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Kære Jens 
Vi har modtaget din ansøgning om antagelse af vedhæftede disputats med bilag, til forsvar for den filosofiske 
doktorgrad. Disputatsen har været sendt til prækvalificering på det Humanistiske fakultet. Via Saxo-instituttet er 
der foretaget en prækvalificerende vurdering af Jens Ernholtz doktorafhandling Vejrets indflydelse på 
høstudbyttet i Danmark i 1700-tallet. 
Fakultetet finder på baggrund af denne vurdering ikke at kunne tage doktorafhandlingen til bedømmelse. 
Begrundelsen er, at det desværre er åbenbart, at doktorgraden under hensyn til afhandlingens form eller indhold 
ikke kan tildeles (jfr. bekendtgørelse om doktorgrader § 4, stk. 2). 
Den nærmere begrundelse herfor er, at der nok er tale om et særdeles omfattende og grundigt kildearbejde, som 
har frembragt interessante tidsserier over vejrudviklingen i 1700-tallets Danmark, men at dette ikke opvejes af 
manuskriptets mangler: 

•  Forfatteren foretager ingen placering af afhandlingen i forhold til den foreliggende righoldige 
internationale forskning i Den Lille Istids vejrudvikling og den tilsvarende danske forskning i 
høstudbytter, kornpriser osv i 1700-tallet. I det hele taget ses denne litteratur hverken konsulteret eller 
benyttet, idet alle tekster i litteraturlisten har kildefunktion. 

•  Præsentationen af metoder til normalisering af data og disses geografiske og kronologiske 
repræsentativitet er yderst kortfattet, og der findes ingen kritiske reflektioner over dem. 

•  Endelig kunne kildematerialet med henhold til høstudbytter, som er meget smalt, have været udvidet 
betydeligt med inddragelse af den eksisterende landbohistoriske litteratur om perioden. 

Prækvalifikationen har været forelagt det Akademiske Råd på det humanistiske fakultet der har besluttet ikke at 
antage din afhandling til bedømmelse. 
 
 
Resume af doktordisputatsen 
 
Disputatsen ”Vejrets indflydelse på høstudbyttet i Danmark i 1700-tallet” vedrører en undersøgelse af, hvilken 
indflydelse vejret havde på høstudbyttet og dermed kornpriserne og livsbetingelserne i Danmark i 1700-tallet. 
Inspiration til afhandlingen har jeg fået fra min egen dårlige høst som landmand i 1987. Jeg søgte tilbage i tiden 
for at se, hvordan man klarede lignende høsttabssituationer i fortiden. Da jeg nåede til ca. år 1800, forelå der ikke 
vejroptegnelser udover på kildeniveau, ligeledes forelå der ikke høstopgørelser for de enkelte år uden på 
kildeniveau. Det har derfor været nødvendigt at opdyrke et helt nyt felt inden for den gren af historievidenskaben, 
der vedrører landbohistorien.  
Det har således været nødvendigt at udarbejde en analyse af vejrudviklingen, hvilket er sket og gengivet i de 22 
bøger om vejret 1703-1800, som jeg har udgivet fra 2012-20. Disse vil i øvrigt kunne læses på 
www.danmarksklima.dk. Kilderne hertil kan findes i de omtalte bøger, idet det her er oplyst, hvilken kilde, især 
skibsjournaler fra skibe i det vestlige Øresund, der er anvendt i de enkelte døgns vagtperioder. 
Høstudbytterne i 2. halvdel af 1700-tallet er fundet i de to udgivne bondedagbøger fra hertugdømmet Slesvig: 
Anders Pedersens dagbog fra Ørsted ved Vojens og Peder Thomsens dagbog fra Elsmark på Als. Disse dagbøger 
er suppleret med optegnelser fra Elstrup (på Als) af Christian Hansen og de ikke udgivne vejr- og 
landbrugsmæssige optegnelser af Bolle Willum Luxdorph fra Nærum, begge læst på Rigsarkivet, samt de udgivne 
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dagbøger af Christen Andersen fra Nr. Tulstrup (ved Viborg), af Lars Nielsen fra Stavnsholt (ved Farum), af 
Morten Pedersen fra Klemensker (på Bornholm) og af Anders Andersen fra Holevad (på Vestfyn). 
Det påvises i afhandlingen, at variationen i temperatur og solskin ikke spiller nogen væsentlig rolle for 
høstudbyttet, dog kan vintertemperaturen i sjældne tilfælde spille en rolle for høstudbyttet af rug. 
Den store variant er derimod nedbøren og fordelingen af nedbørsdøgn i vækstsæsonen maj - juni, i sæsonen for 
høhøst i juli og i kornhøstsæsonen i august (i Ørsted dog mest i september). 
Hvis man definerer månedsnedbør < 25 mm/ np og > 100 mm/np i maj og juni (altså i vækstsæsonen) som kritisk 
og > 100 mm/np i juli (høhøst) og i august (kornhøst) får man i perioderne 1711- 40 28 kritiske måneder, 1741-70 
41 kritiske måneder og 1771-1800 25 kritiske måneder. Disse tal skal sammenholdes med, at der i perioden 1961-
90 kun var 16 og i perioden 1991-2020 kun var 19 kritiske måneder. Det ses således, at de vejrmæssige 
betingelser for at drive landbrug var sværere i 1700-tallet end nu. De teknisk svage 1700-tals bønder var således 
oveni hæmmet af et ugunstigt klima. 
Dertil kommer, at den dyrkningsmæssige kapacitet var meget ringere i form af meget dårligere teknologi: 
hjulplove med 1 plovskær og okse-/hestetrukken trækkraft over for nutidens 10 furede vendeplove med 
jordpakkere og traktortrækkraft, bedre harve- og såredskaber (i 1700-tallet manglede redskabet helt, man 
håndsåede) og især bedre høstredskaber og teknikker segl, le og plejl overfor mejetærsker og tørringsanlæg. Hertil 
kommer vor tids vandingsanlæg og kemiske ukrudtsbekæmpelse. Ligeledes var dræningen af jorden og jordens 
gødningstilstand meget ringere i 1700-tallet. Kornhøstudbyttet nåede derved sjældent over 4 fold mod vore dages 
foldudbytte, som for det meste er 10-gange højere.  
Den humane ernæring var endvidere netop anlagt på vegetabilsk føde især i form af brød baseret på den 
besværlige afgrøde rug og grød i form af byg- og boghvedegrød. Heroverfor står den meget mere på kød baserede 
og i øvrigt meget mere varierede ernæring i dag. 
I afhandlingen tages udgangspunkt i de enkelte vækst- og høstsæsoners vejr og udbytte, og derved påvises vejrets 
helt afgørende betydning. 
Menneskene havde nærmest indstillet sig på, at selv om man lagde al sin landbrugsfaglige viden, teknologiske 
formåen og arbejdskraft i det årlige høstprojekt, så var det til syvende og sidst vejret, der styrede udbyttet og 
derved afgjorde om mundene skulle være mættede eller sultende. 
Det værste scenarie var forårstørke, men også regntid i høsten kunne være katastrofal. Som det fremgår af 
afhandlingen var der i 2. halvdel af 1700-tallet især to meget kritiske perioder, hvor høsten slog fejl i en årrække, 
årene 1768-72 og 1782-86. Den første skyldtes flere ting, men især regn i høsten og regn ved tiden for rugens 
etablering, den anden kritiske periode skyldtes især ringe nedbør (tørke) i væksttiden. 
Herredømmet over vejret lå både i 1700-tallet og i vor tid uden for menneskets formåen. Men den vejrmæssige 
produktionsbetingelse gjaldt både dengang og nu. Vækstsæsonen skulle udnyttes, ligegyldigt hvordan 
vejrudsigten ville være. I 1700-tallet mente man, at det var Gud, der styrede vejret, og derved kunne belønne eller 
straffe menneskene. I 1773 holdt man således takkegudstjeneste for, at Gud havde givet et frugtbart høstår efter 
nogle magre og dyre år. 
Landmandens strategi var derfor defensiv. Det gjaldt for alt i verden om ikke at lide høsttab. Landmanden havde 
ikke vor tids sikrede indkomstmæssige bund i form af EU- ha-støtte og statslige høsttabshjælpepakker at falde 
tilbage på. Derfor drejede strategien sig om at indhøste, hvad der dækkede næste års udsæd, gårdens husholdning, 
jordleje og skatter til konge og præst. En større satsning var for vovelig og måske heller ikke mulig. Landmandens 
indstilling blev således temmelig resignerende og ikke befordrende for økonomisk ekspansion. 
Afhandlingen indeholder en for hvert år vejrmæssig teoretisk gennemgang af udbyttebetingelserne som 
sammenholdes med det faktisk konstatererede udbytte. Det er dog kun for 2. halvdel af 1700-tallet, at man kan 
sammenholde den vejrmæssige teori med det faktisk konstaterede udbytte, fordi der før ca. 1740 ikke findes 
udgivne høstresultater. 
Afhandlingen viser, at udviklingen i høstudbyttet fra ca. 1750-90 faktisk faldt i Ørsted, mens det i Elsmark 
forblev uændret dog med store udsving mellem de enkelte år. Høstudbytterne er sammenholdt med de på stedet 
gældende kornpriser og det påvises, at de lokale kornpriser ikke udviser en generel stigning over tid, men blot 
varierer med høstresultaterne. Overordnet set er der således tale om en stagnation i landbruget i 2. halvdel af 
1700-tallet. Fordelene ved landboreformerne hører således en langt senere tid til. En tid, hvor den vegetabilske 
produktion blev lagt på foderkorn og hvor den humane ernæring blev flyttet fra vegetabilsk føde til animalsk føde.   
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Indledning 

Afhandlingen behandler to emner: 

I) Vejrets påvirkning af høstudbytte/kornpriser 1740-1800. Konklusion: Da parametrene - landbrugsfaglig 
viden, teknologi i form af landbrugsmaskiner og arbejdsindsats var konstante, var det vejrets 
omskiftelighed, der var den afgørende faktor for høstudbytterne og deraf følgende kornpriser. Teoretisk 
kritisk vejrlig påvises i afhandlingen fra 1703-1800. Høstudbyttet i Ørsted ved Vojens i Sønderjylland er 
beskrevet i dagbøger fra ca. 1750-1800 (i opgjort høstudbytte fra 1759-1789). Kornpriserne på rug og byg 
er beskrevet fra ca. 1740 -1800. Ligeledes er høstudbyttet i samme periode beskrevet i dagbøger fra 
Elsmark på det nordlige Als. Disse høstudbytter er udbygget med oplysninger fra bl.a. Klemensker på 
Bornholm. 

Til grund for afhandlingen ligger mine 22 bøger om vejret i Danmark i 1700-tallet: 

1) Lang vinter, men ingen såkaldt lille istid - analyse af vejret i Danmark 1703-10 baseret på logbøger fra 
orlogsskibe i det vestlige Øresund (med tillæg om livet på Bornholm i gamle dage) (2020) 

2)  Krig, pest og dårligt vejr - analyse af vejret i Danmark 1711-18 baseret på logbøger fra 
orlogsskibe/vagtskibe i det vestlige Øresund (med tillæg om livet i gamle dage på Stevns og Bornholm) 
Bd. 1 (2017) og 

3)  Bd. 2 (2018) 

4) Fredsvejr - analyse af vejret i Danmark 1719-26 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund 
(2014) 

5) Tørrende østenvind - analyse af vejret i Danmark 1727-34 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige 
Øresund (2013) 

6) Vinteren man ikke kunne glemme - analyse af vejret i Danmark 1735-42 baseret på logbøger fra vagtskibe 
i det vestlige Storebælt og det vestlige Øresund (2012) 

7) Regnsommer - analyse af vejret i Danmark 1743-50 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige 
Øresund (2012) 

8) Sommeren der udeblev - analyse af vejret i Danmark 1751-55 baseret på logbøger fra vagtskibe i det 
vestlige Øresund (2013) 

9) Sommervarme - analyse af vejret i Danmark 1756-60 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige 
Øresund (2014) 

10) Stormflod - analyse af vejret i Danmark 1761-65 baseret på Bolle Willum Luxdorphs dagbøger (2012) 

11) Stormår - analyse af vejret i Danmark 1766-70 baseret på Bolle Willum Luxdorphs dagbøger (2013) 

12) Novembervinteren - analyse af vejret i Danmark 1771-75 baseret på Bolle Willum Luxdorphs dagbøger 
(2013) 
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13) Vinterkulde og sommertørke - analyse af vejret i Danmark 1776-80 baseret på Bolle Willum Luxdorphs 
dagbøger (2014) 

14) Under vulkanens indflydelse - analyse af vejret i Danmark 1781-85 baseret på Bolle Willum Luxdorphs 
dagbøger (2013) 

15) Fimbulvinter og revolutionssommer - analyse af vejret i Danmark 1786-90 baseret på Bolle Willum 
Luxdorphs dagbøger og logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund (2013) 

16) De varme år - analyse af vejret i Danmark 1791-95 baseret på bondedagbøger og logbøger fra vagtskibe i 
det vestlige Øresund (2015) 

17) Da århundredet frøs fast - analyse af vejret i Danmark 1796-1800 baseret på logbøger fra vagtskibe i det 
vestlige Øresund (med tillæg om nedbøren i Danmark 1721-1800 m.m.) 

18) Statistisk oversigt - over vejret i Danmark 1720-1800 (2014) 

19) Sommer i Danmark 1751-1800 - analyse af sommervejret i Danmark 1751-1800 baseret på logbøger fra 
vagtskibe i det vestlige Øresund (2012) 

20) Efterår i Danmark 1751-1800 - analyse af efterårsvejret i Danmark 1751-1800 baseret på logbøger fra 
vagtskibe i det vestlige Øresund (2012) 

21) Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800 (2012) 

22) Bidrag til klimaet i Danmark i 1700-tallet (2020) 

Klimaet i 1700-tallet bygger på de enkelte vejrlig time for time, dag for dag, måned for måned og år for år 
gennem 1700-tallet. Høstresultatet bygger tilsvarende på de enkelte høstresultater år for år for de forskellige 
kornsorter rug, byg, havre, hvede samt boghvede og for høudbyttet. Der er kun foretaget en opgørelse pr. år, idet 
det ikke er muligt at foretage en opgørelse pr. århundrede og selv om det havde været muligt, ville det ikke give 
noget billede af, hvorledes befolkningen klarede sig igennem. Man var alt for afhængig af akutte vejrbegiven-
heder som forårstørke og regn i høstens tid. For tiden 1703-ca.1750 mangler oplysninger om høstresultat og der er 
derfor alene fremlagt teoretiske betragtninger om, hvorledes vejrliget kunne have indvirket. For tiden efter ca. 
1750 og frem til år 1800 foreligger der oplysninger om de faktiske høstudbytter, der derfor kan sammenholdes 
med teoretiske betragtninger om, hvorledes vejrliget kan have indvirket. 

 

Ernæringen i 1700-tallet 

Brød og grød: 

1700-tallets Danmark var næsten udelukkende afhængig af høstudbyttet i Danmark for at landets befolkning 
kunne overleve: Ifølge Else-Marie Boyhus s. 78-79 i Nationalmuseets ”På herrens mark. Stavnsbundet eller fri” 
(uden årstal) var bondens føde helt afhængig af kornproduktionen ” På landet fik man fem måltider om dagen: 
Morgenmad (davre), mellemmad, middag, mellemmad og aftensmad (nadver). I nogle egne sparede man det 
første mellemmåltid i vinter-halvåret. De kraftigste måltider var morgenmad og middagsmaden, og det er jo 
karakteristisk for et samfund med hårdt fysisk arbejde. Og af samme grund var middagsmaden om søndagen ofte 
lettere end på arbejdsdage, og portionerne og proteinindholdet øgedes i perioder med ekstra hårdt arbejde f.eks. i 
høsten. 

Der er selvfølgelig en del variationer i kostvanerne i landets forskellige egne, men fælles for hele landet var, at 
man så godt som udelukkende spiste det, man selv kunne frembringe. Gryn var således byggryn eller 
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boghvedegryn, og ikke som senere risengryn. Brød blev bagt af rug, og slog den ikke til, blev der blandet op med 
bygmel og ærtemel. I egne med relativt mange køer som f.eks. Østjylland og Fyn var der mange mælkeretter, 
mens retter af øl og brød og større forbrug af flæsk karakteriserer de udpræget kornproducerende egne som f.eks. 
Lolland-Falster. I egne med adgang til fisk, indgik frisk og tørret fisk i den daglige husholdning og erstattede her 
delvist flæsk og andet kød. Men hvor fisk udgjorde ”sulet” var forbruget af brød større, fordi fisk ikke mætter på 
samme måde som flæsk. Normalt blev der ikke transporteret fødevarer over store afstande, således som vi er vant 
til i dag. Dog fik mere velstående egne som f.eks. Lolland deres uundværlige saltsild fra Nordjylland, og på disse 
kanter indgik den norske klipfisk i ugemenuen. I andre egne var klipfisken festmad.  

Morgenmaden bestod i det østlige Danmark af kogt eller ristet saltsild, brød og øllebrød. Det blev også serveret i 
Himmerland og egnene omkring Limfjorden. I Østjylland og Fyn serveredes oftere kold grød med mælk og 
derefter smørrebrød; om vinteren, hvor der ikke var så meget mælk, erstattet af øllebrød og brød med saltsild eller 
flæsk. 

Mellemmad var brød med fedt, ofte med kødpålæg eller ost. I sommerhalvåret brugtes bl.a. på Fyn frisk ost, den 
såkaldte skørost, undertiden blev den røget. Skørost var populær, og den blev også serveret rørt op i mælk som en 
middagsret. 

Middagsmaden var dagens hovedmåltid. Den bestod af to retter: søbemad og så enten kød, flæsk eller fisk med 
brød og dyppelse. Sødemaden kunne være grød, vælling, suppe kogt på saltet eller fersk kød eller i de fattige egne 
blot på ister (det fedt der sidder omkring indvoldene), ærter eller søbekål, dvs. grønkål eller hvidkål kogt og 
serveret med madfedt. Variationer især om sommeren kunne være tykmælk, ostesøbe eller ølsøbe med mælk i. I 
nogle egne før og i andre egne efter søbemaden blev der serveret ”sul” og det kunne være kogt eller stegt flæsk, 
kogt kød fra suppen, fisk og i slagtetiden finker, pølser eller fersk kød. 

Aftensmaden, nadveren, blev serveret umiddelbart før sengetid. Det var også et varmt måltid, men lettere end 
middagsmaden. Ofte var det grød med mælk eller øl til samt smørrebrød….  

Kornet spillede en stor rolle, som brødkorn især rugen, og byggen dels til gryn og dels til malt til ølbrygningen”. 

 

II) Klimaet som en historisk disciplin under landbohistorie. Tillægget i Bd. 2 indeholder en systematisk 
gennemgang af vejrudviklingen 1703-1800 næsten time for time. Af tabellen på s. 8 fremgår det, at 
den årlige gennemsnitstemperatur 1703-1800 skønnes at have været 7,64 gr. C, mens den 1901-2000 
var 7,78 gr. C. Gennemsnitstemperaturen i januar 1703-1800 skønnes at have været - 0,6 gr. C mod 0,3 
gr. C i 1901-2000, gennemsnitstemperaturen i juli 1703-1800 skønnes at have været 16,6 gr. C mod 
16,1 gr. C. i 1901-2000. Konklusion: Den såkaldt lille istid kan ikke påvises i Danmark i perioden 
1703-1800. Livet i Danmark foregik altså i 1700-tallet under samme temperaturmæssige forhold som i 
1900-tallet.  

Der foreligger observationer fra orlogsskibe i det vestlige Øresund for de måneder, hvor der kunne sejles fra 1703, 
1706-34, 1737-61, nogle måneder i 1764, 1770, 1773, 1777 og 1784. Årene 1780 og 1781, 1787-90 og 1793-
1800. Der foreligger endvidere observationer fra Storebælt fra årene 1735 og 1736.  

Observationerne for vindretning følger vore dages beskrivelser. Vindstyrken er angivet efter sejlføring, disse 
oplysninger har jeg omregnet til Beaufort-skalaen 0-12, bramsejlskuling er således sat til vindstyrke 4.  

Skydækket er skønnet ud fra opgivelserne på en skala fra 0-8, ud fra hvor stor en del af himlen, der var dækket af 
skyer. 
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Observationerne vedrørende nedbør er omregnet til nedbørpoints, med udgangspunkt i, at regn angivet inden for 
en 4 timers periode sættes til 2 nedbørpoints, finregn til ½ nedbørpoint. De døgn, hvor der ikke er observeret 
nedbør (de fleste) sættes til 0 nedbørpoint. Hvis der er angivet stærk regn eller tordenregn er antal nedbørpoints 
ansat efter en konkret vurdering. Værdien nedbørspoints kan ikke helt sættes lig med værdien i mm. Antal 
nedbørsdøgn vil derimod svare til moderne optællinger. 

Temperaturmålinger i fri luft i København findes bevaret fra 1768-76, 1782-88 og 1798-1800. Disse temperaturer 
har Willaume-Jantzen i 1896 omregnet til, hvorledes de ville have været, hvis målingerne var foretaget ved 
Landbohøjskolen på Frederiksberg. Willaume-Jantzens resultater har jeg omregnet til hele Danmark (minus 
Sønderjylland) ud fra afvigelserne fra hele Danmark (minus Sønderjylland) i tidsrummet 1877-95. 
Middeltemperaturen 1786-1800 følger dog mine egne beregninger, jfr. bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 
1786-1800” (2012). 

  

Observationerne fra 1751-67 er ikke foretaget i fri luft, men dog i et ikke opvarmet rum med fri lufttilstrømning. 
Disse målinger har jeg ikke anvendt direkte, men temperaturudviklingen er anvendt ved mine skøn. For årene 
1789-1800 har jeg beregnet døgntemperaturen ud fra de daglige meddelelser om temperaturen på Rundetårn i 
Berlingske Tidende. For årene 1703-50 og 1777-81 bygger mine resultater på skøn ud fra de i øvrigt tilgængelige 
oplysninger om vejret i skibsjournalerne m.m. For årene 1704 og 1705 er der ikke bevaret skibsjournaler og 
skønnet er alene foretaget ud fra oplysningerne i Klingenbergs havejournaler. 

 
 
Indhold:  
 
A: Vejrparametre 
 

1. Temperatur (opgjort i gr. C) 
2. Solskin (opgjort i skydække 0-8) 
3. Nedbør (opgjort i nedbørpoints) 
4. Nedbørsdøgn (opgjort i døgn med nedbørpoints > 0) 

 
B: Vejrmæssigt kritiske måneder sammenholdt med observeret planteudbytte omtalt i dagbøger 
m.m. 
 
C: Tabeller og grafer over høstudbytte og prisen på rug. 
 
D: Konklusion. 

 
Dokumentation vedrørende vejret: 

 
Tillæg. Bd. 2. Klimaet i Danmark i 1700-tallet. Gennemgang af vejret måned for måned 1703-
1800 (fra uddrag af de 22 bøger nævnt i indledningen). 
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A: 
 

1. Temperatur 
Temperaturerne for Danmark er skøn, som jeg har foretaget på grundlag af vejroplysningerne i de bevarede  
Rundetårnsmålinger, skibsjournaler, Luxdorphs dagbøger, Klingenbergs havejournaler og på grundlag af 
Speerschneiders oplysninger om vintrene. Kildehenvisningerne findes i de nævnte 22 bøger og i litteratur- og 
kildelisten. 
 
Temperaturen i Danmark 1703-20  (°C) 
 
 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 
1703 -1  0  0 5 12 14 15 15 13   8 5  3 7,4 
1704 -1 -1  3 4   8 13 15 16 12   9 5  2 7,1 
1705  1 -2  3 6   8 14 15 16 13   9 6  3 7,7 
1706 -3 -1  3 7 11 15 14 15 13   9 6  3 7,7 
1707  0  0  2 6 12 16 16 15 14 10 6 -2 7,9 
1708 -2  0  0 4   9 12 13 16 13   5 6  0 6,3 
1709 -5 -2 -1 4   9 14 16 16 13   9 6  2 6,8 
1710  0 -1  2 4 10 13 15 16 13 10 6  4 7,7 
1711 -1 -4  2 6 11 18 17 17 13 10 6  4 8,3 
1712 -3 -1  0 5 12 18 17 16 13 10 6  2 7,9 
1713  0  3  1 4 10 15 15 15 14   9 4  2 7,7 
1714  0  0  0 4   9 16 19 15 12   9 7  1 7,7 
1715  0  1  1 4 10 14 16 12 13 12 6  1 7,5 
1716 -4  0  1 5 10 12 14 13 12   9 5  1 6,5 
1717  1 -3 -2 4 11 14 16 18 14   9 5  2 7,4 
1718  0  1  1 4 12 14 16 18 18 11 6  3 8,7 
1719 -2 -2  1 4 11 17 20 16 14   8 6  1 7,8 
1720  0  0  0 5 10 14 16 16 12   9 5  2 7,4 
gen -1,1 -0,7 0,9 4,7 10,3 14,6 15,8 15,6 13,3   9,2 5,7  1,9 7,53 

 
 
Temperaturen i Danmark 1721-50  (°C) 
 
 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 
1721  2 -3 -1 6   9 16 17 17 12   9 6  1 7,6 
1722  3  3  1 4   9 13 15 13 13   9 7  1 7,6 
1723 -1  1  3 6 10 16 15 15 12 11 5  4 8,1 
1724  5  2  1 4   8 16 13 14 12 10 5  0 7,5 
1725  2  0  0 6 10 11 13 16 12 10 6  2 7,3 
1726 -4 -2  0 6 13 17 14 14 13 10 4 -1 7,0 
1727  0 -2 -1 6 13 15 16 18 14 12 6  3 8,3 
1728 -1 -1  2 4 11 12 15 14 12   8 5 -2 6,6 
1729 -3 -1  1 4 10 14 17 16 14 11 7  2 7,7 
1730  1  1 -2 4 12 15 17 16 13   9 7  2 7,9 
1731 -1 -1  0 4   9 15 14 18 13   9 6  2 7,3 
1732 -2  2  2 4 10 14 16 15 12 10 5 -1 7,3 
1733  3  3  2 6 11 16 19 16 12   9 7  5 9,1 
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1734  1  4  2 7 11 17 19 17 14   8 3  1 8,7 
1735  2  0  2 6   9 15 16 17 13   9 6  1 8,0 
1736  0 -1  0 5 11 16 18 15 11 10 6  5 8,0 
1737  3  2  2 3 11 15 17 14 14    9 3  3 8,0 
1738  1  1  3 7 11 14 15 14 13   9 4  3 7,9 
1739 -2  0  2 7 13 17 18 16 13   6 3  2 7,9 
1740 -7 -6 -1 4   9 15 16 17 13   7 4  1 6,0 
1741 -2 -1  1 3   7 12 18 16 15   9 5  0 6,9 
1742 -2  1  2 4   9 13 15 16 13 11 5 -1 7,2 
1743 -3  2  3 6 11 16 18 18 14   8 6  3 8,5 
1744  0  0  2 6 10 13 16 15 13   8 7  2 7,7 
1745 -2 -3 -2 5   9 16 16 16 15 11 4  1 7,2 
1746 -1 -1 -1 4 13 14 15 14 12 11 3  4 7,3 
1747  0  2 -1 4 10 14 15 16 13 10 6  3 7,7 
1748  0 -1 -1 4 12 17 18 18 14   9 4  4 8,2 
1749  1 -1  2 5 12 13 16 16 13 10 6  4 8,1 
1750  4  3  4 6 10 13 16 14 14   8 3  1 8,0 
gen -0,1 0,1 0,9 5,0 10,4 14,7 16,1 15,7 13,0 9.3 5,1 1,8 7,69 

 
 
 
 
Temperaturen i Danmark 1751-80  (°C) 
 
 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 
1751 -1,4 -2,7  2,1 4,3   8,6 13,1 15,0 16,8 12,8   9,5  2,9  0,9 6,8 
1752 -1,1 -1,2  3,5 5,4   9,8 14,7 18,4 19,2 14,4 10,1  5,5  1,6 8,4 
1753 -0,7 -0,2  3,4 5,8   9,9 15,1 16,1 15,0 13,8 10,9  3,4 -1,1 7,6 
1754 -0,4 -1,6 -1,5 2,9 10,4 12,5 12,8 13,7 11,2   9,7  4,4  1,4 6,3 
1755 -2,5 -4,8 -1,0 4,8   9,1 14,5 15,5 13,2 10,7   8,3  3,0  1,3 6,0 
1756  1,6   1,7  2,0 1,3   6,7 13,9 17,1 15,4 13,4   8,8   3,0  1,5 7,2 
1757 -2,0 -0,4  0,1 4,8   9,0 16,9 20,7 17,0 13,5   5,6  4,4  0,4 7,5 
1758 -4,2 -2,8  0,3 3,0 11,7 13,9 14,8 16,5 12,6   7,5  4,8  1,5 6,7 
1759  2,9   2,9  3,0 5,2   8,7 14,7 17,5 17,1 13,3   9,6  2,6 -0,8 8,1 
1760 -2,6 -0,6  1,0 4,9   9,5 15,2 16,8 15,8 15,4   9,3  4,2  2,2 7,6 
1761  1,8   1,7  4,6 5,4 11,1 15,7 15,1 17,2 15,5   6,9  4,9 -0,3 8,3 
1762  1,6   0,5 -0,5 6,9 11,7 15,6 15,6 13,8 12,8   6,1  3,9  1,7 7,5 
1763 -2,5   0,1  0,9 3,8 10,7 14,1 16,6 16,2 12,8   7,7  3,5  3,5 7,3 
1764  0,9   3,4  2,7 4,5 10,9 12,1 18,9 15,9 11,9   8,0  2,7  0,6 7,7 
1765 -0,2 -1,8  2,4 5,4   9,0 13,2 14,0 15,9 12,6   9,2  5,1  0,8 7,1 
1766 -1,3 -2,1  1,3 5,9 10,2 15,1 16,9 15,4 13,0   8,5  5,3 -0,4 7,3 
1767 -6,0 -0,9  1,2 2,7   8,3 12,1 14,5 15,7 13,7   8,0  5,5  0,2 6,3 
1768 -1,9 -1,0 -0,3 5,4   9,9 14,5 16,5 16,0 12,2   8,6  4,6  3,2 7,3 
1769  1,2   0,2  2,7 5,5 10,0 14,4 16,3 15,3 13,8   6,9  4,0  1,6 7,7 
1770 -0,7   1,3 -2,3 4,2 10,5 14,0 17,0 17,3 15,3 11,0  3,4  2,0 7,8 
1771 -2,5 -3,5 -4,0 1,2 11,2 17,0 16,4 14,3 12,8   9,4  2,5  2,5 6,4 
1772 -2,1 -3,0 -2,2 3,0   8,4 14,4 16,0 16,0 13,8 11,1  6,9  2,7 7,1 
1773  1,2 -1,3  1,4 5,6 11,9 14,4 17,4 17,8 14,5 11,4  5,0  2,2 8,5 
1774 -3,9 -0,3  2,1 6,1 10,7 15,5 16,9 16,0 12,7   8,9 -2,8 -2,2 6,6 
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1775 -1,7   1,4  3,1 5,4 10,7 17,7 18,5 18,9 17,2 10,3  1,5  2,0 8,8 
1776 -7,6   0,7  2,8 6,1   9,7 17,1 19,6 18,5 14,7 10,1  4,9  2,0 8,2 
1777 -2,0 -1,8  0,1 4,4 10,9 13,0 14,4 15,0 11,3   7,7  4,9  1,4 6,6 
1778 -0,8 -1,4  0,7 6,8   9,8 14,6 16,9 16,2 11,5   4,7  4,3  2,2 7,1 
1779  0,4   3,8  3,1 5,4 10,9 16,1 17,5 20,0 14,7   9,8  3,9  1,2 8,9 
1780 -1,0 -1,2  2,2 2,5 10,9 13,5 17,3 20,2 14,2   8,5  3,0  0,4 7,5 
gen -1,2 -0,5 1,2 4,6 10,0 14,6 16,6 16,4 13,4 8,7 3,8 1,2 7,41 

 
 
Temperaturen i Danmark 1751- 80 er for årene 1751-67 og 1777-80 beregnet ud fra egne skønnede tal. For årene 
1768-76 er tallene beregnet ud fra Willaume-Jantzens (1896) tal for temperaturen i København. Willaume-
Jantzens tal stammer fra de oprindelige målinger på Rundetårn (1768-76) omregnet til, hvad målingerne ville 
have været, hvis de var foretaget på Landbohøjskolen på Frederiksberg. Disse tal har jeg omregnet til, hvorledes 
de ville have været, hvis de var foretaget i hele Danmark (minus Sønderjylland) på grundlag af afvigelserne 
mellem temperaturen ved Landbohøjskolen og samtlige målestationer i Danmark (minus Sønderjylland) i 
perioden 1877-95, altså i en periode før Landbohøjskolen kom til at ligge i et stærkt urbaniseret område. 
 
 
 
 
 
Temperaturen (°C) i Danmark 1781-1800 
 
 
 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 
1781 -0,6  0,1  2,2 6,0   9,1 17,1 16,4 17,1 13,9   7,1 4,3 -0,7 7,7 
1782  1,9 -1,5 -0,4 4,3 10,0 15,2 16,8 16,7 15,1   7,8 2,1  1,1 7,4 
1783 -0,1  2,4  0,3 7,6 13,3 18,1 20,5 18,7 15,8 11,5 3,8 -0,1 9,3 
1784 -3,6 -1,5 -2,2 3,2 11,0 15,1 16,3 16,5 14,0   8,2 5,3  0,0 6,9 
1785 -0,4 -3,6 -2,9 3,8   8,9 16,1 16,2 16,1 13,9   9,1 5,8  0,8 7,0 
1786 -0,8 -0,5 -2,9 6,9   9,1 17,0 15,7 16,0 12,1   7,7 0,1  1,2 6,8 
1787  0,0  2,2  3,4 5,0 10,9 14,6 17,0 16,2 14,3 11,0 3,6  1,4 8,3 
1788  1,6 -2,3 -1,0 5,8 12,0 16,8 19,6 16,7 16,0   8,8 4,0 -8,0 7,5 
1789 -6,6  0,4 -6,1 2,9 11,8 16,7 17,8 18,5 15,4 11,3 4,3  5,3 7,7 
1790  2,8  4,6  5,8 2,9 12,0 13,9 15,9 15,4 13,8   8,8 2,7  1,4 8,3 
1791  3,1  2,7  4,4 7,7   9,5 14,1 18,5 17,7 13,3   9,9 4,0  1,0 8,8 
1792 -0,9 -0,4  0,3 7,7   9,6 15,7 19,9 18,1 13,5   7,8 5,5  1,9 8,2 
1793  0,6  2,2  1,5 5,5 11,3 14,5 18,5 17,1 14,0 11,8 6,7  1,5 8,8 
1794  1,7  1,7  5,6 9,2 11,8 16,9 20,6 17,9 14,1 11,0 5,5  0,3 9,7 
1795 -4,0 -2,2 -0,9 7,9   9,8 16,3 17,2 17,0 16,8 12,7 4,0  3,3 8,2 
1796  5,9  2,4  2,3 8,2   9,8 15,1 17,4 19,6 15,9 10,2 3,9 -2,1 9,1 
1797  1,1  3,2  1,5 4,2   8,5 13,1 18,1 18,9 16,1   8,9 3,0  2,2 8,2 
1798  0,3  1,8  1,4 5,3 10,9 17,9 19,6 19,1 15,3 10,6 4,2 -2,1 8,7 
1799 -2,1 -7,2 -2,3 2,9   7,9 14,9 17,7 16,3 14,3   9,9 6,3 -2,5 6,3 
1800 -2,5 -4,2 -3,8 8,3 13,4 12,7 17,2 17,9 15,9 10,6 6,4  2,2 7,9 
gen -0,1  0,0 0,3 5,8 10,5 15,6 17,8 17,4 14,7   9,7 4,3  0,3 8,04 

 
Temperaturen er for året 1781 beregnet ud fra egne skønnede tal. 
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Århundredets temperatur: 
 
 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året 
1703-
1800 

-0,6 -0,2 0,9 5,0 10,3 14,8 16,6 16,2 13,5 9,2 4,6 1,3 7,6 
(7,64) 

1801-
1900 

-0,7 -0,6 1,0 5,0 10,0 14,1 15,8 15,8 12,8 8,5 3,7 0,9 7,2 
(7,20) 

1901-
2000 

 0,3  0,1 2,1 5,9 10,8 14,2 16,1 15,9 12,8 8,7 4,6 1,9 7,8 
(7,78) 

1703-
2000 

-0,3 -0,2 1,3 5,3 10,4 14,4 16,2 16,0 13,0 8,8 4,3 1,4 7,6 
(7,63) 

2001-
2020 

 1,7  1,5 3,4 7,4 11,5 14,8 17,1 17,0 13,9 9,8 6,0 3,2 8,9 
(8,94) 

 
 
 
 
Varmeste måned/år 1703-2020: 
 
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år 
5,9 
1796 

5,5 
1990 

6,1 
1990 
og 
2007 

9,9 
2011 

15,0 
2018 

18,2 
1889 

20,7 
1757 

20,4 
1997 

18,0 
1718 

12,7 
1795 

8,1 
2006 

7,0 
2006 

10,0 
2014 

 
 
Koldeste måned/år 1703-2020: 
 
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år 
-7,6 
1776 

-7,6 
1838 

-6,1 
1789 

1,2 
1771 

6,3 
1867 

10,7 
1923 

11,7 
1840 

12,2 
1864 

10,0 
1877 

4,1 
1840 

-2,8 
1774 

-8,0 
1788 

4,8 
1840 
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Årets middeltemperatur i Stockholm 
 
 

 
 
 
Årets middeltemperatur i Uppsala 
 

 
 
 
De 2 grafer for henholdsvis Stockholm og Uppsala er velvilligst udarbejdet af cand. agro Sven Nilsson, Gentofte, på 
grundlag af beregninger i A. Moberg, H. Bergström, J Ruiz Krigsman og O. Svanered: Daily Air Temperature and Pressure 
Series for Stockholm 1756-1998. Climatic Change 53: 171-212 (2002) og H. Bergström og A. Moberg: Daily Air Temperature 
and Pressure Series for Uppsala 1722-1998. Climatic Change, 53, 213-252 (2002). 

Årets middeltemperatur i Tyskland 1760-2013 (er meddelt mig af professor emeritus, dr. ing Joachim Wernicke), 
der ligeledes ud fra mine data har udarbejdet grafen over årets middeltemperatur i Danmark 1703-2019. 
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Gennemsnitstemperatur for vækstmånederne maj-juni 1703-1800 
 
 
1703 13,0 
1704 10,5 
1705 11,0 
1706 13,0 
1707 14,0 
1708 10,5 
1709 11,5 
1710 11,5 

 
1711 14,5 
1712 15,0 
1713 12,5 
1714 12,5 
1715 12,0 
1716 11,0 
1717 12,5 
1718 13,0 
1719 14,0 
1720 12,0 
1721 12,5 
1722 11,0 
1723 13,0 
1724 12,0 
1725 11,5 
1726 15,0 
1727 14,0 
1728 11,5 
1729 12,0 
1730 13,5 
1731 12,0 
1732 12,0 
1733 13,5 
1734 14,0 
1735 12,0 
1736 13,5 
1737 13,0 
1738 12,5 
1739 15,0 
1740 12,0 
1741   9,5 
1742 11,0 
1743 13,5 
1744 11,5 
1745 12,5 
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1746 13,5 
1747 12,0 
1748 14,5 
1749 12,5 
1750 11,5 

 
 
1751 10,9 
1752 12,3 
1753 12,5 
1754 11,5 
1755 11,8 
1756 10,3 
1757 13,0 
1758 12,8 
1759 11,7 
1760 12,4 
1761 13,4 
1762 13,7 
1763 12,4 
1764 11,5 
1765 11,1 
1766 12,7 
1767 10,2 
1768 12,2 
1769 12,2 
1770 12,3 
1771 14,1 
1772 11,4 
1773 13,2 
1774 13,1 
1775 14,2 
1776 13,4 
1777 12,0 
1778 12,2 
1779 13,5 
1780 12,3 

 
 
1781 13,1 
1782 12,6 
1783 15,7 
1784 13,1 
1785 12,5 
1786 13,1 
1787 12,8 
1788 14,4 
1789 14,3 
1790 13,0 
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1791 11,8 
1792 12,7 
1793 12,9 
1794 14,4 
1795 13,1 
1796 12,5 
1797 10,8 
1798 14,4 
1799 11,4 
1800 13,1 

 
 
Dekadetemperatur 
for maj-juni 

1711-
1800 

1711-20 12,9 
1721-30 12,6 
1731-40 13,0 
1741-50 12,2 
1751-60       11,9 
1761-70 12,2 
1771-80 12,9 
1781-90 13,5 
1791-1800 12,7 

 
 
 
 
 

2. Soltal (opgørelse af skydække og dermed solskin) 
 
Soltallet er angivet i intervallet 0-16. Soltallet er først opgjort for de enkelte måneder: Meget solfattig 
er angivet som 0, solfattig som 1, normal som 2, solrig som 3 og meget solrig som 4, derefter er de 
enkelte måneders soltal lagt sammen til soltal i alt. Soltal 0-3 er angivet i oversigten som meget 
solfattig, 4 og 5 som solfattig, 11-13 som solrig og 14-16 som meget solrig. Soltal 6-10 er således 
karakteriserede som inden for det normale. 
 
I nedenstående tabel er årene 1719-1800 fra bogen ”Statistisk oversigt over vejret i Danmark 1720-
1800” og årene 1711-18 fra bogen ”Krig, pest og dårligt vejr”, bd. 2. 
 

Sol og Sommer ved Øresund 

 maj juni juli august  soltal 
ialt 

oversigt 

1711 normal meget 
solrig 

normal normal 10  

1712 meget 
solrig 

meget 
solrig 

meget 
solrig 

meget 
solfattig* 

12 solrig 

1713 meget 
solrig 

solrig solfattig solfattig   9  
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1714 normal meget 
solrig 

meget 
solrig 

normal 12 solrig 

1715 solrig normal normal meget 
solfattig*  

  7  

1716 solrig meget 
solfattig 

meget 
solfattig 

meget 
solfattig 

  3 meget 
solfattig 

1717 normal normal normal meget 
solrig 

10  

1718 normal normal solrig meget 
solrig 

11 solrig 

1719 solrig meget 
solrig 

meget 
solrig 

normal 13 solrig 

1720 solrig* normal solrig normal 10  
*en del af observationerne er ikke fra det vestlige Øresund eller ikke hele måneder. 

 maj juni juli august  soltal oversigt 
1721 normal* normal* solrig solrig 10  
1722 normal normal normal meget 

solfattig 
  6  

1723 normal normal solfattig normal   7  
1724 normal normal meget 

solfattig 
meget 
solfattig 

  4 solfattig 

1725 meget 
solfattig 

meget 
solfattig 

meget 
solfattig 

normal    2 meget 
solfattig 

1726 meget 
solrig* 

meget 
solrig 

solfattig solfattig 10  

1727 meget 
solrig 

solrig solrig meget  
solrig 

14 meget 
solrig 

1728 solfattig meget 
solfattig 

meget 
solfattig 

meget 
solfattig 

  1 meget 
solfattig 

1729 meget 
solrig 

meget  
solrig 

meget 
solrig 

normal 14 meget 
solrig 

1730 meget 
solrig 

solrig meget 
solrig 

solrig 14 meget 
solrig 

 
*en del af observationerne er ikke fra det vestlige Øresund eller ikke hele måneder. 
 
 maj juni juli august  soltal oversigt 
1731 normal meget 

solrig 
normal meget 

solrig 
12 solrig 

1732 solfattig normal solrig normal   8  
1733 solrig meget 

solrig 
meget 
solrig 

meget 
solrig 

15 meget 
solrig 

1734 meget 
solrig 

meget 
solrig 

meget 
solrig 

normal 14 meget 
solrig 

1735 meget 
solfattig* 

normal* normal* meget 
solrig* 

  8  

1736 normal* meget 
solrig* 

meget 
solrig* 

normal* 12 solrig 

1737 normal normal solrig meget    7  
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solfattig 
1738 normal meget 

solfattig 
normal meget 

solfattig 
  4 solfattig 

1739 meget 
solrig 

meget  
solrig 

meget 
solrig 

normal 14 meget 
solrig 

1740 normal normal normal normal   8  
 
*en del af observationerne er ikke fra det vestlige Øresund eller ikke hele måneder. 
 
 maj juni juli august  soltal oversigt 
1741 meget 

solrig 
solfattig meget 

solrig 
normal 11 solrig 

1742 normal normal meget 
solfattig 

normal   6  

1743 meget 
solrig 

meget 
solrig 

meget 
solrig 

meget 
solrig 

16 meget 
solrig 

1744 meget 
solrig 

solrig normal normal 11 solrig 

1745 normal meget 
solfattig 

solfattig meget 
solfattig 

  3 meget 
solfattig 

1746 normal meget 
solfattig 

solfattig meget 
solfattig 

 3 meget 
solfattig 

1747 normal meget 
solfattig 

solfattig normal  5 solfattig 

1748 normal meget 
solrig 

solrig solrig 12 solrig 

1749 normal meget  
solfattig 

normal normal   6  

1750 normal solfattig normal meget 
solfattig 

  5 solfattig 

 
 maj juni juli august  soltal oversigt 
1751 normal normal meget 

solfattig 
meget 
solfattig 

  4 solfattig 

1752 meget 
solfattig 

solrig solfattig meget 
solfattig 

  4 solfattig 

1753 solfattig solfattig meget 
solfattig 

meget 
solfattig 

  2 meget 
solfattig 

1754 normal solfattig normal solrig   8  
1755 meget 

solfattig 
meget 
solfattig 

meget 
solfattig 

meget 
solfattig  

  0 meget 
solfattig 

1756 normal solrig solfattig meget 
solfattig 

  6  

1757 normal meget 
solrig 

meget 
solrig 

solrig 13 solrig 

1758 meget 
solrig 

meget 
solrig 

solrig meget 
solrig 

15 meget 
solrig 

1759 solrig normal meget 
solrig 

solrig 12 solrig 
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1760 meget 
solfattig 

solfattig normal meget 
solfattig 

  3 meget 
solfattig 

 
 maj juni juli august  soltal oversigt 
1761 normal meget 

solrig 
normal meget 

solrig 
12 solrig 

1762 normal normal normal meget 
solfattig 

  6  

1763 meget 
solrig 

solrig normal normal 11 solrig 

1764 normal normal meget 
solrig 

meget 
solrig 

12 solrig 

1765 meget 
solrig 

normal normal solrig 11 solrig 

1766 normal meget 
solrig 

normal meget 
solrig 

12 solrig 

1767 meget 
solfattig 

solfattig meget 
solfattig 

solrig  4 solfattig 

1768 normal normal normal normal   8  
1769 normal solfattig normal meget 

solfattig 
  5 solfattig 

1770 solfattig solfattig solrig normal   7  
 
 maj juni juli august  soltal oversigt 
1771 meget 

solrig 
meget 
solrig 

solfattig meget 
solfattig 

  9  

1772 normal normal normal normal   8  
1773 solfattig solfattig solrig normal   7  
1774 normal normal normal normal   8  
1775 normal solrig solrig normal 10  
1776 solfattig normal meget 

solrig 
normal   9  

1777 normal meget 
solfattig 

normal solfattig   5 solfattig 

1778 normal normal solrig solrig  10  
1779 normal solrig meget 

solrig 
meget 
solrig 

 13 solrig 

1780 meget 
solfattig 

normal solrig meget 
solrig 

   9  

 
 maj juni juli august  soltal oversigt 
1781 normal solrig normal solrig 10  
1782 normal normal solfattig meget 

solfattig 
  5 solfattig 

1783 meget 
solrig 

normal solrig normal 11 solrig 

1784 normal meget 
solfattig 

normal solfattig   5 solfattig 

1785 meget 
solfattig 

solrig meget 
solfattig 

meget 
solfattig 

  3 meget 
solfattig 
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1786 solfattig meget 
solrig 

meget 
solfattig 

solfattig   6  

1787 normal normal normal solfattig   7  
1788 meget 

solrig 
solrig normal meget 

solfattig 
  9  

1789 meget 
solrig 

meget 
solrig 

meget 
solrig 

meget 
solrig 

16 meget 
solrig 

1790 meget 
solrig 

meget 
solfattig 

meget 
solfattig 

solfattig   5 solfattig 

 
 maj juni juli august  soltal oversigt 
1791 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
1792 xxx xxx xxx xxx  xxx xxx 
1793 normal meget 

solfattig 
normal meget 

solfattig 
  4 solfattig 

1794 meget 
solfattig 

solrig solrig normal   8  

1795 meget 
solfattig 

solrig normal solrig   8  

1796 solfattig solfattig solfattig solrig   6  
1797 normal solfattig normal solfattig   6  
1798 normal solfattig meget 

solfattig 
normal   5 solfattig 

1799 meget 
solfattig 

solrig solrig solfattig   7  

1800 meget 
solrig 

solfattig normal solrig 10  

 
Soltal gennemsnit 
 
1711-20     9,7 
1721-30     8,2 
1731-40   10,2 
1741-50     7,8 
1751-60     6,7 
1761-70     8,8 
1771-80     8,8 
1781-90     7,7 
1793-1800 6,8 
 
Somrene var: 
solrige 1711-14, solfattige 1715-16, solrige 1717-21, solfattige 1722-25, solrige 1726-36 (dog undtaget 
1728), solfattige 1737-38, solrige 1739-44 (dog undtaget 1742), solfattige 1745-56 (dog undtaget 1748 og 
1754), solrige 1757-66 (dog undtaget 1762), solfattige 1767-70 (dog undtaget 1768), solrige 1771-83 (dog 
undtaget 1773, 1777 og 1782), solfattige 1784-99 (dog undtaget 1788, 1789, 1794 og 1795) - oplysninger om 
1791 og 1792 mangler, 1800 solrig. 
 
Solrigeste var: 
1743 og 1789, fulgt af 1733 og 1758. 
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Solfattigste var:  
 1755, fulgt af 1725 og 1753. 
 
 
 
 
 

3. Nedbør i sommermånederne/sommerhalvåret (i nedbørpoints) 
 

Kritisk nedbør: i vækstsæson < 25 nedbørspoint og > 100 nedbørspoint. Kritisk nedbør: i høhøst og kornhøst > 100 nedbørpoint. 
For årene 1991-2020 i mm. 
 
Årene 1719-50 er opgjort hver 4. time i bogen ”Bidrag til klimaet i Danmark i 1700-tallet”. I samme bog er der reviderede 
månedsopgørelser for årene 1751-80. I bogen ”Da århundredet frøs fast” er der månedsopgørelser for årene 1781-1800 (disse er 
revideret i disputatsen). Årene 1711-18 findes opgjort månedsvis i bogen ”Krig, pest og dårligt vejr” Bd. 2. 
 
Nedbør maj-august i Danmark 1711-1720   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1711 74 45 69   63 177    
1712   4 11 60   79 150 kritisk   
1713 40 59 67   77 203    
1714 57 18 46 109 173 kritisk  kritisk 
1715 33 84 88 128 300   kritisk 
1716 76 86 79   55 220    
1717 57 53 86   29 168    
1718 85 36 46 118 200   kritisk 
1719 40 44 33 23 100    
1720 25 78 73 140 291   kritisk 
gen 49 51 65   82 198    

 
 
Nedbør maj-august i Danmark 1721-1730   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1721 78 144   74   87 305 kritisk   
1722 53 121 157 179 457 kritisk kritisk kritisk 
1723 59   77   84   91 252    
1724 61   44 198 113 355  kritisk kritisk 
1725 73 175 155   51 381 kritisk kritisk  
1726   8   51 156 119 326 kritisk kritisk kritisk 
1727 36   64 134   53 251  kritisk  
1728 45   21   41   58 120 kritisk   
1729 68   89   73   94 256    
1730 42   63   77   70 210    
gen 52   85 115   92 291    
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Nedbør maj-august i Danmark 1731-1740   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1731   67 30 116   39 185  kritisk  
1732 119 50   74   67 191 kritisk   
1733   43 23   78   44 145 kritisk   
1734   40 17   63   75 155 kritisk   
1735   81 41 107   61 209  kritisk  
1736   40 22   68   88 178 kritisk   
1737   27 78   79 100 257    
1738   50 91   95 169 355   kritisk 
1739   26 16   76   70 162 kritisk   
1740   50 56   65   50 171    
gen   54 42   82   76 201    

 
 
Nedbør maj-august i Danmark 1741-1750   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1741 55   79   95 112 286   kritisk 
1742 48   59 111   33 203  kritisk  
1743 20   96   76   30 202 kritisk   
1744 50   84 114 141 339  kritisk kritisk 
1745 36   85   64   65 214    
1746 10   62 118 275 455 kritisk kritisk kritisk 
1747 32   56   92   56 204    
1748 89   66   22 143 231   kritisk 
1749 51 123   89 143 355 kritisk  kritisk 
1750 53   56 129 113 298  kritisk kritisk 
gen 44   77   91 111 279    

 
 
Nedbør maj-august i Danmark 1751-1760   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1751 80   60 133 164 357  kritisk kritisk 
1752 65   47 105 139 291  kritisk kritisk 
1753 66   46 202 156 404  kritisk kritisk 
1754 55   79 112   50 241  kritisk  
1755 60   56 104 121 281  kritisk kritisk 
1756 78 132   76   79 287 kritisk   
1757 67   13   36   84 133 kritisk   
1758 10   44   63 115 222 kritisk  kritisk 
1759 28   59   17   65 141    
1760 47 105 126 141 372 kritisk kritisk kritisk 
gen 56   64   97 111 273    
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Nedbør maj-august i Danmark 1761-1770   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1761 100  90 139 36 265 kritisk kritisk  
1762    >100    kritisk 
1763   >100 >100   kritisk kritisk 
1764         
1765  >100    kritisk   
1766         
1767 >100 >100 >100   kritisk kritisk  
1768    >100    kritisk 
1769 56   67   78 165 310   kritisk 
1770 14 110   95 113 318 kritisk  kritisk 
gen 57   89 104 105 298    

 
 
Nedbør maj-august i Danmark 1771-1780   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1771   25 91   77 211 379   kritisk 
1772   17 68 164   80 312 kritisk kritisk  
1773 131 84   41   17 142 kritisk   
1774   50 94 146   83 323  kritisk  
1775   30 37 112 104 253  kritisk kritisk 
1776   67 69   78   94 241    
1777   >100    kritisk  
1778         
1779            
1780   42 63   45    0 108    
gen   52 72   95  84 251    

 
 
Nedbør maj-august i Danmark 1781-1790   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1781 35 18    90 112 220 kritisk  kritisk 
1782    >100    kritisk 
1783    >100    kritisk 
1784 <25 68*   69^ 83* 220 kritisk   
1785  <25 >100 >100  kritisk kritisk kritisk 
1786   >100    kritisk  
1787 56 54   75  74 203    
1788 39 30   63  77 170    
1789 58 68 113  59 240  kritisk  
1790 49 38   67  88 193    
gen 47 46   80  82 208    

Nedbøren er nyberegnet. Nedbøren var i september 1781 108 np og i oktober 1781 72 np. Nedbøren var i 
september 1787 40 np og i oktober 1787 40 np. Nedbøren var i september 1788 35 np og i oktober 1788 108 
np. Nedbøren var i september 1789 84 np og i oktober 1789 29 np. Nedbøren var i september 1790 97 np og i 
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oktober 1790 40 np. * beregnet ved kombination af skibsjournaler og Luxdorphs dagbøger. ^ fra 
skibsjournaler. September 1784 48 np *. 
 
 
 
Nedbør maj-august i Danmark 1791-1800   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1791         
1792         
1793   44 63   59   84 206    
1794   61   7   11   20   38 kritisk   
1795   53 41   61   70 172    
1796 119 70 105   81 256 kritisk kritisk  
1797   72 81   67 142 290   kritisk 
1798   26 19 149 106 274 kritisk kritisk kritisk 
1799   97 60   49   41 150    
1800   50 73   44   34 151    
gen   65 52   68   72 192    

Nedbøren er nyberegnet. Nedbøren var i september 1793 33 np og i oktober 1793 54 np. Nedbøren var i 
september 1794 14 np og i oktober 1794 23 np. Nedbøren var i september 1795 15 np og i oktober 1795 90 
np. Nedbøren var i september 1796 73 np og i oktober 1796 68 np. Nedbøren var i september 1797 133 np og 
i oktober 1797 47 np. Nedbøren var i september 1798 105 np og i oktober 1798 43 np. Nedbøren var i 
september 1799 59 np og oktober 1799 59 np. Nedbøren var i september 1800 44 np og i oktober 1800 88 np. 
For 1791 og 1792 mangler oplysninger, bortset fra sporadiske oplysninger fra bondedagbøger. 

