  2,4 

2 sø 759,4 Sne og slud  2,4 

3 v 768,2 Sne og slud. Spist til middag ved kongens taffel. Mit maleri kom fra Fuchs.  2,2 

4 nnv 769,4 Koldt og fugtigt  0,0 

5 sø 765,5 Koldt og fugtigt. Mit maleri blev ophængt, det kostede med ramme 40 rdl.  0,9 

6 ssø 764,0 Koldt og fugtigt. I societetet, hvor Müller forelæste om guldprøven.  0,7 

7 sø 768,6 Koldt og fugtigt  1,4 

8 øsø 769,2 Frostvejr og blæst -0,7 

9 sø 765,5 Frostvejr og blæst. Prinsessen laver til barsel. -1,4 

10 sø 762,2 Frostvejr og blæst. Rheder døde om aftenen kl. 8 (ifølge Nystrøm står hans livs-

data i Adresseavisen 1782, Nr. 246).  

-0,8 

11 øsø 765,5 Råt og blæst. Spist hos fru Hielmstierne. Besøgt fru Rheder. -1,2 

12 øsø 762,4 Koldt med isslag. På Børsen sagdes, at freden var sluttet. -1,9 

13 v 760,5 Koldt med isslag. Spist til middag hos Suhms med Bugge, Pohl og Kraft. I so-

cietetet, hvor Rotbøll forelæste om planter på Ceylon, og havde med sig Carl 

Linné, Linnés søn, der blev antaget som medlem. 

-1,3 

14 ssø 754,8 Koldt med isslag. Rotbøll besøgte med Linné. -0,5 

15 sø 749,2 Mild luft og stærkt snefald  0,4 

16 s 760,5 Tørvejr med frost. Spist ved kronprinsens taffel. Besøgt fru Rheder.  1,0 

17 sv 765,8 Tørvejr med frost  0,0 

18 sv 763,0 Imellem frost og tø  1,0 

19 vnv 763,4 Tøvejr. Spist hos Rotbøll med bl.a. Linné og fru Horrebow.  3,5 

20 vnv 763,6 Tøvejr. Besøgt fru Rheder.  4,7 

21 nv 756,6 Tøvejr med stærk blæst  4,0 

22 n 755,5 Klart med frost og stærk blæst  2,9 

23 v 751,4 Fugtigt vejr. Om aftenen stærk regn. Fulgt salig Rheder i jorden i Tyske kirke. 

Parrene var 1. Jeg og Rosencrone. 2. Lerche og Suhm.3. Kaalund og Borne-

mann. 

 4,2 
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24 n 747,4 Mild frost  2,4 

25 v 763,2 Klar himmel og frost -2,2 

26 vnv 753,6 Stærk regn. I Helliggejst kirke.  5,1 

27 nv 758,8 Fugtigt vejr. Spist om aftenen hos fru Hielmstierne med bl.a. Rosencrones, fru 

Rheder, frk. Hielmcrone, fru Treschow og Suhm. 

Elstrup på Als: ”pløjet ærtestub i julen” 

 6,2 

28 vnv 757,0 Fugtigt vejr. Besøgt fru Hielmstierne.  3,5 

29 nv 744,6 Frost og stærk blæst. I Helliggejst kirke. Sendt Sandvig alle mine familiepapirer 

for at udfærdige min stamtavle. 

 1,6 

30 vnv 751,8 Klart vejr og stærk frost -1,9 

31 nø 757,4 Klart vejr og stærk frost. Besøgt fru Hielmstierne. -4,7 

 

 

December  1782 

Temperatur: 1,1 gr. C 

Tryk: 760,0 mm Hg 
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Nordsjælland (1780´erne) 
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VEJRET I 1783 

 

 

1783 Temperatur 9,3 gr. C. Meget varmt år. Rekordvarm sommer og helt usædvanlig varm juli. 

Meget solrigt og nedbørsfattigt år. Mange nætter med nordlys således den 20. januar, 28. februar, 1. 

marts, 4. marts, 12. april, 26. april, 27. april, 29. april, 12. maj, 21. maj, 1. august, 10. august, 25. 

september, 26. september og 30. oktober. 

 

Januar 

 

Normal.  

Koldt fra den 1.-4. og fra den 

17. til den 24. Stærk storm og 

ekstremt lavt lufttyk den 15. 

Den 21. var Øresund kortvarigt 

fuld af tynd is. Nordlys den 20. 

 

Temperatur: -0,1 gr. C 

Februar 

 

Meget varm. 

Solfattig. Mildt indtil den 24., 

derefter frost. Stærkt snefald 

den 23. og 24. Nordlys den 28. 

 

Temperatur: 2,4 gr. C 

Marts 

 

Meget kold. 

Især koldt fra den 1.-6. Ek-

stremt lavt lufttryk den 7. Me-

get nedbørsfattig. Nordlys den 

1. og 4. 

 

Temperatur: 0,3 gr. C 

April 

 

Meget varm. 

Sommervejr den 30. Højt luft-

tryk. Stærk regn den 15. Nord-

lys den 12., 26., 27. og 29. 

 

Temperatur: 7,6 gr. C 

Maj 

 

Meget varm.  

Meget solrig. Sommer fra den 

13. Meget varmt den 29. Tørt. 

Nordlys den 12. og 21. 

 

Temperatur: 13,3 gr. C 

Juni 

 

Meget varm.  

Meget varmt med torden den 

14.-16. Hedebølge fra den 20.-

27., varmen kulminerer den 26. 

Tørt. 

 

Temperatur: 18,1 gr. C 

Juli 

 

Helt usædvanlig varm.  

Meget solrig. Meget varmt fra 

den 2.-4. Hedebølge fra den 10. 

med ekstremt varmt vejr den 

29. Slemt tordenvejr den 3. ved 

Tønningen. Sidst i juli stor 

hvirvelstorm ved Hohenwed-

stedt med store skader. Stærk 

storm i Nærum den 6. og 7. 

Tornadoer. Stærk regn den 19. 

Tørt. 

 

August 

 

Meget varm.  

Meget varmt den 1.-4., 6.-8. og 

den 17.-31. Megen søndenvind. 

Stærk regn den 7., 9., og 31. 

Nordlys den 1. og 10. 

 

Temperatur: 18,7 gr. C 

September 

 

Meget varm. 

Natten mellem den 6. og 7. 

stormflod ved Ribe. Stærk regn 

den 9. Tørt. Nordlys den 25. og 

26. 

 

Temperatur: 15,8 gr. C 
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Temperatur: 20,5 gr. C 

Oktober 

 

Meget varm.  

Meget solrig. Især meget varmt 

for årstiden den 1.-8. Stærk 

regn den 30. Tørt. Nordlys den 

30. 

 

Temperatur: 11,5 gr. C 

November 

 

Meget kold.  

Meget solrig. Vinterligt fra den 

20.-26. Stærk regn den 14. og 

15. 

 

Temperatur: 3,8 gr. C 

December 

 

Meget kold.  

Højtryksvejr fra den 2.-14. med 

fugtigt vejr og tåge. Frostvejr 

fra den 21. med meget stærk 

frost den 29. og 30. Stærkt 

snefald den 24. og 25. Østen-

snestorm på Bornholm fra den 

24.-26. og i København den 26. 

og 27. 

 

Juleaften: Frost, blæsende og 

stærkt snefald. 

 

Nytårsaften: Solskin og frost. 

 

Temperatur: - 0,1 gr. C 

 

 

 

 

 

 

Formørkelser i 1783 

 

Udi indeværende år 1783 indtræffe 3 formørkelser i Solen nemlig den 2/3, 1/4 og 27/8, af hvilke 

ingen bliver hos os synlig.  

 

Derimod har man tvende meget mærkelige måneformørkelser. Den første måneformørkelse sker 

den 18/3 og begynder kl. 8,21 om aftenen. Månen går ganske ind i skyggen, og den totale 

formørkelse begynder kl. 9,10. Midten af formørkelsen sker kl. 10,13. Den totale formørkelse endes 

kl. 11,19. Formørkelsen er forbi, og Månen har sit fulde lys kl. 00,04 den 19/3 om morgenen. 

 

Den anden måneformørkelse sker mellem den 10/9 og 11/9. Den begynder den 10/9 kl. 10,30 om 

aftenen. Den totale formørkelse begynder kl. 11,20. Midten af formørkelsen er den 11/9 kl. 0,25. 

Den totale formørkelse endes kl. 1,32. Formørkelsen er forbi, og Månen har sit fulde lys den 11/9 

kl. 2,15 om morgenen.  
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1783 

 

 

 

ÅRET 1783 

 

 

 

Helsingør, 6. januar 1783 

 

Sundet og havnen er nu aldeles fri for is. Langs med strandbredden ligger endnu noget småt is. 

 

Ålborg, 2. januar 1783 

Natten mellem den 28. og 29. december 1782 havde vi et grueligt vejr med torden og lyn, hvorpå 

fulgte en skrækkelig storm. Frosten har herefter således tiltaget med strenghed, at fjorden mellem 

Ålborg og Sundby er overlagt med is. 

 

Helsingør, 17. januar 1783 

Den 15. januar stærk storm. 

 

Helsingør, 31. januar 1783 

Den 19. januar is i Sundet og stærk frost. 

Den 21. januar Sundet er fuldt af tynd is. 

Den 22. og 23. januar Sundet er aldeles fri for is. 

Den 24. og 25. januar kom der en mængde drivis fra Østersøen, som straks igen uddrev til 

Nordsøen (JER dvs. Kattegat). 

Den 26. januar Sundet blev igen aldeles fri for is. 

Den 31. januar Sundet er fri for is. 

 

Prag, 16. januar 1783 

Der er faldet en mængde sne. I Przechowitz ses kun den øverste spids af kirken. I 40 år er der ikke 

faldet halvt så meget sne. I Buchberg er alle huse begravet af sne. 

 

Helsingør, 3. februar 1783 

Sundet og havnen er aldeles fri for is. 
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Kapitelstaksten er for Sjælland i 1783: Rug 20 mark, byg 16 mark og havre 12 mark. 

 

Sclavonien, 31. januar 1783 

Sidste år var der et mægtigt græshoppeangreb, men alle græshopper blev spist af stære, så nu er det 

blevet forbudt at fange og dræbe stære. 

 

Prag, 8. februar 1783 

Store oversvømmelser bl. a. ved Theresienstadt af floderne Elben og Eger. 

 

Helsingør, 4. marts 1783 

Der drev en del is ud af Sundet til Nordsøen. 

 

Neapel, 11. februar 1783 

Den 5. og 7. februar var der et stort jordskælv ved Messina. Det berettes, at vulkanen Etna er i 

udbrud og udkaster en mængde brændende lava. 

 

Hamborg, 7. marts 1783 

Der er rygter om, at Catania også blev ramt af ovennævnte jordskælv. 

 

Napoli, 18. februar 1783 

Ved jordskælvet den 5. februar er på Sicilien blot i en omkreds af 200 italienske mile, 24 byer og 

300 landsbyer ligesom blevet opslugte af jorden, som i den derværende landstrækning har forandret 

sit hele udseende. Bjergene er blevet til sletter og adskillige floder opfyldte med jord, så at de har 

taget et andet løb. Man frygter, at 30.000 mennesker er omkommet. (Senere omtales 700 - 900 

omkomne, JER). 

 

Rom, 19. februar 1783 

I formiddags begyndte det at regne her, og det regnede kraftigt i over 24 timer. Samtidig fulgte en 

varm vind, der smeltede sneen i bjergene, og Tiberen er gået over sine bredder og har forvoldt store 

oversvømmelser. 

 

Neapel, 25. februar 1783 

Jordskælvet i Messina tog sin begyndelse den 5. februar kl. 18,30 og vedvarer fortsat. Da det 

begyndte, blev det ved hvert quarter. 
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London, 11. marts 1783 

Den megen høje sne, der er faldet for en 14 dages tid siden, har været særdeles fordelagtig for 

sæden på marken, så som insekterne ved samme ere blevne ødelagte, og landmanden altsaa kan 

love sig en god høst. 

 

Leipzig, 19. marts 1783 

Jordskælvet varede fra den 5/2 til den 9/2, og mange tusinder fandt deres grav dels under gruset, 

dels i havet. Man er i Neapel meget frygtsom for Vesuv, såsom samme ikke har haft sit sædvanlige 

udbrud (berettet af saxisk øjenvidne til jordskælvet, JER). 

Et andet saxisk øjenvidne fortæller, at Calabrien blev mindst ligeså hårdt ramt, og at jordskælvene 

vedvarede dér til den 15/2 og var på den dag kl. 6,11,15 og 20 allerstærkest. Man ved ikke, hvornår 

de vil ophøre. 

 

Neapel, 3. marts 1783 

Det anslaas, at 8.000 mennesker er omkommet ved jordskælvet. Der er endnu ikke ganske roligt i 

jorden, og man fornemmer stedse igentagne stød. Der skal ligeledes have været jordskælv på Korfu 

den 5/2. 

 

Italien, 10. marts 1783 

Der tales om 8.000 omkomne. Det ildsprudlende bjerg på Stromboli skal atter være begyndt at kaste 

materie af sig, og har forårsaget et jordskælv, som har vedvaret i 9 dage, og hvoraf man har sporet 

virkningerne lige indtil Gallipoli og indtil den yderste vestlige ende af Sicilien. 

 

Venedig, 14. marts 1783 

Om natten mellem den 11. og 12. marts var der her en så forskrækkelig storm, at man ikke kan 

erindre sig dens lige. Vandet stod højt i kanalerne og gjorde skade på magasinerne og boderne. 

Adskillige skibe blev revet løs af deres ankre i den voldsomme storm.  

 

Haag, 22. marts 1783 

Alle hovedstrømme i Frankrig er steget over deres bredder og har forårsaget stor skade. Floden 

Loire har ved Nantes været 18 tommer højere end den var i året 1711. 

 

Italien, 8. marts 1783 

Ødelæggelserne i Messina og Calabrien er overdrevne. Kun 500 har mistet livet. 
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Cairo, 29. november 1782 

Nilen af hvis årlige oversvømmelse vi må forvente vort lands hele frugtbarhed, har ikke hævet sig 

over sine bredder dette år. 

 

Neapel, 9. marts 1783 

Der var endnu et jordskælv ved Messina den 1. marts. 

 

Gesell i Vogtlandet (ved Chemnitz, JER), 17. marts 1783 

Det er mærkværdigt, at vi her i Vogtlandet også fornam jordskælvet på selvsamme tid, da det 

varede så heftigt i den nederste del af Italien. Stødene fulgte efter hinanden nogle gange om natten, 

men det heftigste skete straks efter kl. 5 om morgenen. Min hele seng, i hvilken jeg lå vågen, 

rystede. I nogle småhuse, hvor folkene bor lige ved jorden, blev de kastede næsten ud af sengene. I 

Schlossen, hvor nogle markedsfolk fra Plauen havde slået sig til ro om natten, blev bevægelsen 

formærket på det strå, som de havde under sig at sove på. I en af de herværende gæstgivergårde, 

hvor tjenestefolkene allerede sad og gjorde frokost, blev man var, at ovnen rystede, således at den 

lille dør på stergrøret adskillige gange blev smækket op og i igen. I de heromkring liggende 

landsbyer blev folkene derved opvakte, men holdt sådant for et tordenslag, formentlig fordi deslige 

naturbegivenheder er dem aldeles ubekendte. 

 

Sct. Petersborg, 21. marts 1783 

Der var måneformørkelse natten mellem den 18. og 19. marts. 

 

Neapel, 16. marts 1783 

Den 10. marts var der her om formiddagen en meget heftig storm indtil kl. 01 den 11. marts. 

Stormen tog så meget til, at indvånerne ved stranden forlod deres boliger og begav sig i sikkerhed. 

Stormen ramte også Aversa. Der er stadig jordrystelser ved Catansaro. Der er stadig små 

jordrystelser i Messina, og der blæser der tillige en heftig vind, som ødelægger de mure, der står 

tilbage. 

 

Rom, 2. april 1783 

I Neapel var der den 28. marts en jordrystelse, som varede i 4 minutter. Folk flygtede ud på 

markerne. Også i Salerno mærkede man et jordskælv. 

 

Florens, 15. april 1783 

Efter breve fra Messina har man siden de indtrufne jordrystelser mærket betydelige forandringer i 

havet om denne hele ø (Sicilien, JER), og man har på strandbredden af Messina fundet stykker af 
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den lava, som havet havde opkastet. Mandskabet på et svensk skib, som befandt sig 20 italienske 

mile fra Faro di Messina, troede om natten til den 5. februar at være kommen på en klippe, hvilke så 

ligesom en nykommen ø at hæve sig op og derpå at synke tilbage under vandet. På samme tid 

mærkede kaptajnen, at der udbrød af havbunden luer, uagtet vandet var temmelig koldt, og alle 

omkringliggende bjerge i Calabrien og omkring Messina gave røg af sig den følgende morgen. Man 

tror, at imellem Calabrien og Sicilien er udbrudt en ny vulkan, eller og at den forrige, som sank, og 

derved skilte begge provinser fra hinanden har på ny åbnet sig under vandet. 

 

Italien, 15. april 1783 

Nye kraftige jordskælv ved Messina og i Calabrien den 28. marts varede i 10 minutter. 

 

Wien, 26. april 1783 

Den 22. april kl. ca. 3,45 fornam man i Wien et let stød af jordrystelse. Kraftigt jordskælv indtraf på 

samme tid i Ungarn i alle de ved Donau beliggende landskaber. Centrum synes at have været 

Komorn. Nogle huse faldt helt sammen, og mange skorstene styrtede ned, mure spaltedes og bekom 

rifter og åbninger af mere end en fods bredde. Jordskælvet vedvarede kl. 10 om formiddagen. Da 

havde man allerede talt 12 jordstød. 

 

Paris, 9. maj 1783 

I Provence så man den 16. april kl. 13,30 3 sole på firmamentet. Der var 2 bisole. Bønderne blev 

skrækslagne af dette syn og forlod deres arbejde, de begyndte først igen, da synet var forbi. 

Thermometret stod i solskinnet på 40 grader, og nogle skyer blev af NØ - vinden drevne fort. I de 

pågældende dage indfaldt klart vejr, og den på nogen tid vedvarende tørke er endnu ikke ophørt på 

nævnte egn, skønt der i Frankrigs andre provinser er faldet så stærk regn, at den har forårsaget 

oversvømmelser, og at floderne er steget over deres bredder. Der er også observeret bisole i Harlem 

den 21/2 1734, de kunne kun ses dér og ikke i Utrecht (kun 10 mile borte). I Carl XII’ s tid har man 

og som bekendt observeret et sådant syn. 

 

Italien, 30. maj 1783 

Det meddeles fra Calabrien, at man der på egnen igen den 10. maj mærkede et af de heftigste 

jordskælv, som på ny har forårsaget stor skade. En stærk underjordisk lyd, ligesom den der 

almindelig høres, førend Vesuv bryder ud, gik forud for samme. Den følgende dag havde 

rystelserne været periodiske og havde især indfundet sig mod aftenen. Man ønsker, at en ny vulkan 

måtte åbne sig der på egnen, eftersom man tror, at jordrystelserne derved ville ophøre. 

 

Neapel, 27. maj 1783 

Jorden i Calabrien er i dette år overordentlig frugtbar og lover den rigeste høst. 
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København, 4. juli 1783 

Angående en i indeværende år ved underjordisk ild af havet opskudt øe udenfor Reykenæs eller 

Guldbringe Syssels kyster i Island haves allerede her følgende efterretninger: 

Skibskaptajn Pedersen i skrivelse af 22. maj 1783, på hukkerten ”Torsken” på Havnefjords havn 

beretter: 

”Den tid jeg kom her i landet, fandt jeg ude i søen et land ligeså stort som et af de største fugleskær, 

og som brændte på 3 steder. Det haver ikke været tilforn. To mile SV derfra forsøgte jeg at lodde og 

befandt 47 favnes dyb med forbrændt stenbund, der så ud som stenkul, og søen ganske fuld af 

pimpsten, som dette land kastede fra sig. Jeg sejlede rundt om landet på 3/4 mile nær for at bese det. 

Det ligger vest til syd på kompasset eller SV retvisende, efter gisning 7 à 8 mile fra det yderste af 

fugleskærene.”  

Assistent Svendborgs brev af 24. maj melder endnu udførligere: 

”Vi opdagede et lidet land eller ø ude i søen, omtrent 7 til 8 mile uden for det yderste fugleskær, 

som vi med overmåde sigtbart vejr sejlede rundt om på en halv mil nær. Det brændte meget heftig, 

så at vi allerede 6 mile derfra kunne se den stærke røg, som drev meget svagt lige op i skyerne. 

Inden vi kom stedet nær, blev vi var forbrændte pimpsten, der flød i søen, hvoraf vi opfiskede en 

del med kurve (hvoraf en prøve er tilsendt). Landet eller øen er omtrent 1½ mil stor med fjelde. 

Skibskaptajnen, som ellers formenede at finde bund på dette sted, blev formået til at gøre lodskud 

og fandt mod al formodning bund på 44 favne VSV fra Reikenæs af, med forbrændte stengruslig 

stenkul. Den følgende dag så vi fugleskærene på deres sædvanlige sted og i sædvanlig størrelse. I 

Island har man ellers ikke fornemmet til jordskælv eller jordbrand på noget sted. Indbyggerne 

fortalte alene at have seet noget brænde ude i søen syden for Grendevig ved påsketiden, som de dog 

ikke vidste, hvad kunne være, førend vi fortalte dem det. Dette således opkomne land er allerede 

efter Hans Majestæts allerhøjeste befaling, som allernådigst har behaget at give samme navn af Nye 

Øe, foranstaltet taget i besiddelse.”  

  

Sct. Petersborg, 17. juni 1783 

I skrivelse fra Sibirien af 17. marts 1783 meldes: 

Vi har her i landet haft en vidunderlig mild vinter og i særdeleshed i slutningen af december - 

måned forrige år (dvs. december 1782, JER). De ellers sædvanlige sydlige storme have denne gang 

aldeles ikke indfundet sig. 

Den 15. januar 1783 var barometerstanden 28 tommer 2 streger efter pariser mål. Natten mellem 16. 

og 17. januar 27’ 10’’, den 17. januar om eftermiddagen 28’ 1½”; natten derpå 28’0”. Den 17. 

januar mærkede adskillige personer en svimmel; andre nogle svingninger, som ikke varede længe, 

hvorved lette ting på væggene bevægede sig nogle gange. Fra Susun fik vi underretning, at rystelsen 

eller rettere 4 gange gentagne svingninger have sammesteds været stærkere end hér. Den samme 

efterretning er og indløbet fra Alei, Schlagenberg og andre stæder i lige linje, som havde fornummet 

dette jordskælv. 

 

Schlesien, 28. juni 1783 

Der omtales et frygteligt tordenvejr i grevskabet Glatz den 22. juni. Tordenvejret var så skrækkeligt, 

at man ikke kunne skille det fra et jordskælv. Hele grevskabet blev ved det da faldte skybrud sat 
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under vand, og alle broer, som havde stået i 250 år, bleve bortdrevne. Tordenslagene var så stærke, 

at mange huse bekom rister (sic !) deraf og skorstenene styrtede sammen. Regnen bortskyllede 

landsbyer. I Bøhmen har mange også på samme tid fornummet heftige jordstød. I Neisse kunne 

ingen i 36 timer komme ud af staden på grund af dyndet. Siden 1736 erindrer man ikke i Neisse en 

sådan vandsnød. 

 

Tønningen, 4. juli 1783 

Efter at luften her i egnen havde omtrent siden midten af juni - måned været næsten bestandig 

opfyldt med megen varme og en sådan mængde dunster, at man på marken næppe kunne se 100 

skridt fra sig, og luften fra den 1. - 3. juli havde været smuk klar, men endnu varmere end førhen; 

rejste sig her den 3. juli, imens solen stadig skinnede et pludseligt og uventet tordenvejr, som her i 

byen vedholdt indtil henimod kl. 5 og var så heftigt, at ingen herpå stedet kan erindre sig at have 

oplevet et så grueligt vejr. Lynild på lynild og slag på slag uden ophør fra alle himlens kanter rundt 

om os, tilligemed en frygtelig susen af hvirvelvinde, pladskregn og hagl, satte alle Tønningens 

indvånere i meget stor forskrækkelse. 

Det var også slemt vejr i Kating. Det lynede og tordnede den hele eftermiddag og aften indtil kl. 10, 

endskønt i en lang afstand herfra. Nogle ville have bemærket et slags jordskælv, imedens tordenen 

varede; men det er troligere, at de stærke skrald af tordenslagene og de voldsomme hvirvelvinde 

have forårsaget husenes rystelse. 

 

Graubunterland, 24. juni 1783 

Her og i hele vort land såvelsom i de tilgrænsende egne er enhver mand i yderste bestyrtelse. Sol og 

Måne er ligesom bedrøvede og have allerede i hele 8 dage ikke villet forunde os sit klare skin; en 

uigennemtrængelig dunst, som ligner en stærk tåge, har i disse 8 dage formørket og bedækket disse 

store himmellegemer således, at man nogle steder skal have tvivlet på, at en sol eller måne var mere 

på himmelen. Imidlertid er dog heden ganske usædvanlig streng, og menneskene overfaldes af 

mathed, som gøre dem uskikkede til alt arbejde, ja mange blive angrebne af farlige sygdomme, 

hvorfra meget sjælden nogen helbredes. 

 

Thyringen, 4. juli 1783 

Også her i egnene har man siden den 17. juni mærket en heftig tåge, hvilken med en utålelig hede, 

endnu bestandig vedvarer. Gemenlig fører denne røgagtige damp en svovlagtig stenkulslugt med 

sig. Virkningerne heraf har hidindtil været følgende: Mange træer såvel i haverne som i skovene 

blev siden den 23. juni næsten på én gang afsviede som af ilden og mistede ganske eller til dels 

bladene, som syntes at være overstænkede med en corrosivisk fugtighed, hvoraf de fik en sort eller 

brun farve, krympede sammen og visnede. Bladene på sommersæden er i det mindste for halvdelen 

bleve farvede gule og fortørrede; andre havevæxter lide på samme måde, dog mere i dalene end på 

højene. Skaden i det hele skulle dog hidindtil være ubetydelig, dersom den utålelige hede snart blev 

ophævet af en mild igennemtrængende regn. I dag (dvs. den 4. juli, JER) er tågedampen, som fra 

den 30. juni til i forgårs (dvs. den 2. juli, JER) fordelte sig, ved en stærk nordenvind blevet 

besynderlig heftig og ildelugtende; dog synes dunstkredsens øvrige beskaffenhed at spå en hastig 

regn. 
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Galizien, nær Breslau, 20. juli 1783 

Tordenvejr dagligt siden den sidste may (sic!). I går (dvs. den 19. juli, JER) aftes havde vi dog det 

skrækkeligste tordenvejr, som jeg nogensinde har oplevet. Også tordenvejr i dag (dvs. den 20. juli, 

JER). 

 

Østrig, 17. juni 1783 

Høsten er her velsignet, og træfrugterne bliver overflødige og gode. Samme frugtbarhed lover man 

sig her og i Ungarn af vintræet. 

 

Paris, 15. juli 1783 

Det meldes fra Marseilles, at Messina er den 10. i afvigte måned igen bleven hjemsøgt af 

skrækkelige jordskælv. 

 

Amsterdam, 5. august 1783 

Den 2. august havde vi her en så overordentlig hede, at thermometret stod på 90 grader, og altså 

overgik den hede vi havde i årene 1750 og 1759. Bemeldte dags eftermiddag imellem kl. 15 og 16 

trak et stærkt uvejr sig sammen over byen, ved hvilket vore marker og haver efter en over 2 

måneder vedvarende tørke blev af den gennemtrængende regn vederquægede. Denne regn var 

blandet med haglstene, som var så store, som due - eller små hønseæg og var til dels flade som 

tykke knapper, hvorved mange vinduesruder blev slået i stykker. 

 

Amsterdam, 16. august 1783 

En stor del af øen Formosa er blevet ødelagt af en forfærdelig storm og jordskælv, hvorved øen i 8 

timer har været ladt i en rokkende bevægelse. Siden den tid er og øen Ponzhov og adskillige andre 

ikke mere at se. Antallet af omkomne mennesker skal være så stort, at historien ikke kan opvise 

noget eksempel på en sådan ulykke. 

 

Nienwerkerk ved floden Yssel, 19. august 1783 

I går aftes kl. 10 (dvs. den 18. august, JER) så man her et lufttegn eller en ildkugle af den størrelse, 

hvori Solen tidlig om morgenen viser sig for vore øjne. Denne runde ildkugle kom fra nord, oplyste 

vor stad i sin hele kreds, tillige med de omliggende egne og var derhos meget rød og ildrig. I den 

skikkelse skød den sig horizontalt frem til sydvest med en hastighed, som når en lille sky drives 

stærkt af vinden, og efter øjemålet i en højde af ca. 100 fod over de højeste huse. Denne ildkugle 

gav i sin fart nogle ildstråler fra sig ligesom en raket, som stiger i luften og omsider springer itu. 

Luften var, imens dette lufttegn varede, meget klar, himlen fuld af stjerner, vinden sagte og fra 

nord. I Rotterdam og der i egnene er man også bleven dette luftsyn var.   

     

Amtet Rendsborg, ultimo juli 1783 

Sidst i juli måned har i amtet Rendsborg været et stærkt tordenvejr med en usædvanlig hvirvelvind. 

Særlige hvirvelsvindsskader skete ved Hohenwedstedt, hvor et nyopført hus blev bortført og 



 100 

stenene aldeles adsplittede; kornet som stod i hobe på marken blev ligeledes usynlig. I skoven er 

1000 træer væltet. 7 personer, der arbejdede på marken blev højt løftet i vejret, og 2 kvinder faldt 

døde til jorden, de øvrige kom alle til skade. Hestene på engen blev som bolde langt bortkastede, og 

en af dem faldt på stagene af et gærde, hvoraf den døde. 

 

Neapel, 13. august 1783 

Det meldes fra Calabrien, at man den 3. juli atter har fornummet en heftig jordrystelse. 

 

Island, 24. juli 1783 

Første pinsedag (dvs. den 8. juni, JER) er af Skaftåbjerg (Skaptarjøkul ”Lakispalten”, JER) i 

Skaftefjelds amt udbrudt ild, hvorved hele Skaftåen er udtørret og forvandlet til en stenhob. 2 kirker 

og 8 store bondegårde er fortærede, og i et temmelig stort distrikt er beboerne flygtet. Den 

brændende materie udbreder sig over jorden som vand og smelter og fortærer alt, hvad den 

forekommer. 

Størrelsen af denne ildsø var 7 mile i bredden og 15 i længden (dvs. 50 km x 100 km, JER). Luften 

er således opfyldt med dunster, røg, aske og sand, at hele landet er ligesom overtrukken med en 

tåge. Høje klipper ses der, hvor der før var jævn jord. Det nye land brænder ligeledes endnu. 

 

Bergen, 30. august 1783 

Der omtales et tordenvejr den 25. august kl. 5 om eftermiddagen.  

 

Ribe, 10. september 1783 

Det hårde vejr af SV bragte os natten mellem den 6. og 7. sidstafvigte så høj en flod, at ca. 60 køer 

og stude, der græssede på byens mark druknede. Om eftermiddagen den 7. de fulgte derpå et stærkt 

tordenvejr, der vedvarede hele natten. 

 

Neapel, 22. august 1783 

Natten mellem den 28. og 29. juli blev hele Calabrien sat i forskrækkelse ved en jordrystelse, og 

den 29. juli kl. 06 skete det skrækkeligste og heftigste stød af alle de, som siden februar måned er 

fornummet i Calabrien. 

 

Christiansand, 11. september 1783 

Slutningen af forrige og begyndelsen af denne måned har været urolig og næsten hver dag storm og 

regn, især afvigte løverdag (dvs. den 6/9, JER), da mod slutningen opkom en gruelig storm af SSØ 

med regn, som vedvarede hele natten, dog løb den mod morgenen mere vedstlig (sic!). Efter 

underretning fra Bergen har der ligeså sidst i forrige måned været et grueligt tordenvejr. 

 

Ålborg, 18. september 1783 

Der omtales stranding af et skib ved Læsø den 7. september. 
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Livorno, 15. september 1783 

Der omtales nye jordskælv i Calabrien den 27., 28. og 29. august 1783. Og det følger heraf, at 

jordrystelserne netop har været i de sidste dage af maj, juni, juli og august. 

 

Island, 30. august 1783 

De fornemste nyheder hos os i denne tiid, er den megen jordbrand, som i dette år har hjemsøgt os; 

først i foråret har ilden brudt ud i havet fra Reikenæs til Ildøerne. Denne underjordiske ild har været 

meget stor og vedvarer endnu, ved hvilken og er af havet opkommen en stor ø, så høj som et bjerg, 

så i nærheden af den, hvor der i fjor var et 100 alen dyb, skal nu ikke være mere end 40 alen. Siden 

efter, den 17. juni opkom en underjordisk ild på landet selv i Skaptefields syssel, hvoraf udflød en 

utrolig mængde materie og lava, som faldt i den store elv Skaptå, udtørrede den ganske og 

overstrømmede alle den nærliggende egne, samt opbrændte 10 - 12 gårde, heriblandt 2 

præsteboliger, Holmosel og Asor, og 3 de kirker, nemlig Holmosel, Asor og Skaal, hvortil endnu 

lægges efter rygte den 4 de Bulands kirke, om hvis ødelæggelse behøves nærmere bekræftelse. Den 

flydende ildmaterie var så høj som et bjerg, ganske igennemgloende, og gik snart med en sagte, 

snart med en hastigere fart, overdækkende alt med en skrækkelig lava. De mange ulykkelige 

familier er flygtede og ustrøde (sic!) over andre sogne og herreder, men ilden udbreder sig endnu alt 

mere og mere, så man venter med frygt og bekymring efter udfaldet. Foruden de ganske opbrændte 

og under grus og lava nedgravne steder, er der stor skade sket over hele landet af den udkastede og 

nedregnede pimpsten, sand og svovl, af den første er hele gårde rent ødelagte og hele sommeren har 

Solen meget sjældent været at se, da den endog i klart vejr her syntes at være ikke større end Månen 

i stærk tåge, og dog tillige så rød som blod. Svovlen har falden så stærkt, at kvægets mund og klove 

har været gule og grønne af svovlen, men skaden, som hele landet har taget derved i henseende til 

græsvæksten og mælken, er ubeskrivelig, såsom ganske vist enhver mand har mistet derved for 

dette år halvparten eller mere af mælk, smør og ost, som skulle være hans vinterprovision, og over 

halvparten af høavlingen, hvorved den største del af kvæget må af fodermangel slagtes til ejernes 

største skade, hvoraf her i landet ser ud til en stor dyrtid. Foruden den mangel af græsvæksten er det 

lidet, som har vokset allerede i juli - måned henvisnet og bortfalden, ligesom ellers i oktober- 

måned, hvilket til dels tilregnes den usædvanlige stærke frost, som faldt ved Sct. Hans tiden. 

 

London, 24. oktober 1783 

Den 4. september 1783 var det et ualmindeligt smukt vejr på Leewards-øerne. 

 

Vestpreussen, 7. november 1783 

Det var klart måneskin ved Danzig natten til den 7. november 1783. 

 

Paris, 17. november 1783 

I Seine - floden er vandet igen meget lavt, og kulden har allerede indfundet sig, så man atter 

befrygter en ligeså stor mangel på brænde som i afvigte år. Den 21. november skal en aerostatisk 

maskine af overordentlig størrelse stige i luften fra Martis Plads. Man vil lade den flyve ganske frie 

uden strikker, og 2 de mennesker skulle gjort en rejse med samme. 
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Holum Stift i Island, 21. september 1783 

Efterat sommeren 1782, som den allerkoldeste, så at det midt om sommeren frøs inde i husene, 

havde sat folk i yderste betryk, formedelst mangel på foder til kreaturerne, og den grønlandske 

drivis havde forhindret på de fleste steder fiskeriet, især udi Thingø syssel, og holdet de danske 

handelsskibe fra bestemte lossepladser, så bekom os her i Nordlandet en meget streng vinter, 

hvorfor en anseelig del af kreaturerne måtte krepere, formedelst mangel på foder; ja mange måtte 

slagte om vinteren sine køer, får, endog heste til livets ophold. En hel hoben folk måtte forlade sine 

bopæle og søge til andre herreder, og mange gårde, især udi Thingø syssel, bleve derfor i foråret 

øde; dog døde ikke ret mange folk af hunger alene, men nogle husvilde, af den elendighed, om høj 

vinterdage udi største frost og sne, ved at vandre fra et sted til et andet, sultne og halvnøgne, have 

tilsat dels livet, dels sundheden. 

Den 6/4 1783 var det første gang, at det hårde vejrlig blev forandret til noget mildere, og 

efterhånden fik de kreaturer, som ikke vare på stald, noget græs på markerne. Den grønlandske 

drivis besøgte os igen i maj, og holdt ved i temmelig lang tid at forhindre fiskeriet, og ved sin 

ubehagelige nærværelse at betage jorden den grøde og kreaturerne den fyldighed og nytte, som 

forårets milde luft ellers havde tilført; dog forlod isen os i juli - måned. Men et større uheld har ramt 

dette stift, såvelsom de fleste steder i landet; nemlig tykke svovlagtige dampe, såvel fra de 

ildsprudlende steder på Sønderlandet som fra nord, hvoraf rimelig sluttes, at der enten måtte være 

ild oppe i Grønland, eller et sted i havet nord for Island. Disse dampe have således opfyldt luften, 

fra omtrent den 15 de juni til datum, at om høj dag har man ikke kunnet se Solen; undertiden og 

som oftest har den set mørkerød ud. Disse svovlagtige dampe har ført med sig forbrændt materie og 

forårsaget, at græsset på marker og tune, som stod i blomster, forvisnede, og blev usmageligt for 

kreaturerne; markerne bleve hvide og nogle brunnede (sic!); kreaturerne løbe fra et sted til et andet 

forsultne, og have kun liden afgrøde, og den med svovl bemængede tåge hindrede folk at gå på 

fiskeri og forvoldte, at det lidet hø, man afmeiede, kunne ikke retskaffen behandles. 

Nu i slagtetiden er får, køer og stude så elendige, at man til sin største skade, formedelst mangel af 

foder, nødes at nedslagte dem, eller for en ringe pris drive dem til handelsstæderne for at betale sin 

gæld og få noget af kornvarer til livets ophold. Med et ord: Landet i almindelighed, og dette stift i 

særdeleshed: Elendighed, synes at være stegen til det højeste og true landet, vistnok en anseelig del 

deraf med undergang, hvis ikke det allerhøjeste forsyn hastig afværger eller formilder dets 

ynkværdige tilstand. 

 

Christianssand, 20. november 1783 

Lørdag den 15. november 1783 har søen heromkring staden uformodentligt og meget hastigt 

opvokset til en så usædvanlig højde, at den ej alene er gået over bryggerne og bolværkerne, men 

endog ind i de underste rum af de derpå stående sø - og pakboder og har stået ca. 2 fod højt fra 

gulvet. En sådan vandflod kan ingen mindes. Heldigvis indtraf den i nogenlunde stille vejr. Kort 

forhen har der været stærkt stormende vejrlig, som dertil må have været årsagen. 

 

Neapel, 11. november 1783 

Ifølge Vicenzio, som har udgivet en bog om jordskælvene i Calabrien og Messina i året 1783, er i 

alt ca. 29.000 omkomne. 
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Wien, 22. november 1783 

Den 14. november føltes ved Waag-floden på ny jordrystelser, der var ligeså heftige som de af den 

22/4 1783. 