 
Kritiske perioder pr. årti opgjort i henholdsvis vækstsæson, høhøst og kornhøst: 
 
1711-20  2-0-5=  7 
1721-30  5-5-3=13 
1731-40  5-2-1=  8 
1741-50  3-4-6=13 
1751-60  4-6-6=16 
1761-70  4-3-5=12 
1771-80  2-4-2=  8 
1781-90  3-3-4=10 
1791-1800  3-2-2= 7 
 
Gennemsnit 3,4-3,2-3,8 
 
 

 
 
Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1711-1720 (i nedbørpoints) 
 

 maj juni juli aug sept okt sommer-
halvår 

sommer maj-
juni 

vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1711 74 45 69   63 23   67 341 177 119 119 69   63 
1712   4 11 60   79 48   87 289 150   15   15 60   79 
1713 40 59 67   77 22   48 313 203   99   99 67   77 
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1714 57 18 46 109 64   49 343 173   75   75 46 109 
1715 33 84 88 128 36   56 425 300 117 117 88 128 
1716 76 86 79   55 67   44 407 220 162 162 79   55 
1717 57 53 86   29 90   37 352 168 110 110 86   29 
1718 85 36 46 118 12   44 341 200 121 121 46 118 
1719 40 44 33   23 36   76 252 100   84   84 33   23 
1720   7 78 73 140 86 144 528 291  85   85 73 140 
1711-
20 

47 51 65 82 48   65 358 198  98   98 65   82 

 
 
Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1721-1730 (i nedbørpoints) (revideret) 
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1721 78 144   74   87   94 115 592 305 222 222   74   87 
1722 53 121 157 179   78   37 625 457 174 174 157 179 
1723 59   77   84   91   76   87 474 252 136 136   84   91 
1724 61   44 198 113 120 123 659 355 105 105 198 113 
1725 73 175 155   51   83 102 639 381 248 248 155   51 
1726   8   51 156 119   79 156 569 326   59   59 156 119 
1727 36   64 134   53   65 149 501 251 100 100 134   53 
1728 45   21   41   58   50   29 244 120   66   66   41   58 
1729 68   89   73   94   75   74 473 256 157 157   73   94 
1730 42   63   77   70   41   14 307 210 105 105   77   70 
1721-
30 

52   85 115   92   76   89 508 291 137 137 115   92 

 
 
Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1731-1740 (i nedbørpoints) (revideret) 
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1731   67 30 116   39 68 49 369 185   97   97 116   39 
1732 119 50   74   67 71 75 456 191 169 169   74   67 
1733   43 23   78   44 60 17 265 145   66   66   78   44 
1734   40 17   63   75 47 38 280 155   57   57   63   75 
1735   81 41 107   61 85   4 379 209 122 122 107   61 
1736   40 22   68   88 83 36 337 178   62   62   68   88 
1737   27 78   79 100 19 39 342 257 105 105   79 100 
1738   50 91   95 169 48 65 518 355 141 141   95 169 
1739   26 16   76   70 63   8 259 162   42   42   76   70 
1740   50 56   65   50 52 57 330 171 106 106   65   50 
1731-
40 

  54 42   82   76 60 39 354 201   97   97   82   76 
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Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1741-1750 (i nedbørpoints) (revideret) 
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1741 55   79   95 112   49 50 440 286 134 134   95 112 
1742 48   59 111   33   52 51 354 203 107 107 111   33 
1743 20   96   76   30   29 67 318 202 116 116   76   30 
1744 50   84 114 141 137 74 600 339 134 134 114 141 
1745 36   85   64   65   18 38 306 214 121 121   64   65 
1746 10   62 118 275 146 86 697 455   72   72 118 275 
1747 32   56   92   56   92 44 372 204   88   88   92   56 
1748 89   66   22 143   37 78 435 231 155 155   22 143 
1749 51 123   89 143   81 48 535 355 174 174   89 143 
1750 53   56 129 113   39 34 424 298 109 109 129 113 
1741-
50 

44   77   91 111   68 57 448 279 121 121   91 111 

 
 
Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1751-1760 (i nedbørpoints) (revideret) 
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1751 80   60 133 164 131   35 603 357 140 140 133 164 
1752 65   47 105 139 104   28 488 291 112 112 105 139 
1753 66   46 202 156   76   42 588 404 112 112 202 156 
1754 55   79 112   50   46   65 407 241 134 134 112   50 
1755 60   56 104 121   68   60 469 281 116 116 104 121 
1756 78 132   76   79   33   73 471 287 210 210   76   79 
1757 67   13   36   84   22   38 260 133   80   80   36   84 
1758 10   44   63 115   29   26 287 222   54   54   63 115 
1759 28   59   17   65   60   42 271 141   87   87   17   65 
1760 47 105 126 141   83 121 623 372 152 152 126 141 
1751-
60 

56 64   97 111   65   53 447 273 120 120 97 111 

 
 
Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1761-1770 (i nedbørpoints) (revideret) 
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1761 100   90 139   36   50   68 483 265 190 190 139   36 
1762 x x x x x x x x x x x x 
1763 x x x x x x x x x x x x 
1764 x x x x x x x x x x x x 
1765 x x x x x x x x x x x x 
1766 x x x x x x x x x x x x 
1767 x x x x x x x x x x x x 
1768 x x x x x x x x x x x x 
1769   56   67   78 165   68   36 470 310 123 123   78 165 
1770   14 110   95 113 153 110 595 318 124 124   95 113 
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1761-
70 

  57   89 104 105   90   71 516 298 146 146 104 105 

 
 
Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1771-1780 (i nedbørpoints) (revideret) 
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1771   25 91   77 211   32 106 542 379 116 116   77 211 
1772   17 68 164   80 102   50 481 312   85   85 164   80 
1773 131 84   41   17   95   63 431 142 215 215   41   17 
1774   50 94 146   83   73   36 482 323 144 144 146   83 
1775   30 37 112 104   52   98 433 253   67   67 112 104  
1776   67 69   78   94   16   45 369 241 136 136   78   94 
1777 x x x x x x x x x x x x 
1778 x x x x x x x x x x x x 
1779 x x x x x x x x x x x x 
1780   42 63   45    0   30   65 245 108 105 105   45     0 
1771-
80 

  52 72   95  84   57   66 426 251 124 124   95   84 

 
 
Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1781-1790 (i nedbørpoints) (revideret) 
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1781 35 18   90 112 108   72 435 220   53   53   90 112 
1782 x x x x x x x x x x x x 
1783 x x x x x x x x x x x x 
1784 x 68   69  83   48 x x 220 x x x x 
1785 x x x x x x x x x x x x 
1786 x x x x x x x x x x x x 
1787 56 54   75   74   40   40 339 203 110 110   75 74 
1788 39 30   63   77   35 108 352 170   69   69   63 77 
1789 58 68 113   59   84   29 411 240 126 126 113 59 
1790 49 38   67   88   97   40 379 193   87   87   67 88 
1781-
90 

47 46   80   82   69   58 383 208   89  89  80 82 
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Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1791-1800 (i nedbørpoints) (revideret) 
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1791  x x  x  x  x x  x x x x x x 
1792  x x  x  x  x x  x x x x x x 
1793   44 63   59   84   33 54 337 206 107 107   59   84 
1794   61   7   11   20   14 23 136   38   68   68   11   20 
1795   53 41   61   70   15 90 330 172   94   94   61   70 
1796 119 70 105   81   73 68 516 256 189 189 105   81 
1797   72 81   67 142 133 47 542 290 153 153   67 142 
1798   26 19 149 106 105 43 448 274   45   45 149 106 
1799   97 60   49   41   59 59 365 150 157 157   49   41 
1800   50 73   44   34   44 88 333 151 123 123   44   34 
1791-
1800 

  65 52   68   72   60 59 376 192 117 117   68   72 

 
Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1711-2020 (i nedbørpoints og 
mm) 
 

 maj juni juli aug sept okt sommer-
halvår 

sommer maj-
juni 

vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1711-
1800 

53 63 88 90 64 61 419 241 116 116 88 90 

1801-
1900 

55 52 75 57 75 67 381 184 107 107 75 57 

1901-
2000 

43 52 65 76 69 72 377 193   95   95 65 76 

1711-
2000 

50 56 76 74 69 67 392 206 106 106 76 74 

2001-
2020 

50 67 73 89 71 84 434 230 117 117 73 89 

 
 

Største nedbør i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1711-2020 (i nedbørpoints og mm 
fra 1821) 

 
 maj juni juli aug sep okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1711-
2020 

138 
1983 

175 
1725 

202 
1753 

275 
1746 

163 
1994 

177 
1967 

697 
1746 

457 
1722 

248 
1725 

248 
1725 

202 
1753 

275 
1746 
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Mindste nedbør i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1711-2020 (i 
nedbørpoints og mm fra 1821) 
 

 maj juni juli aug sep okt sommer-
halvår 

sommer maj-
juni 

vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1711-
2020 

3 
1822 

1 
1992 

2 
1835 

0 
1780 

12 
1718 
og 
1846 

4 
1735 

136 
1794 

37 
1976 

5 
1822 

5  
1822 

2 
1835 

0 1780 

 
 
 
Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1991-2020 (i mm) 
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1991 29   93   42   45   61   58  328 180 122    
1992 30     1   44 116   49   75  315 161   31 kritisk  kritisk 
1993 21   29   95   91 113   79  428 215   50 kritisk   
1994 31   68   15 111 163   54  442 194   99   kritisk 
1995 54   58   28   24   95   44  303 110 112    
1996 61   23   34   63   55   75  311 120   84 kritisk   
1997 69   60   62   43   45   84  363 165 129    
1998 29   79   93   61   60 171  493 233 108    
1999 45 121   56   87   86   86  481 264 166 kritisk   
2000 51   55   43   49   74   96  368 147 106    
2001 33   62   48   90 137   64  434 200   95    
2002 47 102 111   75   31 113  479 288 149 kritisk kritisk  
2003 73   81   73   43   40   57  367 197 154    
2004 31   73   76 107   45 107  439 256 104    
2005 61   53   94   54   29   57  348 201 114    
2006 77   26   33 145   36 126  443 204 103   kritisk 
2007 71 124 127   63   85   33  503 314 195 kritisk kritisk  
2008 13   39   54 146   66 108  426 239   52 kritisk  kritisk 
2009 56   63   86   68   45   79  397 217 119    
2010 64   52   69 124   73   85  467 245 116   kritisk 
2011 54   76 113 132   92   61  528 321 130  kritisk kritisk 
2012 36   98   91   69   98   93  485 258 134    
2013 68   68   19   49   92 103  399 136 136    
2014 65   40   54 125   54 114  452 219 105   kritisk 
2015 86   59   86   69   94   29  423 214 145    
2016 31   79   85   60   35   72  362 224 110    
2017 31   95   78   96 109 106  515 269 126    
2018 18   24   17 100   81   47  287 141   42 kritisk  kritisk 
2019 54   58   67   95 130 129  533 220 112    
2020 31   73   85   69   38   91  387 227 104    
gen 47   64   66   82   74   83  417 213 112    
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4. Nedbørsdøgn i sommermånederne/sommerhalvåret 
 
Kritisk: I vækstsæsonen i maj eller juni < 6 nedbørsdøgn > 19 nedbørsdøgn. I høhøsten og kornhøsten > 19 nedbørsdøgn. 
 
Vedrørende tabellerne henvises til 3. 
 
Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1711-1720   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1711 14   7 11 12 30    
1712   2   2 11 11 24 kritisk   
1713 12 14 13 16 43    
1714 12   7   8 20 35   kritisk 
1715 16 12 16 22 50   kritisk 
1716 11 12 14 10 36    
1717 13 10 18   7 35    
1718 13 15 10 11 36    
1719   9   7   4   9 20    
1720   7 15 14 16 45    
gen 11 10 12 13 35    

 
 
Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1721-1730   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1721 14 16 10 16 42    
1722 10 17 20 26 63  kritisk kritisk 
1723 13 13 16 18 47    
1724 14   9 23 20 52  kritisk kritisk 
1725 15 26 23 13 62 kritisk kritisk  
1726   3   7 24 23 54 kritisk kritisk kritisk 
1727   8 11 16   8 35    
1728 12 12 10 13 35    
1729 13 16 11 14 41    
1730   9 13 16 12 41    
gen 11 14 17 16 47    

 
 
Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1731-1740   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1731 11   9 20 10 39  kritisk  
1732 25 14 13 17 44 kritisk   
1733 10 11 10 10 31    
1734 12   9   8 12 29    
1735 15   9 15   7 31    
1736   3   6 19 18 31 kritisk   
1737   8 13   8 20 41   kritisk 
1738 13 14 13 21 48   kritisk 
1739   8   6   9 15 30    
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1740 15 12 13 12 37    
gen 12 10 12 14 36    

 
 
Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1741-1750   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1741 14 18 16 17 51    
1742   9   9 21 11 41  kritisk  
1743   5 12 12   8 32 kritisk   
1744   8 11 20 18 49  kritisk  
1745   9 15 15 16 46    
1746   4 12 19 29 60 kritisk  kritisk 
1747   9   8 21 11 40  kritisk  
1748 12   8   8 12 28    
1749   9 20 15 14 49 kritisk   
1750 11 14 15 19 48    
gen   9 13 16 16 44    

 
 
Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1751-1760   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1751 17 10 20 22 52  kritisk kritisk 
1752 12 13 12 20 45   kritisk 
1753 14   6 21 22 49  kritisk kritisk 
1754 13 17 17 16 50    
1755 15 11 16 18 45    
1756 16 18 13 17 48    
1757 17   6   8 13 27    
1758   5 11 11 10 32 kritisk   
1759 10 10   3   6 19    
1760 13 18 19 23 60   kritisk 
gen 13 12 14 17 43    

 
 
Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1761-1770   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1761 21   9 24   9 42 kritisk kritisk  
1762 12 16 15 18 49    
1763   9 10 17 21 48   kritisk 
1764 11 12 11 12 35    
1765   7 19 15 12 46    
1766 10 10 15   8 33    
1767 24 21 28 13 62 kritisk kritisk  
1768 10 16 14 21 51   kritisk 
1769 12 12   6 14 32    
1770   6 15 11 17 43    
gen 12 14 16 15 44    
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Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1771-1780   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1771   3   8 20 22 50 kritisk kritisk kritisk 
1772   9 13 13 17 43    
1773 22 16 11   8 35 kritisk   
1774 16 12 15 16 43    
1775 13   6 20 16 42  kritisk  
1776 16 11 12 17 40    
1777 17 13 19 15 47    
1778 16   9 15 10 34    
1779 18 11   9   6 26    
1780 15 11 11   0 22    
gen 15 11 15 13 38    

 
 
Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1781-1790   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1781   7   5 15 13 39 kritisk   
1782 14 12 13 24 49   kritisk 
1783   7 13 12 18 43    
1784   4 11* 12^ 11* 34 kritisk   
1785 15   2 17 18 37 kritisk   
1786 11   7 19 16 42    
1787 11 11 10 11 32    
1788   8   9 14 18 41    
1789 15 13 18 12 43    
1790 10 12 14 17 43    
gen 10 10 14 16 40    

 
Årene 1762-68, 1777-79 og 1782-86, der stammer fra Luxdorphs dagbøger, er nyberegnet, idet dage med 
regnskyer/tordenskyer er medtaget som døgn med nedbør. Årene 1781 og 1787-90 er ligeledes nyberegnet. I 
september 1781 var der 19 nedbørsdøgn og i oktober 1781 15 nedbørsdøgn. I september 1787 var der 8 
nedbørsdøgn og i oktober 1787 var der 9 nedbørsdøgn. I september 1788 var der 6 nedbørsdøgn og i oktober 
1788 var der 14 nedbørsdøgn. I september 1789 var der 18 nedbørsdøgn og i oktober 1789 var der 7 
nedbørsdøgn. I september 1790 var der 19 nedbørsdøgn og i oktober 1790 10 nedbørsdøgn.* beregnet i en 
kombination af skibsjournaler og Luxdorphs dagbøger.^beregnet fra skibsjournaler. September 1784 8 
nedbørsdøgn*. 
 
Der var tørke:  
21/5-30/5 1781, 9/6-17/6 1781, 19/6-30/6 1781, 3/10-12/10 1781,  
15/6-26/6 1782, 15/7-25/7 1782,  
13/5-23/5 1784, 25/5-11/6 1784, 4/7-13/7 1784, 13/8-21/8 1784,  
13/6-2/7 1785,  
16/5-24/5 1787, 5/6-14/6 1787, 28/8-16/9 1787 og 21/10-30/10 1787,  
13/5-27/5 1788, 8/6-25/6 1788, 3/9-20/9 1788 og 6/10-15/10 1788,  
11/6-19/6 1789 og 6/10-16/10 1789. 
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Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1791-1800   
 
 maj juni juli aug sommer vækstsæson høhøst kornhøst 
1791 11 11 13   8 32    
1792   7 12 14 13 39    
1793   9 13 10 16 40    
1794 13   3   4   7 14 kritisk   
1795 12   8 13 15 36    
1796 22 14 18 10 42 kritisk   
1797 17 17 10 23 50   kritisk 
1798   8   6 19 15 40    
1799 18 11 13 20 44   kritisk 
1800 11 16 12 10 38    
gen 13 11 13 14 38    

1791 og 1792 er beregnet ud fra oplysninger i dagbøger fra Nr. Tulstup og Stavnsholt. Årene 1793-1800 er 
nyberegnet. September 1793 8 nedbørsdøgn og oktober 1793 10 nedbørsdøgn. September 1794 7 
nedbørsdøgn og oktober 1794 6 nedbørsdøgn. September 1795 7 nedbørsdøgn og oktober 1795 17 
nedbørsdøgn. September 1796 13 nedbørsdøgn og oktober 1796 15 nedbørsdøgn. September 1797 20 
nedbørsdøgn og oktober 1797 13 nedbørsdøgn. September 1798 23 nedbørsdøgn og oktober 1798 8 
nedbørsdøgn. September 1799 17 nedbørsdøgn og oktober 1799 13 nedbørsdøgn. September 1800 11 
nedbørsdøgn og i oktober 1800 20 nedbørsdøgn. 
 
Det var tørke:  
21/5-10/6 1791, 4/8-23/8 1791,  
23/4-9/5 1792 og 31/7-13/8 1792. 
3/5-13/5 1793, 6/7-16/7 1793 og 12/9-22/9 1793 
8/6-25/6 1794, 27/6-22/7 1794, 2/8-11/8 1794, 4/9-13/9 1794, 29/9-7/10 1794 og 13/10-26/10 1794 
28/8-11/9 1795 
10/8-26/8 1796 
15/7-23/7 1797 og 28/9-9/10 1797 
21/5-10/6 1798 
2/5-14/5 1800, 23/7-3/8 1800 og 6/8-19/8 1800. 

 
Kritiske perioder (vækstsæson, høhøst og kornhøst) pr. årti/ i antal nedbørsdøgn: I vækstsæsonen maj eller 
juni < 6 eller >19 / i høhøsten og kornhøsten >19. 
 
1711-20   1-0-2=3 
1721-30   2-4-3=9 
1731-40   2-1-2=5 
1741-50   3-3-1=7 
1751-60   1-2-4=7 
1761-70   2-2-2=6 
1771-80   2-2-1=5 
1781-90   3-0-1=4 
1791-1800  1-1-1=3 

      gennemsnit 2-2-2=6 
 
 
 



 

35 

 

Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1711-1720   
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1711 14   7 11 12   8 15 67 30 21 21 11 12 
1712   2   2 11 11 11 16 53 24   4   4 11 11 
1713 12 14 13 16   7 16 78 43 26 26 13 16 
1714 12   7   8 20 12 13 72 35 19 19   8 20 
1715 16 12 16 22 13 20 99 50 28 28 16 22 
1716 11 12 14 10 15   9 71 36 23 23 14 10 
1717 13 10 18   7   7 10 65 35 23 23 18   7 
1718 13 15 10 11   4 10 63 36 28 28 10 11 
1719   9   7   4   9 12   7 48 20 16 16   4   9 
1720   7 15 14 16 15 24 91 45 22 22 14 16 
gen 11 10 12 13 10 14 71 35 21 21 12 13 

 
 
Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1721-1730   
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1721 14 16 10 16 18 21   95 42 30 30 10 16 
1722 10 17 20 26 17 10 100 63 27 27 20 26 
1723 13 13 16 18 14 19   93 47 26 26 16 18 
1724 14   9 23 20 21 22 109 52 23 23 23 20 
1725 15 26 23 13 14 19 110 62 41 41 23 13 
1726   3   7 24 23 20 27 104 54 10 10 24 23 
1727   8 11 16   8 17 25   85 35 19 19 16   8 
1728 12 12 10 13 17 11   75 35 24 24 10 13 
1729 13 16 11 14 14 21   89 41 29 29 11 14 
1730   9 13 16 12 12   6   68 41 22 22 16 12 
gen 11 14 17 16 16 18   93 47 25 25 17 16 

 
 
Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1731-1740   
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1731 11   9 20 10 11 16   77 39 20 20 20 10 
1732 25 14 13 17 17 21 107 44 39 39 13 17 
1733 10 11 10 10 15 10   66 31 21 21 10 10 
1734 12   9   8 12 11 12   64 29 21 21   8 12 
1735 15   9 15   7 18   1   65 31 24 24 15   7 
1736   3   6   6 19 18 11   63 31   9   9   6 19 
1737   8 13   8 20   9 12   70 41 21 21   8 20 
1738 13 14 13 21 11 20   92 48 27 27 13 21 
1739   8   6   9 15 13   3   54 30 14 14   9 15 
1740 15 12 13 12 13 16   81 37 27 27 13 12 
gen 12 10 12 14 14 12   74 36 22 22 12 14 
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Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1741-1750   
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1741 14 18 16 17 11 16   92 51 32 32 16 17 
1742   9   9 21 11 14 13   77 41 18 18 21 11 
1743   5 12 12   8   8 17   62 32 17 17 12   8 
1744   8 11 20 18 18 15   90 49 19 19 20 18 
1745   9 15 15 16   8 11   74 46 24 24 15 16 
1746   4 12 19 29 24 16 104 60 16 16 19 29 
1747   9   8 21 11 17 15   81 40 17 17 21 11 
1748 12   8   8 12 10 16   66 28 20 20   8 12 
1749   9 20 15 14 13 15   86 49 29 29 15 14 
1750 11 14 15 19   8 12   79 48 25 25 15 19 
gen   9 13 16 16 13 15   81 44 22 22 16 16 

 
 
Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1751-1760   
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1751 17 10 20 22 21 12 102 52 27 27 20 22 
1752 12 13 12 20 20   8   85 45 25 25 12 20 
1753 14   6 21 22 15 12   90 49 20 20 21 22 
1754 13 17 17 16   9 13   85 50 30 30 17 16 
1755 15 11 16 18 13 16   89 45 26 26 16 18 
1756 16 18 13 17   7 11   82 48 34 34 13 17 
1757 17   6   8 13   8   9   61 27 23 23   8 13 
1758   5 11 11 10 12   8   57 32 16 16 11 10 
1759 10 10   3   6 11 16   56 19 20 20   3   6 
1760 13 18 19 23 12 23 108 60 31 31 19 23 
gen 13 12 14 17 13 13   82 43 25 25 14 17 

 
 
Nedbørsdøgn i sommerhalvåret ( 6 varmeste måneder) i Danmark 1761-1770   
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1761 21   9 24   9 11 19 93 42 30 30 24   9 
1762 x x x x x x x x x x x x 
1763 x x x x x x x x x x x x 
1764 x x x x x x x x x x x x 
1765 x x x x x x x x x x x x 
1766 x x x x x x x x x x x x 
1767 x x x x x x x x x x x x 
1768 x x x x x x x x x x x x 
1769 12 12   6 14 12   6 62 32 24 24   6 14 
1770   6 15 11 17 18 11 78 43 21 21 11 17 
gen 13 12 14 13 14 12 78 39 25 25 14 13 
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Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1771-1780   
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1771   3   8 20 22   8 15 76 50 11 11 20 22 
1772   9 13 13 17 18 14 84 43 22 22 13 17 
1773 22 16 11   8 20 18 95 35 38 38 11   8 
1774 16 12 15 16 13 17 89 43 28 28 15 16 
1775 13   6 20 16   7 26 88 42 19 19 20 16 
1776 16 11 12 17   7 18 81 40 27 27 12 17 
1777 x x x x x x x x x x x x 
1778 x x x x x x x x x x x x 
1779 x x x x x x x x x x x x 
1780 15 11 11   0   9 15 61 22 26 26 11   0 
gen 13 11 15 14 12 18 82 39 24 24 15 14 

 
 
Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1781-1790   
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1781   7   5 15 13 19 15 74 33 12 12 15 13 
1782 x x x x x x x x x x x x 
1783 x x x x x x x x x x x x 
1784 x 11 12 11   8 x x 34 x x 12 11 
1785 x x x x x x x x x x x x 
1786 x x x x x x x x x x x x 
1787 11 11 10 11   8   9 60 32 22 22 10 11 
1788   8   9 14 18   6 14 69 41 17 17 14 18 
1789 15 13 18 12 18   7 83 43 28 28 18 12 
1790 10 12 14 17 19 10 82 43 22 22 14 17 
gen 10 10 14 14 13 11 74 38 20 20 14 14 

 
 
Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1791-1800   
 
 maj juni juli aug sept okt sommer-

halvår 
sommer maj-

juni 
vækst-
sæson 

høhøst kornhøst 

1791 x x x x x x x x x x x x 
1792 x x x x x x x x x x x x 
1793   9 13 10 16   8 10   66 39 22 22 10 16 
1794 13   3   4   7   7   6   40 14 16 16   4   7 
1795 12   8 13 15   7 17   72 36 20 20 13 15 
1796 22 14 18 10 13 15   92 42 36 36 18 10 
1797 17 17 10 23 20 13 100 50 34 34 10 23 
1798   8   6 19 15 23   8   79 40 14 14 19 15 
1799 18 11 13 20 17 13   92 44 29 29 13 20 
1800 11 16 12 10 11 20   80 38 27 27 12 10 
gen 14 11 12 15 13 13   78 38 25 25 12 15 
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B: Vejrmæssigt kritiske måneder sammenholdt med observeret planteudbytte omtalt i 
dagbøger m.m. 
 
  
1703 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Efter 8/5 kun lidt nedbør i maj. Megen regn i begyndelsen af juni indtil den 13/6, derefter kun 2 
nedbørsdøgn i resten af juni. I juli var der kun 5 nedbørsdøgn. I august faldt der næsten ingen nedbør. 
September havde nedbør under middel. 
 
Klingenberg (på Mors): I begyndelsen af maj blev vejret temmelig frugtbart. Sommeren var frygtelig våd. 
 
1704 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Klingenberg (på Mors): Foråret var temmelig koldt med sne og frost. Derefter indtrådte en 
streng tørke med koldt vejr og blæst i begyndelsen af maj. Sommeren var ret kold og tør indtil udgangen af 
august. 
 
1705 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Klingenberg (på Mors): I begyndelsen af maj blev det temmelig ubehageligt koldt forårsvejr 
blandet med sne og frost. Dette vejr fortsatte til midt i maj, således at der 10/5 satte et stærkt snefald ind. 
Sommeren var også for størstedelens vedkommende kold med meget lidt varmt vejr. 
 
1706 
Høstudbytte: Axelson (ved Viborg): Der var 2 store storme, der medførte store ødelæggelser, den første var 
9/6. Den anden den 20/8-21/8 afslog mange tusinde tdr. korn, hvor det ikke var ophøstet. Ved Viborg gjorde 
det størst og usigelig skade på byggen, thi den var alt sammen uhøstet. 
 
Kommentar: Regnrig periode 21/5-15/6. Derefter tørvejr 16/6-27/6. På ny regnrig periode 28/6-13/7 og 22/7-
10/8. Nedbør 17/8-19/8 og 26/8-16/10. 
 
 Klingenberg (på Mors): Foråret var ganske fint, så alt begyndte at gro tidligt, hvorfor vi forventede et ganske 
frugtbart år. Det gode vejr ændrede sig, da et frygteligt uvejr kom den 9/6 i forbindelse med tordenregn og 
lyn, så jorden blev oversvømmet af regn og opblødt. Derefter fortsatte somme-ren mere eller mindre med 
uophørlig regn og læst. Sommeren var kold og barsk. 
 
1707 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Ikke så megen regn i maj (mindst 9 døgn). Ikke så megen nedbør i juni (mindst 6 døgn). Ikke så 
megen regn i juli (mindst 9 døgn). Nedbørsrig periode 13/8-13/9. 
 
Klingenberg (på Mors): I maj satte varmt vejr ind. Sommeren var tidvis kold og våd. 
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1708 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Megen nedbør i maj (mindst 14 nedbørsdøgn). Ingen nedbør 1/6-13/6, derefter regnrig periode 
14/6-10/8. Igen nedbørsperiode 3/9-15/9. 
 
Klingenberg (på Mors): Kraftigt snefald 4/5-5/5. Kulde sommeren igennem. 
 
1709 
Høstudbytte: Axelson (ved Viborg): I den lange vinter tog rugsæden overalt stor skade, hvorpå fulgte en 
meget hård og dyr tid, thi få traver rug kunne give 1 skæppe og ingen over 2. En skæppe sæderug kostede 4 
mark og mere var ondt at bekomme og derfor ikke synderligt uden den halve rugsæd sået til vinters. 
 
Kommentar: I begyndelsen af juni var det varmt sommervejr med stille og østlige vinde. Frem til 15/6 var det 
fortsat godt juni-vejr. (Der mangler oplysninger fra perioden 16/6-22/9. Da vejret ikke omtales af Axelson 
eller Klingenberg må det have været ”normalt dansk sommervejr”). 
 
Klingenberg (på Mors): Frosten og sneen i vinteren havde været så slem, at man ikke kunne erindre en sådan 
vinter i over 20 år. Vinteren fortsatte til 4/4, hvor det begyndte at tø. Senere opstod der på grund af den store 
mængde sne en frygtelig oversvømmelse. 
 
1710 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Kold april, maj og juni. En del nedbørsdøgn i april med sne, slud, hagl og regn. Nedbør i form af 
regn 1/5-5/5. I resten af maj kun lidt regn. Tørke 25/5-14/6. Derefter normal nedbør til 6/7. Derefter 
nedbørsfattig periode til 24/7. Nedbør 25/7-30/7. Tør periode 31/7-12/8. Resten af august var regnfuld. Den 
regnrige periode fortsatte til 22/9, der på tørvejr til 9/10. 
 
1711 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Normalt vejrlig. Kun 1 nedbørsdøgn 6/6-26/6. Ingen nedbør 19/7-27/7. Kun 2 nedbørsdøgn 
15/8-30/8. 
 
1712 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 4 np på 2 nedbørsdøgn i maj og 11 np på 2 nedbørsdøgn i 
juni. Der var kun 1 nedbørsdøgn 5/5-30/6. Der faldt ikke nedbør 19/7-29/7 og 2/8-8/8. 
 
1713 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Normalt vejrlig. Der var kun 2 nedbørsdøgn 3/5-19/5. Der faldt ikke nedbør 20/7-29/7 og 27/8-
6/9. 
 
1714 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
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Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 18 np på 7 nedbørsdøgn i juni. Teoretisk kritisk kornhøst med 
109 np på 20 nedbørsdøgn i august. Ingen nedbør 1/5-12/5. Kun 1 nedbørsdøgn 2/6-15/6 og ingen nedbør 
22/6-20/7. Kun 1 nedbørsdøgn 1/9-9/9. Ingen nedbør 22/9-3/10.  
 
1715 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 128 np på 22 nedbørsdøgn i august. Der var kun 2 nedbørsdøgn 
15/7-27/7. Det var tørvejr 31/8-5/9. 
 
1716 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Normalt vejrlig. Der faldt ikke nedbør 14/5-27/5 og 17/6-26/6. Det var tørvejr 27/8-9/9. 
 
1717 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Normalt vejrlig. Der faldt ingen regn 16/6-28/6. Der var kun 2 nedbørsdøgn 26/7-25/8. Det var 
tørvejr 3/9-17/9. 
 
1718 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 118 np på 11 nedbørsdøgn. 13/8-9/9 var der kun 2 nedbørsdøgn 
og 11/9-25/9 var der kun 1 nedbørsdøgn. 
 
1719 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Normalt vejrlig. Der faldt ingen nedbør 5/5-19/5, 27/5-6/6, 17/6-27/6, 8/7-30/7 og 19/8-29/8. 
 
1720 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 140 np på 16 nedbørsdøgn i august. Næsten ingen nedbør 1/5-
30/5. Kun 1 nedbørsdøgn 28/6-11/7. Ingen nedbør 29/7-7/8. Ingen nedbør 13/9-17/9. 
 
1721 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 144 np på 16 nedbørsdøgn i juni. 
 
1722 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 121 np på 17 nedbørsdøgn i juni, teoretisk kritisk høhøst med 
157 np på 20 nedbørsdøgn i juli og teoretisk kritisk kornhøst med 179 np på 26 nedbørsdøgn i august. Nedbør 
næsten daglig 28/6-3/9. Tørvejr 4/9-11/9. 
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1723 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Normalt vejrlig. Ingen nedbør 12/6-21/6. Kun 2 nedbørsdøgn 11/7-24/7. Ingen nedbør 23/8-28/8 
 
1724 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 198 np på 23 nedbørsdøgn og teoretisk kritisk kornhøst med 113 np 
på 19 nedbørsdøgn i august. Der faldt ingen nedbør 8/6-24/6. Det regnede næsten hver dag 25/6-31/10. 
 
1725 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 175 np på 26 nedbørsdøgn i juni, teoretisk kritisk høhøst med 
155 np på 23 nedbørsdøgn i juli. Det regnede næsten dagligt 2/6-2/8. Det var tørvejr 3/8-9/8 og 26/8-7/9. 
 
1726 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 8 np på 3 nedbørsdøgn i maj og 51 np på 7 nedbørsdøgn i 
juni. Teoretisk kritisk høhøst med 158 np på 25 nedbørsdøgn i juli og teoretisk kritisk kornhøst med 119 np 
på 23 nedbørsdøgn i august. Ingen nedbør 1/5-18/5, 26/5-5/6 og 7/6-24/6. Det regnede næsten hver dag 25/6-
29/8. Tørvejr 30/8-4/9, derefter på ny regnvejr næsten dagligt til 31/10. 
 
1727 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 138 np på 16 nedbørsdøgn i juli. Der var kun 2 nedbørsdøgn i 
perioden 1/5-16/5 og der faldt ingen nedbør 21/6-3/7. Det var kun 4 nedbørsdøgn i perioden 11/8-12/9. 
 
1728 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 21 np på 12 nedbørsdøgn i juni. Der var kun 1 nedbørsdøgn i 
perioden 27/6-14/7. 
 
1729 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Normalt vejrlig. Der faldt ingen nedbør i perioden 1/5-10/5. 
 
 
1730 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Normalt vejrlig. Der var kun 3 nedbørsdøgn i perioden 2/5-22/5. Der var kun 2 nedbørsdøgn i 
perioden 22/8-11/9.  
 
 
 



 

42 

 

1731 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 118 np på 20 nedbørsdøgn. Det var tørvejr fra den 17/7-24/7. 
 
1732 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 119 np på 25 nedbørsdøgn i maj. 
 
1733 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 23 np på 11 nedbørsdøgn i juni. Ingen nedbør i perioden 16/5-
29/5. 
 
1734 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 17 np på 9 nedbørsdøgn i juni.  
 
1735 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 109 np på 16 nedbørsdøgn i juli. Det var tørvejr i perioden 15/7-
21/7 og kun 1 nedbørsdøgn i perioden 5/8-23/8. 
 
1736 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 22 np på 6 nedbørsdøgn i juni. Kun 2 nedbørsdøgn i perioden 
3/6-26/6 og ingen nedbør i perioden 30/6-14/7. 
 
1737 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 100 np på 20 nedbørsdøgn i august. 
 
1738 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 169 np på 21 nedbørsdøgn. 
 
1739 
Høstudbytte: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 16 np på 6 nedbørsdøgn i juni. I maj faldt der kun 26 np på 7 
nedbørsdøgn. Det regnede ikke i perioden 24/5-12/6. 
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1740 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Om sommeren bortfrøs vores boghvede. 3 tdr. udsæd af boghvede gav kun 3 tdr. (Ørsted-dagbogen 
er ført af Anders Pedersen (1724-1809)). 
Priser: 
Vinter: 
1 skæppe rug 11 á 12 skilling 
Foråret: 
1 skæppe rug 1 mark (16 skilling) 
Sommeren: 
1 skæppe rug ½ mark (8 skilling) 
Begivenheder: 
(Ørsted) Det var en meget hård vinter og forår. 
 
Kommentar: Det kan have været nattefrost i perioden 5/6-8/6, hvor det var skyfrit om natten, svag vind fra 
NØ og nord eller stille.  
 
1741 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Om sommeren bortfrøs vores boghvede. Vi høstede kun 2 tdr. boghvede. 
Priser: 
Vinter: 
1 skæppe rug 1 mark (16 skilling) 
 
Kommentar: Det kan have været nattefrost i perioden 2/6-5/6, hvor det var skyfrit om natten, svag vind fra 
nord og NNV og stille.  
 
Endvidere var kornhøsten teoretisk kritisk på grund af regn 112 np i august. Det var dog tørvejr i perioderne 
4/8-8/8 og 27/8-17/9 (dog undtaget lidt regn 9/9). I august var der 14 tørvejrsdage. Kornhøsten synes således 
ikke at have været problematisk.  
 
1742 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Om sommeren bortfrøs vores boghvede. Vi høstede kun 1 td. boghvede. 
Priser: 
Vinter og forår: 
1 skæppe rug 12 skilling 
Efteråret: 
1 skæppe rug 8 á 9 skilling 
 
Kommentar: Det kan have været nattefrost i perioden 5/6-8/6, hvor det var skyfrit om natten og nordlige 
vinde, natten til den 8/6 vindstille før omslag til søndenvind. 
 
Endvidere var høhøsten teoretisk kritisk på grund af regn 111 np i juli. Der faldt nedbør næsten dagligt fra 
8/7-6/8. Muligvis er høet bjærget i august efter 6/8, hvor det var meget tørt. 
 
1743 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Ingen oplysninger.  
Priser: 
Som i forrige år. 
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Begivenheder: 
(Ørsted) I dette efterår og den efterfølgende vinter sås en usædvanlig stjerne på himlen hver aften efter 
solnedgang med en udstrakt stråle og glans. Stjernen gik ned i vest efter 2-3 timer om aftenen. Stjernen var et 
tegn på den et år efter begyndende store kvægsyge (JER: det drejer sig om den store komet i 1744. Den blev 
opdaget af Jan de Munck den 29. november 1743 i Middelburg. Den var synlig med det blotte øje i februar og 
marts 1744. Det er bemærkelsesværdigt, at Anders Pedersen skulle have set den så tidligt, så formentligt har 
han set den sidst på vinteren og hørt, at nogle allerede havde set den i efteråret 1743). 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med kun 20 np i maj på kun 5 nedbørsdøgn. Dog muligvis opvejet 
af megen nedbør i juni 96 np på 12 nedbørsdøgn. Det var slem tørke frem til den 24/5, derefter var der 4 
nedbørsdøgn. Sporadisk nedbør frem til 16/6, fra den 23/6-8/7 regnrig periode. 
 
1744 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Alt korn slog vel til.  
Priser: 
1 skæppe rug 8 á 9 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Sidst på året begyndte den grasserende kvægsyge her i landet. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 114 np (20 nedbørsdøgn) og teoretisk kritisk kornhøst med 141 np 
(18 nedbørsdøgn). Stort set nedbør i hele juli og hele august. Stort set nedbør i september indtil 24/9, derefter 
tørt fra 25/9-9/10. 
 
1745 
Høstudbytte: 
(Ørsted) Var et godt frugtbart år med græs og korn.  
Priser: 
1 skæppe rug 9 á 10 skilling 
1 skæppe byg 8 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Kvægsygen rammer i efteråret, ud af 300 stk. hornkvæg i Ørsted by overlever kun 15, hvoraf de 11 
overlevede sygdommen, mens de 4 ikke blev syge. Mine forældre havde 13 stk. kvæg på deres gård, de 11 
døde. De døde på 4-5 dage. De overlevende var 1 ko og 1 stud. 
 
Kommentar: Normalt vejrlig. 
 
1746 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Ingen oplysninger.  
Priser: 
1 skæppe rug 10 á 11 skilling 
1 skæppe byg 9 skilling 
1 skæppe boghvede 8 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Stadig kvægsyge. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 10 np i maj (4 nedbørsdøgn), 62 np i juni (12 nedbørsdøgn). 
Teoretisk kritisk høhøst med 118 np i juli (19 nedbørsdøgn) og 275 np i august (29 nedbørsdøgn). Nedbør 
dagligt 29/6-19/10. Teoretisk meget kritisk kornhøst med 275 np i august (29 døgn) og 146 np i september 
(24 døgn). 
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1747 
Høstudbytte:  
(Ørsted) I dette år en velsignet høst. Vejret var så godt, at vi på 2½ uge indavlede alt kornet. Al vores rugsæd 
blev udsået næsten inden mikkelsdag.  
Priser: 
1 skæppe rug 10 skilling 
1 skæppe byg 8 skilling 
1 skæppe boghvede 8 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Fortsat kvægsyge. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst 21 nedbørsdøgn (92 np). I øvrigt normalt vejrlig. 11 nedbørsdøgn i 
august (56 np). 
 
1748 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Denne sommer var ret så ønskelig med godt vejr. Høbjærgningen var kun nogenlunde, men af rug 
fik vi en overflødig høst, boghvedekærnerne blev små på grund af tørken. Vi avlede 34 traver rug. 
(Elsmark) Høsten begyndte 2/8 og sluttede 16/8. Elsmark-dagbogen er skrevet af Peder Thomsen f. 1723 i 
Elsmark, død sammesteds 1809. 
Priser: 
1 skæppe rug 10 á 11 skilling 
1 skæppe byg 9 á 10 skilling 
1 skæppe havre 6 skilling 
1 skæppe boghvede 9 skilling 
Efteråret: 
1 skæppe rug 11 skilling 
1 skæppe byg 11 á 12 skilling 
1 skæppe havre 7 á 8 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Fortsat kvægsyge og epidemi blandt mennesker (sprinkel, JER dvs. plettyfus).  
 
Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 143 np (12 nedbørsdøgn). Julinedbør 22 np (8 nedbørsdøgn). 
Selve høsten skulle således kunne foregå normalt, men der var tørke fra 21/6-13/7 og varme, dette vejrlig kan 
have hæmmet græsvæksten og boghvedevæksten. 
 
1749 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Ingen oplysninger. 
Priser: 
1 skæppe rug 12 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Fortsat kvægsyge og sprinkelsyge (JER dvs. plettyfus). 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 123 np (20 nedbørsdøgn) i juni. Teoretisk kritisk kornhøst 
med 143 np (14 nedbørsdøgn) i august. Ingen nedbør 6/8-12/8 og 29/8-11/9. 
 
1750 
Høstudbytte:  
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(Ørsted) I denne sommer begyndte høsten 8 uger før mikkelsdag. Vi avlede 38 traver rug. Vi tærskede 34 
traver, der gav 34 tdr. 6 skæpper. 
Priser: 
Først på året: 
1 skæppe rug 12 á 13 skilling 
1 skæppe byg 10 skilling 
1 skæppe havre 5 skilling 
1 skæppe boghvede 9 skilling 
Efteråret: 
1 skæppe rug 7 skilling 
1 skæppe byg 6 skilling 
1 skæppe havre 3 skilling 
1 skæppe boghvede 4 skilling 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 129 np (15 nedbørsdøgn). Teoretisk kritisk kornhøst 113 np (19 
nedbørsdøgn). Ingen nedbør i perioderne 20/7-1/8, 31/8-4/9 og 10/9-23/9. 
 
1751 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Vi avlede 32 traver rug, 11 traver byg og 21 traver havre. Vi avlede meget boghvede, hvoraf vi fik 
13 tdr. og 6 skæpper. Af havren tærskede vi 7½ trave, det gav 10 tdr. De 11 traver byg gav 6 tdr.  
(Elsmark) 30 traver rug, 54 traver byg og 52 traver havre. Høsten begyndte 11/8 og sluttede 26/8. Køerne 
kom på græs 19/5 (i tøjr). 
Priser: 
1 skæppe rug 7 skilling 
1 skæppe byg 6 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Stadig sprinkel (JER: dvs. plettyfus) og blodsot mange steder. Kvægsygdommen er stadig mange 
steder. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 133 np (20 nedbørsdøgn). Teoretisk kritisk kornhøst med 164 np 
(22 nedbørsdøgn) i august. I september 21 nedbørsdøgn og 131 np. Ingen tørre perioder i juli-august og 
september. Først tør periode 30/9-8/10.  
 
1752 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Var et frugtbart år. 
(Elsmark) høstede 55 traver. 
(Berlingske Tidende, København) 11/8 fra Altona berettes, at formedelst ideligt regnvejr i denne høstens tid 
har kornet der i egnen taget mærkbar skade. 
(Berlingske Tidende, København) 18/8 fra Tønningen meldes, at der i egnen havde på en 6 ugers tid været så 
usædvanligt et regnvejr, som ingen kunne mindes at have oplevet. 
Priser: 
1 skæppe rug 8 skilling 
1 skæppe byg 6 skilling 
1 skæppe boghvede 5 skilling 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 105 np (12 nedbørsdøgn) i juli. Teoretisk kritisk kornhøst med 139 
np (20 nedbørsdøgn) i august. Tør periode 25/7-30/7 og 18/8-23/8. Ingen tørre perioder i september. 
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1753 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Ingen oplysninger. 
(Elsmark) 30 traver rug foruden karlens 5 traver, 81 traver byg, 77 traver havre og 16 traver blandsæd 
(mengkorn). Høsten begyndte 3/8 og sluttede 18/8. 9/4-27/4 såedes havre, 2/5-9/5 såedes byg (udsæd 9 tdr. 5 
skæpper). Efter lang tørke regn fra16/6-18/6. 
(Berlingske Tidende, København) 12/2 kapitelstakster i Aarhus stift: rug 1 td. 1 rdl. 1 mark 4 skilling, byg 1 
td. 1 rdl. 12 skilling, havre 1 td. 4 mark 8 skilling, boghvedegryn 1 td. 2 rdl., smør 1 td. 16 rdl.  
Priser: 
Alt var næsten i forrige års pris. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 202 np (21 nedbørsdøgn). Teoretisk kritisk kornhøst med 156 np 
(22 nedbørsdøgn). Kun nedbør den 10/6 i tidsrummet 23/5-19/6. Ingen tørre tidsrum i juli og i august kun 
25/8-28/8. I september var det tørvejr i tidsrummet 12/9-17/9.  
 
1754 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Vi avlede 40 traver rug. 
(Elsmark) 35 traver rug foruden hans broders 3 traver 14 kærv, 69 traver byg, 80 traver havre, 15 traver 
blandsæd. Høsten begyndte 15/8. 22/4 såedes havre, 6/5-9/5 såedes byg. 
(Berlingske Tidende, København) 13/9 vi have i denne sommer ikkun haft lidet varmt vejr. 
Priser: 
Samme priser som forrige år. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 112 np (17 nedbørsdøgn) i juli. Tørt fra 25/7-30/7 og 17/8-25/8, 
kun 2 nedbørsdøgn i perioden 14/8-28/8. 
 
1755 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Vi avlede 24 traver rug, 20 traver byg og 17 traver havre. 
(Elsmark) 34 traver rug, 91 traver byg, 63 traver havre og 6 traver blandsæd. Høsten begyndte 11/8. 21/4-28/4 
såedes havre, 9/5 byg. 7/7 begyndte vi at slå græs i vor Havmade (Haumay) og der var meget vand det år.  
(Berlingske Tidende, København) prisen på varer ifølge Københavns Priscourant 15/2: dansk rug pr. td. 2 rdl. 
4 á 8 skilling á 2 rdl. 1 mark., byg pr. td. 1 rdl. 4 á 12 skilling, byggryn pr.td. 2 rdl. 5 mark á 3 rdl., maltbyg 
pr. td. 1 rdl. 3 mark, havre pr. td. 4 mark 2 á 4 skilling, havregryn pr. td. 4 rdl., boghvedegryn pr. td. 4 rdl., 
ærter pr. td. 1 rdl 4 á 6 mark. 
Priser: 
Al ting næsten i forrige års pris. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 104 np (16 nedbørsdøgn) i juli. Teoretisk kritisk kornhøst med 121 
np (18 nedbørsdøgn) i august. Kun 3 nedbørsdøgn i tidsrummet 5/7-18/7. Ingen tørre tidsrum i august. Kun 2 
nedbørsdøgn i tidsrummet 14/9-27/9. 
 
1756 
Høstudbytte: 
 (Ørsted) Vi avlede kun lidt boghvede, 35 traver rug, 21 traver byg og 18 traver havre. 
(Elsmark) 33 traver rug, 77 traver byg, 60 traver havre, 12 traver blandsæd, 12 læs ærter og 6 læs boghvede. 
Høsten begyndte 9/8 og sluttede 4/9. 5/4 såedes ærter, 14/4 havre og 10/5 byg. 
(Berlingske Tidende, København) fra Københavns pris-courant juni: holstensk hvede 3 rdl. 1 mark pr. td., 
lollandsk 2 rdl. 4 mark 8 skilling pr. td., byg 1 rdl. 5 mark pr. td., gryn 4 rdl. pr. td., malt 2 rdl. pr.td., havre 1 
rdl. 4 mark pr. td., boghvedegryn 4 rdl. pr. td., ærter 2 rdl. 3 á 4 mark pr. td. 
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Priser: 
Først på året: 
1 skæppe rug 10 á 11 skilling 
1 skæppe byg 8 skilling 
1 skæppe boghvede 5 á 6 skilling 
Om sommeren: 
1 skæppe rug over 1 mark (over 16 skilling) 
1 skæppe boghvede 12 skilling 
Om vinteren: 
(Elsmark) 11/12 solgte vi byg for 8 mark 1 skilling pr. td. og havre for 4 mark 1 skilling pr. td., så dyr var den 
det år.  
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 132 np (18 nedbørsdøgn) i juni. Megen nedbør 4/6-11/6 og 
25/6-30/6. 
 
1757 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Vi avlede kun 7 traver byg og kun ganske lidt boghvede. Vi avlede 15 traver havre og 30 traver rug. 
Rugen gav 27 tdr. Sommeren var så meget hed, varm og tør, at der i ugevis ikke sås en sky på himlen, mens 
det fra solopgang til solnedgang var så stærk en hede, at det næsten var utåleligt.  
(Elsmark) 38 traver rug og deres karl 4½ traver, 64 traver byg, 60 traver havre og 12 læs ærter. Høsten 
begyndte 28/7 og sluttede 4/8. 27/5 såedes hør, 6/4 såedes ærter, 19/4 havre og 3/5 byg. 1/7 begyndte de at slå 
græs i Havmade (Haumay). 
(Berlingske Tidende, København) 18/7 der berettes om, at der ved Kolding den 15/7 efter en langvarig tørke, 
faldt en meget stærk torden gelejdet med en skyllende regn og stærk hvirvelvind.  
(Nærum) 19/6 efter stærk tørke nogen tordenregn. 16/7 usædvanlige hagl så store som store nødder. 29/7 
indhøstet 3 stakke hø. 11/8 indhøstet 13 traver byg. 
Priser: 
Næsten hele året: 
1 skæppe rug 15 skilling 
1 skæppe byg 14 skilling 
1 skæppe havre 7 á 8 skilling 
1 skæppe boghvede 12 skilling 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med kun 13 np (6 nedbørsdøgn) i juni og ingen nedbør i perioderne 
8/6-18/6 og 9/7-19/7. 
 
1758 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Kornet var dyrt eftersom der i 1757 kun avledes lidet på grund af den store tørhed. Kornet slog vel til 
i særdeleshed byg og boghvede. Vi avlede ganske meget boghvede. På grund af forårets tørhed avledes 
næsten intet hø. Vi avlede 28 traver rug, 18 traver byg og 20 traver havre og ganske meget boghvede. 
(Elsmark) 43 traver rug og karlens 4 traver, 78 traver byg, 66 traver havre, 11 traver blandsæd,11 læs ærter og 
7 læs boghvede. Høsten begyndte 4/8 og sluttede 18/8. 4/4 såedes ærter, 17/4 såedes havre, 19/4 såedes 
kløver, 1/5 såedes byg og 9/10 såedes rug. 
(Nærum) 3/6 købt 2 dages tørveskær. 31/7 begyndt at slå min eng. 7/8 kørt mit hø ind. Jeg fik 3 af mine læs 
som sædvanligt, skønt jeg har taget et stort stykke af engen ind til min have. Årsagen hertil er, at jeg har ladet 
køre gadekærsmudret ud på engen. 14/8 begyndt at meje rugen. Et stort stykke er bevokset med tidsler og 
snerrer. 18/8 indhøstet min rug, 13 traver. 1/9 fået 12 traver byg indhøstet, noget vådt formedelst det urolige 
vejr. Kornet står en del steder i bygmarken endnu ude. Det blev sået sent i foråret. 
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(Berlingske Tidende, København) 28/7 beretter om et stærk tordenvejr den 25/7 ved Stege på Møn, hvor 
kornet blev ganske nedslaget på marken. 
(Berlingske Tidende, København) fra pris-couranten i december: rug holstensk pr. td. 3 rdl á 3 rdl. 3 mark, 
holstensk hvede pr. td. 3 rdl. 5 mark á 4 rdl., lollandsk hvede pr. td. 4 rdl. 1 mark á 4 rdl, byg pr. td. 1 rdl 4 
mark 8 skilling á 1 rdl. 5 mark, gryn pr. td. 4 rdl. 4 mark, malt pr. td. 2 rdl. 1 mark, havre pr. td. 1 rdl. 1 mark 
12 skilling á 1 rdl. 2 mark, gryn pr. td. 6 rdl. 4 mark, boghvedegryn pr. td. 5 rdl. 2 mark, ærter pr. td. 2 rdl. 4 
mark.   
Priser: 
Om sommeren: 
1 skæppe rug ½ rdl. (24 skilling) 
1 skæppe byg 18 skilling 
1 skæppe havre 7 á 8 skilling 
1 skæppe boghvede 18 skilling 
Sidst på året: 
1 skæppe rug 1 mark (16 skilling) 
1 skæppe byg 7 á 8 skilling 
1 skæppe boghvede 6 skilling 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med kun 10 np (5 nedbørsdøgn) i maj. Teoretisk kritisk kornhøst 
med 115 np (10 nedbørsdøgn) i august. Tørke fra 2/5-26/5. Ingen nedbør fra 7/7-13/7 og 30/7-9/8. Endvidere 
kun 2 nedbørsdøgn fra 15/9-30/9. 
 
1759 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Den 8. august begyndte høsten, men allerede den 20. august var alle kornneg inde på grund af 
tørheden. Vi høstede kun ganske lidt boghvede. Denne sommer var så såre tør, at der kun avledes lidet hø og 
kun lidt byg. Vi avlede 28 traver rug, 15 traver havre og 9 traver byg. Det gav 21 tdr. rug, 5 tdr. byg og 6 tdr. 
boghvede. 
(Elsmark) 36 traver rug og karlen 5 traver, 68 traver byg, 49 traver havre, 14 læs ærter og 4 læs kløver. 
Høsten begyndte 30/7 og sluttede 14/8. 5/4 begyndte såningen af ærter, 23/4 såedes havre 5/5 såedes byg og 
10/10 såedes rug. 19/5 kom køerne på græs (i tøjr). 
(Nærum) 12/5 sået byg. 31/7 indkørt 4 læs hø. 6/8 begyndt at meje kornet. 
 Priser: 
Efteråret: 
1 skæppe rug 9 skilling 
1 skæppe byg 9 skilling 
1 skæppe havre 6 á 7 skilling 
1 skæppe boghvede 12 skilling 
 
Kommentar: Normalt vejrlig, dog kun 17 np (3 nedbørsdøgn) i juli og fra 18/6-5/7 kun 1 nedbørsdøgn, 
derefter fra 7/7-29/7 kun 1 nedbørsdøgn. Ingen nedbør fra 6/8-21/8. 
 
1760 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Dette års høst var såre våd, fordi det regnede i ugevis hver dag, hvorved høsten blev meget 
vanskelig. Ligeledes blev efteråret besværlig, da det regnede næsten hver dag fra 8 dage før mikkelsdag og til 
årets udgang. På mange marker blev ikke engang halvdelen af rugen sået. Vi avlede 36 traver rug, 13 traver 
havre og 12 traver byg. Af rugen blev 31 traver tærsket, som gav 24 tdr. 4 skæpper. De 12 traver byg gav 6 
tdr. Boghveden gav 15 tdr. 
(Elsmark) 43 traver rug, 89 traver byg, 66 traver havre, 10 traver blandsæd, 18 læs ærter og 4 læs kløver. Det 
var et meget dejligt frugtbart år og der var en guds velsignelse af både rug, byg, ærter, havre, boghvede, 
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vikker, hør, nødder, humle, hyldebær, æbler og pærer. Det var en meget våd høst så man ikke kunne få sået 
rugen. Rugen blev sået 24/10 og da var det bedrøveligt vådt og skident, så man ikke skulle tro rugen ville 
lykkes. 1. april såedes ærter, 12/4 havre og 3/5 byg. Høsten begyndte 1/8 og sluttede 23/8. 
(Nærum) 16/5 sået byg. 14/7 begyndt at slå min eng. 18/7 sat 2 høstakke. 19/7 slået det sidste stykke af 
engen. 14/8 kornet mejet. 
Priser: 
Efteråret: 
1 skæppe rug 9 á 10 skilling 
1 skæppe byg 8 á 9 skilling 
1skæppe havre 5 skilling 
1 skæppe boghvede 5 skilling 
Begivenheder: 
(Elsmark) Storkene kom meget sent og fik hverken æg eller unger. 20/6 døde den vidt berømte doktor Jakob i 
Angel. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson, høhøst og kornhøst. 105 np (18 nedbørsdøgn) i juni, 126 np (19 
nedbørsdøgn) i juli og 141 np (23 nedbørsdøgn) i august. Endvidere 121 np (23 nedbørs-døgn) i oktober. 
Ingen nedbør fra 30/6-5/7, ingen nedbør fra 3/9-8/9 og fra 11/9-21/9. Daglig nedbør fra 22/9-31/10. 
 