 

Rangervalle syssel i Island, 1. oktober 1783 

Høavlingen er her ganske ringe overalt, men sommesteds ret elendig. Jordilden bliver endnu ved at 

brænde i Skaptefields syssel. Den 14. og 15. september 1783 faldt her i Rangervalle syssel så meget 

aske og sand, at det kunde spores, hvor folk gik; kreaturerne tabte mælken og fårene krøb i skjul 

ganske forfærdede, indtil det blev regn igen, og jorden vaskedes ren.  

Siden august trækker ilden sig øjensynlig til og imod nordkanten af fjeldene, hvilket jævnlig har 

været meget kendeligt nok at se om aftenen her i syslet. 

 

Amsterdam, 16. december 1783 

I forgårs (dvs. den 14/12 1783, JER) havde vi her fra kl. 10 til 14 så tyk en tåge, hvis lige endnu 

aldrig har været i Holland. Det var umuligt at se et skridt for sig. 
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 vind tryk  

Januar 1783 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1785). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

temp. 

1 stille 759,8 Klar frost med solskin og siden sne. Eichstedt er født i 1714 eller 1715. Audiens 

hos kronprinsen. Spist til middag hos fru Hielmstierne. 

-3,5 

2 nv 762,2 Klar frost med solskin  

Ålborg: ”is mellem Ålborg og Nr. Sundby” 

-5,5 

3 stille 761,8 Klar frost med solskin. I societetet, hvor Abildgaard læste en afhandling af Fa-

bricius i Kiel om insekters hørelse. Spist om aftenen hos Suhms med Rothe, 

Bugge og Pohl.  

-5,8 

4 sv 769,0 Klar frost med solskin. Prins Frederik afgav sit skriftlige votum, at trolovelser 

bør vedblive, men deres misbrug afskaffes.   

-3,0 

5 stille 753,2 Tøvejr, solskin med regn og isslag. Meget glat på gaden.  2,2 

6 v 743,0 Tøvejr, solskin med regn. Club hos Suhm med Holmschiold, Nielsen, Schiøn-

heyder, Hornemann, Bornemann og Brünnich. 

Helsingør: ”havnen fri for is” 

 3,6 

7 nnv 748,0 Tøvejr, solskin med regn. Spist til middag ved kronprinsens taffel.  2,3 

8 sv 744,6 Bestandig regn og sne. Spist ved kongens taffel. Om aftenen hos fru Hielm-

stierne med Rosencrones, Suhms, fru Rheder og frk. Hielmcrone, Bornemann 

og datter, og Holt. 

 3,2 

9 stille 734,0 Bestandig regn og sne  0,8 

10 nv 735,5 Bestandig regn og sne, om aftenen tegn til frost. I societetet, hvor Bugge fore-

læste om planeternes opposition mod Solen. Om aftenen hos Suhms med Obe-

litz, Wilster, Holt, Brünnich og Pohl. 

 2,3 
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11 n 742,4 Bestandig regn og sne  5,9 

12 stille 753,2 Tyk luft og vandkoldt. Jfr. Hansen var her om aftenen, skibet ”Printz Friderich”, 

som hendes broder Paul er på, ligger på øen Mauritius ved Madagascar. 

 3,3 

13 sø 739,8 Tyk luft og vandkoldt  4,2 

14 vsv 742,4 Tyk luft og vandkoldt. Der skal udgå en forordning mod overdådighed blandt 

bønderne. 

 3,8 

15 sø 730,5 Regnvejr. Barometret står på 26.11. Bildsted gør opbud på 60.000 rdl. 

Helsingør: ”stærk storm” 

 3,2 

16 stille 736,2 Regnvejr. Besøgt fru Rheder.  2,7 

17 nø 741,8 Vandkoldt, om aftenen frost. Om aftenen i societetet, hvor konferensråd Møller 

forelæste om infusionsdyrene. 

-5,1 

18 nnø 744,8 Klart vejr og frost -7,7 

19 øsø 750,5 Tyk luft og fin sne. Sendt fru Hielmstierne en buket. Gratuleret fru Hielmstierne 

og spist til middag hos Rosencrones med hende og frk. Finckenhagen, Holm-

schiold, Suhm og frue, fru Rheder og frk. Hielmcrone og Breuer, fru Jacobi og 

søn, fru Carstens, Augustin, Kaalund, Hersleb og frue. 

-6,2 

20 ønø 755,5 Klart vejr og stærk frost. Nordlys. Club hos Bornemann. På søndag skal der be-

des for prinsessen. 

-8,3 

21 stille 763,8 Klart vejr og stærk frost.  -7,6 

22 øsø 758,2 Frost, tyk himmel og stærk storm. Læst dr. Münthers prædiken mod overdådig-

hed. 

-2,5 

23 s 749,8 Blæst og sne, hen mod aften mildere luft -3,0 

24 ssv 753,0 Sne og tøvejr, om aftenen frost. I societetet, hvor landmålerne viste deres kort. 

Om aftenen hos Suhms med Bugge og Broagger. 

 0,0 

25 sv 756,0 Stille, mildt og tøvejr  1,3 

26 s 753,8 Tøvejr og tyk luft  2,3 

27 ssv 753,6 Tøvejr og tyk luft. Klub hos Nielsen.  2,2 

28 sø 745,5 Tøvejr og tyk luft. Audiens hos kronprinsen og siden til kur.  1,8 

29 sv 747,0 Fugtigt og mildt vejr. Gjort kur overalt undtagen hos dronningen, som ej lod sig 

se. 

 2,9 

30 v 751,6 Bestandig regn  3,1 
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31 sv 746,2 Bestandig regn. Gartner Hammer dør af brok.  4,4 

 

Januar 1783 

Temperatur: -0,1 gr. C 

Tryk: 749,2 mm Hg 

 

 vind tryk  

Februar 1783 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1785). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

temp. 

1 vnv 755,5 Fugtigt vejr. De 100 rdl., som jeg gav Ane til brylluppet, har de lånt ud til en 

brændevinsmand, som frygtes at være gået sin vej.  

  3,1 

2 sv 754,4 Fugtigt vejr   3,7 

3 ssø 762,2 Bestandig regn   2,2 

4 sø 758,0 Bestandig regn   3,7 

5 vsv 749,4 Fugtigt vejr. Refereret i statsrådet. Tilføjet senere: Messina er gået under ved 

jordskælv og mange steder i Calabrien. Den 6/2 berettede poeten Storm til 

Suhm, at han havde mærket et jordskælv om natten. Det samme skal også andre 

have sagt. 

  4,6 

6 v 739,8 Bestandig regn   5,7 

7 nv 746,6 Fugtigt vejr. I societetet, hvor hr. Chemnitz forelæste om sneglene i Sydersøen 

og viste nogle prægtige eksemplarer derfra. 

Helsingør: ”ingen is i Sundet” 

  4,4 

8 ssv 736,8 Regn og sne   4,3 

9 s 734,4 Fugtigt vejr   5,3 
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10 s 739,8 Fugtigt vejr. Club hos Balles. 

Helsingør: ”ingen is i Sundet” 

  5,7 

11 sv 752,2 Fugtigt vejr   5,4 

12 s 759,4 Fugtigt vejr. Hjemme hele dagen. Skrevet tillæg og forandring i mit testamente.   3,6 

13 ssv 756,4 Fugtigt vejr. Spist ved kronprinsens taffel.   5,7 

14 n 758,2 Fugtigt vejr   5,1 

15 nnø 762,0 Fugtigt vejr, tegn til frost. Kongen gav 300 rdl. til det islandske selskab.   2,1 

16 nnø 775,5 Klart vejr og frost. Barometret står på 28.4½.   0,3 

17 nv 768,8 Blandet vejr. Prinsessen aborterer med en prinsesse kl. 2 ¾ om eftermiddagen.   4,4 

18 nv 764,2 Blandet vejr. Ildløs i kakkelovnsrør tæt herved hos jøden, som dog, Gud være 

lovet, strax blev slukket. 

  3,3 

19 vsv 759,6 Fugtigt vejr, om aftenen stærk hagl. NB. Madam Jacobi skal drikke som en so.   2,1 

20 n 758,6 Frostvejr, blæst og sne. Suhm får et brev fra paven til tak for Langebecks scrip-

tores.  

 -1,1 

21 vsv 750,5 Sne om natten, siden regn. I societetet, hvor konferensråd Müller forelæste om 

infusionsdyrene. 

  4,6 

22 v 743,2 Sne, slud og solskin   3,3 

23 stille 743,8 Fugtigt vejr og stærkt snefald   2,4 

24 nnø 748,8 Stærkt snefald om natten og siden frost. Klub hos Rottbøll.  -3,3 

25 sv 753,2 Klart vejr og stærk frost  -0,8 

26 stille 753,2 Klart vejr og stærk frost  -3,5 

27 nv 744,4 Klart vejr og stærk frost. Indtaget rabarberpulver.  -2,0 

28 nnø 752,4 Klart vejr og stærk frost. Nordlys om aftenen. I societetet, hvor Rothe forelæste 

om bryden i de gamle love. 

 -6,1 

 

Februar 1783 

Temperatur: 2,4 gr. C 

Tryk: 752,9 mm Hg 
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 vind tryk  

Marts 1783 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1785). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

temp. 

1 stille 753,6 Klart vejr og stærk frost. Nordlys, der stod som en regnbue. -7,0 

2 ssø 744,8 Stærk frost og tyk luft. Spist til middag hos Stampes. -3,0 

3 vnv 737,4 Stærk frost og tyk luft. Spist til middag hos fru Hielmstierne med Rosencrones, 

fru Rheder, frk. Hielmcrone og Olivarius. Klub hos Suhm. 

-3,4 

4 nnø 750,8 Stærk frost med solskin og blæst -7,3 

5 sv 759,6 Stærk frost og solskin -4,0 

6 sø 739,2 Frost og snefald -1,5 

7 ssø 757,0 Snefald og tøvejr. Barometret står på 26. 11½. I societetet, hvor Saxtorph fore-

læste om brusksnittet (ifølge Nystrøm drejede det sig om en afhandling om 

brusksnittet i bækkenet i stedet for kejsersnittet). 

 1,7 

8 sø 738,2 Nattefrost, tø og solskin  2,4 

9 nv 751,0 Stærk tø og tyk luft  2,0 

10 stille 756,0 Stærk tø og tyk luft. Nattefrost. Club hos mig.  2,0 

11 stille 756,0 Tø, tyk luft og nattefrost. Messina går under af jordskælv.  0,4 

12 ønø 754,4 Nattefrost, siden solskin og tø  0,9 

13 ønø 752,0 Solskin og frost. Spist ved kronprinsens taffel.  0,1 

14 ønø 757,2 Solskin og frost. Om aftenen i societetet, hvor Müller forelæste om infusions-

dyrene. 

-2,2 

15 nø 768,4 Solskin og frost -2,3 

16 n 773,0 Solskin og frost. Barometret står på 28.2½. Om aftenen hos fru Rheder med fru  0,5 
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Hielmstierne, frk. Finckenhagen, Rosencrone, Bülow, Suhm, Obelitz, Hersleb 

og fruer, og Bornemann. Taskenspiller Benjamin spillede for os. 

17 vnv 768,0 Solskin og frost. Messina er gået under i et jordskælv og mange steder i Cala-

brien, over 20.000 mennesker er dræbt. (Tilføjet senere: NB. Den 6. februar, 

dagen efter dette skete, berettede poeten Storm til kammerherre Suhm, at han 

havde mærket et stød af jordskælv om natten. Det samme skal og andre have 

sagt). 

 2,2 

18 nv 762,4 Tøvejr og solskin. Måneformørkelsen lod sig ej se, som følge af regnvejr.  4,2 

19 nnø 763,0 Tøvejr, blæst og regnbyger. Spist ved kongens taffel.  1,1 

20 nv 770,5 Frost og tyk luft  1,5 

21 sv 766,4 Solskin og tøvejr. Om aftenen hos Suhm.  3,5 

22 s 762,4 Solskin og tøvejr med nordenvind (sic!). Spist middag og aften hos fru Hielm-

stierne med bl.a. fru Rheder. 

 2,6 

23 vnv 753,8 Tåget, tykt og fugtigt vejr  2,9 

24 ssv 748,0 Nattefrost, solskin og driveskyer. Om aftenen blæst og sne.  1,9 

25 nv 749,2 Solskin og tøvejr  0,1 

26 sø 737,4 Bestandig sne og slud  2,0 

27 sø 739,4 Bestandig sne og slud  2,0 

28 sø 741,4 Bestandig sne og slud. En alvorlig kabinetsordre vedrørende Beringskiold, som 

for at have forbrudt 6-4-13 skal ved formildelse miste nøglen og blive i fængsel 

på livstid. Gennemgik Longævi med Thorkelin, som spiste her om aftenen. 

 0,4 

29 nnø 754,6 Bestandig sne og slud -2,3 

30 vsv 768,2 Stærk frost og solskin. Om aftenen hos Suhms.  1,9 

31 vnv 763,8 Tyk luft og tøvejr. Club hos biskop Egede.  4,7 

 

Marts 1783 

Temperatur: 0,3 gr. C 

Tryk: 754,7 mm 
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 vind tryk  

April 1783 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1785). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 nv 763,8 Tyk luft og tøvejr. I Maleracademiet på Charlottenborg.   6,0 

2 nv 770,8 Tyk luft og fugtigt vejr. I Vor Frue kirke.   7,5 

3 nnv 772,0 Fugtigt og mildt vejr 

Stavnsholt: ”begyndt at pløje” 

  9,7 

4 nv 769,8 Fugtigt og mildt vejr. Thermometret står på 12 til middag. Gjort ryddeligt på 

Jørgens værelse. I societetet forelæste Spengler om en forstenet muskel. 

Elstrup på Als: ”begyndt at pløje og så ærter på toften” 

  9,7 

5 n 761,2 Kølig luft og stærk blæst 

Klemensker: ”begyndt at pløje” 

  3,7 

6 n 771,8 Solskin, kold vind og nattefrost. Om aftenen hos Herslebs. Fru Hersleb er født 

10/10 1728. 

  2,4 

7 nv 766,4 Solskin, kold vind og nattefrost, men mildere. Spist ved kronprinsens taffel. 

Klub hos Nielsen, der er født i 1711. 

Elsmark på Als: ”sået ærter” 

  7,0 

8 nv 763,4 Solskin, kold vind og nattefrost, men mildere. I Helliggejst kirke, hvor provst 

Schiønheyder prædikede. 

  7,6 

9 nnv 763,2 Mild luft med regnskyer. I Frue Kirke. Spist ved kongens taffel, om aftenen hos 

fru Hielmstierne. 

  8,0 

10 nv 764,8 Mild luft med regnskyer. Begyndt at flytte bøger ovenpå. Fru Rheder og Car-   9,7 
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stens besøgte. 

11 sø 761,6 Mild luft med regnskyer. Blev ved med at flytte bøger. Som følge af en hæmoe-

rhoidalsk colica og diarrhae kom jeg ikke i selskabet, hvor Kall forelæste over 

de romerske mønter, som Guldberg fandt i Cederfeldts amt (ifølge Nystrøm Ka-

lundborg m.fl. amter). 

 9,7 

12 sø 763,6 Mild luft med regnskyer. Voltelen besøgte, og jeg flyede ham 300 rdl. til min 

nye vogn, som nu er færdig. 

 6,6 

13 stille 773,2 Solskin og kold luft  5,0 

14 stille 769,6 Solskin og kold luft. Jeg prøvede min nye vogn. Om aftenen hos fru Rheder 

med fru Hielmstierne og frk. Finckenhagen, Rosencrone, Suhm og frue, Borne-

mann, Olivarius, Kaalund og Pohl. 

 6,7 

15 stille 758,4 Solskin og kold luft, om aftenen stærk regn  8,0 

16 nnv 747,4 Solskin med stærk og kold blæst  6,2 

17 nnv 767,4 Solskin uden blæst  8,1 

18 nv 761,8 Solskin uden blæst, om natten regn. Abildgaard prøvede det eudiometriinstru-

ment, som Wiborg, lektor ved den botaniske have, har gjort. 

 8,6 

19 nv 769,4 Solskin  8,1 

20 sø 763,6 Solskin og kold blæst  8,5 

21 n 750,5 Bestandig regnvejr. Spist til middag og aften hos fru Hielmstierne med Rosen-

crone og frue, fru Rheder og Kaalund samt til middag frk. Hielmcrone, Breu-

gher og Olivarius. 

 6,2 

22 stille 757,4 Småregn og tyk luft 

Elsmark på Als: ”sået havre” 

 7,6 

23 ønø 762,4 Solskin og blæst, siden et stænk regn og mildt vejr. Rejst i den nye vogn med 

Voltelen, frue og søn først til Lyngby og spadseret på Bilsteds bakke, siden til 

Ørholm med kancelliråden og gået i Hemmerts indelukke. Spiste i Lyngby hos 

Voltelen og rejst med dem tilbage til byen. Voltelen er født 18/5 1713 og Stam-

pe i august samme år. 

 7,6 

24 ønø 757,2 Solskin og siden regnvejr  7,5 

25 ønø 761,6 Regnvejr. I societetet. En eudiometrisk maskine fik præmie. Spist om aftenen 

hos Suhms med hr. Holst, Kall, Bugge og Broagger. 

 6,5 

26 ø 774,8 Solskin, kold blæst og nattefrost. Jordskælvet vedvarer i Calabrien.  5,1 

27 nø 774,2 Solskin og kold luft. Barometret står på 28.3. Nordlys om aftenen. Min chaise  7,9 
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er solgt på kongens auktion i staldene for 27 rdl. 

28 sv 774,6 Solskin og kold luft. Stået fadder til Rasmusses datter Cathrine Marie i Frue kir-

ke. Provsten døbte barnet og udelod exorcismus, som vel var. Club om aftenen 

hos Schiønheyder. 

 8,7 

29 sø 772,4 Solskin og kold luft. Exorcismus afskaffes ved kabinetsordre. 11,5 

30 s 768,2 Solskin og mildt sommervejr. Træerne begynder at springe ud. 13,1 

 

 

April 1783 

Temperatur: 7,6 gr. C 

Tryk: 765,2 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Maj 1783 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1785). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 nø 765,8 (K) solskin og mildt sommervejr med blæst 

Klemensker: ”begyndt at så, vi såede ærter” 

15,2 

2 sv 758,4 (K) solskin med kold blæst 10,1 

3 nø 764,4 (K) solskin med endnu koldere luft   4,7 

4 nv 759,0 (K) himlen overtrukket med regnskyer   7,5 

5 vnv 758,6 (K) himlen overtrukket med regnskyer. Club om aftenen hos Balle. Jordskælvet 

tager til igen i Messina og Calabrien.  

  8,1 

6 vnv 755,5 (K) himlen overtrukket med regnskyer. Spist ved kongens taffel med prinsen af   9,2 
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Würtenberg. 

Elsmark på Als: ”sået byg” 

7 sv 756,2 (K) solskin og kold blæst   8,2 

8 nø 760,5 (K) solskin og kold blæst. I mandags blev i Helliggejst kirke begravet brygger 

Matthiesens enke, 96 år gl. 

  7,9 

9 sv 761,8 (K) solskin og kold blæst. Stærkt jordskælv langs med Donau og lige op til 

Wien. Justitsråd Haaber drukner sig selv i Peblingesøen, efter at have skrevet et 

brev til sin kone om, at han ikke kunne udholde kompagniets bebrejdelser. De 

fleste af kompagniets betjente er arresterede. 

  8,2 

10 s 763,2 (K) solskin og kold blæst 10,9 

11 ssø 764,2 (K) solskin og mildere luft 11,6 

12 sø 762,0 (K) solskin og mildere luft. Club hos Hornemann. 12,9 

13 stille 766,4 (K) solskin og sommervejr. Om aftenen hos fru Jacobi. 16,1 

14 sø 763,6 (K) solskin og sommervejr 16,2 

15 nv 759,2 (K) solskin og sommervejr. Regn om natten og siden småregn. 

Elstrup på Als: ”sået byg” 

15,6 

16 nv 763,0 (K) solskin og sommervejr 14,1 

17 sv 764,8 (K) solskin og sommervejr, varmen tiltager 

Elstrup på Als: ”sået hørfrø” 

17,5 

18 ssv 762,0 (K) solskin og sommervejr. Fadder i Frue kirke til Saxes søn Hendrich. Dron-

ningen fandt luften for skarp i går i chaisen og satte sig derfor i kavalerernes ka-

ret, og mens der blev omspændt, gik hun ind i Geelshuset til fru Treschow. 

17,5 

19 stille 762,0 (K) solskin og stærk varme. Club hos Rottbøll. Det fortælles, at gartnerne i Kas-

sel har 120 forskellige rosensorter.  

16,7 

20 nø 769,2 (K) solskin og kold blæst. Spadseret til Suhms og derfra til Bagger. 12,5 

21 nnø 768,8 (K) solskin og varmt med blæst. Rejst med Pohl og Mette til Ørholm. Spist til 

middag hos fru Rheder. Voltelen bliver etatsråd og Bolt, som vil købe et baroni, 

baron af Bolten. 

14,5 

22 stille 759,0 (K) solskin og stærk blæst. Stået fadder i Frue Kirke til justitsråd Langes datter 

Ane Bolette, opkaldt efter min kære salige kone. Besøgt fru Suhm, hvor sekre-

tær Bornemann fortalte, at baron Bolten var gået fallit. Det samme fortalte Rott-

bøll Friis mig på gaden. 

16,1 



 114 

23 ssø 754,4 (K) solskin og stærk blæst 16,0 

24 s 753,8 (K) solskin og stærk blæst. Bolt skal have godtgjort at eje 17½ tønde guld, og 

kun have en gæld på 4½ tønde guld. 

Klemensker: ”fik vi sået færdig” 

16,4 

25 nv 758,0 (K) blandet himmel med regn og driveskyer. Spist middag og aften hos fru 

Hielmstierne, Rosencrones geburtsdag med bl.a. fru Rheder, Bülow, Suhm og til 

middag frk. Hielmcrone og Breugher. Spadseret med selskabet i Frederiksberg 

have. 

12,1 

26 ønø 759,2 (K) solskin, varmt og driveskyer 15,2 

27 ø 752,0 (Fredensborg) solskin, varmt, driveskyer og tordenregn. Rejst til Fredensborg. 16,9 

28 ønø 753,8 (K) solskin og stærk varme. Refereret i statsrådet. Spadseret i haven til 

Fredensborg slot. Rejst til byen kl. 6½ og kom dertil kl. 11½. 

16,9 

29 sø 755,5 (K) solskin og stærk varme.  19,9 

30 sv 761,8 (K) regnskyer, blæst og svalere 

Elstrup på Als: ”sået fodersæd” 

15,6 

31 ø 762,4 (Ø) solskin, driveskyer og kølig blæst. Spadseret i Indelukket og hørt natterga-

len. 

13,5 

 

 

Maj 1783 

Temperatur: 13,3 gr. C 

Tryk: 760,6 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juni 1783 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1785). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

temp. 
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tionerne er foretaget kl. 12. 

1 ssv 762,0 (Ø) solskin, varmt og blæst. I Søllerød kirke. 15,8 

2 ønø 762,4 (K) solskin, varmt og blæst. Rejst til byen om morgenen. 16,1 

3 s 764,4 (Ø) solskin, varmt og blæst. Rejst til Ørholm. 

Elstrup på Als: ”færdig med at så fodersæd” 

18,6 

4 ø 767,0 (Ø) solskin, varmt og blæst. Fru Rheder kom kl. 8 om aftenen. 18,0 

5 øsø 766,0 (Ø) solskin, stærk og kold blæst 15,6 

6 ø 766,2 (K) solskin, stærk og kold blæst. Rejst til byen med Mette. 16,1 

7 sv 766,8 (K) solskin 18,0 

8 nnv 765,5 (K) himlen overtrukket og tegn til regn, siden solskin og blæst 14,1 

9 v 760,5 (K) himlen overtrukket med tordenskyer 14,8 

10 vnv 759,0 (Ø) solskin og varmt samt småregn. Rejst til Ørholm om eftermiddagen. 13,8 

11 sv 756,4 (Ø) solskin, blæst og regn. Rejst fra Ørholm til Fredensborg om morgenen. Re-

fereret i statsrådet på Fredensborg slot og spist middag ved kongens taffel. Rejst 

til Ørholm. 

16,1 

12 vnv 749,6 (Ø) regn om formiddagen, solskin og blæst om eftermiddagen 13,6 

13 s 756,6 (K) solskin og kold blæst. Rejst til byen. 16,5 

14 ssv 758,8 (K) solskin og lummervarmt med tordenskyer. Et af Egerods huse i Farvergade, 

som skulle nedrives, falder ned og slår mange til skamme. 

19,8 

15 sø 756,8 (K) solskin og lummervarmt med tordenskyer. Om aftenen regn med torden og 

lynild. 

21,4 

16 sø 749,0 (K) solskin, beklumret vejr og tordenskyer 22,5 

17 vnv 751,2 (Ø) småregn. Rejst til Ørholm og sat Treschow af på vejen i Skovlyst. Mit 

brænde blev savet og hugget. 

14,6 

18 vsv 755,5 (Ø) overtrukket himmel og regn, siden solskin. Rejst fra Ørholm til Fredens-

borg. Refereret i statsrådet på Fredensborg slot og rejst til Ørholm. 

17,8 

19 ssv 757,0 (Ø) solskin og regnbyger. Fru Rheder kom hjem om aftenen. 18,4 

20 stille 754,8 (K) lummervarmt med tordenskyer. Rejst til byen. 18,5 

21 stille 758,2 (Ø) lummervarmt med tordenskyer. Rejst om eftermiddagen til Ørholm. 19,5 

22 stille 764,2 (Ø) solskin og tordenluft. Om morgenen gået til Nymølle. I Søllerød kirke. Spist 

på Øverød middag og aften. 

19,9 
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23 sv 770,5 (K) solskin og tordenluft. Rejst til byen. 20,4 

24 stille 772,2 (Ø) solskin og hede. Rejst til Ørholm. 200 års dagen for fundet af Kirsten Pihls 

kilde.  Bønderne oprejste en pyramide for Bernsdorff. Kabinetsordre om at løse 

hunde skal skydes ihjel. Ti mile fra Island er en ø med en vulkan kommet op af 

havet.  

Stavnsholt: ”jeg havde modne kirsbær til Sct. Hansdag” 

21,4 

25 sv 770,5 (Ø) solskin og hede. Spadseret til Nymølle. Rosa damascena blomstrer hos 

Suhms. Fru Hielmstierne og frk. Finckenhagen spiste til middag hos mig. Vi gik 

alle i Indelukket. 

23,5 

26 stille 767,2 (Ø) solskin og hede. Spadseret i Indelukket og til Nymølle. 24,0 

27 stille 766,0 (K) solskin og hede. Gået i Indelukket med fru Rheder. Beset kaptajn Høyers 

hus og have. Om aftenen gik jeg til Søllerød. Fru Rheder var i Øverød. 

22,4 

28 nv 765,8 (K) tyk luft og blæst. Spist til middag hos fru Hielmstierne på Springforbi med 

Rosencrones, Suhm og Pohl og fru Rheder, der kørte hjem med mig til Ørholm. 

19,5 

29 v 769,4 (Ø) blæst og regnskyer. Folkene var i Dyrehaven. I Søllerød kirke. Spist med 

fru Rheder hos Suhms middag og aften. 

17,1 

30 nnv 769,4 (K) solskin og varmt. Rejst om morgenen til byen. 16,4 

 

 

Juni 1783 

Temperatur: 18,1 gr. C 

Tryk: 761,8 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juli 1783 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1785). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

temp. 
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tionerne er foretaget kl. 12. 

1 nnv 769,8 (Ø) solskin og varmt med tordenskyer. Rejst om aftenen til Søllerød og spist hos 

Bülows med fru Rheder, Suhms og Kraft, og gået hjem om aftenen med fru 

Rheder. 

18,7 

2 s 773,4 (Ø) solskin og stærk hede. Rejst om morgenen fra Ørholm til Fredensborg og 

refereret i statsrådet. Rejst til Ørholm. 

22,3 

3 s 771,6 (Ø) solskin og stærk hede. Fru Rheder rejste om morgenen til byen og kom hjem 

om aftenen med kommandørkaptajn Thurah og Pohl, som begge gik til Nærum. 

24,0 

4 v 763,8 (K) tyk luft med regnbyger og siden kølig luft. Spadseret til Nymølle. Rejst til 

byen. 

18,7 

5 nnv 759,4 (Ø) regnskyer, koldt og storm. Spist til middag i Lyngby hos Voltelen. Suhm og 

frue, Pohl og Kraft var her om eftermiddagen, mens fru Rheder var på Spring-

forbi. 

14,3 

6 nv 758,6 (Ø) regnskyer og stærk storm. I Søllerød kirke. 14,6 

7 nv 758,0 (K) regnskyer og stærk storm. Rejst til byen. 13,5 

8 n 764,4 (Ø) solskin og blæst. Ildløs hos Staffeldt i Nærum. 16,0 

9 nø 769,8 (Ø) solskin og kølig blæst. Om morgenen gået til Nymølle. 16,7 

10 ønø 772,0 (Ø) solskin og hede. Spadseret om morgenen i Indelukket og om eftermiddagen 

med fru Rheder til Øverød, hvor der var et stort selskab. 

19,5 

11 nø 772,4 (K) solskin og hede med blæst. Gået til Lundtofte og en anden vej hjem. Niel-

sens indelukke mellem Ørholm og Nymølle er fra port til port 880 af mine 

skridt. Rejst til byen. 

21,2 

12 nø 769,6 (Ø) solskin og hede med blæst. Rejst til Ørholm. 22,3 

13 nø 768,4 (Ø) solskin og hede. I Søllerød kirke, hvor der var 2 par brudefolk. Spist med fru 

Rheder middag og aften hos Suhms. Fru Rheders og mine folk trakterede sig i 

Nærum. 

21,5 

14 nø 766,6 (K) solskin og hede og regn med et par regnbyger. Rejst til byen med Kraft og 

fru Rheders pige. 

22,3 

15 nø 768,0 (Ø) solskin og hede. Rejst til Ørholm med Pohl over Geelshuset, hvor der var 

bryllupsgæstebud. På Dronninggård og beset de Coningks kilde og eremithytte. 

20,7 

16 øsø 768,8 (Ø) solskin og hede. Rejst om morgenen til Fredensborg og refereret i statsrådet. 

Rejst tilbage til Ørholm over Søllerød. 

20,5 

17 ssv 767,4 (Ø) solskin og hede. Gået i Indelukket og hørt en nattergal. Spiste om aftenen 21,7 
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med fru Rheder på salon, fordi jeg havde fået et anfald af hæmoridediarrhae. 

18 nv 764,8 (Ø) solskin og hede. Rahbek besøgte og fortalte, at kongen af Preussen havde 

fået et stærkt slag og lå for døden. 

22,7 

19 v 760,8 (Ø) solskin og hede, om aftenen stærk tordenregn. Mange tidender i aviserne om 

en forgiftig tåge og stærk torden i Tyskland, Schweiz og Sverrig. 

Elstrup på Als: ”vi blev færdige med grønhøsten” 

20,1 

20 nv 760,8 (Ø) uroligt vejr med nogle regnbyger. Regn og varmere luft. I Søllerød kirke. 19,1 

21 sø 756,6 (Ø) omtrent samme vejr 23,0 

22 sv 758,2 (K) overtrukket himmel med solskin. En orkan på Ørholm mod middag. Rejst til 

byen og tilbage til Ørholm. Fru Bülow og Henriette var her, og vi fulgte dem til 

Søllerød bakker. 

20,8 

23 s 759,6 (Ø) solskin og varmt. Spist med fru Rheder hos Suhms. 21,6 

24 ø 761,6 (Ø) solskin og varmt. Gået i Indelukket med snedker Holm. Fru Rheder holdt 

min fødselsdag. 

21,5 

25 nv 767,0 (K) solskin og varmt. Rejst til byen med Mette. Alle mine folk diverterede sig 

på Frederiksberg. 

21,2 

26 nv 768,6 (Ø) regnskyer 21,3 

27 ssv 767,0 (Ø) solskin og varmt. I Søllerød kirke. 23,3 

28 sø 763,4 (K) solskin og varmt. Rejst til byen med den nye kusk Lars Andersen, Mette var 

med. 

23,8 

29 s 759,0 (Ø) solskin og varmt, heden stiger. Rejst til Ørholm. 25,1 

30 v 756,6 (Ø) regnskyer og et stænk regn, samt blæst. Rejst til Fredensborg og refereret i 

statsrådet. Rejst til Ørholm. 

Elstrup på Als: ”begyndt at høste byg” 

22,8 

31 v 758,8 (Ø) regnskyer og en stærk blæst. Fru Hielmstierne og Rosencrone, frk. Fin-

ckenhagen og Suhm spiste til middag hér, hvorpå vi kørte til Næsset og beså de 

Conincks bygning, anlæg til have og den dejlige fodsti langs Vejlesø. 

Elsmark på Als: ”Høsten påbegyndtes den 31. juli og sluttede den 10. august. 

Høstresultat: kun 26 traver rug, 80 traver byg incl. blandsæd, 50 traver havre 

”stacket og tønd”, 10 læs ærter og 5 læs boghvede ”stacket og små”.” 

Elstrup på Als: ”høstet rug” 

19,5 
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Juli 1783 

Temperatur: 20,5 gr. C 

Tryk: 764,7 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

August 1783 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1785). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 nv 767,4 (K) solskin og stærk blæst. Gået til Nymølle. Rejst til byen. 18,8 

2 ssv 769,6 (Ø) solskin og stærk blæst. Spist til middag på Springforbi med fru Rheder, 

Suhm, Drewsen og kæreste. Suhm kørte med til Ørholm og derfra hjem. 

Elstrup på Als: ”indkørt det sidste rug” 

18,4 

3 ssv 755,8 (Ø) solskin og tordenvejr. I Søllerød kirke. 23,7 

4 nø 757,2 (K) solskin, regnskyer og en stærk regnbyge. Rejst om morgenen til byen med 

Mette, som har feberen. 

21,3 

5 nv 758,4 (Ø) solskin og overtrukket himmel. Rejst til Ørholm. Mette blev i byen og har 

andendagsfeber. Gået med fru Rheder i Indelukket. Indgået aftale med Lars An-

dersen om rejserne til Fredensborg 4 rdl., til og fra København eller kirke og 

hjem til Ørholm 1 rdl. Andre rejser 2 rdl. Plakat om gale hunde. 

Elstrup på Als: ”færdig med høsten” 

Klemensker: ”begyndte vi at høste” 

15,4 

6 s 768,4 (Ø) overtrukket himmel og køligt 

Stavnsholt: ”i dag fik vi indhøstet kornhøsten. Dette år havde vi en tør sommer 

og en mager høst” 

18,3 
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7 ssø 759,2 (Ø) solskin, blæst, torden og regnbyger. Stærk regn om aftenen. Indtaget 

rabarberpulver. 

Klemensker: ”i dag bandt vi rug og fik 7 rugstakke; thi det var tørt fra valborgs-

dag den 1. maj og til august måned med alene to eller tre gange småregn, som 

kun var som dug fra himlen” 

21,7 

8 vnv 757,2 (K) solskin, regnskyer og varmt. Rejst til byen. 18,8 

9 vsv 758,0 (Ø) solskin, varmt og stærke regnbyger. Rejst til Ørholm og sat etatsråd Volte-

len af i Lyngby. 

18,6 

10 vnv 757,0 (Ø) overtrukket himmel, et stænk regn og vandskyer. Nordlys. 17,8 

11 ø 751,6 (K) blandet himmel, kølig luft med solskin og regn. Rejst til byen om formidda-

gen. 

Elstrup på Als: ”der kom megen regn, vi havde endnu 4 traver byg og alt havren 

og blandsæden stående ude” 

17,7 

12 nnø 754,0 (Ø) blandet luft med et stænk regn, siden solskin. Rejst til Ørholm over Brede. 15,6 

13 nø 759,4 (Ø) blandet luft, solskin og rusket vejr. Kørt fra Ørholm til Fredensborg, refere-

ret i statsrådet og spist ved kongens taffel. Rejst til Ørholm. 

16,6 

14 ønø 749,4 (Ø) stærk blæst og regnbyger 16,1 

15 v 756,2 (K) varmt vejr, solskin og støvregn. Rejst til byen om eftermiddagen, fordi fru 

Rheder var budt til Schäffers til middag.  

17,7 

16 ønø 763,6 (Ø) solskin og regn. Rejst til Ørholm om eftermiddagen. 17,2 

17 sø 768,0 (Ø) solskin, mildt vejr og driveskyer. Gået i Indelukket. I Søllerød kirke. Fru 

Rheder og jeg spiste hos Suhms. 

20,4 

18 sv 769,2 (K) solskin, mildt vejr og driveskyer. Rejst til byen. 19,7 

19 uvis 769,0 (Ø) overtrukken himmel, blæst og lummervarmt. Rejst med Mette og fru Rhe-

ders pige til middag til Ørholm. 

18,7 

20 sø 766,6 (Ø) solskin og varmt, stille vejr, tyk luft, torden langt borte 20,1 

21 ønø 762,4 (Ø) solskin og varmt. Spadseret 2 gange i Indelukket. 17,9 

22 s 760,5 (K) varmt, solskin og tordenskyer. Rejst til byen. 19,7 

23 s 758,8 (Ø) solskin, torden, lynild og regn. Kogalskab på Frederiksberg og andre steder. 

Klemensker: ”i dag blev vi færdige med høsten” 

19,1 

24 sv 758,2 (Ø) mild luft med torden langt borte og regnbyger. I Søllerød kirke. Spist til 

middag hos Suhms med bl.a. fru Rheder, Kall, Gyldendal og fruer.  

20,2 
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25 ssv 759,8 (K) mild luft og overtrukken himmel. Rejst til byen. Stampe, Schimmelmann, 

Numsen og Reventlow fik deres afsked fra banken. Eichfeldt, Rosencrone, Bang 

og Colbiørnsen kommer i stedet for. 

18,9 

26 vnv 759,0 (Ø) regnvejr, solskin og tung luft. Rejst til Ørholm til middag. 17,2 

27 ssø 763,8 (Ø) solskin, varmt og stærk tåge om morgenen. Rejst til Fredensborg og refere-

ret i statsrådet. Rejst til Ørholm om aftenen. 

20,2 

28 s 766,0 (Ø) solskin og varmt, siden stærk torden og lynild med regnbyger. Bernsdorffs 

støtte opsættes på Gentofte mark. 

19,4 

29 s 763,8 (K) mildt vejr med solskin og overtrukken himmel. Til middag spiste Pohl og 

jfr. Treschow her og fulgte med mig til byen. 

19,7 

30 vsv 758,0 (Ø) mildt vejr med solskin og overtrukken himmel. Rejst til Ørholm med Ane 

og på vejen beset støtten (over Bernsdorff på Gentofte mark). Et fuldt bæst faldt 

i (Mølle)åen om natten. 

18,8 

31 ø 766,8 (Ø) stærk regn om natten. Solskin og driveskyer samt kølig luft med nordøsten 

vind. I Søllerød kirke. Vore folk var i Nærum. Spist med fru Rheder til middag 

hos Suhms med fru Hielmstierne, frk. Finkenhagen, fru Bülow, Uldal og sekre-

tær Hersleb m. fl. 

16,3 

 

August 1783 

Temperatur: 18,7 gr. C 

Tryk: 761,0 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

September 1783 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1785). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

temp. 