1761 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Boghveden gav godt - 15 tdr. 2 skæpper. Vi avlede 29 traver rug, som gav 25 tdr. 6 skæpper. 18 
traver byg, som gav 7 tdr. 24 traver havre. 
(Elsmark) 23 traver rug og broderen 4 traver, 97 traver byg, 58 traver havre, 9 traver blandsæd, 10 læs ærter 
samt broderen 2 læs, og 6 store læs boghvede. Endvidere kløver. Høsten begyndte 4/8 og sluttede 22/8. 3. 
april såedes ærter, 16/4 såedes havre, 5/5 såedes byg og 3/10 såedes rug. 
(Nærum) 13/7 begyndt at slå min eng. 14/7 vanskelig høhøst. 27/7 sat mit hø i stak. 30/7 kørt mit hø ind. 
Priser: 
1 skæppe rug 10 skilling 
1 skæppe byg 10 skilling 
1 skæppe havre 6 á 7 skilling 
1 skæppe boghvede 6 á 7 skilling 
Begivenheder:  
(Elsmark) Torden med lynnedslag og husbrand 31/8 kl. 4 om morgenen. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 100 np (21 nedbørsdøgn) i maj. Teoretisk kritisk høhøst med 
139 np (24 nedbørsdøgn) i juli. 
 
1762 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Rughøsten var dårlig. Vi avlede kun 22 traver rug, som gav 20 tdr., 9 traver havre og 15 traver byg, 
som gav 10 tdr. Vi avlede ca. 16 tdr. boghvede. 
(Elsmark) 27 traver rug og broderen 3 traver, 54 traver byg, 40 traver havre og 10 læs ærter. Høsten begyndte 
28/7 og sluttede 13/8. 13/10 såedes rug. 
(Luxdorph, København) 27/1 kapitelstaksten er for rug 13 mark, for byg 8 mark og for havre 5 mark 4 
skilling. 
(Nærum) 21/7 begyndt at slå engen. 
Priser: (JER: stærkt påvirket af den store mobilisering til krigen med Rusland) 
1 skæppe rug 1 mark (16 skilling) 
1 skæppe byg 11 á 12 skilling 
1 skæppe havre 8 skilling 
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Begivenheder: 
(Ørsted) Kvægsyge. 
(Elsmark) En karl falder gennem isen på Langensby sø og drukner. Kvægsygen vender tilbage til Als 3/11. 
Fra 30/10 skal hvert hoved over 12 år betale 4 skilling i kopskat. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med >100 np (18 nedbørsdøgn) i august. 
 
1763 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Rughøsten var kvalitetsmæssig god. Vi avlede 33 traver god rug, 17½ traver havre, 15 traver 3 kærv 
byg og rimeligt boghvede. Af 29 traver rug fik vi 31 tdr. Af 15 traver byg fik vi 9 tdr. 2 skæpper. Boghveden 
gav 11 tdr. 
(Elsmark) 38 traver rug og broderen 4 traver, 70 traver byg, 63 traver havre, 7 traver blandsæd, 12 store læs 
ærter og 7 læs boghvede. Høsten begyndte 6/18 og sluttede 31/8. 8/4 såedes ærter, 15/4 såedes havre, 2/5 
såedes byg og 13/10 begyndte såningen af rug. 5/5 kom køerne på græs (i tøjr). 
(Berlingske Tidende, København) 22/7 nu på en 8 á 10 dage have vi her i egnen haft bestandig regnvejr, 
særdeles i de sidste dage stærk plaskregn, hvilken i går var gelejdet af kastevinde eller en slags hvirvelvinde. 
Dog har man ingen hagl mærket ej heller tordenvejr undtagen i de første dage. 
(Nærum) 14/6 uagtet den bestandige kulde, tager rugaksene dog overhånd. 27/7 begyndt at slå engen. 6/8 
vendt høet. 12/8 kørt høet ind. 15/8 spadseret i Mellemvangen, som var rugmark. 20/8 kørt kornet ind, 24 
traver. 3/9 bønderne fik indhøstet. 
Priser: 
Vinter: 
1 td. rug 8 mark 
1 td. byg 6½ mark 
1 skæppe havre 9 á 10 skilling 
1 skæppe boghvede 9 á 10 skilling 
Efterår: 
1 td. rug 5½ mark 
1 td. byg 6 mark 
(Elsmark) I dette år kostede 1 skæppe rug 1 mark, 1 skæppe byg 1 mark, 1 skæppe ærter ½ rdl. og 1 skæppe 
boghvede 8 skilling. 
Begivenheder: 
(Ørsted) Atter kvægsyge her i landsbyen og vi mistede 6 kreaturer. Om efteråret megen rabies hos rævene. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med >100 np. (17 nedbørsdøgn) i juli og teoretisk kritisk kornhøst med 
>100 np (21 nedbørsdøgn) i august. 
 
1764 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Høsten af rug, hø og boghvede var god. Vi avlede ca. 20 læs hø, rug (incl. vor moders aftægt) 36 
traver, havre 19 traver 7 kærv, byg 18 traver. Vi avlede selv 31 traver rug, som gav 23 tdr. Af byggen havde 
vi selv 12 traver, som gav 5 tdr. 2 skæpper. Vi avlede 14 tdr. boghvede. God høhøst ca. 20 læs. 
(Elsmark) 34 traver rug og broderen 4 traver, 75 traver byg, 47 traver havre, 12 traver blandsæd, 15 læs ærter 
og broderen 2 læs. Høsten begyndte 4/8 og sluttede 27/8. 31/3 såedes ærter, 12/4 såedes havre, 4/5 såedes byg 
og 9/10 såedes rug. 5/7 begyndte man at slå græs i vor Havmade (Haumay). Der var meget vand det år og 
man slog kun 4 skår ad gangen. 
(Nærum) 20/7 begyndt at slå engen, hvorpå der er mere græs end i noget tidligere år. 27/7 sat høet i stak. 30/7 
kørt mit hø ind, 5 læs. 13/8 opbundet rugen og sat den i traver. 25/8 kørt tørv ind. 
Priser: 
Efterår: 
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1 skæppe rug 11 á 12 skilling 
1 skæppe byg 12 skilling 
1 skæppe havre 8 skilling 
11 skæppe boghvede 8 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Kvægsygen aftager. Ekstraskatten for 1763 fortsætter og ”da hvert menneske, fra det fyldte 12 år og 
så længe de lever, må betale 4 skilling hver måned og uden forskel, såvel fattige, syge og svage som de rige, 
hvilken udgift forårsager megen jammer og klage blandt de fattige”. 
 
Kommentar: Normalt vejrlig. 
 
1765 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Denne sommer var såre tør og kold, så vi avlede kun lidt hø og korn. Vi avlede kun 10 á 11 læs hø, 
22 traver rug, 13 traver 4 kærv havre, 13 traver 12 kærv byg og 6 læs boghvede. De 20 traver rug, der var 
vores egne, gav 19 tdr. Af de 13 traver 12 kærv byg fik vi 9 tdr. 1 skæppe og af boghveden 12 tdr. Kun 10-11 
læs hø. 
(Elsmark) 24 traver rug, 60 traver byg, 44 traver havre, 16 traver blandsæd, 13 læs ærter (broderen 2 læs) og 5 
læs boghvede. Høsten begyndte 9/8 og sluttede 5/9.13/4 såedes ærter, 18/4 såedes havre, 7/5 såedes byg og 
8/10 såedes rug. 
(Berlingske Tidende, Odense) 7/11 rug har overalt i Fyhn slået fejl på markerne i år, så 1 tønde rug gælder nu 
24 á 28 mark, 1 tønde byg 10 mark, 1 tønde havre 7 á 8 mark, 1 tønde smør 30 á 32 rdl. 
Nærum) 21/5 sået byg. 13/6 forslag fra magistraten om indførsel af rug fra udlandet. 13/7 spadseret i 
rugmarken. 2/8 været med Brand- og Vandkommissionen ved Utterslev sø, hvor der skæres tørv. 3/8 sat høet 
på min eng i 2 stakke. Spadseret i rugmarken. 5/8 kørt en høstak ind. 6/8 kørt den anden høstak ind. 13/8 købt 
32 læs hø for 3 rdl. læsset. 27/8 kørt byggen ind. 5/9 begyndt at køre tørv ind. 
Priser: 
Foråret: 
1 skæppe rug 1 mark 
1 skæppe byg 11 skilling 
Ved høstens tid: 
1 skæppe rug 20 skilling 
1 skæppe byg 10 skilling 
Vinter: 
1 skæppe rug ½ rdl. 
I året: 
(Elsmark) solgte 2 skæpper kløverfrø for 6 rdl. 
Begivenheder: 
(Ørsted) Stadig kvægsyge hist og her. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med >100 np. (19 nedbørsdøgn) i juni. I øvrigt normalt vejrlig, dog 
kun 7 nedbørsdøgn i maj og ingen nedbør fra 13/5-23/5 og 27/5-9/6. 
 
1766 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Den 17/5 dræede rugen. God høavl. Vi avlede 34 traver 14 kærv rug, 20 traver havre og 12 traver 10 
kærv byg. Af vort rug fik vi 26 tdr. Af 11 traver byg fik vi 7 tdr. Vi fik 14 tdr. boghvede. 10 læs hø i 
Thukobbelt. 
(Elsmark) 43 traver rug (indbefattet broderens 5½ traver), 63 traver byg, 60 traver havre, 15 traver blandsæd 
og 22 tdr. boghvede. Høsten begyndte 1/8 og sluttede 16/8. 8/4 såedes ærter, 14/4 såedes havre, 3/5 såedes 
byg og 6/10 begyndte de at så rug. 
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(Elstup på Als) 8/4 begyndt at så. 4/8 begyndt at høste byg og havre. 
(Nærum) 15/6 vejret i dette forår var ustadigt med regn, blæst og solskin, men derfor meget frugtbart, så at 
alting tegner meget godt, Gud være æret. Beretter om stærk hagl ved Gyrstinge. 12/9 fået 7 skæpper ærter af 
½ skæppe foruden dem, der blev plukket som grønne. 
(Berlingske Tidende, Nørre Herred i Viborg Stift) 5/2 kort før og efter nytår er her falden megen rim, hvoraf 
almuen her til lands spår et frugtbart år, efter hvilket de og inderlig sukker, da kornet er meget dyrt, og det 
befrygtes endnu dyrere, siden den fattige bonde har lidet i laderne og intet på lofterne. Rug koster her 22 á 24 
mark tønden, byg 12 á 13 mark og havre 9 á 10 mark. 26/4 rugen står alle steder godt. 8/7 så mildt og godt 
som vejrliget var i april, så uroligt og koldt blev det derimod i maj og varede således næsten hele måneden, da 
der og nogle nætter faldt megen rim og var is på vandet. Siden den tid og hidindtil har vejret været 
sommerligt og befordret ønskelig jordens grøde, hvilken, med himlens vedvarende bevarelse, lover os en rig 
høst. Den 9/6 og 17/6 var her og i en strækning af nogle mile en usædvanlig stærk torden, begge gange om 
eftermiddagen, og den sidste gang var tillige regnen på sine steder så overmåde og strømmende, at damme og 
grøfter, som før var næsten tørre, gik inden to timer over deres bredder. 21/7 den 18/7 var i og ved Viborg et 
skrækkeligt tordenvejr. Der faldt også en mængde hagl. 27/8 vores høst, som begyndte for 3 uger siden, er nu 
næsten til ende i denne egn, og den svarede til vor forhåbning, for ikke alene er laderne fulde, men endog en 
god del står uden for. Det har været tordenvejr og stærk hede i sommer. 9/8 kom en stærk storm, der slog en 
del byg og havre af. Vejret har ellers bestandig hele høsten igennem været meget skønt, tørt og ønskeligt. 
29/11 prisen på ny rug er nu nede på 2 rdr. pr. tønde, en tønde byg på 8 mark, 1 tønde havre på 5 mark. 
(Berlingske Tidende, Horsens) 22/7 om eftermiddagen 18/7 stærk lynild og tordenvejr med regn, blandet med 
store stykker is, som mådelige hønseæg. 
(Berlingske Tidende, København) 1/8 regnen har vedvaret indtil i aftes, dog uden torden. I går ved 
middagstid er især her i staden og i omegnen her omkring falden så stærk regn, at man med god grund frygter, 
at sæden er gjort betydelig skade. Her i staden står en del kældre under vand. 
(Berlingske Tidende, Odense) 4/9 høsten af alle slags kornvarer her i Fyn er så overflødig, at den ej kan 
rummes i laderne. 
Priser: 
Ved juletid: 
1 skæppe rug 12 skilling 
1 skæppe byg 9 skilling 
1 skæppe havre 4 skilling 
1 skæppe boghvede 6 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Kvægsyge. Vores husholdning var 7 folk, nemlig 3 gamle og 4 børn. Til et voksent menneskes føde 
regnes pr. år 2 tdr. rug, ½ td. malt, 1 td. boghvede, 2 skæpper byg til mel, 2 skæpper havre til kaalgryn og 
dertil smør, flæsk, kød etc. 
(Elsmark) Efteråret var meget tørt, så de måtte vande hestene i marken indtil jul. 
 
Kommentar: Normalt vejrlig. 
 
1767 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Det var en meget våd sommer, hvorved kun lidt brændsel (JER: tørv) blev indavlet.  
Rugen kunne ikke modnes eller blive tør. Kornet gav mange traver (JER: meget strå), men få skæpper (JER: 
tlidt kærne). Vanskeligt at så rugen, så mange måtte så den om og dog blev rugen tynd og ringe. Vi avlede 35 
traver, der kun gav 21 tdr. Vi avlede 10½ traver byg, som kun gav 5 tdr. Vi avlede 20 traver havre. 
Boghveden gav 12 tdr. 
(Elsmark) 44 traver rug, 72 traver byg, 60 traver havre, 8 traver blandsæd, 16 læs ærter og 6 læs boghvede. 
Høsten begyndte 11/8 og sluttede i de første dage af september. 6/4 såedes ærter,13/4 såedes havre, 4/5 såedes 
byg og 20/10 begyndte de at så rug ”det var elendig vådt og skident”, hvorfor de såede endnu 17/11. 19/5 
kom køerne på græs (i tøjr). 20/6 blev kløveret slået. 
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(Elstrup på Als) 22/4 begyndt at så havre. 1/8 sommeren var våd og kold, vi høstede byg den 15/8. 24/8 var 
høsten færdig, der kom megen regn herefter. 
(Nærum) 7/9 indkørt 2 læs ærter. 
(Berlingske Tidende, Sallingland) 9/5 Kornet er her efter nogens tykke temmelig dyrt. 1 tønde rug koster 12 á 
13 mark, byg 8 á 9 mark, havre 7 mark; man havde ventet bedre køb efter forrige års rige høst. Efter 
enstemmige beretninger tegner rugen på markerne alle vegne meget godt, dog skal den ikke være så 
fremmelig som forrige år ved denne tid. Vejrliget har hele foråret været meget koldt og mere tørt end vådt 
indtil nu i disse dage, da luften er noget mildere, og der tillige falder en ønskelig regn, men blandet med 
megen hagl. 1/6 den 25/5 var her et stærk tordenvejr med en stor mængde hagl af usædvanlig størrelse. 24/7 
sommervejret har i dette år været hidindtil mere koldt end varmt og fast bestandig stormende med vestlige 
vinde; dette uagtet står dog markerne lystige og skjulte med korn, og man venter med himlens beskærmelse 
en ikke mindre velsignet og overflødig høst end forrige år. 3/8 den 31/7 var her et overordentligt stærkt 
vandskyl, der varede 1½ time, der end mere fordærvede høet, som den ganske måned igennem har fået regn; 
og ventelig har kornet og derved taget skade, da det kom med en stærk force. 15/8 det i juni og juli haste 
kolde og stormende vejrlig forandrede sig ved denne måneds begyndelse til stærk varme og stille luft, men 
regnen vedholder af og til endnu, og man har i 7 uger ikke haft bestandig tørt vejr i 7 dage. 10/10 høsten her, 
som dette år sildig begyndte nemlig sidst i august, endtes lykkelig og vel sidst i september, skønt med nogen 
vanskelighed og besværlighed på grund af ofte påkommende regn. Gamle folk kan ikke mindes bedre og 
overflødigere høst af alle slags, og man ser kornstakke fast ligeså store som husene. Vedvarende regnvejr 
befrygtes at gøre rugsæden vanskelig og sildig. Sæderugen er i disse dage købt for 12 til 12½ mark tønden. 
16/12 uagtet den langvarige og overflødige regn, hvis lige næppe kan mindes, så kom rugen vel og godt i 
jorden, ved nogle dages tørt og bekvemt vejrlig og først i november var den tilsået overalt her i landet. I 
Himmersyssel klager man over, at rugen dér koster 13 á 14 mark tønden, og byg 9 á 10 mark.   
(Berlingske Tidende, Odense) 3/9 vi have her en nu ønskelig høst både i henseende til vejrliget og kornet, af 
hvilket er overalt en Guds velsignelse. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 3/9 ved det på 8 dages tid hafte tørre og behagelige høstvejrlig er sæden her 
til byen såvel som overalt her i egnen vorden sund og tør bjærget i hus, og det så rig en velsignelse, at gamle 
mennesker ikke kan mindes en bedre høst. Ved det, at man ved indkørslen har taget et aks ud, har man i 
bygaks her fundet 36 og i et rugaks 45 korn, det holder man for at være overordentlig. 
Priser: 
Næsten som sidste års. 
Begivenheder: 
(Ørsted) Kvægsygen stadig mange steder. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk i vækstsæsonen med >100 np (24 nedbørsdøgn) i maj og >100 np (21 
nedbørsdøgn) i juni. Teoretisk kritisk høhøst med >100 np (28 nedbørsdøgn) i juli. I august 13 nedbørsdøgn, 
15 nedbørsdøgn i september og 21 nedbørsdøgn i oktober.  
 
1768 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Dette års rug var såre ringe og det var ynkeligt at se på den. Vi avlede 22 traver rug efter 6 tdr. 
udsæd og deraf fik vi kun 4½ tdr. af al vor avl, der var mange traver, som kun gav ½ skæppe og mange gav 
slet intet. Af de 4½ tdr. såede vi 4 tdr., så vi havde kun 4 skæpper til et års husholdning. Vi købte 3 tdr. á 10 
mark pr. td. af det rug, der kom fra Danzig. Vi brugte hele tiden mere end halvdelen byg i brødet i hele det år. 
Vi avlede 20 traver byg, som gav 16 tdr., hvilket var vores eneste føde. Vi avlede 18 traver havre af god 
kvalitet. Boghveden gav 10 tdr. 
(Elsmark) 25 traver rug, 83 traver byg, 63 traver havre og 15 læs ærter. Høsten begyndte 6/8 og sluttede 27/8. 
7/4 såedes ærter, 15/4 såedes havre, 6/5 såedes byg. 16/7 slået kløver. 4/10 begyndte de at så rug. 5/11 kom 
køerne på stald. 
(Elstrup på Als) 6/4 begyndt at så vikker og ærter. Der kom nattefrost efter påske. I den uge, hvor vi såede 
ærter var det så hård nattefrost, at man ikke kunne harve om formiddagen på den jord, der var pløjet de 
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forrige dage, men måtte vente til om eftermiddagen eller afharve hver dag, som vi plejede, og da det var tørt 
på grønjorden, var det hårdt at pløje. 20/4 sået havre efter megen regn. 8/6 jorden var gennemtør. Der kom 
god regn den 9/6 og 10/6 og jorden blev gennemvåd. 8/8 høsten begyndt i stor regn. 
(Nærum) 20/7 engen blev slået. 25/7 høet blev sat i stak. 29/7 indkørt mine 3 høstakke. 13/8 mejet kornet. 
18/8 kornet er bundet op. 
(Berlingske Tidende, Salling) 27/2 man er meget hårdt i betryg ved nærværende hårde vinter og med det lidet 
brændsel, som haves til at tage imod den med. 19/4 rugen på marken, som hidindtil har tegnet slet, lader sig 
nu anse noget bedre, dog frygter nogle for, at nattefrosten, som indtil for nylig har skarp vedvaret, haver været 
den meget skadelig. Ved det nu ifaldende tørre vejr er man her beskæftiget med en forretning, som ikke før i 
mange år på denne tid, nemlig at hjemføre tørv af hederne, som på grund af regnvejret sidste sommer bleve 
liggende vinteren over. 25/6 rugen står meget dårlig og er mange steder omsået til havre eller byg. Nogle 
mener, at den megen regn i sædetiden og nattefrosten i foråret har forårsaget sådan misvækst. Sommervejret 
har her hidindtil været oftere koldt end hedt, og i denne uge have vi især meget kolde og skarpe vinde af 
nordvest, hvorved korn og græs har ikke lidet lidt; en ønskelig regn er dog og undertiden faldet. 1/9 i Salling, 
Himmersyssel, Thy og Mors klages over rugens misvækst. Ved en stor herregård i Himmersyssel avles kun 9 
tdr. rug. Fra den 19/7 til 2/8 var det bestandig stærk hede og tørke og stille luft. Den 26/8 rejste sig en heftig 
storm af vestnordvest, som vedvarede endda med større heftighed den hele påfølgende dag, og forårsagede 
meget stor og betydelig skade på det uhøstede korn, hvoraf mere end halvdelen blev afslaget. Høstvejret har 
ellers hidindtil været meget vådt, få dage undtagen, og endnu lader det sig anse at ville blive vanskelig. 30/11 
rugsæden blev i år lagt i betimelig og sædvanlig tid, hvor vejret mestendels føjede sig efter ønske. Sæderugen 
kostede 4 rdl. pr. td. Stormen i høsten anrettede stor  skade på det uhøstede korn, hvilket især havre, hvor det 
ikke af regnen var nedslaget, blev afslået fast til det bare strå. Stormen den 26/8 gjorde her ingen synderlig 
skade, thi de fleste steder var der næsten ophøstet; dog blev det høstede korn meget udspredt over markerne 
og en del udført i kær og moradser.  
(Berlingske Tidende, Ålborg) 12/8 mange høster end ikke udsæden af rug. Til gengæld har vårsæden givet 
godt.  
(Berlingske Tidende, Helsingør) 23/12 på torvet handles rug til fra 3 rdl. til 3 rdl. 16 skilling. Byg til 1 rdl. 56 
skilling (sic!) og havre til 1 rdl. Af disse varer er nu intet her i havnen. 
 
Priser: 
Om vinteren: 
1 td. rug 9 á 10 mark 
1 td. byg 5 á 6 mark 
Begivenheder: 
(Ørsted) Stadig kvægsyge hist og her. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med >100 np (21 nedbørsdøgn) i august. 
 
1769 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Dette års hø- og kornavling var kun mådelig og særdeles liden her i landsbyen. Boghveden tog 
meget skade af frosten og vi høstede kun lidt. Vi havde misvækst af rug og boghvede. Boghve-den gav kun 4 
tdr. Vi avlede inkl. moders aftægt kun 18 traver rug, af hvilke 15 traver gav 14 tdr. og 14 traver byg, som gav 
8 tdr. 2 skæpper. Endvidere 16 traver havre. 
(Elsmark) 35 traver rug, 72 traver byg, 95 traver havre og blandsæd, 14 læs ærter og 6 læs boghve-de. Høsten 
begyndte 10/8 og sluttede 26/8. 4/4 såedes ærter, 13/4 havre og 5/5 byg. 7/11 kom køer-ne på stald. 
(Elstrup på Als) 12/7 regnrigt vejrlig. Sommeren var våd og kold. 11/8 høstet byg. 
(Nærum) 21/7 kørt høet ind, fik 5 læs, som omtrent beløb sig til 12 bønderlæs. 25/8 kørt kornet ind. Efter 5 
skæpper rug 6 traver og efter 10 skæpper byg 11 traver. I almindelighed har vi i år haft en velsignet høst. 
(Berlingske Tidende, Salling) 20/2 fra Himmersyssel meldes, at rug og byg næppe er at få. Almuen har intet 
uden byg til brød. Kornpriserne er nu således: rug 20 á 22 mark, byg 11 á 12 mark og 9 á 10 mark tønden. 
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27/4 formedelst det kolde forårsvejr og stærk nattefrost, som indtil for kort tid siden har vedvaret, har rugen 
set sort og mådelig ud, men nu ved en 8´te dages tid mildere luft grønnes den ønskelig både her og andre 
steder og giver det bedste håb. 17/6 både vinterrugen og vårkornet lader her de fleste steder formode en god 
afgrøde, nogle steder derimod kun mådelig. Kornpriserne er nu vel og noget faldne, dog skal det endda stå 
mange nær, inden de når høsten. På nogen tid er her faldet megen regn, så hver mand ønskede tørt vejr igen, 
såvel for kornets skyld på de lave marker, som også i henseende til tørvebjærgningen, som nu igen på 3die år 
synes at blive vanskelig; og Gud har på nogle dage undet os det ønskede, så at vi have en god del af vort hårdt 
behøvende brændsel hjembjærget. 13/9 fra den 16/7 til den 24/7 var her en meget stærk og bestandig hede, 
men både før og efter har vejret været mestendels koldt og uroligt, i foråret med nordlige og i sommeren 
vestlige vinde, og nogle nætter faldt der endda rim. Især har hundedagene, som tilforn var den hedeste tid af 
sommeren, nu i nogle år efter hinanden været den køligste. Vi have nu nylig indhøstet her til lands, og 
afgrøden af alle slags var fast overalt meget god, dog fylder den ikke i laderne som forrige år, men man håber, 
at den skal fylde i skæppen. Vejrliget både til at høste og indhøste i var imod slutningen så slet og regnfuldt 
som ikke før i mange år, og en del af kornet kom pjusket og mådeligt i hus, dog den sidste og største del tørt 
og godt. Formedelst det våde vejr, som begyndte sidst i juli, har kornet dette år sent ville modnes, og nogle 
skal have høstet temmelig grønt. 27/11 mod slutningen af september ophørte det sidst i juli begyndte regnvejr, 
og siden havde vi en hel måned bestandigt tørt og mestendels stille vejr, i hvilken rugsæden blev lagt og andet 
markarbejde forrettet, med et glad mod og godt håb, da man i mange år ikke kan mindes så ønskelig 
efterårsvejrlig, og så længe varende, på den tid. På grund af det vedholdende tørrevejr oprandt rugen vel 
langsom og tyndelig og nogen befrygtede, at den ikke fuldkommen skulle opkomme inden vinteren, men ved 
nu i nogen tid faldende regn, er den frygt forsvunden og sæden efter ønske oprunden. 
(Berlingske Tidende, Haderslev) 26/7 i går tordenvejr og store hagl. Kornet på markerne er, som det var 
afhugget. 
(Berlingske Tidende, Ålborg) 4/8 efter beretning skal der i forrige uge være falden stærk tordenregn og en 
mængde hagl, hvorved en stor del korn på Terndrup Mark skal være slået ned. 
 
Priser: 
Efteråret: 
1 skæppe rug 12 skilling 
1 skæppe byg 10 skilling 
1 skæppe boghvede 10 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Fattigdom forøgedes meget overalt på grund af kvægsygen og misvæksten i disse år. Vi mistede 2 
køer og på moders aftægt 2 køer ved kvægsygen. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 165 np (14 nedbørsdøgn) i august. Luxdorph har kun observeret 
nattefrost 2/10, 6/10 og 8/10. 
 
1770 
Høstudbytte:  
(Ørsted) For at klare os måtte vi købe ½ td. rug og 3 tdr. boghvede. Vi avlede 21 traver og 9 kærv rug, 8 
traver og 4 kærv byg, 14 traver havre og kun 3 læs boghvede. Vores egne 19 traver rug gav 14 tdr. 2 skæpper, 
de 8 traver byg gav 7 tdr. 6 skæpper. De 3 læs boghvede gav kun 2 tdr. 4 skæp-per. 
(Elsmark) 32 traver rug, 62 traver byg, 66 traver havre, 4 traver blandsæd, 14 læs ærter og 6 læs boghvede. 
Høsten begyndte 10/8 og sluttede 1/9. 18/4 såedes ærter, 25/4 såedes havre, 7/5 såedes byg og 5/10 begyndte 
de at så rug. 
(Elstrup på Als) 14/4 begyndt at pløje. 18/4 sået ærter. 25/4 sået havre. 24/8 det var et regnrigt vejrlig ved 
hundedagenes begyndelse. 11/8 begyndt høsten af byg og rug. 22/8 der kom regn om eftermiddagen, der var 
ellers ikke kommet et maal regn, siden vi begyndte at høste. 
(Nærum) 16/8 høsten begynder her. 18/8 Morten begyndte at meje rugen. 20/8 mejet al kornet på toften. 25/8 
indkørt rugen 10 traver 8 neg. 27/8 kørt byggen ind, 7 traver. 
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Berlingske Tidende, Helsingør) 16/7 sæden står her omkring meget godt; høbjærgningen falder dog ringere 
ud, end man havde formodet. 
(Berlingske Tidende, Salling) 16/7 på nogen tid har vi haft stor tørke og hede, som endnu vedvarer, så at 
afgrøderne sukker inderlig efter regn, hvoraf kun lidet er faldet i denne egn. Man frygter desårsag meget, at 
kornet, som endnu ikke har fuld kærne, skal tage skade. 22/9 udi denne egn blev indhøstet for en 3 ugers tid 
siden, og afgrøden af hver slags sæd var på de fleste steder meget god. Vejrliget både til at høste og indhøste i 
var tørt og skønt, så at man i mange år ikke mindes dets lige.  Endnu er vejret sommerligt, men tillige meget 
tørt, så at agermanden næppe kan få ploven i jorden. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 27/8 prisen på rug er 17 mark, smør 8 rdl. for en fjerding, røget flæsk 7 mark 
á 7 mark 8 skilling. 
Priser: 
Vinter ?: 
1 skæppe rug 12 skilling 
1 skæppe boghvede 10 skilling 
Efterår ?: 
1 skæppe rug omtrent 1 mark (16 skilling) 
1 skæppe byg 12 skilling 
1 skæppe boghvede 12 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Kornet er nu i nogle år misvokset her i landet og kvægsygdommen vedvarer, så at der er kommet så 
stor fattigdom over alt i landet, at der i mands minde ikke er erfaret sådan fattigdom som nu. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 14 np (6 nedbørsdøgn) i maj og 110 np (15 nedbørsdøgn) i 
juni. Teoretisk kritisk kornhøst med 113 np (17 nedbørsdøgn) i august. Besværligt efterårsarbejde med 153 np 
(18 nedbørsdøgn) i september og 110 np (11 nedbørsdøgn) i oktober.  
 
1771 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Høsten var dårlig. Vi avlede kun 17 traver rug, som gav 14 tdr., 15 traver byg, som gav 8 tdr. 4 
skæpper og 8 læs boghvede, som gav 15 tdr. samt 12 traver havre. 
(Elsmark) 31 traver rug, 71 traver byg, 53 traver havre, 7 traver blandsæd og 10 læs boghvede. Høsten 
begyndte 16/8 og sluttede først i september. 22/4 såedes ærter, 29/4 såedes havre og 15/5 såedes byg. 
Priser: 
Mod jul: 
1 skæppe rug over ½ rdl. (over 24 skilling) 
1 skæppe byg 15 skilling 
1 skæppe havre 9 á 10 skilling 
1 skæppe boghvede 10 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Kvægpest hist og her. Høsten var dårlig. Da næsten hele landet nu er nedsunket i armod, så 
forekommer mange konkurser, gårdene koster kun lidt, de fattige, der tigger, er utallige. Mange lider stor 
hunger, den ene kan ikke hjælpe den anden, mange giver sig til at stjæle og røve, så man næppe er sikker for 
tyverier, ja selv usædvanlige ildebrande indtræffer, så at det må formodes, at mange med forsæt afbrænder 
hus og hjem. 
(Stavnsholt) 1/1 langvarig skarp vinter, så man ikke rigtig kunne pløje før i maj måned. 
(Elstrup på Als) 25/4 pløjet til havre, vi kunne ikke så ærter, fordi jorden var våd og beskidt. 30/4 sået havre. 
16/5 sået byg. 19/5 vi fik køerne i tøjr. Vejret var så ustadigt i år i græshøsten og ud i alle hundedagene, så det 
regnede næsten hver dag og var meget koldt og stormende. 14/8 og 15/8 ruskede vi hør, da det regnede 
imellem af og til. 18/8 vi begyndte at høste. 20/8 vi høstede rug og byg. 1/10 sået rug efter en tørkeperiode. 
(Nærum) 29/7 sat en høstak. 3/9 kørt kornet ind. 
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(Berlingske Tidende, Junget i Salling) 25/4 på nogle dage er endelig indfaldet tøvejr, så at landman-den nu 
først kan drive sit længe forsinkede forårsarbejde. 4/7 grøden af alle slags korn tegner sig her til lands meget 
vel. Kornet er indtil høst meget dyrt. Rugen koster nogle steder 5 rdr. 2 mark og 1 td. byg 16 mark. 19/8 
næsten ved juli måneds begyndelse fik sommerens varme her en ende, og siden har det vedholdet med meget 
koldt og undertiden stormende vejrlig især i hundedagene. I den tid er og bestandig falden megen regn, som 
har gjort høbjærgningen besværlig og vanskelig, og vil for-volde, at kornet overalt vil sildig blive 
fuldkomment modent. 15/8 havde vi her en stærk storm af vesten. Man frygter, at en del af rugen på de høje 
marker blev knækket i strået. 
(Berlingske Tidende, Aalborg) 12/7 heromkring står sæden på marken meget skøn, og da der siden 7/7 er 
faldet en velsignet regn, er der håb om en rig høst. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 26/8 fra Horsens berettes, at rugen koster 5 rdr. 2 mark, og at den nye rug 
slet ikke er høstet endnu. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 6/9 på nogle dage har vi her haft meget skønt høstvejr, så det meste af sæden 
heromkring lykkelig er kommet i hus. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 13/9 rugen koster her 4 rdr. 2 á 3 mark, byg 2 rdr. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 7/10 formedelst det ustadige vejrlig og slemme veje sker ingen tilførsel fra 
landet. 
(Berlingske Tidende, Ringkøbing) 2/11 dette års misvækst her i amterne har ladet bønderne i en meget stor 
forlegenhed, da de allerfleste, der før kunne sælge, må i år købe rug, der ej alene i en 14 dage er stegen fra 3 
til 5 rdr. pr. td, men er endog ikke at få for penge. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 18/11 her er snart intet at få for den fattige til livets ophold. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 211 np (22 nedbørsdøgn).  Ligeledes teoretisk kritisk vækstsæson 
med kun 3 nedbørsdøgn (25 np) i maj, ifølge Luxdorph ingen nedbør 19/4-3/5 (i øvrigt har Luxdorph 10 
nedbørsdøgn) og teoretisk kritisk høhøst med 20 nedbørsdøgn (77 np) i juli. 
 
1772 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Høsten var dårlig. Vi avlede kun 17 traver rug, der gav 15 tdr. 12½ traver byg, som gav 6 tdr. og 5 
læs boghvede, som gav 8 tdr. samt 15 traver havre. 
(Elsmark) (JER: Bladene i dagbogen vedrørende høsten er revet ud). 10/4 såedes ærter, 23/4 såedes havre og 
8/5 byg. 
(Elstrup på Als) 14/4 sået vikker. 4/5 sået havre. 14/5 sået byg. 23/7 græshøsten udfaldt med vejret ganske 
ønskeligt og smukt, såsom det var tørt. Byggen var på forskellige steder meget kort og tynd. 13/8 høstedes 
rug. 6/9 så stor en storm at ærterne fløj af ageren hen bag stubbe og gærder. Naboerne forsamledes om 
eftermiddagen, og mente, at de burde deles om ærterne. 10/10 sået rug, jorden var så bekvem, så at den kom 
meget smukt til at ligge i jorden.  
(Nærum) 5/8 kørt høet ind. 22/8 afmejet byggen. Min rug var svang, fordi det regnede, da den stod i dræ. 
(Berlingske Tidende, Odense) 3/1 her i landet er almindelig dyrtid på alle slags korn-, gryn- og fedevarer. 
(Berlingske Tidende, Sallingland) 16/1 ældgamle folk her kan ikke mindes, at alle slags kornvarer har på 
denne årets tid været så dyre som nu. 29/4 rugen på marken giver overalt god forhåbning, dog har den nu i 1½ 
uge lidt meget af skarpe nordvestlige vinde og stærk nattefrost. I disse og omliggende egne er kornpriserne, 
især på byg og havre, nu så høje, som de aldrig før i mands minde har været. I Himmerland river man tagene 
af husene for at kunne fodre kreaturerne. 18/8 høsten synes i år at ville indfalde sildig, men det er at befrygte, 
at nøden vil drive de fleste til at høste for tidlig. 28/11 næsten alle vegne fra berettes, at høavlingen var i år 
meget god. Vejrliget var i høstens tid ofte vådt og vanskeligt, og på mange steder blev meget silde indhøstet. 
Den udsåede rug står fint. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 27/1 prisen på rug har i vinter ligget fra 4 rdr. 2 mark til 5 rdr. 2 mark. 
(Berlingske Tidende, Assens) 20/5 vi har i nogen tid haft tørrevejr med stærk blæst, hvorved vinter-sæden og 
græsset har været tvunget indtil den 9/5, da der faldt lidet regn og der på sne og hagl, hvorpå dog fulgte stærk 
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blæst og kold luft. Kreaturerne lider stor mangel, da fodringen fattes hos de fleste. Rugen står ellers meget 
godt. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 6/6 siden den 1/6 har vi haft en stedsevarende jævn regn, hvortil jorden 
meget trængte, og derved falder prisen på kornvarer og især smør og ost, som hidtil har været i en usædvanlig 
høj pris. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 12/6 priserne er stadig høje: 1 td. rug 28 mark, 1 td. fynsk havre 12 á 14 
mark, 1 fjerding holstensk smør 9 á 9½ rdr.1 pund ost 5 skilling, 1 lispund røget flæsk 9 mark á 9 mark 8 
skilling. Vi have i denne uge haft regn. Markerne heromkring står så grønne af korn og græs, at ingen i 30 á 
40 år kan erindre sig, at de på denne årets tid har set så frugtbare ud som i år. 
(Berlingske Tidende, Ribe) 8/7 her i byen hersker en meget dyr tid, da 1 td. rug koster 8 slette daler, og i 
mange landsbyer er ej at få det ringeste, så det befrygtes, at mange mennesker vil krepere af sult. Korn og 
græs på marken tegner sig, Gud ske tak, her ved Ribe og langs på Vesterkanten helt ønskelig. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 20/7 sæden står heromkring så skøn og behagelig, som man i mange år ikke 
kan erindre, at den på denne årstid har stået. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 14/8 i går blev her på byens marker begyndt med at høste byg, hvilken så vel 
som rugen og havren står så skønt, at næppe nogen kan erindre, at sæden har stået så godt.  
(Berlingske Tidende, Aalborg) 28/9 vi have på nogen tid haft et meget ustadigt vejr med regn, hvilket ikke 
lidet forhindrer kornhøsten, så at det er at befrygte, at mange vil komme til skade derved. Gud i nåde forlene 
timelig vejrlig, at enhver, og især de fattige ikke skulle række for langt efter brødkurven. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 2/10 vi have i nogle dage haft et meget mildt og behageligt vejr, så at nogle 
af byens jordejere have alt tilsået deres vinterrug. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 11/12 her i Sjælland er, Gud være lovet, mere af kornvare end man i 
begyndelsen af høsten havde ventet, thi skønt det ikke fylder så meget i laden, giver det dog langt mere i 
skæppen end forrige år, så man formoder, at prisen på kornvarer nødvendigvis må falde. 
Priser: 
Ved høst: 
1 skæppe rug ca. 2 mark (32 skilling) 
1 skæppe maltbyg 18 skilling 
1 skæppe boghvede 18 skilling 
Ved jul: 
1 skæppe rug 20 skilling 
1 skæppe byg 1 mark (16 skilling) 
1 skæppe havre 10 skilling 
1 skæppe boghvede 12 á 13 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) I slutningen af februar (JER: ifølge Luxdorph 29/2) blev det en aften en så usædvanlig lysen og 
torden, at der blev stor forskrækkelse, derefter satte en hård vinter ind. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 17 np (9 nedbørsdøgn) i maj og teoretisk kritisk høhøst med 
164 np (13 nedbørsdøgn) i juli. 
 
1773 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Denne sommer var god og frugtbar, så alting slog bedre til end i forrige år. Overflødighed i foder til 
kvæget. Vi avlede 20 traver 13 ”knip”, 8 traver byg, 11 traver 10 kærv havre og 8 læs boghvede. Rugen gav 
19 tdr., byggen gav 8 tdr. og boghveden 17 tdr.  
(Elsmark) 43 traver rug, 64 traver byg, 52 traver havre, 14 traver blandsæd med byg og havre, 18 traver 
blandsæd med havre og vikker, 16 læs ærter og 6 læs boghvede. 6/8 begyndte høsten og sluttede med ærter 
28/8. 6/4 såedes ærter, 19/4 såedes havre og 5/5 såedes byg. 12/7 blev der slået græs i Havmade. 1/12 bede- 
og taksigelsesdag fordi Gud 1) havde standset kvægsygen 2) havde givet os et frugtbart år efter nogle dyre og 
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magre år 3) fordi Gud så nådelig havde hjulpet og reddet vor kong Christian VII fra hans forrædere, og givet 
os fred og rolighed. 
(Elstrup på Als) 10/4 såede vi ærter, de kunne ikke sås på de tilforn pløjede agre, fordi det var skident. 15/5 
indtil nu var vejrligene ubestandige, regnrige og barske, fra da af kom der mildhed i luften. 23/7 kørte vi det 
sidste hø ind. 6/8 rughøsten begynder. 20/8 vejrliget var delvist tørt og luftigt i høsten, og det var tørvejr 
under høhøsten. 26/8 vi kørte de sidste kornneg ind, og de sidste ærter 25/8. 8/10 sået rug. 11/10 der kom regn 
og det ubestandige vejrlig forårsagede, at vi fik det meste sået på våd og skiden jord. 
(Nærum) 5/7 slået høet på toften. 11/7 sat høet i stak. 15/7 kørt høet ind. 8/10 min efterslæt var 2 gode læs. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 9/4 vi har nu på nogle dage haft et meget behageligt forårsvejr, så rugen står 
her i egnen overmåde skjøn, og det tegner til et meget frugtbart år. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 7/5 vi have på nogle dage haft et meget behageligt grødevejr med 
kontinuerlig regn og mildt vejr, så at sæden og græsset på marken står overmåde godt. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 28/5 vi har nu på nogle dage haft et meget behageligt vejr med stærk regn og 
varme, så det, Gud være lovet, tegner til så frugtbart et år, som ingen kan minde sig i 40 år at have været. Den 
Allerhøjeste lade jordens grøde få sin fremgang. 
(Berlingske Tidende, Sallingland) 15/5 efter enstemmige beretninger alle vegne fra, står rugen så overmåde 
skøn, at man ikke i mange år kan mindes den af så håbefuld udseende. 4/8 kvæg og svin er her så dyre, som 
ikke før i mands minde. Regnvejret har hidindtil vedvaret meget stærkt og gjort høbjærgningen vanskelig; 
kornet, især byggen lider og meget derved og ligger mange steder på markerne nedslaget. 4/11 kornhøsten i 
disse og omliggende egne var overmåde rig og ikke alene laderne ere fulde, men kornstakkene ere og store og 
mange. Nogle mene, at dette år kan regnes blandt de frugtbareste i dette århundrede. Vejrliget var den meste 
tid af høsten meget slet og i 5 uger få dage med bestandig tørvejr, så at ikke her overalt blev indhøstet før 8 
dage før mikkelsdag. Ofte indfaldt og stærke stormvinde, som på nogle marker gjorde megen skade, især på 
havren. Regn-vejret har hidindtil vedholdet meget stærkt med bestandige sydlige vinde, dog uden stor 
hindring for rugsæden, som i betimelig og sædvanlig tid blev lagt. Formedelst den våde høst blev megen rug 
ubrugelig til sæd, hvorved sæderugen blev dyrere, end man havde forventet og kostede 12-14 mark pr. td., 
brødrug koster nu 10 mark, byg 1 rdr. Af kål er her stor overflødighed, men kød er så uhørligt dyrt, at få 
formår at betale det, flæsk er og i overmåde høj pris, og vil uden tvivl blive højere, da svin her i egnen ikke 
kan blive fedet nu uden ved det bare korn, hvilket man holder for et stort tab.  
(Berlingske Tidende, Helsingør) 4/6 vi have i nogle dage haft et meget behageligt vejr med stærk varme og 
meget skøn regn, så at det tegner overalt til et velsignet frugtbart år. Gud lade det frem-deles kontinuere på 
det, at den langvarigt dyre tid dog omsider engang måtte ophøre. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 18/6 prisen på rug er nu steget fra 22 til 23 mark pr. td, hvilket bonden, som 
trænger, må give. 1 fjerding frisk smør koster endnu 8 mark og holstensk smør 13 mark bøtten, 1 lispund 
flæsk 11 mark. Vi have igen i disse dage haft et ønskeligt vejr med regn og varme, så sæden står, Gud være 
lovet, heromkring så godt, at ingen kan erindre at have set den stå så vel, som i år. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 5/7 bønderne er skyld i de høje priser. De solgte i vinter deres rug for 28 á 29 
mark pr. td. her i byen. Det undrer, at der ikke sker mere tilførsel nu (prisen er 23 mark), da det tegner til så 
stor en velsignelse på marken. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 12/7 rugen koster endnu 23 mark, som er en meget høj pris her i forhold til 
andre steder. Årsagen er dels, at bonden giver det, såsom han trænger, dels at der sker en meget lille tilførsel 
til havnen. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 16/7 vi har nu på nogle dage haft et meget godt vejr, så at høet tørt kan 
komme i hus. Sæden står overalt uforlignelig skøn. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 19/7 man taler allerede nu om en pris på kun 11-12 mark pr. td. for den nye 
rug. I forbigangne tider har været dyre tider, der har ruineret mange familier. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 9/8 vi have her et meget varmt vejr for den velsignede sæd. Man begynder 
rughøsten om 8 dage. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 13/8 i disse dage er man heromkring begyndt stærkt at høste både på rug og 
byg, hvortil de have haft et velsignet vejr. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 16/8 sæden heromkring bliver, Gud være lovet, meget vel indhøs-tet. 
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(Berlingske Tidende, Assens) 14/8 høsten går stærkt for sig både her og omkring på landet og er en meget 
velsignet høst, både i henseende til jordens velsignede grøde som og det gode vejr, der er og har været, siden 
høsten begyndte. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 23/8 sæden heromkring er vel og tørt bragt i hus udi det behagelige vejr, vi 
nu en tid har haft. 
(Berlingske Tidende, Viborg) 16/8 beretter, at et tordenvejr der på egnen nedslog den på marken stående og 
næsten modne sæd. 
Priser: 
Hele året: 
1 skæppe rug 18 skilling 
1 skæppe byg 18 skilling 
1 skæppe havre 10 skilling 
1 skæppe boghvede 13 á 14 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Ingen kvægsyge. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 131 np (22 nedbørsdøgn) i maj. Teoretisk fin kornhøst med 
kun 17 np (8 nedbørsdøgn) i august. 
 
1774 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Vi avlede 22 traver rug, der gav 14 tdr. 4 skæpper. 16 traver havre. 9 traver byg, som gav 9 tdr. og 
10 læs boghvede, som gav 17 tdr. 
(Elsmark) 44 traver rug, 90 traver byg, 80 traver havre, 15 traver blandsæd og 11 læs ærter. Høsten begyndte 
10/8 og sluttede sidst på måneden. 5/4 såedes ærter, 19/4 såedes havre, 4/5 og 5/5 såedes byg. 6/10 såedes 
rug. 
(Elstrup på Als) 6/4 sået ærter hos præsten. 18/4 sået havre. 9/5 sået byg. 21/5 sået hør. 4/7 vi begyndte med 
grønthøsten, men der var tordenvejr i luften. 11/7 regn hver dag, så vi ikke kunne få sanket og bjærget mere 
hø. Vejret var regnrigt og ubestandigt først i grønthøsten, men da hundedagene begyndte, kom forandring i 
luften. 14/8 høstet rug. 25/8 færdig med høsten. 3/10 sået rug. 
(Nærum) 23/8 kørt kornet ind. Rugen gav 11½ traver, byggen 6 traver. 26/9 kørt efterslætten ind, som var på 
3 læs. Den rette høslæt var på 5 læs. 25/1 1775 fået 23 skæpper rug efter 7 skæpper udsæd. 
(Stavnsholt) 5/11 vinteren tillagde sig med frost og sne, så megen rugjord forblev usået. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 4/3 vinterrugen står, Gud være lovet, her omkring i egnen ekstra skøn. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 8/4 vi have på nogle dage haft en velsignet god og mild regn, hvortil jorden 
var højst trængende, så rugen nu overalt her omkring står særdeles skjøn, til hvis vækst Gud give sin 
velsignelse. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 18/4 vi have på nogle dage haft et meget behageligt frugtbart vejr med mild 
regn, så at rugen her omkring står ekstra skøn, og græsset ligeledes lader sig meget stærkt se.  
(Berlingske Tidende, Helsingør) 29/4 vi har nu på nogle dage haft et behageligt forårsvejr med regn, solskin 
og varme. Her omkring er havren og byggen mest allerede tilsået. Rugen står, Gud være lovet, meget 
velsignet skøn og grøn på markerne, hvorover enhver har årsag at takke Gud og glæde sig. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 6/5 grøden på marken her omkring står meget skønt overalt, Gud lade det så 
kontinuere. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 20/5 vi have på nogle dage haft nogen nattefrost, samt stærk kulde og 
undertiden en mængde store hagl, som dog ikke har gjort nogen skade. 
(Berlingske Tidende, Sallingland) 28/5 rugen på marken står meget fin, og er mere fremmelig, og i væksten 
end forrige år, man venter altså under Guds velsignelse en rig afgrøde. 27/7 ikke alene her i landet men og i 
Himmersyssel, Mors og Thy står kornmarkerne i det skønneste flor, og man venter under Guds nådige 
varetægt en lige så rig og velsignet høst som forrige år. Vi have i disse egne i denne sommer haft et stærkt og 
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langvarigt regnvejr, især fra den 17/6 og næsten hidindtil. Nu i et par dage har regnen ophørt, og det giver os 
håb om endnu at få vore tørv, som hidindtil har ligget i hederne og svømmet.  
(Berlingske Tidende, Helsingør) 10/6 vi have på nogle dage haft et meget behageligt frugtbart vejr med regn 
og varme, så at sæden står overalt her omkring så skøn og herlig, som ej kan ønskes bedre. Gud lade det 
fremdeles få sin fremgang, så tegner det til en rig og velsignet høst. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 17/6 den 13/6 havde vi overalt her omkring en velsignet regn, som vedholdt 
hele dagen, og derefter have vi haft skønt, klart og varmt vejrlig, så at sæden overalt stå så godt, at intet 
menneske kan erindre sig at have set den skønnere. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 24/6 i går havde vi en stærk regn, som vedholdt fra om morgenen til kl. 5 om 
aftenen. Det er ej at beskrive, hvor herlig og skøn al sæden her omkring nu står efter denne velsignede regn. 
(Berlingske Tidende, Odense) 24/6 berettes om et uvejr, der den 18/6 ramte Herrested med hårdt haglvejr, 
som gjorde betydelig skade på kornmarkerne, hvor al slags korn, især rugen blev brækket og nedslået.  
(Berlingske Tidende, Ærøskøbing) 4/7 sæden står overmåde dejlig og tegner sig til en velsignet og overflødig 
høst. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 18/7 sæden her omkring stå, Gud være lovet, så særdeles skøn, at bønderne 
må bekende, at de aldrig har set den stå så godt, og at den langt overgår forrige år, Gud lade det fremdeles 
kontinuere med godt vejr, så man kan vente en tidlig og meget rig høst. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 22/8 vi have på nogle dage, Gud være lovet, haft et meget godt høstvejr, Gud 
lade det således nogen tid vedvare, så tegner det til en meget rig og god høst af alle slags kornvarer, og altså 
ventes meget billige priser. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 26/8 vi have nu i 10 dage haft meget godt tørt høstvejr, så at sæden her 
omkring er nærmest overalt lykkelig og tør bragt i hus, hvorfor Guds navn være i evig ære. 
(Berlingske Tidende, Assens) 31/8 al sæden her på egnen er en stor Guds velsignelse. Ellers har dog rugen og 
boghveden her på vores mark fået lidt skade. Den første af den såkaldte meldug, især ved stranden og den 
anden af en stærk storm af NV, førend den blev fuldkommen i sin vækst, og det på de steder, hvor grunden 
var høj; ellers er alt kornet meget godt og en stor glæde at se på. Høsten er alt for længe siden begyndt her på 
egnen, og en stor del korn er alt indkommet, dog står noget end-nu på markerne formedelst indfalden regn af 
og til, nu i 3 á 4 dage. Gud give godt og bestandigt vejr, at det velsignede korn både her og andre steder kunne 
komme tørt og godt ind, uden at kornet til menneskenes ophold skulle blive fordærvet, eller foderet til 
kreaturerne blive forrådnet på mar-ken. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 9/9 overalt her omkring er den velsignede sæd for 8 dage siden vel og tør 
bleven indhøstet og ævret opgivet.  
 
Priser: 
Fra nytår til kornhøst: 
1 skæppe rug 12 skilling 
1 skæppe byg 7 á 8 skilling 
1 skæppe havre 4 skilling 
1 skæppe boghvede 6 skilling 
Efteråret: 
1 skæppe rug 18 skilling 
1 skæppe byg 9 skilling 
1 skæppe boghvede 7 á 12 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Ingen kvægsyge. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 146 np (15 nedbørsdøgn) i juli. 
 
1775 
Høstudbytte:   
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(Ørsted) Landet var overmåde fuldt af kvæg, men på grund af sommerens store tørhed avledes kun lidet hø og 
lidet rug. Sommerkornet blev dog rigeligt med byg og boghvede. Boghveden opkom først af jorden nogle 
uger efter midsommer, men voksede derefter i overflødighed, da regnen kom. I denne sommer på grund af 
tørheden og på grund af sidste års rughøst såvel som dette års blev kor-net dyrt. Vi avlede kun 14 traver rug, 
som gav 12 tdr. 8 traver 10 kærv byg, som gav 8 tdr. 11 læs boghvede, som gav 20 tdr. Vi avlede 16 traver 3 
kærv havre. 
(Elsmark) 40 traver rug, 68 traver byg, 72 traver havre og blandsæd og 10 læs ærter. Høsten begyndte 4/8 og 
sluttede 16/8. 10/4 såedes ærter, 22/4 såedes havre, 8/5 såedes byg og kløver, og 14/10 såedes rug. 
(Elstrup på Als) 24/4 sået havre, ærterne havde vi sået før påske (JER: dvs. før 16/4). 1/8 høstet rug. 9/10 sået 
rug. 
(Nærum) 11/8 opbundet byggen, 9½ traver, ligeledes opbundet rugen 6 traver og 9 neg. 15/8 kørt kornet ind. 
25/8 indhøstet 1 trave og 15 neg havre og ærterne. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 5/5 vi have nu på lang tid ingen regn havt, hvortil jorden meget stærkt 
trænger, Gud se i nåde til os, det ser ellers slet ud med den velsignede sæd, som ligger i jorden, på grund af 
den lange tørke og varme. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 15/5 vi have på nogle dage havt et velsignet frugtbart vejr med regn om 
natten og solskin om dagen. Rugen står overalt her omkring meget skøn, og markerne er meget kønne med 
græs, så at det tegner til et frugtbart år. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 12/6 vi have på nogle dage havt en overmåde stærk varme og ganske stille 
vejr, så at den velsignede sæd, såvel som græsset trænger meget stærkt til en god regn, hvilken Guds nåde 
give os. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 16/6 vi have nu i lang tid haft continuerligt tørt vejr, og aldeles ingen regn. 
Gud give os det, han ser kjenligt at være. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 23/6 vi har nu på nogle dage haft en velsignet regn, så at sæden nu, Gud 
være lovet, står overmåde skøn. 
(Berlingske Tidende, Viborg) 19/6 vi har nu på nogen tid haft en bestandig hede og tørke. Der omtales 
hedebrande. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 10/7 vi har nu i nogle dage havt regn og iblandt stærke illinger, dog uden 
torden, 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 28/7 vi have på nogle dage haft en velsignet regn og påfølgende stærk 
varme, så at det overalt, Gud være lovet, tegner til en velsignet høst. Om 8 dage begyndes her omkring med at 
høstes byg og rug. 
(Berlingske Tidende, Haderslev) 29/7 der berettes om et slemt tordenvejr med hagl den 24/7, hvorved høsten 
blev ganske ødelagt af store isstykker. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 4/8 vi have på nogle dage haft et meget behageligt solskinsvejr, og høsten 
såvel på rug som byg er allerede her omkring i egnen begyndt. Det tegner extra skjønt af Guds rige 
velsignelse og overflødighed. Gud give os fremdeles et tørt vejr til høstens fremgang. 
(Berlingske Tidende, Odense) 11/8 der berettes om et tordenvejr med hagl den 3/8 der afslog en del havre på 
øen Bågø. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 14/8 vi have nu i 8 dage haft et velsignet tørt høstvejr, så at en stor mængde 
sæd allerede er kommet i hus. Landmanden beretter om, at al sæden, rug, byg og havre giver efter ønske 
overmåde vel i skæppen, men lidet strå. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 21/8 al sæden her omkring er, i forrige uge kommet tørt i hus, og der haves 
så rig en høst, at sæden på 20 år ikke i noget år har fyldt så vel i skæppen som i år. Det samme bekræftes og 
fra adskillige steder i Sverrig og Skaane, så at prisen,Gud ske tak! overalt må falde for den fattige, som 
trænger.  
Priser: 
Om sommeren: 
1 skæppe rug ½ mark (8 skilling). (JER: Denne oplysning må være forkert, da det samtidig oplyses, at kornet 
var dyrt og senere på året faldt til en lavere pris, måske er det en fejlskrivning for ½ rdl) 
1 skæppe boghvede 12 skilling 
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Ved jul: 
1 skæppe rug 1 mark (16 skilling) 
1 skæppe boghvede 6 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Ingen kvægsyge. Den 6/8 om eftermiddagen skrækkeligt tordenvejr, som fremkaldte alles ængstelse. 
Lynet slog ned i Oksenvad. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 112 np (20 nedbørsdøgn) og teoretisk kritisk kornhøst med 104 np 
(16 nedbørsdøgn). Teoretisk kritisk vækstsæson med sammenlagt kun 67 np (19 ned-børsdøgn) i maj og juni. 
Ifølge Luxdorph faldt der ingen nedbør i tidsrummet 2/6-18/6. 
 
1776 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Sommeren var ganske frugtbar, hvad angik hø og korn. Boghveden tog en del skade dels af blæsten 
dels nogle steder af orm i jorden. Vi avlede 24 traver rug, hvoraf 20 traver blev tærsket og gav 18 tdr. Vi 
avlede ligeledes 18 traver havre, 6½ traver byg, som gav 5 tdr. 2 skæpper og 8 læs boghvede, som gav 8 tdr. 6 
skæpper. 
(Elsmark) 60 traver rug, 94 traver byg. 43 traver havre, 13 traver blandsæd og 13 læs boghvede. Høsten 
begyndte 6/8 og sluttede 17/8. 2/4 såedes ærter, 19/4 såedes havre, 7/5 såedes byg og 4/10 såedes rug. 
(Elstrup på Als) 1/4 og 2/4 sået ærter. 19/4 sået havre. 15/8 høsten færdig. 28/8 kørt det sidste korn ind. 
(Nærum) 5/7 høet blev vendt og sat i 2 stakke. 10/8 opbundet rugen og fået 12½ traver. 16/8 der er opbundet 
4½ traver byg og 28 neg havre. Slået engen for 2. gang. 20/8 kørt byggen ind. 24/8 sat efterslættet i 6 stakke. 
28/8 kørt mit efterslæt af hø ind, i alt 4 læs. 27/1 1777 fået af 11 traver rug kun 4 tdr. og 2 skæpper. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 10/5 vi har på nogle dage haft bestandigen regn, så det overalt på marken 
grønnes meget, og rugen står særdeles skøn. 
(Berlingske Tidende, København) 6/5 haglvejr på Ringstedegnen med hagl så store som lollandske ærter. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 17/6 der klages over ukrudtet polske vikker i rugmarkerne på Falster. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 23/6 vi har i går og i nat haft bestandig regn, og et velsignet frugtbart vejr, så 
at det overalt på marken ser fornøjet ud såvel med sæden som med græsset, hvis lige ikke på 20 år er set. 
(Berlingske Tidende, Bogense) 24/6 beskriver slemt haglvejr og det befrygtes at rugen har taget skade, i 
øvrigt står sæden der på egnen overmåde godt. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 18/7 i går og i dag havde vi her en stærk regn dog med stille vejr, så sæden 
derved ikke kunne få den ringeste skade, så at det tegner til en overflødig rig høst. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 9/8 på grund af det skønne vejr vi en tid lang haver haft, er man heromkring 
alt for 8 dage siden begyndt at høste på rug, byg og havre og har af den nye grøde allerede været på torvet at 
sælge. 
(Berlingske Tidende, Aalborg) 15/8 beskrives et tordenvejr den 24/7 der forvoldte beskadigelse og nedslag af 
korn i Bilslev sogn. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 19/8 høet er særdeles tørt og vel i stor mængde her omkring alt indhøstet. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 26/8 sæden er overalt her omkring, vel og tørt kommen i hus. 
(Berlingske Tidende, Aalborg) 29/8 her omkring har de nu fået deres korn lykkeligt og vel indhøstet, og 
vedvarer dette særdeles gode og behagelige vejr endnu nogle dage, vil det ikke vare længe, inden høsten 
overalt bliver fuldendt. Den store velsignelse af kornet, som bonden i år har indhøstet, kan ikke rummes i 
husene, men ved hver gård skal der stå store stakke, så dette år har været et overmåde frugtbart år. 
Priser: 
Ved høsten: 
1 skæppe rug 12 skilling 
1 skæppe gammel boghvede 7 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Kvægsygen er ved Rendsborg. 
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Kommentar: Normalt vejrlig. 
 
1777 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Foråret og sommeren var for det meste meget kold, endog med frost og hagl i hunde-dagene. Der 
avledes derfor kun lidt hø og boghvede, de øvrige slags korn gav rigeligt. Vi avlede 24 traver rug, som gav 20 
tdr. 9 traver byg, som gav 7 tdr. 6 skæpper. Vi avlede 24 traver havre, men kun 4 tdr. boghvede. 
(Elsmark) 55 traver rug, 106 traver byg, 64 traver havre, 12 traver blandsæd (mængkorn), 23 læs ærter og 7 
læs boghvede. Høsten begyndte den 15/8 og sluttede den 28/8. 9/4 såedes ærter, 18/4 såedes havre, 7/5 såedes 
byg og kløver. 7/10 såedes rug. 
(Nærum) 9/7 spredt høstakken ud for at tørre og sat den sammen igen. 4/2 1778 jeg avlede 5 skæpper rug, 
men 6 tdr. byg efter 1 td. udsæd. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 26/5 vi har nu på nogle dage haft stedse regn og varmt vejr, så at sæden, især 
rugen, her overalt står meget skøn. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 23/6 vi har nu på nogle dage haft bestandig regn og varmt vejr, så at sæden 
overalt heromkring står særdeles skøn, og alt tegner til at blive en velsignet rig høst. Det samme bekræftes og 
alle vegne fra af de hertil ankomne rejsende. 
(Berlingske Tidende, Aalborg) 6/8 beskrives slemt haglvejr over Løvel by i Nørlyng herred, hvor kornet både 
rug, byg og havre blev nedslået og fast ødelagt. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 19/9 sæden er nu, Gud være lovet, alle vegne her omkring vel og tørt 
indhøstet og er af alle slags en meget rig Guds velsignelse. Her kommer nu og dagligt på torvet af den nye 
sæd både rug, byg og havre. 
Priser: 
1 skæppe rug 8 skilling 
1 skæppe byg 8 skilling 
1 skæppe boghvede 8 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Kvægsygen var hist og her. Ekstraskatten (fra 1763) trykker landet over. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med >100 np (19 nedbørsdøgn) i juli.  
 
1778 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Sommeren var usædvanlig tør, så kun lidet stråfoder avledes. Vi avlede kun 18 traver rug, som gav 
17 tdr. 5 skæpper. 5½ traver byg, som gav 6 tdr. 3 skæpper. 10 traver havre og 7 læs boghvede, som gav 10 
tdr. 4 skæpper. 
(Elsmark) 45 traver rug, 74 traver byg, 55 traver havre, 20 læs ærter og 4 læs boghvede. Høsten sluttede 24/8. 
9/4 såedes ærter, 30/4 såedes havre, 12/5 såedes byg og 6/10 såedes rug. 
(Elstrup på Als) 6/4 begyndt at pløje. 9/4 sået ærter. 1/5 sået havre. 16/5 i begyndelsen af maj var det vådt, 
koldt og stormfuldt. 
(Stavnsholt) 31/8 rig høst, især høstede jeg meget hø, og satte det i stak uden for laden samt i laden, jeg solgte 
12 store læs. 12/10 sået den første rug. 23/10 sået den sidste rug. 
(Nærum) 5/9 høet og ærterne indkørt. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 28/8 alt korn på marken heromkring er nu, Gud være lovet, vel og tørt bragt i 
hus, så det håbes, at kornpriserne vil falde meget overalt. 
Priser: 
Først på året: 
1 skæppe rug 8 skilling 
1 skæppe byg 8 skilling 
1 skæppe boghvede 8 skilling 
Senere: 1 skæppe rug 10 á 11 skilling 
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Efteråret: 
1 skæppe rug 1 mark (16 skilling) 
1 skæppe byg 12 skilling 
1 skæppe boghvede 12 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Priserne på heste er meget høje på grund af krigen mellem Preussen og Østrig. Stadig kvægsyge 
adskillige steder syd for Flensborg. 
(Elsmark) I december begyndte kvægsygen igen i Nørreherred. Alle syge dyr blev nu straks slået ihjel. 
 
Kommentar: Normalt vejrlig. Ikke tegn på tør sommer, dog tør periode 23/6-12/7. 
 
1779 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Rugen dræede 16/5. Siden blev hele sommeren såre tør og varm, så der i mange uger ingen regn 
kom. Der høstedes kun ganske lidt hø, havre og byg. Rugen var overalt god på grund af dens tidlige vækst. 
Høsten begyndtes 8 uger før mikkelsdag. Vi avlede 20 traver rug, der gav 21 tdr. Vi avlede 10 traver byg, 
som gav 8 tdr. 5 skæpper. Vi avlede 11 traver havre og 8 læs boghvede, som gav 15 tdr. 
(Elsmark) 46 traver rug, 80 traver byg, 36 traver havre og 21 læs ærter. Høsten begyndte 31/7 og sluttede 
14/8. 3. april såedes ærter, 12/4 såedes havre, 7/5 såedes byg-kløver og 1/10 såedes rug. 
(Stavnsholt) 26/4 begyndt at så havre. 10/5 sået byg. 5/10 begyndt at så rug. 19/10 færdig med at så rug. 
(Nærum) 7/9 mine folk har af uforsigtighed fået varmet høet, så efterslætten formentlig bliver muggen. 10/9 
halvdelen af efterslætten sat i stak. 
(Berlingske Tidende, Ringsted) 4/6 beskriver haglvejr, der ødelagde marker ved Giesegård. 
(Berlingske Tidende, København) beskriver, at haglvejret 4/6 også ødelagde marker ved Toksværd. 
(Berlingske Tidende, Lolland) 18/10 mangel på vand i sommer og manglen er endnu i Lolland så stor, at 
nogle køber tilladelse til at vande deres kreaturer i andre langtfra liggende byer. Hvede, rug og ærter høstedes 
her i Lolland i stor overflødighed, formedelst den tørre sommer, men byg, græs og hø var en del mindre. 
Priser: 
Vinter ?: 
1 skæppe rug 1 mark (16 skilling) 
1 skæppe byg 12 skilling 
Efteråret: 
1 skæppe rug 11 á 12 skilling 
1 skæppe byg 11 á 12 skilling 
1 skæppe havre 6 skilling 
1 skæppe boghvede 8 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Kvægsygen nåede til Haderslev herred. I Kjelstrup og Terp slås alt kvæg efter forordning ihjel, såvel 
sygt som rask og nedgraves med hud og hår. Kongen erstattede tabet. Der sattes mili-tærbevogtning op ved 
Kongeåen. Om efteråret bredte kvægsygen sig og var især slem i Tønder amt. I vinteren 1778-79 var der i 
næsten hele vinteren hverken frost eller sne, men godt tørvejr. Foråret blev meget hårdt med kold regn, 
hvorved jordens grøde tidligt fremkom overalt. 
(Elsmark) Vinteren 1778-79 var en dejlig og tør vinter uden frost og sne. Den 24/3 og 31/3 pløjede vi til 
bygjord. 
 
Kommentar: Normalt vejrlig. Tør periode 15/6-29/6, 8/7-15/7, 23/7-30/7, 1/8-10/8 og 20/8-2/9. 
 
 
1780 
Høstudbytte:  
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(Ørsted) Den 20. maj dræede rugen. Tørheden blev så stor i denne sommer, at der næsten ingen regn kom fra 
midsommer til mikkelsdag. Der avledes derved kun lidt boghvede og nogle steder intet. Vi avlede 20 traver 
rug, som gav 17 tdr. 5½ traver byg, som gav 2 tdr. 4 skæpper. 18 traver havre. 3 læs boghvede, som gav 3 tdr. 
4 skæpper. 
(Elsmark) 45 traver rug, 75 traver byg, 50 traver havre, 8 traver blandsæd, 18 læs ærter og 7 læs boghvede. 
Høsten begyndte 12/8 og sluttede 26/8. 13/4 såedes ærter, 1/5 såedes havre, 13/5 såedes byg ”det var et 
skident og meget vådt forår”, 10/10 såedes rug.  Det var et meget godt græsår, man fik 25 læs hø og 4 læs 
kløver. 6/5 kom køerne på græs (i tøjr), for kvægsygen var her i landsbyen. 
(Luxdorph, København) 26/1 kapitelstaksten: rug 13½ mark, byg 10½ mark og havre 7 ¼ mark. 
(Elstrup på Als) 8/4 begyndt at pløje. 22/4 sået ærter. 5/5 begyndt at så havre. 16/5 sået byg. 11/8 høsten 
begynder. 24/8 høsten er færdig. 29/8 slået ærter. 7/10 sået rug. 
(Nærum) 19/7 kørt høet ind i 5 læs. 21/8 indhøstet 13 tdr. 4 skæpper rug og 8 tdr. 2 skæpper byg. 4/9 slået 
efterslættet på engen. 
(Stavnsholt) 7/10 begyndt at så rug. 28/10 færdig med at så rug. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 17/11 i havnen er nu intet fartøj med nogen slags proviant. Rug er særdeles 
begærligt, og koster her 16 mark pr. td. 
(Berlingske Tidende, Helsingør) 8/12 i havnen er nu intet fartøj med proviant, og landmanden kan på grund af 
det slette vejr ikke komme til torvet med noget, så at de her liggende skibe gør alting kostbart.  
Priser: 
Foråret: 
Sidste års pris 
Efteråret: 
1 skæppe rug 14 á 16 skilling 
1 skæppe byg 11 skilling 
1 skæppe boghvede 1 mark (16 skilling) 
Begivenheder: 
(Ørsted) Kvægsygen kom atter her til landsbyen, vi mistede 3 gode køer, 1 stud og 1 kalv og beholdt kun 1 
ko, 1 stud og 2 kalve. 10/7 om eftermiddagen var det et forskrækkeligt tordenvejr og i Gabel ihjelsloges på en 
mark en mand med to heste for en vogn. 
 
Kommentar: Normalt vejrlig, dog 0 np i august. Tør periode 29/6-3/7, 16/7-24/7, 29/7-3/9, 5/9-10/9 og 12/9-
26/9. 
 
1781 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Rugen dræede den 20/5. Denne sommer var overmåde tør. Der høstedes kun lidt byg, havre og hø. 
Boghvedehøsten var til gengæld overflødig. Høsten påbegyndtes 8 uger før mikkels-dag, men da negkornet 
næsten var indavlet, regnede det dagligt i nogle uger. Vores boghvede stod efter høsten i 3 uger. Vi avlede 
kun 14 traver og 5 kærv rug, som gav 14 tdr. 2 skæpper. 6 traver og 7 kærv byg, som gav 5 tdr. 5 skæpper. 14 
traver og 14 kærv havre. 12 læs boghvede, som gav 20 tdr. 4 skæpper. 
(Elsmark) Høsten begyndte den 30/7 og endte 12/8. Resultat: 35 traver rug, 44 traver havre, 8 traver 
blandsæd, 12 læs ærter og 10 læs boghvede (JER: der er ingen oplysninger om byghøsten). 3. april såedes 
ærter, 14/4 såedes havre, 10/5 såedes byg og 15/10 såedes rug. 
(Elstrup på Als) 30/3 begyndt at så ærter. 17/4 sået havre. 2/5 sået byg. 24/7 det sidste hø køres ind. 28/7 høst 
af rug, høstet færdigt før 10/8. 11/8 kørt negene ind. 13/8 slået ærter. 14/8 kørt ærterne ind. 28/8 slået den 
sidste fodersæd, de regnrige veje hindrede os i at køre det ind før 14/9. 8/10 sået rug. 
(Stavnsholt) 23/4 skuffede engen for ukrudt. 24/4 sået havre. 9/5, 10/5 og 12/5 såede vi byg. 
(Nærum) 7/7 sat høet i 2 stakke, jeg fik kun halvparten af i fjor. 23/7 høet i Skyttevænget ventes efter 
afgræsningen at give 10 læs. 3/8 mejet rugen. 7/8 mejet byggen. Bundet rugen op, den gav 5 traver og 11 neg 
efter 4 skæpper sæd. 10/8 opbundet byggen 9 traver, havde udsået 6 skæpper. 15/8 kørt rugen ind. 11/9 sat 
efterslætten i stak. 13/9 kørt efterslætten ind, 3 læs. 
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(Berlingske Tidende, Ærøskøbing) 5/7. Efter en langvarig tørke opkom natten mellem 2/7 og 3/7 torden og 
hagl, som forårsagede stor og almindelig skade på al afgrøden, især på denne bys marker, da halvdelen er 
nedslaget og som afbrækket, ja aftærsket. 
(Berlingske Tidende, Nakskov) 11/9. Høsten her i egnen begyndte meget tidlig, nemlig 27/7; 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 1/9. 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. 2/9 forfærdeligt uvejr med torden og hagl. 
Priser: 
Om sommeren: 
1 skæppe rug 1 mark (16 skilling) 
1 skæppe byg 14 skilling 
1 skæppe boghvede 1 mark (16 skilling) 
Efteråret: 
Samme priser, 1 skæppe boghvede dog kun 7 á 8 skilling 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 18 np (5 nedbørsdøgn) i juni og 35 np (7 nedbørsdøgn) i maj. 
Teoretisk kritisk kornhøst med 112 np (13 nedbørsdøgn) i august og 108 np (19 nedbørsdøgn) i september. 
Våd periode 13/8-7/9 og 20/9-2/10. 
 
1782 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Forsommeren var så kold og hård, at det var hårdt for kreaturerne at klare sig på de slette marker. Al 
afgrøde var sent om at udvikle sig. Sidst under høbjærgningen indfaldt en så overflødig regn i ca. 5 uger 
næsten daglig, at vandet opfyldte alle lave enge, de sent høbjærgende til meget besvær og gav de tidligt 
høstende en slet kornavling. Vi begyndte først at høste 4 uger før mikkels-dag. Høsten blev tilendebragt ved 
særdeles godt vejr i 14 dage og vi havde da alt kornet indendørs. Efter disse 14 dages tørvejr indfaldt igen så 
overflødig regn og vand på jorden, så det sent udestående korn blev høstet med besvær og ringe resultat. Vi 
slog høet 14 dage før mikkelsdag, men fik det først indhøstet 3 uger efter mikkelsdag. Det tog således i alt 5 
uger, i hvilken tid der ikke var over 3 dages tørvejr. En stor del af byggen og boghveden blev også først høstet 
3 uger efter mik-kelsdag og var ynkværdigt og ringe. Vi avlede kun 14 traver rug, som gav 14 tdr. 7 traver 
byg, som gav 4 tdr. 19 traver havre. 7 læs boghvede, som gav 10 tdr. 6 skæpper. 
(Elsmark) 40 traver rug, 74 traver byg, 56 traver havre, 12 læs ærter og 5 læs boghvede. Høsten begyndte 
12/8 og sluttede 31/8.11/4 såedes ærter, 22/4 såedes havre og 8/5 såedes byg. 28/10 begyndte man at så rug, 
det var vådt og skident og elendigt. 
(Stavnsholt) 1/4 i året 1782 fik vi en fuld og rig høst. 19/8 begyndt at meje. 3/9 i dag fik vi indhøs-tet. 8/11 
jeg fik rug som aldrig før og også meget byg.  
(Elstrup på Als) 13/4 sået ærter. 25/4 færdig med at så havre. 10/5 sået byg. 19/8 påbegyndt meget våd høst, 
og også græshøsten havde været meget våd. 21/8 høstet rug. 3/9 indkørt det sidste rug. 5/10 kørte vi det sidste 
foder ind. Nogle dage efter kørte vi møg ud, men det var besværligt at få det ud på marken, fordi det regnede 
hver dag. 25/11 vi såede i efteråret ca. 6 tdr. rug, det var et stort morads, så vi kastede kornet dér, hvor der var 
overharvet og derefter overharvede vi det igen. 
Priser: 
Efterår/Vinter? (forrige års høst): 
1 skæppe byg 14 skilling 
1 skæppe havre 8 skilling 
1 skæppe boghvede 9 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Ingen kvægsyge (JER: kvægsygen/kvægpesten vendte aldrig tilbage, den havde raseret landet med 
mellemrum fra 1745). 
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Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst >100 np (24 nedbørsdøgn). Regnfuldt vejr indtrådte fra den 28/7 og 
varede indtil 1/9, derefter tør periode indtil 14/9, så våd periode indtil 23/9. Efter årstiden meget koldt vejr 
7/10-31/10. Efter årstiden koldt vejr i maj fra 1/5-10/5 og i juni fra 1/6-7/6. 
 
1783 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Foråret var hårdt og sommeren indtil høsten meget tør. Høbjærgningen blev mådelig, men kun lidt 
korn. Vi avlede kun 14 traver 2 kærv rug, som gav 12 tdr. 4 skæpper. 4 traver byg, som gav 3 tdr. 5 skæpper. 
8 traver 2 kærv havre. 7 læs boghvede, som gav 10 tdr. 6 skæpper. 
(Elsmark) kun 26 traver rug, 80 traver byg med blandsæd, 50 traver havre ”stacket og tønd”,10 læs ærter og 5 
læs boghvede ”stacket og små”. Høsten begyndte 31/7 og sluttede 10/8. 7/4 såedes ærter, 22/4 såedes havre, 
6/5 såedes byg og 7/10 såedes rug. Køerne kom ind 14/11. 
(Klemensker) 1/5 begyndt at så, vi såede ærter. 24/5 fik vi sået færdig. 5/8 begyndte vi at høste. 7/8 i dag 
bandt vi rug og fik 7 rugstakke; thi det var tørt fra 1/5 og til august måned med alene to eller tre gange 
småregn, som kun var som dug fra himlen. 23/8 blev vi færdige med høsten. 20/10 i år fik vi lidt over 6 tdr. 
rug. 
(Elstrup på Als) 17/5 sået hør. 30/5 sået fodersæd. 3/6 færdig med at så fodersæd. 19/7 blev vi færdige med 
grønhøsten. 30/7 begyndte vi at høste byg. 31/7 høstet rug. 2/8 indkørt det sidste rug.  
5/8 færdig med høsten. 1/9 slået den sidste fodersæd. 16/9 indkørt fodersæden. 6/10 sået rug. 
(Stavnsholt) 6/8 i dag fik vi indhøstet kornhøsten. Dette år havde vi en tør sommer og mager høst. 25/9 og 
26/9 såede jeg rug, samme rug fik en meget god fremvækst. 
Priser: 
Vinter? (forrige års høst): 
1 skæppe rug 18 skilling 
1 skæppe byg 16 skilling 
1 skæppe havre 9 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Ekstraskatten betales stadig overalt. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst >100 np (18 nedbørsdøgn). Maj måned var meget varm og juni og juli 
helt usædvanligt varme, det varme vejr fortsatte i august. Det var især meget varmt fra 10/7-4/8. Der var kun 
7 nedbørsdøgn i maj måned. Der faldt kun lidt regn fra 26/4-17/6. 
 
1784 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Rugavlingen var over alt god, men avlingen af de øvrige slags korn i almindelighed ringe. Vi avlede 
24 traver og 12 kærv, som gav 23 tdr. 6 skæpper. Byggen var ringe 8 traver og 4 kærv, som kun gav 1 td. 6 
skæpper. 19 traver og 4 kærv havre. 8 læs boghvede, som gav 13 tdr. 1 skæppe. 
(Elsmark) 40 traver byg og 18 læs ærter. De øvrige er afrevet. Høsten begyndte 16/8.17/4 såedes ærter, men 
der lå endnu sne under gården så vi ikke kunne pløje jorden før 21/4. 20/4 sået havre ”vådt og skident var 
det”, 11/5 såedes byg og 12/10 såedes rug. 11/5 kom køerne i tøjr. 
(Klemensker) 21/4 vi begyndte at pløje. Det har været 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. 11/5 i dag begyndte vi at så vårsæd. 11/6 kom en god regn, det havde været hård tørke siden 
25/5. 5/7 sommeren 1784 var en god vækstsommer for græs og sæd, dog var den temmelig kold. Den 26/7 og 
27/7 var vi i Almindingen for at rive lyng. 25/8 i dag begyndte vi at meje sæd. 31/8 i dag bandt vi rug, vi fik 7 
rugstakke. 13/9 i dag blev vi færdige med høsten. 20/9, 21/9 og 25/9 var vi i Almindingen for at rive lyng. 
20/11 i dag kastede vi rug, vi fik 15 tdr. rug.  
(Stavnsholt) 21/4 i dag begyndte vi at pløje. Den 11/5-15/5 såede vi havre. 18/8 vi begyndte at meje. 
(Elstrup på Als) 24/4 sået ærter. 22/5 færdig med at så. 12/8 indkørt frøkløveret. 14/8 høstet byggen på toften. 
19/8 indkørt rugen. 17/9 indkørt de sidste ærter. 8/10 sået rug. 18/10 og 19/10 såede vi den sidste rug. 



 

70 

 

(Luxdorph, København) 30/8 høsten bliver i år ligeså rig som i 1773. 
(Luxdorph, København) 6/11 Der bor 93.700 indbyggere i København inkl. matroser og garnison.  
(Luxdorph, København) 25/11 i København fortæres årligt 8.000 stude, lige så mange kalve og 90.000 lam.   
(Berlingske Tidende, Randers) 3/4 Høsten af alle slags sæd var i forrige år mådelig, formedelst den stadige 
hede og tørke. Vinteren, som endnu i sin fulde kraft vedholder, har været usædvanlig streng. 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 hen dels af mangel på sædekorn og 
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 intetsteds er at få for penge. 
(Berlingske Tidende, Kerteminde) 28/5 efter tordenvejr lå gaderne om morgenen ganske bedækkede med en 
gul svovlmaterie og endnu 29/5 flød rendestenene fulde deraf. Man har forsøgt den ved il-den og rigtig 
befunden den at være svovl. 
(Berlingske Tidende, Odense) 13/8 Som en sjældenhed anmærkes, at man i nogle nætter har for-mærket stærk 
rimfrost, som for boghveden især just ej kan være så gavnlig.  
Priser: 
Vinter ? (forrige års høst): 
1 td. rug 10 mark 8 skilling (3½ rdl.) 
1 td. boghvede á 9 mark (3 rdl.) 
Sommer: 
1 skæppe rug 24 á 26 skilling 
1 skæppe byg 24 skilling 
1 skæppe havre 12 skilling 
1 skæppe boghvede 24 skilling 
Begivenheder:  
(Ørsted) I denne sommer var kornet dyrt og næppe til at få for penge. Dette skyldtes sidste års ringe avl samt 
denne vinters og forårs store hårdhed. Frostens hårdhed med megen sne vedvarede næsten uafbrudt fra jul og 
til påske. Frosten gik først af jorden omkring begyndelsen af maj og først af moserne ved midsommer. 
(Elsmark) Vinteren begyndte 8 dage før jul (1783) og fortsatte med frost og megen sne indtil 12/4, da der 
kom regn. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med <25 np (4 nedbørsdøgn) i maj. Vinteren var langva-rig og 
endnu i marts var gennemsnitstemperaturen -2,2 gr. C, april 3,2 gr. C, men midt i maj blev det varmt. 
 
1785 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Fra midt i høbjærgningen og til mikkelsdag indfaldt så megen vådhed, at hø- og kornhøs-ten blev 
besværlig og vanskelig. Kornhøsten kom først i gang 4 uger før mikkelsdag og varede næs-ten til mikkelsdag. 
Kornprisen blev høj på grund af den lille rug- og boghvedehøst. Vi avlede 17 traver rug, som gav 14 tdr. 4 
skæpper. 17 traver og 10 kærv havre. 8 traver og 8 kærv byg, som gav 7 tdr. 5 læs ringe boghvede, som gav 4 
tdr. 
(Elsmark) 33½ traver rug inkl. karlens, 78½ traver byg inkl. karlens, 55 traver havre og 4 traver blandsæd, 10 
læs ærter. Høsten begyndte 16/8 og sluttede 30/8. 16/4 såedes ærter, 23/4 såedes havre, 9/5 såedes byg og 
10/10 såedes rug. 
(Klemensker) 3/4 vinteren vedvarer lige stærk. I 1785 fik vi 13 tdr. byg og 23 tdr. havre. 3/5 i dag såede vi 
den første vårsæd, som var ærter. 27/5 vi blev færdige med at så. I dette år såede vi 13 tdr. havre. 2/7 i dag 
sværmede vore bier. 10/8 rev vi hø, for der kom megen væde, men den 10/8 var det tørvejr. 27/8 i dag 
begyndte vi at høste. 2/9 i dag opbandt vi rugen, vi fik 9 rugstakke. 23/9 i dag blev vi færdige med høsten, her 
var megen væde i denne høsttid. I 1785 fik vi 7 tdr. rug. 
(Elstrup på Als) 13/4 begyndt at pløje. 15/4 begyndt at så ærter. 16/4 sået ærter. 23/4 sået havre. 29/4 færdig 
med at så havre. 9/5 sået byg. Under pinsefesten den 15/5 og 16/5 var kulden og stormen streng, der var ingen 
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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 jorden 
hård og skør. 19/5 blev vi færdige med at så byg. 4/8 indkørt det sidste hø. 16/8 begyndt at høste rug. 24/8 
kørt rugen ind. 19/9 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 19/9 til den 16/10, 
undtagen den 3/10. 7/10 sået rug den 7/10 og 8/10, det var besværligt at få kørt møg ud og at få sået rugen. 
10/10 sået rug. Sået rug den 17/10 og 19/10. 
(Stavnsholt) 23/4 i dag begyndte vi at pløje på Stenholm, på de andre jorder kunne man ikke. Sået byg den 
13/5, 14/5 og fra den 17/5-21/5. 13/7 stærk regn og siden fortsatte det med megen regn det år, dog fik vi vor 
sæd nogenlunde godt høstet og det sidste i hus 10/9. 
(Berlingske Tidende, Odense) 10/7 ved stormvejr er uden for byen adskillige træer omblæste, et hus nedfaldet 
og høstakke bortførte af stormen. 
(Berlingske Tidende, Lolland) 6/11 høsten var i år meget langsom og sildig, da der i almindelighed ikke blev 
indhøstet førend 28/9. Men vi havde dog fået en Guds velsignelse af al slags korn (rug undtaget) frem for i 
nogle forbigangende år. Hveden, som til sædekorn blev udtærsket, gav af traven 1½ td. Dog har en del af den 
fordærvende brand indfundet sig. 
Priser: 
Vinter ? (sidste års høst): 
1 skæppe rug 1 mark (16 skilling) 
Ved jul: 
1 skæppe rug ½ rdl (24 skilling) 
1 skæppe byg 16 skilling 
1 skæppe boghvede 20 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Denne sommer var overalt meget kold, hård og blæsende og især den 10/7, da ikke alene mange huse 
på landet blæste omkuld, men også mange skibe og folk gik til på havet. Priserne skabte megen nød hos de 
fattige. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk juni <25 np (2 nedbørsdøgn). Teoretisk kritisk høhøst med juli>100 np (17 
nedbørsdøgn) og muligvis teoretisk kritisk kornhøst (Luxdorph har op til 18 nedbørsdøgn). Sommeren var 
ikke kold: junis gennemsnitstemperatur var 16,1 gr. C, julis 16,2 og augusts 16,1. September var varm med 
13,9 gr. C. Til gengæld var maj meget kold med 8,9 gr. C. Det var stærk blæst den 13/6, 26/6-28/6, 9/7 og 
10/7, 13/7, 23/7 og 24/7, 10/8 og 11/8, 26/8-28/8, 31/8, 18/9 og 26/9 og 27/9. Der var våde perioder 16/7-
24/7, 31/7-1/8, 4/8-6/8, 8/8-10/8, 15/8-16/8, 20/8-21/8, 24/8-28/8, 31/8, 4/9-7/9, 12/9-28/9. 
 
1786 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Denne sommer var det mest blæst og kulde, så det næppe var en sommer, hvorved eng og korn gav 
såre lidet og i høstens tid indfaldt en sådan blæst, at over 1/3 af det uhøstede korn affaldt på jorden. Imidlertid 
indfaldt det med daglig overflødig regn, som vedvarede fra 3 uger før mikkelsdag og til 3 uger efter, så at der 
i al den tid næppe var 2 dage i træk med tørvejr. En stor del af boghveden og andet korn blev ikke indhøstet 
før i den 4. uge efter mikkelsdag. Vores rug blev ej heller sået før og med besvær. Vi avlede kun 13 traver 
rug, som gav 16 tdr. 7 skæpper. 9 traver byg, som gav 6 tdr. 7 skæpper. 10 traver og 10 kærv havre. 11 læs 
god boghvede, som gav 15 tdr. 
(Elsmark) 41 traver rug inkl. karlens, 73 traver byg inkl. karlens, 55 traver havre, 4 læs ærter. Det var en 
meget tør sommer, der kom først regn sidst i juli måned. Høsten begyndte 10/8 og sluttede 28/8. 10/4 såedes 
ærter, 19/4 såedes havre og 6/5 såedes byg. 
(Elstrup på Als) 23/10 og 24/10 såede vi den sidste rug. Regnen og skidenhed var skyld i, at det varede så 
længe med rugsæden. Vores avling var 52½ tdr. rug, 86 tdr. byg, 17 tdr. blandsæd, 60 tdr. havre, 17 læs ærter, 
2 små læs vikker og 8 læs foder. 
(Klemensker) 26/4 såedes ærter. 17/8 begyndt at meje sæd. 6/9 færdig med høsten. 
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(Nr. Tulstrup) 24/8 høstet byg og havre. 28/8 høstet havre. 29/8 høstet rug. 1/9 høstet rug. 2/9 høstet hederug 
og indkørt byg og havre. 4/9 stærk blæst så ingen neg på marken stod op, men lå ganske splittet ad på 
marken.7/9 indkørt havre. 11/9 høstet hedehvede. 3/10 sået rug. 10/10 sået rug. 12/10 sået rug. 16/10 sået den 
sidste rug. 
(Berlingske Tidende, Vestervig) 8/9 ved den grusomme orkan 4/9 blev meget korn afslaget. 
(Berlingske Tidende, Ålborg) 15/9 store ødelæggelser ved sidste hårde vejr 4/9 især vestpå. Stor skade på 
kornet og formedelst det vedholdende regnvejr er høsten på mange steder vanskelig og overmåde besværlig. 
(Berlingske Tidende, Fredericia) 19/9 her har høsten været mindst 1/3 ringere end sidste år, hvor den var 
meget ringe, og det som er det værste, kornet står endnu for en stor del på ageren og er blevet meget 
fordærvet af den usædvanligt strenge og vedholdende regn og blæst. 
(Berlingske Tidende, Bjerge herred) 19/9 størstedelen af byg, havre og ærter samt alt boghvede står endnu på 
markerne ved Horsens og har lidt betydelig skade af det lange vedholdende hårde vejrlig. 
Priser: 
Vinter? Sidste års avling: 
1 skæppe rug 23 á 23½ skilling 
1 skæppe byg 18 skilling 
1 skæppe havre 10 skilling 
Ved jul: 
1 skæppe rug 26 skilling 
1 skæppe byg 18 skilling 
1 skæppe boghvede 18 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) I årets første 8 dage frøs det så hårdt, at dets lige med hensyn til hårdhed næppe har været i mands 
minde. Den 7/1 sneede det så kraftigt, at vor brønd føg til, så at alle vores kreaturer den dag intet vand fik. Da 
korn og al anden frugtavl var så lille og ringe og med vanskelighed blev indhøstet, så blev det dyrtid. Overalt 
hos de fleste blev der stor nød og trang, thi få gårdfolk kunne selv ernære sig ved deres egen høst, tjenestefolk 
var nemme at få for vinteren blot for føden, der var stor nød, ja hungersnød hørtes alle vegne, utallige tiggede 
og mange forfaldt til tyveri, røveri og plyndring, ja selv til mord. Ved midnat natten til 12/5 stor i ildebrand i 
landsbyen, under branden gik vin-den i syd. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst >100 np (19 nedbørsdøgn). Det var koldt i maj, meget varmt i juni 17,0 
gr. C med kun 7 nedbørsdøgn, juli og august var normale efter 1961-90 normalen. Det stormede den 28/7, 
30/8 og orkan 4/9 i Nordjylland. Storm 5/10 og 6/10. Våde perioder 4/9-18/9 og 22/9-28/9. 
 
1787 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Den 20/5 dræede rugen. Høavlen blev meget ringe på grund af den kolde forsommer. Vi avlede kun 
3 læs i hver af vores 3 enge og det meste deraf flød på vandet, da engene var oversvømmede af den 
overflødige regn. Kornavlen gav i overflod, hvorved kreaturer og heste blev meget dyre. Vi avlede 20 traver 
og 16 kærv rug. Byg 9 traver 7 kærv, som gav 11 tdr. 4 skæpper. 16 traver havre. 7 læs boghvede, som gav 13 
tdr. 2 skæpper. (JER: ud fra salg af forrige års rughøst og indkøb heraf (behov for rug) kan det tærskede 
resultat sættes til ca. 25 tdr. af de avlede 20 traver 16 kærv).  
(Elsmark) 43 traver rug, 60 traver byg, 55 traver havre, 14 traver blandsæd, 4 læs boghvede og 6 læs ærter. 
Høsten begyndte 11/8 og sluttede 1/9. 7/5 såedes byg. (JER: Her slutter høstoplysningerne i dagbogen). 
(Elstrup på Als) 26/3 sået ærter. 3. april sået vikker og havre. 14/4 sået havre. 7/5 sået byg og klø-ver. 3/8 
indkørt det sidste hø. 9/8 begyndt at høste. 1/9 indkørt det sidste kjærvkorn. Vi såede rug 3/10 og 6/10. 
(Nr. Tulstrup) 4/4 sået havre på heden. 27/8 høstet havre. 29/8 høstet havre på heden. 30/8 høstet markhavre. 
31/8 høstet tofthavre og rug på heden. 4/9 indkørt byggen. 7/9 mejet hvede. 15/9 indkørt hveden. 
(Klemensker) 19/5 i dag blev vi færdige med at så. 13/8 i dag begyndte vi at meje sæd. 22/8 i dag kørte vi 
rugen ind, vi fik 19 læs. 3/9 i dag blev vi færdige med høsten, vi fik 30 læs byg, 44 læs havre og 10 læs ærter. 
(Stavnsholt) vi såede rug 2/10, 4/10 og 9/10. 
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(Berlingske Tidende, Vendsyssel) 12/9 vi har nu fra denne måneds begyndelse haft det ønskeligste og bedste 
høstvejr, så det meste korn overalt er kommet tørt og godt i hus. Det fylder godt i laden, og man håber, at det 
også vil give overflødig i skæppen, altså at tiderne blive bedre end de hidindtil haver været. 
(Berlingske Tidende, Odense) 6/8 høsten begyndte omkring 1/8. 
(Berlingske Tidende, Bogense) 12/8 kornet er modnet sent i år, da det ikke har været en varm sommer. 
Priser: 
Vinter? Forrige års avl: 
1 skæppe rug 25 skilling 
1 skæppe boghvede 18 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Kreaturer og heste var meget dyre, da ingen lagde dem til på grund af dyrtiden (JER: efter høsten i 
1786). 
 
Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig. Der faldt ikke store mængder regn i juli (75 np på 10 døgn) og august 
(74 np på 11 døgn). Der faldt dog 45 np fra 24/7-31/7 og 46 np fra 17/8-20/8. Temperaturen var i maj 10,8 gr. 
C og i juni 14,6 gr. C., altså helt normale. 
 
1788 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Denne sommer var meget tør og kold, så der kun avledes lidet hø og korn. Vi avlede 14 traver 1 
kærv rug, som gav 20 tdr. 5 skæpper. 6 traver byg, som gav 9 tdr. 3 skæpper. 6 traver 6 kærv havre. 10 læs 
boghvede, der gav 16 tdr. 2 skæpper. 
(Elstrup på Als) 11/4 sået ærter. 17/4 sået havre. 16/5 færdig med at så byg. 
(Nr. Tulstrup) 17/4 sået havre. 8/5 sået byg. 11/7 begyndt at høste hø. 13/8 vi begyndte at høste rug. 15/8 vi 
høstede lidt byg. 16/8 høstede vi rug. 28/8 høstet havre og kørt rugen ind. 2/9 høstet havren på heden. 7/9 
indkørt havren fra heden. 16/9 kørt hveden fra heden ind. 4/10 sået rug. 15/10 sået rug på toften. 
(Klemensker) 26/5 i dag blev vi færdige med at så, vi såede 21 tdr. havre. 21/7 i dag begyndte vi at slå engen. 
8/8 i dag begyndte vi at meje sæd. 12/8 vi bandt rugen op og fik 13 rugstakke. 1/9 blev vi færdige med 
høsten, vi fik 13 rugstakke, 27 læs byg og 43 læs havre. 19/10 vi fik 12 tdr. rug. 
Priser: 
Vinter? Sidste års avl: 
1 skæppe rug 14 skilling 
1 skæppe sædebyg 12 skilling 
1 skæppe havre 5½ skilling 
1 skæppe boghvede 12 skilling 
Efteråret: 
1 skæppe rug 16 á 17 skilling 
1 skæppe byg 14 á 15 skilling 
1 skæppe boghvede 8 á 9 skilling 

• Fra 1. september gjaldt 1 rdr. 60 skilling mod tidligere 48 rdr.  
Begivenheder: 
(Ørsted) Om sommeren stor udrustning til krig med Sverige. 
 
Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig. Det faldt ingen nedbør 13/5-27/5, 8/6-25/6 og 3/9-20/9. Der faldt kun 
69 np (på 17 nedbørsdøgn) i maj-juni. Maj var meget varm (12,0 gr. C), juni var meget varm (16,8 gr. C), juli 
var meget varm (19,6 gr. C), august var meget varm (16,7 gr. C) og september var meget varm (15,7 gr. C). 
 
1789 
Høstudbytte:  
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(Ørsted) Al slags afgrøde blev overmåde rigelig, eftersom der endelig kom regn og godt vejr i hele sommeren. 
Der høstedes dog kun lidt boghvede. Vi avlede 22 traver rug, som gav 25 tdr. 1 skæppe. 7 traver 2 kærv byg, 
som gav 10 tdr. 6 læs boghvede, som gav 6 tdr. 5 skæpper. 8 traver 4 kærv havre. 
(Stavnsholt) 9/5 vi såede hør, lagde kartofler og såede på samme tid byg. Ærterne havde vi sået nogle dage 
tidligere. 11/5 den 11. og 12. maj såede jeg byg. Byggen og havren fik en god vækst. Jeg høstede 6½ fold i 
byggen eller 65 tdr. Rugen tog skade af vinteren og sneen, som lå længe på jorden, da jorden under sneen 
ikke var frossen, så der kom brand. Jeg høstede kun 3 fold. 22/5 og 28/5 sået i alt 6½ skæppe boghvede og 
høstede 3 tdr. 23/7 godt vejrlig for høhøst. 1/8 fagert høhøstvejr i de første 6 dage af august og vi kørte høet 
tørt hjem. 6/8 begyndt at høste korn. 12/8 begyndt at binde kornet op. 5/10 begyndt at så rug. 17/10 færdig 
med at så rug. 7/11 rugen gav i alt 36 tdr. og byggen som nævnt 65 tdr. 
(Nr. Tulstrup) 14/5 sået byg. 28/5 sået boghvede. 14/7 begyndt at høste hø. 17/8 og 19/8 høstet byg. 20/8 
høstet havre. 25/8 færdig med at høste rug. 26/8 indkørt byggen. 30/8 meget stærk tørring. Indkørt al rugen og 
havren fra toften. Det fyldte så meget, at der ikke var plads til hveden i laden. 10/9 indkørt boghveden. 12/9 
fik flyttet hveden indendørs. 1/10 sået rug. 5/10 sået rug på heden. 
(Klemensker) 20/5 i dag fik vi sået havre. Vi såede 21 tdr. og 2 tdr. ærter. 22/5 i dag såede vi det første byg. 
29/5 i dag blev vi færdige med at så. 2/9 i dag blev vi færdige med at høste, vi fik 13 læs rug, 22 læs byg, 12 
læs ærter og 59 læs havre. Dette år var en god frugtbar sommer og en god tør høst i det meste af tiden. 
Vinter? Sidste års avl: 
1 skæppe rug 17 á 18 skilling 
1 skæppe byg 14 á 16 skilling 
1 skæppe boghvede 12 skilling 
Efteråret: 
1 skæppe rug 22 skilling 
1 skæppe byg 15 á 16 skilling 
1 skæppe boghvede 15 á 16 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) I efteråret blev korn, kvæg og heste alle steder dyre. Der betaltes i hele landet formueskat til 
krigsudrustning. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 113 np på 18 nedbørsdøgn i juli. 
 
1790 
Høstudbytte:  
Ingen oplysninger fra Ørsted og Elsmark. 
(Nr. Tulstrup) 25/3 og 26/3 sået. 27/3 færdige med at så. 19/4 sået 12 skæpper havre. 20/4 sået havre. 21/4 
sået 11 skæpper. 12/5 sået i Trædager. 14/5 sået stubbyg i Søndermarken. 17/5 sået i Lille Langager. 25/5 sået 
byg i Smalager og Damager. 26/5 sået hør. 31/5 sået hvede. 2/7 slået græs på Ø-kæret. 7/7 høstet hø på 
holmen. 8/7 godt tørvejr, sat høet i stak. 10/7 høstet hø ved kæret. 12/7 tørvejr, kørt 4 læs hø hjem. 14/7 slået 
græs ved kæret, der kom megen regn.15/7 slået lidt græs ved kæret. 16/7 første tørvejrsdag under høhøsten, 
slog lidt græs. 17/7 blæsende tørvejr, spredt høet og kørt 1 læs langhø hjem, men det var for grønt. 19/7 høstet 
hø ved kæret. 21/7 slog græsset ved Søbæk, regn af og til og stærk blæst. 22/7 slået skovengene. 24/7 godt 
tørvejr, vendt høet ved kæret. 26/7 smukt vejr og høstet tørt hø ved Søbæk. 1/8 færdig med høhøsten: i alt 10 
læs fra Ø-kæret, 12 fra vort eget kær og 1 læs markhø fra toften. 26/8 høstet byg på Trædager. 27/8 høstet den 
smalle Langager, som var besværligt at høste, for det lå meget ned. 28/8 høstet havre.31/8 høstet på Dam-
ager, det var svært at høste, for kornet lå mest ned. 1/9 høstet rug. 2/9 høstet lidt byg og havre. 3/9 høst af 
havre. 4/9 høstet byg. 5/9 høstet hedehavren. 6/9 høstet havre på toften og hvede. 7/9 høstet rug. 8/9 indkørt 
havre. 9/9 indkørt rug. 22/9 indkørt hveden, dog ringe. 19/10 sået den sidste rug. 
(Stavnsholt) 7/4 sået ærter i tør jord. 26/4 lagt kartofler i haven. 27/4 lagt kartofler på toften, sået vikker og 
sået havre på toften. 1/5 sået havre syd for Mandehule. Havren fik god vækst, skønt ager-kålen først fik stærk 
vækst. 7/5 vi begyndte at så byg. 17/5 sået boghvede. 3/7 regn og siden vekslen mellem bygevejr og tørvejr, 
så at jorden blev gennemvædet og græsset, som ellers havde stået i stampe, tog til at vokse. 17/7-19/7 høstede 
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man nogenlunde godt hø. 24/7 godt tørvejr, da vi rev høet sammen. 6/8 tørvejr, så man atter kunne rive høet 
sammen. 16/8 begyndt at meje kornet, da havde det stået 14 uger og 2 á 3 dage på jorden. 20/8 godt 
bindevejr. 23/8 vi mejede rug. 28/8 regn-byger, dog med ophold, så man kunne binde negene og køre negene 
hjem. 31/8 stærk regn, men efter middag blæst og tørvejr, så vi kunne køre det sidste havre hjem. Samme dag 
kørte vi ærterne i hus og satte dem op på stænget, da de ikke var rigtigt tørre. Høsten gik godt, den var 
velsignet grøderig og frugtbar, da blæsten hurtigt tørrede kornet efter de mange regnbyger. Høsten var frugt-
bar og fyldte rigeligen i laden. 6/9 indkørte vi vikken. 16/9 boghveden har givet næsten 19 fold. Ærterne har 
heller ikke før givet så meget som i år. 11/10 begyndt at så rug. 12/10 sået rug. 
(Klemensker) 18/5 i dag blev vi færdige med at så. 3/7 i dag kom en meget god og blødende regn, efter at det 
hidtil i sommer havde været meget tørt. 11/9 i dag blev vi færdige med at høste, vi fik 28 læs byg og 59 læs 
havre. Denne høst var temmelig våd, dog var den temmelig velsignet og frugtbar med sæd, så man så 
temmelige hæs uden for gårdene og vi fik et hæs med 9 læs udi. 
Priser: 
Vinter? Sidste års avl: 
1 skæppe rug 22½ á 23 skilling 
1 skæppe byg 16 á 17 skilling 
1 skæppe boghvede 16 skilling 
Begivenheder: 
Ørsted (JER: der er her skåret en side ud af optegnelsesbogen: muligvis vedrørende overdragelsen af 
fæstegården til sønnen Mads Andersen i sept. 1790). 
 
Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig. 
 
1791 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Denne forsommer var meget hård, kold og tør, så afgrøderne gav kun mådeligt udbytte. Vi avlede 
kun 12 traver 15 kærv rug, som gav 14 tdr. 2 skæpper. 8 traver 13 kærv byg, som gav 9 tdr. 6 skæpper. 7 
traver 3 kærv havre. 12 læs boghvede. 
(Stavnsholt) 8/8 høsten begynder. 19/8 høsten blev afsluttet på kun 11 dage, høsten var rig og velsignet. 
Heden og tørken har næsten været utålelig. 
(Klemensker) 30/8 i dag blev vi færdige med høsten. 
Priser: 
Om sommeren: 
1 skæppe rug 14 skilling 
1 skæppe byg 11 á 12 skilling 
1 skæppe boghvede 11 á 12 skilling 
 
Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig. Maj var meget kold med en gennemsnitstemperatut på 9,5 gr. C. Det 
var meget koldt indtil 10/5. Juni var temperaturmæssigt normal, mens juli og august var meget varme. Der var 
stærk hede 14/7-2/8 og 13/8-26/8. Der var ifølge bondedagbøgerne 11 nedbørsdøgn i maj, 11 i juni, 13 i juli 
og 8 i august. 
 
1792 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Mads avlede: 16 traver rug, som gav 14 tdr. 6 skæpper. 9 traver byg, som gav 9 tdr. 6 skæpper. 7 
traver 4 kærv boghvede. 20 traver havre. 
(Klemensker) 23/5 i dag blev vi færdige med at så. 31/8 vi blev færdige med høsten og fik 16 læs rug, 25 læs 
byg og 48 læs havre. 17/12 i dette år var der meget væde både om sommeren, høsten og efteråret og lige til 
årets udgang. 
(Stavnsholt) 21/7 stærk torden og regn, som vi trængte meget til. Fortsat stærk hede i resten af måneden så vel 
som i august. Skønt her faldt nogen regn, kunne det dog ikke forslå, idet græsset brændtes af den stærke 
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solhede. 1/8 græsset forslog ikke og brændtes af den stærke solhede, der varede til den 14/8. 14/8 de sidste 
dage i måneden var gode høstdage. 8/10 vi såede rug i meget tør jord. 19/10 såede vi i fugtig jord. 
(Holevad på Vestfyn) sået rug. 
Priser: 
Vinter og forår: 
1 skæppe rug 1 mark (20 skilling) 
1 skæppe byg 10 skilling 
1 skæppe havre 8 skilling 
1 skæppe boghvede 10 a 11 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Kreaturer og heste, som landet var fuldt af, faldt ned i ældgammel pris. Mange købmænd blev 
derved fattige. Den 10/12 om natten indtraf så stor en blæst, at kun få huse ikke led skade, men mange 
væltede. Mange hundrede ja utallige træer i skoven væltede. Om sommeren holdtes dér på egnen, den store 
krigsmønstring med 22.000 mand (med telt til kronprinsen). Kvægsygen rasede i landsbyen i 1745, 1763, 
1769 og 1780. 
 
Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig. Det var meget varmt i juli og august måned. Der var stærk hede 5/7-
14/8. Der var ifølge bondedagbøgerne 7 nedbørsdøgn i maj, 12 i juni, 14 i juli og 13 i august.  
 
1793 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Rugen dræede den 22/5. Vi høstede kun lidt hø og korn, thi hele forsommeren var meget hård og tør. 
I høsttiden ifaldt det med regnvejr, som varede til 3 uger efter mikkelsdag. Høsten blev tung og besværlig, og 
det sidste blev først indhøstet 3 uger efter mikkelsdag. Vi avlede kun 7 traver rug, som gav 10 tdr. 4 skæpper. 
11 traver byg, som gav 17 tdr. 9½ traver havre. 6 læs boghvede, som gav 7 tdr. 1 skæppe. 
(Klemensker) 21/5 vi blev færdige med at så. 5/9 vi blev færdige med høsten, det var en god frugtbar høst. 
Dette år fortsatte med temmelig væde, både sommer, i høsten og efteråret. 
(Stavnsholt) 23/6 det har været meget knapt med græsset i dette forår på grund af kulde, frost og tørke, ved 
Sct. Hans kom en skøn regn. 
(Holevad på Vestfyn) 16/7 høavlingen var på Smerup made 16 læs, bag Højlund ved åen 9 læs, i toften 3 læs, 
Hans Eglersens kær 1 læs, i alt 29 læs. Rugavlingen var kuns ringe, thi af de udsåede 8 tdr. avledes kun 23 
tdr., af de 9 tdr. byg avledes 40 tdr. og af de 5 tdr. havre avledes 16 tdr. 15/10 i efteråret 1793 blev der udsået 
10½ td. rug, hvor der om sommeren havde været boghvede, og 3 tdr. lægbyg. 
(Berlingske Tidende, Hjallerup, Vendsyssel) 19/7 uvejr ødelægger bl.a. sæd på marken i form af rug, byg og 
havre. 
(Berlingske Tidende, Agersø) 17/7 haglvejr ødelægger sæden på markerne. 
Priser: 
1 skæppe rug koster næsten hele tiden 20 skilling 
1 skæppe byg 12 á 14 skilling 
1 skæppe boghvede 16 skilling 
 
Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig. Nedbøren i maj var 44 np på 9 nedbørsdøgn, men der faldt ingen 
nedbør 12/5-22/5. I juni faldt der 63 np på 13 nedbørsdøgn. Maj og juni var temperaturmæssigt normale. Juli, 
august og september var meget varme, især juli. Der var ingen længere tørre perioder fra 17/7-11/9. Det var 
tørt fra 12/9-30/9 og fra 10/10-24/10. 
 
1794 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Den 10. maj dræede rugen. Alting var tidlig i vækst i dette år. 
(Holevad på Vestfyn) 16/4 i foråret 1794 blev sået 8 tdr. byg i toften, 3 tdr. læg på Højlunds vestre side 
søndre ende, 5 tdr. havre i Viveholm og 3 tdr. boghvede på Højlund. 18/7 årets høavl var på Smerup made 19 
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læs, bag Højlund 8 læs, i toften 3 læs, i Eglerskær 1 læs, i alt 31 læs. 15/8 årets kornavl var 40 tdr. rug, 27 tdr. 
byg, 14 tdr. havre og 15 tdr. boghvede. 15/10 i efteråret blev der sået 9 tdr. 2 skæpper rug, hvor der havde 
været boghvede. 
(Klemensker) 25/4 såede vi ærter. 5/5 i dag såede vi den første havre. 15/5 i dag såede vi den første byg. 24/5 
i dag blev vi færdige med at så. Vi såede omtrent 7 skæpper ærter og omtrent 4 tdr. byg. Dette forår var meget 
godt med mild regn og grødevejr til 9/6, derefter kom der ingen regn førend hundedagene begyndte, og det 
var meget hård tørke i 6 uger, så sæden tørrede ud mange steder. 19/8 i dag blev vi færdige med høsten. 
Sæden var meget små, dog var rugsæden temmelig god de fleste steder. 
(Stavnsholt) 26/6 endelig efter 14 dages utålelig hede faldt der en herlig regn. 30/7 stærk vind, der knækkede 
bygaksene. 
(Berlingske Tidende, Horsens) 26/4 fint vejr. Sådan en april som i år kan ingen mindes. Skoven er allerede 
grøn og rugen ved at gå i vipper. 
(Berlingske Tidende, Horsens) 14/7 stærk tørke og den stærke hede brænder alt bort på markerne. 
Priser: Ingen oplysninger. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med kun 7 np (3 nedbørsdøgn) i juni. I maj var der faldet 61 np på 
13 nedbørsdøgn. Sommerhalvåret var det nedbørsfattigste i perioden 1711-2020. I juli faldt der kun 11 np på 
4 nedbørsdøgn og i august 20 np på 7 nedbørsdøgn. Der faldt ingen nedbør 8/6-25/6, 27/6-22/7, 2/8-11/8, 
13/8-21/8, 4/9-13/9 og 15/9-23/9, samt 13/10-26/10. Sommeren var samtidig meget varm og juli var ekstrem 
varm. Året var det tredje varmeste i perioden 1703-2020. April var også meget varm. 
 