1 v 768,4 (K) solskin og driveskyer. Rejst til byen med Ane. Der skal have været et stærkt 17,5 



 122 

jordskælv på Vesterlandet i Island, hvorved 2 kirker er afbrændte og den nye ø 

har tillige brændt. 

Elstrup på Als: ”slået den sidste fodersæd” 

2 vnv 765,8 (Ø) solskin og mildt vejr. Rejst til Ørholm. Den lavastrøm, som er brudt ud i 

Skaptefields syssel i Island, er 7 mil bred og 16 mil lang. Den begyndte pinse-

dag den 8. juni. 

17,6 

3 ssv 762,4 (Ø) solskin og mildt vejr. Gået med fru Rheder til Søllerød og beset et prægtigt 

blomsterstykke. Gjort min Index Longævorum færdig. 

18,2 

4 ssv 748,4 (Ø) solskin og tyk luft med regnbyger. Treschow fulgtes med mig til Fredens-

borg. I audiens hos dronningen. Fru Rheder rejste til byen for at communicere. 

18,2 

5 ssv 744,0 (K) kølig blæst, overtrukken himmel og regnbyger. Rejst til byen med Pohl og 

spist til middag i byen hos fru Rheder med Kaalund og Pohl. 

14,7 

6 v 750,8 (Ø) overtrukken himmel og mild luft, siden regn. Rejst til Ørholm med Pohl. 16,2 

7 v 746,4 (Ø) regn og kølig luft, om aftenen torden og lynild. I Søllerød kirke. Spist til 

middag hos Suhms med fru Rheder, fru Blume, baron Culmbach m.fl. 

14,5 

8 v 752,4 (K) fugtigt og koldt vejr. Rejst til byen med Mette. 13,6 

9 vnv 747,4 (Ø) kølig blæst og overtrukken himmel, om aftenen stærk regn. Rejst til Ørholm. 

Gået i Indelukket med fru Rheder. 

15,2 

10 nv 743,2 (Ø) solskin, stærk blæst og et stænk regn. Måneformørkelsen var kendelig at se. 

Spist til middag hos Suhms med fru Rheder, frk. Hielmstierne, frk. Finckenha-

gen, hr. Blicher og kæreste, og Pohl. 

13,4 

11 v 757,0 (Ø) stærk blæst og regnbyger med noget solskin 13,4 

12 ssø 755,8 (K) tyk luft og blæst, om aftenen regn. Rejst om formiddagen til byen. 16,2 

13 v 754,8 (Ø) solskin og regnskyer. Spist til middag på Søelund hos fru Hielmstierne. Ale-

ne på mit kammer om aftenen for min hæmorrhide koliks skyld. 

15,4 

14 vnv 761,0 (Ø) om morgenen kold blæst og driveskyer, siden mildt vejr. I Søllerød kirke. 

Spist med fru Rheder til middag hos Suhms med bl.a. Schäffer og kæreste og 

døtre. 

15,1 

15 sv 762,4 (K) mildt og varmt vejr med tordenskyer. Rejst til byen med Mette. 18,5 

16 ssø 760,5 (Ø) solskin og mildt vejr. Afleveret Index Longævorum til Møller til trykning. 

Rejst til Ørholm. 

Elstrup på Als: ”indkørt fodersæden” 

17,2 

17 nv 764,6 (Ø) solskin og køligt vejr. Rejst til Fredensborg og refereret i statsrådet, spist 15,9 
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ved kronprinsens taffel. Rejst til Ørholm. 

18 v 768,2 (Ø) solskin og køligt vejr 13,7 

19 sø 761,8 (K) stærk tåge om morgenen, siden solskin og mildt vejr. Rejst til byen. 1. kor-

rektur af Index Longævorum. 

16,4 

20 ssø 754,0 (Ø) tyk luft med regn, solskin og lummervarmt. Rejst til Ørholm. 17,7 

21 vsv 759,6 (Ø) solskin og siden mild regn. I Søllerød kirke. Fru Hielmstierne, Rosencrone 

med frue m. fl. spiste hér. 

17,1 

22 øsø 763,0 (K) solskin. Rejst til byen. 15,5 

23 øsø 756,0 (Ø) solskin, noget beklumret. Rejst til Ørholm. 18,4 

24 vnv 757,2 (Ø) regn om morgenen, siden mildt vejr og blandet luft. Fru Rheder og jeg spiste 

til middag hos Suhms med fru Thestrup, hr. Blicher, kæreste og Pohl. 

16,9 

25 nv 772,4 (Ø) tåge, solskin og mildt vejr. Gået i Indelukket og siden i skoven. 

Stavnsholt: ”den 25. og 26. september såede jeg rug, samme rug fik en meget 

god fremvækst” 

15,1 

26 uvis  775,8 (K) solskin og mildt vejr. Rejst til byen. 15,6 

27 uvis 776,0 (Ø) solskin og mildt vejr. Rejst til Ørholm. Niels Norman, den bedste svend på 

værket dør.(Ifølge Nystrøm var der på den tid på Ørholm Værk le- og skære-

knivefabrik). 

13,5 

28 uvis 776,0 (Ø) tåge, solskin og overtrukken himmel. I Søllerød kirke. Spist i Springforbi 

med fru Rheder. Spadseret til Tårbæk. 

14,0 

29 nv 774,8 (K) overtrukken himmel og fugtigt. Rejst til byen. 14,5 

30 nnv 772,0 (Ø) solskin og mild luft. Spist til middag hos hr. Blicher med bl.a. fru Rheder og 

Suhm. Spadseret i præstehaven og om aftenen hjem. 

14,2 

 

 

September 1783 

Temperatur: 15,8 gr. C 

Tryk: 760,4 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Oktober 1783 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1785). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

1 ssv 774,4 (Ø) solskin, blæst og driveskyer. Rejst til Fredensborg og refereret i statsrådet. 

Spist hos kronprinsen. Rejst til Ørholm. 

15,8 

2 sv 762,4 (K) solskin, blæst og driveskyer. Rejst om formiddagen til byen. Fru Rheder rej-

ste også ind og tilbage om aftenen. 

14,6 

3 vnv 758,6 (K) tyk og kold luft. Været til herrens bord i Helliggejst kirke. 15,4 

4 sv 760,8 (Ø) regnvejr og siden solskin. Spist til middag på Springforbi med fru Rheder og 

Rosencrones og rejst derfra til Ørholm.  

15,7 

5 ssv 756,4 (Ø) solskin og stærk blæst. Spadseret morgen og eftermiddag i skoven. Fru Rhe-

der lod sig årelade. 

16,4 

6 vsv 754,8 (K) solskin og mildt vejr. Rejst til byen. Biskop Egede besøgte mig, han er født 

9/10 1709. 

Elstrup på Als: ”sået rug” 

16,3 

7 sv 751,8 (Ø) bestandig regn. Rejst til Ørholm. Fru Rheder har tordens-ild. 

Elsmark på Als: ”sået rug. Vejen var god det år” 

16,8 

8 v 759,2 (Ø) solskin og kold blæst. Gået om morgenen i Indelukket. 10,4 

9 vsv 767,4 (Ø) rimfrost, solskin og kold blæst. Spadseret om eftermiddagen op til Søllerød. 

Kronprinsen er styrtet på jagten og kom under hesten, men ikke til skade. 

  8,9 

10 nv 768,4 (Ø) solskin og kold blæst. Rejst til og fra byen. Suhm var på Ørholm. 10,1 

11 vsv 773,6 (Ø) solskin og kold blæst. Rejst til Fredensborg. 11,6 

12 uvis 775,5 (Ø) solskin og køligt. Kørt med fru Rheder og frk. Bentzon til Næsset og siden 

gået ad fodstien tilbage til eremithytten. 

11,1 

13 øsø 773,2 (K) solskin og køligt 11,4 

14 sø 774,8 (Ø) solskin og køligt med stærk blæst 10,9 
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15 sø 773,4 (Ø) solskin og kold luft. Rejst til Fredensborg. Audiens hos prinsen. Spist ved 

marskalktaflet. Rejst til Ørholm. 

  8,9 

16 vnv 771,2 (Ø) stærk nattefrost, solskin og stille. Spadseret med fruen og frøkenen til Ny-

mølle og talt med den unge mulatinde, som har købt sig fri for 2.000 francs, og 

som Høyer har bragt med sig fra Isle de France. 

  8,8 

17 vnv 772,0 (K) solskin og stille, mildere luft. Rejst til byen med Mette. Mette var til sin bro-

ders bryllup. 

11,3 

18 nv 771,0 (Ø) overtrukken himmel og mild luft. Rejst til Ørholm med Mette. 11,4 

19 ssv 768,8 (Ø) solskin og kølig blæst. I Søllerød kirke. Spist til middag hos hr. Blicher med 

fru Rheder og frøkenen, Kall og frue, Holbøll og kæreste, og Kalls datter.  

12,2 

20 nv 762,2 (K) om morgenen blæst og regn, siden solskin. Rejst til byen med alting. Besøgt 

fru Hielmstierne. 

Klemensker: ”i år fik vi lidt over 6 tdr. rug. Efteråret var tørt, der kom kun lidt 

småregn. Damme og moser var for det meste tørre, indtil den 13., 14. og 15. no-

vember, hvor der kom temmelig stærk regn.” 

11,8 

21 uvis 767,0 (K) solskin og kølig luft   9,8 

22 ssø 763,6 (K) solskin og blæst. Rejst med Pohl til Ørholm. Gået i Indelukket. Spist hos fru 

Rheder med hr. Blicher. Kørt hende til byen og spist hos hende om aftenen med 

major Breugher og Pohl. 

11,3 

23 sv 751,2 (K) regnvejr   9,9 

24 vsv 757,4 (K) tyk luft og blæst. Gået om eftermiddagen rundt om Christiansborg slot og 

over Prinsens bro for at lindre min kolik. 

11,1 

25 vnv 755,5 (K) tyk luft og blæst med solskin 11,1 

26 nø 753,4 (K) regnvejr. I Helliggejst kirke. Besøgt Thott og fru Rheder. Den gamle Meza 

(ifølge Nystrøm general de Mezas bedstefader) døbes i slotskirken på Fredens-

borg. 

  8,3 

27 sv 753,2 (K) klar og mild luft med blæst. Spadseret om eftermiddagen, hvilket jeg er be-

gyndt på for nogle dage siden. 

10,6 

28 sv 747,2 (K) klar og mild luft med blæst   9,2 

29 vsv 756,6 (K) solskin, blæst og om aftenen regn. Herskabet kom ind.   9,1 

30 v 756,8 (K) stærk regn om natten, siden solskin og køligt. Bugge besøgte mig og fortalte 

om nye astronomiske iagttagelser. 

  8,6 

31 v 766,0 (K) solskin og køligt. Barometret står på 28. Gjort kur.   8,4 
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Oktober 1783 

Temperatur: 11,5 gr. C 

Tryk: 763,2 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

November 1783 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1785). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 ssø 769,8 Solskin og køligt. Begyndt at lægge i kakkelovnen.  8,7 

2 sø 764,8 Solskin og mildt vejr. I Helliggejst kirke. Major Breugher besøgte mig om afte-

nen. 

 8,3 

3 uvis 766,2 Solskin og mildt vejr. Assessor Stendrup var her efter forlangende og så mine 

longævi.  

 7,4 

4 s 765,5 Solskin og mildt vejr. Spist ved kronprinsens taffel med Guldberg, grev Moltke, 

Flint, Penz og Ryberg. 

 8,4 

5 øsø 770,8 Solskin og mildt vejr. Fadder til Broaggers søn Peter Friderich i Trinitatis kirke.  5,7 

6 ø 774,4 Nattefrost, kølig luft, solskin og rimtåge  1,2 

7 nø 770,5 Nattefrost, kølig luft, solskin og rimtåge. Bugge forelæste om måneformørkel-

sen og om stjernen Argol i Pegasus. 

 0,7 

8 ø 771,8 Nattefrost, kølig luft, solskin og rimtåge  3,9 

9 ø 768,8 Frost med tåge og tyk luft   3,7 

10 n 753,8 Fugtigt vejr med småregn  3,2 
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11 nnv 743,0 Fugtigt vejr med småregn  3,7 

12 sø 742,0 Om morgenen sne, om dagen bestandig regn  3,9 

13 uvis 742,2 Regn og solskin 

Klemensker: ”temmelig stærk regn” 

 4,4 

14 ssø 738,6 Stærk og bestandig regn. Bolt har betalt al sin gæld til kongen. 

Klemensker: ”temmelig stærk regn” 

Elsmark på Als: ”køerne kommer ind” 

 5,0 

15 v 743,0 Stærk og bestandig regn. I societetet, hvor Müller for sidste gang forelæste om 

infusionsdyrene. Om aftenen hos Suhms med Broagger, Rotbøll Friis og Bugge. 

Klemensker: ”temmelig stærk regn” 

 4,8 

16 vnv 752,4 Solskin og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. Om aftenen hos fru Rheder med fru 

Hielmstierne, Rosencrone og frue. 

 3,7 

17 sø 753,8 Bestandig regn. Ildløs på en af blegdammene.  4,3 

18 vnv 752,0 Solskin og mildt vejr  7,9 

19 nv 753,8 Solskin, mildt vejr og tåge. Af almanakkerne, som den unge Høpffner har for-

pagtet for 10 år for 1.022 rdl. årligt, får Bugge 750 rdl. årligt til Rundetårn. 

 4,7 

20 ønø 753,4 Blæst og kulde. Spist ved kronprinsens taffel.  0,5 

21 ønø 762,2 Blæst og stærk frost. I societetet, hvor Abildgaard forelæste om den norske lava. 

Elstrup på Als: ”vi blev færdige med at pløje og samme dag begyndte det at fry-

se” 

-1,5 

22 n 767,4 Blæst og stærk frost -2,9 

23 v 758,8 Regn og råt vejr  2,2 

24 vnv 763,2 Om morgenen slemt vejr, om aftenen frost og stjerneklart  1,7 

25 ønø 764,0 Hagl  0,2 

26 v 773,2 Solskin og klar frost. Indskrevet de sidste longævi, som jeg fik fra Kall. -0,4 

27 nv 767,0 Solskin og tøvejr  5,2 

28 nv 771,0 Solskin og tøvejr. I societetet, hvor Fabricius forelæste om den grønlandske 

krabbe opilio. 

 5,2 

29 vsv 770,5 Solskin og tøvejr  4,4 

30 v 769,6 Tåget og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke.  5,4 
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November 1783 

Temperatur: 3,8 gr. C 

Tryk: 760,6 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

December 1783 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vind- og lufttrykobservationerne er for København, og som temperaturobser-

vationerne gengivet i ”Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae” (1785). 

De oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. Vindobserva-

tionerne er foretaget kl. 12. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 vnv 761,0 Torden og lynild om natten. Tåget og fugtigt.    4,2 

2 uvis 772,2 Fugtigt vejr og stærk tåge om aftenen    1,5 

3 s 776,8 Fugtigt vejr og kold tåge    3,0 

4 ssø 777,2 Fugtigt vejr med kold blæst    3,4 

5 sø 776,6 Tyk luft og kold blæst. I societetet, hvor Müller læste Strøms afhandling om in-

sekter. 

   3,7 

6 sø 773,0 Tyk luft og frostagtigt    3,4 

7 sø 771,0 Tyk luft og fugtigt. I Helliggejst kirke. 

Klemensker: ”der kom sne og jorden var dækket indtil den 10. december, så 

blev det godt”  

   2,6 

8 ø 772,4 Tyk luft og fugtigt med tegn til frost    1,4 

9 nnø 768,4 Tyk luft og fugtigt med tegn til frost. Stået fadder til Rahbecks hjemmedøbte 

datter Charlotta i Nikolaj kirke. Madam Peber har forløst 6.560 barselskoner. 

   0,1 

10 vnv 766,4 Sne, småregn og tåge. Spist til middag ved kongens taffel.    2,4 

11 v 771,0 Fugtigt vejr og tåge. Besøgt fru Rheder, der ligger til sengs.    4,7 
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12 uvis  774,0 Fugtigt vejr og tåge. Gude og Voltelen besøgte.    4,1 

13 v 776,2 Fugtigt vejr og tåge    5,0 

14 v 770,8 Fugtigt og råt vejr. I Helliggejst kirke. Besøgt fru Rheder. Kongen havde bræk-

ning fra i onsdags, men nu er det bedre. 

   5,0 

15 nv 763,2 Fugtigt og råt vejr. Stokhusmøllen på Volden nedbrændte om natten. Jeg havde 

kolik, sad i en canapé og smagede intet. 

   5,7 

16 vsv 756,2 Fugtigt og råt vejr. Spist ved kronprinsens taffel.    6,2 

17 nnø 761,2 Tøvejr og sne 

Stavnsholt: ”vinteren lagde an” 

  -0,2 

18 nv 766,6 Nattefrost, sne og tåge   -0,2 

19 v 768,0 Fugtigt vejr. Fru Rheder og begge frøkenerne besøgte mig. I societetet, hvor Sti-

bolt forelæste om rebslagning. I morgen vil Abildgaard gøre et forsøg med en 

aerostatisk maskine. 

   2,7 

20 nv 751,2 Regn, hagl og blæst. Abildgaards forsøg gik ej for sig for blæstens skyld.    2,5 

21 nv 760,5 Begyndelse til frostvejr. I Helliggejst kirke. En gal hund bed i går aftes på 

palæet Brackel og en tjener og skal siden i Østergade have bidt en dreng. 

   1,1 

22 øsø 763,8 Klar luft og ren frost. Christopher har forlovet sig med Ane og vil sige op til 

nytår. 

  -2,5 

23 ø 766,2 Klar luft og ren frost   -4,3 

24 øsø 764,4 Frost, blæst og stærkt snefald. Abildgaards forsøg med luftkuglen mislykkes. 

Fru Kratzenstein dør. 

Klemensker: ”snefygning fra øst” 

  -2,7 

25 sø 761,0 Frost, blæst og stærkt snefald. I Helliggejst kirke og i Frue kirke. Skov var hos 

mig om aftenen, han var utilfreds med de 8 skilling, som klokkerne skal have 

ved lysninger. 

Klemensker: ”fygning og meget hård frost, så vinduerne ikke kunne tø op” 

  -4,8 

26 sø 749,4 Frost og storm. I Helliggejst kirke. Abildgaard får 100 rdl. af societetet til sit 

luftforsøg. 

Klemensker: ”fygning og meget hård frost, så vinduerne ikke kunne tø op” 

  -4,5 

27 nø 739,8 Frost og storm   -6,0 

28 nø 750,5 Klar luft og stærk frost. Termometret står på 0 ¾. I Helliggejst kirke. -11,3 

29 nø 756,2 Klar luft og stærk frost. Termometret står på 1 1/10 under 0. I forrige uge havde -13,2 
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Myhlensted i Østergade lavet en luftkugle, som rev tovet itu, ramte slotstaget og 

faldt ned på Frederiksberg. 

30 vnv 755,8 Klar luft og stærk frost -10,3 

31 v 759,8 Solskin og frost, vindigt. Christoffer vil fratræde sin tjeneste til påske, fordi han 

vil være skomager, men meningen er, at han er forlovet med Ane. 

  -5,5 

 

 

December 1783 

Temperatur: -0,1 gr. C 

Tryk:764,5 mm Hg 
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VEJRET I 1784 
 

 

1784 Temperatur 6,9 gr. C. Koldt år. Kold og lang vinter, isvinter. Nordlys den 22. februar, 16. maj, 

17. maj, 25. juli og 15. september. 

 

Januar 

 

Meget kold.  

Meget solrig. Det var især 

meget koldt fra den 28.-30. 

Meget højt lufttryk den 4. 

Stærkt snefald den 20. 

 

Temperatur: -3,6 gr. C 

Februar 

 

Meget kold. 

Solrig. En del sne. Stærkt sne-

fald den 6. Nordlys den 22. 

 

Temperatur: -1,5 gr. C 

Marts 

 

Helt usædvanlig kold. 

Meget solrig. Tøvejr fra den 5.-

10., resten af måneden stærk 

frost. Kørsel over isen mellem 

Fyn og Ærø. Stærkt snefald 

den 21. 

 

Temperatur: -2,2 gr. C 

April 

 

Meget kold. 

Helt usædvanlig solfattig. Vin-

tervejr indtil den 13. Megen is i 

Storebælt. Stærk storm den 24. 

ved Ærøskøbing og Hesingør 

og stærk regn. Stærkt snefald 

den 11. 

 

Temperatur: 3,2 gr. C 

Maj 

 

Normal.  

Svovlregn i Kerteminde og 

Århus den 28. Nordlys den 16. 

og 17. 

 

Temperatur: 11,0 gr. C 

Juni 

 

Varm.  

Solfattig. Især varmt den 4. og 

den 21. Stærk regn den 22. og 

25. 

 

Temperatur: 15,1 gr. C 

Juli 

 

Varm.  

Solfattig. Varmt fra den 7.-9. 

Stærk regn den 18. Nordlys 

den 25. 

 

Temperatur: 16,3 gr. C 

August 

 

Varm.  

Varmt fra den 1.-5. NØ-vind 

fra den 11.-20. Stærk regn den 

7. og 23. 

 

Temperatur: 16,5 gr. C 

September 

 

Meget varm. 

Sommervejr indtil den 13. Nor-

denvind og nattefrost den 15., 

derefter megen østenvind. 

Stærk storm ved Ørholm den 

28. Nordlys den 15. 

 

Temperatur: 14,0 gr. C 

Oktober 

 

Kold.  

Megen NØ-vind. Meget ned-

November 

 

Varm.  

Meget solfattig. Skiftende peri-

December 

 

Meget kold.  

Fra den 11. NØ-vind. Den 4. 
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børsfattig. Ingen nedbør fra 

den 1.-23. 

 

Temperatur: 8,2 gr. C 

oder med østen- og vestenvind. 

Den 1.-8. østenvind, den 9.-18. 

vestenvind, den 19.-22. østen-

vind og den 23.-29. vestenvind. 

Meget stærk storm ved Hel-

singør den 11. og storm ved 

Helsingør den 20. 

 

Temperatur: 5,3 gr. C 

snestorm ved Helsingør. Stærkt 

snefald den 6. 

 

Juleaften: Sol, stille og frost 

 

Nytårsaften: Rimfrost og tåge. 

 

Temperatur: 0,0 gr. C 

 

 

 

 

Formørkelser i 1784 

 

Under indeværende år 1784 indtræffe tvende formørkelser udi Solen, nemlig den 20/2 og 15/8, af 

hvilke ingen hos os blive sigtbare.  

 

Den 7/3 bliver hos os sigtbar partiel måneformørkelse, som begynder kl. 3,06,50 om morgenen. 

Den er på sit største kl. 4,18,20, da omkring 1/3 af Månen bliver formørket, og den endes kl. 

5,29,50. Den 30/8 indtræffer en anden måneformørkelse, hvoraf intet hos os bliver at se. 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1784 
 
 
 
ÅRET 1784 
 
 
 
Christiansø, 19. december 1783 
 
Natten mellem den 17. og 18. december 1783 mærkede vi trende jordrystelser. Den første 
henimod kl. 9 slet var svagest. Dørene rystede i fæstningens huse og bemærkedes alene 
derved. Den anden rystelse skete kl. 11½ slet og var stærkest; den begyndte i 
kommandantens hus med et knald og alle døres bevægelse og rystelse. Den trende rystelse 
var efter midnat. Kommandanten vågnede ved denne og hørte, at tvende glas, som stode 
på et bord strax ved sengen, thi han var syg, stødte tilsammen med sådan styrke, som om 
man med gevalt havde stødt dem imod hinanden. Klokken var da imod 2 slet. Vinden var 
da NV og storm, daglig vande. Det besynderligste ved disse jordrystelser er, at 
kommandanten blev ved det andet støds begyndelse ligesom elektrificeret, og da hørtes 
knaldet. 
 
Korsør, 1. januar 1784 
 
Den 30. december 1783 begyndte isbådene at udgå, dog kom de formedelst is tilbage. 
 
Amsterdam, 23. december 1783 
 
Vinteren har her indfundet sig med strenghed og gjort ende på skibsfarten i Sydsøen. I 3 
måneder har vi her haft så lidet vand, at vor oplandske skibsfart hviler, og i søndags 8 
dage havde vi en stærk tåge. Vi mangler nu og vind. 
 
Korsør, 19. januar 1784 
 
Den 18. januar var luften tyk og usigtig, ØSØ-vind og tykt snevejr og en mængde drivis. 
 
Den 19. januar snevejr og en mængde drivis. 
 
I perioden indtil den 11. januar var vinden i SØ, og der var sydlig strøm. Fra den 11. 
januar til den 17. januar var vinden i VSV, og isen blev drevet fra Fynssiden til 
Sjællandssiden, og vejret var hver dag tåget. 
 
Haag, 6. januar 1784 
  
Hvor streng vinteren er her i denne vinter, kan man slutte deraf, at tvende personer fra 
landsbyen Nordwyk ved strandbredden af Nordsøen have i går morges kl. 6½ løbet på 
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skøjter over havet til Schweningen, hvortil de ankom kl. 8. Herpå har man her intet 
tilsvarende eksempel. 
 
Prag, 7. januar 1784 
 
Vinteren er her ligeså streng som i årene 1768 og 1776, thi det reamurske termometer faldt 
den 5. januar til - 21 1/10 grad kl. 5 og 8. Straks efter solens opgang stod det på en 21½ 

grad. Mannheimer termometret viste kun - 20 4/10, thermometret (sic!, der må vel menes 
barometret, JER) var næsten på den største højde, nemlig 28 tommer (sic!). Luften er for 
det meste tør; vinden er næppe middelmådig og har stået nogle dage imellem nord og 
vest.  
 
Christianssand, 24. december 1783 
 
Vinden var ved en brand i SSØ, det var en drejning fra en storm om natten (natten mellem 
den 23. december og den 24. december, JER). 
 
Korsør, 4. januar 1784 
 
Bæltets beskaffenhed er nu således, at det snart er umuligt at komme fra Fyn til Korsør. 
 
Rom, 10. december 1783 
 
Der omtales jordskælv i Apulien den 15. og 16. december 1783. 
 
Paris, 2. januar 1784 
 
Den 27. og 28. december 1783 faldt der hér en sådan mængde sne, at den lå 2 fod høj på 
marken. Den 29. december 1783 var kulden så streng, at termometret stod 13 grader under 
frysepunktet, den 30. december 15 grader under. Den 31. december blev vejrliget mildere 
(kun - 5 grader). Dronningen holdt en meget prægtig kanefart igennem stadens gader. 
 
Korsør, 19. januar 1784 
 
Der tales om vindomslag fra SØ-vind (omkring den 11/1) til nu bestandig VSV-vind. 
Den 19/1 var det ØSØ-vind og snevejr, og luften var tyk og usigtig. 
 
Leipzig, 10. januar 1784 
 
Kulden var den 7. januar kl. 7 om morgenen, da barometret var faldet fra 28. 39 seconder 
(sic!) til 25 seconder - 17½ grad R næsten ved fuld østenvejr; hvilken grad kulde ligner 
den, som man den 10. januar 1740 og den 29. januar 1776 om morgenen kl. 9 observerede i 
Wien. 
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Ålborg, 8. januar 1784 
 
Her er nu mellem Sundby og dette en slagen kørevej over fjorden, og på et lille 
termometer, efter Reamurs inddeling, som hænger i fri luft, er i dag kl. 8 observeret, at 
kulden var 7½ grad under frysepunkten (sic!). 
 
Korsør, 5, februar 1784 
 
Under omtale af isbådstrafikken over Storebælt oplyses det, at den 4. februar var det  
stærk storm af VSV og snefog, isen er ubeskribelig stor og overmåde slem at trække isbåde 
på, så bådene skærer ned til flaget, og skibsfolkene går i sne til knæene, hvorved de får 
skade i benene af de skarpe og usynlige isskud. Isen er nu den værst tænkelige. 
 
Christianssand, 22. januar 1784 
 
Der omtales stærk storm under en ildebrand den 7. januar 1784. 
 
København, 13. februar 1784 
 
Under ballonopstigning den 12. februar kl. 14 var vinden NNØ, dog ikke heftig, men 
vejret tykt, da det skønt ikke stærkt, havde begyndt at sne. 
 
Arrad, 7. januar 1784 
 
En mængde sne og et strax derpå indfaldende tøvejr gjorde, at Marosstrømmen, som 
flyder forbi denne stad, opsvulmede den 31. december 1783 og den 1. januar 1784 så hastig 
og således opdyngede isen, hvorved den er bedækket, ved Neuarraderbroen, at vandets 
naturlige løb derved blev standset og til sidst forårsagede, at den ganske gik over sine 
bredder. 
 
Heidelberg, 19. januar 1784 
 
Neckar floden går iblandet vand og is over sine bredder. Der er isbjerge på højde med 
broen over floden. Nedad bag broen ligger floden endnu tilfrossen. 
 
Korsør, 12. februar 1784 
 
Den 7. februar søndenstrøm og en mængde is. 
 
Den 12. februar stærk tåge og usigtigt (sic!) vejr. 
 
Den 13. februar (sic!) har der været nogen åbning i isen ved nordenstrøm, skønt i morges 
tidlig ingen kunne ses. 
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Nakskov, 29. januar 1784 
 
Det diskuteres, hvorfor den lollandske hvede er mere ramt af brand end den sjællandske. 
 
Korsør, 16. februar 1784 
 
Der sker ingen transport over Bæltet, idet isen er skudt op i renden mellem Fyn og Sprogø 
på grund af den på den tid værende søndenstrøm. Skibsfolkene er så forkomne af frost og 
deres fødder beskadigede af isen, at de må køres til isbådene. 
 
Korsør, 20. februar 1784 
 
Den 15., 16., 17., og 18. februar kunne ingen både komme fra Fyn for den store mængde af 
drivis, hård storm og tyk luft. 
 
Den 19. februar kom isbåde over. Skibsfolkene berettede, at de fra Knudshoved til Sprogø 
næsten bestandig har kunnet trække bådene på isen. Snevandet som flød over isen 
forøgede skibsfolkenes hårde arbejde og forårsagede, at de åbne steder ej kunne ses, 
førend folk og både vare deri. 
 
Østrig, 14. februar 1784 
 
Den store mængde sne, som er falden, skal have bevæget kejseren til at tage sin 
tilbagerejse over Triest. Især i Tyrol ligger sneen højt. 
 
Rochelle, 20. januar 1784 
 
Der omtales orkan natten mellem den 17. og 18. januar. 
 
Korsør, 27. februar 1784 
 
Stor mængde drivis, tyk tåge og vestlig vind indtil denne morgen har hindret overfart til 
Fyn. 
 
Paris, 13. januar (sic!) 1784 
 
Thermometret står endnu bestandigt under frysepunktet. Om dagen lader det, som det 
ville tø, men så snart solen går ned fordobles kulden, og hele natten igennem sner det 
uophørligt. 
 
Det indfaldne tøvejr her i egnen ved Valencienne har forårsaget oversvømmelse. 
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Korsør, 6. marts 1784 
 
Den 27. og 28. februar var passage formedelst drivisens store mængde ganske umulig.  
 
Den 29. februar var der åbning på denne side af Sprogø. 
 
Korsør, 11. marts 1784 
 
Den hårde vestlige storm (datoen angives ikke, JER) har nu gjort en god åbning i drivisen 
på dybet. 
 
Cadiz, 29. januar 1784 
 
Der omtales, at det den 28. januar var en stærk storm, som havde varet i 2 dage. 
 
Paris, 27. februar 1784 
 
Fra Rheims meldes, at den strenge vinter har bragt adskillige fremmede søfugle der til 
egnen, for i en mildere himmelegn at søge deres føde. 
 
Weichelfloden, 28. februar 1784 
 
Ved Oliva har man skudt en los. Man formoder, at hunger og streng kulde har drevet den 
fra det indre af Lithauen, hvor den hører hjemme til de Oliviske skove. 
 
Amsterdam, 6. marts 1784 
 
Isen forlader os vel, men med forskrækkelige følger. Der er store oversvømmelser i Køln 
og Mühlheim. 
 
Lolland, 15. marts 1784 
 
Omtaler “ i denne hårde vinter og dyre tid”. 
 
Mannheim, 29. februar 1784 
 
Der berettes om oversvømmelser og store isflager på floden. 
 
Prag, 29. februar 1784 
 
Moldau-flodens udbrud har anrettet store ødelæggelser i vor stad. Oversvømmelsen er så 
stor, som den endnu aldrig har været. 
 
 
 



 139 

Lüttich, 29. februar 1784 
 
Vor stad er næsten skjult af vand, og de omliggende egne ligner en sø. 
 
Paris, 5. marts 1784 
 
Der berettes om en frygtelig storm ved Rochelle og Roquefort natten mellem den 17. og 18. 
september 1783, hvor flere hundrede blev dræbt. 
 
Sachsen, 6. marts 1784 
 
I forbindelse med en vejrballonopstigning berettes, at det var uophørligt regnvejr og storm 
den 26. - 27. februar. 
 
Hamborg, 12. marts 1784 
 
I en tid af nogle dage har vi haft en heftig storm af vesten. I eftermiddag havde vi et 
tordenvejr med storm, sne og hagl. Et par tordenslag, som kom næsten ligeså snart som 
lynet, var temmelig stærke. Strax efter tordenvejret blev det noget varmere, og 
termometret steg 2 grader. 
 
Der omtales store oversvømmelser i Regensburg af Donau og skader af isen. 
 
Korsør, 18. marts 1784 
 
Det berettes, at “ ved den VNV-storm, som i nogle dage har varet, er isen brækket, og 
strømmen har drevet den her ned i havnen. Isen er omkring landene endnu tilsyne.” 
 
Ærøskøbing, 23. marts 1784 
 
Isen mellem Fyn og Ærø er endnu så stærk, at posten kører i dag med hest og slæde fra 
Ærøskøbing til Fåborg, og i morgen forventes tilbage. 
 
Korsør, 25. marts 1784 
 
Storebælt er endnu opfyldt med drivis, som gør overfarten besværlig og forårsager 
skibsfolkene stærkt arbejde. Thi endskønt den er i stykker, er den både ved Sjælland og 
Fyn i en sådan mængde, som snart kunne være utrolig på denne årstid, og sålænge som 
søndenstrømmen vedbliver, kan ej ventes nogen lindring, uden hastigt tøvejr ville 
påkomme.  
 
Korsør, 1. april 1784 
 
Bæltet er endnu opfyldt med is. 
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Fra egnen omkring Randers, 3. april 1784 
 
Her i egnen ser det på nærværende tid kun slet ud. Høsten af alle slags sæd var i forrige år 
mådelig, formedelst den bestandige hede og tørke. Vinteren, som endnu i sin fulde kraft 
vedholder, har været usædvanlig streng. Vi har siden 4 de advents søndag forrige år ikke 
haft mere end 4 á 6 dages tøvejr. Sneen ligger endnu på slette marker alen tyk over jorden, 
så intet kreatur kan finde nogen føde på marken. Her hersker derover så stor mangel på 
foder, som de ældste folk ikke kan huske. Mange kreaturer omkommer af hunger, og der 
er al formodning om, at en stor del af jorden vil i år ligge udyrket af mangel på sædekorn, 
dels fordi de udhungrede bæster intet formå at arbejde. Den fattige almue glemmer de 
høje priser på det nødtørftige brød for deres egne munde, og klage sig ikkun for halm, 
som ingensteds er at få for penge. 
 
Ærøskøbing, 5. april 1784 
 
Endnu i dag kører posten med heste og slæde over isen til Fåborg. 
 
Korsør, 8. april 1784 
 
Alle havnene på Fyn er endnu fulde af is, hvorfor transporten må ske med isbåde. 
 
Corsør, 15. april 1784 
 
Den 13. april søfolk beretter, at isen endnu er langt uden for Slibsodde. 
 
Den 15. april ankommer jagter til Korsør. 
 
Helsingør, 19. april 1784 
 
Den 17. april SSØ - vind med stærk strøm og stille vejr. Der er kommet meget drivis fra 
København, Dragør og Malmø. 
 
Den 18. april VNV-vind. 
 
Den 19. april vestenvind og stille vejr. 
 
Nederelben, 16. april 1784 
 
Til det usædvanlige vejr i denne vinter, som nu endelig er til ende, hører og den fra 
England indløbne efterretning, at vinteren i det ellers så kolde Canada har denne gang 
ikke været så streng som i Europa. Det var således ganske mildt i december, frosten 
varede overalt kun 1 måned, og søerne der have ikke engang været tilfrosne. 
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Helsingør, 23. april 1784 
 
Den 20. april SSØ-vind. 
 
Den 21. april VSV-vind, om eftermiddagen SØ-vind. 
 
Den 22. april NV-vind, om eftermiddagen SØ-vind. Natten mellem den 22. og 23. april 
blæste en stærk storm af SØ, og der faldt tillige megen regn. 
 
Den 23. april vestenvind og hård blæst.    
 
Korsør, 22. april 1784 
 
Den 20. april så megen is ved Knudshoved, at man måtte vende tilbage til Korsør. 
 
Helsingør, 26. april 1784 
 
Den 23. april VNV-vind. 
  
Den 24. april VNV-vind. Om morgenen kl. 10 gik vinden om til SØ, om aftenen stormede 
det stærkt af SØ med stærkt regnvejr, om natten sprang vinden om til VNV og stærk 
storm. 
 
Den 25. april VNV-vind og stærk kuling. 
 
Den 26. april vestenvind. 
 
Helsingør, 30. april 1784 
 
Den 28. april ØSØ-vind. 
 
Den 29. april ØSØ-vind.  
 
Hamborg, 26. april 1784 
  
Forrige løverdag i middagsstunden rejste sig her en overordentlig heftig orcan med så 
stærke vindstød, at ingen lettelig kan erindre sig dens lige. Den vedvarede indtil i går mod 
morgenen og har på bygninger, tage og træer gjort en betydelig skade. 
 
Ærøskøbing, 26. april 1784 
 
Efterat isen var svækket og blevet landløs, drev den hid og did, som har forhindret farten. 
Den 24. april påkom et forfærdeligt stormvejr af VNV med snefog og susen i luften. 
Stormen varede til kl. 2 om natten. 
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Helsingør, 3. maj 1784 
 
Den 1. maj SSØ-vind, om eftermiddagen vestenvind. 
 
Den 2. maj SØ-vind. 
 
Den 3. maj NV-vind. 
 
Helsingør, 7. maj 1784 
 
Den 4., 5., og 6. maj NV-vind og godt vejr. 
 
Den 7. maj NV-vind. 
 
Helsingør, 10. maj 1784 
 
Den 8. maj VSV-vind, hård blæst hele dagen. 
 
Den 9. maj VNV-vind. 
 
Den 10. maj NV-vind. 
 
Helsingør, 14. maj 1784 
 
Den 11. maj SØ-vind, hård blæst, om eftermiddagen sprang vinden til SV. 
 
Den 12. og 13. maj VNV-vind. 
 
Den 14. maj SSV-vind. 
 
Helsingør, 17. maj 1784 
 
Den 15., 16. og 17. maj VNV-vind. 
 
Helsingør, 21. maj 1784 
 
Den 18. maj VNV-vind. 
 
Den 19. maj VNV-vind, om middagen sprang vinden i syd. 
 
Den 20. maj SSØ-vind, meget godt vejr. 
 
Den 21. maj VNV-vind. 
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Helsingør, 24. maj 1784 
 
Den 22. og 23. maj NV-vind og vestenvind. 
 
Den 24. maj søndenvind. 
 
Philadelphia, 2. marts 1784 
 
Vinteren indfandt sig på engang her i december, og det med en usædvanlig strenghed, 
som endnu vedvarer. 
 