1795 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Vi avlede 15 traver 10 kærv rug, som gav 24 tdr. 3 skæpper. 12 traver byg, som gav 14 tdr. 12 traver 
2 kærv havre. 6 læs boghvede, som gav 15 tdr. 6 skæpper. 
(Holevad på Vestfyn) 15/4 i foråret 1795 såedes 10 tdr. byg, hvor der havde været rug, 7 tdr. havre i toften og 
20 skæpper boghvede i den nordre ende på Højlunds vestre side. 24/7 dette års høavl var 21 læs på Smerup 
made, bag Højlund 7 læs, i toften 3 læs, i Hans Eglersens kær 1 læs, 1 læs kløver, i alt 33 læs. 17/8 årets 
kornavl gav 49 tdr. rug, 30 tdr. byg, 39 tdr. havre og 28 tdr. boghvede. 15/10 om efteråret såedes 8 tdr. 6 
skæpper rug, hvor der havde været boghvede. 
(Nr. Tulstrup) 11/5 og 12/5 sået byg. 18/5 og 19/5 sået stubbyg. 12/7 stærk varme hver dag og tørt, så 
afgrøderne er begyndt at vansmægtes. 24/8 høstet havre. 28/8 høstet rug. 4/10 til denne tid havde det været en 
stærk tørke, så at alle holdt op med at så rug, men den aften begyndte det at regne. 
(Klemensker) 20/5 i dag blev vi færdige med at så. 26/6 der kom her en temmelig god regn, efter at det i 
sommeren indtil da havde været stærk tørke. 16/8 i ugen 16/8-22/8 var der ikke noget godt høstvejr. 29/8 i 
dag blev vi færdige med høsten. Rugen var god næsten overalt på Bornholm og vi fik 16 læs rug, men den 
anden sæd var små og vi fik også et læs ærter, dog med okseøje. Den sidste uge i august var det meget godt 
høstvejr, den forrige uge var temmelig våd, så vi kørte rugen ind i regnvejr. Vi fik 18 tdr. rug og 4 skæpper, 
det var et godt rugår på Bornholm. 
Priser: 
1 skæppe rug 22 á 24 skilling 
1 skæppe byg 18 skilling 
1 skæppe boghvede 16 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Kvæget var overmåde dyrt, især sidst på året. Hestene er også temmelig dyre. 
 
Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig. Mange nedbørsdøgn 16/7-4/8. 
 
1796 
Høstudbytte:  
(Ørsted) Vi avlede 14 traver rug. 6 traver byg. 14 traver havre. 10 læs boghvede. 
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(Holevad på Vestfyn) i 1796 blev i Kirketoften sået 12 skæpper byg og 6 skæpper boghvede. På Højlund blev 
sået 11 tdr. byg, ved Hans Eglersens kær 10 tdr. havre og i Gamlemølle 9 skæpper boghvede. 16/7 dette års 
høavl gav 17 læs på Smerup made, bag Højlund 10 læs, i toften 3 læs, i Hans Eglersens kær 1 læs og 3 læs 
kløver, i alt 34 læs. 15/8 årets kornavl: 50 tdr. rug, 48 tdr. byg, 40 tdr. havre og 13 tdr. boghvede. 15/10 i 
efteråret 1796 blev der sået 8 tdr. rug i Kirketoften og 2½ td. rug i Gamlemølle. 
(Klemensker) 26/4 vi såede den første vårsæd, som var ærter og havre. 31/8 i dag blev vi færdige med høsten. 
Sommeren var en god og frugtbar sommer, dog var den temmelig kold, og høsten var dejlig med varmt, godt 
og stille vejr, og vi fik 24 læs rug og et hæs på 14 læs. Efter tærskningen fik vi 29 tdr. rug. 
(Nr. Tulstrup) 3/8 forskrækkelig torden og regn, som mange steder gjorde stor skade, den løb gen-nem høet 
på vort hølæs og ud af høvognen. 
(Berlingske Tidende) 3/8 haglvejr nedslår sæden bl.a. ved Fredericia og Randers. 
(Berlingske Tidende, Kolding) 6/8 denne egn har, formedelst et langt vedholdende regnvejr, haft en meget 
besværlig høbjærgning. På de fleste steder er høet af åer og bække aldeles blevet bortført. På andre steder er 
det af det bestandige regnvejr blevet fordærvet. 
(Berlingske Tidende, Fyn) 12/7 bedrøveligt vejr i denne tid, det regner næsten i et væk. 
Priser: 
Om vinteren: 
1 skæppe rug 22 skilling 
Om sommeren: 
1 skæppe rug 16 skilling 
Efteråret: 
1 skæppe rug 16 skilling 
1 skæppe byg 10 skilling 
1 skæppe boghvede 10 skilling 
Begivenheder: 
(Ørsted) Hornkvæget var usædvanligt dyrt. 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 119 np på 22 nedbørsdøgn i maj. Teoretisk kritisk høhøst med 
105 np på 18 nedbørsdøgn i juli.  
 
1797 
Høstudbytte:  
(Vojens Mark) På grund af sommerens store vådhed gav kornet kun få skæpper. Tørvene blev usædvanligt 
dyre, da kun ½ delen blev indavlet, for det var ikke tørvejr en eneste uge i hele sommeren og ej heller i 
efteråret. Ej heller træ til brændsel kunne fås. Vi avlede på vores nye sted 8 læs hø, 4 traver havre, 2 læs 
boghvede. 
(Holevad på Vestfyn) 15/4 i 1797 blev i Viveholm sået 7 skæpper byg og i resten boghvede. I den lille tofte 
blev sået 2 tdr. 6 skæpper byg. På den nordre endes vestre side på Højlund blev sået 9 tdr. stubbyg. På jorden 
fra Smerup mark blev sået 1 td. byg i lægjord, i det øvrige blev sået boghvede. På den søndre side på Højlund 
blev udsået 13 tdr. havre. 
(Klemensker) 28/8 i dag blev vi færdige med høsten. 
Priser: 
Om sommeren: 
1 skæppe rug 12 skilling 
1 skæppe byg 10 skilling 
1 skæppe boghvede 9 skilling 
Efteråret: 
1 skæppe rug 22 á 24 skilling 
Begivenheder: 
(Vojens Mark) Anders Pedersen giftede sig med Karen Pedersdatter (hans første kone døde i 1787).  De slog 
sig ned på Vojens Mark. 
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Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 142 np på 23 nedbørsdøgn i august og 133 np på 20 nedbørsdøgn 
i september. I juni faldt der 81 np på 17 nedbørsdøgn og i juli 67 np på 10 nedbørsdøgn. Der faldt ingen 
nedbør 15/7-23/7. 
 
1798 
Høstudbytte:  
(Vojens Mark) Den 8/9 slog lynet ned i Refsø storlade og afbrændte hele bygningen med alt indhøstede. (Se 
også 1799). Vi avlede 5 traver 10 kærv havre, som gav 5 tdr. 2 læs boghvede, som gav 4 tdr. 
(Holevad på Vestfyn) 14/4 den 14/4, 16/4 og 17/4 blev sået havre på Højlunds nordre ende i vestre side. 
Samme år blev det inddelt i 12 agre og i 2 blev sået rug, som var den 3. og 4. fra den østre side, hvor der 
havde været havre, og der blev sået 11 tdr. 2 skæpper. 2/5 vi såede den 2/5, 3/5 og 5/5. Vi såede 4 tdr. 1 
skæppe radebyg (JER: navnlig om toradet byg) og de følgende dage såede vi 5 tdr. 2 skæpper seksradet byg i 
Kirkemarken, altså i alt 9 tdr. 3 skæpper i stubjord og i samme lod var sået 3 skæpper ærter. På Højlund såede 
vi 5 tdr. byg i lægjord ved den østre side i den søndre ende, og i de sidste dage i maj måned såede vi 20 
skæpper boghvede i samme læg på Højlund. Denne blev samme år inddelt i 10 agre, de 5 med byg i den østre 
side og de 5 i den vestre side med boghvede. 29/5 sidst i maj og indtil den 20/6 var det varmt og tørt, derefter 
af og til regnvejr indtil august. 28/7 året var kun mådeligt med hensyn til kornavl, men rent for græs og ukrudt 
med skønne fuldkomne aks. Den 8/7 høstede vi rug, den 1/8 og 2/8 høstede vi stubbyg, den 6/8 og 7/8 
høstede vi havre og lægbyg. Vi høstede 23½ traver rug, 18 traver stubbyg, 10½ traver lægbyg og 19½ traver 
havre. Den 24/8 mejede vi boghvede, den 7/9 kørte vi 7 læs boghvede ind. Derefter kom der regn, som varede 
næsten bestandigt i 3 uger, så boghveden kom slet ind. 15/9 kørte i 5 læs boghvede ind, som kun var mådelig. 
18/9 kørte vi 7 læs boghvede ind, således i alt 19 læs. Dette år var boghveden overalt groet temmelig stærkt. 
25/9 såede vi 4 tdr. rug, 29/9 2 tdr. rug, 4/10 3 tdr. og 2 skæpper, og 5 skæpper hvede, således i alt 9 tdr. 2 
skæpper rug. 
(Klemensker) 25/8 i dag blev vi færdige med at høste.  
(Berlingske Tidende, Hyllested i Sønderherred) 12/8 i mere end 8 dage har luften over denne egn været 
gyselig svanger med torden. Boghvedeblomsterne have dog endnu ej taget skade af lynilden, som det plejer at 
være tilfældet. Rugen her i egnen traver såre mådeligt; i de fleste steder knap en tredjedel mod i fjor. 
Vårkornet er tvegrødet (JER: formentlig spiret på forskellige tidspunkter); dog ulige bedre end vi turde håbe 
ved Sct. Hans tider. 
Priser: 
1 skæppe rug 24 skilling 
1 skæppe byg 12 skilling 
1 skæppe boghvede 9 skilling 
 
Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 19 np på 6 nedbørsdøgn i juni og 26 np på 8 nedbørsdøgn i 
maj. Teoretisk kritisk høhøst med 149 np på 19 nedbørsdøgn i juli. Teoretisk kritisk kornhøst med 106 np på 
15 døgn i august og 105 np på 23 nedbørsdøgn i september. Ingen nedbør fra 21/5-10/6. 
 
 
1799 
Høstudbytte:  
(Vojens Mark) Den første rug dræede den 15/6. Afgrøderne blev sene og ringe på grund af den hårde vinter 
og forår, som vedvarede indtil midt i juni. Bygsæden blev først udsået i juni og boghvedesæden først den 
15/6. Høavlen blev ringe på grund af sommerens hårdhed og vådhed. Kornhøsten påbegyndtes først 3 uger før 
mikkelsdag. Alle kornneg kom først i hus 3 uger efter mikkelsdag og var meget slet og ringe, da der ikke var 
en hel tørvejrsdag fra 16 dage før mikkels-dag til 12 dage efter, altså i 4 uger. Vi avlede 4 traver rug, som gav 
3 tdr. 4 skæpper. 1½ traver byg, som gav 3 skæpper. 5 traver havre, som gav 3 tdr. 6 skæpper. 2 læs 
boghvede, som gav 3 tdr. 2 skæpper. 
(Klemensker) 8/4 april var ikke så snart endt, førend det begyndte med en usædvanlig væde og kulde. Regnen 
blev ved igennem hele maj måned, sommetider hele dage og sommetider halve dage, undtagen nogle få 
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tørvejrsdage, så jorden var og blev våd, og man kunne ikke pløje eller så. Væden holdt temmelig ved hele 
sommeren og i høsten, så sæden på grund af den sene vår og fugtige som-mer og høst på de fleste steder ikke 
kunne blive moden, besynderlig ærterne, som blev meget dyre og næppe var til at opdrive. 3/10 i dag blev vi 
færdige med høsten. 
(Holevad på Vestfyn) 30/4 såede vi 6 tdr. havre. 3/5 såede vi 3 tdr. havre og 6/5 såede vi 3 tdr. 4 skæpper, 
således i alt 12 ½ td., som blev sået i Kirketoften. 14-18/5 sået 6 tdr. 2 skæpper radebyg i Viveholm. I den 
lille Tofte såedes (senere) 2 tdr. 5 skæpper og i Højlund 5 tdr. 7 skæpper, altså i alt 14 tdr. 6 skæpper byg. 4-
8/6 var det stærkt tørrevejr og jeg såede 2 tdr. 5 skæpper boghvede i Høj-lunds nordre ende i østre side. 25/6 
sidst i juni blev det regnvejr, som fortsatte i juli og august. 12/7 slog jeg græs på Smerup made, 16/7 i 
Højlund. På Smerup made avlede jeg 15 læs hø, bag Højlund 10 læs hø, i toften 3 læs hø og i Viveholms kær 
1 læs hø, i alt 29 læs. 22/8 høstede jeg rug ” og blev småt og bunden”, i alt 40 traver. 27/8 høstede jeg 
radebyg i Viveholm ” ordinære og bunden” 18 traver og 6 kærv. 28/8 høstede jeg byg i Den lille Tofte og det 
gav 11 traver. 30/8 kørte vi rugen ind. 4/9 kørte vi radebyggen ind. 5/9 kørte jeg byggen fra Den lille Tofte 
ind. 6/9 høstede jeg læg-byg, den gav 15½ traver. 7/9 høstede jeg havre, det gav 28 traver. 9/9 mejede jeg 
boghvede. 26/9 kom havren i hus og 27/9 ærterne, som var de sidste. Det var en sen høst i år. Der var steder i 
lan-det, hvor de høstede i dagene op til Mikkelsdag og steder, hvor de ikke fik alt indhøstet. Der var ellers 
overalt en skikkelig god grøde på jorden, men den lange vinter førte til sen såtid, og regn-vejret førte til en 
sen høst, og kornet kunne ikke blive modent eller tørt til at høste. 5/10 såede jeg 4 tdr. rug på Højlund i den 
nordre ende i den østre side. Det våde og urolige vejr vedholder, og der er stadig megen byg og havre, der 
ikke er blevet høstet. 12/10 og 13/10 var der stadig korn på markerne. Det vedholder med regn. 19/10 såede 
jeg 2 tdr. rug, 21/10 såede jeg 1 td. 1 skæppe. 6/2 1800 fik vi tærsket færdig. Vi avlede 46 tdr. rug, 31 tdr. 4 
skæpper radebyg, 39 tdr. småbyg og 40 tdr. havre. Vi avlede 19 tdr. boghvede. 
Priser: 
I forsommeren: 
1 skæppe rug 2 mark (40 skilling) 
1 skæppe byg 16 skilling 
1 skæppe havre 14 skilling 
1 skæppe boghvede 14 skilling 
Efteråret: 
1 skæppe rug 28 skilling 
1 skæppe byg 16 skilling 
1 skæppe havre 16 skilling 
1 skæppe boghvede 16 skilling 
Begivenheder: 
I forsommeren kunne næppe fås korn for penge. 
 
Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig, dog 20 nedbørsdøgn i august. Nedbørsperiode 14/9-16/10. 
Nedbørsperiode 9/7-23/7 og 2/8-12/8. April og maj var meget varme, juni var meget kold, resten af 
sommeren var varm. 
 
 
1800 
Høstudbytte  
(Vojens Mark) Foråret var meget godt, sommeren var hård, kold og tør, og vi fik kun 3½ læs hø. Rugen 
dræede den 23/5. Boghvedeavlingen slog fejl over alt. Vi avlede 3 traver 6 kærv rug, som gav 3 tdr. 5 traver 
havre, som gav 4 tdr. 4 skæpper. 1 læs boghvede, som gav 3 skæpper.  
(Holevad på Vestfyn) 18/4 såede jeg havre. 21/4 og 22/4 såede jeg i Viveholm 7 tdr. 3 skæpper ærter, i Den 
lille Tofte 2 tdr. 2 skæpper. 2/5 begyndte jeg at så byg og jeg såede 9 tdr. radebyg på Højlunds søndre ende i 
østre side. 14/5-17/5 såede jeg 5 tdr. 5 skæpper lægbyg i toften. 30/5 og 31/5 såede jeg 1 td. boghvede. 3/6 og 
4/6 såede jeg 1 td., i alt 2 tdr. boghvede i toften fra ageren ved kæret og til tjørnebuskene og ageren ved 
landevejen. 13/2 1801 vi fik optærsket: vi avlede 35 tdr. rug, 36 tdr. småbyg, 46 tdr. radebyg og 40 tdr. havre. 



 

81 

 

Priser: 
1 skæppe rug 1 rdl. (60 skilling) 
1 skæppe byg 2 mark (40 skilling) 
1 skæppe boghvede 2 mark (40 skilling) 
1 skæppe boghvedegryn 4 mark (80 skilling) 
Efteråret: 
1 skæppe boghvede over 1 rdl (over 60 skilling) 
Begivenheder: 
(Vojens Mark) Kornprisen var høj og der var kun lidt til salg. 
 
Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig. Maj 50 np på 11 nedbørsdøgn, juni 73 np på 16 nedbørsdøgn, juli 44 
np på 12 nedbørsdøgn, august 34 np på 10 nedbørsdøgn. Maj 13,4 gr. C, juni 12,7 gr. C, juli 17,2 gr. C, 
august 17,9 gr. C og september 15,9 gr. C. 
 
 
 
 
 
C: Tabeller og grafer, der illustrerer høstudbyttet i Ørsted ved Vojens og Elsmark på Als i rug, byg, 
havre og boghvede: 
  
Høstresultat i tdr. rug, byg og boghvede i Ørsted ved Vojens 
 
år rug byg boghvede tdr. ialt 
1759 21,0   5,0   6,0 32,0 
1760 28,5   6,0 15,0 49,5 
1761 25,8   7,0 15,3 48,8 
1762 20,0 10,0 16,0 46,0 
1763 35,3   9,3 11,0 55,6 
1764 26,7   7,9 14,0 48,6 
1765 20,9   9,1 12,0 42,0 
1766 26,0   7,9 14,0 47,9 
1767 21,0   5,0 12,0 38,0 
1768   4,5 16,0 10,0 30,5 
1769 16,8   8,3   4,0 29,1 
1770 16,2   7,8   2,5 26,5 
1771 14,0   8,5 15,0 37,5 
1772 15,0   6,0   8,0 29,0 
1773 19,0   8,0 17,0 44,0 
1774 14,5   9,0 17,0 40,5 
1775 12,0   8,0 20,0 40,0 
1776 21,6   5,3   8,8 35,7 
1777 20,0   7,8   4,0 31,8 
1778 17,6   6,4 10,5 34,5 
1779 21,0   8,6 15,0 44,6 
1780 17,0   2,5   3,5 23,0 
1781 14,3   5,6 20,5 40,4 
1782 14,0   4,0 10,8 28,8 
1783 12,5   3,6 10,8 26,9 
1784 23,8   1,8 13,1 38,7 
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1785 14,5   7,0   4,0 25,5 
1786 16,9   6,9 15,0 38,8 
1787 xxx 11,5 13,3 xxx 
1788 20,6   9,4 16,3 46,3 
1789 25,1 10,0   6,6 41,7 
1790 xxx xxx xxx xxx 
1791 14,3   9,8 xxx xxx 
1792 14,8   9,8 xxx xxx 
1793 10,5 17,0   7,1 34,6 
1794 xxx xxx xxx xxx 
1795 24,4 14,0 15,8 54,2 
gennemsnit 18,8   8,0 11,6 38,4 

 
 
Som det ses var høstreultatet i 1759 dårligt, derefter fine 1760-66 (1767), meget dårlige 1768-72 (1771 dog 
normalt) og 1773-75 fine. Fra 1776-86 var høstresultatet svingende dog mest dårligt, fra 1788-89 lå 
høstresultatet over det normale, høstresultatet i 1788 var meget fint. Høstresultatet i 1795 var ekstemt godt. 
 
Tallene for rug 1763-66 og for byg 1766 er beregnede ud fra, at ikke alt korn blev tærsket. 
 
 
Ørsted: Høstresultat rug, byg og havre i antal traver. 
 
år rug byg havre traver i alt 
1754 40,0 xxx xxx xxx 
1755 24,0 20,0 17,0 61,0 
1756 35,0 21,0 18,0 74,0 
1757 30,0   7,0 15,0 52,0 
1758 28,0 18,0 20,0 66,0 
1759 28,0   9,0 15,0 52,0 
1760 36,0 12,0 13,0 61,0 
1761 29,0 18,0 24,0 71,0 
1762 22,0 15,0   9,0 46,0 
1763 33,0 15,2 17,5 65,7 
1764 36,0 18,0 19,4 73,4 
1765 22,0 13,6 13,2 48,8 
1766 34,7 12,5 20,0 67,2 
1767 35,0 10,5 20,0 65,5 
1768 22,0 20,0 18,0 60,0 
1769 18,0 14,0 16,0 48,0 
1770 21,5   8,2 14,0 43,7 
1771 17,0 15,0 12,0 44,0 
1772 17,0 12,5 15,0 44,5 
1773 20,2   8,0 11,5 39,7 
1774 22,0   9,0 16,0 47,0 
1775 14,0   8,5 16,2 38,7 
1776 24,0   6,5 18,0 48,5 
1777 24,0   9,0 24,0 57,0 
1778 18,0   5,5 10,0 33,5 
1779 20,0 10,0 11,0 41,0 
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1780 20,0   5,5 18,0 43,5 
1781 14,3   6,3 14,7 35,3 
1782 14,0   7,0 19,0 40,0 
1783 14,1   4,0   8,1 26,2 
1784 24,6   8,2 19,7 52,5 
1785 17,0   8,4 17,5 42,9 
1786 13,0   9,0 10,5 32,5 
1787 20,8   9,9 16,0 46,7 
1788 14,1   6,0   6,3 26,4 
1789 22,0   7,1   8,2 37,3 
1790 xxx xxx xxx xxx 
1791 12,8   9,8   7,2 29,8 
1792 16,0   9,0 20,0 45,0 
1793   7,0 11,0   9,5 27,5 
1794 xxx xxx xxx xxx 
1795 15,5 12,0 12,1 39,6 
1796 14,0   6,0 14,0 34,0 
gennemsnit 22,2 på 41 år 

/21,7 på 40 år 
10,9 på 40 år 15,1 på 40 år 47,7 på 40 år 

 
  
 
 
 
Graf nr. 1. Ørsted: Høstudbyttet i rug og byg. 
 
 
Tallene for rug 1763-66 og for byg 1766 er beregnede ud fra, at ikke alt korn blev tærsket. 
 
Som det ses var rughøsten dårligst i 1768 med kun 4,5 tdr. og bedst i 1763 med 35,3 tdr. For så vidt angår 
byghøsten var den dårligst i 1784 med kun 1,8 tdr. og bedst i 1793 med 17,0 tdr. 
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Graf nr. 2. Ørsted: Rughøsten i antal traver. 
 
 
Som det ses er der et niveau 1754-67 og et andet niveau 1768-96. Den store niveauforskel må hænge sammen 
med omfordelingen af fæstejorden i 1768, hvorved Anders Pedersens gård må have mistet rugjord. 
 

 
Graf nr. 3. Ørsted: Byghøsten i antal traver. 
 
Som det ses ligger udbyttet i to niveauer, første niveau 1755-72 og andet niveau 1773-96. 
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Graf nr. 4. Ørsted: Havrehøsten i antal traver. 
 
Der foreligger ikke oplysninger om tdr. tærsket havre, formentligt fordi den overvejende del anvendtes 
utærsket til foder. 
 
Som det ses var høsten størst i 1761 og mindst i 1788. 

 
 
 
Graf nr. 5. Ørsted: Boghvedehøsten i endeligt udbytte efter tærskning. 
 
 
 

 
 
Som det ses var høsten dårligst i 1770 med kun 2,5 tdr. og bedst i 1781 med 20,5 tdr. 
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Graf nr. 6. Ørsted: Samlet høstresultat rug, byg og boghvede i tdr. 
 
Som det ses var den dårligste samlede høst i 1780 med kun 23,0 tdr. og den bedste i 1763 med 55,6 tdr. 
 
 

 
 
 
 
Graf nr. 7. Ørsted: Forholdet mellem antal traver høstet rug og tdr. rug efter tærskning af traverne. 
 
Som det ses var forskellen mellem det høstede og det endelige resultat (høstudbyttet efter tærskning) størst i 1768, men 
også i 1766 og 1767 var der en stor forskel. 
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Graf nr. 8. Ørsted: Forholdet mellem antal traver høstet byg og tdr. byg efter tærskning af traverne. 
 
 
 Som det ses var der stor forskel mellem det høstede og det tærskede byg i 1761-64, 1771, 1772 og 1784. 
 

 
 
 
Graf nr. 9. Ørsted: Prisen på rug 1740-99 
 
 
Det ses, at prisen var højest i 1771 og 1786 med 26 skilling pr. skæppe rug. For forbrugerne var den værste 
dyrtid (sult) således i Struensees regeringstid og i årene forud for stavnsbåndets ophævelse og den franske 
revolution. 
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Høsten i traver/læs i Elsmark på det nordlige Als 1751-87 
 
år traver rug traver byg traver 

havre 
traver 
blandsæd 

læs ærter læs 
boghvede 

traver rug, 
byg,havre 

1751 30   54 52 x x x 136 
1752 x x x x x x x 
1753 35   81 77 16 x x 193 
1754 38,7   69 80 15 x x 187,7 
1755 34   91 63   6 x x 188 
1756 33   77 60 12 12  6 170 
1757 42,5   64 60 x 12 x 166,5 
1758 47   78 66 11 11  7 191 
1759 41   68 49 14 x x 158 
1760 43   89 66 10 18 x 198 
1761 27   97 58   9 12   6 182 
1762 30   54 40 x 10 x 124 
1763 42   70 63   7 12   7 175 
1764 38   75 47 12 14 x 160 
1765 24   60 44 16 15   5 128 
1766 48,5   63 60 15 x x 171,5 
1767 44   72 60   8 16   6 176 
1768 25   83 63 x 15 x 171 
1769 35   72 x x 14   6 x 
1770 32   62 66   4 14   6 160 
1771 31   71 53   7 x 10 155 
1772 x x x x x x x 
1773 43   64 52 32 16   6 159 
1774 44   90 80 15 11 x 214 
1775 40   68 x x 10 x x 
1776 60   94 43 13 x 13 197 
1777 55 106 64 12 23   7 225 
1778 45   74 55 x 20   4 174 
1779 46   80 36 x 21 x 162 
1780 45   75 50   8 18   7 170 
1781 35 x 44   8 12 10 x 
1782 40   74 56 x 12   5 170 
1783 26 x 50 x 10   5 x 
1784 x   40 x x 18 x x 
1785 33,5   78,5 55   4 10 x 167 
1786 41   73 55 x   4 x 169 
1787 43   60 55 14   6   5 158 

 
De bedste høstår var 1753-55, 1758, 1760-61, 1774 og 1776-77. 1777 var det bedste med 225 traver, 1774 nr. 
2 med 214 traver, 1760 nr. 3 med 198 traver og 1776 nr. 4 med 197 traver. 
 
Høstårene var dårlige eller ikke særligt gode i 1756-57, 1762-73, 1775 og 1778-87. 
 
Rughøsten var bedst i 1776 med 60 traver og dårligst i 1783 med 26 traver. 
Byghøsten var bedst i 1777 med 106 traver og dårligst i 1784 med 40 traver. 
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Havrehøsten var bedst i 1754 og 1774 med 80 traver og dårligst i 1779 med 36 traver. 
 
Der var således produktionsmæssig krise i landbruget 1762-73 og igen 1778-87.  
 
 
 
 
 
Graf nr. 10. Samlet høstresultat i Elsmark på det nordlige Als for rug, byg og havre 1751-87 
 
 

 
 
 
Graf nr. 11. Høstresultat for Elsmark på det nordlige Als for rug, byg og havre 1751-87 
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Graf nr. 12. Høstresultat for Elsmark på det nordlige Als for rug 1751-87 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Graf nr. 13. Høstresultat for Elsmark på det nordlige Als for byg 1751-87 
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Graf nr. 14. Høstresultat i Elsmark på det nordlige Als for havre 1751-87 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
D: Konklusion: 
 
I bogen ”Da århundredet frøs fast - analyse af vejret i Danmark 1796-1800 baseret på logbøger fra vagtskibe i 
det vestlige Øresund (med tillæg om nedbøren i Danmark 1721-1800 m.m)” (2016) citerer jeg på s. 266-267 
Ole Feldbæk i Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bd. 9: ”Den lange fred 1700-1800” (2002) s. 76-
77: ”Det gamle landbrug var i virkeligheden rationelt. Det kan vi i dag se, når vi bedømmer det på baggrund 
af vor viden om landbruget i den tredje verden, og samtidig betragter det ud fra dets egne forudsætninger. Det 
afgørende var sikkerheden. For at overleve fra år til år måtte bonden sprede risikoen og udnytte den 
landbrugsteknologi, 1700-tallet rådede over. Derfor var jorden så ekstremt opsplittet. Faldt høsten dårligt ud 
på de våde jorder, stod kornet måske bedre på de høje, tørre agre; slog vinterrugen fejl, havde man vårbyggen 
at sætte sin lid til. Landbrugets største enkeltproblem var skadeligt vand og megen værdifuld jord måtte hen-
ligge som golde agerrender mellem de dyrkede højryggede agre. I virkeligheden var det gamle landbrug både 
rationelt og funktionsdygtigt. Det havde formået at overleve enhver form for modgang. Men over for 
medgang havde det ikke samme modstandskraft. Det, der fik det gamle landbrug til at krakelere, var den 
langvarige højkonjunktur for landbrugsvarer, der satte ind ved midten af 1700-tallet.” 
 
Disse kloge betragtninger kan jeg kun være enige i. Men slutningen af udsagnet er ikke korrekt. Der var, som 
det fremgår af grafen over prisen på den vigtigste kornsort rugen, ikke tale om noget prismæssigt løft fra 
midten af 1700-tallet, men om svingninger udfra årenes høstudbytter. Og når landmanden havde lagt sin 
viden og arbejdskraft og udnyttet den tilhåndenværende teknologi, så var det vejret, der bestemte høstudbyttet 
og dermed samfundets vaklen mellem mættede munde og hungersnød. Landbrugsreformerne gav først rigtigt 
udbytte 100 år senere i forbindelsen med omlægningen af landbruget fra salg af korn til satsning på foderkorn 
i forbindelse med forarbejdet animalsk produktion fra omk. 1880. 
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Danmarks Statistik oplyser (på internettet under god høst i 2019), at 80-90 % af  kornet i Danmark anvendes 
til foder til først og fremmest svin og kvæg, og at det altså kun er en uhyre beskeden del af kornet, som 
direkte går til at producere fødevarer til mennesker som f.eks. brød, mel og gryn. 
 
I 1700-tallet var der ikke noget verdensmarked for korn og produktionen kunne derfor kun afsættes i 
nærområderne. Dette betød, at når landmanden havde fået dækket sin og sin husstands behov for vegetabilske 
fødevarer, næste års udsæd, jordleje og skatter til kongen og præsten, så var der kun et meget beskedent 
incitament til produktionsforøgelse, hvis en sådan overhovedet var mulig. 
 
En god høst betød blot lavere priser og en dårlig høst højere priser. Når husholdningens behov samt næste års 
udsæd, jordleje og skatter til kongen og præsten var dækket, var produktionsomfanget således stort set 
ligegyldigt for landmanden. Men naturligvis ikke for dem, der stod for at skulle købe korn til ernæring. 
 
Derfor bør forklaring om dansk landbrugs succes og mangel herpå i virkeligheden bero på analyse af det 
uforudsigelige vejr. Ingen kunne forudsige om vintervejret ville gå ud over rugen, om forårsvejret bød på 
tørke, om hø- og kornhøsten ville blive ramt af regn. Men selvom man havde kunne forudsige vejret langt 
frem, så var man stadig afhængig af korn og hø, så man kunne ikke bare nøjes med at dyrke jorden, når 
vejrudsigten var gunstig. 
 
Vor tids landbrug er meget bedre stillet: jorden er drænet, så man kan så ca. en måned tidligere om foråret. 
Afgrøderne kan gødes og evt. tørke kompenseres med markvandinrg. Endvidere kan konkurrerende planter 
(ukrudt) bekæmpes med kemiske midler. Høhøsten kan ensileres og kornhøsten ske hurtigt med 
mejetærskere. Kornet kan således høstes tørt eller med efterfølgende tørring. 
 
EU´s indkomststøtte til landbrugere i form af ha-støtte til arealer i omdrift uanset produktionsomfang lægger 
en indkomstmæssig bund, man ikke kendte til i 1700-tallets landbrug. Hertil kommer, at kornproduktion til 
foderbrug giver mulighed for produktion af højtydende kornsorter som hvede. I modsætning hertil står 
landbruget i 1700-tallet, hvor man dyrkede specialafgrøder, som markedet for menneskeernæring 
efterspurgte. Man hang derfor på den dyrkningsmæssigt besværlige rug. 
 
Vejret var således helt afgørende for, om landbruget lykkedes. Temperatur og solskin afveg ikke så meget fra 
det dyrkningsmæssigt optimale, at de spillede nogen væsentlig rolle. Tilbage var så nedbør og især antal 
nedbørsdage og fordeling deraf. At opnå en i vækstsæsonen ønskelig tilpas spredning af nedbørsdøgn og i 
høsten af en længere periode uden nedbør var uden for den menneskelige formåen. Vejret var en totalt 
uforudsigelig spilfordærver. 
 
Ja, vejret var ligeså uransageligt som selveste Guds veje. Ikke så underligt, at man tillagde dets fremtræden 
Guds nåde og barmhjertighed. Den 1. december 1773 holdtes der således bede- og taksigelsesfest, fordi Gud 
”havde givet os et frugtbart år efter nogle dyre og magre år.” Guds barmhjertighedsgerninger omhandlede ved 
nævnte taksigelsesfest ligeledes, at han havde stoppet kvægpesten og reddet Christian VII fra hans 
forræddere. 
 
                                                      Ølby Lyng,13. september 2020 
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Utrykte kilder (skibsjournaler, fra Rigsarkivet), der er benyttet til vejret i det vestlige Øresund:  
 
De nævnte skibe optræder i den rækkefølge de er nævnt i nedennævnte bøger (dvs. i det pågældende år fra 
januar-december) 
 
Lang vinter, men ingen såkaldt lille istid 
1703:  fregatten ”Packan  
1704-05: der er ikke bevaret skibsjournaler 
1706: orlogsskibet ”Sværdfisken”, fregatten ”Phoenix”, fregatten ”Mynden” 
1707: orlogsskibet ”Christian 5 ti Baad”, fregatten ”Frøken Elsken” 
1708: fregatten ”Frøken Elsken”, hukkerten ”Christian 5 ti Baad” 
1709: fregatten ”Phoenix”, snaven ”Mågen”, snaven ”Frøken Elsken” 
1710: orlogsskibet ”Friderich 3tius”, orlogsskibet ”Louise”, fregatten ”Windhunden” (”Mynden”), fregatten 
”Packan”, fregatten ”Lossen”, orlogsskibet ”Oldenborg”, orlogsskibet ”Slesvig”, orlogsskibet ”Christianus 
5tius”, orlogsskibet ”Beskiærmeren”, snauen ”Macrellen”, orlogsskibet ”Havfruen”, fregatten ”Hejren” 
 
Krig, pest og dårligt vejr, bd. 1  
1711: fregatten ”Lossen, fregatten ”Hejren”, orlogsskibet ”Fyn”, hukkerten ”Sophie Hedevigs Baad”, 
fregatten ”Raae”, fregatten ”Høyenhald”, orlogsskibet ”Beskiærmeren”, orlogsskibet ”Svanen”, orlogsskibet 
”Louise”, orlogsskibet ”Prins Carl”, orlogsskibet ”Fridericus 3tius”, fregatten ”Hvide Falk” fregatten 
”Phoenix”, fregatten ”Gravensten”, orlogsskibet ”Island”, orlogsskibet ”Havfruen”, gallioten ”Sct. Johannes”, 
orlogsskibet ”Nellebladet”, fregatten ”Flyvende Fisk”, orlogsskibet ”Prins Christian” 
1712: orlogsskibet ”Louise”, fregatten ”Hejren”, orlogsskibet ”Gyldenløve”, orlogsskibet ”Prins Carl”, 
orlogsskibet ”Havfruen”, fregatten ”Raae”, orlogsskibet ”Sværdfisken”, fregatten ”Lossen”, orlogsskibet 
”Justitia”, orlogskibet ”Jylland”, orlogsskibet ”Prins Wilhelm”, orlogsskibet ”Svanen”, orlogsskibet 
”Friderich 4tius”, hukkerten ”Christiani 5 ti Baad”, orlogsskibet ”Wenden”, orlogsskibet ”Delmenhorst”, 
orlogsskibet ”Elephanten”, orlogsskibet ”Tomleren”, orlogsskibet ”Prins Friderik” 
1713: hukkerten ”Christiani 5 ti Baad”, fregatten ”Postillionen”, orlogsskibet ”Beskiærmeren”, fregatten 
”Søeridderen”, orlogsskibet ”Sværdridderen”, orlogsskibet ”Anna Sophia”, fregatten ”Macrellen”, 
orlogsskibet ” Christianus 4tius, orlogsskibet ”Jylland”, fregatten ”Lossen”, fregatten ”Flyvende Fisk”, 
orlogsskibet ”Prins Christian”, hukkerten ”Justitiæ Baad” 
1714: hukkerten ”Justitiæ Baad”, fregatten ”Lossen”, fregatten ”Postillionen”, defensivskibet ”Christiansøe”, 
snaven ”Packan”, orlogsskibet ”Anna Sophia”, lotsgallioten ”West Vlieland”, orlogsskibet ”Delmenhorst”, 
orlogsskibet ”Island”, hukkerten ”Christian 5ti Baad”, orlogsskibet ”Elepanten”, orlogsskibet 
”Beskiærmeren” 
1715: hukkerten ”Justitiæ Baad”, orlogsskibet ”Delmenhorst”, orlogsskibet ”Fyn”, hukkerten ”Christian 5ti 
Baad”, fregatten ”Mynden”, snaven ”Packan”, fregatten ”Bergens Galley”, vagtskibet ”Frøken Elsken”, 
fregatten ”Hvide Falk”, orlogsskibet ”Lolland”, fregatten ”Svenske Falk”, stykprammen ”Helleflynderen”, 
fregatten ”Hvide Ørn”, hukkerten ”Christian 5ti Baad”, fregatten ”Gravensten”, orlogsskibet 
”Sødermanland”, fregatten ”Høyenhald”, fregatten ”Postillionen”, fregatten ”Lossen”, hukkerten ”Sophia 
Hedvig”, orlogsskibet ”Beskiærmeren”, fregatten ”Sophia”, hukkerten ”Dannebrog”   
1716: fregatten ”Frøken Elsken”, orlogsskibet ”Delmenhorst”, fregatten ”Sophie”, hukkerten ”Sophie 
Hedevig Baad”, fregatten ”Svenske Falk”, orlogsskibet ”Prins Christian”, orlogsskibet ”Jylland”, orlogsskibet 
”Oldenborg”, orlogsskibet ”Prins Carl”, hukkerten ”Justitiæ Baad”, hukkerten ”Christiani 5 ti Baad”, 
fregatten ”Andriken”, orlogsskibet ”Sophie Hedevig”, fregatten ”Flyvende Fisk”, snaven ”Puds Væk”, 
fregatten ”Phoenix”, fregatten ”Høyenhald”, fregatten ”Leoparden”, orlogsskibet ”Fyn” 
1717: orlogsskibet ”Delmenhorst”, fregatten ”Leoparden”, fregatten ”Frøken Elsken”, hukkerten ”Christiani 5 
ti Baad”, fregatten ”Høyenhald”, orlogsskibet ”Ebenetzer”, fregatten ”Macrellen”, lotsgallioten ”West 
Vlieland”, fregatten ”Andriken”, fregatten ”Flyvende Fisk”, defensionsskibet ”Christiansøe”, hospitalsskibet 
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”Søhunden”, fregatten ”Svenske Falk”, snaven ”La Diligente”, fregatten ”Phoenix”, orlogsskibet ” 
Havfruen”, gallejen ”Ulysses”, fregatten ”Pommern” 
1718: fregatten ”Macrellen”, orlogsskibet ” Delmenhorst”, fregatten ”Pommern”, snaven ”La Diligente”, 
fregatten ”Frøken Elsken”, fregatten ”Gravensten”, snaven ”Snap Op”, orlogsskibet ”Prins Wilhelm”, 
fregatten ”Flyvende Fisk”, hukkerten ”Prins Christian”, fregatten ”Hvide Ørn”, fregatten ”Stralsund” 
 
Fredsvejr 
1719: orlogsskibet ”Island”, fregatten ”Hvide Ørn”, fregatten ”Pommern”, fregatten ”Svenske Sophia”, 
orlogsskibet ”Havfruen”, orlogsskibet ”Elephanten”, fregatten ”Gravensten”, orlogsskibet ”Jyllands store 
Baad”, snaven ”La Diligentia”, fregatten ”Phoenix”, fregatten ”Stralsund”, fregatten ”Flyvende Fisk”, jagten 
”Kronen”, skøtskibet ”Hjælperinden”, fregatten ”Louise Hukkert”, fregatten ”Raae”, fregatten ”Lolland”  
1720: snaven ”Neptunus, fregatten ”Hvide Ørn”, fregatten ”Phoenix” 
1721: fregatten ”Phoenix” 
1722: fregatten ”Phoenix”, fregatten ”Eben Ezer” 
1723: fregatten ”Phoenix”, orlogsskibet ”Beskiærmeren”, fregatten ”Høyenhald” 
1724: fregatten ”Høyenhald” 
1725: fregatten ”Høyenhald”, fregatten ”Phoenix”, skøtprammen ”Marstrand” 
1726: fregatten ”Phoenix” 
 
Tørrende Østenvind 
1727: fregatten ”Phoenix” 
1728: fregatten ”Phoenix” 
1729: fregatten ”Charlotte” 
1730: fregatten ”Charlotte” 
1731: fregatten ”Charlotte” 
1732: fregatten ”Charlotte”, fregatten ”Pommern” 
1733: fregatten ”Charlotte”, fregatten ”Pommern” 
1734: fregatten ”Charlotte”, fregatten ”Hummeren” 
 
Vinteren man ikke kunne glemme 
1735: fregatten ”Charlotte”, fregatten ”Blaahejren”, fregatten ”Hummeren” (på Nyborg rhed) 
1736: fregatten ”Hummeren” (på Nyborg rhed), fregatten ”Blaahejren”, fregatten ”Charlotte” 
1737: fregatten ”Charlotte”, fregatten ”Blåhejren”, fregatten ”Raae”, fregatten ”Hummeren”, fregatten 
”Høyenhald” 
1738: fregatten ”Raae”, snauen ”Hummeren”, brigantinen”Langeland”, fregatten ”Høyenhald” 
1739: fregatten ”Høyenhald”, fregatten ”Hummeren” 
1740: fregatten ”Høyenhald”, fregatten ”Hummeren” 
1741: fregatten ”Hvide Ørn” 
1742: fregatten ”Hummeren”, fregatten ”Høyenhald”, fregatten ”Raae” 
 
Regnsommer 
1743: fregatten ”Christiansøe”, snauen ”Møn”, fregatten ”Blaa Hejren”, fregatten ”Høyenhald”, fregatten 
”Søridderen”, snauen ”Færø” 
1744: snauen ”Møn”, snauen ”Færø” 
1745: fregatten ”Hvide Falken”, fregatten ”Hummeren”, fregatten ”Ærø”, fregatten ”Raae”, snauen 
”Vesuvius”, fregatten ”Alsen” 
1746: fregatten ”Raae” 
1747: fregatten ”Raae” 
1748: fregatten ”Raae”, fregatten ”Alsen” 
1749: fregatten ”Raae”, fregatten ”Christiansborg” 
1750: fregatten ”Raae” 
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Sommeren, der udeblev 
1751: snaven ”Færøe”, fregatten ”Raae”, fregatten ”Christiansborg”, fregatten ”Christiansøe” 
1752: snauen ”Færøe”, fregatten ”Søeridderen” 
1753: defensionsskibet ”Friederik”, defensionsskibet ”Louise”, fregatten ”Samsøe” 
1754: fregatten ”Blaa Heyren”, fregatten ”Samsøe” 
1755: fregatten ”Samsøe” 
 
Sommervarme 
1756: flagskibet ”Stormarn”, fregatten ”Samsøe” 
1757: snaven ”Færø”, fregatten ”Christiansøe” 
1758: fregatten ”Wildmanden” 
1759: fregatten ”Pommern”, fregatten ”Samsøe”, fregatten ”Christiansøe”, orlogsskibet ”Nellebladet” 
1760: fregatten ”Pommern” 
 
Stormflod 
1761: orlogsskibet ”Slesvig” 
1762-63: der er ikke bevaret skibsjournaler 
1764: fregatten ”Falster” 
1765: orlogsskibet ”Sct. Croix” 
 
Stormår: 
1766-69: der er ikke bevaret skibsjournaler 
1770: orlogsskibet ”Grønland” 
 
Novembervinteren: 
1771-72: der er ikke bevaret skibsjournaler 
1773: orlogsskibet ”Den Prægtige”, fregatten ”Søeridderen”, orlogsskibet ”Stormarn” 
1774: fregatten ”Samsøe” 
1775: der er ikke bevaret skibsjournaler 
 
Vinterkulde og Sommertørke:  
1776: fregatten ”Kiel”, orlogsskibet ”Slesvig” 
1777: fregatten ”Samsøe” 
1778-79: der er ikke bevaret skibsjournaler 
1780: fregatten ”Søeridderen” 
 
Under vulkanens indflydelse 
1781: fregatten ”Søeridderen” 
1782-83: der er ikke bevaret skibsjournaler 
1784: orlogsskibet ”Sophia Friderica” 
1785: der er ikke bevaret skibsjournaler 
 
Fimbulvinter og Revolutionssommer 
1786: der er ikke bevaret skibsjournaler 
1787: fregatten ”Bornholm” 
1788: orlogsskibet ”Louisa Augusta”, fregatten ”Hjælperen”, fregatten ”Gerner” 
1789: orlogsskibet ”Oldenborg”, orlogsskibet ”Ditmarsken”, fregatten ”Bornholm” 
1790: fregatten ”Kiel”, fregatten ”Sct. Thomas” 
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De varme År 
1791-92: der er ikke bevaret skibsjournaler 
1793: fregatten “Christiania”, fregatten “Friedrichsværn” 
1794: briggen ”Sarpen” 
1795: fregatten ”Sct. Thomas”, orlogsskibet ”Dannebroge”, fregatten ”Havfruen” 
 
Da Århundredet frøs fast 
1796: fregatten ”Sct. Thomas” 
1797: chebequen ”Lindormen”, fregatten ”Sct. Thomas” 
1798: fregatten “Sct. Thomas” 
1799: fregatten “Sct. Thomas” 
1800: fregatten “Sct. Thomas” 
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TILLÆG 

Bd. 2. 

Klimaet i Danmark i 1700-tallet 

-gennemgang af vejret i årene 1703-1800- 

 

NB: Når der henvises til normalen er det til normalen 1961-90. 

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 
1961-
90 

0,0 0,0 2,1 5,7 10,8 14,3 15,6 15,7 12,7 9,1 4,8 1,6 7,7 

 

Når intet andet er nævnt, er observationerne foretaget i det vestlige Øresund mellem Dragør og Helsingør. 

 

VEJRET i 1703 

 

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

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 
1703 -1 0 0 5 12 14 15 15 13 8 5 3 7,4 

 

Januar 
 
Der foreligger ingen observationer. 
 
(Speerschneider): I vinteren 1702-03 
var der ingen sejlordre fra 1/12 1702-
23/3 1703. 

(Klingenberg på Mors) Efter nytår 
frøs det temmelig hårdt i nogen tid, 
således at der var is på Limfjorden. 
Men det varede dog ikke længe, før-
end at vejret blev så mildt, at jorden 
var helt frostfri midt i februar. 

Den 24/2 begyndte det at fryse stærkt 
ledsaget af snefald og voldsomme 

Februar 
 
Der foreligger ingen observationer. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 0 gr. C. 
 

Marts 
 
Der foreligger ingen observationer. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 0 gr. C. 



 

100 

 

storme, som fortsatte med en sådan 
voldsomhed, at der den 8/3 var faldet 
så meget sne, at alle veje var ufarbare 
og Limfjorden atter dækket med is, så 
at folk den 12/3 kunne gå over fjor-
den og det havde ikke frosset så 
stærkt i hele vinteren som nu. Dette 
fortsatte til den 20/3, hvor det be-
gyndte at tø.  

(Vesterbølle-dagbogen). Den 23. 
januar druknede en mand i åen straks 
neden for Hersum præstegård, da han 
på et knubskib ville sætte nogle andre 
over åen. 

(M= Mansa i Historisk Tidsskrift 
1840 om Pesten i Helsingør og 
Kjøbenhavn 1710 og 1711). 

(M) Jordrystelse i Italien, hvorved bl. 
a. Rom led meget. Den mængde regn, 
der om vinteren og foråret styrtede 
ned foranledigede oversvømmelser i 
Italien. 

(M) Meteorer viser sig i år 1700 i 
Frankrig. I 1702 sås en komet. I år 
1700 jordrystelse i Siena. I 1701 jord-
rystelse i Sachsen og Schweiz. 1701 
Vesuv i udbrud, der ikke beroligedes 
før 1736. Vinteren 1702 var ubestan-
dig og langvarig, og sommeren var 
kold, regnfuld og stormende. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til - 1 gr. C. 

April 
 

Der foreligger ingen observationer. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 5 gr. C. 

 Maj 
 
Der foreligger kun delvise observa-
tioner fra den 8.-31. maj. 
 
Den 8. og 9. var vinden i syd. Fra den 
10.-12. var vinden i øst. Fra den 13.-
16. var vinden i NØ. Den 18. var vin-
den kortvarigt i VNV, derefter gik 
den i ØSØ indtil den 22. Fra den 23.-
25. var vinden i NØ. Fra den 26.-29. 
var vinden i syd og øst. Den 30. var 
vinden i nord og NV. Den 31. var vin-
den på ny i syd og SØ. 
 
Vinden var fra den 8. jævn eller svag. 
Kun den 20. var det blæsende. 

Juni 
 
Nedbørsdøgn (13 døgn). NV-vind 
(18%), vestenvind (18%) og sønden-
vind (18 %). 
 
Den 1. var vinden først i NV senere i 
vest. Den 2. og 3. var vinden i SSØ 
og SV. Den 4. og 5. var vinden i NV. 
Den 6. og 7. var vinden i SØ og syd. 
Fra den 8.-12. var vinden i vest og 
SV. Den 12. og 14. var vinden i NV. 
Fra den 15.-17. var vinden i SØ og 
SSØ. Den 18. var vinden skiftende. 
Den 19. og 20. var vinden i NV. Den 
21. var vinden i vest. Den 22. var 
vinden i syd. Fra den 23.-26. var 
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Fregatten observerede varmt solskin 
den 21., 22., 23. og 24. 
 
Fregatten observerede kun ganske 
lidt nedbør, således småregn den 9. 
og 18., og regn natten til den 21. 
 
Klingenberg på Mors: I begyndelsen 
af maj blev vejret temmelig frugtbart. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C. 

vinden i SØ og øst. Fra den 27.-30. 
var vinden overvejende i NØ. 
 
Det var noget blæsende i 1. halvdel af 
måneden, fra den 18. var vinden 
svag, bortset fra storm natten til den 
20. 
 
Det regnede næsten hver dag indtil 
den 13., derefter faldt der kun regn 
den 20. og 27. 
 
Det omtales, at det var varmt solskin 
den 15. og 22. 
 
1.halvdel synes at have været regn-
fuld, noget blæsende og kold, mens 2. 
halvdel var tør, stille og varm. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 

Juli 
 

Vestenvind (40 %) og NV-vind  
(18 %)  
 
Den 1. og 2. var vinden i VSV og SV. 
Den 3. og 4. i ØSØ. Fra den 5.-11. 
var vinden i NV. Fra den 12.-14. var 
vinden i øst. Den 15. gik vinden kort-
varigt i vest. Den 17. gik vinden i 
VNV. Den 18. og 19. gik vinden i NØ 
og ØNØ.  I resten af måneden var 
vinden i VNV og lidt i NV. Den 28. 
var vinden dog kortvarigt i SØ. 
 
Der synes kun at foreligge sporadiske 
nedbørsoplysninger. Dog faldt der 
småregn den 7. og stærk regn den 13. 
Langvarig torden og regn den 19., 
stærk regn og torden den 28. og regn 
den 31. 
 
Disse oplysninger harmonerer ikke 
med Klingenbergs med mindre de er 
ufuldstændige. 
 
Vinden synes at have været svag til 
let. 
 

August 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-22. august. 
 
I de første dage var vinden fortsat i 
VNV. Den 4. og 5. var vinden i NØ. 
Den 6. gik vinden i NV og VNV, 
hvor den holdt sig indtil den 10., hvor 
den gik i NØ. Den 12. var vinden 
kortvarigt i SV. Den 13. og 14. var 
vinden skiftende og stille. Fra den 15. 
gik vinden på ny i NNV og VNV, 
hvor den holdt sig til den 22. Den 23. 
gik vinden i Køge Bugt i SV. I resten 
af måneden var vinden ved Chri-
stiansø i vest, SV og NV.  
 
Der foreligger kun en formentlig 
sporadisk nedbørsobservation om 
lyn, torden og regn natten til den 19. 
 
Der foreligger kun sporadiske vind-
styrkeobservationer med vind fra 
svag til stiv. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 

September 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 12.-30. september. 
 
Vinden var ved Christiansø den 1.-3. 
vestlig. Fra den 4.-6. var vinden i NV. 
Den 8. og 9. var vinden i syd og SV. 
Den 10. var vinden i NV. Den 11. var 
vinden ud for Stevns i SSV. Den 12. 
og 13. var vinden fortsat i SSV. Den 
14.-16. gik vinden i NØ, nord og NV. 
Fra den 17.-20. var vinden stille og i 
SV. Den 22. var vinden kortvarigt i 
SØ. I resten af måneden var vinden i 
SV. 
 
Der blev observeret stærk storm ved 
Christiansø fra den 3.-6. og igen på 
Øresund den 12. 
 
Der foreligger i øvrigt kun sporadiske 
vindstyrkeobservationer og forment-
lig også kun sporadiske nedbørsob-
servationer. 
 
Der faldt stærk regn det meste af den 
4., regn og regnbyger den 5. og igen 
om eftermiddagen den 6. Ligeledes 
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Der synes at have været få varme-
frembrud i en temmelig NV-fastlåst 
vejrtype, således den 3., 12.-14., 19. 
med tordenvejr og den 28. igen tor-
denvejr.   
 
Klingenberg på Mors: Sommeren var 
frygtelig våd, så mange havesager 
blev beskadiget. 

Den dominerende vejrtype med VNV 
og NV-vind fra den 20. antyder en 
gennemsnitstemperatur under det 
normale. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 

meldes om regn den 14., den 24. og 
28.  
 

Klingenberg på Mors: Henimod ef-
teråret var der meget stærke vinde, så 
en god del af frugterne faldt ned, in-
den de var modne. Jeg fik dog ganske 
megen frugt især af pærer. 

Det var meget stormende i begyndel-
sen af måneden. Der var megen ves-
tenvind i 2. halvdel af måneden og 
temperaturmæssigt antages måneden 
at ligge på det normale. 

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

Oktober 
 

Nedbørsdøgn (16). Østenvind  
(26 %) og NØ-vind (22 %). 
 
Vinden var den 1. i SSV, derefter gik 
vinden den 2. i SØ. Fra den 3.-8. var 
vinden skiftende. Den 9. og 10. var 
vinden i øst. Den 11. var vinden i 
NØ. Fra den 12.-16. var vinden i 
NNV. Den 17. gik vinden i NØ. Den 
22. var vinden i NV. Fra den 23.-26. 
var vinden i øst. Den 27. gik vinden i 
SSØ. Den 28. og 29. var vinden i 
NØ. Den 30. og først i den 31. var 
vinden i SV, inden den atter gik i NØ. 
 
Der var regnfulde perioder fra den 4.-
7., fra den 14.-17. og fra den 21.-25. 
Derefter meldes ikke om nedbør. 
Nedbøren faldt som regn, bortset fra 
den 14., hvor den også faldt som 
hagl. 
 
Der var en stor storm den 12. og nat-
ten til den 13. Der var en storm om 
morgenen den 25. 
 
Månedens gennemsnitstemperatur 
synes at have været noget under det 
normale. 
 

November 
 

Østenvind (28 %) og nordenvind (15 
%)  
 
Vinden var den 1. i ØNØ, den 2. gik 
vinden i SSØ og den 3. i SSV. Fra 
den 4.-9. var vinden i øst og SSØ. 
Den 10. gik vinden i NØ, hvor den 
stort set holdt sig til den 18. Fra den 
19.-23. var vinden i SV og vest. Den 
24. gik vinden i NNØ, senere skiften-
de den 25. og 26. Den 27. var vinden 
i øst og fra den 28.-30. i SV og vest. 