Helsingør, 28. maj 1784 
 
Den 25. maj SØ-vind. 
 
Den 26. maj SSØ-vind og det begyndte at blæse stærkt om eftermiddagen. 
 
Den 27. maj SØ-vind og om eftermiddagen stærk storm, der vedvarede til midnat. 
 
Den 28. maj SØ-vind. 
 
Helsingør, 31. maj 1784 
 
Den 29. maj SSØ-vind. 
 
Den 30. maj ØNØ-vind. 
 
Den 31. maj NV-vind. 
 
Odense, 31. maj 1784 
 
Da den lange vinter endelig forlod os, indfandt sig næsten med ét varmen og denne tiltog 
endelig i sidste uge så stærkt, at den frembragte et tordenvejr, der varede i 24 timer. Over 
Odense så vi mest den uophørlige lynild den 27. maj om aftenen ved en ganske fortyndet 
luft og stjernefuld himmel, men over Kerteminde skal den have været meget heftig. Om 
morgenen lå gaderne dér ganske bedækkede med en gul svovlmaterie, og endnu den 29. 
maj flød rendestenene fulde deraf. Man har forsøgt den ved ilden og rigtig befundet den at 
være svovl. 
 
Helsingør, 7. juni 1784 
 
1., 2., og 3. juni VNV-vind og meget godt og stille vejr. 
 
Den 4. juni NV-vind. 
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Den 5. juni VSV-vind, om eftermiddagen SØ-vind. 
      
6. og 7. juni SØ-vind. 
 
Helsingør, 11. juni 1784 
 
Den 8. juni SØ-vind. 
 
Den 9. juni SØ-vind, om eftermiddagen NV-vind. 
 
Den 10. og 11. juni SØ-vind. 
 
Årøsund, 12. juni 1784 
 
Under omtale af nogle dykkere berettes, at det har været hårdt og stormende vejr fra den 
9. - 11. juni. 
 
Helsingør, 14. juni 1784 
 
Den 11. juni om eftermiddagen gik vinden i SV. 
 
Den 12. juni vinden var mere i syd. 
 
Den 13. juni VNV-vind. 
 
Den 14. juni SØ-vind, stille og regnvejr. 
 
Årøsund, 16. juni 1784 
 
Under ny omtale af historien af 12. juni omtales, at det stærke stormvejr af NV og nord 
holder dagligen så hårdt og bestandigt ved. Alle dage meget stærk strøm og vandet er 
endnu særdeles koldt.    
 
Helsingør, 18. juni 1784 
 
Den 15. juni VNV-vind. 
 
Den 16. juni SØ-vind. 
 
Den 17. juni VSV-vind. 
 
Den 18. juni vestenvind. 
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Helsingør, 21. juni 1784 
 
Den 19. juni vestenvind. 
 
Den 20. juni SV-vind. 
 
Den 21. juni SSØ-vind. 
 
Helsingør, 25. juni 1784 
 
Den 22. juni SØ-vind. 
 
Den 23. juni SV-vind. 
 
Den 24. juni vestenvind om formiddagen, SØ-vind om eftermiddagen. 
 
Den 25. juni SØ-vind med stærkt regnvejr. 
 
Helsingør, 28. juni 1784 
 
Den 26. juni SSV-vind, om eftermiddagen NV-vind med stærk kuling. 
 
Den 27. og 28. juni SV-vind. 
 
Helsingør, 2. juli 1784 
 
Den 29. juni VNV-vind. 
 
Den 30. juni NV-vind. 
 
Den 1. juli vestenvind. 
 
Den 2. juli SV-vind med stille vejr. 
 
Helsingør, 5. juli 1784 
 
Den 3. juli NV-vind. 
 
Den 4. juli VNV-vind. 
 
Den 5. juli NV-vind. 
 
Helsingør, 9. juli 1784 
 
Den 6. og 7. juli NV-vind. 
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Den 8. juli SØ-vind med stærk kuling og godt vejr. 
 
Den 9. juli SØ-vind, meget stille og varmt vejr. 
 
Helsingør, 12. juli 1784 
 
Den 10. juli om formiddagen SØ-vind, om eftermiddagen NV-vind. 
  
Den 11. juli NV-vind. 
 
Den 12. juli VSV-vind. 
 
Helsingør, 16. juli 1784 
 
Den 13. juli SV-vind. 
 
Den 14. juli SSV-vind. 
  
Den 15. og 16. juli NV-vind med tyk luft og regnvejr. 
 
Helsingør, 19. juli 1784 
 
Den 17. juli SV-vind, om eftermiddagen NV-vind. 
 
Den 18. juli vestenvind og stærkt regnvejr. 
 
Den 19. juli SSV-vind. 
 
Helsingør, 23. juli 1784 
 
Den 20. juli SØ-vind. 
 
Den 21. juli SV-vind og hårdt vejr. 
 
Den 22. juli SØ-vind. 
 
Den 23. juli SSV-vind. 
 
Helsingør, 26. juli 1784 
 
Den 24. juli VNV-vind. 
 
Den 25. og 26. juli SSV-vind og stille vejr. 
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Helsingør, 30. juli 1784 
 
Den 27. juli SØ-vind med stærk kuling. 
 
Den 28. juli NV-vind. 
 
Den 29. juli SØ-vind. 
 
Den 30. juli SØ-vind med tyk luft og regnvejr. 
 
Helsingør, 2. august 1784 
 
Den 31. juli østenvind. 
 
Den 1. august NV-vind. 
 
Den 2. august VSV-vind. 
 
Helsingør, 6. august 1784 
 
Den 3. august NV-vind og om eftermiddagen SØ-vind. 
 
Den 4. august søndenvind. 
 
Den 5. august SSØ-vind. 
 
Den 6. august vestenvind. 
 
Helsingør, 9. august 1784 
 
Den 7. august NV-vind. 
 
Den 8. og 9. august SSV-vind. Vi have her bestandig regnvejr med tyk luft. 
 
Odense, 13. august 1784 
 
Skiønt afvigte vinters kulde og strenghed ei kan sættes i ligning med nærværende 
hundedage, så kan dog som en sjældenhed anmærkes, at man i nogle nætter har her 
formærket stærk rimfrost, som for boghveden især just ei kan være så gavnlig. Imidlertid 
har den overflødige regn, det våde og kolde vejrlig, i nogle dage omvexlet sig med det 
behageligste sommervejr, som giver for landmandens høe - og kornhøst de herligste 
udsigter til at indbringe den rige Guds velsignelse, hvorved markerne så overflødigen 
prunke og spaa for alle et frugtbart år og lettere tider. 
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Helsingør, 16. august 1784 
 
Den 10. august østenvind og meget stille vejr. 
 
Den 11., 12. og 13. august ØNØ-vind og meget stille vejr. 
 
Den 14. august SØ-vind. 
 
Den 15. august NV-vind. 
 
Den 16. august SSV-vind og meget stille vejr. 
 
Helsingør, 20. august 1784 
 
Den 18. august ØNØ-vind. 
 
Den 19. og 20. august NØ-vind og meget godt vejr. 
 
Helsingør, 23. august 1784 
 
Den 21. august ØSØ-vind og meget godt vejr. 
 
Den 22. og 23. august østenvind. 
 
I nat mellem kl. 2 og 3 havde vi her et stærkt tordenvejr med liden regn; ved postens 
afgang meget stille vejr og tyk luft. 
 
Helsingør, 27. august 1784 
 
Den 24. august søndenvind. 
 
Den 25. og 26. august SSV-vind og stille vejr. 
 
Den 27. august VNV-vind og stille med tyk luft og regnvejr. 
 
Helsingør, 30. august 1784 
 
Den 28. august NV-vind. 
 
Den 29. august SSV-vind og stærk blæst. 
 
Den 30. august VSV-vind, uroligt vejr med tyk luft og stærke byger. 
 
 
 



 149 

Helsingør, 3. september 1784 
 
Den 31. august SSV-vind med tyk luft og regnvejr. 
 
Den 1. september SØ-vind med stille vejr. 
 
Den 2. september NØ-vind og meget godt vejr. 
 
Den 3. september NV-vind og meget stille. 
 
Helsingør, 10. september 1784 
 
Den 4., 5. og 6. september søndenvind og meget stille vejr. 
 
Den 7. september søndenvind, om eftermiddagen NV-vind. 
 
Den 8. og 9. september NV-vind. 
 
Den 10. september nordenvind og meget stille vejr. 
 
Helsingør, 13. september 1784 
 
Den 11. og 12. september blæste en storm af NV med huul søe, så at man efter al 
forventning vil få høre om megen søeskade. 
 
Den 13. september NV-vind. 
 
Helsingør, 17. september 1784 
 
Den 14. og 15. september NNV-vind. 
 
Den 16. og 17. september SØ-vind. 
 
Helsingør, 20. september 1784 
 
Den 18. og 19. september SSØ-vind. 
 
Den 20. september ØNØ-vind og meget godt og stille vejr. 
 
Helsingør, 24. september 1784 
 
Den 21. september SØ-vind. 
 
Den 22. september SSV-vind om formiddagen, om eftermiddagen NV-vind. 
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Den 23. september SSV-vind. 
 
Den 24. september NNV-vind. 
 
Helsingør, 27. september 1784 
 
Den 25. september vestenvind. 
 
Den 26. og 27. september ØSØ-vind. 
 
Helsingør, 1. oktober 1784 
 
Den 28., 29., 30. september og 1. oktober ØNØ-vind. 
 
Helsingør, 8. oktober 1784 
 
Den 2., 3., 4. og 5. oktober ØNØ-vind. 
 
Den 6. og 7. oktober østenvind. 
 
Den 8. oktober NØ-vind med meget godt og stille vejr. 
 
Helsingør, 15. oktober 1784 
 
Den 9. og 10. oktober ØNØ-vind. 
 
Den 11. og 12. oktober NØ-vind. 
 
Den 13. oktober NNØ-vind og meget stille vejr. 
 
Den 14. oktober nordenvind. 
 
Den 15. oktober nordenvind og meget stille vejr med tåge. 
 
Helsingør, 18. oktober 1784 
 
Den 16. og 17. oktober NV-vind. 
 
Den 18. oktober NV-vind med meget tyk luft og stille vejr. 
 
Trondhjem, 24. september 1784 
 
Sommeren har her i stiftet været meget kold, man har ingen dag været befriet for regn og 
nordenvind, høbjærgningen er altså sket med besværlighed og usædvanlige bekostninger, 
og mange har fået råddent hø. Natten til den 16. september frøs det så stærkt, at kornet 
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som endnu står grønt, på de fleste steder fik skader. Det ser af den årsag beklageligt ud for 
landet, som intet forråd haver af havre og byg, hvortil almuen trænger og mest forbruger. 
 
Helsingør, 25. oktober 1784 
 
Den 19. oktober SØ-vind. 
 
Den 20. oktober SV-vind. 
 
Den 21. oktober vestenvind. 
 
Den 22. og 23. oktober VSV-vind og om eftermiddagen stærk blæst. 
 
Den 24. oktober SSV-vind med regn og stærk storm. 
 
Den 25. oktober SSV-vind med klar luft og godt vejr. 
 
Helsingør, 1. november 1784 
 
Den 26. oktober SV-vind. 
 
Den 27., 28. og 29. oktober NØ-vind. 
 
Den 30. og 31. oktober ØSØ-vind. 
 
Den 1. november østenvind med tyk luft og stille vejr. 
 
Christianssand, 12. oktober 1784 
 
Sidste vinter var streng med frost og sne, i foråret holdt kulden længe ved, hvorover de 
fleste ikke kunne komme til at pløje og så så tidligt som sædvanligt; sommeren har og 
været kold, dog uden megen regn, hvorover høet kom overalt tørt i hus og i temmelig 
mængde. Kornet blev endog på de beste (sic!) gårde meget sildig modent, dog kom det vel 
i hus og i temmelig mængde; kornet måtte skæres ved mikkelsdag, uagtet meget deraf var 
grønt, ja endog sommesteds beskadiget af nattefrost. De fleste på høje- eller fjeldgårde har 
i disse dage fået deres ringe avling tør i hus; ja på nogle gårde står dog endnu noget korn 
ude. De på høje-gårdene må nok, desværre, købe korn til sæd, så og til føde. 
 
Ribe, 4. november 1784 
 
Det omtales, at vinden under en brand den 7. oktober kl. 11 var i NØ, men siden svingede 
til SØ. 
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Helsingør, 8. november 1784 
 
Den 2. november ØSØ-vind. 
 
Den 3. november østenvind og stille vejr. 
 
Den 4. november ØSØ-vind og godt vejr. 
 
Den 5. november østenvind og godt vejr. 
 
Den 6. november ØSØ-vind. 
 
Den 7. november NØ-vind og stille vejr. 
 
Den 8. november SØ-vind, stille vejr og tyk luft.                                         
 
Helsingør, 15. november 1784 
 
Den 9. november SSV-vind. 
 
Den 10. november VSV-vind. 
 
Den 11. november VSV-vind med tyk luft, regnvejr og meget stærk storm. 
 
Den 12. november VSV-vind med stille vejr. 
 
Den 13. november VNV-vind. 
 
Den 14. november NV-vind. 
 
Den 15. november VSV-vind med tyk luft.    
 
Helsingør, 22. november 1784 
 
Den 16. november VSV-vind. 
 
Den 17. og 18. november SV-vind med stille vejr og tyk luft. 
 
Den 19. november ØNØ-vind med stille vejr, om aftenen begyndte en stærk blæst af NØ, 
som varede til midnat, da vinden sprang til NNØ, hvorpå fulgte en meget stærk storm. 
 
Den 20. og 21. november NØ-vind. 
 
Den 22. november NNØ-vind. 
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Af en skrivelse fra Holum stift i Island, 20. september 1784 
 
Næstafvigte sommers elendighed og sørgelige udsigter bleve alt for kjendelige næstafvigte 
vinter, som ellers var meget streng, alt til henimod midten af maj måned; ikke alene 
størstedelen af de udi efteråret overblevne kreaturer døde dels af hunger, dels af andre 
tilfælde, som det af svoveldunster fordærvede græs og hø medførte, men og nogle 
hundrede mennesker, især udi foråret have formedelst hunger sat livet til, og deriblandt 2 
à 3 præster.  
 
Kortelig en anseelig mængde gårde står nu øde, folk må omflakke i hobetal fra et sted til et 
andet, og mange må krepere til sidst. Fiskeriet har været det ringeste, og hvad man får fra 
søen er strax fortæret; at hente fisk fra Sønderlandet har været for størstedelen umuligt 
formedelst hestemanglen. Indeværende sommer har været i henseende til høavling og 
fiskeri det allerbesværligste, formedelst omvexlende storme og regn. Denne store 
hungersnød er ikke alene over hele stiftet, men fast over det ganske land almindelig, som 
siden dets beboelse har aldrig haft så pludselig stor og almindelig skade, som næstafvigte 
vinter og forår; kan derfor ikke af egne kræfter i mange år udrede sig af nærværende 
elendighed. Imidlertid har landets indvånere til undsætning bekommet handelsskibene fra 
Danmark til mærkelig lettelse udi deres kummer, skønt ikke tilstrækkelig til så mange 
dødfærdige og ruinerede familier. 
 
Skien i Norge, 11. november 1784 
 
Natten mellem 31. august og 1. september var det i Øvre Telemarken så koldt, at det på 
sine steder har frosset en fingertyk is på vandet, hvorved sæden, som endnu stod grøn, er 
for mange så aldeles bleven fordærvet, at de intet have enten til føde eller at beså jorden 
med. Dette kommer efter 3 dyre kornår. Der forudses nød og elendighed. 
 
Helsingør, 29. november 1784 
 
Den 23. november VSV-vind. 
 
Den 24. november østenvind og meget stille vejr. 
 
Den 25. november SV-vind. 
 
Den 26., 27. og 28. november SV-vind, meget stille vejr, tyk luft og regn. 
 
Den 29. november SV-vind, tyk luft og stille vejr. 
 
Helsingør, 6. december 1784 
 
Den 3. december SSV-vind med tyk luft og regn. 
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Den 4. december SV-vind, men om eftermiddagen sprang vinden om til NNV med stærk 
storm og snefog, som vedvarede hele dagen. 
 
Den 5. december NNØ-vind og klar luft. 
 
Den 6. december østenvind. 
 
Trondheim, 26. november 1784 
 
Den skade, som landet er tilføiet med den forhen i september måned omtalte nattekulde, 
er større end nogen tilforn har kunnet forestille sig, men som først nu ved kornets 
tærskning erfares. 
 
Helsingør, 13. december 1784 
 
Den 10. december VSV-vind. 
 
Den 11. og 12. december NNØ-vind med tyk luft. 
 
Den 13. december NØ-vind med tyk luft. 
 
Helsingør, 24. december 1784 
 
Den 14. december SØ-vind. 
 
Den 15. december NØ-vind. 
 
Den 16. december SØ-vind. 
 
Den 17. og 18. december NØ-vind med godt vejr. 
 
Den 19. december SØ-vind. 
 
Den 20., 21., og 22. december NØ-vind med meget stille og godt vejr. 
 
Den 23. december ØNØ-vind. 
 
Den 24. december VSV-vind med klar luft og stille vejr. 
 
Helsingør, 27. december 1784 
 
Den 25. december SØ-vind. 
 
Den 26. december NV-vind med stille vejr. 
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Den 27. december søndenvind med stille vejr. 
 
Bergen, 18. december 1784 
 
Det samme sørgelige som anmeldes fra Trondhjem kan også meldes fra Voss her i stiftet. 
Dersom juni og juli måneder havde været som sædvanlig varme, da havde Voss tidlig 
kommende korn, som almindelig plejes at indhøstes i august måned, undflyet septembers 
kulde, men da juni og juli måneder vare kolde, og nattefrosten begyndte her med 
hundedagene så stærk, at man til dels om morgenen mærkede rimfrost på adskillige 
steder, så måtte kornet overalt skæres ganske grønt. 
 
Helsingør, 31. december 1784 
 
Den 28. december NØ-vind. 
 
Den 29. december søndenvind. 
 
Den 30. december NØ-vind. 
 
Den 31. december ØSØ-vind. 
 
Philadelphia, 4. november 1784 
 
Den nu regerende kulde bedækker hele landet med sne og floderne med is, og de heftige 
storme, som rase på havet have gjort en fuldkommen stilstand i handelen. Man hører fra 
alle kanter stor skade og forlis af skibe, som stormene har anrettet. Overalt ved kysterne 
opdrives skibsvrag og druknede kroppe, hvorved kysterne ere en sørgelig skueplads af 
ulykker. 
 
London, 17. december 1784 
 
Søndag den 5. december rejste der sig ved Yarmouth en heftig og med en stærk støbregn 
(sic!) ledsaget storm af SV. Kl. 21 sprang vinden om, og nu blæste med stærk sne og hagl 
en fuldkommen orkan af østen, som med uafladelig heftighed vedholdte til onsdag den 8. 
december. Der er sket utrolig mange skibsforlis. Themsen er ikke langt fra broen så ganske 
tilfrosset, at over 200 skibe, som ville løbe ind, ikke kunne komme op til staden. Kulden er 
her så stor, at barometret (sic!) overstiger sidste års frost.   
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Januar 1784 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 stille 0 Klar luft og frost. Termometret står ½ grad under 0. 

Stavnsholt: ”vinteren holdt skarpt ved og var tillige langvarig”  

  -6,1 

2 nø 2 Klar luft og frost, strengere frost   -7,2 

3 øsø 3 Klar luft, strengere frost. Guldberg bliver overkæmmererer hos prins Frederik 

og justitsråd Malling hans kabinetsekretær. 

  -4,8 

4 ssø 2 Frost og blæst. Barometret står usædvanligt højt 28.7. Termometret står 0 - 

1/10. 

  -4,8 

5 øsø 2 Frost og blæst. Barometret står på 28.3. Termometret står ½ grad over 0. Jord-

skælv fornemmes på Christiansø. En luftkugle er steget op i dag, af hvem ved 

jeg ej. 

  -2,5 

6 ø 1 Mildere frost og tåget   -2,5 

7 sø 2 Jævn frost, blandet luft og stille. Luftkuglen var Abildgaards.   -4,8 

8 ssø 2 Jævn frost, blandet luft og stille   -4,2 

9 sø 2 Jævn frost, blandet luft og stille: I societetet havde Augustin et kort over Islands 

jordbrand med. 

  -3,2 

10 sv 2 Blandet luft med skarpere frost   -7,8 

11 vsv 2 Klar luft og skarp kulde. I Helliggejst kirke. Den jyske post for den 29/12 og 

begge hamborgske poster for den 2/1 og 5/1 ankom. 

  -2,7 

12 vnv 2 Tøvejr med et stænk regn 

Klemensker: ”blev det tåget” 

   2,4 

13 v 2 Tøvejr    2,7 
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14 v 2 Råt vejr og regn    3,2 

15 v 2 Råt vejr og regn    2,8 

16 nnv 3 Tyk luft. Hjemme og medicinerede.    1,6 

17 ø 1 Mild frost med fin sne 

Klemensker: ”vinteren kom tilbage, dog ikke slet så hård, med sne” 

   0,8 

18 s 1 Tyk fugtig luft med fin sne. I Helliggejst kirke.    0,7 

19 stille 0 Frost og snefald. Gratulerede fru Hielmstierne.   -1,2 

20 ønø 3 Stærkt snefald og mildere luft    0,0 

21 øsø 1 Snefald og mild luft med blæst. Spist ved kongens taffel.   -2,1 

22 sø 2 Stærkere frost   -1,2 

23 nnø 2 Stærkere frost. Kabinetsordre om skik og rolighed ved konfirmationsakten, og 

at pigerne kun skulle klædes i hvidt eller sort med et tørklæde om halsen. 

  -3,7 

24 stille 0 Stærkere frost   -5,6 

25 nø 1 Stærk frost, stille vejr og solskin   -5,3 

26 nnv 2 Stærk frost, stille vejr og solskin. Efter hvad der fortælles, bandes der nu ikke 

mere i Det norske Selskab med ”Fanden tage mig”, men med ”Balle tage mig”. 

  -4,2 

27 stille 0 Stærk frost, stille vejr og solskin   -5,2 

28 ønø 2 Meget skarp frost. I audiens hos kronprinsen, siden gjort kur og spist ved hans 

taffel sammen med 30 personer. 

-13,3 

29 nø 2 Meget skarp frost. Gjort kur hos kronprinsen. -13,6 

30 stille 0 Meget skarp frost -12,6 

31 nø 1 Meget skarp frost. Rosencrone er syg.   -7,8 

 

 

Januar 1784 

Temperatur: -3,6 gr. C 

Tryk: --- 
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 vind 

kl.12 

vind-

styrke 

kl. 12 

0-4 

 

Februar 1784 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 vsv 2 Solskin og frost. I Helliggejst kirke. -7,1 

2 nv 2 Solskin, mildere frost -3,1 

3 n 2 Solskin, mildere frost -4,0 

4 nv 2 Solskin og tøvejr. Tre hamborgske poster kom.  2,4 

5 vsv 3 Tøvejr, snefald og blæst  0,8 

6 ssv 3 Tøvejr og blæst, stærkt snefald om natten -0,1 

7 stille 0 Frosten begynder igen -1,1 

8 sø 1 Kold blæst, imellem frost og tø. I Helliggejst kirke. -0,5 

9 sv 1 Mild frost. Gude og Gyltmeyer besøgte mig. -0,8 

10 s 1 Mild frost -2,5 

11 stille 0 Frost og stærk tåge -6,3 

12 stille 0 Frost og tåge med solskin. Jeg var på appartementssalon og så Myhlensteds 

luftkugle stige op midt i den inderste slotsgård. Det lod i begyndelsen til at ville 

mislykkes, men den steg staks op og var snart ude af syne. 

-5,1 

13 ønø 2 Frost og tåge med solskin -0,7 

14 øsø 3 Tøvejr  0,7 

15 ø 3 Imellem frost og tø, blæst og råt vejr. Gude besøgte. -2,6 

16 nø 3 Imellem frost og tø, nærmere frost -2,6 

17 ø 2 Imellem frost og tø, nærmere frost -1,2 

18 sø 2 Solskin og frost. Spist ved kongens taffel. I societetet blev selskabets pris givet 

til den svenske baron v. Geddas hygrometre, Müller fremviste nogle mosser og 

-0,6 
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Bugge fremviste landkort.  

19 stille 0 Solskin og frost. Spist ved kronprinsens taffel. -2,1 

20 stille 0 Solskin og frost. Spist til middag hos fru Rheder. -2,6 

21 ssø 2 Solskin og stærkere frost. Hørt Nyrups disputats. -3,0 

22 ssø 2 Klart vejr og frost. I Helliggejst kirke. -2,3 

23 sø 3 Klart vejr, siden blæst, snefald og frost. I Helliggejst kirke. -2,6 

24 sø 2 Snefald, frost og blæst. I Helliggejst kirke.  0,2 

25 s 2 Tyk luft, regn og slud, stærk tø. I Vor Frue kirke.  1,7 

26 vsv 1 Tyk luft, regn og slud, stærk tø  2,9 

27 s 2 Tyk luft, stærk tø med snefald. I societetet, hvor Fabricius forelæste om den 

grønlandske drivis. 

 2,4 

28 nnø 2 Solskin, snefald og frost fra midnat -3,8 

29 vnv 3 Solskin og frost, siden tøvejr. I Helliggejst kirke. -0,1 

 

Februar 1784 

Temperatur: -1,5 gr. C  

Tryk: --- 

 

 vind 

kl.12 

vind-

styrke 

kl. 12 

0-4 

 

Marts 1784 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 nnv 3 Sne om natten og skarp frost. I Helliggejst kirke. -3,9 

2 nv 2 Skarp frost. I Helliggejst kirke. Frk. Herslebs bryllup med Fabricius. -2,3 

3 nv 3 Solskin og mådelig frost  0,7 
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4 ssv 2 Om morgenen frost, om aftenen regn. I Højesteret.  1,6 

5 vsv 3 Tøvejr. Spist om aftenen hos Suhms med fru Rheder og frk. Benzon, Obelitz, 

Bornemann, major Hornemann og fru Jacobi. 

Klemensker: ”tøvejr” 

 2,2 

6 sø 2 Tøvejr  2,5 

7 stille 0 Tøvejr. I Helliggejst kirke. 

Klemensker: ”dejligt forårsvejr” 

 3,3 

8 s 2 Tøvejr. I Helliggejst kirke.  3,7 

9 sv 2 Tøvejr  3,7 

10 sø 2 Tøvejr med fugtig vind. I Vor Frue kirke. Gude og Lange besøgte mig.  3,1 

11 nv 3 Snefald og stærk frost 

Klemensker: ”natten mellem den 10. og 11. marts stærk storm fra nordvest og 

hård frost”  

-5,8 

12 nv 2 Snefald og stærk frost 

Klemensker: ”det var hård vinter” 

-6,1 

13 vsv 2 Snefald og stærk frost -2,6 

14 ssv 2 Solskin og skarp frost. I Helliggejst kirke. -6,1 

15 nv 2 Solskin og skarp frost, om aftenen snefald og tøvejr. I Helliggejst kirke. 

Klemensker: ”på denne tid var det vinter” 

-2,3 

16 v 1 Mildere frost. I Helliggejst kirke. Spist til middag hos fru Hielmstierne med 

bl.a. Rosencrones, fru Rheder, frk. Benzon og Kaalund. 

-1,1 

17 nv 2 Solskin og frost -1,7 

18 stille 0 Solskin og frost 

Klemensker: ”meget hård frost og stærk fygning fra nordøst” 

-1,2 

19 ø 2 Skarp frost og blæst. Ordre om at bede for prinsessens frugtsommelighed. 

Klemensker: ”meget hård frost og stærk fygning fra nordøst” 

-5,8 

20 nø 2 Skarp frost og blæst. I nat havde jeg ingen søvn i mine øjne formedelst en colica 

hæmorrhidae. 

-9,7 

21 ønø 3 Frost og stærkt snefald. I Helliggejst kirke. 

Klemensker: ”var det frost og fygning” 

-5,6 
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22 nv 2 Solskin og skarpere frost. I Helliggejst kirke. -6,2 

23 stille 0 Solskin og skarpere frost. I Helliggejst kirke. Voltelen, Gude og Saxtorph 

besøgte. 

-3,4 

24 nv 2 Solskin, frost og blæst. I Vor Frue kirke. Spist om aftenen hos Bülows med bl.a. 

Hielmstierne, Kaas og frue, Suhm og frue, fru Rheder, frk. Benzon, Kaalund og 

Pohl. 

-3,4 

25 øsø 2 Solskin, frost og blæst -4,2 

26 sø 2 Solskin, frost og blæst. I Societetet læste Bugge over sine observationer over 

planeterne. Om aftenen hos Suhms med Brünnich, Bugge, Morville og Pohl. 

-0,9 

27 n 2 Solskin, frost og blæst -3,3 

28 stille 0 Frost, dog råt og tåget vejr. I Helliggejst kirke.   0,3 

29 ø 2 Frost og kold nordenvind. I Helliggejst kirke. -4,7 

30 ø 3 Frost og kold nordenvind. I Helliggejst kirke. Spist til middag hos Rosencrones 

med bl.a. fru Hielmstierne, frk. Finckenhagen og Suhm. 

Klemensker: ”heftig storm og fygning fra øst” 

-3,4 

31 n 2 Solskin, blæst og stærk frost -4,6 

 

Marts 1784 

Temperatur: -2,2 gr. C 

Tryk: - 

 

 vind 

kl.12 

vind-

styrke 

kl. 12 

0-4 

 

April 1784 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 ønø 2 Solskin, blæst og stærk frost med snefald -4,7 
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2 s 2 Solskin, blæst og stærk frost. Jeg indtager et rabarberpulver. -2,8 

3 nv 2 Solskin, blæst og stærk frost. Den agende post, som afgik i lørdags (den 27/3 

JER), er gået til på Bæltet til Assens med 15 passagerer. 

-5,4 

4 stille 0 Overtrukken himmel og mild luft. Overværet Kronprinsens konfirmation. Han 

svarer selv med megen færdighed og gjorde især sin bekendelse på en bevæget 

måde. I Helliggejst kirke til højmesse ved hr. Vogelius, der bad for kronprinsen 

efter befaling herom. 

-2,5 

5 n 2 Mild luft, om aftenen regn. Kur hos kronprinsen kl. 7 om aftenen.  0,2 

6 ø 1 Tøvejr 

Klemensker: ”kulden aftog noget, efter at den siden den 10. marts havde været 

meget hård, for vinduerne i stuen var frosne hver morgen. Det regnede og 

sneede om formiddagen påskedag.” 

 2,2 

7 øsø 2 Tøvejr. Steman og Guldberg kommer i statsrådet.  2,7 

8 nv 2 Tøvejr  2,4 

9 nv 1 Småregn. Højmesse i Helliggejst kirke ved biskop Balle.  2,0 

10 vsv 1 Småregn, om aftenen frost. Om aftenen audiens hos prins Frederik.  0,6 

11 stille 0 Stærkt snefald og tøvejr. I Helliggejst kirke. 

Klemensker: ”mellem den 11. og 18. april var det godt tøvejr og undertiden 

regn og tåge, så sneen næsten var væk på den højtliggende jord” 

 1,7 

12 sø 2 Snefald, råt vejr og blæst. Jeg var ikke til bispevielse på grund af kolik.  3,7 

13 s 1 Solskin og mild luft, om aftenen frost 

Elstrup på Als: ”vi kørte over sneen over Røgelstæedt (?) efter torne, som vi 

brugte til skovgærder” 

 5,4 

14 ø 1 Stærk tø og blæst. Refereret i statsrådet i kronprinsens gemak, til stede var 

begge prinser, Schack-Rathlou, Moltke, Steman, Guldberg og Rosencrone. Spist 

ved kongens taffel med hertugen og hertuginden af Bevern, Ahlefeldt, Guld-

berg, Krabbe, Fontenay, Hein og Schultze. Besøgt Eichstedt. Stampe kom med 

en åben ordre, underskrevet af kongen og paraferet af kronprinsen, at kabinettet 

skulle ophæves og alle ting gå igennem kollegierne. Voltelen var her og fortalte, 

at kronprinsen havde sagt, at ingen ordre herefter gjaldt, uden at den var para-

feret af kronprinsen.  

Elstrup på Als: ”vi begyndte at pløje til ærter” 

 3,5 

15 øsø 3 Stærk tø med blæst. Kronprinsen besøgte Thott, som har paraferet de 4 statsmi-  3,0 
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nistres ordrer. Schack, Moltke, Steman, Guldberg og Rosencrone har forlangt 

deres afsked og fået den. 

16 sø 1 Stærk tø med blæst. Været længe hos Thott.  4,6 

17 stille 0 Næsten bestandig regn  3,9 

18 v 2 Fugtigt vejr med solskin  4,2 

19 stille 0 Fugtigt vejr med solskin  5,4 

20 ssø 2 Kold regn  6,1 

21 sv 2 Mildt vejr og regn. Refereret i statsrådet, begge prinser var til stede. 

Klemensker: ”vi begyndte at pløje. Det var et meget knapt år med foder til 

kreaturerne, så det var sjældent at se nogen gård eller hus, uden at der var taget 

af taget; thi det var en lang hård vinter med hård frost og megen sne. Vinteren 

begyndte i dagene før jul og blev ved til den 6. april, hvor det begyndte at tø lidt 

om dagen. Der var tre tøperioder, en uge i hver måned, fra den 12. til den 17. 

januar, fra den 25. februar til den 28. februar og fra den 5. marts til den 10. 

marts. Siden den 10. marts såvel som før var det meget stærk frost, så der var så 

megen havis, at man ikke havde set lignende i 40, ja måske 50 år. For når vejret 

var i nordvest, så kom isen vest for Bornholm, så man intet åbent vand kunne 

se, for havet var lige så hvidt som landet. Den 24. april om eftermiddagen blev 

det overskyet i vest, og man hørte det tordne, siden faldt der hagl og sne og en 

hård kuling, og det sneede derefter hele natten, og der var en meget hård nord-

vestenstorm.”  

Stavnsholt: ”i dag begyndte vi at pløje” 

 6,0 

22 nv 2 Mildt vejr og regn  6,7 

23 vnv 3 Mildt vejr og regn  4,9 

24 sø 2 Mildt vejr og regn. Et par tordenslag. 

Elstrup på Als: ”sået ærter, men der lå megen sne ned ved Kaffelgaarden (?), så 

vi måtte skovle noget til side, mens vi pløjede” 

 4,2 

25 nv 3 Sne, regn og blæst. I Helliggejst kirke.  4,2 

26 nv 2 Solskin, fugtigt og køligt. Det siges, at der skal have været jordskælv i Ballerup. 

Fru Rheder besøgte. 

 5,1 

27 s 1 Solskin, fugtigt og køligt  7,1 

28 s 3 Solskin og blæst. Svalen er kommet. Spist om aftenen hos fru Hielmstierne med 

Rosencrone, fru Rheder og Suhm. 

 7,5 
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29 sø 2 Solskin og blæst  9,0 

30 nv 2 Solskin og blæst  5,5 

 

April 1784 

Temperatur: 3,2 gr. C 

Tryk: --- 

 

 vind 

kl.12 

vind-

styrke 

kl. 12 

0-4 

 

Maj 1784 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 stille 0 (K) regnvejr. Bernsdorff kom om aftenen.  5,7 

2 s 2 (K) fugtigt og koldt vejr. I Helliggejst kirke. Sophia Frederica nedkom i nat med 

en prinsesse. Været hos Bernsdorff og siden til kur. Både dronningen og prinsen 

var ude. Spist om aftenen hos fru Rheder med bl.a. fru Hielmstierne, frk. Fin-

ckenhagen, Rosencrones, generalist Jantzen, fru Hersleb, Voltelen, Kaalund og 

Pohl. 

 4,8 

3 nnø 1 (K) fugtigt og koldt vejr. Rygte om krig med svenskerne, vi begynder at bevæb-

ne os. 

 7,4 

4 nv 2 (K) fugtigt og koldt vejr  6,8 

5 nv 3 (K) solskin og kold blæst  7,8 

6 nv 3 (K) solskin og kold blæst  7,7 

7 nv 2 (K) solskin og kold blæst. Besøgt geheimeråd Guldberg og siden kammerherre 

Suhm. 

 9,0 

8 vsv 3 (K) mild regn  8,8 

9 nv 2 (K) overtrukket himmel og vandkoldt. I Helliggejst kirke.  7,8 
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10 nnv 2 (K) solskin og køligt vejr. Været til prinsessens dåb. Hun blev kaldet Juliane 

Marie. 

 8,2 

11 ssø 2 (K) solskin og køligt vejr. Bernsdorff bliver præsident i Det tyske Kancelli. 

Klemensker: ” i dag begyndte vi at så vårsæd” 

Stavnsholt: ”den 11.-15. maj såede vi havre” 

10,0 

12 sø 2 (K) regnvejr og mild luft  7,3 

13 vnv 2 (K) solskin og mildt vejr   9,4 

14 vsv 2 (K) solskin og mildt vejr. I Helliggejst kirke. Besøgt grev Thott, og spist om 

aftenen hos Suhms med Borneman, Hagerup, Bugge, provst Schiønheyder og 

Pohl. 

12,2 

15 nv 3 (K) solskin og mildt vejr med blæst 

Elstrup på Als: ”begyndt at så byg” 

10,9 

16 nv 3 (K) solskin og kølig vind. I Helliggejst kirke. 12,9 

17 nv 3 (K) solskin og kølig vind. Nordlys om aftenen. 

Stavnsholt: ”først i dag så man bøgen springe ud” 

11,5 

18 nnv 2 (K) solskin og blæst. Det siges, at Guldberg rejser enten til Jægerspris eller Jyl-

land. 

11,0 

19 s --- (K) solskin og kølig blæst 

Da jeg refererede i statsrådet fik jeg en stærk hjerteklapren, så kronprinsen befa-

lede mig at sidde. Spist ved kongens taffel. Guldberg bliver stiftamtmand i År-

hus. 

Stavnsholt: ”jeg såede byg den 19. og 21. maj” 

10,2 

20 sv 2 (K) solskin og kølig blæst 10,8 

21 nv 3 (K) solskin og blæst. Rejst ud med Voltelen, frue og søn og spist til middag hos 

dem i Lyngby samt været et øjeblik på Ørholm. Skoven er grøn, og gøgen og 

nattergalen er kommet. 

12,5 

22 vnv 3 (K) solskin og blæst 

Elstrup på Als: ”færdig med at så byg” 

14,2 

23 v 3 (K) solskin og sommervejr. Spist middag og aften hos Suhms med bl.a. fru Rhe-

der. 

17,7 

24 ssv 1 (K) lummervarmt og et stænk tordenregn. Spadseret i Kongens Have. Torden og 

lynild om natten. 

19,8 
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25 stille 0 (K) lidt køligere end i går. Spist middag og aften hos fru Hielmstierne med 

Suhms, fru Rheder, Hersleb og frue og Kaalund, og til middag Akermann og hr. 

Vahl. Det var Rosencrones 46 års geburtsdag. 

Klemensker: ”natten mellem den 24. og 25. maj tordnede det, og der kom en 

god tordenregn, og det var varmt vejr” 

14,3 

26 sø 2 (K) solskin og kold blæst. Spist til middag på Ørholm hos fru Rheder, som med 

frk. Benzon er flyttet derud med alle, og kørt hjem igen med Pohl, som fulgtes 

med mig derud. Hørt gøgen, nattergalen og frøerne.  

15,8 

27 sø 2 (K) solskin og kold blæst 

Klemensker: ”vi blev færdige med at så” 

15,8 

28 øsø 3 (K) solskin og stærk blæst. Professor Olivarius besøgte mig.  13,2 

29 s 1 (Ø) solskin, mildt vejr og overtrukket himmel. Rejst om eftermiddagen til Ør-

holm. 

13,5 

30 nø 1 (K) solskin og kold blæst. I Søllerød kirke. Spist til middag hos fru Rheder. 

Rejst om aftenen til byen. 

  9,9 

31 nø 1 (K) solskin og kold blæst 13,4 

 

 

Maj 1784 

Temperatur: 11,0 gr. C 

Tryk: --- 

 

 vind vind-

styrke 

 

Juni 1784 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne 1. – 11. juni er fra København. Observationerne er fra kl. 

12. Vindstyrken er angivet i intervallet 0-4. 

Øresundsobservationerne er fra orlogsskibet ”Prinsesse Sophia Friderica”, for-

temp. 
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tøjet på Rheden. Vindobservationerne 12- 30. juni er ligeledes herfra. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

1 nø 1 (K) solskin og kold blæst 14,8 

2 stille 0 (K) solskin og mildt vejr 15,7 

3 stille 0 (K) solskin og varmt 17,6 

4 nv 2 (K) solskin og stærk varme. Refereret i statsrådet på Frederiksberg. 19,4 

5 nv 3 (K) solskin, kold blæst og tegn til regn, som gik over. Der er faldet stærk regn 

på Fyn, Lolland og Falster (?). I fredags (dvs. den 28.maj JER) var der i Århus 

stærk torden og lynild og ligesom en svovlregn. Besøgt fru Hielmstierne, som er 

stærkt forkølet, skønt hun dog rejser til Springforbi. 

14,8 

6 ssø 2 (K) kold luft og overtrukket himmel 12,1 

7 nv 2 (K) regn om natten og tyk luft 

Øresund: ”godt vejr med variabel vind, der om formiddagen var i sydøst og syd”  

13,2 

8 stille 0 (Ø) blæst, blandet luft og koldt vejr. Rejst til Ørholm med alle og havde Ane 

med. 

Øresund: ”godt vejr med klar skyet luft og variabel vind, der om formiddagen 

var i sydøst og syd” 

10,9 

9 vnv 1 (Ø) blæst, blandet luft og koldt vejr. Spadseret morgen og eftermiddag i Inde-

lukket. 

Øresund: ”grå luft med variabel vind, der om formiddagen var i syd” 

13,1 

10 sv 2 (Ø) koldt om morgenen, siden et stænk regn og lummervarmt. Spadseret i Inde-

lukket. 

14,8 

11 v 2 (K) stærk regn om natten og siden regnbyger om formiddagen. Rejst til byen om 

morgenen med min colica. 

Øresund: ”frisk kuling og bygeluft, i formiddags var vinden i vest og vestnord-

vest” 

Klemensker: ”her kom en god regn”. ”Det havde været hård tørke siden den 25. 

maj.” 

15,3 

12 vnv --- (Ø) regn, siden solskin og blæst. Rejst til Ørholm. 

Øresund: ”stiv kuling og bygeluft og i blandt regnbyger. Kl. 10 klar luft. Kl. 13 

vnv stiv kuling og klar luft. Kl. 21 vnv aftagende kuling” 

11,2 

13 vsv --- (Ø) solskin og siden råt vejr og overtrukket himmel. I Søllerød kirke. Spist til 15,1 
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middag hos Suhms med bl.a. fru Rheder, frk. Benzon, Kall og frue. 

Øresund: (13) vsv tåge med smårusk og regn (01) vnv laber klar luft (14) vsv 

grå luft (21) v laber skyet luft  

14 nv --- (K) råt vejr og overtrukket himmel. Rejst til byen om formiddagen. Besøgt fru 

Hielmstierne. 

Øresund: (13) nv laber grå luft (21) vnv laber klar luft 

11,9 

15 nv --- (Ø) råt vejr og overtrukket himmel, om eftermiddagen solskin. Været hos fru 

Hielmstierne, som har stærk feber. Rejst til Ørholm. 

Øresund: (13) nv laber klar luft (01) nv laber klar luft (21) vnv laber klar luft 

13,4 

16 ssv --- (Ø) om formiddagen overtrukket himmel, om aftenen stærk blæst og regn. Me-

dicineret og blevet på mit kammer efter at have spadseret i Indelukket. 

Øresund: (13) ssv laber grå luft (01) vsv laber klar luft (09) ssv mest stille grå 

luft   

14,6 

17 sv --- (K) om morgenen tyk luft og regn, siden solskin og blæst. Kørt til byen med fru 

Rheder. 

Øresund: (13) sv laber grå luft (01) sv stiv kuling og regn (05) sv stiv kuling 

klar luft (22) vsv laber grå luft 

15,7 

18 sv --- (K) solskin, varmt og haglbyger. Refereret i statsrådet på Frederiksberg og spist 

ved kongens taffel med Rosenkrantz, Schack, Bernsdorff, Huth, Ahlefeldt, 

Krabbe, Holmschiold og Fontenay. 

Øresund: (13) sv små regnbyger (01) v laber regn (21) nv små regnbyger 

15,1 

19 vnv --- (Ø) solskin, driveskyer og køligt. Besøgt fru Hielmstierne og kørt til Ørholm 

med fru Rheder og Pohl. 

Øresund: (13) vnv laber bygeluft (01) nv laber klar luft (09) nnv ustadig kuling 

bygeluft (21) vnv laber skyet luft 

13,4 

20 sv --- (Ø) tyk luft, lummervarmt og et stænk regn. I Lyngby kirke. 

Øresund: (13) sv laber blandet luft (01) sv laber skyet luft (10) sv grå luft (21) 

sv laber klar luft 

16,8 

21 sø --- (K) solskin, blandet luft og en ret sommerdag. Spadseret i Indelukket. Rejst til 

byen. Besøgt fru Hielmstierne. 

Øresund: (13) sø laber klar luft (01) vsv laber klar luft (21) s laber bygeluft 

17,2 

22 øsø --- (Ø) om morgenen solskin, siden stærk tordenregn. Rejst til Ørholm og spist til 

middag dér med Suhm. 

19,2 
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Øresund: (13) øsø frisk kuling grå luft (01) ssø stiv kuling skyet luft (06) 

bygeluft (17) s overtrukken grå luft (20) var frisk kuling regnbyger (23) stille 

23 s --- (Ø) solskin, regn og torden, om aftenen klart og køligt 

Øresund: (13) s laber bygeluft (01) stille regnbyger (06) laber opklarende luft 

(21) v laber bygeluft 

18,1 

24 sø --- (Ø) solskin og ret sommervejr. Frk. Benzon var med Pohl og Strøm i Dyrehaven 

(JER til Kirsten Piils kilde). Jeg gik med fru Rheder først til Søllerød og siden 

til (sic!) Indelukket, hvor nattergalen slog prægtigt. 

Øresund: (13) sø frisk kuling blandet luft (01) sv laber bygeluft (20) ssø frisk 

kuling regn 

18,3 

25 ssv --- (K) solskin og regnbyger. Rejst til byen med fru Rheders pige. 

Øresund: (13) ssv ustadig kuling bygeluft (01) ssø frisk kuling regn (05) sø 

opklarende luft (09) bygeluft (20) ssv b blandet luft 

16,9 

26 nv --- (Ø) bestandig regnbyger. Besøgt fru Hielmstierne. Rejst til Ørholm. 

Øresund: (13) nv b regnbyger (01) vsv ustadig kuling regn (09) vsv laber grå 

luft (17) vnv tiltagende kuling (23) vnv aftagende kuling blandet luft 

16,2 

27 v --- (Ø) regnvejr af og til den ganske dag. I Hørsholm kirke. Suhm og frue, Strøm, 

fru Rheder, frk. Benzon og jeg, præst og degn spiste på kroen. Suhm trakterede. 

Siden beså vi Kokkedal. 

Øresund: (13) v b grå luft og regn (01) vnv b blandet luft (10) vsv tiltagende 

kuling og regnbyger (19) s b regnbyger 

16,2 

28 vsv --- (K) regnvejr af og til den ganske dag. Rejst til byen om formiddagen. 

Øresund: (13) vsv b grå luft og regn (01) sv b driveskyer (08) ssv tyk luft og 

regn (19) m regnbyger (23) vnv m regnbyger 

15,2 

29 sv --- (Ø) kold blæst med regnbyger og et par stærke tordenslag. Rejst til Ørholm. 

Øresund: (13) sv m regnbyger (01) ssv m klar luft (05) sv klar luft (10) 

regnbyger (17) nv m tordenbyger og regn 

13,1 

30 nv --- (Ø) kold blæst, regn- og haglbyger 

Øresund: (13) nv stiv kuling regnbyger (01) nv stiv kuling tyk luft og regn (22) 

vnv aftagende kuling og diset luft 

12,9 
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Juni 1784 

Temperatur: 15,1 gr. C  

Tryk: --- 

 

 vind tryk  

Juli 1784 

 

Vejrlig observationerne er fra orlogsskibet Sophia Friderica, fortøjet på Rheden. 

Den 29. juli dog under sejl til Sophienberg, den 30. juli til ankers ved Sophien-

berg og den 31. juli til ankers mellem Sophienberg og København,  

Vejrlig observationerne fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog er foretaget i 

København (K) eller Ørholm (Ø).  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.  

temp. 

1 nv --- (13) nv b klar luft (01) v laber klar luft (08) vnv b klar luft (18) nv b klar luft 

(K) overskyet himmel indtil middag, siden solskin og køligt. Rejst til byen om 

morgenen med Ane. Dronningen rejste til Fredensborg. 

14,2 

2 vsv --- (13) vsv laber klaragtig luft (01) nv b klar luft (03) vnv blandet luft (18) s mest 

stille klaragtig luft 

(K) overtrukket himmel indtil middag, siden solskin. Refereret i statsrådet på 

Frederiksberg. 

13,1 

3 v --- (13) v laber regnbyger (01) nv b klar luft (07) n ustadig kuling klar luft (19) v 

laber regnbyger 

(Ø) om formiddagen regnbyger, om eftermiddagen solskin og varmt. Rejst til 

Ørholm med fru Rosenhaven. 

16,7 

4 nnv --- (13) nnv m klar luft (01) nnv b klar luft (08) vsv b klar luft (20) v m klar luft 

(Ø) solskin, blæst og varmt. I Søllerød kirke. Besøgt Thurah. Spadseret i Inde-

lukket. 

16,1 

5 vnv --- (13) vnv b blandet luft (01) vnv m grå bygeluft (17) nv laber klar luft (21) vnv 

laber klar luft 

(K) solskin, blæst og varmt. Rejst til byen. Besøgt fru Hielmstierne. 

14,6 
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Klemensker: ”sommeren 1784 var en godt vækstsommer for græs og sæd, dog 

var den temmelig kold” 

6 vnv --- (13) vnv stiv m blandet luft (01) v b blandet luft (19) vnv aftagende kuling 

blandet luft 

(K) solskin, blæst og varmt 

15,9 

7 ssø --- (13) ssø b klar luft (01) vnv b klar luft (18) sø mest stille klar luft 

(Ø) solskin og varmt. Kørt til Frederiksberg med Suhm. Gjort kur. Spist ved 

marskalktaflet og rejst til Ørholm. 

17,8 

8 ssø --- (13) ssø mest stille klar luft (01) sø mest stille klar luft (10) ssø klar luft (21) øsø 

ll klar luft 

(Ø) solskin og stærk hede. Spadseret i Indelukket. Treschow med frue, fru The-

strup, Berlauch og Pohl spiste her til middag. Spadseret med selskabet til Ny-

mølle. 

22,4 

9 sø --- (13) sø ll klar luft (01) s mest stille klar luft (11) ssv ll klar luft (20) s ll klar luft 

(K) solskin og stærk hede. Spadseret i Indelukket. Rejst til byen. 

24,8 

10 nv --- (13) nv b bygeluft (01) ssv ll klar luft (07) s b blandet luft (18) vnv ustadig 

kuling grå blandet luft 

(Ø) tyk luft og stærk regn på Ørholm. Rejst til Ørholm. 

20,2 

11 nnv --- (13) nnv b blandet luft (01) nnv m blandet luft (08) nv m ustadigt vejr med 

blandet luft (16) nv b blandet luft 

(Ø) driveskyer og kold blæst. I Søllerød kirke. Spist middag og aften hos Suhms 

med fru Rheder, frk. Benzon, Schäffer, søn og datter. 

16,2 

12 sv --- (13) sv stiv m klar luft (01) vsv b blandet luft (02) b klar luft (21) sv stiv m klar 

luft 

(K) solskin, blæst og varmt. Rejst til byen. Købt 12 favne brænde á 5 rdl. 

18,3 

13 vnv --- (13) vnv frisk kuling bygeluft (01) v frisk kuling grå luft (21) nv frisk kuling 

bygeluft 

(Ø) solskin, blæst og regnbyger med kulde. Bedrøvede tidender fra Island, hvor 

folk og fæ, især hestene, dør for fode, da græsset ved jordbranden har været 

forgiftet. De har på visse steder opholdt kreaturerne ved at dyppe høet i tran. 

Rejst til Ørholm. 

14,8 

14 nnv --- (13) nnv frisk kuling regnbyger (01) nv frisk kuling bygeluft (10) aftagende 

kuling overtrukken luft (18) grå skyet luft (21) nv frisk kuling grå skyet luft 

13,7 
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(Ø) kold luft og regnbyger. Spadseret i Indelukket. Spejlet med mere af skibet 

”Indfødsretten” er flydt op til Island. Det menes, at det er stødt på den nye ø 

(ved Island), som nu begynder at synke. 

15 nv --- (13) nv stiv rm grå luft (01) nnv frisk kuling grå skyet luft (11) regn (21) nnv m 

bygeluft 

(K) regnbyger og endnu koldere og uroligere. Rejst til byen. 

12,0 

16 vnv --- (13) vnv stiv kuling bygeluft (01) vnv m bygeluft (05) nnv grå luft (09) nnv 2 

rm bygeluft (21) vnv stiv kuling bygeluft 

(K) nordvestenvind med varme. Refereret i statsrådet på Frederiksberg. Frk. 

Finckenhagen får skoldkopper. 

15,2 

17 nv --- (13) nv b klar luft (01) vnv m grå luft (10) sv b blandet luft (17) nv ll grå luft 

(20) vnv ll grå luft 

(Ø) bestandig regn. Rejst til Ørholm med Pohl og Suhms pige. 

14,3 

18 vnv --- (13) vnv stiv kuling bygeluft (01) vnv stiv m grå luft (05) nv ustadig kuling 

regnbyger (09) vnv stiv stormende kuling bygeluft (21) vnv stiv kuling bygeluft 

(Ø) stærke regnbyger og noget kold blæst. I Søllerød kirke. 

11,9 

19 nv --- (13) nv frisk kuling skyet luft (01) v tiltagende kuling bygeluft (18) nnv 

aftagende kuling klar luft (22) s aftagende kuling klar luft 

(K) solskin og varmt. Rejst til byen. 

14,7 

20 vnv --- (13) vnv mest stille grå luft og regn (01) ssø tiltagende kuling klar luft (04) ssø 

grå luft (05) regn (11) stærk regn (17) v tiltagende kuling bygeluft (21) v 

tiltagende kuling bygeluft 

(Ø) om formiddagen regn, om eftermiddagen solskin og varmt. Rejst til Ør-

holm. 

14,3 

21 nv --- (13) nv ustadig kuling regn (01) v tiltagende kuling regn (17) vnv opklarende 

luft (22) vnv aftagende kuling blandet luft 

(Ø) regn, stærk blæst og solskin. Spadseret hen imod Indelukket. Det er grev-

inde Rosencrones geburtsdag. 

14,8 

22 sv --- (13) sv frisk kuling bygeluft (01) v laber grå luft (06) regn (10) opklarende luft 

(11) bygeluft (21) ssv aftagende kuling bygeluft 

(Ø) om formiddagen regn og blæst, om eftermiddagen solskin. Fru Kircksteen, 

den lille Wasserfelt og hans hofmester var her, og vi spadserede alle til Nymølle 

og over Kragsmose hjem igen. 

15,4 
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23 vsv --- (13) vsv stiv kuling tordenbyger (01) sv stiv kuling bygeluft (20) v ll blandet 

luft 

(K) om formiddagen regn og blæst, om eftermiddagen solskin. Rejst til byen. 

15,7 

24 vnv --- (13) vnv tiltagende kuling regnbyger (01) sv m blandet luft (09) sv m regnbyger 

(20) nnv stiv kuling grå luft 

(Ø) bestandige regnbyger med hagl. Spadseret på Bildsteds Bakke. Spist til mid-

dag hos Voltelen i Lyngby med fru Rheder, frk. Benzon, fru Kløcker og datter 

og admiral Steffensen. 

13,8 

25 ssv --- (13) ssv laber grå luft (01) nv m grå luft (05) mest stille grå luft (10) s m tyk luft 

(21) vnv laber grå luft (22) blandet luft  

(Ø) lummervarmt med overtrukket himmel. I Farum kirke. Jeg spiste til middag 

med fru Rheder, frk. Benzon, Suhm og frue, Strøm og Storm. Beset den dejlige 

Situation. 

15,1 

26 s --- (13) s laber diset luft (01) vnv laber blandet luft (06) tågeluft (21) ssv laber diset 

luft 

(K) solskin og sommervarmt. Rejst til byen med Ane. 

Klemensker: ”den 26. og 27. juli var vi i Almindingen for at rive lyng” 

18,9 

27 sø --- (13) sø stiv kuling skyet luft (01) ssv laber grå luft (05) s blandet luft (21) s stiv 

kuling skyet luft 

(Ø) solskin og sommervarmt med blæst og regn om aftenen. Rejst til Ørholm. 

19,4 

28 v --- (13) v mest stille grå luft og godt vejr (01) ssv stiv kuling skyet luft (02) grå luft 

og småregn (21) nnø mest stille grå luft og godt vejr 

(Ø) stærk regn om natten, siden solskin og varmt. Spist til middag hos Suhms 

med bl.a. fru Rheder, frk. Benzon og fru Horrebow. 

17,4 

29 sø --- (13) sø laber blandet luft (01) stille grå luft og godt vejr (02) klar luft (06) diset 

luft (17) ssø tiltagende kuling grå luft (21) ssø tiltagende kuling grå luft 

(K) tørvejr med tyk luft. Spadseret i Indelukket. Rejst til byen med fru Rheder. 

19,1 

30 stille --- (13) stille tyk tågeluft (01) s tiltagende kuling grå luft (02) regn (09) stille rusk 

og småregn (16) stille opklarende luft 

(K) bestandig regn indtil hen mod aften. Refereret i statsrådet på Frederiksberg. 

17,7 

31 ssv --- (13) ssv b klar luft (01) stille tyk tågeluft (08) s mest stille grå luft (15) var 

tågeluft (21) n mest stille tågeluft (22) stille 

(Ø) bestandig regn indtil hen mod aften. Rejst til Ørholm. 

18,3 
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Juli 1784 

Temperatur: 16,3 gr. C 

Tryk: --- 

 

 

 vind vind- 

styrke  

kl. 12 

0-4 

 

August 1784 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København, dog er vindobservationerne den 1., 2., 

og den 26.-31. august fra orlogsskibet Sophia Friderica. Vindobservationerne 

fra København er foretaget kl. 12, og vindstyrken er observeret i intervallet 0-4.  

Øresunds observationerne er fra orlogsskibet Sophia Friderica, den 1. august til 

ankers mellem Sophienberg og København, den 2. august til sejls og anker mel-

lem København og Dragør, den 3. august til sejls i Køge bugt, den 4. august til 

ankers ud for Stevns, og den 5. august til ankers og under sejl mellem Stevns og 

Møn, og den 26. - 31. august til ankers og fortøjet i Renden på Københavns 

rhed. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 vnv --- (Ø) solskin og varmt. Spadseret i Indelukket. I Søllerød kirke. Spist til middag 

og aften hos Schäffers. 

Øresund: (01) stille klar luft (08) v mest stille klar luft (13) vnv mest stille klar 

luft (20) vnv mest stille skyet luft (23) v liden brise klar luft 

19,1 

2 vnv --- (K) solskin og driveskyer. Spadseret i Indelukket. Rejst til byen. 

Øresund: (01) vnv liden brise klar luft (09) nv laber klar luft (13) vnv b blandet 

luft (22) nv b klar luft 

17,1 

3 sv 1 (Ø) solskin og varmt, ret sommervejr. Rejst til Ørholm med Bartholin og Ane. 

Spadseret i Indelukket. 

Øresund: (05) nv laber klar luft (09) s mest stille klar luft (13) s laber klar luft 

17,3 
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(19) ssv laber klar luft  

4 stille 0 (Ø) solskin og varmt. Spadseret i Indelukket. Bl.a. Suhms, Bornemanns og 

provst Schønheyder spiste her til middag. Vi var i alt 26 personer. 

Øresund: (01) ssv mest stille skyet luft (05) sv mest stille diset luft (09) sv mest 

stille diset luft (13) ssø mest stille diset luft (17) s mest stille blandet luft (21) s 

mest stille diset luft 

20,1 

5 ssv 1 (Ø) hede og tordenskyer, om eftermiddagen regn. Spadseret til Fuglevad. Bar-

tholin gik til Dronninggaard. 

Øresund: (01) stille diset luft (05) sø laber diset luft (11) ssv ll diset luft (13) ssv 

laber blandet luft (17) sv laber tordenbyger (20) v 

22,7 

6 sv 2 (K) bestandig regn. Rejst til byen med Bartholin. Reventlow kommer i Rente-

kammeret. Brigader Halling m. fl. besøgte. 

18,7 

7 vnv 3 (Ø) regn om natten og siden stærke regnbyger. Besøgt fru Hielmstierne. Rejst til 

Ørholm. 

15,3 

8 vnv 2 (Ø) solskin, regnbyger og kold luft. I Hørsholm kirke med fru Rheder, frk. Ben-

zon, Suhm og Strøm, præst og degn spiste med mig. Beset Sophienberg. 

13,2 

9 v 2 (K) småregn, solskin og kulde. På landet er der faldet stærk hagl. Rejst til byen. 12,4 

10 stille 0 (Ø) solskin og køligt vejr. Besøgt fru Hielmstierne, som rejser ud i dag. Kørt til 

Ørholm. Spadseret med fru Rheder og frøken Benzon til Brede og besøgt fru 

Favin, hvis søn, 22 år gl. og russisk løjtnant, er knust i Rusland under en mølle, 

da han var ude at bade sig. 

Elstrup på Als: ”indkørt det sidste hø” 

14,3 

11 stille 0 (Ø) solskin og kølig luft. Spadseret i Indelukket. 16,8 

12 ønø 2 (K) regnvejr. Rejst til byen. 

Elstrup på Als: ”indkørt frøkløveret” 

15,3 

13 nø 1 (K) overtrukken himmel med solskin og lummervarmt. Refereret på Frederiks-

berg slot. Spist ved kongens taffel. 

17,1 

14 sv 1 (Ø) overtrukken himmel med solskin og lummervarmt. Rejst til Ørholm. Jeg 

spiste ikke på grund af min sædvanlige colica. 

Elstrup på Als: ”om eftermiddagen høstede vi byggen på toften” 

19,6 

15 nv 2 (Ø) stille med varme og overtrukken himmel. Spadseret om morgenen i Inde-

lukket og siden omkring i marken efter måltidet. I Søllerød kirke. 

16,8 

16 v 2 (K) stille med varme og overtrukken himmel. Rejst til byen. Besøgt fru 19,4 
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Hielmstierne. 

17 v 2 (Ø) solskin og kølig vind. Rejst til Ørholm. Spadseret i Indelukket. 15,8 

18 ø 1 (Ø) solskin, blæst og blandet luft. Spist til middag hos Suhms med bl.a. fru Rhe-

der og frk. Benzon. 

Stavnsholt: ”vi begyndte at meje” 

16,8 

19 ønø 2 (K) omtrent samme vejr som i går. Rejst til byen. Besøgt fru Hielmstierne. 

Elstrup på Als: ”indkørt rugen” 

15,7 

20 ønø 2 (K) fortsat omtrent samme vejr. Refereret på Frederiksberg slot, men deltog 

ikke i taflet på grund af min kolik. 

16,9 

21 øsø 2 (Ø) fortsat omtrent samme vejr. Rejst til Ørholm med mademoiselle le Jeune. 15,6 

22 ø 2 (Ø) solskin, regnskyer og stærk blæst, men tørvejr. Om aftenen torden og lynild, 

og om natten stærk regn. I Hørsholm kirke med fru Rheder, frk. Benzon, made-

moiselle le Jeune, Suhm, Strøm, hr. Blicher og kæreste og Møller. Vi spiste i 

værtshuset. Fru Rheder trakterede. Vi beså slottet og haven.  

17,9 

23 sv 1 (K) solskin og varmt. Rejst til byen. 18,3 

24 sv 1 (Ø) solskin, varmt og tyk luft. Besøgt fru Hielmstierne. Rejst til Ørholm. Spad-

seret i Indelukket. 

18,7 

25 v 2 (Ø) overtrukken himmel og mild luft. Løjtnant Pohl spiste her til middag. Vi gik 

alle om eftermiddagen til Søllerød og besøgte Schäffer. 

Klemensker: ”i dag begyndte vi at meje sæd” 

14,7 

26 s --- (Ø) overtrukken himmel og mild luft. Spadseret i Indelukket, og om aftenen 

spadserede alle til Brede og besøgte v. Hemmert. 

Øresund: (01) sv laber klar luft (09) s laber grå luft (13) s b klar luft (17) s b grå 

bygeluft (21) s laber grå bygeluft (23) sv laber tyk luft 

16,8 

27 nnv --- (K) overtrukken himmel med mild luft med regn om morgenen. Rejst til byen. 

Besøgt fru Hielmstierne. 

Øresund: (01) var tyk luft og regn (05) nv laber tyk skyet luft og regn (13) nnv 

m klar luft (17) nv rm bygeluft (21) vnv rm bygeluft 

13,1 

28 v --- (Ø) solskin og varmt, om eftermiddagen regn. Rejst til Ørholm. Jørgen blev syg. 

Mademoiselle le Jeune blev i Nærum. 

Øresund: (01) nv u bygeluft (09) nv 2 rm klar luft (13) v laber grå luft (17) sv 

laber regn (20) ssv b tyk luft og småregn 

14,8 
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29 sv --- (Ø) blæst og stærk regn. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Suhm. 

Øresund: (01) sv ustadig kuling bygeluft (10) sv u bygeluft (13) sv u bygeluft 

(21) sv 2 rm bygeluft 

15,6 

30 vnv --- (K) regn om formiddagen, siden solskin, men bestandig blæst. Rejst til byen 

med Jørgen, som har feber. Høsten bliver i år lige så rig som i 1773. Kancelli-

trappen, som jeg nu har slidt på i 50 år, nedtages for at vende trinene. 

Øresund: (01) v 2 rm bygeluft (06) v u bygeluft (10) nv storm småregn (13) vnv 

storm bygeluft (18) vnv tiltagende storm bygeluft (20) aftagende kuling til stiv 

rm (21) vnv stiv rm bygeluft (23) m skyet luft 

13,3 

31 v --- (Ø) solskin og køligt. Rejst til Ørholm med Anders. Jørgen har feber og blev i 

byen. 

Øresund: (01) nnv m grå luft (09) vnv m klar luft (12) vnv b skyet luft (13) v 

laber blandet luft (21) v laber klar luft 

Klemensker: ” i dag bandt vi rug, vi fik 7 rugstakke” 

12,3 

 

August 1784 

Temperatur: 16,5 gr. C 

Tryk: --- 

 

 vind 

 

vind-

styrke 

kl. 12 

0-4 

 

September 1784 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne fra den 1. - 15. september er fra orlogsskibet Sophia Fri-

derica og fra den 16. - 30. september fra København. Vindobservationerne i 

København er foretaget kl. 12, og vindstyrken er observeret i intervallet 0-4. 

Øresunds-observationerne er fra orlogsskibet Sophia Friderica, fortøjet i Renden 

på Københavns rhed den 1. - 3. september, den 4.- 15. september fortøjet inden 

for Trekroner, og den 16. september fortøjet inden for Bommen.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 
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1 øsø --- (Ø) tyk luft og om eftermiddagen regn. Spadseret i Indelukket. 

Øresund: (01) v mest stille klar luft (06) ssø mest stille grå luft (09) øsø b diset 

luft (11) øsø b grå luft (15) øsø b grå luft (20) ø laber grå luft 

14,6 

2 nv --- (K) solskin og tørvejr. Rejst til byen. 

Øresund: (01) ønø laber grå luft (09) nnv laber skyet luft (13) nv m blandet luft 

(20) vnv b klar luft 

13,8 

3 v --- (K) solskin og tørvejr. Refereret i statsrådet på Frederiksberg slot. Spist ved 

kongens taffel med Rosencrantz, Schack-Ratlau, Bernsdorff, Huth, Ahlefeldt, 

Krabbe, Fontenay og Schulz. 

Øresund: (01) nnv laber klar luft (05) vnv laber skyet luft (13) v laber skyet luft 

(20) vnv laber skyet luft 

16,0 

4 vsv --- (Ø) solskin og varmt. Gjort kur på Christiansborg overalt. Rejst til Ørholm. 

Øresund: (01) stille skyet luft (06) vsv mest stille skyet luft (13) vsv laber klar 

luft (20) sv ll klar luft 

17,1 

5 s --- (Ø) solskin og varmt. Spadseret til Kilden. Været med fru Rheder i Lyngby kir-

ke. Om eftermiddagen kørte vi til Dronninggård og beså alle promenaderne og 

huset på Næsset samt drak te hos fru de Coninck i eremithytten. 

Øresund: (01) stille klar luft (09) s laber klar luft (13) s laber klar luft (20) sø 

laber klar luft 

17,7 

6 s --- (K) solskin og varmt. Spadseret til Kilden. Rejst med mademoiselle le Jeune til 

byen. Besøgt fru Hielmstierne. 

Øresund: (01) ssø laber klar luft (10) s laber klar luft (13) s b klar luft (22) stille 

klar luft 

18,6 

7 stille --- (Ø) solskin og endnu varmere. Rejste til Ørholm og satte Treschow af ved 

Geelshuset. Spadseret i Indelukket. 

Øresund: (01) var mest stille klar luft (09) v mest stille klar luft (13) stille klar 

luft (20) stille klar luft 

19,7 

8 nnv --- (Ø) et stænk regn om morgenen, siden solskin og kølig luft. Spadseret i Inde-

lukket. Vi spiste til middag hos Beckers (JER i Nærum). Besøgt Thurahs. 

Øresund: (01) vnv ll klar luft (05) vnv tyk tågeluft (10) nnv laber skyet luft (11) 

nnv laber klar luft (13) nnv laber klar luft (16) nnv laber klar luft 

16,0 

9 nnv --- (Ø) mild luft, hele formiddagen regn. Spadseret i Indelukket. 

Øresund: (01) nv laber skyet luft (09) vnv laber skyet luft (13) nnv b tyk luft og 

15,2 
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regn (20) nnv laber tyk luft og regn 

10 nv --- (K) blandet luft. Rejst til byen med fru Rheder. 

Øresund: (01) vnv mest stille tyk luft og regn (09) vnv laber grå luft (13) nv b 

tyk luft (21) vnv m regnbyger 

15,1 

11 nv --- (Ø) regn om formiddagen, siden solskin og stærk blæst. Besøgt fru Rheder, som 

bliver inde på grund af sin forkølelse til på tirsdag, og fru Hielmstierne. Rejst til 

Ørholm. 

Øresund: (01) vnv stiv m tyk luft og regn (08) vnv tiltagende kuling opklarende 

luft (13) nv u klar luft (21) nv stiv kuling og storm klar luft 

Elstrup på Als: ”indkørt den sidste fodersæd” 

17,0 

12 nnv --- (Ø) solskin, regnskyer og kølig blæst. I Søllerød kirke. Fru Hielmstierne rejste 

til Jylland kl. 5 om eftermiddagen. 

Øresund: (01) vnv stiv u og storm med skyet luft (08) vnv stiv u og storm med 

skyet luft (13) nnv lidt aftagende kuling overtrukken luft (19) nnv m skyet luft 

(21) nnv b skyet luft 

Stavnsholt: ”i dag fik vi indhøstet. I dette efterår såede jeg 11 tdr. rug og 

høstede derefter 23 tdr. hvilket er 2 fold” 

16,1 

13 nv --- (K) overtrukken himmel og tørvejr. Rejst til byen med fru Benzon. 

Øresund: (01) nnv b skyet luft (10) nv laber klar luft (13) nv b grå luft (21) nnv 

b grå luft 

Klemensker: ” i dag blev vi færdige med høsten” 

14,7 

14 n --- (Ø) solskin og skarp nordnordøstlig vind. Rejst til Ørholm med fru Rheder og 

løjtnant Pohl. 

Øresund: (01) nv b skyet luft (09) nnv m klar luft (13) n stiv m klar luft (21) nnø 

b klar luft 

13,2 

15 nnø --- (Ø) solskin og meget kold blæst. Nattefrost. Spadseret i Indelukket. Om aftenen 

nordlys.  

Øresund: (01) nnø b klar luft (09) nnø b klar luft (13) nnø b klar luft (21) nnø b 

klar luft 

11,2 

16 stille 0 (K) tyk luft og mildere. Rejst til byen. 

Øresund: (01) ønø laber klar luft (04) nø laber klar luft (07) ø laber klar luft 

12,3 

17 ssv 2 (K) mildere med solskin. Refereret i statsrådet på Frederiksberg slot. 

Elstrup på Als: ”indkørt de sidste ærter” 

12,6 
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18 ssv 2 (Ø) mildere med solskin. Rejst til Ørholm. I tirsdags har en mand fra Nymølle 

villet tage Ane med vold på marken. 

12,5 

19 sø 2 (Ø) om morgenen stærk tåge, siden mildt solskin og derefter blæst. I Søllerød 

kirke. Spist til middag hos Beckers (JER i Nærum) med bl.a. fru Rheder, frk. 

Benzon og Suhms. Der var musik, og de forklædte dem. Suhm og jeg besøgte 

Thurahs. 

14,3 

20 sø 2 (K) solskin og mild luft. Rejst til byen. Dronningen er syg. Herskaberne kom 

ind med alle. 

Klemensker: ” den 20., 21. og 25. september var vi Almindingen for at rive 

lyng” 

15,7 

21 stille 0 (Ø) mildt vejr og regn. Kancellitrappen er færdig. Rejst til Ørholm. 16,0 

22 sv 2 (Ø) solskin og mild luft med blæst. Spadseret i Indelukket. Fru Breuer, Bosen-

harn og 2 søstre, Suhm, frue og Strøm, fru Jacobi, frk. Hielmcrone, major 

Breugher, Treschow, frk. Langebeck, Kaalund, Pohl, Nielsen, en løjtnant og en 

kaptajn spiste hér. Vi blev alle vejede. Suhm vejede mest og Pohl mindst. Ma-

dam Bosenharn, frk. Hielmcrone og jeg vejede 7 lispund og 12 pund (JER 62 

kg). 

15,6 

23 sv 2 (Ø) stærk blæst med regnbyger og nogle minutters solskin imellem bygerne. 

Kronprinsen eksercerer husarerne på Amager. 

14,1 

24 nv 3 (K) solskin og stærk blæst. Rejst til byen. Kasserer Juell i Christiania undviger, 

og tager en skildvagt med sig. 

11,2 

25 nv 2 (Ø) solskin og køligt vejr. Rejst til Ørholm. Fru Rheder har gust (?) i sit ben (?). 12,0 

26 øsø 1 (Ø) om morgenen solskin og mild luft, om eftermiddagen regn. Spadseret om 

morgenen hen imod (sic!) Indelukket. I Søllerød kirke, hvor der var brudevielse 

af Peder Larsens søn og Anders Andersens datter fra Nærum. 

Klemensker: ”Fra den 26. september til den 1. oktober var der en stærk regn fra 

øst” 

14,2 

27 sø 2 (K) bestandig regn. Rejst til byen. Jochum fulgte med. Jørgen kom ind og klæd-

te mig af. 

12,1 

28 ønø 3 (Ø) stærk storm og regn. Rejst til Ørholm med Jochum.   8,1 

29 nø 3 (Ø) solskin, kold og skarp nordøstenvind og regnskyer. Spadseret om formid-

dagen mod Søllerød og om eftermiddagen med fru Rheder i Indelukket. 

  6,7 

30 nø 2 (K) solskin, kold og skarp nordøstenvind. Rejst til byen.    7,0 
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September 1784 

Temperatur: 14,0 gr. C  

Tryk: --- 

 

 

 vind 

kl.12 

vind- 

styrke 

kl. 12  

0-4 

 

Oktober 1784 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observatio-

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

 Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 ø 2 (K) solskin, kold og skarp nordøstenvind, men dog mildere   9,6 

2 ønø 2 (Ø) solskin, kold og skarp nordøstenvind. Nattefrost. Rejst til Ørholm. Fru Rhe-

der kom også hjem fra byen. 

  8,2 

3 nø 2 (Ø) stærk nattefrost, siden solskin og derpå overtrukket himmel og blæst. I Søl-

lerød kirke. Tog afsked med præsten. Fru Rheder, frk. Benzon og jeg spiste til 

middag hos Suhms. 

  9,1 

4 nø 1 (K) solskin og overtrukket himmel og blæst. Rejst til byen med Ane. Stærkt 

forkølet. Lagt i kakkelovnen. 

  8,8 

5 øsø 2 (K) solskin og overtrukket himmel og blæst. Lige siden den 1. oktober har baro-

metret stået nogle linjer over 28. Mette rejste til Ørholm for at lægge til rette 

(JER pakke tingene sammen til at flytte tilbage til byen). 

  9,2 

6 ø 2 (K) stille med tyk luft og frost. Barometret står på 28.4. Fru Hielmstierne kom 

til Nøragergård for 3 uger siden og var vel. Mette kom hjem fra Ørholm. 

  8,4 

7 stille 0 (K) stille med tyk luft og frost   8,3 

8 nnø 1 (K) solskin og klart vejr. I dag har jeg været 50 år i kancelliet. Sålænge og så 

vel har Herren hjulpet. Hans navn være lovet.  

Elstrup på Als: ”sået rug” 

  9,3 
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9 ø 2 (K) solskin og klart vejr med et stænk regn   9,9 

10 ø 2 (K) solskin og køligt. I Helliggejst kirke.   8,4 

11 ø 2 (K) solskin og køligt. I audiens hos prinsen, og siden gjort kur overalt, og spist 

ved marskalktaflet. 

  8,4 

12 ø 2 (K) solskin og køligt   8,2 

13 nø 2 (K) solskin og mildt vejr. Spist til middag på Ørholm med kammerråd Broag-

ger, Pohl og Blicher. Spadseret i Indelukket. I går ved fru Herslebs geburtsdag 

var sekretær Hersleb og Fabritius kommet i slagsmål. 

  6,1 

14 stille 0 (K) solskin og mildt vejr   6,0 

15 stille 0 (K) solskin og mildt vejr 

Elstrup på Als: ”hestene tages ind og pløjet ærtestubben” 

  5,8 

16 vnv 2 (K) solskin og mildt vejr   7,3 

17 nv 2 (K) solskin, vindigt og fugtigt vejr. Glasset falder.   9,9 

18 nv 2 (K) mildt og fugtigt vejr. Spist til middag hos Suhm, hans geburtsdag med bl. a 

fru Rheder, foruden begge frøkener, Breugher, fru Schiønning, hr. Holst og 

frue, Bartholin, Pohl, provst Schiønheyder og Kaalund. 