Observationerne omtaler ikke nedbør 
og ikke vindstyrker for de første 10 
dage, for resten af måneden er der 
spredte vindstyrkeoplysninger. 

Vinden synes at have været svag fra 
den 11.-22. Fra den 24.-28. var det 
blæsende, den 26. meldes om stærk 
storm. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 5 gr. C. 

December 
 

Der foreligger kun delvise observa-
tioner på Øresund fra den 1.-5. de-
cember og fra den 9. og 10. decem-
ber.  
 
I løbet af den 1. gik vinden i vest, 
hvor den holdt sig frem til den 13. 
Fra den 2.-7. var vinden i SV, den 8. 
og 9. i NV og derpå atter i SV. Obser-
vationerne omtaler ikke nedbør. 
 
Det blev blæsende fra den 6. Fra den 
8.-10. blæste det stærk storm først fra 
vest den 8. så fra NNV og nord den 9. 
og endelig fra SV den 10. Endnu den 
11. blæste en vestenstorm. Det omta-
les, at det var stille natten til den 10. 
Der var således måske tale om to 
stærke storme der fulgte kort efter 
hinanden. 
 
Klingenberg på Mors: Vinteren 1703-
04 var først temmelig mild, så det 
frøs kun lidt før jul. 

Ifølge Internettet var den store storm i 
1703 en af de allerstærkeste storme, 
der har ramt Europa. Den er forment-
lig den stærkeste storm, som har ramt 
de britiske øer og Den engelske Ka-
nal i de sidste 300 år. Sit maximum 
nåede stormen natten mellem den 7. 
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Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 8 gr. C. 

og 8. I hele Nordsøområdet forårsa-
gede stormen en slem stormflod. Der 
omkom mellem 8.000 og 15.000 
mennesker, hvoraf over 1500 var sø-
mænd tilhørende den engelske flåde. 
William Derham målte et lufttryk på 
973 hPa i Sydengland, dog menes 
lufttrykket over Midtengland at have 
været helt nede på 950 hPa. I London 
rev stormen taget af Westminster Ab-
bey og mange skorstene væltede. I 
Vestengland førte stormen til store 
oversvømmelser især ved Bristol. 
4000 egetræer menes at være væltet i 
New Forest. Det første fyrtårn i Ed-
dystone ved Plymouth blev ødelagt. 
The Royal Navy mistede 13 skibe og 
over 1500 sømænd druknede især ved 
Goodwin Sands, hvor Kanalen går 
over i Nordsøen. 2000 skorstene skal 
være væltet i London.  
 
Vejret var mildt frem til den 13. og 
også i resten af måneden må det have 
været mildt, jf. Klingenbergs oplys-
ninger. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 3 gr. C. 

 
 

 
VEJRET i 1704 

 

1704. NB: Der er ændret i de skønnede temperaturer i forhold til temperaturskønnene i ”Krig, pest og dårligt 
vejr, bd. 2” for årene 1704 og 1705, de to år, hvor der ikke findes observationer fra orlogsskibene. 
Klingenberg på Mors er eneste kilde til årets vejr. Ændringerne skyldes en fornyet læsning af Klingenbergs 
beskrivelse af årene sammenholdt med hans beskrivelse af årene 1703, 1706, 1707, 1708, 1709 og 1710 - år 
fra hvilke, der findes observationer fra orlogsskibene. 

(Klingenberg på Mors): Fra juletid (1703) frøs det i ca. 7 uger blandet med nogen sne. Det frøs dog ikke så 
slemt. Vinteren var omskiftelig med tø og frost. Der blev kun fyret lidt op i drivhuset. En del solskin. I anden 
halvdel af februar fortsatte frostvejret, af og til blandet med snevejr. Den 3/3 blev vejret noget mildere. 

Foråret var temmelig koldt med sne og frost. Derefter indtrådte en streng tørke med koldt vejr og blæst i 
begyndelsen af maj.  

Sommeren var ret (fairly, gahr) kold og tør indtil udgangen af august, så næsten ingen havesager faldt godt 
ud. 
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Der var en god mængde æbler og pærer dette år. 

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

(Mansa) Jordrystelse på de Kanariske Øer. Udbrud på Pico de Tenerifa, der vedblev i de følgende år. Efter 
kold vinter fulgte hed sommer. 

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 
1704 -1* -1* 3* 4* 8* 13* 15* 16* 12* 9* 5* 2* 7,1* 

  

 

VEJRET i 1705 

 

1705. NB: Der er ændret i de skønnede temperaturer i forhold til temperaturskønnene i ”Krig, pest og dårligt 
vejr, bd. 2” for årene 1704 og 1705, de to år, hvor der ikke findes observationer fra orlogsskibene. 
Klingenberg på Mors er eneste kilde til årets vejr. Ændringerne skyldes en fornyet læsning af Klingenbergs 
beskrivelse af årene sammenholdt med hans beskrivelse af årene 1703, 1706, 1707, 1708, 1709 og 1710 - år 
fra hvilke, der findes observationer fra orlogsskibene. 

(Klingenberg på Mors): Vinteren 1704-05 var ikke særlig kold, idet det kun frøs nu og da indtil begyndelsen 
af februar. Fra begyndelsen af februar frøs det i 3 uger i træk og også nu og da i marts og april. 

I begyndelsen af maj blev det igen temmelig ubehageligt koldt forårsvejr blandet med sne og frost. Dette vejr 
fortsatte til midt i maj, således at der 10/5 satte et stærkt snefald ind, der medførte, at mange havesager frøs. 

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

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

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

(Vesterbølle-dagbogen) Den 27. november nedbrændte al kornladen på Års præstegård med alt indehavende 
korn og foder. Den 29. november druknede en mand i Spanggård i Tostrup sogn, da han kom fra kirke og ville 
gå over spangen til sit hus. 

(Speerschneider) I vinteren 1704-05 var der ingen sejlordre fra 10/12 1704-18/3 1705. I december var der 
sejlfart. 

(Mansa) Under et Vesuv-udbrud opstod en ø i havet. De klimatiske forhold afvege i det her omtalte forløb 
ofte og meget fra det almindelige. Efter kold vinter fulgte hed sommer. Heden var så heftig, at i Montpellier, 
om man kunne tro fortællingen, skal termometret engang i solen have stået på vandets kogepunkt. 

   

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 
1705 1* -2* 3* 6* 8* 14* 15* 16* 13* 9* 6* 3* 7,7* 
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VEJRET i 1706 

 

1706. Temperatur 7,4 gr. C. Vinteren var kold, men i februar synes det at være slået om til mildere vejr. 
Foråret var ret mildt. Vejret i juni var ret omskifteligt, men var varmt i 2. halvdel. Den 9. juni var et frygteligt 
uvejr i det nordlige Jylland med stor storm med mange ødelagte huse og lader, samt en helt usædvanlig 
styrtregn i timevis, der oversvømmede jorden. Uvejret var mindre kraftigt østpå. Juli var kold og august hel 
usædvanlig stormende med ødelæggende hård storm i Jylland for det uhøstede korn den 20.-21. august. 

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 
1706 -3 -1 3 7 11 15 14 15 13 9 6 3 7,7 

 

Januar 
 
Der foreligger ingen observationer. 
 
(Klingenberg på Mors): Ved nytårstid 
begyndte frosten og skønt det efter 3 
uger var tøvejr i 4-5 dage fortsatte 
frosten derefter med større intensitet, 
således at Limfjorden i begyndelsen 
af februar var fuldstændig frossen, så 
folk kunne gå over den. Indtil da hav-
de det ikke sneet meget, så det havde 
været barfrost. 

 (Speerschneider): Ingen sejlordre i 
vinteren 1705-06 fra den 31/10 1705-
27/3 1706. 

  (Mansa):  Meteorer viser sig i Eng-
land og Italien. Jordrystelse i Italien. 
Trepano gik under med 2.000 menne-
sker og 36 steder i det neapolitanske 
blev ødelagt. En lavastrøm ødelagde 
på få timer den rige stad Garadice 
(JER nu Garachico) på De kanariske 
øer. Meget tørt år. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til - 3 gr. C. 

Februar 
 
Der foreligger ingen observationer. 
 
(Klingenberg på Mors): Ved nytårstid 
begyndte frosten og skønt det efter 3 
uger var tøvejr i 4-5 dage fortsatte 
frosten derefter med større intensitet, 
således at Limfjorden i begyndelsen 
af februar var fuldstændig frossen, så 
folk kunne gå over den. Indtil da hav-
de det ikke sneet meget, så det havde 
været barfrost. 

 (Speerschneider): Ingen sejlordre i 
vinteren 1705-06 fra den 31/10 1705-
27/3 1706. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til - 1 gr. C. 
 

Marts 
 
Der foreligger ingen observationer. 
 
(Klingenberg på Mors): Ved nytårstid 
begyndte frosten og skønt det efter 3 
uger var tøvejr i 4-5 dage fortsatte 
frosten derefter med større intensitet, 
således at Limfjorden i begyndelsen 
af februar var fuldstændig frossen, så 
folk kunne gå over den. Indtil da hav-
de det ikke sneet meget, så det havde 
været barfrost. 

Foråret var ganske fint, så alt begynd-
te at gro tidligt, hvorfor vi forventede 
et ganske frugtbart år. (JER: Megen 
nedbør og varme?).  

 (Speerschneider): Ingen sejlordre i 
vinteren 1705-06 fra den 31/10 1705-
27/3 1706. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 3 gr. C. 

April 
 

Der foreligger ingen observationer. 
 
(Klingenberg på Mors): Foråret var 
ganske fint, så alt begyndte at gro tid-
ligt, hvorfor vi forventede et ganske 
frugtbart år. (JER: Megen nedbør og 
varme?).  

 Maj 
 
Der foreligger kun observationer fra 
den 11.-13, maj og delvise observa-
tioner fra den 21.-31. maj. 
 
Fregatten ”Mynden” på Københavns 
rhed observerede: 
Den 21. Stille med laber kuling fra 
vest. 

Juni 
 
Der foreligger kun delvise observa-
tioner fra Øresund. Observationer fra 
Nyborg Rhed er i stedet anvendt. 
 
Fregatten ”Mynden” på Københavns 
rhed observerede: 
Den 1. Variabel vind af SSV med 
regn og solskin. 
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Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 7 gr. C. 

Den 22. Stiv merssejlskuling fra vest. 
Den 23.Variabel vind med stille og 
regnbyger ud på dagen. SØ laber ku-
ling. 
Den 24. Om formiddagen variabel 
vind. Kl.12 søndenvind. Om efter-
middagen merssejlskuling fra SSØ. 
Den 25. Samme vejr med bramsejls-
kuling. 
Den 26. Variabel vind og klart vejr. 
Kl. 11 bramsejlskuling med vind fra 
SSØ og syd. 
Den 27. Tyk luft med vind fra SSØ 
og SSV. Kl.16 regn. Kl. 20 vesten-
vind. 
Den 28. Variabel vind.  
Den 29. Mesrssejlskuling fra NV og 
klar luft. Om aftenen VNV-vind. 
Den 30. Bramsejskuling fra VNV. 
Tørrede sejl. 
Den 31. Klart vejr med solskin og 
søndenvind. Om eftermiddagen mers-
sejlskuling fra SSV med disigt vejr. 
 
Orlogsskibet ”Sværdfisken” meldte 
den 13. udfor Varberg om SØ, SSØ 
og ØSØ-vind og klart vejr. Den 14. 
om SSØ-vind, tåge og regn. Den 15. 
ved Sydnorge om SØ-vind drejende 
til VSV med regn og senere om ef-
termiddagen hård storm. Den 16. om 
NV og VNV-vind og hårdt vejr. Den 
17. om VSV og SSV-vind senere stil-
le og klart vejr. Den 18.om NNV-vind 
senere mest stille. Den 19. først stille 
så SV-vind og senere variabel vind. 
Om natten til den 20. NNØ-vind med 
en regnbyge. Den 21. og 22. om 
regnbyger. Den 23. og 24. om regn. 
Natten mellem den 26. og 27. om stor 
regn. Natten mellem den 31. maj og 
1. juni om stor regn. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 11 gr. C. 

Den 2. SSV-vind og klart solskin. Om 
eftermiddagen variabel vind fra SSØ 
til vest. 
Den 3. SV-vind og klart vejr. Om ef-
termiddagen fortsat merssejlskuling 
med SØ-vind. 
Den 4. SSØ merssejlskuling. Kl. 18 
SSV-vind og variabel vind og tyk luft 
med regn den ganske nat. 
Den 5. Variabel og stille vejr med tyk 
luft. Kl.12 laber NØ-vind. Den gan-
ske nat tågevejr. 
Den 6. Kontinuerede med samme 
vejr. Kl. 8 NNØ-vind og klart vejr. 
Den 7. Kl.6 ganske stille. Kl. 8 SSØ-
vind. Kl.18 bramsejlskuling, der kon-
tinuerede natten igennem. 
Den 8. Stille og solskin. Kl. 18 be-
gyndte det at tordne med plaskregn 
og NØ-vind. Kl. 24 ØNØ-vind. 
Den 9. Kl.6 NØ-vind og bramsejls-
kuling og klart vejr. Kl. 12 SSV-vind 
med diset vejr og regn. Kl. 15 be-
gyndte det med storm af SV til vest 
til syd. 
Den 10. Vestenvind med storm den 
ganske dag. 
Den 11. VNV-vind med stiv revet 
merssejlskuling og mørk luft. Kl.12 
VNV-vind og bramsejlskuling. 
Den 12. Kl.6 betagen luft og bram-
sejlskuling fra VNV. Vinden var så-
dan hele dagen. 
Den 13. Om morgenen sprang vinden 
til ØNØ. Kl. 6 klart vejr og laber ku-
ling af SV. Om natten SSV med stille 
og variabel vind. 
Den 14. Stille. Kl. 12 SSV-vind og 
laber kuling. Kl. 18 SSØ. Kl. 24 
samme vejr. 
Den 15. Kl. 6 Samme vejr med be-
tagen luft og bramsejlskuling som 
kontinuerede den ganske dag. Kl.01 
om natten regn, derefter ganske stille. 
Den 16. Hård kuling så meget som 
undersejl kunne føre. Kl.12 stilte det 
af med merssejlskuling fra SØ. Kl. 18 
NØ-vind og laber kuling. Kl.24 sam-
me vind. 
Den 17. Samme vind. Kl. 12 NNØ-
vind og laber kuling. 
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Den 18. Laber kuling den ganske dag 
af forrige vind. Vi lettede anker og 
gik under sejl og befandt, at vores 
ankertov havde fået skade ved anker-
tovet og blev kappet. 
Den 19. Variabel og stille. Kl. 12 
VNV-vind. Om eftermiddagen va-
riabel og stille med klar luft. 
Den 20. Variable vinde som tilforn. 
Den 21. Kl. 15 begyndte det at kule 
fra ØNØ med stiv merssejlskuling og 
imod aften fra SØ. Om aftenen be-
gyndte det med regn og blev ved den 
ganske nat. 
Den 22. Østenvind og merssejlsku-
ling og klar luft. Kl. 6 ØNØ og bram-
sejlskuling. 
Den 23. Østenvind og merssejlsku-
ling og klar luft, der kontinuerede den 
ganske dag. 
Den 24. ØSØ-vind, klar luft og laber 
kuling. Kl. 12 stille og variabel vind, 
ligesådan den ganske nat. 
Den 25. Kl. 6 NV-vind. Kl. 12 SV-
vind og laber kuling.  
Den 26. Ligesom tilforn. Kl. 12 
sprang vinden til NV og NNV med 
merssejlskuling. Kl. 18 betagen luft 
og variabel vind. 
Den 27. NV-vind, bramsejlskuling og 
betagen luft. Kl. 12 VSV-vind, bram-
sejlskuling og betagen luft. Kl. 18 
samme vejr og ligeledes den ganske 
nat med variabel vind. 
Den 28. Søndenvind. Om eftermidda-
gen variabel vind og stille. 
Den 29. Kl. 6 SSØ-vind. Kl. 12 
søndenvind og bramsejlskuling. Kl. 
18. VNV og NNV-vind med laber 
kuling og klar luft. Kl. 03 om natten 
regn og variabel vind. 
Den 30. NV-vind betagen luft og va-
riabel vind. Kl. 18 SSV-vind, bram-
sejlskuling og klar luft. 
 
Orlogsskibet ”Sværdfisken” ved 
Sydnorge observerede bl.a..stor regn 
natten til den 1., regn den 3. og fly-
dende regn den 4. Om morgenen den 
9. flydende regn, om eftermiddagen 
storm, torden og regn og om aftenen 



 

108 

 

flydende regn. Den 10. og 14. regn. 
Den 15. om formiddagen en torden-
byge. 
  
Orlogsskibet observerede på Elben 
den 20. om aftenen og natten til den 
21. stor torden, lynen og regn. Den 
22. regnbyger og NØ-storm. 
 
Orlogsskibet observerede ved 
Glückstadt regn den 28. og natten til 
den 29. stor regn og torden. Om efter-
middagen den 30. observeredes en 
forfærdelig haglbyge med store hagl, 
SV-vind og hårdt vejr. 
 
Klingenberg på Mors: 
Det gode vejr (JER: fra foråret) 
ændrede sig, da et frygteligt uvejr 
kom den 9. i forbindelse med 
tordenregn og lyn, så jorden blev 
oversvømmet af regn og opblødt, så 
næsten alle havetræer ikke længere 
stod opret. Dette kunne dog udbedres, 
men frugterne var ødelagt. 
 
 Lauritz Axelsons dagbog fra Vester-
bølle sogn ved Viborg: I dette år ha-
ver i dette land været 2 store og ska-
delige stormvinde, hvis lige ingen 
kan mindes. Den 1.ste kom den 9/6 
omtrent ved midaftens tid og varede 2 
eller 3 timers tid og slog imidlertid 
mangfoldige huse, men allermest la-
der ned over det ganske land.  
 
Fregatten ”Phoenix” på Nyborg rhed 
oplyser den 25. og 26., at det var 
varmt vejr. 
 
Vejret var lavtrykspræget med køligt, 
solfattigt og regnfuldt vejr frem til 
den 11. Derefter var vejret højtryks-
præget og tørt med megen solskin 
frem til den 27. Den 28. passerede en 
koldfront og vejret blev regnfuldt og 
lummert. 
 
Vestenvinden dominerede frem til 
den 15., derefter dominerede østen-
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vinden frem til den 25. I de sidste 
dage var det stille og søndenvind. 
 
Den 9. var der en ødelæggende storm 
i det nordlige Jylland fuldt af helt u-
sædvanlige regnmængder i forbin-
delse med tordenvejr. Uvejret synes 
fremkaldt ved, at meget kold luft 
nordfra trængte ned i meget varm 
luft. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 

Juli 
 
Fregatten ”Mynden” på Øresund 
observerede: 
Den 1. Vestenvind, bramsejlskuling 
og klar luft. Om eftermiddagen regn 
og variabel vind. Kl.18. VSV-vind, 
merssejlskuling, klart vejr og hård 
norden vande. 
Den 2. Kl. 6 betagen luft. Kl.12 SV-
vind, dog variabel. Om eftermidda-
gen SSV-vind, stille og klart vejr. 
Den 3. Kl. 6 stille og variabel vind. 
Kl. 18 VNV-vind og laber kuling. 
Den 4. VNV-vind, laber kuling og 
klart vejr. Kl. 12 SØ-vind, bramsejls-
kuling og klart vejr. Kl. 18 vinden 
som tilforn med betagen luft. Om nat-
ten SØ-vind med merssejlskuling. 
Den 5. Kl.7 VNV-vind. Om eftermid-
dagen variabel vind med regn. 
Den 6. VNV-vind, merssejlskuling og 
klart vejr. Kl.8 med regn og variabel 
vind med kraftige vindstød og torden-
vejr. Om eftermiddagen variabel vind 
og klar luft. 
Den 7. Stille og variabel vind og be-
tagen luft. Om aftenen med regn. 
Den 8. VNV-vind, bramsejlskuling 
og klart vejr. Om eftermiddagen vari-
able vinde med regn. Om aftenen SV-
vind og merssejlskuling. Stormende 
den ganske nat med betagen luft. 
Den 9. Vind som tilforn og stiv mers-
sejlskuling. Om eftermiddagen regn 
og VNV-vind. Om natten stille og 
variabel vind. 

August 
 

Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (54 
%) og NV-vind (18 %). 
 
Den 1. var vinden i NNV, den 2. i 
SSØ. Fra den 3.-14. var vinden i vest. 
Den 15. gik vinden i NV, den 16. var 
vinden kortvarigt i SØ og syd. Den 
17. gik vinden på ny i NV, hvor den 
holdt sig til den 22. I resten af måne-
den var vinden i vest. 
 
Det blæste med stormstyrke den 9. og 
20. (hård storm). Om aftenen den 31. 
forekom der vind med stormstød.  
 
Det var regnfuldt fra den 3.-10., 17.-
19. og fra den 26.-31. 
 
Der var tordenvejr den 4., 6. og 8. 
 
Det synes ikke at have været rigtigt 
varmt på noget tidspunkt.  
 
Fregatten ”Phoenix” ved Nyborg 
Rhed observerede bl.a.: 
Den 2. I A-vagten begyndte det hårdt 
at regne med SV-vind. 
Den 3. Nogen regn dag og nat. 
Den 4. Tørvejr. 
Den 5. På dagen begyndte det at kule 
med regnbyger og torden. 
Den 6. Om morgenen vindstød og no-
gen regn, helt ustadigt vejr. Natten til 
den 7. nogen regn.  
Den 7. Den hele dag nogen regn. 

September 
 

Nedbørsdøgn (17). Søndenvind 
 (34 %) og SV-vind (20 %). 
 
Den 1.-3. var vinden i VNV og NV. 
Den 4.-7. var vinden i SSV og SV. 
Den 8. og 9. var vinden i SØ og syd. 
Den 10. gik vinden kortvarigt i NV. 
Fra den 11.-16. var vinden i SSV og 
SV. Den 17. var vinden kortvarigt i 
VNV. Fra den 18.-27. var vinden 
varierende og sydlig. Den 28. gik 
vinden i SØ og den 29. i ØNØ. Den 
30. gik vinden på ny i SV og SSV. 
 
Det blæste med stormstyrke om efter-
middagen den 14. og 16., og med 
stormvinde den 1. om formiddagen. 
 
Det var meget regnfuldt fra den 8.-22. 
Der faldt stærk regn om eftermidda-
gen den 22. 
 
I sidste trediedel af måneden var der 
mange døgn med variabel vind. 
 
Vejret i måneden synes generelt at 
have været mildt, men med mange 
regndøgn. 
 
Orlogsskibet ”Sværdfisken” ved 
Glückstadt meldte den 1. om storm-
vinde, den 14. om vestenstorm og den 
16. om variabel og ubestandig storm. 
 
Fregatten ”Phoenix” ved Nyborg 
Rhed meldte natten mellem den 8. og 
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Den 10. NV-vind laber kuling og 
klart vejr. Om eftermiddagen regn og 
disigt vejr. Ligeså den ganske nat 
med stille. 
Den 11. Variabel vind med regn. Kl. 
17 VNV-vind og sådan den ganske 
nat. 
Den 12. Vinden som tilforn. Om ef-
termiddagen regn og søndenvind og 
SSØ-vind og mørk luft og sådan den 
ganske nat. 
Den 13. Variabel vind af og til, med 
laber kuling. Den ganske nat VNV-
vind med betagen luft og regn. 
Den 14. Vinde ligesom tilforn med 
regn. 
Den 15. Ligesom tilforn med regn og 
ubestandige vinde. 
Den 16. Variabel vind og stille. Om 
eftermiddagen SSV-vind. 
Den 17. Klart vejr. Variabel vind med 
regn. 
Den 18. VNV-vind med betagen luft 
og laber kuling. 
Den 19. Vestenvind, betagen luft, 
bramsejlskuling og med støvregn. 
Stiv mersejlskuling. Den ganske nat 
kulte det af den forrige vind. 
Den 20. VNV-vind, variabel med 
regn og betagen luft. Om formidda-
gen revet merssejlskuling. Om afte-
nen med regn. 
Den 21. Efter midnat NV-vind med 
stiv kuling og den ganske dag. Om 
aftenen variabel vind. 
Den 22. Om morgenen SV-vind og 
betagen luft. Op på dagen merssejls-
kuling af vest. Om middagen streng 
regn med stormvind. Kl. 16 klart vejr 
med stille. 
Den 23. Den ganske dag vestenvind 
og VSV-vind med merssejlskuling og 
klart vejr. Den ganske nat SV-vind og 
bramsejlskuling. 
Den 24. Vinde ligesom tilforn og va-
riabel vind med stiv kuling. 
Den 25. NV-vind. Kl. 12 NNØ-vind. 
Om natten NØ-vind med betagen luft 
og bramsejlskuling. 
Den 26. Østenvind, betagen luft. Op 
på dagen variabel vind med stille og 

Den 8. Om eftermiddagen regn. Om 
natten lynild. 
Den 9. Om morgenen mest stille og 
tåget. På dagen klarede det op med en 
liden kuling af NV. Om eftermidda-
gen begyndte det hårdt at kule af SV 
med regnbyger og helt ustadigt. Om 
aftenen vestenvind og var så den hele 
nat med stiv kuling. 
Den 10. Om morgenen vestenvind og 
smådig kuling. På dagen begyndte 
det hårdere at kule med regnbyger og 
hel ustadigt vejr den hele dag og nat. 
Den 11. Om morgenen VNV-vind 
med stiv kuling, regnbyger og usta-
digt vejr den hele dag og nat. 
Den 12. Hård kuling den hele dag. 
Den 13.-15. Tørvejr. 
Den 16. Natten til den 17. gik vinden 
i SØ med lynild den hele nat. 
Den 17. På dagen VNV-vind og 
regnbyger. 
Den 19. Om morgenen SV-vind og 
noget regn. På dagen VNV-vind og 
stiv kuling og således den hele dag og 
nat. 
Den 20. Om morgenen smådig kuling 
af SV. På dagen begyndte det hårdere 
at kule fra VNV med ustadigt vejr 
den hele dag og nat. 
Den 21. VNV-vind og det kulte hårdt 
med kraftige vindstød og ustadigt 
vejr den hele dag og nat. 
Den 26. Nogen regn. 
Den 27. Nogen regn. 
Den 28. På dagen begyndte det at 
kule med regnbyger. 
Den 30. På dagen begyndte det at ku-
le med vind af NV og regnbyger. Om 
natten gik vinden i SSV. 
Den 31. Om morgenen SV-vind med 
stiv kuling, mørk luft og regnagtigt 
vejr. På dagen sprang vinden i NV 
med en regnbyge og det kulte hårdt 
og skibet begyndte at drive. Om afte-
nen storm fra NV med regnbyger og 
var så den hele nat med regn. 
 
Orlogsskibet ”Sværdfisken” ved 
Glückstadt observerede bl.a.: 
Den 1. Klar luft. 

9. og natten mellem den 29. og 30. 
om lynild. 
 
Fregatten ”Phoenix” ved Nyborg 
Rhed observerede bl.a.: 
Den 5. SV-vind med mistigt vejr og 
regn den hele dag og nat med en stiv 
kuling. 
Den 8. SØ-vind, men kl. 21,30 blev 
det helt stille. Stille vejr den hele nat 
med lynild. 
Den 10. NV-vind og nogen regn og 
stiv kuling den hele dag. 
Den 11. SV-vind om morgenen og 
regn. 
Den 12. SSV-vind med mørk luft og 
en liden kuling den hele dag og nat 
med nogen regn. 
Den 13. SV-vind senere søndenvind 
med regn også om natten. 
Den 15. Om morgenen SV-vind og 
regn. 
Den 16. Om morgenen SSV-vind 
med mistigt vejr, regn og en hård 
kuling. 
Den 17. Om eftermiddagen VNV-
vind med en stiv kuling og nogen 
regn. 
Den 18. Om morgenen SV-vind med 
mørk luft, regn og en mådelig kuling. 
Om natten SSV-vind med en smådig 
kuling og nogen regn og så den hele 
nat. 
Den 20. Den hele dag og nat SV-vind 
med nogen regn. 
Den 21. SSV-vind om morgenen med 
mistigt vejr, regn og smådig kuling. 
Om natten SV-vind og regn hele nat-
ten. 
Den 25. I den efterfølgende nat 
sprang vinden fra SSØ til vest med 
nogen regn. 
Den 28. SSØ-vind, der om natten 
sprang til NØ. 
Den 29. NØ-vind. Senere ØNØ-vind, 
der efter midnat sprang på en SØ-
vind med regn og lynild den hele nat. 
Den 30. SSV-vind, senere søndenvind 
med en hård kuling, men om natten 
stilnede vinden af og gik i SV. 
 



 

111 

 

regn. Om natten stille og variable 
vinde. 
Den 27. Kl.6 SØ-vind, laber kuling 
og betagen luft. Om aftenen bram-
sejlskuling. Den ganske nat SSØ- 
vind med regn. 
Den 28. Vinde som tilforn. Om afte-
nen regn og torden. Søndenvind, 
merssejlskuling med kraftige vind-
stød og regn. Den ganske nat variable 
vinde.    
Den 29. VNV-vind med stiv mers-
sejlskuling. Den ganske nat variabel 
vind. 
Den 30. SSØ-vind og variabel vind. 
Den 31. Vinde som tilforn. Om efter-
middagen NNV-vind og bramsejlsku-
ling. 
Der var således mindst 19 døgn med 
nedbør. 
 
Orlogsskibet ”Sværdfisken” ved 
Glückstadt observerede bl.a.: 
Natten til den 1. gruelig torden. Fra 
den 1.-9. hver dag regn og regnvejr 
og hårdt vejr. Den 10. meget hårdt 
vejr og stor regn. Den 11. vindstyrke 
9 og regn. Den 12. og 13. blæst og 
regn. Den 14. og 15. regn og regnby-
ger. Den 16.og 17. blæst og regn. Den 
18. regn. Den 19. fortsat overskyet, 
men den første tørvejrsdag i 3 uger. 
Den 20. vindstyrke 9, SV-vind og stor 
regn. Den 21. NNV-vind med vind-
styrke 9, men tørvejr. Den 22. hårdt 
vejr, torden og regnbyger. Den 23. 
tørvejr og solskin. Den 24.-27. tørvejr 
og vekslende skydække. Den 28. og 
natten til den 29. hård storm fra SSV 
og regn. Den 29. først VSV-vind og 
regn, men senere østenvind og tør-
vejr. Den 30. tørvejr, østenvind og 
vekslende skydække. Den 31. NV-
vind, tørvejr og solskin.  
Der var således mindst 22 nedbørs-
døgn. 
 
Vejret var meget regnfuldt i den 1. 
trediedel. I 2. trediedel var vejret 
også meget regnfuldt (dette viser ob-
servationerne fra Elben og Øresund, 

Den 2. Klar luft senere tordenluft. 
Den 4. Om eftermiddagen VNV-vind, 
vindstyrke 9. 
Den 5. Om eftermiddagen VNV-vind, 
vindstyrke 9. 
Den 6. Om eftermiddagen SV-vind, 
vindstyrke 6. 
Den 8. Om eftermiddagen SSV-vind, 
vindstyrke 9. Natten til den 9. forfær-
delige stormvindstød og stor lynild. 
Den 9. Om eftermiddagen hård ves-
tenstorm og grueligt hårde regnbyger. 
Den 10.  Hårdt vejr fra NV og SV 
med stormvindstød med regn. 
Den 11. Hårdt vejr og store regnby-
ger, om eftermiddagen VNV-storm og 
regnbyger. 
Den 12. VNV-storm. 
Den 13. En islandsfarer beretter, at de 
havde haft en farlig storm af VNV på 
havet i denne uge. 
Den 16. SØ-vind og variabel vind 
med varm klar luft. Om natten SV-
vind med varm luft med en stor ly-
nen. 
Den 17. SV- og NV-vind hårdt vejr 
og stærk regn. 
Den 18. NV-storm med regnbyger, 
senere VNV-storm med regnbyger. 
Den 19. Fortsat regn og natten til den 
20. vestenvind med vindstyrke 9 med 
regnbyger. 
Den 20. Om morgenen og formidda-
gen en gruelig hård SV-storm med 
blandet luft. Fortsat hård storm fra 
NV om natten. Et skib fra Langesund 
i Norge havde måttet kaste al sin 
overladning overbord og havde været 
over 3 uger om at sejle fra Norge. 
Han berettede, at 14 skibe var gået til 
ved Jylland i den farlige storm de 
havde haft. 
Den 21. VNV-storm, om natten hård 
storm fra NNV med regnbyger. 
Den 22. NV-storm. 
Den 23. NV-vind, blandet luft og 
vindstyrke 8. 
Den 27. Vestenvind, vindstyrke 9. 
Den 28. VNV-storm med regnbyger. 
Den 29. VNV-storm og regn. 

Orlogsskibet ”Sværdfisken” ved 
Glückstadt observerede bl.a.: 
Den 1. Kl.8 stormvinde. 
Den 8. Regn og SSØ-vind. 
Den 10. Vestenvind og regn. 
Den 11. Søndenvind og regn. 
Den 13. SV-vind med regn, senere 
SSV-vind med regn. Om matten 
ØSØ-vind med regn. 
Den 14. SV-vind, ved middagstid 
vestenstorm og regn. 
Den 15. SV-vind og regn. 
Den 16. SSV-vind og småregn med 
kraftige vindstød. Op af dagen storm 
med ubestandige vinde fra den vest-
lige kant. Variabel og ubestandig 
storm. Om aftenen stilnede det af. 
Den 18. Variabel vind og regn ved 
middagstid. 
Den 20. Variabel vind og småregn. 
Om aftenen SSV-vind og klart vejr. 
Den 21, Om morgenen søndenvind 
og regnbyger. 
Den 22. Kl. 12 VNV-vind og stærk 
regn. 
Den 25. Kl. 19 begyndte det at regne. 
Den 27. Variabel vind med kraftige 
vindstød og regn den ganske dag. 
Den 28. ved Helgoland på vej til 
Norge. SØ til ØSØ-vind. Om natten 
østenvind. 
Den 29. NØ-vind, sene ØNØ-vind 
først tåget, senere overskyet. 
Den 30. SØ-vind og regn, kl. 12 SV-
vind og klart vejr. Om natten SV-vind 
og overskyet. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til gr. 13 C.  
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Storebæltsobservationerne synes at 
mangle nedbørsobservationer). Fra 
den 23. bedredes vejret noget og blev 
mere vekslende, dog med hård storm 
den 28. 
 
Klingenberg på Mors omtaler, at efter 
uvejret den 9. juni fortsatte somme-
ren mere eller mindre med uophørlig 
regn og blæst. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 

Den 30. VSV senere VNV-vind, hårdt 
vejr og regnvejr. Natten til den 31. 
regnbyger og VSV-vind med vind-
styrke 8. 
Den 31. Om eftermiddagen en fly-
vende storm fra VNV og haglbyger 
med regn. Henunder aften grueligt 
højvande. 
 
Vejret ved Glücktadt og formentlig i 
Jylland synes at have været langt 
mere voldsomt end på Øresund. Or-
logsskibet ”Sværdfisken” ved Glück-
stadt på Elben observerede således 20 
nedbørsdøgn, heraf med torden den 8. 
og 16. Endvidere observeredes helt 
uhørt 11 stormdøgn, nemlig den 8., 9. 
(hård), 11., 12., 18., 20. (gruelig 
hård), 21., 22., 28., 29. og 31. (fly-
vende). Den 4., 5., 10. og 27. obser-
veredes vindstyrke 9 og den 19., 23. 
og 30. vindstyrke 8. 
 
Klingenberg på Mors: Efter det 
frygtelige uvejr den 9/6 fortsatte 
sommeren mere eller mindre med u-
ophørlig regn og blæst. Sommeren 
var kold og barsk. Dette voldsomme 
vejr medførte også, at næsten intet i 
haven lykkedes fuldt ud.  
 
 (Lauritz Axelsons dagbog fra Vester-
bølle sogn ved Viborg): I dette år ha-
ver i dette land været 2 store og ska-
delige stormvinde, hvis lige ingen 
kan mindes. Den 1.ste kom den 9. 
juni omtrent ved midaftens tid og va-
rede 2 eller 3 timers tid og slog imid-
lertid mangfoldige huse, men aller-
mest lader ned over det ganske land. 
Den 2den varede i 2 dage nemlig den 
20. og 21. august og afslog mange 
tusinde tdr. korn, hvor det ikke var 
ophøstet. Her på egnen gjorde det 
størst og usigelig skade på byggen, 
thi den var alt sammen uhøstet. 

Den ødelæggende storm den 20.-21. 
synes at skyldes, at kold luft nordfra 
trængte ned i lun luft. 
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Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 

Oktober 
 

Nedbørsdøgn (16). Vestenvind  
(45 %), SV-vind (11 %) og østenvind 
(11 %). 
 
Fra den 1.-4. var vinden i SV og vest. 
Fra den 5.-13. var vinden i NV og 
VNV. Den 14.-16. var vinden først i 
SSV, senere i vest og VNV. Fra den 
17.-24. var vinden i SSØ, senere i SØ 
og til sidst i NØ og ØSØ. Den 25. gik 
vinden i VSV. Den 30. gik vinden i 
VNV og den 31. i NNV og NØ. 
 
Det regnede næsten hver dag fra den 
1.-11. Derefter holdt det mest tørt, 
dog med regn fra den 14.-16. og fra 
den 25.-27. 
 
Det blæste med storm den 26. om ef-
termiddagen og med vindstyrke 8 den 
16. 
 
Fregatten ”Phoenix” ved Nyborg 
Rhed observerede bl.a.: 
 
Den 1. VSV-vind med stiv kuling den 
hele nat. 
Den 2. Den hele nat søndenvind med 
regn og hård kuling. 
Den 3. Om morgenen SSV-vind mis-
tigt vejr og regn. Om eftermiddagen 
NV-vind med en regnbyge. 
Den 4. Om eftermiddagen begyndte 
det hårdt at kule af SSV med mistigt 
vejr og regn. 
Den 5. NV-vind med mørk luft og 
stiv kuling den hele dag og nat. 
Den 6. Regn den hele efterfølgende 
nat.  
Den 8.SV-vind og stiv kuling den 
hele dag og nat.  
Den 9. Om morgenen SV-vind med 
mistigt vejr og nogen regn. 
Den 12. Om morgenen VSV-vind 
med godt vejr og solskin. 
Den 18. Den hele efterfølgende nat 
nogen regn.  

November 
 

Nedbørsdøgn (14). Østenvind  
(34 %) og SØ-vind (26 %)  
 
Den 2. gik vinden i SSØ og SØ, hvor 
den holdt sig til den 7. Fra den 8.-10. 
var vinden kortvarigt i NV, vest og 
SV. Fra den 11. gik vinden i en østlig 
retning, hvor den holdt sig måneden 
ud, dog var vinden fra den 14.-16. 
kortvarigt i vest. Fra den 28.-30. var 
vinden i NØ og nord, 
 
Det stormede fra SØ den 5. og 6. 
 
Der faldt nedbør i form af regn hver 
dag fra den 6.-13. Der var ligeledes 
en nedbørsperiode fra den 26.-29. 
Den 28. og 29. faldt nedbøren som 
slud. Den 7. faldt der hård regn og 
natten til den 28. faldt der hagl i 
forbindelse med torden. 

 
Fregatten ”Phoenix” på Nyborg rhed 
observerede bl.a.: 
Den 1. Om morgenen VSV-vind, der 
om eftermiddagen gik over i SSØ-
vind. 
Den 4. Om morgenen SØ-vind og 
sneluft. Op af dagen regn. 
Den 6. Om morgenen storm fra øst. 
Den 19. I den efterfølgende nat storm 
fra SSØ. 
Den 23. I den efterfølgende nat var 
det nattefrost. 
Den 24. Hele dagen og den efterføl-
gende nat SØ-vind med stiv kuling 
og nogen sne og frost. 
Den 25. I den efterfølgende nat regn. 
Den 27. Om eftermiddagen og den 
efterfølgende nat faldt der sneslud. 
Den 29. I den efterfølgende nat faldt 
der sne. 
Den 30. Om aftenen SSØ-vind og 
sneslud. 
 
Orlogsskibet ”Sværdfisken” ved 
Sydnorge observerede bl. a.: 

December 
 
Der foreligger kun observationer på 
Øresund fra den 1.-5. december og 
fra den 9. og 10. december.  
 
Fra den 1.-10. var vinden stedse i 
vest, den 1. dog først i SSØ. Der faldt 
nedbør i form af regn hver dag fra 
den 1.-8. 
 
Klingenberg på Mors: Henimod årets 
korteste dag begyndte det at fryse. 
Frosten varede til jul, derefter slog 
vejret atter om til tø. 

Månedens temperatur synes at have 
ligget over det normale. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 3 gr. C. 
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Den 19. Den hele efterfølgende nat 
SØ-vind med stiv kuling. 
Den 20. ØSØ-vind med stiv kuling. 
Den 21. ØSØ-vind med stiv kuling 
den hele dag og nat. 
Den 23. ØNØ-vind med godt vejr og 
solskin. 
Den 26. Op ad dagen begyndte det 
hårdt at kule af SV med mist og regn. 
Den 27. Om eftermiddagen begyndte 
det hårdt at kule af SV med nogen 
regn. 
Den 31. NV-vind med en mådelig 
kuling. 
 
Orlogsskibet ”Sværdfisken” på vej til 
Norge observerede bl.a.: 
Den 1. Om eftermiddagen NV-vind, 
hårdt vejr og regnbyger og stiv revet 
merssejlskuling. 
Den 2. Den efterfølgende nat stiv un-
dersejlskuling og regn. 
Den 3. ved Norge. Grueligt hårdt vejr 
med VSV-vind med regn og hagl-
byger. 
Den 4. Om aftenen SV- hårdt vejr 
med torden og lynild. 
Den 6. SØ-storm og regn. 
Den 8. SSV-vind, stiv undersejls-
kuling og regn. 
Den 10. Om aftenen SV-storm og 
regn. 
Den 12. Om natten VSV-storm og 
haglbyger. Om dagen hård VSV-
storm. 
Den 14. Ondt vejr med SSV u-vejr og 
regn. 
Den 15. VSV hård storm dag og nat. 
Den 16. Flyvende storm fra vestlige 
retninger. 
Den 26. Forfærdelig storm af SV og 
VSV. 
Den 28. Grueligt hårdt vejr af SSV 
med regn og en forfærdeligt stor sø-
gang. 
Den 30. I nat lidt frost og dødstille. 
Den 31. Først stille og NNV-vind, 
senere svag SSV-vind. 
 
Klingenberg på Mors omtaler, at 
sommeren var kold og barsk. Ligele-

 
Den 3. SØ-vind undersejlskuling og 
regn. 
Den 4. ØSØ-vind stiv undersejlsku-
ling og regn. 
Den 5. ØSØ-vind og undersejlsku-
ling, 
Den 6. og 7. ØNØ-vind, stiv under-
sejlskulimg og sneslud. 
Den 8. NNØ-vind med slud og senere 
sne. 
Den 9. NØ-vind med snebyger og 
senere regn. 
 
Klingenberg på Mors: Sommeren var 
kold og barsk. Ligeledes efteråret, så 
megen modent korn blev slået ned. 
Dette voldsomme vejr medførte også, 
at næsten intet i haven lykkedes fuldt 
ud.  

Efteråret var også temmelig vådt og 
henimod årets korteste dag begyndte 
det at fryse. Frosten varede til jul, 
derefter slog vejret atter om til tø. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 
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des efteråret, så megen modent korn 
blev slået ned. Dette voldsomme vejr 
medførte også, at næsten intet i haven 
lykkedes fuldt ud. Efteråret var også 
temmelig vådt. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 
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VEJRET i 1707 
 

1707. Temperatur 7,9 gr. C. Det synes at have været varmt i maj og juni, derefter var sommeren temmelig 
kold. I september blev det atter sommervejr. Det synes at have været ganske vinterligt i december med is 
på Limfjorden den 19. december. 

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 
1707 0 0 2 6 12 16 16 15 14 10 6 -2 7,9 

 

*Skibsjournalen på fregatten ”Frøken Elsken” er ført på hollandsk. ”mot wer” er oversat til småregn, men måske er 
en oversættelse til støvregn/finregn mere korrekt. Ligeledes er vindretningerne kun i mindre omfang 
udspecificeret på tidspunkt, ofte er alle døgnets vindretninger angivet sammen. 

Januar 
 
Der foreligger ingen observationer. 
 
(Klingenberg på Mors): Vinteren 
1706-07 var omskiftelig,  

(Speerschneider): I vinteren 1706-07 
ingen sejlordre fra 30/12 1706-1/3 
1707. 14/1 brast isen under en mand, 
der ville ride over ved Hals i Limfjor-
den. 

(Lauritz Axelsons dagbog i Vester-
bølle sogn ved Viborg): Udi dette år 
samt i det forgangne år er hundene 
mange steder her i landet blevet gal-
ne, mest om vinteren. 

(Mansa): Nordlys hyppige og navn-
ligen stærke i Danmark og England 
(Ole Rømer i Det kjøbenhavnske 
Selskabs Skrifter 1. del (s. 335?). 
Vinteren var langvarig. 

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

Februar 
 
Der foreligger ingen observationer. 
 
(Klingenberg på Mors): Vinteren 
1706-07 var omskiftelig.  

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

 

Marts 
 
Der foreligger kun delvise observa-
tioner fra den 18.-30. marts. 
 
Vinden var i øst og SØ fra den 18.-
22. Den 23. og 24. var vinden i SV. 
Fra den 25.-28. var vinden mest i NV. 
Den 29. og 30. var vinden i ØSØ. 
 
Det stormede den 19. og 20. og blæ-
ste med vindstyrke 8 den 21. I resten 
af måneden var vinden svag til jævn. 
Det var frostvejr den 19. og 21.  
 
Der faldt regn den 22. og den 31. sne 
med snefygning (ved Anholt). 
 
(Klingenberg på Mors):  I begyndel-
sen af marts var det forårsagtigt, men 
den 15/3 og 16/3 sneede det kraftigt 
og derefter fulgte hård frost. Frost-
vejret fortsatte til den 21/3, hvorefter 
vejret blev noget mildere dog med 
sne og tidvis stærk nattefrost. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 

April 
 

Der foreligger kun delvise observa-
tioner fra den 14. april og fra den 18.- 
30. april. 
 

 Maj 
 
Nedbørsdøgn (9). Søndenvind (29 %) 
og nordenvind (15 %). 
 
Den 1. og 2. var vinden i SØ og SSØ. 
Den 3. gik vinden i vest og senere i 

Juni 
 
Nedbørsdøgn (6). Vestenvind (36 %) 
og søndenvind (17 %). 
 
Den 1. og 2. var vinden i NØ og NV. 
Den 3. var vinden i NV. Den 4. var 
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På Øresund observeredes den 14. 
vind fra NV og merssejlskuling. Den 
18. var vinden i SØ med merssejls-
kuling. Fra den 19.-24. var vinden i 
øst og SØ. Den 25. og 26. var vinden 
i NV og vest. Den 27. var vinden i 
NNV. Den 28. og 29. var vinden i NØ 
og NV. Den 30. gik vinden i VNV og 
senere syd. 
 
Det blæste med stiv revet merssejls-
kuling den 20., og med let til svag 
vind den 22.-24. Den 25. blæste det 
stiv undersejskuling. Den 26. blæste 
en stiv kuling. Den 27. blæste en let 
vind. Den 28. blæste en stiv revet 
merssejlskuling. Den 29. blæste en 
stiv merssejlskuling. Den 30. blæste 
en svag vind. 
 
Der faldt lidt regn den 23. og 26. Den 
30. blev det tordenvejr. 
 
Ifølge orlogsskibet ”Christian 5ti 
Baad” ved Sydnorge var vinden den 
1. i NNV. Den 2.-5. var vinden i 
NNØ og NØ. Den 6. var det stille. 
Den 7. gik vinden i syd. Den 8. og 9. 
var vinden i SV. Den 10. og 11. var 
vinden i NØ og øst. Den 13. ved Kul-
len var vinden i vest og SV. Vinden 
var i alle dagene svag. Den 13. obser-
veredes om eftermiddagen småregn. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 

NV. Den 4. gik vinden på ny i SØ og 
SSØ, hvor den holdt sig indtil den 11. 
Den 12. gik vinden i syd, den 14. og 
15. i SSV. Den 16. var vinden i NNV. 
Fra den 17.-24. var vinden i NØ og 
NNØ. Den 25. var vinden i SØ. Den 
26. gik vinden først i syd senere i NV. 
Den 27. og 28. var vinden i VNV og 
senere i NNV. Den 29. var vinden 
først i SSV senere i NV. Den 30. og 
først på dagen den 31. var vinden i 
vest. Senere den 31. gik vinden i 
NNV. 
 
Vinden var gennemgående svag til 
let, den 30. var det dog blæsende. 
 
Det var tordenvejr den 1. og ligeledes 
den 13. om eftermiddagen, hvorefter 
der indtrådte et vejromslag. Der var 
iøvrigt få dage med nedbør. Den 28. 
faldt der hagl. 
 
Der var meget solskin fra den 1.-13. 
 
Fregatten ”Frøken Elsken” ved Hel-
singør omtaler, at det var varmt fra 
den 22.-25. og at den 30. begyndte et 
ustadigt vejr. 
 
Orlogsskibet ”Sophie Hedevigs 
Baad” omtalte ud for den svenske 
Kattegatskyst den 30., at det var godt 
klart sommervejr.  
 
Klingenberg på Mors omtaler, at især 
i maj satte varmt vejr ind. 
 
Måneden synes at have været varm i 
1. halvdel. Derefter satte en køligere 
periode ind, indtil det blev meget 
varmt fra den 22.-25. I resten af 
måneden var det på ny køligere.  
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C. 

vinden skiftende. Fra den 5.-7. var 
vinden i SSØ og SØ. Den 8. var 
vinden i SV. Den 9. var vinden i NV 
og vest. Den 10. var vinden først i 
vest og senere i SØ, hvor den holdt 
sig den 11. Fra den 12.-16. var vinden 
i NØ og øst. Den 17. gik vinden i 
SSV. Fra den 18.-20. var vinden i 
VNV. Den 20. og 21. var vinden i 
SSØ, den 22. dog til sidst i vest. I 
resten af måneden var vinden i VSV 
og VNV. 
 
Vinden var gennemgående svag, den 
29. var det dog blæsende. 
 
Det var tordenvejr den 6., 8. og 16. 
 
Orlogsskibet ”Sophie Hedevigs 
Baad” omtalte den 6., at det var tor-
denvejr i Sydnorge. Den 12., 16. og 
18. omtalte skibet sammesteds godt 
klart sommervejr og den 13. varmt 
solskin. Ligeledes godt solskinsvejr 
den 24. 
 
Det synes at have været varmt i 1. 
halvdel af måneden og mere normalt i 
2. halvdel. Vejromslaget synes at 
være indtruffet den 16. 
 
Der var kun få nedbørsdøgn. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

Juli 
 
Nedbørsdøgn (9). Vestenvind (35 %) 
og søndenvind (19 %). 
 

August 
 

Nedbørsdøgn (15). Vestenvind 
 (39 %) og SV-vind (14 %). 
 

September 
 

Nedbørsdøgn (12). Vestenvind 
 (28 %) og søndenvind (17 %). 
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Fra den 1.-3. var vinden i NV og 
VNV. Fra den 4.-7. var vinden i syd 
og øst. Den 8. var vinden i NNV, den 
9. i SØ og den 10. og 11. i syd og SV. 
Fra den 12.-16. var vinden i syd og 
vest. Fra den 17.-21. var vinden i 
VNV. Sidst i den 21. gik vinden kort-
varigt i syd, men allerede i løbet af 
den 22. gik vinden i VSV. Den 24. og 
en del af den 25. var vinden i SSØ og 
øst. I resten af måneden var vinden i 
SV og NV. 
 
Frem til den 20. var vejret ret blæ-
sende. Den 1., 2., 16. og 17. samt den 
20. blæste det med vindstyrke 8-9. 
 
Det blev tørt i vejret fra den 13., hvor 
der kun faldt nedbør den 22., 29. og 
31. i form af tordenvejr. 
 
Der meldes en del om ustadigt vejr 
med kraftige vindstød mellem den 11. 
og 17. 
 
Orlogsskibet ”Sophie Hedevigs 
Baad” meldte den 11. udfor Sydnorge 
om hel storm fra SV. 
 
Smakken ”Kronborg” ved den sven-
ske Kattegatkyst meldte den 27. om 
hård søndenstorm. 
 
Skibet ”Citronen” meldte den 4. ved 
Sydnorge om stor hede og tordenvejr 
den 7. og 8. 
 
Klingenberg på Mors omtaler som-
meren som temmelig kold og tidvis 
våd. 
 
Ifølge Wikipedia skønnes tempera-
turen i England den 8. juli at have 
været på 38 gr. C. Da England i 1707 
stadig anvendte gl. stil, drejer det sig 
om den 19. juli. 
 
Denne hede synes ikke at være nået 
til Danmark. 
 

Den 1. var vinden i NV, den 2. og 3. 
var vinden i SV. Den 4.-6. var vinden 
i øst og SØ. Den 7. og 8. var vinden i 
SV. Den 9. var vinden i SSØ. Den 
10.-12. var vinden i VSV. Den 13. og 
14. var vinden i øst. Den 15. og 16. 
var vinden i NV, senere SV. Den 17. 
og 18. var vinden i SØ og SSØ. Fra 
den 19.-23. var vinden i VNV. Den 
24. gik vinden i syd. Fra den 25.-27. 
var vinden i NV. Den 28. var vinden i 
SSØ og syd. I de sidste dage af måne-
den var vinden i VSV. 
 
Det blæste med vindstyrke 8-9 den 
21. og med vindstyrke 8 den 17. 
 
Det var regnfuldt fra den 13.-29. med 
regn hver dag fra den 13.-21. og igen 
fra den 26.-29. 
 
Det synes ikke at have været rigtigt 
varmt på noget tidspunkt.  
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 
 

Den 1. var vinden fortsat i vest. Den 
2. var vinden i øst og stille. Den 3. 
gik vinden i VSV. Den 5. og 6. var 
vinden i NV. Den 7. var det først 
stille, derefter SØ- og SSØ-vind. Den 
10. gik vinden i ØNØ. Den 11. var 
vinden i syd og den 12. og 13. i SV 
og SSV. Fra den 14.-17. var vinden i 
NV. Den 18. var vinden i SSØ og SØ. 
Den 19. og 20. var det SV-vind og 
stille. Den 21. gik vinden i vest, hvor 
den holdt sig til den 26. I de sidste 
dage af måneden var vinden i NNV 
og NNØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 8-9 den 
20. og 21. og med vindstyrke 8 den 
9., 13. og 25. 
 
Det var regnfuldt fra den 3.-9., med 
tordenvejr den 3. og 5. Ligeledes var 
det tordenvejr den 20. 
 
Fregatten ”Elsken” omtaler varm 
vind den 2. og det bedste sommervejr 
den 10. Fregatten taler om ustadigt 
vejr den 19. og om helt ustadigt vejr 
den 28. 
 
Det synes at være blevet sommerligt i 
den 1. trediedel og fortsat varmt indtil 
den 20. I den sidste trediedel synes 
vejet at være blevet oktoberagtigt. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C.  
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Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

Oktober 
 
 Nedbørsdøgn (8). Østenvind (36%) 
og SØ-vind (29 %). 
 
Vinden var i hele måneden i øst og 
SØ bortset fra den 10., hvor den var i 
vest og stille, den 19., hvor den var i 
NØ og den 20. og 21., hvor den var i 
NØ, nord og stille. 
 
Det var meget blæsende fra den 1.-4. 
med vindstyrke 7-9. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 15. og 19. Vejret var 
stille for årstiden fra den 20.-31. 
 
Der var mange dage med lidt nedbør 
fra den 2.-9. I resten af måneden 
holdt det tørt bortset fra regn den 13. 
og tordenvejr den 31. 
 
Fra den 10. og måneden ud var det 
næsten hele tiden skyfrit dag og nat. 
 
Fregatten ”Elsken” omtalte den 6., at 
det var en sommerdag og den 22., at 
det var varmt solskin og en varm 
sommerdag. 
 
Det klare højtryksvejr må have forår-
saget stor forskel på dag og nat. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 

November 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-25. november. 
 
Vinden var fra den 1.-3. fortsat i SØ. 
Den 4. sprang vinden til SV, hvor den 
holdt sig til den 10., indtil vinden se-
nere denne dag gik i VNV. Den 11. 
og 12. var vinden i NV og NNV. Den 
13. og 14. var vinden i NNØ. Fra den 
15.-24. var vinden i NV og VNV. 
Den 25. gik vinden i SV. 
 
Ifølge vindobservationer fra orlogs-
skibet ”Dannebroge” under sejllads 
fra Falster til København var vinden 
den 26. i NNØ, den 27. i VSV og fra 
den 28.-30. i NNV og NV. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 9. 
og 22. Det blæste med vindstyrke 8 
den 18. 
 
Der var hele 16 døgn med nedbør 
frem til og med den 25. 
 
Nedbøren faldt som regn, den 15. dog 
også som sne og den 19. kun som 
sne. 
 
Temperaturen synes henover måne-
den at have ligget omkring det nor-
male for årstiden. Den 1. trediedel 
synes dog at have været varmere. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 

December 
 

Der foreligger ingen observationer. 

Af vindobservationer fra orlogsskibet 
”Dannebroge” under sejllads fra 
Falster til København fremgår det, at 
vinden fra den 1.-3. var i nord og den 
4. sprang om på VSV og den 5. var i 
SV. 