Elstrup på Als: ”den 18. og 19. oktober såede vi den sidste rug” 

10,1 

19 ssø 2 (K) mildt og fugtigt vejr   9,9 

20 v 2 (K) tyk luft og mildt vejr. Sendte fru Rheder 50 rdl. til en brudegave til frk. 

Hielmcrone. 

10,3 

21 nv 2 (K) mildt vejr med solskin  7,9 

22 vsv 2 (K) mildt og fugtigt vejr 10,1 

23 vsv 2 (K) mildt og fugtigt vejr. Der skal atter her i byen af en matros og en dragoner 

være talt (ilde) om kronprinsen. 

  9,8 

24 sv 3 (K) regn om natten og fugtigt vejr. Blæst og regn   7,8 

25 sv 2 (K) solskin og mildt vejr   6,4 

26 stille 0 (K) solskin og mildt vejr med rimfrost. Justitsråd Stampe er født 24/10 1708.   4,8 

27 ønø 2 (K) tåget og råt vejr. Jeg havde colica og var hjemme hele dagen.   4,9 

28 ønø 2 (K) regnvejr. Barometret står dog på 28. I nat kl. 12½ døde prinsesse Juliane 

Marie. 

Elstrup på Als: ”køerne tages ind” 

  5,4 



 183 

29 nø 3 (K) regn og blæst   7,4 

30 ø 1 (K) regn og blæst   8,2 

31 ssø 2 (K) solskin og mildt vejr   8,8 

 

 

Oktober 1784 

Temperatur: 8,2 gr. C 

Tryk: --- 

 

 vind 

kl.12 

vind-

styrke 

kl. 12 

0-4 

 

November 1784 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 sø 2 Tykt og tåget. Fru Rheder besøgte mig.  8,7 

2 stille 0 Tykt og tåget  7,2 

3 nv 2 Fugtigt vejr og tåget. Spist om aftenen hos fru Rheder.  6,3 

4 stille 0 Fugtigt vejr og tåget  7,5 

5 øsø 1 Fugtigt vejr og tåget. I Helliggejst kirke.  6,7 

6 ø 2 Fugtigt vejr og tåget. I København er der 93.700 sjæle incl. matroser og garni-

son.  

 5,7 

7 nø 2 Tyk luft og tegn til frost. I Helliggejst kirke.  4,8 

8 stille 0 Tyk luft og tegn til frost  4,8 

9 vsv 2 Regnvejr  4,9 

10 vsv 2 Regnvejr  4,7 

11 sv 3 Regn og blæst  7,4 
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12 vsv 2 Regn og blæst. I societetet forelæste Bugge om mural-kvadrantens forbedring.  8,2 

13 vnv 2 Klart og fugtigt vejr  6,0 

14 nv 1 Køligt og tåget vejr  4,8 

15 vsv 2 Køligt og tåget vejr. Hørt den unge Aagaard, som tog examen juridicum publi-

cum og stod sig ypperlig samt talte godt latin. 

 8,9 

16 v 2 Køligt og tåget vejr  7,8 

17 sv 2 Mildt og fugtigt vejr. Spist til middag hos Bangs med henimod 30 personer.  7,4 

18 v 3 Mildt og fugtigt vejr med solskin og blæst  4,9 

19 sø 2 Bestandig regn. Været på communitetet med Balle, Jantson og Hornemann 

ellers hjemme på grund af colica og diarrhae. 

 2,8 

20 nnv 3 Sne, regn, blæst og kulde. Derfor blev jeg hjemme. 

Klemensker: ” i dag kastede vi rug, vi fik 15 tdr. rug. I dette efterår var der 

temmelig stærk væde indtil den 5. december, så kom her sne og frost.” 

 0,4 

21 nnv 3 Frost og sne  0,0 

22 n 3 Frost og sne  0,2 

23 v 2 Frost og sne  2,3 

24 vnv 1 Råt og fugtigt vejr. Hjemme hele dagen.  2,9 

25 v 3 Råt og fugtigt vejr. I København fortæres årligt 8.000 stude, lige så mange kalve 

og 90.000 lam. 

Elstrup på Als: ”færdig med at efterårspløje” 

 7,7 

26 v 1 Råt og fugtigt vejr med tåge. Refereret i statsrådet. Jeg var hverken ved taflet 

eller i societetet på grund af min mave. 

 7,3 

27 vsv 2 Råt og fugtigt vejr med tåge  7,2 

28 v 2 Mildt og fugtigt vejr med tyk luft  5,3 

29 vsv 2 Tyk luft og tegn til frost  4,4 

30 stille 0 Frost om natten. Solskin. Fru Rheder, begge frøkener og Pohl besøgte mig. 

Skov og Junge besøgte mig om aftenen. 

 2,0 
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November 1784 

Temperatur: 5,3 gr. C  

Tryk: --- 

 

 

 vind 

kl.12 

vind- 

styrke 

kl. 12 

0-4 

 

December 1784 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 vsv 3 Fugtigt og køligt  2,0 

2 n 1 Klart vejr og let frost  1,5 

3 v 3 Regnvejr  5,7 

4 v 3 Regnvejr  2,0 

5 n 3 Solskin, frost og et stænk sne -3,2 

6 ø 2 Frostvejr. Om aftenen stærkt snefald. Samling hos Suhms, som har podagra og 

hun stensmerte. 

Klemensker: ”natten mellem den 5. og 6. december var det så hård en frost, så 

vinduerne i stuen var frosne” 

-5,9 

7 ssv 2 Tøvejr  2,2 

8 ssv 2 Klart vejr og frost. Spist til middag med bl.a. Bülow og frue.  3,4 

9 stille 0 Tøvejr og regn. En ny gårdskarl Mathiis fra Løgumkloster meldte sig. 

Klemensker: ”her kom en temmelig sne” 

 3,0 

10 sv 2 Tøvejr og regn. I societetet forelæste hr. Fabricius om en orm, nereis cincinnata 

(ifølge Nystrøm krøl-nereiden). 

 1,6 

11 nnø 2 Tøvejr og regn. Om aftenen frost.  0,7 

12 ønø 2 Tyk luft, snefald og mild frost. I Helliggejst kirke.  0,1 
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13 øsø 2 Stærkt tøvejr 

Klemensker: ”her kom regn 

Elstrup på Als: ”der var god slædevej fra den 13. december til den 5. januar, da 

der kom tø igen” 

 1,0 

14 sø 2 Klart vejr og frost  0,6 

15 øsø 2 Klart vejr og frost  1,0 

16 ø 1 Klart vejr og frost  0,1 

17 ønø 2 Klart vejr og frost. Om aftenen hos Suhms med Bugge, Hall og Pohl.  0,1 

18 ønø 3 Frost og sne  0,6 

19 ssø 1 Tøvejr og rå luft. I Helliggejst kirke. Junge var her og lagde mine breve i orden.  2,2 

20 v 1 Frost og sne 

Klemensker: ”her kom temmelig sne” 

 0,0 

21 stille 0 Frost og sne 

Klemensker: ”her kom temmelig sne. I mellem den 14. og 20. december var 

jorden for det meste dækket af sne, dog ikke med nogen frost. Ligeledes fra den 

20. til den 25. december.” 

 0,2 

22 øsø 1 Mild frost og tyk luft. Sekretær Gude besøgte, han er forlovet med brygger Lol-

les steddatter, en datter af kaptajn York. 

 0,2 

23 ø 2 Solskin og stærkere frost -2,2 

24 stille 0 Solskin og stærkere frost. Været nede hos min vært og talt med ham om hans 

testamente. Han vil unde sine venner 2.500 rdl. 

-2,0 

25 stille 0 Snefald og rimtåge. I Helliggejst kirke. 

Klemensker: ”tåget, regnvejr og stille vejr 

 1,4 

26 stille 0 Klart vejr og frost. I Helliggejst kirke. 

Klemensker: ”overskyet og stille vejr” 

-2,8 

27 stille 0 Frost og tåge. Barometret står på 28. 4½. 

Klemensker: ”overskyet, stille og frost” 

-0,5 

28 stille 0 Frost og tåge 

Klemensker: ”tåge og frost. De første 4 juledage og nætter var det meget stille 

vejr” 

-3,2 
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29 stille 0 Rimfrost og tåge. Spist om aftenen hos fru Rheder med Breuer og Pohl. 

Klemensker: ”overskyet og stille 

-4,2 

30 stille 0 Rimfrost og tåge 

Klemensker: ”overskyet og stille” 

-2,3 

31 sø 1 Rimfrost og tåge. Refereret i statsrådet, arveprinsen var fraværende, han var på 

Fredensborg slot. Anders går af sin tjeneste og Mathiis kom i stedet. 

Klemensker: ”overskyet og stille” 

-1,8 

 

 

December 1784 

Temperatur: 0,0 gr. C 

Tryk:--- 
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Dronninggård ved Holte (1785), malet af Erik Paulsen. 
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VEJRET I 1785 
 

1785 Temperatur 7,0 gr. C. Koldt år. Kold og lang vinter, streng isvinter med helt usædvanlig kold 

marts. Meget koldt forår med megen sne først i april og snefald endnu den 17. maj. Stærke storme 

den 8. og 10. juli, orkanagtig storm den 26.-27. september, og overmåde stærk storm den 30. okto-

ber med usædvanligt højvande ved Helsingør. Meget solfattigt og meget nedbørsfattigt år. Nordlys 

den 24. juli, 29. november og 30. december. 

 

Januar 

 

Normal. 

Meget solfattig. Megen SØ-

vind. Omkring frysepunktet 

måneden igennem. Stærk storm 

ved Helsingør den 30.-31. 

Stærkt snefald den 16 og 29. 

 

Temperatur: -0,4 gr. C 

Februar 

 

Meget kold. 

Solrig. Stærk kulde, der satte 

ind fra den 10. NØ-vinde og 

især meget koldt fra den 17. 

Ekstrem koldt fra den 24-27. 

Stærk storm ved Helsingør den 

15.-16. Stærkt snefald den 17. 

og 21. Isbåde på Storebælt fra 

den 22.  

 

Temperatur: -3,6 gr. C 

Marts 

 

Helt usædvanlig kold. 

Megen NØ-vind. Stærkt sne-

fald den 28. Fra den 14. kunne 

man gå og køre til Sverige. 

Meget stærk frost den 30. og 

31. 

 

Temperatur: -2,9 gr. C 

April 

 

Meget kold. 

Helt usædvanlig solrig. Frost 

indtil den 11., derefter stærkt 

tøvejr. Endnu megen drivis i 

Sundet den 18. Megen NV-

vind. Meget stærkt snefald fra 

den 1.-3, så alle veje var lukke-

de af sne. 

 

Temperatur: 3,9 gr. C 

Maj 

 

Meget kold.  

Helt usædvanlig solfattig.  Me-

gen NV-vind, og stærk NV-

storm den 15. -16., også storm 

ved Helsingør den 8.-9. Sne-

vejr i Helsingør den 17. Natte-

frost den 24. Stærk regn den 

20. 

 

Temperatur: 8,9 gr. C 

Juni 

 

Meget varm.  

Meget solrig. Megen norden-

vind. En del torden, og især 

slemt tordenvejr ved Ingstrup i 

Vendsyssel den 7. Stærk storm 

ved Helsingør den 26.-27. 

 

Temperatur: 16,1 gr. C 

Juli 

 

Varm. 

Meget solfattig. Varmt fra den 

1.-8. Køligt fra den 10.-24. He-

debølge fra den 27. Stærk 

storm i Odense den 8. Stor-

August 

 

Normal. 

Meget solfattig. Køligt fra den 

25. Stærk storm ved Helsingør 

den 27.-28. Stærk regn den 6., 

13., 25., 27. og 28. 

September 

 

Meget varm. 

Meget solfattig. Sommerligt 

indtil den 16. Nattefrost den 

19. og den 28.-30. Stærk regn 

den 4., 17., 24., 25., og 26. 
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mende fra den 9.-14. Storm på 

Lolland fra den 10.-13., med 

stærk storm den 10., og stærk 

storm ved Christiansø den 10. 

Stærk regn den 19., 22., og 23. 

Nordlys den 24. 

 

Temperatur: 16,2 gr. C 

 

Temperatur: 16,1 gr. C 

Overmåde stærk storm den 26.-

27. ved Helsingør og Køben-

havn med mange strandinger. 

 

Temperatur: 13,9 gr. C 

Oktober 

 

Normal.  

Ekstrem solfattig. Den 26. 

stærk storm ved Helsingør og 

den 30. overmåde stærk storm 

af SV ved Ålborg og Helsingør 

og ekstrem høj vandstand ved 

Helsingør. Stærk regn den 14. 

 

Temperatur: 9,1 gr. C 

November 

 

Meget varm.  

Usædvanlig solfattig. Stærk 

regn den 27. Nordlys den 29. 

 

Temperatur: 5,8 gr. C 

December 

 

Kold.  

SØ-vinde og frost fra den 18. 

Snelandskab fra den 23. Nord-

lys den 30. 

 

Juleaften: Stærk blæst, frost og 

lidt sne på jorden. 

 

Nytårsaften: Stærk frost, stille 

og snelandskab. 

 

Temperatur: 0,8 gr. C 

 

 

 

 

 

 

Formørkelser i 1785 

 

Udi indeværende år 1785 indtræffe tvende solformørkelser nemlig den 9/2 og 5/8 af hvilke ingen 

hos os bliver at se. Ej heller blive der i år nogen måneformørkelse. 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1785 
 
 
 
ÅRET 1785 
 
 
 
Helsingør, 3. januar 1785 
 
Den 1. januar ØNØ-vind med klar luft. 
  
Den 2. januar NNØ-vind. 
 
Den 3. januar NØ-vind med tyk luft og snefog. 
 
Helsingør, 10. januar 1785 
 
Den 4. januar østenvind. 
 
Den 5. januar ØSØ-vind med stærk storm, som vedvarede hele dagen. Samme dag kom en 
del drivis fra Østersøen. 
 
Den 6. januar SV-vind. 
 
Den 7. januar NV-vind med stille vejr og hård frost, og der var ingen is at se i Sundet. 
 
Den 8. januar NV-vind og hele Sundet, så vidt man kunne se, bedækket med is. Ved 
middagstid SØ-vind med klar luft og stærk frost. 
 
Den 10. januar søndenvind med tyk luft og Sundet fuldt af drivis. 
 
Helsingør, 17. januar 1785 
 
Den 11. januar SSØ-vind med stille vejr. 
 
Den 12., 13., 14., 15. og 16. januar bestandig SØ-vind med tyk luft og stille vejr. 
 
Den 17. januar SØ-vind med stille vejr og der formærkedes en del drivis i Sundet. 
 
Florenz, 28. december 1784 
 
De pontinske marker er oversvømmet på grund af det indfaldne heftige regnvejr. 
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Helsingør, 24. januar 1785 
 
Den 18., 19. og 20. januar SØ-vind med tyk luft. 
 
Den 21. januar SSØ-vind. 
 
Den 22. januar SØ-vind.  
 
Den 23. januar SSV-vind med tyk luft. 
 
Den 24. januar SSØ-vind. 
 
Calais, 8. januar 1785 
 
Det berettes, at vinden den 7. januar under flyvning fra Dover til Calais var i nord. 
 
Helsingør, 28. januar 1785 
 
Den 25. januar SSV-vind med stille og tyk luft. 
 
Den 26. januar søndenvind med klar luft og lidt frost. 
 
Den 27. januar om formiddagen SV-vind med klar luft og stille vejr, om eftermiddagen 
SØ-vind. 
 
Den 28. januar ved postens afgang VSV-vind med stille vejr og tyk luft. 
 
 
Helsingør, 4. februar 1785 
 
Den 28. januar om middagen SSV-vind. 
 
Den 29. januar SV-vind om eftermiddagen med tyk luft og stærk snefog. 
 
Den 30. januar SV-vind med stille vejr, men om aftenen begyndte en stærk storm af SV og 
vest. Stormen vedvarede den 31. januar. 
 
Den 1. februar SSØ-vind. 
 
Den 4. februar SØ-vind med tyk luft og snefog. 
 
Helsingør, 11. februar 1785 
 
Den 5. februar SV-vind. 



 193 

 
Den 6. februar SØ-vind. 
 
Den 7. februar SV-vind. 
 
Den 8. februar SSV-vind. 
 
Den 9. februar vestenvind. 
 
Den 10. februar nordenvind. 
 
Den 11. februar NØ-vind med klar luft. 
 
Helsingør, 18. februar 1785 
 
Den 12. februar NNØ-vind, meget godt og stille vejr. 
 
Den 13. og 14. februar NØ-vind, meget stille vejr og lidt frost. 
 
Den 15. februar NNV-vind. Om eftermiddagen en overmåde stærk storm, som vedblev til 
middag den 16. februar, tilligemed stærk frost, og der var ingen is at se i Øresund. 
 
Den 17. februar SØ-vind med stærk frost, tyk luft og meget snefog, så at ingen kunne se 
skibene, der lå på rheden. Omtrent kl. 11 begyndte det at klare op, hvorved man erfarede, 
at hele Sundet var fyldt med drivis. 
 
Den 18. februar ØNØ-vind meget klar luft og stille vejr. Sundet var, så vidt man kunne se, 
fyldt med is, og i nat har det frosset så stærkt, at man på isen kan gå ud til skibene. 
 
Petersborg, 25. januar 1785 
 
Af skrivelse fra Irkutsk 29. maj 1784 fremgår det, at kviksølvet i reamur - termometret 
fryser ved en naturlig kulde på 32 grader R. 
 
Helsingør, 21. februar 1785 
 
Den 19. februar ØNØ-vind med tyk luft og snefog. 
 
Den 20. februar SSØ-vind og man kunne ikke se åbent vand i Sundet. 
 
Den 21. februar SØ-vind med tyk luft og stærk snefog. 
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Snoghøj ved det lille Bælt, 21. februar 1785 
 
Formedelst snefog, som har opfyldt alle veje, blev den ridende post nødsaget til at 
forskaffe sig hjælp fra Bierte, som med besværlighed kastede sig igennem isen. Bæltet er 
opfyldt med så megen is, at posten ikkun på forsøg kan gå ud, om den måtte blive muligt 
at komme over. 
 
Korsør, 21. februar 1785 
 
Bæltet er fyldt med drivis, hvorfor transporten sker med isbåde fra Slibshavn til Halsskov 
Rev. Isbåden, som førte brevsækken, måtte derfor blive på Sprogø afvigte nat. 
 
Helsingør, 25. februar 1785 
 
Den 22. februar VNV-vind med lidt snefog. 
 
Den 23. februar NØ-vind, meget godt og klart vejr. Kl. 13 gik den norske agende post over 
Sundet fra Lappen. 
 
Den 24. og 25. februar NØ-vind med klar luft og stærk frost, så at intet vand kan ses i 
Sundet.  
 
Korsør, 27. februar 1785 
 
På grund af den vedvarende hårde storm af NØ og ØNØ, tilligemed stærk frost, er alting 
stille. Isen er drevet ud på dybet. 
 
Helsingør, 4. marts 1785 
 
Den 26., 27., og 28. februar NNV-vind med klar luft og godt vejr. 
 
Den 1. marts VNV-vind. 
 
Den 2. marts søndenvind. 
 
Den 3. marts VNV-vind og Sundet er for størstedelen opfyldt med drivis. 
 
Den 4. marts NV-vind 
 
Helsingør, 11. marts 1785 
 
Den 5. marts VNV-vind med klar luft og godt vejr. 
 
Den 6., 7., og 8. marts NØ-vind med tyk luft. 
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Den 9. marts SØ-vind. 
 
Den 10. marts NØ-vind med klar luft og stærk frost. 
 
Den 11. marts SV-vind med klar luft, og Sundet er for størstedelen tillukket med is. 
 
Meissen (i Sachsen ved Elben), 28. februar 1785 
 
I nogle dage har det her sneet så stærkt, at man ikke har kunnet komme frem. Der er faldet 
en sådan mængde sne, som intet menneske har kunnet erindre sig. Den ligger 2 alen høj. 
Gud bevare os for nok en vandsnød, når det bliver andet vejr og isen går op. 
 
Leipzig, 5. marts 1785 
 
Den sidste februar (28. februar, JER) havde vi her en uhørt grad af kulde, nemlig 27 2/10 
grad under frysepunktet. I Crimnitschau var det samme dag 26 1/3 og i Weiden 20½, og 
om morgenen derpå 21 grader. 
 
Hanau, 5. marts 1785 
 
Det besynderlige vejrlig, som vi nogle år have havt, lader ikke utydelig formode, at samme 
for størstedelen er en følge af vor jordklodes revolution ved de heftige jordskælv. Da disse 
ustridig have forårsaget den overordentlige luftrøg i året 1783, såsom samme luft først er 
opkommet og bleven set i de lande, hvor dette oprør i naturen fornemmeligen har 
tildraget sig, og disse svovelagtige, salpetriske og andre små dele, som have revet sig løs 
fra jordens indvolde, have udbredt sig i den højeste athmosphære, kunne og virkelig have 
deres rivning på hinanden, forårsage tørke og hede om sommeren og megen sne og kulde 
om vinteren; så kunne vi måske endnu i adskillige år komme til at erfare disse følger, og få 
hårde vintre og tørre hede somre, og ligesom den nu forestående sommer i dette år efter 
alle mærker og sandsynligheder vil blive af denne beskaffenhed. Denne vinter var vel 
temmelig tålelig; men den sidste februar (28. februar, JER) og 1. marts havde vi mest NØ - 
vinde med en overordentlig grad af kulde, som overgik den i forrige år. Den 13. januar 
1985 havde vi den højeste grad af kulde nemlig 13 1/3 grad under ispunktet efter Reamur; 
men nu i forgårs den 1. marts om morgenen havde vi 14½ grad. 
 
Helsingør, 18. marts 1785 
 
Den 12. og 13. marts NØ-vind med stille vejr og stærk frost. 
 
Den 14. marts søndenvind med tyk luft og ikke så stærk frost som dagen før. Det berettes, 
at isen i Sundet var så stærk, at 8 heste blev transporteret over Sundet. 
 
Den 15. marts bønderslæder kører den russiske ministers ekvipage over Øresund. 
Ministeren selv går til fods over Øresund. 
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Den 15. og 16. marts NNV-vind meget klart vejr og frost. 
 
Den 18. marts NØ-vind med stærk blæst. 
 
Korsør, 17. marts 1785 
 
Her ved landet står isen endnu bestandig fast, og på denne side af Sprogø har været en 
mængde drivis, som med den hårde vestlige storm er drevet fra Fyens land, hvorved der 
blev ingen betydelig is mellem Sprogø og Fyen. Sidste torsdag blev drivisen noget 
formindsket på denne side Sprogø ved hjælp af NV-vind og nordenstorm. 
 
Lissabon, 24. februar 1785 
 
Det berettes, at dele af Portugal er oversvømmet på grund af en overordentlig heftig 
stormvind og derpå følgende stærke skybrud. Skaderne er de værste siden jordskælvet i 
1755. 
 
Prag, 10. marts 1785 
 
Fra den 6. til den 10. marts har kulden holdt ved med lige heftighed. I egnen af 
Catharineberg er sneen 3 - 4 alen høj, men vinddrevne 12 - 15 alen. Gamle folk på 86 - 92 år 
kunne ikke erindre sig en så vedholdende streng og varig vinter. 
 
Alicante, 28. januar 1785 
 
Den 13. januar 1785 om aftenen var vi her vidner til et overordentligt fænomen. Havet 
syntes ganske brændende. Lysets sæde var i havet selv, og når strålerne brækkede sig på 
kysterne, kastede de i lang afstand gnister fra sig, hvilket gav det mest glimrende skuespil. 
Dette fænomen begyndte kl. 19 og varede til kl. 22. De to følgende aftener syntes havet 
igen lysende, dog kun på de steder, hvor strålerne havde brudt sig. Man har fyldt meget af 
dette vand på fade; sammes farve er rødagtig, og man bemærker faste partikler deri, som 
synes metalagtige. 
 
Helsingør, 28. marts 1785 
 
Den 19. marts SØ-vind og stille vejr. 
 
Den 20. marts NV-vind, klar luft og stærk frost. 
  
Den 21. marts NØ-vind og tyk luft. 
 
Den 22. og 23. marts nordenvind og NV-vind med klar luft og i disse dage har der været 
en stærk passage fra Sverrig hertil. 
 
Den 24. marts NV-vind og stille vejr. 
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Den 25. og 26. marts søndenvind med tyk luft, så at passagen over isen til fods mestendels 
var forbi. 
 
Den 27. marts NØ-vind og det begyndte på ny at fryse. Stærk drivis. 
 
Den 28. marts VSV-vind og stærk frost, så at det befrygtes, at man endnu kan komme til at 
gå over til Sverrig.  
 
Helsingør, 4. april 1785 
 
Den 29. marts nordenvind og stille vejr. 
 
Den 30. og 31. marts om formiddagen VSV-vind, og om eftermiddagen NV-vind. 
 
Den 1. april VSV-vind og om eftermiddagen stærkt snefog. 
 
Den 2. april om formiddagen VSV-vind, om eftermiddagen nordenvind og stærk snefog, 
som vedblev hele natten igennem. Der berettes om is ved Gilleleje. 
 
Den 3. april NØ-vind. 
 
Den 4. april nordenvind, klar luft og soelskin (sic!). 
 
Helsingør, 8. april 1785 
 
Den 5. april SV-vind. 
 
Den 6. og 7. april nordenvind, klar luft og godt vejr. 
 
Den 8. april nordenvind, klar luft og stille vejr. Midt i Øresund er der nu åbent vand, men 
på begge sider er der endnu stærk is. 
 
Danzig, 23. marts 1785 
 
Vinteren vedvarer og her med usædvanlig strenghed, og vi vil ikke førend i april måned 
komme til at få åbent vand. Den megen sne sætter os i frygt for oversvømmelser. I 
Pommern og hertugdømmet Cassuben er der faldet så meget sne, at man ikke kan komme 
frem på de almindelige landeveje. 
 
Helsingør, 11. april 1785 
 
Den 9. april NØ-vind, klar luft og stille vejr. 
 
Den 10. april VNV-vind. 
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Den 11. april VNV-vind. Isen ligger endnu fast ved landet. I nat var det stærk frost, men 
idag er det meget godt og stille vejr. 
 
Wien, 26. marts 1785 
 
Vi har her bestandig sne og stærk frost. Det herværende skipperlaug vil derfor til evig 
påmindelse herom, i morgen spise deres påskelam på Donau-isen, og i Nuzdorf ved Wien 
vil man ligeledes på Donau spille kegler. Et syn som de ældste folk ikke vil kunne erindre 
sig. 
 
Helsingør, 15. april 1785 
 
Den 11. april om eftermiddagen VSV-vind, og det begyndte at blæse. Kl. 21 gik isen løs fra 
landet. 
 
Den 12. april VSV-vind og nogenledes stille vejr. 
 
Den 13. april VSV-vind og der kom så stor en mængde drivis, at Sundet påny blev ganske 
bedækket med is. 
 
Den 14. april NV-vind og stille vejr og megen drivis i Sundet. 
 
Den 15. april NV-vind, stille vejr og tyk luft. Sundet er fuldt af drivis. 
 
Helsingør, 18. april 1785 
 
Den 16. april NV-vind, meget godt og klart vejr. 
 
Den 17. april VNV-vind, klar luft og stille vejr. 
 
Den 18. april vestenvind og godt vejr. Endnu megen drivis under Den svenske Vall. 
 
Wien, 9. april 1785 
 
Det overordentlig kolde vejr fortsætter. 
 
Helsingør, 22. april 1785 
 
Den 19. april SØ-vind og stille vejr. 
 
Den 20. april VSV-vind. 
 
Den 21. april SV-vind. 
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Den 22. april NNV-vind, stille vejr og tyk luft. 
 
 
Helsingør, 29. april 1785 
 
Den 23. april nordenvind, klar luft og godt vejr. 
 
Den 24. april NV-vind. 
 
Den 25. april VNV-vind. 
 
Den 26. og 27. april NV-vind, klar luft og stærk nattefrost. 
 
Den 28. april VNV-vind. 
 
Den 29. april ganske stille vejr og klar luft. 
 
Italien, 8. april 1785 
 
Der berettes om jordskælv ved Messina på Sicilien den 17. marts 1785. 
 
Magdeburg, 23. april 1785 
 
Vandet i Elben er stærkt og hastigt vokset op. Allerede nu står det 1½ fod højere end ved 
den store oversvømmelse forrige år og ligeså højt som i 1772, og det vedbliver bestandigt 
at voxe mere og mere. De stærkeste dæmninger har ikke kunnet modstå den med storm 
ledsagede stærke flod, og vandet går alneviis derover. Amterne Rosenberg, Calbe og 
Gottesgnaden er allerede ganske oversvømmede. 
 
Prag, 17. april 1785 
 
Den 16. april brød isen op på Moldau, og idag har vandet nået samme højde som i 1750. 
 
Breslau, 23. april 1785 
 
I en tid af 8 dage har vi ved det indfaldne tøvejr fået en almindelig oversvømmelse, så at 
næsten hele Nederschlesien er bedækket dermed. 
 
Helsingør, 2. maj 1785 
 
Den 30. april østenvind og stille vejr. 
 
Den 1. maj NV-vind, og klar luft og stille vejr. 
 
Den 2. maj VNV-vind med tyk luft. 



 200 

Ålborg, 29. april 1785 
 
Det sidste løverdags-nye har ganske forandret vejrliget og formildet frosten. Om 
løverdags-nye, som kun indfalder to gange om året, har land- og sømanden den 
formodning, at ligesom samme går ind, enten det så er godt eller ondt, skal samme 
vedblive og dermed igen gå ud. Da nu denne anmærkning næsten aldrig slår fejl, så glæde 
vi os og nu ved det behagelige vejrlig, vi siden har haft om dagen, allene (sic!) nattefrosten 
måtte ophøre. 
 
Helsingør, 6. maj 1785 
 
Den 3. maj ØNØ-vind. 
 
Den 4. maj SV-vind, stille vejr og klar luft. 
 
Den 5. maj VNV-vind. 
 
Den 6. maj SØ-vind. 
 
Frankfurt an der Oder, 28. april 1785 
 
Der berettes om voldsomme oversvømmelser, der overgår oversvømmelserne i 1736 og 
1780. 
 
Paris, 28. april 1785 
 
Mangel på regn bebuder os en bedrøvelig fremtid. I Bretagne og Champagne slagtes 
kvæget af mangel på foder. Der tillades nu græsning i de kgl. skove i Lothringen. 
 
Wien, 30. april 1785 
 
Fra den 17. - 25. april havde vi her forårsvejr; men natten mellem den 27. og 28. april frøs 
det atter så stærkt, at thermometret stod 2 grader under 0. Alting er også igen bedækket 
med sne. 
 
London, 3. maj 1785 
 
Det berettes, at under en ballonopstigning var det kl. 12 stille vejr. Kl. 13 blev luften tyk. 
 
Helsingør, 13. maj 1785 
 
Den 7. maj vestenvind, klar luft og stille vejr. 
 
Den 8. maj VNV-vind med stormvejr. 
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Den 9. maj NV-vind og ligeledes stormvejr. 
 
Den 10. maj NV-vind med klar luft. 
 
Den 11. og 12. maj NV-vind. 
 
Den 13. maj NV-vind, stille vejr og klar luft. 
 
Helsingør, 16. maj 1785 
 
Den 14. maj VNV-vind med tyk luft og regnvejr. 
 
Den 15. og 16. maj NV-vind med stærk storm. 
 
Helsingør, 20. maj 1785 
 
Den 17. maj VNV-vind med bygevejr, hagl og snefog. 
 
Den 18. maj om formiddagen ØSØ-vind, om eftermiddagen NV-vind. 
  
Den 19. og 20. maj NV-vind, tyk luft og regnvejr. 
 
Helsingør, 27. maj 1785 
 
Den 21. maj VNV-vind og stille vejr. 
 
Den 22. maj VSV-vind, tyk luft og regnvejr. 
 
Den 23. maj VNV-vind og stille vejr. 
Den 24. maj VSV-vind og godt vejr. 
 
Den 25. og 26. maj SØ-vind, stille og regnvejr. 
 
Den 27. maj NV-vind, klar luft og stille vejr. 
 
Helsingør, 3. juni 1785 
 
Den 28. maj østenvind. 
 
Den 29. maj VSV-vind. 
 
Den 30. og 31. maj SV-vind. 
 
Den 1. juni NV-vind, stille vejr med regn. 
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Den 2. og 3. juni NØ-vind og klar luft. 
 
Helsingør, 10. juni 1785 
 
Den 4. juni SØ-vind. 
 
Den 5. juni SV-vind. 
 
Den 6. juni ØSØ-vind. 
 
Den 7. juni SSØ-vind. 
 
Den 8. juni NV-vind, klar luft og stille vejr. 
 
Den 9. juni søndenvind og stille vejr. 
 
Den 10. juni østenvind, klar luft og stille vejr. 
 
Helsingør, 13. juni 1785 
 
Den 11. juni SV-vind. 
 
Den 12. juni NV-vind. 
 
Den 13. juni klar luft og stærk storm af NV. 
 
Tanger, 7. maj 1785 
 
I en tid af mere end 2 måneder har vi haft stærke østenvinde, pladskregn, torden og lynild. 
Den 4. maj slog lynet ned i et krudtmagasin. Uvejret er endnu i dag ikke forbi. 
 
Helsingør, 20. juni 1785 
 
Den 14. juni NNV-vind, klar luft og stille vejr. 
 
Den 15. juni om formiddagen NV-vind og stille vejr, om eftermiddagen SØ-vind. 
 
Den 16. juni nordenvind. 
 
Den 17. juni østenvind. 
 
Den 18. og 19. juni VNV og NV-vind. 
 
Den 20. juni søndenvind. 
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Ålborg, 17. juni 1785 
 
Den 7. juni var der et forskrækkeligt uvejr ved Ingelstrup. Ved 12-tiden var det et heftigt 
tordenvejr, heftigt regnskyl, hagl og lynild. I Alstrup blev en mand dræbt af lynet. 
 
Helsingør, 27. juni 1785 
 
Den 21. og 22. juni NNV-vind. 
 
Den 23. juni NØ-vind og stille vejr. 
 
Den 24. juni om formiddagen nordenvind, om eftermiddagen søndenvind. 
  
Den 25. juni om formiddagen SV-vind, om eftermiddagen SSØ-vind og stille vejr. 
 
Den 26. juni stærk storm af NV. 
 
Den 27. juni NV-storm. 
 
Helsingør, 1. juli 1785 
 
Den 29. juni søndenvind. 
 
Den 30. juni SØ-vind og stille vejr. 
 
Den 1. juli SØ-vind og stille vejr. 
 
Helsingør, 8. juli 1785 
 
Den 6. juli ØSØ-vind. 
 
Den 7. juli NV-vind. 
 
Den 8. juli VSV-vind. 
 
Fra øen St. Christopher, 12. april 1785 
 
Den 11. april 1785 have vi her et frygteligt jordskælv, ledsaget af en orkan. 
 
Odense, 11. juli 1785 
 
Efter at vi i lang tid haver havt det behageligste sommervejrligt og til sidst et meget 
grødefuldt vejr, begyndte vinden i fredags (JER dvs. den 8. juli) ved grå luft at blæse en 
kold NV-vind, som indtil i går formiddags således tiltog, at man i går middags næsten 
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ikke kunne gå sikkert på gaden for nedfaldne tagstene. Uden for byen er adskillige træer 
omblæste, et hus nedfaldet og høstakke bortførte af stormen. 
 
Helsingør, 15. juli 1785 
 
Den 9. juli NV, tyk luft og regnvejr. 
 
Den 10. juli VSV-vind og regnvejr. 
 
Den 11. juli stærk blæst af NNV. 
 
Den 12., 13. og 14. juli var vinden bestandig i NV. 
 
Den 15. juli VNV-vind, tyk luft og stille vejr. 
 
Helsingør, 18. juli 1785 
 
Den 16. og 17. juli NV-vind. 
 
Den 18. juli NV-vind, tyk luft og stille vejr. 
 
Helsingør, 25. juli 1785 
 
Den 19. juli om formiddagen SØ-vind, om eftermiddagen NV-vind, tyk luft og stærkt 
regnvejr med torden og lynild. 
 
Den 20. juli om formiddagen SØ-vind, om eftermiddagen NV-vind. 
 
Den 21. juli NV-vind, tyk luft og regnvejr. 
 
Den 22. og 23. juli NV-vind, meget tyk luft, stærk blæst og regnvejr. 
 
Den 24. juli NV-vind med tyk luft. 
 
Den 25. juli SV-vind med tyk luft.  
 
Helsingør, 1. august 1785 
 
Den 27. og 28. juli NV-vind. 
 
Den 29. juli om formiddagen NØ-vind, om eftermiddagen søndenvind. 
 
Den 30. juli SØ-vind, stille vejr. 
 
Den 31. juli søndenvind. 
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Den 1. august VNV-vind. 
 
Helsingør, 5. august 1785 
 
Den 2. og 3. august NV-vind. 
 
Den 4. og 5. august ØSØ og SØ-vind, tyk luft og stille vejr. 
 
Helsingør, 8. august 1785 
 
Den 6. august SØ-vind, tyk luft og stille vejr. 
 
Den 7. august ØSØ-vind, tyk luft og stille vejr. 
 
Den 8. august vestenvind, stille vejr. 
 
Helsingør, 12. august 1785 
 
Den 10. august SSV-vind, tyk luft og regnvejr. 
 
Den 11. august VNV-vind, stærk blæst. 
 
Den 12. august NV-vind. 
 
Helsingør, 19. august 1785 
 
Den 13. august ØSØ-vind. 
 
Den 14. august SØ-vind. 
 
Den 15. og 16. august NV-vind, klar luft og stille vejr. 
 
Den 17. august søndenvind, klar luft og stille vejr. 
 
Den 18. august ØSØ-vind, klar luft og stille vejr. 
 
Den 19. august SØ-vind, tyk luft og stille vejr. 
 
Lemberg, 1. august 1785 
 
Ved en på denne årets tid gandske overordentlig kulde, faldt her den 27. juli efter midnat 
en sådan sne, at planter og urter blev en fingertyk bedækkede dermed, og samme 
smeltede først en time efter solens opgang. Det regner endnu bestandig og er så koldt, at 
polakkerne går stedse i deres vinterpelse. 



 206 

 
Italien, 6. august 1785 
 
Den 28. juli var der storm ved Como. Samme dag var det ved Comosøen så koldt, som var 
det midt om vinteren. Alle omkringliggende egne er dækket med sne, og i Savoyen, 
særligt på St. Bernhardsbjerget, ligger sneen så høj, som man ikke i mands minde kan 
erindre sig. Vesuvius bliver endnu ved at udkaste en stor mængde harpiksagtig materie, 
og i særdeleshed på den side mod Caserta, så at denne egn ligner om nattetiden en 
brændende flod. 
 
Warszawa, 13. august 1785 
 
Det er et besynderligt og med kulde og hede afvekslende vejr, som vi har her. Høsten er  
besværlig, da det mange steder regner næsten hver dag. 
 
Helsingør, 26. august 1785 
 
Den 20. og 21. august SØ-vind, stille og godt vejr. 
 
Den 22. august SSØ-vind. 
 
Den 23. og 24. august NV-vind, tyk luft og regnvejr. 
 
Den 25. august SV-vind med stærkt regnvejr. 
 
Den 26. august VSV-vind, klar luft og stille vejr. 
 
Helsingør, 2. september 1785 
 
Den 27. august VNV-vind med stærk storm og bygevejr, tyk luft og bestandig regn. Den 
følgende nat meget hård storm med hagl- og regnvejr. 
 
Den 28. august NV-vind. 
 
Den 31. august SØ-vind, klar luft og godt vejr. 
 
Den 1. september VNV-vind, klar luft og stærk blæst. 
 
Den 2. september SØ-vind. 
 
Helsingør, 9. september 1785 
 
Den 3., 4. og 5. september ØSØ-vind, tyk luft og bygevejr. 
 
Den 6. september SØ-vind. 
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Den 7. september vestenvindsstorm. 
 
Den 8. og 9. september NV-vind, tyk luft og stille vejr. 
 
Helsingør, 16. september 1785 
 
Den 10. september ØSØ-vind, klar luft og godt vejr. 
 
Den 11. og 12. september SØ-vind med tyk luft. 
 
Den 13. september søndenvind, tyk luft og regnvejr. 
 
Den 14. og 15. september NV-vind. 
 
Den 16. september SV-vind, tyk luft og regnvejr. 
 
Helsingør, 19. september 1785 
 
Den 17. september ØSØ-vind med tyk luft og stærkt regnvejr. 
 
Den 18. september stærk NV-blæst. 
 
Den 19. september VNV-vind, klar luft og stille vejr. 
 
Helsingør, 26. september 1785 
 
Den 20. september SØ-vind med tyk luft og regnvejr. 
 
Den 21. september NV-vind og godt vejr. 
 
Den 22. september NØ-vind med klar luft om formiddagen, men om eftermiddagen stærk 
blæst og regnvejr. 
 
Den 23. september SØ-vind, tyk luft og regnvejr. 
 
Den 24. september SØ-vind med stærkt regnvejr. 
 
Den 25. september SSV-vind. 
 
Den 26. september NV-vind, tyk luft og regnvejr. 
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Helsingør, 30. september 1785 
 
Natten mellem den 26. og 27. september opkom en overmåde stærk storm af VNV, 
tilligemed hagl og bygevejr. Der berettes om mange strandinger. 
 
Den 28. september NV-vind. 
 
Den 29. og 30. september SV-vind. 
 
Helsingør, 7. oktober 1785 
 
Den 5. oktober SØ-vind, meget tyk luft og regnvejr. 
 
Den 6. oktober m formiddagen VNV-vind og stille vejr, om eftermiddagen SV-vind og tyk 
luft. 
 
Den 7. oktober SØ-vind, tyk luft og regnvejr. 
 
Helsingør, 14. oktober 1785 
 
Den 8. oktober SØ-vind og stille vejr. 
 
Den 9. oktober SSV-vind, tyk luft og regnvejr. 
 
Den 10. oktober SØ-vind. 
 
Den 11. oktober SV-vind, tyk luft og stille vejr. 
 
Den 12. og 13. oktober SSV-vind, tyk luft og regnvejr. 
 
Den 14. oktober vestenvind med tyk luft og stille vejr. 
 
Helsingør, 21. oktober 1785 
 
Den 15. oktober NNV-vind med klar luft og godt vejr. 
 
Den 16. oktober SV-vind. 
 
Den 17. og 18. oktober NV-vind med klar luft. 
 
Den 19., 20. og 21. oktober NV-vind. 
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Frysil Præstegield i Christiania stift, 29. september 1785 
 
Efterat nætterne, især i den sidste halvdel af september-måned, har været meget kolde, 
faldt heri sognet med en meget kold blæsende nordenvind natten til den 25. september én 
kvarter høj sne i dalene, men oppe i bjergene mere end 1½ alen. Vejrliget var ej alene den 
følgende dag meget koldt, men indtil nu er luften vinteragtig, og sneen ligger overalt. Den 
27. september stormede en heftig nordenvind med stærke snedriver, som var vi i januar-
måned og sammendyngede store sneefand (sic!) ved alle skiegaarder (sic!). Vinteren synes 
således allerede for hånden.  
 
Helsingør, 24. oktober 1785 
 
Den 22. oktober VSV-vind, stille vejr med klar luft. 
 
Den 23. oktober VNV-vind, tyk luft og regnvejr. 
 
Den 24. oktober SV-vind, tyk luft og stille vejr. 
 
Hermanstadt, 4. oktober 1785 
 
Den 28., 29., og 30. september indtrådte vinteren sig hos os med alle ubehagelige følger. 
Efter overmåde kolde vinde faldt der natten til den 30. september en stærk sne, som lå 
over 4 tommer tyk på tagene. Natten til den 1. oktober var frosten ved klar luft så stærk, at 
vandet frøs i de små bække. Vinen er endnu ikke moden til at høstes. 
 
Helsingør, 31. oktober 1785 
 
Den 24. og 25. oktober søndenvind med tyk luft og regnvejr. 
 
Den 26. oktober SSV-vind med tyk luft og regnvejr, men om natten stærk storm af SV med 
haglbyger. 
 
Den 27., 28. og 29. oktober søndenvind, uroligt vejr, tyk luft og regn. 
 
Den 30. oktober om morgenen søndenvind med klar luft, om eftermiddagen overmåde 
stærk storm af SV og så høj sø, at de ældste folk ej kunne erindre at have set så højt vand 
tilforn her ved byen. 
 
Den 31. oktober SV-vind med tyk luft. 
 
London, 18. oktober 1785 
 
På øen Sct. Eustatius er i juli måned fornummet et meget stærkt jordskælv. 
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London, 21. oktober 1785 
 
Der berettes om en heftig orkan på øen Sct. Christopher den 25. og 26. august. 
 
Nordisland, 20. august 1785 
 
Sommeren 1784 faldt her temmelig kold og gav meget lidet græsvækst. Overmåde mildt 
efterår 1784 og vinter 1784-85. Vel lod havisen sig se på mange steder i Nordlandet i marts 
og april måned, men dog ikke i den sædvanlige mængde. Den nærværende meget dejlige 
sommer frembringer den allerønskeligste frugtbarhed, og der åbnes for udsigt til en rig og 
velsignet høst. 
 
Den sig ved ildsudbrydelsen i 1783 overalt udbredende forgiftige svovel-syre luft og røg, 
som endog indtil nærværende tid lod sig af og til fornemme, have i næstafvigte år (JER 
1784) og i indeværende år (JER 1785) mærkelig vist sin skadelige virkning på menneskers 
sundhed og liv og påført mange ellers svagelige og af sult og usund spise svækkede 
personer adskillige sygdomstilfælde og døden. 
 
I Holum stift i 1783: 13.382 indbyggere. I december 1784 10.110 indbyggere. 
 
Rom, 12. oktober 1785 
 
Der berettes om jordskælv ved Spoleto. 
 
Da regnvejret har indfundet sig og følgelig hine dunster af den inflammatoriske luft, som 
på grund af den siden marts måned vedvarende store tørke, da det i al denne tid ikke har 
regnet, befandt sig i jorden, nu synes at være slukket, så håber man, at vi nu intet videre 
haver at frygte for. 
 
Helsingør, 7. november 1785 
 
Den 1. november SV-vind med tyk luft og stille vejr. 
 
Den 2. og 3. november NØ-vind, tyk luft og bestandig regn. 
 
Den 4. november vestenvind, stille vejr. 
 
Den 5. og 6. november søndenvind og SØ-vind med stærk blæst. 
 
Helsingør, 11. november 1785 
 
Den 8. og 9. november nordenvind med klar luft og godt vejr. 
 
Den 10. november vestenvind med stille vejr. 
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Den 11. november NV-vind med stille vejr. 
 
Ålborg, 11. november 1785 
 
I den hårde orkan, som var om aftenen den 30. oktober, og hvorved man på sine steder 
tillige fornam en jordrystelse… 
 
Helsingør, 18. november 1785 
 
Den 14. november nordenvind med klar luft. 
 
Den 15. og 16. november NV-vind med stille og godt vejr. 
 
Den 17. november NV-vind med stærk blæst. 
 
Den 18. november vestenvind med tyk luft og stille vejr. 
 
Florens, 29. oktober 1785 
 
Natten mellem den 24. og 25. oktober var der tordenvejr og skybrud ved Livorno. 
 
Helsingør, 21. november 1785 
 
Den 19. november SØ-vind, klar luft og godt vejr. 
 
Den 20. november SØ-vind med stærk blæst. 
 
Den 21. november vestenvind, tyk luft med stille vejr og tåge. 
 
London, 1. november 1785 
 
I går og i dag har vi atter haft en slags forårsvejr med varme vestenvinde. 
 
Natten til i lørdags (JER den 29. oktober) faldt der så stærk sne og frøs det så heftigt, at 
man på adskillige steder fandt fingertyk is. Det er temmelig usædvanligt, at vinteren 
indtræder så tidligt i England. 
 
Italien, 5. november 1785 
 
Efter de nyeste beretninger fra Neapel fornemmes der endnu stedse heftige jordrystelser i 
Calabrien og Abbruzzo, og man befrygter endnu heftigere, at Vesuv har i en tid af nogle 
måneder været opfyldt med svovl og harpiksagtige materier og udkaster mere end 
sædvanlig ild. I slutningen af oktober hørte man nogle aftener i Neapel en heftig bragen, 
som forårsagede stor skræk.    
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London, 11. november 1785 
 
Det berettes, at vejret i dag er skønt og behageligt. 
 
Helsingør, 28. november 1785 
 
Den 22. november vestenvind, tyk luft og regnvejr. 
 
Den 23. og 24. november NV-vind med stærk blæst. 
 
Den 25. og 26. november SV-vind, tyk luft og stille vejr. 
 
Den 27. november hård SØ-blæst med tyk luft og regnvejr. 
 
Den 28. november SV-vind, klar luft og stille vejr. 
 
London, 18. november 1785 
 
Under en beskrivelse af de amerikanske indianeres kongres og mahawkernes konge 
Joseph omtales, at indianerne taler om den hvide mands umættelige gerrighed, der går ud 
over indianerne. 
 
Helsingør, 9. december 1785 
 
Den 6. december SØ-vind med stærk blæst. 
 
Den 7. december SØ-vind med tyk luft. 
 
Den 8. og 9. december SØ-vind. 
 
Lolland, 6. november 1785 
 
Høsten var i år meget langsom og sildig, da der i almindelighed ikke blev indhøstet førend 
den 28. september; men vi havde dog fået en Guds velsignelse af al slags korn (rug 
undtaget) frem for i nogle forbigangene år. Hveden, som til sædekorn blev udtærsket, gav 
af traven over 1½ tønde. Dog har en del steder den fordærvende brand indfundet sig. 
 
I den skræksomme storm, som varede mellem den 10. og 13. juli kæntrede en båd på 
Maribo sø og 2 druknede. 
 
Helsingør, 16. december 1785 
 
Den 16. december søndenvind med tyk luft. 
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Helsingør, 19. december 1785 
 
Den 17. december SØ-vind med klar luft. 
 
Den 18. december ØSØ-vind med klar luft og stærk frost. 
 
Den 19. december ØSØ-vind med stærk frost. 
 
Nederelben, 16. december 1785 
 
Der omtales en mærkværdig beretning om vejret i Quebec i Canada. 
 
”Den 9. oktober om eftermiddagen kl. 4-5 havde vi her i Quebec et usædvanligt mørke, 
uagtet dunstkredsen over staden var ildrød og gul af farve. Herpå fulgte blæst og regn 
med tordenslag og lynild den hele nat igennem. Den 15. oktober om eftermiddagen kl. 
3,15 blev det mørkere, end det havde været den 9. oktober, og luften var af samme ildrøde 
og gule farve, hvorpå fulgte regn med stærk torden og lynild.  
 
Søndagen den 16. oktober og den mærkværdigste dag var vejret stille og tåget indtil kl. 10, 
da der rejste sig en blæst af østen, som fordrev tågen. Kl. 10,30 blev det så mørkt, at man i 
husene ikke kunne læse en sædvanlig skrift. Herpå fulgte regn og vindkast, og det klarede 
op igen. Fra kl. 11 til 12,10 var mørket så stort, at præsterne i de engelske og 
presbyterianske kirker måtte holde inde med prædikenen, indtil der blev tændt lys. Fra kl. 
14 til kl. 14,10 var det så mørkt som en midnat uden måneskin. Fra kl. 14,43 til kl. 15,50 
herskede fuldkommen formørkelse, og fra kl. 16,35 til kl. 16,45 var det igen meget mørkt. 
Stadens indbyggere spiste til middag med antændt lys og tilbragte en del af 
eftermiddagen med at tænde og igen slukke lys, ligesom mørket tog af og til.  
 
Man har bemærket, at på de bemeldte dage den 9., 15. og 16. oktober var to hinanden 
modsatte luftstrøg. De øverste skyer drev mod NØ, og de andre tågede skyer drev mod 
SV. Regnen, som faldt den 16. oktober var næsten ganske sort.”  
 
Helsingør, 26. december 1785 
 
Den 23. december ØNØ-vind med klar luft og stærk frost. 
 
Den 24. og 25. december SØ-vind og klar frost. 
 
Den 26. december SØ-vind. 
 
Den 30. december 1785 
 
Den 27. december NØ-vind med stærk frost. 
 
Den 28. december NV-vind. 
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Den 29. december NØ-vind. 
 
Den 30. december SØ-vind. 
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 vind 

kl. 

12 

vind-

styrke 

kl.12 

0-4 

 

Januar 1785 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

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

angivet inden for intervallet 0-4. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 ø 3 Tyk luft og vandkoldt. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”klar luft” 

Klemensker: ”snefygeagtigt vejr” 

  -2,2 

2 øsø 2 Tyk luft og vandkoldt. I Helliggejst kirke.  -0,6 

3 ønø 2 Sne og frostvejr. Rottbøll er født i 1727, Nielsen i 1710. 

Helsingør: ”tyk luft og snebyger 

 -0,5 

4 ø 2 Sne og frostvejr  -1,2 

5 sø 2 Stærk tø med blæst og slud 

Helsingør: ”stærk storm hele dagen” 

Klemensker: ”omslag til tøvejr 

  2,3 

6 sv 2 Stærk tø med blæst og slud. Om aftenen til major Breuers og frk. Hielmcrones 

bryllup hos fru Rheder. Jeg fulgte bruden frem, professor Treschou viede dem. 

Klemensker: ”natten mellem den 5. og 6. januar kom her en temmelig stærk 

regn” 

  2,0 

7 nnv 2 Sne og stærk frost. Spist om aftenen hos fru Rheder med bl.a. Suhms og frue, 

Harboe, fru Harboe og datter, Mette le Jeune og Pohl. 

Helsingør: ”stille, hård frost. Ingen is på Sundet” 

Klemensker: ”her kom igen sne og frost” 

 -4,2 

8 nø 2 Klart vejr og stærk frost 

Helsingør: ”omslag til stærk frost” 

-10,1 
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9 sø 1 Tyk luft og rå kulde. Barometret står på 28. 5. I Helliggejst.  -0,9 

10 ssv 1 Tyk luft og rå kulde. Skrevet til fru Hielmstierne. 

Helsingør: ”tyk luft. Sundet er fuldt af drivis.” 

-1,4 

11 stille 0 Tyk luft og rå kulde 

Helsingør: ”stille vejr” 

-0,9 

12 stille 0 Mildere luft. Barometret falder, og termometret stiger. -0,9 

13 stille 0 Mildere luft med tåge 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

-0,4 

14 sv 1 Sne om natten og siden tøvejr. Refereret i statsrådet. I societetet forelæste Ro-

senørn om sin rejse. 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

 1,6 

15 stille 0 Tøvejr 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

 1,9 

16 n 2 Stærk sne og slud, siden frost. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”tyk luft og stille” 

Klemensker: ”her kom nogen sne” 

-2,2 

17 s 2 Solskin, frost og blæst. Opløb i Altona blandt skræddersvendene, fordi en af 

dem blev hvervet til soldat. 

Helsingør: ”stille vejr. En del drivis” 

-1,6 

18 ssv 2 Isslag og tøvejr 

Helsingør: ”tyk luft” 

 1,8 

19 vsv 1 Stærkt tøvejr. Min vært mester Lars Winther døde om formiddagen. 

Helsingør: ”tyk luft” 

Klemensker: ”det blev tøvejr og altså endnu tålelig vinter og stille vejr” 

 2,7 

20 øsø 2 Stærkt tøvejr 

Helsingør: ”tyk luft” 

 2,3 

21 øsø 3 Stærk frost  

Klemensker: ”natten mellem den 20. og 21. januar stormede det fra øst og tem-

melig frost” 

 0,1 

22 s 2 Stærk frost. Fred mellem kejseren og Holland.  0,1 
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23 sv 2 Frost og rusket vejr. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”tyk luft” 

 0,8 

24 ssv 1 Frost og solskin. Spist til middag hos Rottbøll.  0,0 

25 sv 1 Frost og solskin. Professor Abraham Kall har opfundet en ziirlig måde at trykke 

landkort på. 

Helsingør: ”stille vejr og tyk luft” 

Klemensker: ”det var stille og klart, dog blæste det alligevel lidt, og altså stadig-

væk en god vinter med stilleagtigt vejr” 

-1,6 

26 ssø 1 Frost og tåge. Spist til middag hos fru Rheder med bl.a. Bülow, Suhm og Buch-

wald. 

Helsingør: ”klar luft og lidt frost” 

-1,6 

27 sv 2 Frost og tåge 

Helsingør: ”omslag fra sydvestlig vind til sydøstlig vind” 

-0,7 

28 ssv 3 Blæst og mellem frost og tø. Barometret falder, og temperaturen stiger.  2,0 

29 vsv 2 Tøvejr. Gjort cour overalt og spist ved marskalkstaflet. 

Helsingør: ”om eftermiddagen tyk luft og stærkt snefald” 

 2,0 

30 vsv 1 Frost og tåge. Madam Ditmer besøgte mig og gav mig en stamtavle. 

Helsingør: ”om aftenen begyndte en stærk sydvesten- og vestenstorm” 

-0,4 

31 sø 3 Blæst, sne og kulde 

Helsingør: ”stormen vedvarede” 

 0,9 

 

 

Januar 1785 

Temperatur: - 0,4 gr. C 

Tryk: --- 

 

 vind 

kl.12 

vind- 

styrke 

kl.12 

0-4 

 

Februar 1785 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

temp. 
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Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. Vindstyrken er an-

givet inden for intervallet 0-4.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

1 ø --- Blæst og sne, men mildere 

Klemensker: ”natten mellem den 31. januar og 1. februar kom her nogen sne” 

   1,3 

2 sø 1 Solskin og tøvejr om morgenen. Om aftenen frost.    1,1 

3 sø 2 Blæst og frost    1,1 

4 sø 1 Blæst og frost 

Helsingør: ”tyk luft og snebyger” 

   1,3 

5 sv 2 Blæst og frost    0,2 

6 sø 2 Imellem frost og tø, siden tø. I Helliggejst kirke.    2,1 

7 ssø 2 Tø og slud. I Helliggejst.    1,8 

8 vsv 2 Tøvejr og tåget. Spist på kancelliet. Samling i generalitetet.    1,9 

9 vsv 1 Imellem frost og tø. Junge var her middag og aften og lagde mine Longævi i 

orden. 

Klemensker: ”fortsat en tålelig vinter” 

   1,3 

10 nnø 2 Mild frost 

Elstrup på Als: ”man kører træ hjem på slæden” 

   0,8 

11 ønø 3 Solskin og frost. Madam Junge opsagde mig de 400 rdl., som jeg skylder hen-

des mand. 

Helsingør: ”klar luft” 

  -0,8 

12 nø 3 Solskin og frost. Barometret står på 28. 7½. 

Helsingør: ”meget godt og stille vejr” 

  -4,3 

13 nnø 1 Solskin og frost. Agent Henriques lod en lille og en stor luftkugle stige op fra 

sin gård. 

Helsingør: ”meget stille vejr og lidt frost” 

  -3,6 

14 nv 2 Solskin og frost. Læst Baggesens komiske fortællinger. Han er et geni. 

Helsingør: ”meget stille vejr og lidt frost” 

  -0,7 
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15 nv 2 Fugtigt og koldt. Barometret står på 28. 10½. 

Helsingør: ”meget stærk storm” 

  -0,5 

16 nnø 3 Stærk blæst. Termometret står på 2 7/8. 

Helsingør: ”fortsat storm og stærk frost” 

Klemensker: ”her kom fygning fra nord og hård frost” 

Stavnsholt: ”året begyndte tåleligt, men den 16. februar bed vinteren ret så 

skarpt til med frost og sne, der blev ved lige indtil den 11. april. På samme tid 

måtte vi såvel i marts som i april ofte skovle sne på konge- og landeveje.” 

 -10,3 

17 stille 0 Frost. Termometret står på 0 4/5. Tynd sne. 

Helsingør: ”stærk frost og ingen sne” 

-11,5 

18 øsø 2 Frost. Termometret står på -2/3. 

Helsingør: ”meget stærk nattefrost. Nogen is på Sundet” 

 -5,0 

19 øsø 3 Blæst og sne. Termometret står på 0 2/3. Landmåler Steenberg viste mig det nye 

vejkort til Ringsted. 

Helsingør: ”tyk luft og snebyger” 

Klemensker: ”snefygning fra øst” 

  -1,6 

20 stille 0 Blid frost, med stærk tåge. Termometret står på 1.   -4,0 

21 stille 0 Blid frost og stærkt snefald  

Korsør: ”Storebælt er fuld af drivis og transporten foregår med isbåde” 

Snoghøj: ”ufremkommeligt for sne og megen is i Lillebælt” 

Klemensker: ”det sneede hele dagen, det var temmelig vinter på den tid med 

sne, frost og fygning” 

  -3,2 

22 vsv 1 Tåget, siden klar luft med stærk frost 

Klemensker: ”klart solskin hele dagen og temmelig frost” 

  -4,8 

23 ø 2 Klart vejr og frost 

Helsingør: ”meget godt og klart vejr” 

Klemensker: ” i dag var det jordfygning fra øst og frost og mørk overskyet him-

mel” 

  -4,6 

24 nø 2 Skarp frost og klart vejr 

Helsingør: ”klar luft og stærk frost” 

  -8,3 
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25 nnø 2 Meget stærk frost og klart vejr. Termometret står på 0 2/3. 

Klemensker: ”i dag var det stærk fygning, hård frost og nordenvind” 

-10,2 

26 nnø 3 Meget stærk frost og sne. Termometret står på 0 -3/4. Hos Bugge i morges kl. 6 

13½, på Observatoriet 15½ Reamur. 

 -14,6 

27 nø 3 Klart vejr. Usædvanlig stærk frost. Termometret står på 0 -2. 

Klemensker: ”i dag var det stærk fygning, meget hård frost og nordenvind” 

-16,0 

28 stille 0 Klart vejr og meget stærk frost. Termometret står på -2½. 

Klemensker: ”det var stille og det sneede, hen imod aften blæste det” 

 -10,0 

 

Februar 1785 

Temperatur: -3,6 gr. C 

Tryk: --- 

 

 vind 

kl.12 

vind- 

styrke 

kl.12 

0-4 

 

Marts 1785 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. Vindstyrken er an-

givet inden for intervallet 0-4.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 n 2 Klart vejr og mild luft. Termometret står på -1 ¾. -0,7 

2 v 1 Klart vejr og mildere luft. Termometret står på 0. -1,8 

3 stille 0 Tyk luft og mild frost. Termometret står på 1 ¼. 

Helsingør: ”Sundet er fuld af drivis” 

-0,3 

4 stille 0 Klar luft med mild frost -3,7 

5 nv 1 Tyk luft og tøvejr 

Helsingør: ”klar luft og godt vejr” 

-0,1 
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6 stille 0 Tyk luft og tøvejr. Dr. Schiønheyder holder i dag ja-ord med frk. Bentzon hos 

fru Rheder. 

Helsingør: ”tyk luft” 

Klemensker: ”kighosten grasserer blandt børnene” 

-0,1 

7 stille 0 Tyk luft og tøvejr 

Helsingør: ”tyk luft” 

 1,5 

8 stille 0 Tyk luft og tøvejr 

Helsingør: ”tyk luft” 

-0,8 

9 sø 1 Tyk luft og tøvejr -2,2 

10 n 2 Frost og snefald 

Helsingør: ”klar luft og stærk frost” 

-3,3 

11 v 3 Frost og tyk luft 

Helsingør: ”klar luft. Sundet er for størstedelen tillukket med is” 

Klemensker: ”Fra den 1. til den 11. marts aftog frosten noget på grund af vind 

fra sydvest og vest og stille vejr, så det tøede lidt om dagen frem til den 11. og 

12. marts, så kom her storm fra vest og igen hård frost og jordfygning, det var 

dog mest klart vejr frem til den 18. marts” 

-2,2 

12 n 1 Klar luft og frost 

Helsingør: ”stille vejr og stærk frost” 

-6,2 

13 stille 0 Frost, snefald og solskin 

Helsingør: ”stille vejr og stærk frost” 

-7,4 

14 stille 0 Frost, snefald og solskin, og mildere luft 

Helsingør: ”tyk luft og ikke så stærk frost som dagen før. Isen i Sundet er så 

stærk, at 8 heste blev transporteret over Sundet.” 

-0,2 

15 vnv 1 Frost og tyk luft 

Helsingør: ”meget klart vejr og frost. Bondeslæder kører den russiske ministers 

ekvipage over Øresund” 

-2,7 

16 nv 2 Frost og tyk luft 

Helsingør: ”meget klart vejr og frost” 

-2,3 

17 stille 0 Imellem frost og tø 

Helsingør: ”godt vejr” 

-0,6 
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18 nnø 3 Stærk frost 

Helsingør: ”stærk blæst” 

Klemensker: ”der kom her sne og fygning fra nordøst” 

-4,2 

19 sv 3 Frost og sne. Om aftenen var der tyve i vores kælder. 

Helsingør: ”stille vejr” 

-0,9 

20 n 3 Solskin og frost 

Helsingør: ”klar luft og stærk frost” 

-0,7 

21 nv 2 Stærkt snefald og tøvejr 

Helsingør: ”tyk luft” 

-3,2 

22 nnv 3 Frost, sne og skarp nordenvind. Sendt fru Rheder en buket på hendes fødsels-

dag. 

Helsingør: ”klar luft” 

-7,1 

23 n 2 Solskin og stærk frost 

Helsingør: ”klar luft. I disse dage har der været en stærk passage fra Sverige og 

hertil” 

-5,7 

24 øsø 2 Solskin og stærk frost 

Helsingør: ”stille vejr” 

-5,9 

25 vnv 1 Solskin og stærk frost 

Helsingør: ”tyk luft” 

Klemensker: ”det var hård vinter på denne tid med stærk frost og undertiden sne 

og fygning. Vinteren varede måneden ud.” 

-6,2 

26 v 3 Tyk luft og tøvejr 

Helsingør: ”tyk luft. Passagen over sundisen til fods er stort set slut.” 

 2,2 

27 nnv 3 Imellem frost og tø. Hans Brun døde om morgenen. 

Helsingør: ”på ny frost og stærk drivis” 

-2,6 

28 sv 2 Solskin og frost. Om aftenen stærkt snefald med blæst og kulde. Ane Bruhn var 

her og lånte 40 rdl. til begravelsen. 

Helsingør: ”stærk frost, så det befrygtes, at man endnu kan komme til at gå over 

isen til Sverige” 

Elstrup på Als: ”ved påskefesten den 27. og 28. marts var det frost og snevejr, 

meget koldere end ved juletid” 

-5,4 
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29 n 3 Sne og solskin 

Helsingør: ”stille vejr” 

-9,7 

30 v 3 Solskin og meget stærk frost. Barometret står på 27. 8 ¼. Termometret står på 0 

9/10.  

-4,4 

31 nv 3 Solskin og meget stærk frost med sne -2,8 

 

Marts 1785 

Temperatur: - 2,9 gr. C 

Tryk: --- 

 

 vind 

kl.12 

vind- 

styrke 

kl.12 

0-4 

 

April 1785 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. Vindstyrken er an-

givet inden for intervallet 0-4.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 vsv 2 Solskin og meget stærk frost med sne. Brugt fodbad om aftenen. 

Helsingør: ”om eftermiddagen stærkt snefald” 

Elstrup på Als: ”der kom sne” 

 -1,7 

2 nnø 1 Solskin og meget stærk frost med sne 

Helsingør: ”om eftermiddagen stærkt snefald, som vedblev hele natten igennem. 

Is ved Gilleleje.” 

Elstrup på Als: ”snestorm, så alle veje var føget til, og de unge folk måtte gå til 

kirke til fods den 3. april” 

 -0,8 

3 nnø 3 Om morgenen faldt der sne, stærk frost. Arveprinsen og prinsen af Hessen ville 

have været til Fredensborg, men på grund af den megen sne måtte de vende til-

bage.  

 -2,2 
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Klemensker: ”vinteren vedvarer lige stærk. I 1785 fik vi 13 tdr. byg og 23 tdr. 

havre.” 

4 nnv 1 Stærk frost og solskin 

Helsingør: ”klar luft og solskin” 

Elstrup på Als: ”vi var ude at skovle sne hele dagen, bolsmændene stillede med 

hver 2 mand, indersterne med hver 1 mand” 

 -3,3 

5 nø 1 Stærk frost og solskin. For at folk ikke skal blive syge af usundt vand, tillader 

kongen, at vand hentes fra Frederiksberg. (Ifølge Nystrøm, der henviser til 

Gude, var isen i Peblingesøen ikke blevet åbnet, så vandet stod og rådnede 

under den. Det blev tilladt at hente vand fra kilden i Frederiksberg slotshave). 

 -2,3 

6 nø 2 Solskin og skarp frost 

Helsingør: ”klar luft og godt vejr” 

 -1,4 

7 n 2 Solskin og frost 

Helsingør: ”klar luft og godt vejr” 

  2,9 

8 nnø 3 Solskin og frost 

Helsingør: ”klar luft og stille vejr. Midt i Øresund er der nu åbent vand, men på 

begge sider er der endnu stærk is”  

Klemensker: ”den 8. og 9. april aftog frosten lidt, og det tøede lidt om dagen” 

  3,4 

9 nø 2 Solskin og frost 

Helsingør: ”klar luft og stille vejr” 

  1,1 

10 nnv 3 Solskin og frost 

Helsingør: ”klar luft og stille vejr” 

  1,0 

11 stille 0 Solskin og frost. Kørt ud til Frederiksberg allé (JER efter drikkevand?). 

Helsingør: ”i nat stærk frost, i dag meget godt vejr” 

  3,1 

12 v 2 Tøvejr og tyk luft 

Helsingør: ”i nat gik isen løs fra kysten” 

  4,6 

13 vnv 3 Solskin og fugtigt vejr. Kørt ud til Frederiksberg og tilbage omkring Borres 

gård.  

Helsingør: ”drivis dækker på ny Sundet med is” 

Klemensker: ”i dag kom her tø og tåge, dog frøs det undertiden lidt om natten i 

de første par nætter” 

  3,5 
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Elstrup på Als: ”begyndt at pløje” 

14 n 1 Tyk luft og solskin med tø. Jørgen har feber.  

Helsingør: ”stille vejr med megen drivis i Sundet” 

  1,9 

15 vnv 1 Omtrent samme vejr som i går. Om eftermiddagen solskin. Været på biblioteket 

og kørt en tur til Frederiksberg. 

Helsingør: ”stille vejr med tyk luft. Sundet fuld af drivis.” 

Elstrup på Als: ”begyndt at så ærter” 

  3,7 

16 vnv 2 Tøvejr og solskin 

Helsingør: ”meget godt og klart vejr” 

Elsmark på Als: ”sået ærter” 

  6,4 

17 vnv 2 Solskin og mildt vejr. Kørt en tur til Frederiksberg omkring Falkonergården og 

ud af Nørreport. En engelskmand giver købmand Cramer en ørefigen. 

Helsingør: ”klar luft og stille vejr” 

  8,4 

18 s 1 Solskin og mildt vejr 

Helsingør: ”stadig megen drivis ved svenskekysten” 

  9,4 

19 sø 2 Solskin og kold blæst. Kørt tur til Frederiksberg. 

Helsingør: ”stille vejr” 

  9,6 

20 nv 1 Kølig luft og regnvejr. Diarrhae. 

Klemensker: ”vi begyndte at pløje” 

  5,4 

21 vnv 2 Kølig luft med regn og hagl. Skolekommissionsmøde hos mig.    5,6 

22 nv 2 Kølig luft med regn og hagl 

Helsingør: ”stille vejr og tyk luft” 

  4,7 

23 stille 0 Mildere vejr uden regn 

Helsingør: ”klar luft og godt vejr” 

Elsmark på Als: ”sået havre” 

Stavnsholt: ”i dag begyndte vi at pløje på Stenholm, på de andre jorder kunne 

man ikke” 

  5,7 

24 v 2 Solskin og blandet luft og koldt. Kørt til Frederiksberg.   8,0 

25 nv 3 Solskin med kold og skarp vind   6,7 

26 nnv 3 Solskin med kold og skarp vind   4,6 
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Helsingør: ”klar luft og stærk nattefrost” 

Elstrup på Als: ”pløjet til havre” 

27 nø 3 Solskin med blæst og nattefrost. Kørt til Frederiksberg. 

Helsingør: ”klar luft og stærk nattefrost” 

  2,2 

28 vnv 2 Solskin med blæst og nattefrost   7,0 

29 sv 1 Solskin og mildt vejr. Kørt til Frederiksberg. 

Helsingør: ”ganske stille vejr og klar luft” 

Elstrup på Als: ”færdig med at så havre” 

  9,2 

30 øsø 2 Solskin og mildt vejr 

Helsingør: ”stille vejr” 

  7,6 

 

April 1785 

Temperatur: 3,8 gr. C 

Tryk: --- 

 

 vind 

kl.12 

vind- 

styrke 

kl.12 

0-4 

 

Maj 1785 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. Vindstyrken er an-

givet inden for intervallet 0-4.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 nø 1 Solskin og behageligt vejr 

Helsingør: ”stille vejr og klar luft” 

Stavnsholt: ”maj måned var meget kold, bøgetræerne brød næppe ud i denne 

måned” 

 7,4 

2 vnv 2 Solskin op ad dagen, koldt vejr. Kørt til Frederiksberg. Det nye selskab har fået 

navn af ”Borgerdyd”. 

  6,0 
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Helsingør: ”tyk luft” 

3 sv 1 Solskin og køligt vejr. Kørt til Frederiksberg. 

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

  5,4 

4 v 2 Koldt vejr, regn hen mod aftenen 

Helsingør: ”stille vejr og klar luft” 

  7,2 

5 vnv 2 Regn og derefter solskin   7,5 

6 v 1 Mild luft og blæst. Kørt en tur til Frederiksberg. 

Stavnsholt: ”sået havre den 6., 7. og den 9.-11. maj” 

11,1 

7 v 2 Solskin, blæst og kulde 

Helsingør: ”klar luft og stille vejr” 

 11,6 

8 nv 3 Kold blæst og solskin 

Helsingør: ”stormvejr” 

  8,4 

9 vnv 3 Kold blæst og solskin. Kørt til Frederiksberg. Dr. Schiønheyders bryllup med 

frk. Bentzon hos fru Rheder. 

Helsingør: ”fortsat stormvejr” 

Elsmark på Als: ”sået byg” 

  8,1 

10 nv 2 Kold blæst, solskin og hagl 

Helsingør: ”klar luft” 

  6,7 

11 nø 2 Kold luft og solskin. Kørt til Frederiksberg. 

Elstrup på Als: ”sået byg” 

  8,2 

12 nø 1 Kold luft og solskin   9,3 

13 nnv 2 Mild luft og solskin. Indtaget et rabarberpulver. 

Helsingør: ”stille vejr og klar luft” 

Klemensker: ”nattefrosten ophørte, efter at det, siden vinteren slap, hver nat for 

det meste var frost og rimfrost” 

Stavnsholt: ”sået byg den 13. og 14. og den 17.-21. maj” 

11,1 

14 v 2 Kold luft og regn 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

Klemensker: ”der kom regn, og i ugen efter kom der regn af og til. Der lå sne i 

Ællet indtil den 25. maj. I denne vinter lå der nogle steder megen sne”.  

 10,7 
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15 nv 3 Solskin og kold blæst 

Helsingør: ”stærk storm” 

  9,6 

16 nv 3 Stærk nordvestenstorm med hagl og kulde. Kørt med Pohl til Ørholm og spist til 

middag hos fru Rheder. Har hørt nattergalen. 

Helsingør: ”stærk storm” 

Elstrup på Als: ” under pinsefesten den 15. og 16. maj var kulden og stormen 

streng, der var ingen grøn maj, kirsebærtræerne var endnu ikke i blomst, rugen 

på marken ganske lille og tynd, og kløver og græs var ringe, da de ikke kunne 

komme i vækst på grund af kulden. Bortset herfra var våren ganske tør, og jor-

den hård og skør.” 

  5,1 

17 vnv 3 Solskin, hagl og kulde. Etatsråd Voltelen er født den 18/5 1713. 

Helsingør: ”bygevejr med hagl og sne” 

  5,3 

18 sø 3 Bestandig regn 

Helsingør: ”om eftermiddagen nordvestlig vind” 

  5,8 

19 v 2 Solskin og køligt 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

Elstrup på Als: ”vi blev færdige med at så byg” 

  8,0 

20 sv 1 Solskin og stærk regn. Kørt til Frederiksberg. 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

  9,9 

21 vnv 3 Solskin og kold luft 

Helsingør: ”stille vejr” 

  8,0 

22 stille 0 Kold regn. I Helliggejst kirke. En frk. Nørkeren døde den 1. maj på Lammehave 

på Fyn, 104 år gl. 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

 11,0 

23 nv 2 Solskin og kold blæst. Brugt bad af spiritus, men lukkede ikke et øje den hele 

nat. 

Helsingør: ”stille vejr” 

  8,5 

24 sv 1 Solskin og kold blæst og stærk nattefrost. Været på kancelliet. 

Helsingør: ”godt vejr” 

10,6 

25 ssø 2 Solskin og mild luft. Kørt tur til Frederiksberg. 

Helsingør: ”stille og regnvejr” 

12,6 
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26 stille 0 Mild luft og regn 

Helsingør: ”stille og regnvejr” 

11,4 

27 nv 2 Kold luft og solskin. Til Herrens bord i Helliggejst kirke. Suhm besøgte, og jeg 

var et øjeblik med ham hos fru Rheder. 

Helsingør: ”klar luft og stille vejr” 

Klemensker: ”vi blev færdige med at så. I dette år såede vi 13 tdr. havre.” 

11,4 

28 v 1 Regn og tyk luft   9,9 

29 vnv 2 Regn, blæst og solskin. I Helliggejst kirke. 10,4 

30 stille 0 Regn, blæst og solskin. Indtaget rabarberpulver. 10,6 

31 vsv 2 Solskin, regn og lummervarmt. Kørt om eftermiddagen til kilden i Dyrehaven. 10,6 

 

Maj 1785 

Temperatur: 8,9 gr. C 

Tryk: --- 

 

 vind 

kl. 

12 

vind-

styrke 

kl. 12 

0-4 

 

Juni 1785 

 

 Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. Vindstyrken er an-

givet inden for intervallet 0-4.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 ø 1 (K) solskin og køligt. Kørt med kammerherre Suhm, Broagger og løjtnant Pohl 

til fru Rheder og spist til middag hos hende. Spadseret i Indelukket mod kilden 

og hørt gøgen og nattergalen. 