(Speerschneider): I vinteren 1707-08 
ingen sejlordre 8/11 1707-27/3 1708. 
19/12 1707 druknede folk på Lim-
fjordens is nær Gjøl. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -2 gr. C. 

 
 

VEJRET i 1708 
 

1708. Temperatur 6,3 gr. C.  Meget koldt år. Det var meget koldt i januar og igen i anden halvdel af marts. 
Foråret og sommeren var kolde med mange nedbørsdøgn og usædvanligt solfattige. I august og september 
blev vejret mere normalt om end med store temperaturforskelle. I oktober satte kuldefremstød ind i 
begyndelsen af måneden og i den sidste tredjedel var det helt usædvanligt koldt for årstiden med vintervejr. 
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 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 
1708 -2 0 0 4 9 12 13 16 13 5 6 0 6,3 

 

Januar 
 
Der foreligger ingen observationer. 
 
Mansa: Meteorer viser sig i England. 
Jordrystelse i Italien og Frankrig. 
Vinteren var så mild, at træerne alle-
rede i midten af februar blomstrede i 
Tyskland. 

 
(Klingenberg på Mors):Vinteren 
1707-08 var ganske omskiftelig, 
skønt det frøs så hårdt efter jul og 
nytår, at man kunne køre og ride over 
Limfjorden. 

(Speerschneider): I vinteren 1707-08 
ingen sejlordre 8/11 1707-27/3 1708.  

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til - 2 gr. C. 

Februar 
 
Der foreligger ingen observationer. 
 
Ifølge Klingenberg på Mors var vej-
ret i februar og begyndelsen af marts 
ganske godt, men midt i marts satte 
det igen ind med kulde og sne, så alt 
havearbejde gik i stå. 

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

 

Marts 
 
Der foreligger ingen observationer. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 0 gr. C. 
 

April 
 
Der foreligger kun skibsobservationer 
fra den 8.-30. april. 
 
Den 8. var vinden i øst, hvor den 
holdt sig til den 11. Den 12. gik vin-
den i NØ, hvor den holdt sig indtil 
den 15. Den 16.-20. var vinden i øst 
og ØNØ. Fra den 21.-23. var vinden i 
SSØ. Den 24.-29. var vinden i NV, 
den 30. gik vinden i NNØ. 
 
Vinden var svag fra den 11. og måne-
den ud. 
 
Der faldt lidt regn den 9., lidt rim og 
sne den 14., og rim den 15. og 16. 
Bortset herfra er der ikke observeret 
nedbør. 
 
Fra den 21. må det have været ret sol-
rigt. Da vinden også var ret svag og 
der ikke faldt nedbør har det forment-
lig været højtryksvejr også i sidste 
tredjedel af måneden. 

 Maj 
 
Skydække dag (6,3). Nedbørsdøgn 
(14). Vestenvind (23 %) og sønden-
vind (22 %). 
 
Den 1. gik vinden kortvarigt i SØ. 
Den 2. gik vinden igen i NV. Den 4. 
var vinden i SV. Den 5. og 6. var vin-
den i NNV. Fra den 7.-9. var vinden i 
vest og syd. Den 10. var vinden i SØ. 
Fra den 11.-16. var vinden i syd og 
vest. Den 17. gik vinden i NØ, hvor 
den holdt sig, indtil den den 19. gik i 
SØ og øst. Den 21. gik vinden i vest. 
Den 22. og 23. var vinden i SSØ. Den 
24. var vinden i VSV. Den 25. var 
vinden i NNØ. I resten af måneden 
var vinden i SV, SSØ og syd. 
 
Det var storm om aftenen den 12. og 
den påfølgende nat. Bortset herfra var 
vinden svag til let. 
 
Der var ret mange døgn med nedbør. 
Det var tørvejr mellem den 18. og 24. 

Juni 
 
Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn 
(9). Vestenvind (36 %) og nordenvind 
(14 %). 
 
Den 1. gik vinden i NV og fra den 2.-
5. i NNØ og NØ. Den 6. var vinden i 
NNV og fra den 7.-9. i VSV. Den 10. 
var vinden kortvarigt i øst og SSØ. 
Den 11. og 12. var vinden i NV. Den 
13. og 14. var vinden i SØ og syd. 
Fra den 15.-21. var vinden i NV. Fra 
den 22.-24. var det mest vindstille. I 
resten af måneden var vinden i NV 
og vest. 
 
Vinden var svag til let i hele måne-
den. 
 
Det var tørvejr fra den 1.-13. I resten 
af måneden faldt der regn stort set 
hver anden dag, dog holdt det tørt fra 
den 28.  
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Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

 
Den 4. faldt der regn og hagl. Den 5.-
7. faldt der regn, sne og hagl. Den 8. 
faldt der sne. Den 12. faldt der først 
regn, om eftermiddagen blev det tor-
denvejr, om aftenen storm og regn. 
Den 16.-17. regnede det om aftenen, 
natten og morgenen. Den 25. regnede 
det stærkt om formiddagen og natten 
mellem den 29. og 30. regnede det. 
Den 30. ved middagstid vindstød af 
stormstyrke. 
 
(Klingenberg på Mors) oplyser, at 
den 4. og 5. kom der et kraftigt sne-
fald. Den 9. blev det endeligt godt 
vejr. Det tordnede langt borte om nat-
ten mellem den 10. og 11. 

Fregatten ”Phoenix” ved Nyborg 
meldte om hagl og snebyger den 5. 
og om sne natten mellem den 7. og 8. 
og om sneslud den 8. Den 18. meldte 
fregatten om kold og mørk luft. Den 
31. meldtes om torden med hagl og 
regn. 

Det synes at have været temmelig 
koldt i begyndelsen af måneden. Fra 
den 9.-12. synes det at have været 
varmt. I resten af måneden synes det 
at have været koldere end normalt 
med regnbyger og meget lidt sol-
skinsvejr. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 

Den 14. faldt der stor regn i torden-
vejr om eftermiddagen. Den 27. faldt 
der atter stor regn. 
 
I starten af måneden var vinden i 
nord og øst, fra den 5. og måneden ud 
var vinden i NV. Kun den 10. og den 
13. og 14. havde varme indslag. 
 
Selvom vinden var svag skønnes 
temperaturen måneden igennem at 
have været noget lavere end normalt 
indikeret af vindretningerne og det 
tætte skydække. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C. 

Juli 
 
Skydække dag (7,0). Nedbørsdøgn 
(19). Vestenvind (56 %) og NV-vind  
(17 %). 
 
Den 1. var vinden fortsat i vest. Den 
2. og 3. var vinden i SV og vest. Den 
4. og 5. var vinden i VSV. Fra den 6.-
10. var vinden i VNV og SV. Den 11. 
startede vinden i SV og gik derefter i 
NV. Den 12. gik vinden i NØ og den 
13. og 14. i NV. Den 15.-17. var vin-
den i vest. Den 18. og 19. var vinden 
i NV. Den 20. gik vinden i vest. Den 
21. var vinden i SV og SSV. Den 22. 

August 
 

Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn 
(13). Vestenvind (29 %) og norden-
vind (15 %). 
 
Den 1. var vinden fortsat i vest. Den 
2. og 3. var vinden i SV. Fra den 3.-7. 
var vinden i vest. Den 8. gik vinden i 
SSV. Den 9. og 10. var vinden på ny i 
vest. Den 11. og 12. var vinden kort-
varigt først i NØ og så i SØ. Fra den 
13.-16. var vinden i NV. Den 17. og 
18. var vinden i SØ. Den 19. og 20. 
var vinden i NNV og NV. Den 21. og 
22. var vinden i SV og SSØ. Fra den 

September 
 

Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn 
(11). Søndenvind (26 %) og SØ-vind 
(23 %). 
 
Den 1.-4. var vinden i NV og VNV. 
Den 5. var vinden kortvarigt i SSØ 
og gik derefter i SV og VSV, hvor 
den holdt sig indtil den 9. Den 10. var 
vinden kortvarigt i SSØ og SSV. Den 
11. var vinden i VNV og senere i 
NNV. Den 12. og 13. var vinden i 
NØ. Den 14. startede vinden i NØ, 
men gik derpå i SØ, hvor den holdt 
sig til den 18. Den 19. og 20. var 



 

122 

 

var det stille og varierende vind. Fra 
den 23.-25. var vinden i vest. Den 26. 
startede vinden i vest, blev derefter 
varierende og den 27. og 28. kortva-
rigt i SØ og syd. Den 29. og 30. var 
vinden i NV. Den 31. gik vinden i 
vest. 
 
Det blæste den 2., men bortset herfra 
var vinden gennemgående svag til let 
måneden igennem. 
 
Der var mange nedbørsdøgn, især fra 
den 9.-24. Den 13. faldt der store 
hagl om eftermiddagen og den 28. 
om eftermiddagen stor regn. Det reg-
nede en stor del af den 16. og den 
20.-22.  
 
De mange nedbørsdøgn sammenholdt 
med det usædvanligt store skydække  
og den megen vestenvind gør, at må-
nedens gennemsnitstemperatur må 
synes at have været meget lav.  
 
(Klingenberg på Mors) oplyser: Som-
meren var i det hele taget temmelig 
kold og blæsende. Kun i august var 
der 14 dage med varmt vejr. Kold 
sommer. 

Koffardiskibet ”Christiansø” meldte 
ved Sydnorge den 13. om dejligt 
varmt solskinsvejr, den 22. om smukt 
varmt solskinsvejr og den 23. om 
varmt solskinsvejr. Den 14. og 29. 
om tordenvejr. 

Den 20. meldte fregatten ”Phoenix” 
om torden ved Nyborg. Ligeledes den 
28., hvor det regnede hårdt med tor-
den og lynen. 

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

23.-26. var vinden i NNV. Den 27. og 
28. var vinden i SSØ. I månedens 
sidste dage var vinden mest i NV. 
 
Det stormede om aftenen den 31. og 
blæste med vindstyrke 9 natten 
mellem den 19. og 20. Det blæste 
endvidere kraftigt den 4. og 5. Det 
var ret stille fra den 23.-30. 
 
Det regnede næsten hver dag fra den 
1.-10. I resten af måneden var der 
kun få døgn med nedbør. Det regnede 
meget af tiden i dagene fra den 2.-6. 
Den 10. faldt der stor regn om for-
middagen. 
 
Den varme periode medførte et 
skrækkeligt tordenvejr med stærk 
regn den 18. om aftenen. Det var li-
geledes tordenvejr natten til den 29. 
med meget stærk regn. 
 
Det meget kolde, solfattige og regn-
fulde sommervejr syntes at kulminere 
i månedens første trediedel. Fra den 
13.-28. synes det at have været fint 
sommervejr. 
 
Måneden blev ramt af to stormagtige 
lavtrykspassager den 19. og 31. Den 
sidste betød afslutningen på den 
pludselige sensommer. 
 
Natten til den 29. meldte hukkerten 
”Christian 5 ti Baad” om meget stærk 
regn nord for Kronborg. 
 
Den 25. meldte fregatten ”Phoenix” 
ved Nyborg om varmt vejr. 
 
Snaven ”Frøken Elsken” meldte om 
tordenvejr i Grønsund natten mellem 
den 18. og 19. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

vinden i SSV og SV. Fra den 21.-24. 
var vinden i SSØ. Den 25. og 26. var 
vinden i SØ. Den 27. gik vinden i SV, 
hvor den holdt sig til den 29. Den 30. 
var vinden på ny i SSØ og SØ. 
 
Måneden var meget stærkt blæsende, 
især de første to tredjedele. Det blæ-
ste storm den 1., 3. og 4. og det blæ-
ste med vindstyrke 9 den 2., 5. og 7. 
 
Den 14. og natten til den 15. blæste 
det ligeledes storm. Det blæste med 
vindstyrke 9 den 11. og 13. 
 
Den 21. og 22. blæste det ligeledes 
med vindstyrke 9 og den 28. med 
vindstyrke 8. 
 
Der var mange nedbørsdage fra den 
3.-18., i resten af måneden var det 
stort set tørt. Det regnede meget 
stærkt natten til den 3. og 5. Der faldt 
stærk regn om morgenen den 6. 
 
Det var solfattigt, regnfuldt, koldt og 
blæsende i den første tredjedel med 
vestlige vinde. I den anden tredjedel 
gik vinden i SØ med blæsende og 
koldt vejr. I sidste tredjedel blev vej-
ret sensommeragtigt med megen sol 
og tørt vejr med vinde fra SSØ og SØ 
og vindstyrken aftog noget. 
 
Koffardiskibet ”Christiansø” meldte 
om lidt sne den 13. ved Arkhangelsk i 
Rusland og om snevejr den 24.-26. 
ved Vardøhus i Nordnorge. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 13 gr. C.  

Oktober 
 

November 
 

December 
 

Der foreligger kun observationer på 
Øresund fra den 1.-20. december. 
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Skydække dag (3,8). Nedbørsdøgn 
(17). Vestenvind (31 %) og norden-
vind (15 %). 
 
Den 1. og 2. var vinden først i syd og 
derpå i vest. Den 3.-5. var vinden i 
NØ. Fra den 6.-9. var vinden i NV. 
Den 10. og 11. var vinden i nord og 
NØ. Fra den 12.-15. var vinden i 
VSV og VNV. Den 16. gik vinden i 
nord, hvor den holdt sig den 17. Fra 
den 18.-20, var vinden på ny i VSV 
og VNV. Den 21. gik vinden i nord 
og den 24. i NØ. Den 27. og 28. var 
vinden i SØ. Den 29. og 30. var vin-
den i SSV og SV. Den 31. gik vinden 
i vest.  
 
Måneden var meget blæsende. Det 
stormede den 8. og 9. Det blæste med 
vindstyrke 9 den 7., 13., 15., 16., 17., 
19., 22., 23., 29. og 31. 
 
Det var tørvejr til den 6. Den 7. faldt 
der regn. Den 8. og 9. faldt der regn 
og hagl. Den 10. og 11. var det tør-
vejr. Den 12. og 13. faldt der regn.  
 Den 14. faldt der regn, hagl og sne. 
Den 15. faldt der småregn i D-vagten 
og stærk regn i F-vagten. Derefter 
fortsatte regnen til midnat. Den 16. 
faldt der regnbyger indtil aften. Den 
17. og 18. holdt det tørvejr. Den 19. 
og 20. faldt der regnbyger. Den 21., 
22. og 23. faldt der hagl og sne. Den 
27. faldt der sne, den 28. sne og hagl. 
Den 30. faldt der sne, hagl og slud. 
Den 31. faldt der først hagl og sne og 
om aftenen stærk regn og sne. 
 
Den første kuldebølge kom den 3. 
Temperaturen faldt til lidt under det 
normale og dette vejr fortsatte indtil 
den 20. med flere kuldefremstød. 
Fra den 21. blev det ganske vinterligt 
med gennemsnitstemperaturer om-
kring 0 gr. C. måneden ud. 
 
Ifølge Klingenberg på Mors modnede 
kun få frugter på gr. a. den fortsatte 
kulde sommeren igennem og næsten 

Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn 
(18). Vestenvind (37 %) og NV-vind 
(20 %). 
 
Den 1. gik vinden i NV, den 2. og 3. 
gik vinden i SV. Den 4. gik vinden i 
øst og SØ, hvor den holdt sig til den 
9. Den 10. og 11. var vinden i VSV. 
Fra den 12.-14. var vinden i NV og 
VNV. Den 15. var vinden i SV og fra 
den 16.-23. i vestlige retninger. Den 
24. var vinden kortvarigt i øst. I res-
ten af måneden var vinden i vest og 
VNV. 
 
Vinden tiltog henover måneden. Det 
stormede den 18.-19., den 25. og 27. 
Den 29. blæste det med vindstyrke 9. 
 
Der var mange nedbørsdøgn. Nedbø-
ren faldt som regn, den 16. faldt ned-
børen dog også som hagl og den 24. 
faldt nedbøren som hagl og sne. Den 
3. observeredes hård regn. 
 
Temperaturen synes i hele måneden 
at have ligget lidt over det normale 
og dermed helt usædvanligt gennem-
snitligt højere end i oktober-måned. 
 
Ifølge Klingenberg på Mors hindrede 
oktobervejret også de fleste steder, at 
man fik tilsået rug, således at megen 
rug først blev sået i begyndelsen af 
november. Derefter var vejret gene-
relt mildt indtil i begyndelsen af de-
cember, hvor det på ny begyndte at 
fryse så stærkt, at vi indtil den 8/12 
måtte fyre op i væksthuset nogle 
gange. Endelig satte en hård frost ind 
3. juledag tidvis ledsaget af sne. 

Ifølge fregatten ”Phoenix” sejlede 
Frederik IV den 2. fra Korsør på vej 
mod Italien. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 

 
Den 1.-4. var vinden mest i NV og 
NNV. Den 5. og 6. var vinden i øst, 
derefter kortvarigt i VNV den 7. og 
så i NØ fra den 8.-10. Den 11. var 
vinden i SV, men gik allerede den 12. 
i SØ, hvor den holdt sig til den 21., 
de sidste dage dog også i SSØ. 
 
Fregatten ”Phoenix” observerede 
nord for Falster SØ og SSØ-vind fra 
den 23. og måneden ud. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 1. 
og 2. 
 
Fregatten ”Phoenix” observerede 
svage vinde fra den 22. og måneden 
ud. 
 
Nedbøren vekslede måneden igen-
nem mellem regn og sne. Den 1. faldt 
der hagl og sne. Den 2. faldt der regn, 
den 3. faldt der først regn, slud og sne 
og senere kun regn. Den 4. faldt der 
også regn. Derpå holdt det tørt indtil 
den 13. Den 14. og 15. faldt der sne. 
Fra den 17.-22. faldt der regn alle da-
gene, den 20. regnede det endda 
hårdt. Derefter fulgte nogle dage med 
tørvejr, indtil der den 28. og 29. faldt 
sne og den 31. rim.   
 
Juleaften: Det var overskyet med 
svag østlig vind og tørvejr. 
Temperaturen må have ligget omring 
frysepunktet, den 25. var det tåget 
hele dagen og natten derpå. Det 
havde været tørvejr siden regnvejret 
den 22. så der lå ingen sne. Intet 
snelandskab. 
 
Nytårsaften: Vinden var let fra øst og 
syd med frost og tørt vejr. Der var 
faldet sne den 29. og det havde været 
frost siden, så sneen må være blevet 
liggende. Snelandskab. 
 
Middeltemperaturen synes måneden 
igennem at have ligget omkring fry-
sepunktet. Der var en kold periode fra 
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ingen af de frugter, der skulle modne 
om efteråret, fordi i begyndelsen af 
oktober, mens alle blade og frugter 
stadig var på træerne, var der streng 
frost og sne. Dette vejr fortsatte i 
næsten 3 uger. Alting blev ødelagt. 

 (Lauritz Axelsons dagbog i Vester-
bølle sogn ved Viborg): I dette års 
oktober måned indfaldt en stor og på 
denne årstid usædvanlig vinter, som 
holdt længe ud i det efterkommende 
1709-år. 

Koffardiskibet ”Christiansø” meldte 
den 7. og 8. om hårde snebyger og 
hård kuling fra nord ved Vestnorge. 

Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Ny-
borg kulte det hårdt fra NV den 9. 
med snebyger og hagl. Fregatten 
meldte endvidere om regn og sneby-
ger den 30. 

Ifølge hukkerten ”Christan 5 ti Baad” 
ved Helsingør den 4. havde der været 
småkoppeepedemi på Island i 1707 
og den 20. omtales, at kvæget sam-
mesteds for en stor dels vedkommen-
de var døde i den stærke vinter dér 
1707-08.  

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 5 gr. C. 

den 5.-16., en mild periode fra den 
17.-23. og endelig en kold periode fra 
den 24. og året ud. 
 
Fregatten ”Phoenix” meldte på Store-
bælt om nattefrost den 5. og snefald 
den 4. og 5. Ligeledes om nattefrost 
natten til den 7. Nattefrost meldtes i 
natten mellem den 12. og 13. i Små-
landshavet. Den 13. og 14. observere-
des først sne siden slud med natte-
frost natten til den 15. Den 27.-29. 
nattefrost i Grønsund og den 30. og 
31. dagsfrost, den 31. om aftenen 
endda rimfrost.  
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 0 gr. C. 
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VEJRET i 1709 

1709. Temperatur 6,8* gr. C. Koldt år. Vinteren var kold og især lang. Det var især meget koldt i januar. 
Foråret var koldt. 

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 
1709 -5 -2 -1 4 9 14* 16* 16* 13* 9 6 2 6,8* 

*Oplysninger mangler. 

Januar 
 
Der foreligger ingen skibsobservatio-
ner fra Øresund. 
 
Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Gå-
bense på Nordfalster var vinden den 
1. i ØSØ, hvor den holdt sig indtil 
den 5. Derefter gik vinden i NØ og 
senere i ØNØ. Den 10. og 11. var 
vinden i ØSØ og SØ. Den 12.-14. var 
vinden i syd senere i SSØ. Den 15. 
gik vinden i øst og fra den 16.-18. i 
NØ. Den 19. gik vinden i syd og SØ. 
Den 23. gik vinden atter i øst og NØ. 
Fra den 27.-30. var vinden i SØ og 
syd. Den 31. gik vinden i SV. 
 
Det var blæsende fra den 2.-5., natten 
mellem den 4. og 5. stormende. Det 
var atter blæsende den 19., 24. og 29. 
 
Der observeredes snefald den 11., 19. 
og 26. 
 
Fregatten meldte den 1. om frost om 
morgenen og resten af dagen og nat-
ten om stærk frost. Den 2. og 3. var 
det om morgenen hård frost. Den 3. 
og den efterfølgende nat var der rim-
frost. Den 4. om morgenen hård rim-
frost. Natten mellem den 5. og 6. var 
det hård frost og den 6. og 7. stærk 
frost. Den 7. havde det frosset så 
hårdt, at isen ud til skibet kunne bæ-
re. Om morgenen den 8. var det stærk 
frost og man kunne nu køre ud til ski-
bet. Natten mellem den 8. og 9. var 
det hård frost. Den 9. og 10. aftog 
frosten i styrke, men den 11. var det 
atter stærk frost om morgenen. Den 9. 
førtes sejlene i land. Fra den 12.-23. 

Februar 
 
Der foreligger ingen skibsobservatio-
ner fra Øresund. 
 
Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Gå-
bense på Nordfalster var vinden den 
1. i syd, den 2. og 3. i NØ og nord, 
den 4. og 5. i syd og SSØ, derefter i 
NNØ, ØNØ og øst til den 8., den 9. i 
SØ, fra den 10.-12. i syd og SV. Fra 
den 13.-16. var vinden i øst, SØ og 
NØ. Den 17. og 18. var vinden i syd, 
den 19. og 20. i SV, den 21. i syd. Fra 
den 22.-25. var vinden i øst og fra 
den 26.-28. i vest. 
 
Det var blæsende den 2., den 5.-9. og 
den 15. 
 
Det var frost fra den 1.-16. Fra den 
18.-22. var det mildt tøvejr, den 19. 
regnede det. Fra den 23.-26. satte det 
på ny i med frost. Den 27. faldt der 
sne. Den 28. gik folkene ud til skibet 
og trak ankeret op på isen. 
 
(Johnstrup 1869): Jordskælv i Køben-
havn, Roskilde og Køge den 11/2. 

(Mansa): Jordrystelse i Danmark den 
11/2 om aftenen fortæller Erik Torm i 
sine Antegnelser til Kong Frederik 
IV´s Historie. Jordskælv i København 
og især i Roskilde, Køge og omlig-
gende steder i Nye Samlinger II, I, 
side 7, jfr. Kong Frederik IV´s Dagre-
gister af Andreas Bussæus (1679-
1735) s. 77 (udgivet på dansk 1770 
og på tysk 1773). Vinteren begyndte 
meget tidligt og var overordentlig 
streng. Venedig var omgiven af is og 
jorden i Italien frøs i en dybde af 3 

Marts 
 
Der foreligger ingen skibsobservatio-
ner fra Øresund. 
 
Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Gå-
bense på Nordfalster var vinden fra 
den 1.-9. i ØSØ og SØ. Fra den 10.-
12. var vinden i ØNØ. Fra den 13.-
18. var vinden i ØSØ. Den 19. var 
vinden i syd, den 20. i SV, den 21. i 
SSØ. Den 22. og 23. var vinden i øst. 
Fra den 24.-26. var vinden i SV, den 
27. i SØ, den 28. i vest og den 29. i 
øst. Den 30. og 31. var vinden i vest 
og VSV. 
 
Det var blæsende fra den 16.-18. og 
den 28. 
 
Der faldt sne den 6., 9. og 14. Den 
19. faldt der sneslud, den 20. sne. 
Den 24. og 25. faldt der regn. Den 26. 
faldt der isslag, den 27. sne og den 
30. regn. 
 
Den 5. om eftermiddagen meldtes om 
frost, ligeledes den 6. om morgenen. 
Ligeledes meldtes om frost den 11. 
Der meldtes endvidere om frost om 
morgenen den 13., og den 15.- 18. 
Den 24. meldtes om regn og tøvejr, 
ligeledes den 25. og den 26. om 
morgenen. Om morgenen den 27.-29. 
meldtes om frost. Den 30. var det om 
morgenen tøvejr med regn.         
 
(Lauritz Axelsons dagbog i Vester-
bølle sogn ved Viborg): Umanerlig 
streng vinter 1708-09, hvis lige ikke 
mindes; den begyndte Mikkelsdag 
(29/9 gl. stil), ny stil 10/10, var aller-
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aftog frosten i styrke. Den 23. var en 
del bønder ude for at save isen over 
ved skibet, men isen var alt for tyk. 
Den 24. var det om morgenen hård 
frost. Fra den 28.-30. meldes om frost 
om morgenen. 
 
(Speerschneider): Vinteren begyndte 
den 26/12 og varede til den 3/4. Ved 
årets begyndelse lagde Øresund til. 
Den 10/1 gik man over isen. Den 
18/1 gik man over ved Kronborg. 
Endnu den 9/4 gik man over Øre-
sund. Isens tykkelse var 73 cm. Man 
kunne køre over Øresund. Lillebælt 
var islagt, så man kunne køre og gå 
derover. Fra tysk kyst sås kun is fra 
de højeste tårne. Amtmanden på 
Bornholm sendte sin tjener Frands 
Frandsen sammen med Hendrich 
Erichsen over isen til Simrishamn. 
De gik fra den nordlige del af øen 
den 16/3 og kom tilbage den 19/3. 

Det var meget hård frost i den første 
tredjedel af måneden, i de sidste 2/3 
var frosten mindre slem. Det synes at 
have været frost alle månedens dage. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til - 5 gr. C. 
 

alen, så alle oliventræer gik ud. I 
Frankrig var frosten ligeså voldsom. 
Benardino Ramazzini (1633-1714) 
forsikrer, at ved den strenge og i 
Europas sydlige lande usædvanlige 
kulde omkom flere mennesker end 
ved den stærkeste pest. Ved smelt-
ningen af den overordentlige mængde 
sne, der var nedfalden og bedækkede 
lande og have, forårsagedes om 
foråret store oversvømmelser. Som-
meren var kold. I Danmark begyndte 
vinteren 2. juledag og vedvarede 
uafbrudt indtil 3/4, så at man over 
Bælterne og Sundet kunne føre de 
tungeste læs. Rugen bortfrøs næsten 
aldeles i Danmark, så at der dette år 
blev en almindelig misvækst på 
denne sædart, hvoraf en td. (efter 
Erik Torms beretning) kostede 5 rdl. 
2 mark en på de tider meget betydelig 
pris. Der udgik derfor et forbud på 
alle kornvarers udførsel, boghvede 
alene undtaget fra Danmark og Norge 
til fremmede steder (26/8 1709). Rig 
høst i Skåne i 1709. 

Det var kraftig frost i den første tred-
jedel, fra omkring den 18. slog det 
om til tøvejr, fra den 23. og måneden 
ud var det kun let frost. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til - 2 gr. C. 

strengest efter jul, så at omsider sidst 
i marts og først i april 1709 frøs og 
sultede mange dyr og fugle ihjel både 
vilde og tamme. I påske hellige dage 
(JER: det var påskedag den 31. 
marts) var det så streng en vinter 
ligesom det kan være ved juletid. 
Jorden var overlagt med idel is og 
iislag, så at intet kreatur, vildt eller 
tamt, dyr eller fugl kunne få enten 
lyng eller græs. Harer, aarhøns (JER: 
dvs. urfuglens hun) og agerhøns 
bleve moxen (JER: dvs. næsten) alle 
sammen ødelagte her i omegnen og 
fandtes i foråret i snedriverne både i 
byerne og hederne, item de små 
steenugler, som alene findes her i 
egnen, haver man siden denne vinter 
aldrig fornummet én af. Fiskedam-
mene bundfrøs og fiskene døde, 
træerne som dog ere få her i egnen 
visnede og gik ud. Men overalt tog 
rugsæden stor skade, hvorpå fulgte en 
meget hård og dyr tid, thi få traver 
rug kunne give 1 skæppe ingen over 
2. En skæppe sæderug gjaldt 4 mark 
og mere var ondt at bekomme og 
derfor blev ikke synderligt uden den 
halve rugsæd sået til vinters. 

Pesten har i dette år grasseret stærkt i 
Polen, men allermest i Danzig, hvor 
der skal være døde over 21.000 
mennesker. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -1 gr. C. 

April 
 
Der foreligger ingen skibsobservatio-
ner fra Øresund. 
 
Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Gå-
bense på Nordfalster var det vind-
stille den 1. Den 2. var vinden i VNV. 
Den 3. og 4. var vinden i ØNØ og 
øst, den 5. i SØ. Den 6. gik vinden i 
VSV, den 7. i SV og den 8. i syd. Den 
9. var det vindstille. Den 10. var vin-
den i NV og den 11. i VSV. Den 12. 
var det vindstille, den 13. var vinden i 
syd. Fra den 14.-17. gik vinden i SØ 
og ØSØ. Fra den 18.-26. var vinden i 

 Maj 
 
Der foreligger ingen skibsobservatio-
ner fra Øresund. 
 
Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Gå-
bense på Nordfalster var vinden den 
1. og 2. i SØ. Fra den 3.-6. var vinden 
i øst og fra den 7.-12. i ØSØ. Den 13. 
var vinden mest stille. Den 14.-16. 
var vinden i NV, den 17. i NØ og fra 
den 18.-20. i NV og vest. Fra den 21.-
24. var vinden i ØSØ. Den 25. var 
vinden stille og i vest. Den 26. gik 
vinden i ØSØ, den 27. og måneden 
ud var vinden mest i vest. 

Juni 
 
Der foreligger kun skibsobservationer 
(ufuldstændige) fra Øresund fra den 
12.-15. juni. 
 
Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Gå-
bense på Nordfalster var det i begyn-
delsen af måneden varmt sommervejr 
med stille og østlige vinde. Dette vejr 
sluttede med et tordenvejr natten 
mellem den 7. og 8. Vinden fortsatte 
dog med at være i øst og NØ. Den 13. 
gik vinden i SV og den 15. i NV. 
Frem til den 15. var det stadig ret 
godt juni-vejr. 
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VSV. Den 27. var vinden i SØ. Den 
29. var vinden i VSV og den 30. i 
SSØ. 
 
Der var mange døgn med svage vin-
de. 
 
Der faldt sne den 5., småregn den 15., 
16. og 19. Den 23. faldt der regn. 
 
Fregatten meldte om frost om morge-
nen fra den 2.-5. Den 6. slog det om 
morgenen om til tøvejr, der varede 
ved. Den 11. og 12. meldes dog om 
nattefrost. Den 14. meldtes om mild 
forårsluft og den 15. om god forårs-
luft og småregn. Ligeledes meldes 
den 16. om god mild forårsluft og 
småregn. Den 17. var isen mest stille 
og borte fra skibet, og den 18. var i-
sen helt bortdrevet fra skibet. Den 20. 
var der stadig drivis. Den 24. meldtes 
om god forårsluft. 
 
(Klingenberg på Mors): Frosten og 
sneen var så slem, at man ikke kan 
erindre en sådan vinter i over 20 år. 
Isen på Limfjorden var 3 fod tyk og 
de fleste vandhuller bundfrøs så kvæ-
get led meget på gr. a. vandmangel. 

Vinteren slog endeligt om den 20/2 til 
regnfuldt tøvejr, hvilket dog ikke va-
rede mere end 5-6 dage. Så begyndte 
det på ny at fryse med samme vold-
somhed, og fordi vi måtte fyre op i 
væksthuset næsten hele vinteren og 
samtidig holde skodderne lukkede på 
gr. a. den hårde frost, og planterne 
derfor kun fik lidt sol, gik mange 
planter ud. 

Vinteren fortsatte til den 4/4, hvor det 
begyndte at tø. Senere var der på gr. 
a. den store mængde sne en frygtelig 
oversvømmelse, så mange mølledam-
me løb over. 

Først den 23/4 begyndte isen i fjor-
den at drive. 

Den 4. slog det om til tøvejr i Vest-
danmark og den 6. i Østdanmark, 

 
Det var stille vejr den 3. og 4., den 
21. og en del af den 22., og fra den 
25.-28. 
 
Det var blæsende den 5., 8., 14., 19. 
og fra den 22. om eftermiddagen. 
 
Den 3. faldt der småregn, den 17. sne, 
den 22.-24. regn og den 26. regn. 
 
Fregatten melder den 10. om megen 
is, der er kommet forbi Gåbense ud af 
Grønsund med østenvinden. Samme 
dag ankom Fr. Quarti Baad til Stub-
bekøbing fra København. Den 13. 
genfandt man bøje fra man den 7/1 
måtte kappe et anker og tov. Den 16. 
halede man det mistede anker op. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 

 

 
Først den 2. sejlede man ud fra Gå-
bense, den 9. kom man forbi Stubbe-
købing, den 11. nåede man til Møn og 
den 12. til Kastrup. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 
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men først fra midt i måneden blev det 
rigtigt forårsvejr. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

Juli 
 
Der foreligger ingen skibsobserva-
tioner 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til *16 gr. C. 

August 
 

Der foreligger ingen skibsobserva-
tioner 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til *16 gr. C. 

September 
 

Der foreligger kun skibsobservationer 
(ufuldstændige) fra Øresund fra den 
23.-30. september, 
 
Det var vindstille den 23. Det var 
skyfrit med frisk til blæsende østen-
vind fra den 24.-27. Den 28. aftog 
vinden til svag vind fra SØ. Den 29. 
og 30. var vinden svag fra SV og den 
29. faldt der lidt regn. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til *13 gr. C.  

Oktober 
 
Der foreligger kun skibsobservationer 
på Øresund fra den 1.- 4. oktober og 
fra den 27.-31. oktober. 
 
Den 1. var vinden på Øresund i SSV. 
Fra den 2.- 4. var vinden i vest. Den 
5. var vinden i Køge Bugt i SSV og 
vest. Fra den 6.-10. var vinden ved 
Nordbornholm i vest og SV. Den 11. 
gik vinden i NNV og den 12. i SSØ. 
Den 13. og 14. var vinden i VSV. Fra 
den 15.-19. var vinden i VNV. Den 
20. gik vinden i NV og den 21. i 
NNØ, hvor den holdt sig til den 25. 
Den 26. var vinden i øst, og den 27. 
og 28. i SSØ. Fra den 29.-31. var 
vinden i ØNØ. 
 
Den 4. i A-vagten blæste det med 
vindstyrke 8 og den 5. blæste det i 
Køge Bugt med vindstyrke 8-9. 
 
Ved Bornholm blæste det den 9. i E-
vagten storm, ligeledes den 13. i H-
vagten og den 21. i E-vagten. Sidst-
nævnte storm tiltog i A-vagten til fly-
vende storm, der vedvarede i H-vag-
ten den 22. I D-vagten samme dag af-
tog vinden til vindstyrke 8. Den 23. 

November 
 

Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn 
(17). Vestenvind (28 %) og NV-vind 
(23 %). 
 
Den 1. var vinden først i ØNØ senere 
i ØSØ. Den 2. var vinden i SØ, den 3. 
gik vinden i SV. Fra den 4.-10. var 
vinden i NV. Den 11. var vinden kort-
varigt i syd og SV. Fra den 12.-19. 
var vinden i NV og VNV, den 16. dog 
i NØ. Fra den 20.-23 var vinden i SV 
og SSV. Fra den 24.-28. var vinden i 
VNV. Den 29. var vinden kortvarigt i 
nord og øst, indtil den den 30. gik i 
SSV. 
 
Vindstyrken var gennemgående let til 
jævn måneden igennem, kun den 24. 
måltes vindstyrke 8-9. 
 
Det var regnfuldt fra den 1.-7. og 
meget regnfuldt fra den 11.-25. med 
plaskregn den 11. og 13., stærk regn 
den 14. og døgnregn den 23. Fra den 
26. og måneden ud holdt det tørt. 
 
Nedbøren faldt udelukkende som 
regn.  
 

December 
 

Der foreligger kun skibsobservationer 
fra den 1.-13. december. 
 
Vinden var den 1. skiftende, den 2. 
gik vinden i NØ og senere i VNV. 
Den 3. og 4. var vinden i NV og nord. 
Den 5. og 6. var vinden i NNØ og 
ØNØ. Fra den 7.-10. var vinden i SV 
og vest. Den 11. var vinden skiftende. 
Den 12. var vinden i SV. Den 13. var 
vinden ligeledes i SV, men gik om af-
tenen i VNV. 
 
Det blæste med vindstyrke 8-9 den 2. 
og 3. og igen den 7. og 8. Med sam-
me vindstyrke blæste det ligeledes 
den 10. og 12., og den 13. i E-vagten. 
 
Der faldt skiftevis regn og sne. Den 
1. faldt nedbøren som regn. Den 4. og 
5. faldt nedbøren som sne. Den 8. 
faldt der først sne siden regn. Den 10. 
faldt nedbøren først som slud siden 
som regn. Den 11. faldt nedbøren 
først som regn siden som sne. Den 
12. og 13. faldt nedbøren udelukken-
de som regn. 
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blæste det vindstyrke 8-9 i F-vagten 
og i E-vagten blæste det storm. Den 
24. var det fortsat storm.   
 
Snaven observerede den 4. i P-vagten 
ved 17-tiden en forfærdelig stor hvir-
velvind, som skød vandet højt fra sig, 
senere fulgte regn og kraftige vind-
stød.  
 
Der faldt regn fra den 1.-5., 9.-13., og 
fra den 17.-21. I resten af måneden 
holdt det tørt bortset fra den 26., hvor 
der faldt regn.   
 
Fra den 20.-24. hård storm af NØ 
ifølge ”Bidrag til Den store nordiske 
Krigs Historie, Bd. 2. Felttoget i 
Skaane 1709-10” (1903) s. 182. 
 
I den første tredjedel var det varmt 
for årstiden, i anden tredjedel normalt 
og i sidste tredjedel koldt for årstiden. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 
 

Natten mellem den 3. og 4. observe-
rede snaven ”Mågen” storm fra VSV 
ved Bornholm. Den 13. observerede 
samme skib vindstyrke 8 i D-vagten. 
Den 26. observerede skibet storm ved 
Bornholm i D-vagten. I D-vagten ved 
Jasmund den 29. faldt noget slud. 
 
Den 10. nåede landgangsflåden på 
grund af stille vejr kun til Skovsho-
ved, hvor den ankrede op (s. 250). 
Den 13. havde en storm rejst sig (s. 
254). Fra den 12.-19. måtte mandska-
bet ligge under åben himmel og led 
meget i det ublide vejrlig (s. 255). 
Senere på måneden beskrives ” i det 
rå og fugtige efterårsvejr blev jords-
monnet hurtigt forvandlet til et mo-
rads” (s.264). Regn og slud fuldendte 
det ødelæggelsesarbejde, som søvan-
det havde begyndt (s. 264). 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 

Den 2. meldte snaven ”Mågen” ved 
København om sneluft i E-vagten. 
Den 4. faldt der sne om morgenen, 
som fulgtes af stærk frost. Den 5. var 
det hård frost. Den 7. meldte skibet 
ved Sandhammeren om vindstyrke 8-
9 i E-vagten og om storm med stærk 
frost i P-vagten. Stormen fortsatte til 
den 10., hvor den i F-vagten gik over 
i flyvende storm. Den 8. faldt der i F-
vagten ”en stor sne”, der fortsatte 
natten til den 9. med sne og slud. Den 
10. gik nedbøren over i sne og regn. 
Den 11. var der en forfærdelig vind af 
NV og VNV med voldsom søgang. 
Officererne blev samlet og man ved-
tog at søge til nærmeste havn (som 
var Danzig). Den 12. aftog vinden til 
stiv kuling og senere til vindstyrke 2. 
I D-vagten faldt der sne i en SSØ-
vind, der senere gik i vest. 
 
Den 4. rejste Frederik IV til Hel-
singør fra Skaane. 
 
Den 5. kom et omslag i vejret, hvor-
ved den evindelige regn afløstes af 
frostvejr. 
 
Den 6. frøs det temmelig hårdt. 
Den 7. sneede det, men vejene blev 
mere farbare (s. 268). 
 
Den 11. var vejret slået om og frosten 
afløst af regn, Løddeåen var opsvul-
met (s. 270). 
 
Vejret synes at have været en blan-
ding af kulde og varme i den første 
tredjedel af måneden. Den 12. satte 
en mildning ind, som formentlig har 
holdt måneden ud. Men der mangler 
oplysninger fra sidste halvdel af må-
neden, det var dog (fortsat) mildt og 
regnfuldt efter årsskiftet. 
 
Juleaften: Formentlig intet snedække. 
 
Nytårsaften: Formentlig intet 
snedække. 
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Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 

 
 

VEJRET i 1710 

 

1710. Temperatur 7,7 gr. C. Vinteren var temmelig normal. Foråret og sommeren var lidt under det normale. 
Temperaturen i oktober, november og december var over det normale. Det var tørt i maj-måned og første 
halvdel af juni. Kun i begyndelsen af juni og begyndelsen af august var det varmt sommervejr. Det var 
ligeledes varmt i begyndelsen af september. Det stormede fra den 15. -21. september. November og december 
var uden vinterlige islæt. 

 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec året 
1710 0 -1 2 4 10 13 15 16 13 10 6 4 7,7 

 

Januar 
 
Der foreligger ingen skibsobservatio-
ner. 
 
Ifølge Jens Johansen: Danmark-Nor-
ges Deltagelse i Den store nordiske 
Krig (1935) blev det stærk frost i 
Skåne i slutningen af januar, så veje-
ne blev mere farbare og åer frøs til. 
 
Mansa (1840) var bekendt med, at det 
var hård frost i slutningen af januar. 
 
Ifølge Bidrag til den store nordiske 
Krigs Historie, bd. 2, Felttoget i 
Skaane 1709-10 (1903) s. 281, var 
vejret i begyndelsen af januar stadig 
elendigt. 
 
Den 4. bad man Vorherre om godt 
vejr. 
 
Den 9. afløstes det langvarige regn-
vejr af en frostperiode og vejene blev 
farbare (s.281). 
 
Fra den 9. antog vejret en stadig vin-
terlig karakter (s. 303). 
 

Februar 
 
Der foreligger ingen skibsobservatio-
ner. 
 
Mansa (1840) omtaler blodig regn 
ved Ørsjø i Skåne på et ikke nærmere 
angivet tidspunkt i 1710. 
 
Ifølge Speerschneider havde vinteren 
1709-10 ikke medført is. 
 
Den 8. meldes, at frosten havde til-
lagt floderne (s. 352). 
 
Den 11. var floderne tilfrosne (s. 
352). 
 
I vinteren 1709-10 lagde isforholdene 
ingen hindringer i vejen for søtrans-
port (s. 354). 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til - 1 gr. C. 

 

Marts 
 
Der foreligger kun skibsobservationer 
(ufuldstændige) på Øresund fra den 
23. marts. 
 
Den 2. omtales de skånske jorddiger, 
som frosten havde hærdet (s. 400). 
 
Den 5. kom Frederik IV til Helsing-
borg og rejste igen den 6. 
 
Den 5. lå kun et krigsskib i Sundet - 
vagtskibet ”Frøken Elsken” (s. 460). 
 
Den 8. var vejret afskyeligt, natten til 
den 9. regnede og blæste det, og tem-
peraturen var lav (s. 414). 
 
Natten til den 10. var vejret afskye-
ligt, det blæste og regnede (s. 432). 
 
Ifølge Jens Johansen var der den 10. 
forud for slaget ved Helsingborg 
meget tæt tåge om morgenen. 
 
Efter danskernes totale nederlag den 
10. blev de danske tropper i de føl-
gende dage ved en storstilet evaku-
ering, hvori deltog mange også pri-
vate både, overført fra Skåne til Sjæl-
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Den 23. i slaget ved Torsebro ved 
Fjelkringe var det kl. 15 overskyet 
himmel og begyndt at sne. 
 
Indtil den 26. blev den danske armés 
øverstbefalende Reventlow stående 
ved Ljungbyhed. Sneen, der vedblev 
at falde, besværliggjorde fremryknin-
gen (s. 333). 
 
Den 27. om morgenen var det blevet 
klart vejr, men sneen lå stadig højt og 
marchen gik langsomt (s. 333). 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 0 gr. C.  

land. Øresund må således have været 
sejlbar og vejret uden storm. 
 
Den 26. var det regnvejr om morge-
nen med vind fra NNV og blæsende.  
 
Den 27. og 28. var det stadig blæsen-
de fra NNV og NV.  
 
Den 29. faldt der småregn i en SV-
luftstrømning. Den 30. var vinden 
fortsat i SV. 
 
Den 31. gik vinden først i syd, senere 
i NNV, og om morgenen faldt der 
regn og slud. 
 
Orlogsskibet ”Slesvig” rapporterede 
ved København den 23. om variabel 
vind, den 24. om søndenvind og godt 
vejr, den 28. om variabel vind, den 
30. om SSV-vind og godt vejr, og den 
31. om SSV-vind med regn, senere 
NV-vind. 
 
Orlogsskibet ”Friderich 3tius” obser-
verede natten mellem den 27. og 28. 
smukt vejr. 

 Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 

April 
 
Der foreligger kun skibsobservationer 
(ufuldstændige) på Øresund fra den 
1.-10. april og fra den 17.-30. april. 
 
Vinden var den 1. i NNV. Fra den 2.-
5. var vinden i SØ og øst. Fra den 6.-
8. var vinden i NØ og NNØ. Den 9. 
og 10. gik vinden i NV og NNV. 
 
Ifølge orlogsskibet ”Friderich 3tius” 
var vinden mellem Møn og Skåne 
den 11. i VNV. Den 12. gik vinden 
først i NV, derefter i VSV, hvor den 
holdt sig den 13. og 14. Den 15. gik 
vinden først i VNV senere via NNØ i 
ØSØ, hvor den holdt sig den 16.-18. 
 

 Maj 
 
Der foreligger kun skibsobservationer 
(ufuldstændige) på Øresund. 
 
Nedbørsdøgn (7). Nordenvind 
 (22 %) og vindstille (21 %). 
 
Den 1. og 2. var vinden i SV og vest, 
den 4.-7. var vinden i NØ, fra den 8.-
13. var vinden i syd, den 9. og 10., 
dog i SØ. Den 14. og 15. var vinden i 
NØ, den 16. i NV og derefter i nord 
og NØ til den 23. Den 24. var vinden 
kortvarigt i syd, men gik den 25. i 
NV. Fra den 26.-30. var vinden i nord 
og NV. Den 31. gik vinden i SØ. 
 

Juni 
 
Der foreligger kun skibsobservationer 
(ufuldstændige) på Øresund. 
 
Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (37 %) 
og NV-vind (16 %). 
 
Den 1. var vinden i SSØ, den 2. i SØ, 
den 3. mest stille, den 4. skiftende. 
Den 5. gik vinden i VNV og NV, 
hvor den holdt sig til den 9. Den 10. 
var det stille og fra den 11.-13. var 
vinden i SØ og ØSØ. Den 14. gik 
vinden i SSV senere VNV. Den holdt 
sig derefter i vestlige retninger resten 
af måneden. 
 
Den 6., den 17. og den 26.-27. var det 
stormende. 
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Den 19. gik vinden i syd og senere i 
VNV. Den 20. og 21. var vinden i 
NNV. Den 22. og 23. var vinden i SV. 
Fra den 24.-29. kom vinden fra skif-
tende vestlige retninger. Den 30. gik 
vinden først i SØ senere i nord og 
NV.  
 
Orlogsskibet ”Friderich 3tius” obser-
verede den 1. i D-vagten smukt vejr, 
den 4. og 5. regn-og sludagtigt vejr, 
den 8. i D-vagten koldt vejr, ligeledes 
den 9. i D-vagten. Den 10. observe-
redes smukt vejr i D-vagten. Den 22.  
observeredes koldt vejr i D-vagten, 
den 24. smukt vejr i D- og F-vagten, 
den 25. smukt vejr i F-vagten og den 
26. dejligt vejr i D-vagten. Ved Hel-
singør observeredes storm den 27. i 
F- og E-vagten med sne- og haglby-
ger og hård storm den 28. i D-vagten, 
i F-vagten storm og igen i P-vagten 
alt fra VNV og NV. 

Orlogsskibet ”Friderich 3tius” obser-
verede mellem Møn og Ystad den 11. 
smukt vejr i H-vagten og ligeledes 
den 13. i H-vagten og den 14. i D-
vagten. 

Fregatten ”Lossen” observerede den 
4. en storm ved Castelspynten i E-
vagten, den 6. smukt vejr i E-vagten 
og den 7. SØ stærk blæst og snefog i 
D-vagten. Den 17. observeredes sam-
mesteds smukt vejr i D-vagten. 

Orlogsskibet ”Slesvig” observerede 
den 9. i Køge Bugt NNV stille vind 
og hård frost. 

Der faldt lidt sne den 2. Der faldt 
regn den 4. og den 5. regn og slud. 
Den 7. faldt der lidt sne og den 8. 
megen sne. 

Den 19. begyndte det at småregne og 
den 20. faldt der megen regn. 

Den 21. faldt der hagl og den 22. hagl 
og regn. 

Den 25. faldt der snebyger, den 26. 
sne- og haglbyger. 

Bortset fra stormende vejr den 4. og 
5. var vejret måneden igennem karak-
teriseret ved megen vindstille. 
 
Fra den 6.-22. faldt der ingen nedbør. 
Derefter faldt der kun nedbør om nat-
ten til den 24. 
 
Det typiske vejr synes at have været 
solrigt og tørt med svage vinde fra 
nordlige retninger. Sidst på måneden 
blev det meget varmt. 
 
Orlogskibet ”Oldenborg” rapporterer 
i E-vagten den 29. om hede. I natten 
mellem den 4. og 5. observeredes 
storm og regn på Københavns rhed. 

Orlogsskibet ”Friderich 3tius” obser-
verede den 5. i D og E-vagten storm 
af NØ ved Marstrand. Den 6. obser-
veredes smukt vejr i D- og A-vagten 
ved Fladstrand, ligeledes den 7. i D- 
og A-vagten og den 8. i H- og D-vag-
ten. Den 11. observeredes smukt vejr 
ved Skagen og den 12. i H-, D- og E-
vagten. Den 13. observeredes dejligt 
vejr i A-vagten og den 14. i H-vagten 
samt i D-vagten dejligt sommervejr 
og i F-vagten smukt solskin. Den 15. 
observeredes i A-vagten smukt vejr 
og den 16. hård og frisk kuling. Den 
17. observeredes i E-vagten smukt 
vejr med stille. Den 20. observeredes 
ved Skagen i D-vagten dejligt vejr og 
den 21. i A-vagten regnvejr, ligeledes 
den 22. i H-vagten. Den 25. i A-vag-
ten begyndte det at klare op med maj-
vejr. Den 26. var det i F-vagten smukt 
vejr med klart solskin og stiv kuling 
fra VNV. Den 30. var det i F-vagten 
smukt vejr med nordenvind ved 
Sæby.  

Niels Trosner omtaler den 4. NØ-
storm ved Falster. Ligeledes den 10. 
stor sygdom i København. De, der 
blev syge, lå ikke mere end 2 á 3 
dage, og der døde i Vor Frue Kirke 
sogn 300 mennesker på 1 uge og der 
var også sådan en sygdom i Sverige. 

 
Det var varmt i begyndelsen af måne-
den fra den 1.-4. og igen fra den 10.-
13. I resten af måneden var det køligt. 
Tørken fra maj-måned fortsatte indtil 
den 15. 
 
Ifølge Klingenberg på Mors faldt der 
fra såtid og indtil den 14. juni kun lidt 
eller ingen regn og derefter var det 
også koldt vejr ind imellem. Græs-
væksten var ikke god. 

Orlogsskibet ”Oldenburg” observe-
rede den 2. i F-vagten tordenluft og 
den 3. i F-vagten tordenluft. Den 4.  
observerede orlogsskibet hede i F-
vagten. Endvidere den 12. i F-vagten 
varmt vejr. Den 26. og 27. obser-
verede orlogsskibet i D-vagten hårde 
stormvinde og blæst. 

Orlogsskibet ”Christianus 5tius” ob-
serverede den 26. en ½-storm og den 
27. vindstyrke 8. 

Niels Trosner observerede den 16. på 
Københavns rhed regn- og haglbyger. 

Fregatten ”Windhunden” (”Mynden”) 
observerede den 17. i H-vagten en ½-
storm på Københavns rhed. 

Den 1. i F-vagten observerede or-
logsskibet ”Fridericus 3tius” varmt 
solskin ved Sæby og den 2. i E-vag-
ten smukt og senere dejligt vejr. Den 
6. observerede orlogsskibet storm i 
H-, D- og F-vagten, skrækkelig storm 
i E-vagten og storm i A-vagten. Den 
8. observeredes en storm i D-vagten. 
Den 9. observeredes dejligt vejr i F-
vagten og i D-vagten den 10. smukt 
vejr. Den 11. observeredes smukt vejr 
i F-vagten og den 13. i H-vagten. Den 
27. observerede orlogsskibet ved 
Sandvig hård kuling i E-vagten, den 
28. smukt vejr i E-vagten, den 29. 
smukt vejr i E-vagten og den 30. 
smukt vejr i D-vagten.  

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 13 gr. C. 
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Den 28. faldt der hagl og regn, den 
30. faldt der først regn senere sne og 
slud. 

Det var stormende den 3. og 4., og 
den 27. og 28. 

I hele måneden synes temperaturen at 
have været under det normale med 
mere marts-agtigt end maj-agtigt vejr, 
særligt koldt synes perioden fra 9.-18. 
at have været. Kun den 4. og den 19.-
20. synes der at have været nogle 
kortvarige fremstød af mildere luft på 
forsiden af fronter med nedbør i form 
af regn. På bagsiden af disse fronter 
trængte atter koldere luft frem. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

Den 11. var der 700 syge på Kvæst-
huset og mange døde hver dag. 

Den 25. omtalte han ved Stevns, at 
der var et rygte om, at der døde 
mangfoldig mange mennesker der på 
landet, og at agrene med rug og korn 
stod så dejligt som de ikke havde 
gjort i mange år. 

Den 31. omtaler han, at det var østen-
vind ved Møn. 

Temperaturmæssigt synes måneden at 
have været præget af højtryksvejr 
med svage nordlige vinde. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 

 

Juli 
 
Der foreligger kun skibsobservationer 
(ufuldstændige) på Øresund. 
 
Den 1. var vinden i NV. Fra den 2.-
11. var vinden i SV, syd og SSV. Den 
12. gik vinden kortvarigt i øst. Fra 
den 13.-22. var vinden i vest og NV. 
Den 23. og 24. var vinden i SSV. I 
resten af måneden vekslede vinden 
mellem syd og øst, indtil den den 31. 
gik i øst og siden i NØ. 
 
Det var stormende ved Bornholm den 
13. og den 20. og igen fra den 26.-28. 
 
Der var mange nedbørsdage. Det var 
tordenvejr ved Bornholm den 9.,10. 
og 11. Nord for Bornholm var det om 
aftenen den 25. blikstille med lynild 
og styrtregn.  
 
Ved Bornholm observeredes en del 
smukt vejr fra den 14.-19. og fra den 
22.-26. 
 
Orlogsskibet ”Fridericus Tertius” ob-
serverede ved Bornholm den 2. i H-
vagten smukt vejr, den 4. regn i D-
vagten, den 6. regn i P-vagten, den 9.  
smukt vejr i D-vagten og tyk regn og 
lynen i A-vagten, den 10. smukt vejr i 

August 
 
Der foreligger kun skibsobservationer 
(ufuldstændige) på Øresund fra den 
1.-15. august og fra den 21.-31. au-
gust. 
 
Den 1. var vinden i ØNØ, hvor den 
holdt sig til den 7. Derefter gik vin-
den i NV og NNV. Den 12. gik vin-
den i vest, fra den 16. i SSV og SV, 
hvor den holdt sig indtil den 20. Den 
21. og 22. var vinden i NØ og SØ. 
Den 23. og 24. var vinden i VSV. 
Fra den 25.-27. var vinden i øst og 
ØSØ. Den 28. og 29. var vinden i 
SSV og den 30. og 31. i VNV. 
 
Natten til den 16. var det storm og 
ligeledes den 19. 
 
Det var tørvejr frem til den 12., det 
var regnfuldt fra den 13.-21. og fra 
den 27.-31. 
 
Det var tordenvejr den 5. henunder 
aften, og om formiddagen og efter-
middagen den 27., hvor orlogsskibet 
”Friderich 3tius” ved Stevns observe-
rede stærkt tordenvejr. Den 21. obser-
verede orlogsskibet ligeledes ved 
Stevns hårde regnbyger. 