Helsingør: ”stille vejr med regn” 

10,9 

2 ø 1 (K) solskin og kold blæst 

Helsingør: ”klar luft” 

10,2 
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3 nø 1 (K) solskin og mild luft. Været på Frederiksberg hos etatsråd Borre. 

Helsingør: ”klar luft” 

12,7 

4 s 2 (K) regn og kold luft 10,6 

5 s 1 (K) solskin og køligt. I Helliggejst kirke. 

Stavnsholt: ”skallelegen begyndte først den 5.-7. juni og slåtjørnen sprang først 

ud midt i juni” 

13,7 

6 sø 2 (K) solskin og varmt. Været hos grev Thott. 17,4 

7 nø 1 (K) solskin og varmt 

Ålborg: ”skrækkeligt tordenvejr ved Ingstrup (JER i Vendsyssel)” 

17,1 

8 stille 0 (K) solskin og dejligt vejr 

Helsingør: ”klar luft og stille vejr” 

17,9 

9 sv 1 (K) solskin og dejligt vejr med et stænk regn 

Helsingør: ”stille vejr” 

19,9 

10 stille 0 (K) solskin og lynen. Været på Amager. 

Helsingør: ”klar luft og stille vejr” 

21,4 

11 nv 2 (K) overtrukken himmel, blæst og solskin 16,3 

12 vnv 2 (K) blæst og sagte regn. I Helliggejst kirke. 14,6 

13 nv 3 (K) solskin og blæst  

Helsingør: ”klar luft og stærk nordvestenstorm” 

13,2 

14 n 2 (Ø) blæst og solskin. Rejst til Ørholm for i sommer med Mette. Fru Rheder 

spiste på Frederiksdal. Hielmskiolds geburtsdag. 

Helsingør: ”klar luft og stille vejr” 

14,8 

15 nnv 2 (Ø) solskin, blæst og varmt. Om morgenen i Indelukket og hørt nattergalen, gø-

gen og frøer. 

Helsingør: ”om eftermiddagen sydøstlig vind” 

15,6 

16 stille 0 (Ø) solskin, blæst og varmt. Hørt nattergalen og gøgen i Indelukket om morge-

nen. Været i Alkoven og gået mig svedig. Indtaget rabarberpulver. 

13,8 

17 øsø 2 (K) solskin, blæst og blandet himmel. Rejst om morgen til byen. 14,4 

18 nnø 1 (Ø) køligt vejr med blandet himmel og solskin. Besøgt fru Suhm og rejst til 

Ørholm. 

14,9 
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19 nø 1 (Ø) solskin, lummervarmt og blæst. Spadseret om morgenen i Indelukket. I Søl-

lerød kirke. Bildsteds gård i Lyngby er solgt for 2.300 rigsdaler til enkesøstrene 

Berling.  

18,6 

20 stille 0 (K) solskin og lummervarmt uden blæst. Kørt til byen.  19,9 

21 stille 0 (Ø) solskin og lummervarmt. Besøgt Suhm og rejst til Ørholm. 16,2 

22 nnv 2 (Ø) solskin, blæst og lynen. Gået om morgenen i Indelukket samt ved kilden. 

Om eftermiddagen fik jeg stærke jag i lårene og lukkede ikke et øje hele natten. 

16,0 

23 ønø 1 (Ø) solskin og blæst 

Helsingør: ”stille vejr” 

16,6 

24 nv 1 (K) solskin uden blæst 

Helsingør: ”om eftermiddagen søndenvind” 

18,0 

25 sv 2 (Ø) solskin uden blæst. Rejst til Ørholm. Hørt nattergalen. 

Helsingør: ”om eftermiddagen sydsydøstlig vind og stille vejr” 

17,1 

26 nv 3 (Ø) solskin, driveskyer og kold blæst. I Søllerød kirke. Været ved Kilden  

(i Dyrehaven) med fru Rheder og alle mine folk. 

Helsingør: ”stærk nordvestenstorm” 

17,4 

27 nnv 3 (K) solskin og kold blæst. Rejst til byen med fru Rheders pige. 

Helsingør: ”nordvestenstorm” 

17,2 

28 nnv 3 (Ø) solskin og kold blæst. Rejst med fru Breuer til Ørholm. 18,6 

29 vnv 1 (Ø) solskin, varmt og stille. Gået om morgenen tidlig i Indelukket til Alkoven 

og om aftenen ligeledes med fru Rheder og fru Breuer til bassinet og talt med v. 

Hemmert. Sagen mellem v. Hemmert og Nielsen (JER ejeren af Ørholm værk) 

ender med forlig. 

20,5 

30 ø 1 (Ø) solskin og varmt med blæst. Gået om morgenen i Indelukket med fru 

Breuer. Fru Suhm drog til Øverød, og de bliver nu derude med alle. 

Helsingør: ”stille vejr” 

18,9 

 

 

Juni 1785 

Temperatur: 16,1 gr. C 

Tryk: --- 
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 vind 

kl. 

12 

vind-

styrke 

kl. 12 

0-4 

 

Juli 1785 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. Vindstyrken er an-

givet inden for intervallet 0-4.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 stille 0 (K) solskin og varmt med blæst. Gået i Indelukket. Rejst til byen. 

Helsingør: ”stille vejr” 

19,1 

2 sø 2 (Ø) solskin og varmt med blæst. Rejst til Ørholm. 

Klemensker: ”i dag sværmede vore bier” 

20,5 

3 vsv 1 (Ø) solskin og stærke regnbyger. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Suhms 

med fru Rheder og fru Breuer, Kall, frue og datter, hr. Blicher, madam Blicher 

og datter. 

19,3 

4 stille 0 (K) solskin og hede. Rejst til byen. 

Klemensker: ”til morgen kom lidt regn” 

18,6 

5 s 1 (Ø) overtrukken himmel. Rejst til Ørholm. 17,1 

6 sø 1 (Ø) overtrukken himmel og mildt vejr. Gået om morgenen til skolen. Begyndt 

på pyrmonter-kuren. Spist til middag hos Suhms. 

19,5 

7 stille 0 (Ø) overtrukken himmel og mildt vejr. Gået i Indelukket til Alkoven og ad 

vejen hjem. Toldboden i Christiania tillige med 140 søboder nedbrænder. 

18,8 

8 nv 2 (K) blandet luft og blæst. Kørt til byen. Fået 5 favne brænde. 

Odense: ”slut på lang tids behageligste sommervejr” 

14,6 

9 n 3 (Ø) solskin og blæst. Om aftenen regnskyer og storm. Rejst til Ørholm. 16,8 

10 vnv 3 (Ø) solskin med stærk kold blæst og regnbyger. I Søllerød kirke. Spist til mid-

dag hos Suhms med fru Rheder og fru Breuer m. fl. 

Odense: ”Blæsten, der begyndte den 8. juli, tiltog så man ved middagstid næsten 

ikke kunne gå sikkert på gaden for nedfaldne tagsten. Uden for byen er adskil-

12,3 
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lige træer blæst om.” 

Maribo: ”skrækkelig storm ved Maribo” 

11 nnv 2 (K) overtrukken himmel og regnbyger. Rejst til byen med fru Breuer. Min for-

rige Ane kokkepige slår op med sin forlovede, fordi han under ægteskabsløfte 

har besvangret sin pige, rådet hende til at fordrive fosteret, pryglet sin forrige 

kone ihjel etc. 

Helsingør: ”stærk nordnordvestlig blæst” 

Klemensker: ”den 10. og 11. juli kom her temmelig regn og undertiden temme-

lig storm fra nordvest” 

10,8 

12 nnv 2 (Ø) bestandig regn med blæst. Rejst til Ørholm. 12,7 

13 vnv 3 (Ø) stærk blæst og kolde regnskyer. Spist til middag hos Suhms med bl.a. fru 

Rheder, Schønheyder, frue og 4 børn. 

Stavnsholt: ”stærk regn og siden fortsatte det med megen regn det år, dog fik vi 

vor sæd nogenlunde godt høstet og det sidste i hus den 10. september” 

11,3 

14 nv 2 (Ø) stærk blæst og kolde regnskyer. Ved middagstid forandring til mild luft. 

Spadseret med fru Rheder i Indelukket lige til haven. 

12,0 

15 nv 1 (K) solskin og mildt vejr. Rejst til byen. 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

14,1 

16 nnø 1 (Ø) regnvejr. Rejst til Ørholm. 14,2 

17 stille 0 (Ø) overtrukken himmel, kold luft og et stænk regn. Spadseret i Indelukket til 

skolen. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Suhms med bl.a. fru Rheder, Bro-

agger, frue og datter, Schäffer, kæreste og datter. 

14,6 

18 nv 2 (K) overtrukken himmel, kold luft og et stænk regn. Spadseret imellem sæden 

ud mod Indelukket. Rejst til byen. 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

15,1 

19 stille 0 (Ø) overtrukken himmel, kold luft og et stænk regn. Om eftermiddagen solskin 

og sommervejr, siden stærk regn. 

14,2 

20 stille 0 (Ø) tyk luft med nogen regn ind imellem. Gået med Bartholin i Indelukket til 

skolen. 

Helsingør: ”om eftermiddagen nordvestlig vind” 

17,0 

21 stille 0 (Ø) mild luft og overtrukken himmel. Gået med Bartholin i Indelukket over Al-

koven lige til haven. Hørt både gøgen og nattergalen. Fru Rheder og Bartholin 

16,0 
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var på Nymølle. Om aftenen var vi i angenemt vejr ved kilden. 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

22 nnv 2 (K) stærk regn om natten og morgenen. Rejst til byen med Bartholin. Man siger, 

at prins Friderich ikke ville gå over til Nyborg med det ham tiltænkte fartøj, som 

hans hofetat var på, fordi det førte navn af Caroline Mathilde. 

Helsingør: ”stærk blæst og regnvejr” 

15,1 

23 vnv 3 (Ø) stærk regn til middag. Rejst til Ørholm. 

Helsingør: ”meget tyk luft, stærk blæst og regn” 

Klemensker: ”det var en meget stærk regn og vestenstorm, regnen og stormen 

varede hele dagen, så her kom meget vand” 

12,7 

24 vnv 3 (Ø) regn om natten, siden blandet luft og kold blæst. I Søllerød kirke. Stampe, 

Bülow og fruer m.fl. spiste her til middag, og kanoner blev løsnede over bordet 

og ved afrejsen. 

12,2 

25 vnv 1 (K) overtrukken himmel, siden solskin. Rejst til byen. 

Helsingør: ”tyk luft” 

17,5 

26 stille 0 (Ø) varmt vejr og solskin. Rejst til Ørholm og gået til Kilden. 20,5 

27 stille 0 (Ø) solskin og varmt. Gået til skolen. Spist til middag hos hr. Blichers med fru 

Rheder, Suhm og frue, Strøm, Schønheyder, frue og 4 børn. 

20,5 

28 stille 0 (Ø) lummervarmt med tordenskyer. Gået til skolen og Alkoven. 22,1 

29 øsø 2 (K) samme vejr som i går med solskin. Rejst til byen. 

Helsingør: ”om eftermiddagen søndenvind” 

18,6 

30 stille 0 (Ø) samme vejr som i går. Rejst til Ørholm med M.elle le Jeune. Sluttet min 

pyrmonter-kur med den 24de flaske. 

Helsingør: ”stille vejr” 

Klemensker: ”i dag begyndte vi at meje engen” 

17,0 

31 ssv 1 (Ø) solskin og varmt. Om aftenen regn. Om aftenen gået til skolen. I Søllerød 

kirke. Spist til middag hos Schäffers med bl.a. fru Rheder, fru Bülow og 2 døtre, 

Suhm og Strøm. Fru de Conincks geburtsdag celebreret med galla på Dron-

ninggård. 

18,3 
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Juli 1785 

Temperatur: 16,2 gr. C  

Tryk: --- 

 

 vind 

kl.12 

vind-

styrke 

kl.12 

0-4 

 

August 1785 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. Vindstyrken er an-

givet inden for intervallet 0-4. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 vnv 2 (K) overtrukken himmel. Hagl. Rejst til byen. Pitzler besøgte, han var på båden 

den 10. juli i den stærke storm, hvor de mistede et sejl og begge ankre og blev 

slået til Christiansø. 

18,0 

2 vnv 2 (Ø) overtrukken himmel. Rejst til Ørholm. 15,7 

3 nv 1 (Ø) om morgenen overtrukken himmel, om eftermiddagen solskin. Med fru 

Rheder, mademoiselle le Jeune, Suhm og Strøm og beset Frederiksborg slot, 

kirke og have.  

16,2 

4 sø 1 (Ø) regn og solskin. Gået til skolen. 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

Elstrup på Als: ”indkørt det sidste hø” 

16,3 

5 øsø 2 (K) regnvejr med solskin. Rejst til byen. 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

18,3 

6 sø 2 (Ø) bestandig og stærk regn. Rejst til Ørholm. Dr. Hintze var her. 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

16,7 

7 s 1 (Ø) solskin, varmt og tordenskyer. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Suhms 

med fru Rheder, Mette le Jeune, Krabbe, frue og 2 døtre, Bülow, frue og søn, og 

Broagger og frue. 

18,7 
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Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

8 vsv 2 (K) bestandig regn. Rejst til byen. Det siges, at ligesom prins Frederik rejste ind 

af den ene port i Eutin, så rejste biskoppen ud af den anden. (Ifølge Nystrøm var 

arveprinsen og hans hustru på rejse til Mecklenburg). 

Helsingør: ”stille vejr” 

17,7 

9 sv 2 (Ø) solskin, regnskyer og varmt. Rejst til Ørholm. Min forrige barber Hein dør 

af svindsot. 

16,8 

10 vnv 3 (Ø) regn, solskin, blæst og kulde 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

Klemensker: ”den 10. august rev vi hø, for der kom megen væde, men den 10. 

august var det tørvejr”  

16,4 

11 nv 3 (Ø) solskin, blæst og uroligt vejr. Gået om morgenen til Alkoven, og om afte-

nen til Kilden. 

Helsingør: ”stærk blæst” 

14,3 

12 sv 1 (K) solskin, varmt og overtrukken himmel  16,7 

13 sø 2 (Ø) solskin, varmt og overtrukken himmel. Kørt med Pohl til Ørholm i en skyl-

lende regn, så at min vogn måtte køre alle Hemmerts børn herfra til Brede. 

17,8 

14 s 1 (Ø) solskin, mild luft og driveskyer. Gået til skolen. I Søllerød kirke. Spist med 

fru Rheder og mademoisellen til middag hos Suhms med Broagger, frue og 

datter, hr. Blicher og kæreste, og forvalter Holm og søn. Om formiddagen kom 

den unge Ryberg med forliget (ifølge Nystrøm med direktørerne i Asiatisk 

Kompagni), som fru Rheder underskrev. Af de 45.000 rdl. betaler Ryberg de 

25.000 rdl. 

17,6 

15 nv 2 (K) blandet luft og regn. Rejst til byen. 

Helsingør: ”klar luft og stille vejr” 

15,2 

16 stille 0 (K) blandet luft og regn. Prins Frederik er rejst med sin svoger (ifølge Nystrøm 

den nyligt tiltrådte storhertug i Mecklenburg- Schwerin Friderich Franz) til Ber-

lin, hvilket har givet stof til eftertanke. 

Helsingør: ”klar luft og stille vejr” 

Elsmark på Als: ”høsten begyndte den 16. august og endte den 30. august. 

Høstresultat: 33½ traver rug (incl. karlens); 78½ traver byg(incl. karlens); 55 

traver havre og 4 traver blandsæd; 10 læs ærter.” 

Elstrup på Als: ”begyndt at høste rug” 

16,0 
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17 ssø 1 (Ø) solskin og mildt vejr. Gået til skolen og Alkoven. Om eftermiddagen med 

fru Rheder, Mette le Jeune og jfr. Adtzer på Dronninggård og besøgt etats-

rådinden samt set huset af Spon (ifølge Nystrøm Eremittens Hytte) og monu-

mentet, som Drevon har opsat. 

Helsingør: ”klar luft og stille vejr” 

17,0 

18 ø 1 (Ø) solskin og mildt vejr. Gået til skolen og set den nye gravbænk med billedet. 

Helsingør: ”klar luft og stille vejr” 

17,5 

19 vsv 1 (K) solskin og mildt vejr og lummervarmt. Rejst til byen. 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

18,6 

20 nnø 2 (Ø) bestandig regn og blæst. Rejst til Ørholm. 

Helsingør: ”stille og godt vejr” 

15,1 

21 s 2 (Ø) solskin, regn og storm. I Søllerød kirke med fru Rheder. 

Helsingør: ”stille og godt vejr” 

16,1 

22 stille 0 (K) solskin og mildt vejr. Rejst til byen. 18,5 

23 nø 1 (Ø) solskin og sommervejr. Rejst til Ørholm med Pohl. Fru Rheder rejste til 

byen for at communicere. 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

18,8 

24 vnv 2 (Ø) mildt vejr, blandet luft med regnskyer og solskin. Ganske alene hjemme. 

Dorte var her og fik sine 5 rdl. Gået i Indelukket om morgenen til skolen og den 

nye gravbænk ved Alkoven, om eftermiddagen til den første gravbænk og talte 

med v. Hemmert. 

Helsingør: ”regnvejr” 

Elstrup på Als: ”kørt rugen ind” 

16,6 

25 nv 2 (Ø) tykke skyer og stærk regn om middagen. Gået til gravbænken og Alkoven. 

Fru Rheder kom hjem. 

Helsingør: ”stærkt regnvejr” 

16,6 

26 v 3 (K) solskin med blæst og regn. Rejst til byen. 

Helsingør: ”klar luft og stille” 

12,6 

27 nv 3 (Ø) solskin og stærke byger af blæst og regn. Rejst til Ørholm. 

Helsingør: ”stærk storm og byger” 

Klemensker: ”i dag begyndte vi at høste” 

10,8 
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28 nnv 3 (Ø) solskin, stærke byger og stærk og kold blæst. I Lyngby kirke. Spist hos Vol-

telen. 

Helsingør: ”haglbyger” 

11,8 

29 nø 2 (K) solskin og køligt vejr. Rejst til byen. 12,1 

30 nv 2 (Ø) solskin og kølig luft. Rejst til Ørholm og tog fru Rheder med fra Geelshu-

set. 

12,7 

31 vnv 3 (Ø) om formiddagen stærk blæst og regn, om eftermiddagen solskin og op-

holdsvejr, mild luft. Spist med fru Rheder hos Suhms med bl.a. Bülow, frue og 

2 ældste døtre, Treschow og frue, og frk. Klingenberg. 

15,7 

 

 

August 1785 

Temperatur: 16,1 gr. C 

Tryk: --- 

 

 vind 

kl.12 

vind-

styrke 

kl. 12 

0-4 

 

September 1785 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. Vindstyrken er an-

givet inden for intervallet 0-4.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 nv 2 (Ø) blandet og mild luft. Gået i Indelukket om morgenen og atter i Indelukket 

om eftermiddagen med fru Rheder, Adtzer, kone og datter. 

Helsingør: ”klar luft og stærk blæst” 

13,7 

2 øsø 2 (K) overtrukken himmel og koldt. Rejst til byen med Pohl. Dronningen kom til 

byen. 

Klemensker: ”i dag opbandt vi rugen, vi fik 9 rugstakke” 

14,2 

3 sø 2 (Ø) solskin og mildt vejr. Rejst til Ørholm. 15,7 
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4 sv 2 (Ø) solskin og stærke byger. I Søllerød kirke. Fru Rheder og jeg spiste sammen 

med bl.a. professor Treschow, frue og søn til middag hos Suhms. 

Helsingør: ”tyk luft og bygevejr” 

16,5 

5 ssø 2 (K) solskin, mildt vejr og et stænk regn. Rejst til byen.  

Helsingør: ”bygevejr” 

17,1 

6 ssø 2 (Ø) regn og solskin. Rejst til Ørhom, skruen til det ene hjul blev tabt mellem 

Geelshuset og hér, og dette i et stærkt tordenvejr. Mette blev i byen på grund af 

et anstød af feber. Saxtorph tilså hende. 

17,5 

7 nv 2 (Ø) overtrukken himmel og et stænk regn om eftermiddagen solskin, om morge-

nen solskin og blæst 

Helsingør: ”storm” 

17,6 

8 v 2 (Ø) solskin og varmt. Gået til Alkoven i Indelukket. Matthis kørte min vogn 

ind. 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

18,1 

9 nø 1 (K) solskin og varmt. Rejst til byen i fru Rheders diable. 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

16,0 

10 ø 2 (Ø) solskin og varmt. Rejst til Ørholm. 

Helsingør: ”klar luft og godt vejr” 

16,5 

11 sø 2 (Ø) solskin og overtrukken himmel, om aftenen blæst. Gået til skolen, Alkoven 

og gravbænken. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Suhms med fru Rheder, 

begge baroner Holstein, og hr. Blicher og kæreste. Den udødelige grev Thott 

døde i går eftermiddags. 

17,0 

12 ssø 2 (K) solskin og overtrukken himmel, siden regn. Rejst til byen. 

Helsingør: ”tyk luft” 

17,7 

13 stille 0 (Ø) regn og solskin. Rejst til Ørholm, Mette fulgte med. Junge blev færdig med 

catalogus over de små antiquiteter. 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

16,8 

14 n 2 (Ø) solskin, mild luft og vandskyer. Gået til gravbænken og Alkoven. Spist til 

middag hos Suhms med hr. Blicher og kæreste, Broagger, hr. Kampmann, 

Storm, Pohl og fru Rheder. 

15,8 

15 nnv 2 (K) solskin, mild luft og vandskyer. Rejst til byen og stået af ved kancelliet. 15,1 

16 sv 1 (K) solskin, mild luft og vandskyer. Været til Herrens bord i Helliggejst kirke. 16,0 
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Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

17 ssø 1 (Ø) bestandig regnvejr. Rejst til Ørholm. 

Helsingør: ”tyk luft og stærkt regnvejr” 

14,6 

18 n 3 (Ø) stærk og kold blæst og tyk luft, hen mod natten regn. I Søllerød kirke med 

fru Rheder. Spist hos Suhms med fru Rheder, Treschow og frue, og frk. Klin-

genberg. 

 9,8 

19 stille 0 (K) stærk nattefrost, solskin og kold luft. Rejst til byen. Prins Frederik kom 

hjem. 

Helsingør: ”klar luft” 

Elstrup på Als: ”indkørt den sidste fodersæd. Høsten blev i alt på: 47 tdr. rug, 

92 tdr. byg, 20 tdr. blandsæd, 65 tdr. havre, 11 læs ærter og 6 læs foder. Det 

regnede hver dag fra den 19. september til den 16. oktober, undtagen den 3. 

oktober” 

11,2 

20 ssv 2 (Ø) regnvejr hele dagen. Rejst til Ørholm. 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

13,3 

21 v 2 (Ø) mild luft, regnvejr og lidt solskin. Gået til skolen og hjemad ad Åvejen. 

Helsingør: ”godt vejr” 

15,0 

22 stille 0 (Ø) solskin med mild og blandet luft. Gået til Alkoven og gravbænken. 

Helsingør: ”stærk blæst og regnvejr” 

10,5 

23 stille 0 (K) solskin og kold blæst. Rejst til byen. 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

Klemensker: ”i dag blev vi færdige med høsten, her var meget væde i denne 

høsttid. I dette efterår var her ingen frugt på træerne og ikke mange nødder i 

skoven. I 1785 fik vi 7 tdr. rug.” 

 9,0 

24 sv 2 (Ø) bestandig regn. Rejst til Ørholm. 

Helsingør: ”stærkt regnvejr” 

14,6 

25 sv 2 (Ø) øsende regn om natten, siden solskin og blandet vejr. I Søllerød kirke. Gået 

om eftermiddagen med fru Rheder i Indelukket. Vejret var mildt og behageligt. 

15,8 

26 vnv 3 (K) om natten en øsende regn, siden mildt og opholdsvejr. Rejst til byen. Betalt 

husleje og folkeløn. 

Elstrup på Als: ”der kom megen regn” 

12,3 

27 nv 3 (Ø) stærk storm om natten, hvorved mange skibe river sig løs. Regn, hagl og  9,0 
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blæst hele dagen. Rejst til Ørholm. 

Helsingør: ”om natten en overmåde stærk storm med mange strandinger” 

28 nnv 2 (Ø) om morgenen hagl og regn, siden solskin, blæst og frost. Spist til middag 

hos Suhms med fru Rheder, hr. Blicher og kæreste, forvalter Holm og søn, og 

Pohl. Thurah rejste ind. 

  5,7 

29 nnø 2 (Ø) solskin, kold blæst og stærk nattefrost. Gået til Kilden. Begge baron Hol-

stein spiste hér. Udlæst Ovids Metamorphoses. 

  6,8 

30 nv 1 (K) stærk nattefrost, siden solskin, tåget og kold regn. Rejst til byen.   9,0 

 

 

September 1785 

Temperatur: 13,9 gr. C 

Tryk: --- 

 

 

 vind 

kl.12 

vind-

styrke 

kl. 12 

0-4 

 

Oktober 1785 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. Vindstyrken er an-

givet inden for intervallet 0-4. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 v 2 (Ø) bestandig regn og blæst. Rejst til Ørholm.  10,6 

2 nv 2 (Ø) solskin og kold blæst. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Suhm med Se-

hested frue og søn, fru Rheder og Pohl, som fulgtes med os hjem og blev hér 

om natten. 

  7,9 

3 stille 0 (K) solskin og kold blæst, stærk nattefrost. Rejst til byen med Pohl.   8,3 

4 sø --- (K) solskin, regnskyer og råt vejr. Jeg fik så stærk gigt om morgenen, at jeg 

imod mit forsæt besluttede at blive i byen. 

  8,9 
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5 sø 2 (K) overtrukken himmel og fugtigt vejr 

Helsingør: ”meget tyk luft og regnvejr” 

11,2 

6 stille 0 (K) overtrukken himmel og fugtigt vejr. Den hørkræmmerenke, som har lejet de 

underste værelser ville have billard, men Egerod forbød det. 

Helsingør: ”om eftermiddagen sydvestlig vind og tyk luft” 

11,7 

7 stille 0 (K) overtrukken himmel og fugtigt vejr 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

Elstrup på Als: ”sået rug den 7. og 8. oktober, det var besværligt at få kørt møg 

ud og at få sået rugen” 

11,8 

8 s 2 (K) overtrukken himmel og fugtigt vejr. Grev Thott blev ført til Sorø. 

Helsingør: ”stille vejr” 

11,9 

9 v 2 (K) solskin med regn og tyk luft. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

12,6 

10 s 2 (K) solskin og blæst, men om aftenen regn 

Elsmark på Als: ”sået rug” 

12,2 

11 vnv 3 (K) solskin og fugtigt vejr 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

12,3 

12 sv 2 (K) solskin og fugtigt vejr 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

12,3 

13 v 3 (K) solskin og fugtigt vejr. Fru Rheder kom til byen. 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

13,6 

14 v 1 (K) tung luft og stærk regn. Taget rabarberkuren. 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

11,9 

15 n 2 (K) solskin og fugtigt vejr 

Helsingør: ”klar luft og godt vejr” 

10,1 

16 v 2 (K) råt og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. Biskop Egede besøgte og fru Rheder 

og studiosus Beckmann, som gav mig Historiam Communitatis Regiæ. 

11,9 

17 nv 3 (K) råt og fugtigt vejr 

Helsingør: ”klar luft” 

Elstrup på Als: ”sået rug den 17. og 19. oktober” 

10,1 



 243 

18 nnø 3 (K) blæst og rå luft. Til middag hos Suhms, hans geburtsdag, 22 gæster. 

Helsingør: ”klar luft” 

  7,2 

19 nv 2 (K) kold blæst og hagl   7,1 

20 nnø 3 (K) kold nordøstenvind   4,4 

21 nnø 2 (K) kold nordøstenvind   5,1 

22 stille 0 (K) tåget og regn 

Helsingør: ”stille vejr med klar luft” 

  6,8 

23 nv 2 (K) råt og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

 10,7 

24 v 3 (K) råt og fugtigt vejr. Læst det halve af Rousseaus Confessions. En ligeså be-

synderlig bog som forfatteren. Men langt fra, at nogen af dem er at foragte. 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr, regnvejr” 

 10,2 

25 sv 2 (K) råt og fugtigt vejr. Brev fra Guldberg. Morville besøgte. I går spiste herska-

berne på kronprinsens lystfregat, som kongen af Engelland har sendt ham. 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

  8,8 

26 v 3 (K) kold blæst med hagl og regn 

Helsingør: ”om natten stærk sydvestenstorm” 

  5,3 

27 v 3 (K) kold blæst med hagl og regn 

Helsingør: ”uroligt vejr og regn” 

  4,2 

28 vnv 2 (K) solskin og frost. En madam Møller er flyttet ind i de underste værelser. 

Helsingør: ”uroligt vejr, tyk luft og regn” 

  4,8 

29 sv 3 (K) regn og stærk blæst. En stærk orkan på Sct. Croix den 25. august.   6,2 

30 vnv 3 (K) regnvejr. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”om morgenen søndenvind med klar luft, om eftermiddagen 

overmåde stærk sydvestenstorm og så høj sø, at de ældste folk ikke kunne 

erindre at have set så højt vand tidligere her ved byen” 

Ålborg: ”hård orkan om aftenen. På sine steder mærkede man endvidere en 

jordrystelse.”  

  4,2 

31 sv 2 (K) regn og slud 

Helsingør: ”tyk luft” 

  6,4 
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Oktober 1785 

Temperatur: 9,1 gr. C 

Tryk: --- 

 

 vind 

kl.12 

vind- 

styrke 

kl. 12 

0-4 

 

November 1785 

 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. Vindstyrken er an-

givet inden for intervallet 0-4.  

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 vsv 2 Regnvejr og mild luft. Besøgt fru Rheder, der har været hårdt syg. 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

  8,7 

2 ssv 2 Regn og kold blæst. I skolekommissionen. 

Helsingør: ”tyk luft og dagsregn” 

  9,8 

3 stille 0 Regn. Besøgt fru Rheder. 

Helsingør: ”tyk luft og dagsregn” 

  9,4 

4 vnv 2 Solskin og fugtigt vejr. Mette og Jørgen var til Anes bryllup med en brænde-

vinsbrænder. 

Helsingør: ”stille vejr” 

 7,2 

5 v 2 Bestandig regn 

Helsingør: ”stærk blæst” 

  9,5 

6 s 2 Solskin og fugtigt vejr 

Helsingør: ”stærk blæst” 

 9,2 

7 vsv 2 Solskin og fugtigt vejr med kølig blæst 

Helsingør: ”tyk luft” 

  5,7 
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8 nø 2 Koldere luft med nattefrost. Besøgt fru Rheder. 

Helsingør: ”klar luft og godt vejr” 

  1,4 

9 stille 0 Tyk luft og frostvejr. I skolekommissionen. 

Helsingør: ”klar luft og godt vejr” 

  0,9 

10 v 2 Koldt og fugtigt vejr. Besøgt fru Rheder. 

Helsingør: ”stille vejr” 

  6,2 

11 vnv 2 Koldt og fugtigt vejr. Hos Suhms med bl.a. fru Rheder, provst Schiønheyder og 

Pohl. 

Helsingør: ”stille vejr” 

  7,9 

12 vsv 3 Koldt og fugtigt vejr. Om morgenen kom den norske post.   6,4 

13 nø 2 Råt og koldt vejr. Nattefrost. I Helliggejst kirke.   2,2 

14 stille 0 Råt og koldt vejr. Nattefrost. 

Helsingør: ”klar luft” 

  1,9 

15 vnv 2 Råt og koldt vejr. Nattefrost. I skolekommissionen. Besøft fru Rheder. Gude be-

søgte mig. 

Helsingør: ”stille og godt vejr” 

  5,9 

16 nv 1 Tåget vejr. Student Schultz gav mig Christianiæ Physikalske Aarbog 1783.  

Helsingør: ”stille og godt vejr” 

  5,5 

17 nv 3 Tåget og fugtigt vejr. Fru Rheder og fru Schiønheyder besøgte. 

Helsingør: ”stærk blæst” 

  7,7 

18 vnv 2 Tåget og fugtigt vejr. En jøde på 18 år, navnlig Salomon Elkan Wolff, under-

rabinerens søn i Altona, blev døbt i Helliggejst kirke. I societetet, hvor Bugge 

forelæste om måneformørkelsens brug til bestemmelse af længdegrad. Om af-

tenen hos Suhms med bl.a. fru Rheder, Kraft, Horrebow, Bugge og Pohl. 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

  6,8 

19 sv 2 Tåget og fugtigt vejr 

Helsingør: ”klar luft og godt vejr” 

  6,7 

20 sv 1 Mildt og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”stærk blæst” 

  7,4 

21 stille 0 Mildt og fugtigt vejr   6,5 
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Helsingør: ”tyk luft, stille vejr og tåge” 

22 stille 0 Mildt og fugtigt vejr. Spist til middag hos fru Rheder med bl.a. fru Jansson, 

Bülow, Suhm, Obelitz, Schiønheyder, Bekker, Kaalund og frue, Bartholin og 

Pohl. 

Helsingør: ”tyk luft og regnvejr” 

  5,8 

23 vsv 1 Regn og blæst. I skolekommissionen. 

Helsingør: ”stærk blæst” 

  3,4 

24 vnv 1 Frostvejr. I skolekommissionen. 

Helsingør: ”stærk blæst” 

  2,4 

25 vsv 2 Fugtigt vejr. Om aftenen hos Suhms med bl. a. fru Rheder, Bugge og Pohl. 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

  4,8 

26 vsv 2 Fugtigt vejr 

Helsingør: ”tyk luft og stille vejr” 

  3,9 

27 s 2 Stærkt regnvejr. Udlæst les Confessions af J.J. Rousseau. Et ligeså besynderligt 

skrift som forfatteren selv. Men det gør mig ondt, at jeg ikke deri har læst så 

gode tanker om ham, som jeg havde ønsket. Jeg synes ikke, at han har gjort en 

eneste god eller ædel gerning, men derimod mange slette. Erkendtlighed har 

aldrig været hans dyd, og aldrig har han våget over sig selv. Det er snarere laster 

end skrøbeligheder, der har behersket ham. 

Helsingør: ”hård blæst med tyk luft og regnvejr” 

  5,2 

28 v 3 Fugtigt vejr 

Helsingør: ”klar luft og stille vejr” 

  5,3 

29 vsv 2 Regn og blæst. Om aftenen nordlys.   5,0 

30 sv 3 Fugtigt og koldt vejr. I skolekommissionen. I de underste værelser hos madam 

Møller var et fordægtigt bal i nat indtil kl. 4. 

  4,7 

 

 

November 1785 

Temperatur: 5,8 gr. C 

Tryk: --- 
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 vind 

kl.12 

vind-

styrke 

kl.12 

0-4 

 

December 1785 

Vejrlig observationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet på baggrund af observationer fra observatoriet 

på Rundetårn. De fremkomne tal er omregnet videre til hele Danmark efter 

omregningstabellerne i bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”.  

Vindobservationerne er fra København og foretaget kl. 12. Vindstyrken er an-

givet inden for intervallet 0-4. 

Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog. 

temp. 

1 ø 2 Fugtigt vejr. I skolekommissionen. Den unge Egerod besøgte og talte om ballet.   4,1 

2 vsv 2 Koldt og fugtigt. Etatsråd Voltelen besøgte og sagde, at Breuer bliver søgt af 

Eickstedt for aktier, som han ikke har betalt og ikke kan skaffe tilbage. Bugge 

oplæste smukke astronomiske og meteorologiske observationer af Ginge, mis-

sionær ved kolonien Godthåb på Grønland.  

  3,3 

3 ssø 2 Kold blæst og et stænk sne   2,7 

4 sv 1 Koldt, råt og tåget vejr. I Helliggejst kirke.   4,7 

5 stille 0 Koldt, råt og tåget vejr. Egede viste mig begyndelsen af den grønlandske over-

sættelse af Th. á Kempis og kort over Grønland. 

  5,2 

6 stille 0 Koldt, råt og tåget vejr. Fru Rheder besøgte mig. 

Helsingør: ”stærk blæst” 

  3,8 

7 sø 2 Kold vind og frost. Om aftenen hos fru Rheders. 

Helsingør: ”tyk luft” 

  3,6 

8 ssø 2 Kold vind og frost. I skolekommissionen.   3,3 

9 sø 2 Kold vind og frost   2,6 

10 ø 2 Kold vind og frost   1,3 

11 ø 2 Tyk og rå luft og barfrost, siden sne. Den 20. november var der en skrækkelig 

orkan i Bergen, som dér er usædvanligt. 

Klemensker: ”den 9., 10. og 11. december kom her frost og lidt sne og en be-

standig østenvind, hvor vinden i de foregående måneder oktober og november 

mest havde været i nordvest og vest” 

  0,8 

12 sø 2 Tyk og rå luft    3,1 
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13 sø 2 Tyk og rå luft 

Helsingør: ”tyk luft, regnvejr og stærk blæst” 

  4,2 

14 sø 1 Tyk og fugtig luft. Den hamborgske post kom først i morges. 

Helsingør: ”tyk luft, regn og stille vejr” 

  5,1 

15 sø 1 Tyk og fugtig luft. I skolekommissionen. 

Helsingør: ”tyk luft, regn og stille vejr” 

  4,0 

16 øsø 1 Tyk og fugtig luft. Magister Nyrup gav mig sin disputats.   4,3 

17 sø 2 Tyk og fugtig luft, tegn til frost 

Klemensker: ”der kom et godt tøvejr” 

  2,6 

18 øsø 3 Skarp frost og blæst. Jørgen giver sig ud i et blodigt og uforskyldt skænderi med 

Ane. Gud hjælpe mig til husfred. 

Klemensker: ” her kom stærk frost, så vinduerne i stuen var frosne” 

-0,7 

19 sø 2 Skarp frost og blæst -1,7 

20 ssø 2 Frost og solskin -0,2 

21 sø 1 Frost og klart vejr. I skolekommionen. -1,3 

22 ø 2 Frost og klart vejr. I skolekommissionen. -1,4 

23 ø 1 Frost og snefald 

Helsingør: ”klar luft og stærk frost” 

-1,2 

24 sø 2 Stærk blæst 

Helsingør: ”klar frost” 

Klemensker: ”juleaften og julenat blæste det noget fra øst, og det var temmelig 

frost og overskyet, men der faldt ingen sne” 

-1,8 

25 øsø 3 Blæst og snefald. I Helliggejst kirke. Min hane galer altid om morgenen mellem 

20 og 30 gal ad gangen. Middeltallet er måske 24. 

Helsingør: ”klar frost” 

Klemensker: ”det var fortsat koldt med østenblæst, og om aftenen faldt der lidt 

sne” 

-1,6 

26 ø 2 Blæst og snefald. I Helliggejst kirke. 

Klemensker: ”samme vejr, dog ikke slet så koldt i luften” 

-1,6 

27 stille 0 Blæst og snefald -0,9 
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Helsingør: ”stærk frost” 

28 v 2 Frost og stille. I skolekommissionen. 

Klemensker: ”i dag gik vinden i vest, sydvest og nordvest, efter at den i 4-5 

uger bestandig havde været i øst og sydøst” 

-1,8 

29 nø 2 Frost og stille med snefald 

Klemensker: ”her var ikke synderligt med sne førend den 29. og 30. december, 

hvor der kom nogen sne” 

-5,7 

30 v 1 Frost og stille med snefald -8,1 

31 øsø 1 Frost og stille med snefald 

Helsingør: ”klar luft” 

-4,4 

 

 

December 1785 

Temperatur: 0,8 gr. C 

Tryk: --- 

 