September 
 

Der foreligger kun skibsobservationer 
(ufuldstændige) på Øresund fra den 
1.-8. september og fra den 10.-27. 
september. 
 
Den 1. var vinden i vest, den 2. og 3. 
var vinden i syd. Den 4. og 5. var 
vinden i VNV, den 6. var vinden på 
ny i syd. Den 7. var vinden i SSØ. 
Den 8. gik vinden i NV, hvor den 
holdt sig til den 10. Fra den 11.-17. 
var vinden i vest og SV. Den 18. gik 
vinden kortvarigt i NV og NNV, men 
derefter i VSV. Den 23. og 24. var 
vinden i NV. Fra den 25.-29. var vin-
den i vest, VSV og SV. Den 30. var 
vinden først i VSV, men gik derefter i 
NV og endte i ØNØ. 
 
Fra den 15.-20. var det stormende ved 
Bornholm, det var formentligt ikke så 
stormende på Øresund. Til gengæld 
stormede det også ved Dragør den 21. 
 
Om aftenen den 7. var det et stærkt 
tordenvejr. Fra den 12. blev vejret 
meget regnfuldt frem til den 23., der-
efter blev det formentligt tørrere i 
luften.  
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H-vagten, og i P- og A-vagten regn-
byger, torden og lynen. Den 11. ob-
serveredes i D- og F-vagten regn og i 
A-vagten torden og lynen, den 12. 
regn i D-vagten, den 13. en ½ storm 
med regn i D-vagten, den 14. smukt 
vejr i P-vagten og den 15. smukt vejr 
i H-vagten. Den 17. observeredes i 
D-vagten smukt vejr, den 18. i H-
vagten dejligt vejr, den 19. i H-, P- og 
A-vagten smukt vejr, den 20. i D-
vagten en ½-storm og i P-vagten en 
regnbyge. Den 21. observeredes i E-
vagten koldt sludet vejr og i A-vagten 
kold gennemtrængende luft med 
VNV-blæst, den 22. smukt vejr i E-, 
P- og A-vagten og ligeledes den 23. i 
D-vagten. Den 24. observeredes i D-
vagten lidt regnbyger og i E-og P-
vagten smukt vejr. Den 25. observe-
redes nord for Bornholm dødstille 
med lynild og styrtregn, efter at vin-
den dagen igennem havde været i syd 
og ØSØ, den 26. i D-vagten smukt 
vejr. Den 27. blæste i E-vagten en 
storm fra SV, den 28. var det smukt 
vejr i D-vagten. Den 30. var det ved 
Gudhjem smukt vejr i H-vagten og i 
P-vagten drejede vinden i SSØ med 
regnagtig luft. Den 31. gik vinden i 
SØ og ØSØ. 

Orlogsskibet ”Christianus 5 tius” 
observerede på Københavns rhed den 
7. smukt vejr og ligeledes den 9. Den 
10. observeredes regnagtigt vejr, den 
11. smukt vejr og den 12. i D-vagten 
variabel vind med regnvejr. 

Orlogsskibet ”Slesvig” på Køben-
havns Rhed observerede den 27. en 
storm.  

Fregatten ”Lossen” observerede ved 
Dragør den 26. i E-vagten, at fregat-
ten begyndte at drive noget, i P-vag-
ten stærk blæst og i A-vagten hård 
blæst. Den 27. observeredes i H-
vagten en ½-storm og i D-, F-, E- og 
P-vagten storm. Den 28. observere-
des i P-vagten vindstyrke 8 og i A-
vagten en storm. 

 
Fregatten ”Packan” på Kongedybet 
observerede den 5. i P-vagten tor-
denbyger og den 7. i E-vagten varmt 
solskin. Ligeledes varmt solskin den 
8. i E-vagten ved Kastelspynten. Af 
fregattens journal ved Helsingør ind-
trådte vejrskiftet den 14. 

Orlogsskibet ”Friderich Tertius” ved 
Bornholm observerede den 1. i A-
vagten dejligt vejr, den 3. i D-vagten 
smukt vejr, den 5. i E-vagten dejligt 
vejr, den 7. i E-vagten ved Stevns 
dejligt vejr og i A-vagten smukt vejr. 
Orlogsskibet observerede ved Stevns 
den 8. i H-vagten dejligt vejr og den 
9. smukt vejr i H-, D- og A-vagten og 
dejligt vejr i E-vagten. Den 10. obser-
veredes smukt vejr i D- og F-vagten. 
Den 11. observeredes dejligt vejr i D- 
og F-vagten. Den 17. observeredes 
ved Stevns i H-vagten en storm og i 
P- og A-vagten smukt vejr. Den 18. 
observeredes i A-vagten smukt vejr. 
Den 19. observeredes i P-vagten en 
½-storm og i A-vagten en storm. Den 
20. observeredes i P-vagten smukt 
vejr, ligeledes den 23. i H- og D-vag-
ten. Den 25. observeredes smukt vejr 
i D-vagten. Den 27. observeredes i F-
vagten stærkt tordenvejr. Den 28. ob-
serveredes i E-vagten smukt vejr og 
ligeledes den 29. i H-vagten før dags-
regn. 

Den orientalske byldepest holdt sit 
indtog i Sverige i august 1710 (s. 71). 
Værst raserede den i Stockholm, hvor 
den skal have bortrevet 20.000 men-
nesker. Den tog også hårdt fat i det 
sydlige Sverige, særlig i Blekinge an-
rettede den frygtelige ødelæggelser, 
men også Skåne blev en del medta-
gen. Her holdt den sig sporadisk til 
ind i 1713, mens Stockholm allerede i 
februar 1711 var pestfri, i alt menes 
100.000 mennesker at være sygdom-
mens ofre (s. 71). Sygdommen havde 
hærget de svenske østersøprovinser 
på det grusomste. Regeringen måtte i 
september 1710 fortrække fra 
Stockholm. Medio marts 1712 var 
pesten fuldstændigt ophørt i Køben-

Orlogsskibet ”Friderich Tertius” ved 
Køge Bugt observerede den 1. smukt 
vejr i H-, D- og F-vagten og igen i P-
vagten. Den 2. observeredes smukt 
vejr i F-vagten. Den 10. observere-
des dejligt vejr i H-vagten. Den 15. 
observeredes ved Bornholm i F- og 
A-vagten en storm og ligeledes 
stormvejr den 16. i H- og D-vagten. 
Den 18. observerede orlogsskibet 
sammesteds i A-vagten en storm og 
den 19. i H-vagten en ½-storm og i P- 
og A-vagten stormende vejr. Den 20. 
observerede skibet stormende vejr i 
H-vagten og en storm i D-vagten. 
Ligeledes den 21. i D-vagten stor-
mende vejr. Den 22. og 23.  observe-
redes haglbyger. Den 27. observere-
des ved Christiansø smukt vejr i H- 
og E-vagten. Den 30. observeredes 
ved Hammershus smukt vejr i H- og 
D-vagten. 

Fregatten ”Lossen” observerede den 
22. storm ved Dragør i E-vagten. 

Den 14. om morgenen lettede den 
store danske flåde anker og stod for 
SV- bidevind ud af Køge Bugt (s. 
110). Den 15. melder ”Elephanten” 
om hårdt vejr med mørk luft, VSV-
storm og tykning (s. 110). Den 18., 
19. og 20. vedvarede stormen, 
derefter blev vejret roligere og det 
faldt i med regn (s. 111). Der omtales 
”den voldsomme storm, der udbrød 
den 15. og holdt ved i samfulde 5 
dage” (s. 111).  
 
Vejret synes at have ganske varmt 
indtil tordenvejret den 7. Fra den 12.-
23. synes temperaturen at have været 
under det normale, derefter blev det 
lunere. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 13 gr. C.  
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Niels Trosner observerede den 21. 
ved Jasmund, at det blæste en storm 
fra vest. Den 23. gik vinden tidligt 
om morgenen i SØ. Den 26. oplyser 
han, at mange er syge på orlogsski-
bene. Den 28. ved Bornholm klarede 
vejret op. 

Klingenberg på Mors omtaler, at 
sommeren var temmelig kold og blæ-
sende indtil begyndelsen af hundeda-
gene. Derefter blev det rigtigt varmt. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 

havn (s. 179). Bogen omtaler i øvrigt 
voldsomt regnvejr i de første septem-
berdage i 1711 (s. 354). 

Stærk nordlig storm den 16. ved An-
holt (s. 94) i ”Bidrag til den store nor-
diske Krigs Historie”, Bd. 3 (1906). 

Det synes at have været varmt, solrigt 
og tørt sommervejr i den første 
tredjedel af måneden, derefter blev 
vejret ustadigt og regnfuldt og fra den 
16.-19. stærkt blæsende. 
 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 16 gr. C. 

Oktober 
 
Der foreligger kun skibsobservationer 
(ufuldstændige) på Øresund fra den 
22.-31.oktober. 
 
Orlogsskibet ”Friderich 3tius” i Køge 
bugt, ved Møn og ved Ystad observe-
rede den 1. NØ-vind, den 2. SSØ-
vind, den 3. syd og SØ-vind. Den 4. 
var vinden først i SØ derefter i SSØ. 
Fra den 5.-9. forblev vinden i SSØ og 
SØ. Den 10. gik vinden i SV, hvor 
den holdt sig den 11. Den 12. og 13. 
var vinden i NNV og NV. Den 14. gik 
vinden i SV, hvor den holdt sig til den 
18. Den 19. var vinden i NV. Fra den 
20.-22. var vinden i SSV og VSV. 

På Øresund observeredes den 24. NØ 
og NV-vind. Den 25. var vinden i SV 
og vest. Den 26. gik vinden i ØSØ 
indtil den 29. Den 30. og 31. var vin-
den i NØ. 

Det var blæsende i Køge Bugt, ved 
Møn og Ystad fra den 2.-5. Den 15. 
blæste der sammesteds i E-vagten en 
½-storm. Den 20. var det i F-vagten 
stormende vejr. Natten mellem den 
21. og 22. observeredes storm. 

Der synes at have været en længere 
periode med tørvejr fra sidste uge i 
september til den 9. oktober. Den 10. 
begyndte det at regne lidt og den 11. i 
A-vagten observeredes styrtende 
regn. Derefter faldt kun lidt regn frem 

November 
 

Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn 
(14). Søndenvind (32 %) og SØ-vind 
(24 %). 
 
Den 1. og 2. var vinden i SØ. Fra den 
3.-5. var vinden i SSØ, den 6. var 
vinden i SSV. Den 7. var vinden i NV. 
Den 8. og 9. var vinden i ØNØ. Fra 
den 10.-12. var vinden i SØ. Den 13. 
var vinden i vest. Den 14.-17. var 
vinden i syd. Fra den 18.-21. var vin-
den i SV. Den 22. gik vinden i vest. 
Den 23.-25. var vinden i SØ. Den 26. 
og 27. var det vindstille. Fra den 28.-
30. var vinden i SV og SSV. 
 
Det blæste storm den 1. og 2. Den 
17.- 19. blæste det igen storm. Det 
var blæsende fra den 22.- 24., der-
efter blev det stille. Det var også 
stille fra den 11.-15. 
 
Det var regnfuldt fra den 11.-20. og 
fra den 25.-30. Nedbøren faldt som 
regn, den 20. dog også som slud.  
 
Fregatten ”Hejren” observerede ved 
Kastelspynten storm den 1. i P- og A-
vagten og den 2. i H-, D-, F-, E- og 
P-vagten.  

Fregatten observerede den 17. i E-
vagten en ½-storm, og i P- og A-vag-
ten en storm. Samme skib observere-

December 
 

Der foreligger kun skibsobservationer 
på Øresund fra den 1.-15. december 
og den 19. december samt skibsob-
servationer (ufuldstændige) fra Øre-
sund fra den 20.- 23. december. 
 
Den 1.-5. var vinden i SV og vest. 
Den 6. var vinden i VNV. Fra den 7.-
10. var vinden i SV og SSV. Fra den 
11.-13. var vinden i SØ. Fra den 14.-
18. var vinden i SV og VSV. Den 19. 
var vinden i VNV. Fra den 20.-24. var 
vinden i VSV og SV. 
 
Fra den 25. var vinden ved Bornholm 
i VSV, SSV og SV til årets udgang. 
 
Det var storm på Øresund den 4.-7. 
og den 14. 
 
Det var storm fra den 16.-19. nord for 
Bornholm. Det var storm sammesteds 
fra den 21.-23., den 21. endda med 
flyvende storm. Ved Helsingør obser-
veredes ligeledes storm den 21. 
 
Der var mindst 21 døgn med nedbør 
jævnt fordelt henover måneden. Ned-
børen faldt udelukkende som regn, 
dog faldt der lidt hagl den 6. og lidt 
slud blandet med regn den 21. 
 
Fregatten ”Hejren” ved Refshaleøen 
observerede storm den 4. i A-vagten, 
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til den 27. I de sidste dage af måne-
den faldt der lidt småregn. 

Orlogsskibet ”Friderich Tertius” ob-
serverede, at orlogsskibet ”Danne-
brog” sprang i luften i Køge Bugt den 
4. ved 14-tiden. 

Ifølge ”Bidrag til den store nordiske 
Krigs Historie”, Bd. 3 (1906) s. 118 
var vinden den 4. i ØSØ. Efter at or-
logsskibet ”Dannebrog” brændte 
kl.15,30 voksede kulingen til en ½-
storm.  

Fregatten ”Lossen” meldte i E-vagten 
3 glas ude (JER: dvs. kl. 13,30), at 
der blæste en ½-storm af SØ (s. 121). 

Den 5. blæste fortsat en SØ-vind med 
stiv kuling. 

Den 8. gik vinden fra SSØ til ØSØ, 
hvorefter det næsten blev vindstille 
(s. 123). 

Niels Trosner oplyser, at det den 4. 
kulte hårdt af SØ. 

Orlogsskibet ”Elephanten” observe-
rede, at den 5. kl. 10 brændte det 
svenske admiralskib, der stod på 
grund. 

Orlogsskibet ”Friderich 3tius” obser-
verede den 15. i E-vagten ”en halv 
storm” og den 20. i F-vagten ”stor-
mende vejr”. Endvidere den 21. i A-
vagten ”blæsende storm” og den 22. i 
H-vagten ”stormende vejr”. 

Orlogsskibet ”Oldenborg” observe-
rede den 24. oktober ved København 
i D- og F-vagten ”vinterluft”. 

Orlogsskibet ”Nellebladet” observe-
rede den 23. ved Dragør, at i det 2. 
glas i D-vagten ”så vi forfærdelige 
stjerneskud”. 

Indtil den 23. kom vinden overvejen-
de fra SSØ, fra den 24. gik vinden 
mere i ØSØ og senere NØ og der ob-
serveredes ”vinterluft”. 
 

de den 18. i E- og P-vagten en ½-
storm, og i A- vagten en storm, lige-
ledes den 19. i H-, D- og F-vagten en 
storm. 

Fregatten ”Lossen” ved København 
observerede den 17. i A-vagten en ½-
storm, ligeledes den 18. en ½-storm i 
H-, D- og A-vagten og den 19. i H-
vagten. 

Orlogsskibet ”Oldenborg” observe-
rede ved Middelgrunden den 1. stor-
mende vejr i P-vagten, og den 8. på 
Øresund en ½-storm i P-vagten. Lige-
ledes den 18. i E-vagten en ½-storm. 

Orlogsskibet ”Havfruen” observerede 
ved København den 18. storm i E-
vagten. 

Ifølge Klingenberg på Mors var 
efterår og vinter gode uden megen 
frost frem til nytår. Rimtåge og rim-
frost satte ind henimod jul. 

Det var mildt for årstiden måneden 
igennem. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 

den 5. i H-, D-, F- og E-vagten, den 
6. i F-vagten, den 7. i D-vagten og 
den 14. i A-vagten. 

Fregatten ”Hejren” ved Falsterbo 
observerede en ½-storm den 16. i A-
vagten og storm den 17. sammesteds 
i H- og D-vagten, og en ½-storm 
sammesteds den 18. i H-vagten. Den 
19. observerede fregatten storm i D-
vagten ved Hammershus. Den 21.  
observerede fregatten ved Gudhjem 
en ½-storm i A-vagten, storm i D-
vagten og flyvende storm i F-, E- og 
A-vagten. Den 22. observerede fre-
gatten sammesteds storm i H-, P- og 
A-vagten og en ½-storm i D- og E-
vagten. Den 23. observerede fregat-
ten sammesteds en ½-storm i E-, P- 
og A-vagten. 

Snauen ”Macrellen” ved Helsingør 
observerede storm i D-, F- og E-vag-
ten den 21. De fleste skibe drev, et 
hollandsk skib drev over mod Skåne 
og strandede ½ mil nord for Hel-
singborg. Snauen observerede vind-
styrke 8 om dagen den 24. ved Hel-
singør.  

Juleaften: Ved Bornholm var det 
regnvejr og noget blæsende fra VSV. 
Intet snelandskab. 
 
Nytårsaften: Ved Bornholm var det 
regnvejr og blæsende fra VSV. Intet 
snelandskab. 
 
Vinden kom gennemgående fra vest 
måneden igennem. Måneden var 
meget stormende og regnfuld. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 
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Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 

 
 

VEJRET i 1711 
 

1711. Temperatur 8,3 gr. C. Varmt år. Det var isvinter med stærk kulde i februar. Isen gik bort midt i 
marts. Juni var i top 3 blandt de varmeste sammen med 1783 og 1889. Hedebølgen kulminerede i 
slutningen af juni og igen i slutningen af juli. 

Januar 
 

Skydække dag (3,6). 
Nedbørsdøgn (7). 
Vestenvind (26 %). 
Østenvind (23 %). 

 
Den 1. var vinden i VSV, den 
2. gik vinden i NØ. Fra den 3.- 
13. var vinden vedholdende i ØSØ. 
Den 14. gik vinden i vest og SV. Fra 
den 16.-19. var vinden i VNV. Den 
20. og 21. gik vinden i nord og NØ. 
Fra den 22.-27. var vinden i NV. Fra 
den 28.-31. var vinden i NØ. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 
6. og den 20. Den 27. blæste det 
med vindstyrke 8. 

 
Der faldt kun lidt nedbør. Den 
6. faldt der først sne senere regn. 
Den 7. faldt der lidt regn. Den 14., 
15. og 16. faldt der regn. Derefter 
fulgte en længere periode uden 
nedbør, indtil der faldt sne den 27. 
og 28. 

 
Ifølge fregatten ”Lossen” på Køben-
havns rhed var det nattefrost natten til 
den 6. Det var endvidere dagsfrost den 
28. og stærk frost natten til den 29. 
Den 29. var det stærk frost om dagen 
og stærk frost natten til den 30. Om 
dagen den 30. var det hård frost. Om 
natten til den 31. var det stærk frost og 
den 31. hård dagsfrost. 

 

Februar 
 

Skydække dag (4,4). 
Nedbørsdøgn (9). 
Østenvind (25 %). 
NØ-vind (17 %). 

 
Vinden var i ØNØ frem til den 
12. Fra den 13.-16. var vinden i VNV 
og VSV. Den 17. gik vinden i NØ. 
Fra den 18.-23. var vinden i SSØ og 
ØSØ. Fra den 24.-26. var vinden i 
VNV. Den 27. og 28. var vinden i SV. 

 
Det blæste storm den 1., 15. og 
16. Det blæste med vindstyrke 9 den 
20. og 21. Det blæste med vindstyr-
ke 8 den 22. 

 
Nedbøren faldt kun som sne. Det 
sneede således den 2., 8., 9., 11., 
14., 15., 16., 23. og 28. 

 
Ifølge fregatten ”Lossen” på Kø-
benhavns rhed var der nattefrost 
natten til den 2., 3. (med stærk frost 
om morgenen), 4. (med temmelig 
hård frost), 5. (med hård frost om 
morgenen), 6. og 7. med dagsfrost, 8. 
med dagsfrost, 9. med dagsfrost og 
stærk kulde, den 10. med dagsfrost, 
den 11. (med stærk nattefrost) og stærk 
dagsfrost. Det var endvidere nattefrost 
natten til den 12., 13., 14. med 
dagsfrost, 15., 16. (hård nattefrost 
efterfulgt af dagsfrost). 17., 18., 19. 
(efterfulgt af dagsfrost). Det var 
dagsfrost den 20. Om morgenen den 

Marts 
 
Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-21. og fra den 27.-31. marts. 
 
Vinden var i VSV og VNV den 
1. Fra den 2.-4. var vinden i SV. Den 5. 
var vinden i SV og SØ. Fra den 6.-8. 
var vinden i VSV og VNV. Den 9. og 
10. var vinden i NØ og nord. Fra den 
11.-14. var vinden i SV. Den 15. og 16. 
var vinden i øst og SØ. Den 17. gik 
vinden i SV. Den 18. og 19. var vinden 
i  NV. Den 20. og 21. var vinden i syd 
og SV. Den 27. var vinden i NØ, den 
28. var vinden i NV. Fra den 29.-31. 
var vinden først i SV senere i SØ. 
 
Ifølge fregatten ”Mynden” på Kø-
benhavns rhed var vinden fra den 
23.-26. i ØNØ og NØ. 
 
Det blæste storm den 6., 13. og 
30. Det blæste med vindstyrke 8 den 
9., 10., 12. og 23. 
 
Nedbøren faldt som slud og regn den 
1., som regn den 2., som sne den 3. og 
5., som slud og regn den 6. og 7., som 
sne den 8. og 11. Herefter faldt ned-
børen som regn den 12., 13., 14., 17., 
20. (stærk regn) og den 21. 
 
Ifølge fregatten ”Mynden” på Kø-
benhavns rhed faldt der sne den 23. 
I resten af måneden holdt det tør-
vejr. 
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Ifølge fregatten ”Hejren” på Køben-
havns rhed tog det om morgenen den 
8. til med at fryse. Den 9. var det 
dagsfrost, den 10. rimfrost om mor-
genen, derefter dagsfrost. Om aftenen 
den 10. var det rimfrost. Den 13. og 
14. var det rimfrost om morgenen. 
Natten til den 22. tog det på ny til at 
fryse med rimfrost. Det var på ny 
rimfrost om aftenen den 22. Natten til 
den 23. slog det om til tø. 
 
Ifølge fregatten ”Lossen” på Kø-
benhavns rhed lå der den 29. om 
eftermiddagen ”kraf”is indenfor 
Toldboden og om morgenen den 
30. kunne man gå på isen fra Told-
boden til Rheden. Den 31. om mor-
genen kunne man gå på isen fra 
fregatten til Toldboden. 
 
Ifølge Klingenberg på Mors var det 
frost i de første 14 dage, men der faldt 
næppe sne. Derefter blev det tøvejr 
indtil den 28., hvor det begyndte at 
fryse hårdt. 
 

Ifølge Speerschneider beordredes et 
fartøj at krydse ved Hven den 9., og 
den 13. og 23. sendtes skibe til 
Jylland og Norge. 
 
Frosten var moderat indtil den 28., 
hvor det satte ind med meget stærk 
frost. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -1 gr. C. 

 21. var det hård kulde og frost. Det var 
nattefrost natten til den 22., 23., 24., 
25. og 26. Om eftermiddagen den 
26. blev det ”lindt” vejr. Og natten 
til den 27. var det kun jævn frost. 
Natten til den 28. var det på ny frost. 
Om formiddagen den 28. slog vejret 
om til tø. 
 
Den 3. lettede fregatten ”Lossen” sit 
anker i isen og isede ind mod Told-
boden. Den 4. kom fregatten igennem 
Bommen til inden for Sct. Annæ Bro. 
Den 5. lå fregatten ved Kvæsthuset. 
Den 6. blev skibe iset ind til Chri-
stianshavn. Den 11. lå isen over til 
Skåne, så man intet klart vand kunne 
se. Den 16. drev isen bort uden for 
Toldboden. Den 17. blev isen løs og 
fregatten kom til at ligge i klart vand, 
da den lå i den hårde nordenstrøm. 
 
Ifølge Klingenberg på Mors sneede 
det kraftigt den 8.-10. Den strenge 
frost fortsatte indtil den 21., hvor det 
begyndte at tø vekslende med nat-
tefrost. 
 
Ifølge Speerschneider kom der først i 
februar skibe tilbage til København 
og den 27. forliste en snau ved An-
holt. 
 
Det var frost i hele måneden bortset fra 
den 27. Det var nærmest ekstrem koldt 
fra den 5.- 21., derefter blev frosten 
mere moderat. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til - 4 gr. C. 

 
Ifølge orlogsskibet ”Island” på 
Københavns rhed faldt der slud den 
24. 
 
Ifølge fregatten ”Lossen” på Køben-
havns rhed var det nattefrost natten 
til den 8. og 9., og dagsfrost den 9. 
Natten til den 10. var det hård frost 
og den 10. var det hård dagsfrost. 
Natten til den 11. var det hård frost. 
Den 11. og 12. blev det ”lindt” vejr. 
Den 10. sad 5 hollændere fast i isen 
og 1 danziger kom på grunden. Den 
12. lå isen og drev frem og tilbage 
med strømmen. Den 13.-15. drev 
isen nordpå med strømmen og vin-
den. 
 
Ifølge fregatten ”Lossen” ved Samsø 
var vinden om eftermiddagen den 23. 
i ØNØ med storm og det så ud til 
meget slemt vejr. Om natten til den 
24. fortsatte stormen nu fra NØ med 
skarp frost og snevejr. Det var øs-
tenstorm om morgenen den 24. med 
snevejr og skarp frost. Stormen fort-
satte hele den 24. med frost og snevejr. 
Den 25. begyndte stormen at løje af, 
fortsat med frost. Natten til den 26. var 
det stærk, senere hård frost. Den 26. 
var det dagsfrost med ØNØ-vind. Den 
27. var det ligeledes dagsfrost. Om 
aftenen den 30. blæste det storm fra 
SSØ med sne. Den 31. gik nedbøren 
over i regn. 
 
Ifølge fregatten ”Mynden” på Kø-
benhavns rhed var det frost hver mor-
gen fra den 24.-28. 
 
Ifølge fregatten”Hejren” ved Lille 
Æblevig ved Nordfalster blæste det 
den 23. med vindstyrke 9 og der faldt 
hagl, sne og slud. Den 24. stormede 
det og om aftenen gik stormen over i 
flyvende storm med slud og sne. Nat-
ten til den 25. var det frost og den 25. 
stormede det fra ØNØ. Om morgenen 
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den 26. var der fortsat frost. Natten til 
den 28. faldt der lidt sne. 
 
Ifølge Klingenberg på Mors begyndte 
det på ny med streng frost den 6. 
sammen med en stor mængde sne. 
Den 11. begyndte det atter at tø. 
 

Temperaturen var under det normale 
i 1. tredjedel af måneden, derefter 
væsentligt over det normale frem til 
den 22., hvorefter et vintervejr satte 
ind i nogle dage. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 
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April 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.,4.,11.-14., 16.,22.-25. og 28.-30. 
april. 

 
Den 1. og 2. var vinden i VSV og SSV. 
Den 4. og 5. var vinden i SSØ. 

 
Den 10. var vinden ifølge fregatten 
”Høyenhald” på Københavns rhed i SSØ. 
Fra den 11.-15. var vinden i SV. Den 18. 
gik vinden i ØSØ, fra den 20.-22. i øst. 
Den 23. var vinden i NØ, den 24. i SSØ. 
Den 25. var vinden først i nord senere i 
VSV. Den 26. og 27. var vinden i SØ, 
den 28. og 29. i nord og NØ. Den 30. var 
vinden i øst. 
 
Orlogsskibet ”Beskærmeren” på 
Københavns rhed rapporterer om 
vindstyrke 8 den 14. og 15. 

 
Der faldt regn den 1. og 2. Der faldt 
ligeledes regn den 12. og 13.  
 
Ifølge orlogsskibet ”Elephanten” ved 
Bommen faldt der regn den 15., 18. og 
19. Der faldt ligeledes regn den 22., 
23., 24. (stærk regn), 25., 26., og 27. 

 
Det var tordenvejr om morgenen den 30. 
med stærk regn. 

 
Den 1. skriver Niels Trosner ved 
København, at der er et rygte om, at 
”Blåhejren” er forlist i isen. (JER: Dette 
rygte viste sig at være falsk, skibet var 
iset inde i begyndelsen af februar ved 
Falster, men kom senere fri af isen). 

 
Den 30. skriver Niels Trosner ved 
København, at i dag tidlig og i nat 
blæste en storm af en østlig vind med 
pladskregn, haglbyger, torden og lynild. 

 
Temperaturen synes at have været 

Maj 
 

Skydække dag (4,0). 
Nedbørsdøgn (14). 
 Østenvind (23 %). 
Søndenvind (19 %). 

 
Den 1. og 2. var vinden i øst og 
ØNØ. Den 3. var vinden i nord. Den 
4. og 5. var vinden i vest. Fra den 6.-
9. var vinden i NØ. Den 10. gik vin-
den i øst og den 11. og 12. var vinden 
i SSØ. Den 13. og 14. var vinden i 
nord. Fra den 16.-20. var vinden i 
ØSØ og SSØ. Den 21. og 22. var 
vinden i syd. Den 23. var vinden i 
NV. Fra den 24.-26. var vinden i 
SSØ. Den 27. og 28. var vinden i 
ØNØ og NNØ. Fra den 29.-31. var 
vinden skiftende, dog mest sydlig. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
1. og 2. 

 
Der var mange regndage fra den 1.-
11. I resten af måneden regnede det 
stort set kun i forbindelse med tor-
denvejr. 
 
Det tordnede den 20. henunder aften, 
den 21. om aftenen og natten til den 
22. 

 
Niels Trosner oplyser den 13., at der 
skete 2 pludselige dødsfald i Køben-
havn, og den 15., at der var så stor 
sygdom i Helsingør, at hver anden 
døde. 

 
Måneden startede noget kølig, men i 
2. halvdel blev det varmt og fra den 
20. sommerligt. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 11 gr. C. 
 
 

Juni 
 
Skydække dag (1,8). 
Nedbørsdøgn (7). 
Nordenvind (19 %). 
Vindstille (18 %). 
 
Den 1. og 2. var vinden i SØ. Fra den 
3.-9. var vinden i NV. Fra den 11.-17. 
var det vindstille og skiftende vind. 
Den 18. og 19. var vinden i SSØ. Fra 
den 20.-23. var vinden i NV. Den 24. 
var vinden i NØ. Fra den 25. og måne-
den ud var vinden i SØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 
22. 
 
Der faldt regn den 3.-5., 13., 27., 29. og 
30. 
 
Nedbøren faldt i forbindelse med tor-
denvejr, den 3. om formiddagen, den 
13. om eftermiddagen og den 30. om 
eftermiddagen og aftenen. Fra den 
14.-26. var det tørvejr. 
 
Det var skyfrit den 1. og 2., fra den 
7.-21. (bortset fra tordenbygen den 
13.) og fra den 23.- 25. 
 
Orlogsskibet ”Prins Carl” på Køben-
havns rhed oplyser, at en jolle kuld-
sejlede i den stærke blæst den 22. 
 
Niels Trosner oplyser den 1., at pesten 
grasserer i Helsingør. Den 14. oplyser 
han, at der dør mangfoldige folk i Kø-
benhavn, og at dem, der bliver syge, 
føres over til Saltholm. Man mener, at 
det er pest. Den 16. oplyser han, at hele 
den danske hær ligger i lejr uden for 
København, så at marken er ganske 
snehvid af telte. Den 18. oplyser han, at 
det drejede sig om 6.000 mand. Den 23. 
oplyste han, at der er en stor sygdom i 
København. I denne uge døde 9 men-
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jævnt stigende henover måneden. 
 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Juli 

 
Skydække dag (4,4). 
Nedbørsdøgn (11). 
Vestenvind (23 %). 
Søndenvind (20%). 
 
Vinden var i VNV den 1.-3. Den 4.-6. 
var vinden i VSV. Den 8. var vin-den i 
SØ. Den 9.-11. var vinden i SV. Den 12. 
var vinden i NØ. Fra den 14.-20. var 
vinden i SSV, senere i SSØ og syd. Fra 
den 21. var vinden i NV, den 17. og 28. i 
nord. Fra den 29.-31. var vinden østlig 
og stille. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 15. og 
med vindstyrke 8 den 7. 
 
Der var mange dage med regn fra den 1.-
7. og fra den 11.-18. I resten af måneden 
holdt det tørt bortset fra det stærke 
tordenvejr den 28. om aftenen.  

 
Det var endvidere tordenvejr nat-ten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

August 
 

Skydække dag (4,5). 
Nedbørsdøgn (12). 
Østenvind (23 %). 
Nordenvind (15 %). 

 
Vinden var i øst den 1. og 2. Den 3. 
og 4. var vinden stille og i SSØ. Den 
5. var vinden i NØ. Den 6. var vin-
den i SV og SØ. Fra den 7.-11. var 
vinden i NV. Fra den 12.-16. var 
vinden i SV. Fra den 17.-25. var vin- 
den først i NV senere i NØ. Den 26. 
gik vinden i SV, den 27. og 28. i syd. 
Fra den 29.-31. var vinden i ØSØ. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
14. og 22. 

 
Der var mange dage med regn fra 
den 4.-14. Derefter var det tørvejr fra 
den 15.-20. og fra den 23.-30. Den 
31. faldt der megen regn om efter-
middagen. 

nesker i samme hus og dørene blev 
fastspiket. I mange andre huse dør folk 
hastigt, og man mener, at det dog ikke 
er pesten, men at det er en sådan syg-
dom, som er i Helsingør. 
 
Lauritz Axelson i Vesterbølle sogn 
beretter, at i denne sommer grasserede 
pesten stærkt, først i Helsingør og siden 
i København og bortrykte mange (over 
20.000 mennesker). Men i november 
begyndte den at sagte sig, indtil den 
omsider ophørte. 
 
Måneden var meget varm for en juni. 
Især var det meget varmt fra den 10. 
Varmen kulminerede i hedebølge i 
slutningen af juni. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 18 gr. C. 

 

September 
 
Skydække dag (4,8). 
Nedbørsdøgn (8). 
SV-vind (21 %). 
Vestenvind (20 %). 
Søndenvind (20 %). 
 
Vinden var i SØ den 1. og 2. Den 3. 
og 4. var vinden i ØNØ senere i NØ. 
Den 5. var det stille vejr, den 6. og 7. 
var vinden i SSØ senere i SSV. Den 8. 
var vinden i NØ. Fra den 9.-14. var 
vinden i NV. Den 15. gik vinden i SV, 
senere i SSV. Fra den 25. og måneden 
ud var vinden i VSV og SV. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
1., 2., 3. og 23. 
 
Der faldt ingen nedbør fra den 1.-16. 
og fra den 23. august-16. september 
faldt der kun nedbør den 31. august. 
 
Der faldt regn fra den 17.-19. og fra 
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til den 1. Om aftenen den 6. faldt der 
stærk regn. 

 
Måneden var solfattig frem til den 21., 
resten af måneden var meget solrig. 

 
Fregatten ”Gravensten” observe-rede 
den 30. solskin og hede, og den 31. 
hede. 

 
Orlogsskibet ”Elephanten” ved Bornholm 
meldte den 28. om varme og solskin, 
ligeledes den 30., og den 31. om solskin 
med meget stor hede. 

 
Den 4. oplyser Johannes Mule, at heden 
er overmåde trykkende og at der er en 
farlig smitsot herefter på mange steder i 
København. Den 25. oplyser han, at 
under den vestindiske varme vi har, 
udvikler smitsoten sig mere og mere 
dødbringende. Det er egentlig ingen pest i 
højeste grad, men en pestagtig sygdom 
(febris pestilentialis) af samme natur som 
den, der sidst rasede i Danzig og for nylig 
i ¾ år i Helsingør, hvorfra den er 
kommen til København. I forrige uge 
bortrev den os over 400 menne-sker. 
 
Den 7. oplyser Niels Trosner på 
Københavns rhed, at det var hård blæst. 
Endvidere oplyser han, at det den 24. var 
stille vejr syd for Lolland. 

 
Den 6. oplyser Niels Trosner, at der er en 
stor sygdom og død i Køben-havn. De, 
som bliver syge om aftenen er døde om 
morgenen, og de, der bliver syge om 
morgenen er døde om aftenen. Den 26. 
oplyser han, at den sygdom og hastig 
død, som er i Kø-benhavn, tager mere og 
mere til. 

 
Det var køligt frem til den 21., der-efter 
blev det meget varmt og i de sidste dage 
af måneden var det he-debølge. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-

 
Det var trykkende hede i de første 
dage af måneden og den 2. var det 
tordenvejr. Der faldt stærk regn den 6. 
og 14. 

 
Ifølge fregatten”Lossen” ved Refs-
haleøen faldt der stærk regn den 7. 
om eftermiddagen. 

 
Ifølge fregatten ”Gravensten” på 
Københavns rhed var det hede den 
1. om formiddagen. 

 
Ifølge orlogsskibet ”Island” nord 
for Kullen blæste det natten til den 
4. med stiv kuling, dog undertiden 
kun med svag vind og ud på natten 
stilnede det af med regnbyger og 
torden. 
 
Den 1. oplyser Johannes Mule, at 
den vedvarende utålelige hede har 
givet smitsoten, der nu er i næsten 
alle byens gårde og huse, lejlighed 
til i forrige uge at fælde 745, i denne 
uge over 900 mennesker, og bliver 
luften ikke svalere, vil den vist i 
næste uge lægge et større antal af 
byens indbyggere i graven. 

 
Den 8. fandt han på en del pestbe-
fængte bulbones og carbunculos, på 
en anden sortebrune pletter. Fra den 
1.-8. døde over 1.300 mennesker, de 
døde alle efter 2 á 3 dages lidelser. 
 
Den 15. oplyser han, at i forrige 
uge døde over 2.000 mennesker 
og flere fruentimmere end mænd 
og flere børn end voksne. 

 
Den 22. oplyser han, at der fra den 19.-
26. juli døde 120 voksne mænd, 293 
voksne kvinder, 120 drengebørn og 
212 pigebørn, i alt 745 som tidligere 
meddelt. 
 

den 21. var der en del regnvejrsdage. 
 
Den 4. oplyser Niels Trosner ved 
Stevns, at det har været hårdt vejr. 
Ligeledes oplyser han, at de sejlede 
bidevind den 16. vest for Bornholm, 
at det blæste hel hårdt den 17. af en 
vestlig vind med storm, regn og hagl-
byger og endelig, at der den 18. var 
hård vestlig blæst ved Bornholm. 
 
Niels Trosner skiver den 6. om et rygte 
om, at der i hele Adelgaden ikke er et 
menneske igen. Og at i Nyboder, i Ny- 
havn og på Christianshavn er snart 
ingen mennesker tilbage. 
 
Den 10. fortæller en hollænder ham, 
at hele marken fra Helsingør og til 
København står fuld af telte, som folk 
fra København er flyttet ud i. Den 11. 
fortæller han et rygte om, at der i Kø-
benhavn døde 1.900 mennesker på en 
uge. 
 
Den 12. oplyser Johannes Mule, at de 
dødes antal i forrige uge var 2.800 og 
ikke som man tidligere har sagt 1.500. 
 
Den 26. oplyser han, at de døde kun 
har ligget 2 á 3 dage på sygelejet. 
Dem hos hvem bulbones og carbun-
culos viser sig, lader sig nu i reglen 
helbrede; hvorimod næsten alle, på 
hvis legemer spetter eller maculi 
kommer til syne, dør fremdeles. Fra 
den 11. juni til nu er over 20.000 
mennesker døde - et langt højere antal 
end vi i førstningen forventede. 
 
Det var sommerligt med en del solskin 
frem til den 9. i resten af måneden var 
det mere efterårsagtigt. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 13 gr. C. 
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deltemperatur til 17 gr. C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Oktober 
 

Der foreligger kun observationer fra den 
1.-18. og fra den 28.-31. oktober. 

 
Vinden var i syd den 1. Fra den 2.-10. 
var vinden mest i VNV. Fra den 11.-15. 
var vinden i ØSØ. Den 16. var vinden i 
VNV og fra den 17.-19. i SV og VSV. 
Den 27. var vinden i NV og fra den 28.-
31. i VSV. 

 
Ifølge orlogsskibet ”Elephanten” ved 
Jasmund ved Rygen var vinden fra den 
20.-26. i SV og VSV. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 7. 
og 31. 

 
Det regnede den 2., 5. (stærk regn) og 
den 6. iblandet med hagl. Den 10. faldt 
der lidt småregn. Derefter reg-nede det 
først igen den 17. og 18. (kraftig regn). 
Det regnede ligeledes den 27., 28., 30. og 
31. 

 
Ifølge orlogsskibet ”Elephanten” ved 

Den 7. oplyser Niels Trosner nord 
for Bornholm, at det i nat begyndte 
at blæse noget hårdt op af en østlig 
vind og den 8., at det kulte ligeså 
hårdt om formiddagen. 

 
Den 8. omtaler Niels Trosner pesten i 
København. 

 
Det var hedebølge i begyndelsen af 
måneden. Hedebølgen sluttede den 4.-
5. For tredie måned i træk kom der på 
ny en varmebølge i de sidste dage af 
måneden. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 17 gr. C. 
 
 

 

 

November 
 

Skydække dag (5,4). 
Nedbørsdøgn (20). 
Søndenvind (28 %). 
SV-vind (22 %). 

 
Vinden var i NV den 1. Den 2. var 
vinden i NØ og den 3. i SØ. Den 4. 
var vinden i SV. Fra den 5.-9. var 
vinden i øst, NØ og SØ. Fra den 9.-
13. var vinden i SV. Den 14. var vin- 
den i vest og NV. Fra den 15.-19. var 
vinden i SV. Den 20. gik vinden i 
SSØ. Den 21. var vinden i NV. Fra 
den 22.-25. var vinden i SV. I resten 
af måneden var vinden i øst og syd. 

 
Det blæste med stormstyrke den 1., 
3. og 4. Det blæste med vindstyrke 9 
den 10., 11. og 17. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 5. og 16. Fra den 
20. blev vinden ret rolig. 

 
Der var rigtig mange nedbørsdøgn, 
der var jævnt fordelt henover 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

December 
 
Skydække dag (6,5). 
Nedbørsdøgn (15). 
Vestenvind (29 %). 
Søndenvind (19 %). 
 
Vinden var i vest den 1. og i SV den 2. 
Fra den 3.-11. var vinden mest i SØ. 
Den 12. og 13. var vinden i nord og NV. 
Den 14. var vinden i SSØ. Fra den 15.-
19. var vinden i SV. Den 20. var vinden 
i SSØ. Fra den 21.-30. var vinden mest i 
VNV. Den 31. gik vinden i NØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
7., 8. og 27. 
 
Der var ret mange nedbørsdage. Ned-
børen faldt som regn, den 6. og 7. dog 
som sne. Den 8. startede nedbøren som 
slud, men gik over i regn. Den 30. 
startede nedbøren som regn, men gik 
over i slud. Den 31. faldt der slud, der 
gik over i sne. Det regnede stærkt den 
27. og 29. 
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Jasmund ved Rygen regnede det end-
videre den 19., 21., 22., 24. og 26. 

 
Den 7. oplyser Niels Trosner, at det var 
NNV-blæst ved Christiansø, og at 
vinden ved Bornholm den 16. gik i NV. 

 
Niels Trosner oplyser den 16., at i den 
forgangne uge døde 600 men-nesker i 
København, thi pesten holdt op i en stund 
af 8 dage og der døde slet ingen. Da 
flyttede alle de, som var udrejst på landet, 
atter ind i byen. Og da de var kommet ind 
igen, da døde de ligeså hastigt som før. 

 
Den 3. oplyser Johannes Mule, at kun 
noget over 3.000 mennesker døde i denne 
uge. 
 
Den 10. oplyser han, at i Roskilde, hvor 
kun et par huse blev smittede, er atter 
sundt, ligeledes befinder de hist og her 
angrebne herreder i dets omegn sig igen 
vel. 
 
Den 24. oplyser han, at i én uge af august 
døde 3.300 mennesker, men i forrige uge 
kun 260, flere af de højere end lavere 
stænder og flere af mand- end 
kvindekønnet. 
 
Det synes at have været ret lunt måne-den 
igennem. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 
 

måneden. Der faldt sne den 9. Den 
20. faldt der først regn senere sne. 
Der faldt stærk regn den 10. og 13. 

 
Orlogsskibet ”Prins Carl” på Kø-
benhavns rhed rapporterer om hård 
frost om morgenen den 6., om nat-
ten til den 7. og om natten til den 8. 

 
Orlogsskibet ”Prins Christian” på 
Københavns rhed omtaler, at det var 
tøvejr om morgenen den 20. 

 
Ifølge Klingenberg på Mors satte 
vinteren ind den 6. med temmelig 
streng frost, men det varede kun 
nogle få dage, derefter blev det mildt 
og tø med en masse regn og tåge. 
 
Den 7. oplyser Johannes Mule, at i 
forrige uge døde kun 60 mennesker. 
 
Den 14. skriver Johannes Mule til sin 
broder sognepræst Claus Mule i Nr. 
Broby på Fyn ”Jeg vil gerne deltage 
også i dette arbejde til det offentliges 
bedste, hvor dårlig jeg end på den 
senere tid befinder mig, som følge af 
mine trættende, stillesiddende for-
retninger i (Sundheds)kommissio-
nen, dels af min gang dertil og fra, i 
dette mørke regnfulde vejrlig, gen-
nem vore stille, på sine steder ufrem-
kommelige gader, hvor man går i 
morads langt op på benene. Disse 
gader er lidet skikkede til at befordre 
byens sundhed.” Samme dag oplyser 
han, at smitsoten er her endnu, dog 
med ugentligt aftagende kræfter.  
 
Under den 21. skriver han:” De 
største af vore orlogsskibe er vendte 
tilbage for at ligge her på Rheden, 
dog uden at nogen af deres mand-
skab må komme i land - otte af vore 
mindre krigsfartøjer krydser endnu i 
søen”. 
 

 
Vejret var mildt for årstiden måne-
den igennem, dog slog det om til 
vintervejr den 31. 
 
Juleaften: Vinden var i vest, over-
skyet og mildt med temperaturer 
over frysepunktet. Intet snedække. 
 
Nytårsaften: Vinden var gået i ØNØ og 
det sneede. Temperaturen lå omkring 
frysepunktet. Netop påbegyndt sne-
landskab. 
 
Ifølge Klingenberg på Mors varede det 
milde vejr og tø med en masse regn og 
tåge indtil den 31. 
 
Den 31. oplyste Niels Trosner i Kø-
benhavn, at i nat sneede det noget, men 
at det dog var stille og godt vejr i dag.  
 
Niels Trosner oplyser, at det blev oplæst 
fra prædikestolen i Holmens kirke, at 
der i Holmens sogn i år var døde 7.580 
mennesker, og at der gik rygte om, at 
der i hele København var over 60.000 
døde. 
 
Den 12. skriver Johannes Mule til sin 
broder:” Fra flåden, der ligger på 
Rheden, kommer daglig en mængde 
syge matroser og soldater i land, for at 
helbredes, men en stor del af dem dør. 
Ingen skipper må endnu nærme sig 
længere end til Toldboden, hvor man 
altså fremdeles skal modtage varerne, 
han bringer.” 
 
Ifølge Speerschneider sejlede flåden 
sidst i december til København. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C.  
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Den 2. oplyser Niels Troesner, at det 
ved Rygen blæste hel hårdt det meste 
af dagen, indtil det om aftenen blev 
godt vejr. 
 
Niels Trosner oplyser den 2., at et 
skib, som afgik fra København den 
21. oktober fortalte, at der i den uge 
døde hen ved 100 mennesker, men at 
pesten nu stilles. I alt skulle over 
36.000 være døde. Folk flytter atter 
ind i København. Mange døde i sol-
daterlejren uden for København. 
 
Det var forholdsvis koldt i den 1. 
tredjedel af måneden, derefter blev 
det atter mildt for årstiden. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 
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1712. Temperatur 7,9 gr. C. Det var koldt i januar, men vinteren bed sig ikke rigtigt fast. Det var helt 
usædvanlig varmt i juni måned. Stor tørke i maj og juni måned, da der næsten ingen nedbør faldt. 

Januar 
 
Skydække dag (6,5). Nedbørsdøgn 
(18). Østenvind (37 %) og SØ-vind  
(15 %). 
 
Den 1. var vinden i NV. Den 2. gik 
vinden i SØ, den 3. i NØ. Den 4. var 
vinden kortvarigt i SV. Fra den 5.-8. 
var vinden i ØNØ og NØ. Den 9. og 
10. var vinden i NV. Fra den 11.-14. 
var vinden i SØ og SV. Fra den 15. 
gik vinden i ØSØ, hvor den holdt sig 
til den 24. Fra den 25.-28. var vinden 
i NNØ og NØ. Fra den 29. og måne-
den ud var vinden i NNV og NV. 
 
Det blæste med storm den 5. og 6. og 
med vindstyrke 8 den 7. 
 
Der faldt kun sne fra den 1.-12. Så-
ledes sneede det den 1., 2., 5., 8. 
(hvor der dog også faldt lidt regn), 9., 
10., 11. og 12. 
 
Fra den 13.-15. faldt nedbøren som 
regn (den 13. dog først som slud og 
sne). I resten af måneden faldt ned-
børen kun som sne. Det sneede den 
23., 24., 27. og 28. Den 19. sneede 
det stærkt.  
 
Fregatten ”Heyren” på Københavns 
rhed meldte om nattefrost natten 
mellem den 9. og 10. (stærk frost). 
Det var dagsfrost den 16., 17. og 20. 
Natten til den 22. slog det om til 
rimfrost. 
 
Orlogsskibet ”Prins Carl” på Køben-
havns rhed observerede frost den 25. 
og stærk natte- og dagsfrost den 26. 
og 27. Endvidere stærk nattefrost 

Februar 
 
Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-3. og fra den 9.-28. februar. 
 
Vnden var i VSV den 1. Fra den 2.-4. 
var vinden i SSØ. 
 
Fra den 9.-11. var vinden i VSV. Fra 
den 12.-19. var vinden i NV. Den 20.-
22. var vinden i SV. Den 23. og 24. 
var vinden i NV. Fra den 25.-27. var 
vinden i SØ og øst. Den 28. var vin-
den i NØ.  
 
Ifølge orlogsskibet ”Delmenhorst” i 
Køge Bugt var vinden den 29. i nord. 
 
Det stormede den 18. og 19. Den 12. 
blæste det med vindstyrke 8. 
 
Ifølge orlogsskibet ”Sværdfisken” 
stormede det endvidere den 13., 15. 
og 16. 
 
Der faldt sne den 13., slud den 14. og 
15., sne den 17., regn den 18., sne 
den 19., 21. og 22. Det holdt tørt i 
resten af måneden. 
 
Der blev observeret frost natten til 
den 25. 
 
Klingenberg på Mors oplyser, at vin-
teren var tålelig, således frøs det frem 
til slutningen af februar ikke særligt 
hårdt. 
 
Niels Trosner oplyser, at sidst i febru-
ar afgik orlogsskibene til Østersøen. 
 
Niels Trosner oplyser, at i februar 
blev alle huse i København rensede 

Marts 
 
Der foreligger kun observationer fra 
den 18.-31. marts. 
 
Fra den 18. og måneden ud var vin-
den i øst. 
 
Ifølge orlogsskibet ”Delmenhorst” 
ved Bornholm var vinden fra den 1.-
3. i nord og NØ, den 4. i øst og SØ. 
Den 5. i SV og fra den 6.-10. i vest. 
Den 11. og 12. var vinden i nord, den 
13. kortvarigt i vest og den 14.-16. i 
nord, NØ og NV. 
 
Det stormede den 31. 
 
Ifølge orlogsskibet ”Delmenhorst” 
ved Bornholm blæste det med vind-
styrke 8 den 1., 11., 12., 13. og 14.  
 
Fra den 18.-27. var der mange dage 
med sne, således sneede det den 18., 
19., 20., 21., 22., 24., 25. og 27. 
 
Ifølge orlogsskibet ”Delmenhorst” 
ved Bornholm faldt der tyk sne og 
regn den 1., sne den 3. og 10., regn 
og stærk sne den 11., sne den 12., 13., 
14. og 16. 
 
Klingenberg på Mors oplyser, at det 
omkring den 1. blev tøvejr, dog led-
saget af frost af og til hen gennem 
foråret. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 0 gr. C. 
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natten til den 28. og dagsfrost den 28. 
Stærk nattefrost natten til den 29. og 
dagsfrost den 29. Endelig omtales 
stærk frost om aftenen den 29. og 
frost natten til den 30. Skibet varpede 
ind ved Bommen den 28. henunder 
aften, men kunne ikke komme læn-
gere ind for isen. 
 
Orlogsskibet ”Louisa” observerede 
frost om morgenen den 2. og 9.   
 
Ifølge Speerschneider forliste en fre-
gat den 3. Den 5. udgik der skibe, de 
returnerede medio januar. Isgang til 
søs forhindrede, at mandskab til søs 
kunne sendes til de mindre øer. 
 
Klingenberg på Mors oplyser, at fra 
nytår blev det frostvejr med sne. 
 
Niels Trosner oplyser, at skibene den 
1. halede ind så hurtigt de kunne, at 
det den 2. var nordlig vind med tyk 
sne og slud hele dagen, og under den 
3., at i nat begyndte det at fryse hårdt 
igen. Under den 6. at der sejles til 
Køge Bugt og at der den 9. ligger or-
logsfartøjer i Køge Bugt. 
 
Niels Trosner bragte den 14. et rygte 
om, at der i København døde folk af 
pesten. Ligeledes den 16., at pesten 
begynder mange steder i byen og at 
folk dør hastigt. 3 mand med bylder 
blev taget ud af Børnehuset og ført ud 
på Pesthuset. Og de klæder som de lå 
på blev alle brændt. 
  
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -3 gr. C. 

samt, hvad der fandtes deri, og at de 
røg og smøgede og vaskede alt, hvad 
der var, og alle gamle klæder og strå, 
som var i husene, blev lagt på pest-
vogne og ført uden for byen og op-
brændt.  
 
Det synes at temperaturen i hele 
måneden har ligget lidt under fryse-
punktet. Der har næppe ligget fast is. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -1 gr. C. 

 

April 
 
Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn 
(6). Østenvind (24 %) og vestenvind 
 (14 %). 
 

 Maj 
 
Skydække dag (2,5). Nedbørsdøgn 
(2). Østenvind (28 %) og SØ-vind 
(25%) 
 

Juni 
 
Skydække dag (1,6). Nedbørsdøgn 
(2). Vestenvind (30 %) og NV-vind  
( 19%). 
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Vinden var vedholdende i øst indtil 
den 10., hvor vinden gik i NØ. Den 
12. gik vinden i SV, hvor den holdt 
sig til den 21. Fra den 22.-25. var 
vinden mest i NV. Fra den 26.-29. var 
vinden i SØ, den 30. i NØ. 
 
Der var kun få nedbørsdøgn. Den 3. 
faldt der lidt regn, den 4. sne og den 
7. isslag i forbindelse med omslaget 
til mildere vejr. Derefter faldt der kun 
lidt småregn den 15., 27. og 28. 
 
Det stormede den 1., 5. og 6. Det 
blæste med vindstyrke 8 den 30. 
 
Det var meget solrigt fra den 7.-10. 
og fra den 18.-30. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 5 gr. C. 

 

Vinden var vedholdende i SØ frem til 
den 19., dog var den kortvarigt i NV 
den 2., 5. og 6. Den 20. var vinden i 
NNV. Fra den 21. og måneden ud var 
vinden på ny i SØ, den 23. dog i 
VNV og den 24. i VSV. 
Måneden var helt ekstrem nedbørs-
fattig, der faldt kun regn den 1. og 4. 
Vinden var måneden igennem svag. 
Det var helt usædvanligt solrigt fra 
den 5. og måneden ud. 
Orlogsskibet ”Svanen” oplyste ved 
Kastrup den 27. om aftenen, at det 
var tordenvejr mod SSV og samme 
skib oplyste om aftenen den 31. ved 
Stevns, at det blæste med vindstyrke 
8. 
Klingenberg på Mors, oplyser, at der 
stadig var en mængde frostnætter i 
maj med tørke. 
 
Niels Trosner oplyser den 10., at det 
blæste nu alle dage med en tør og 
kold østenvind, der var så kold som 
om det var vinter, og at vinden gjorde 
stor skade på kornafgrøderne. Den 
16. oplyste Trosner fra København, at 
det fortsat var blæst med en kold øs-
tenvind. Den 17. oplyste han at 
nævnte dag holdt den kolde østenvind 
op med at blæse efter 3 ugers blæst 
og at det nu var godt stille vejr. Den 
19. var der nordlig vind på Øresund 
og den 21. om natten godt vejr på 
Kattegat. På vej mod Frederikshavn 
den 22. gik vinden i nord og den 23. 
ved Frederikshavn blæste en vestlig 
stiv kuling. Den 24. ved Frederiks-
havn var det SV-vind og om natten 
blæste det så hårdt, at formerssejlet 
faldt ned. Den 27. i Skagerrak gik 
vinden i NØ. Sammesteds var det den 
28. stille vejr og tåge og tordenbyger 
og den 30. svag nordlig vind. 
 
Niels Trosner oplyste den 17., at der 
var en stor død af kvæg og får overalt 
i Jylland. 
 

Vinden var i øst fra den 1.-5., den 6. 
var vinden i SV og NV og den 7. i 
NØ. Fra den 8.-11. var vinden i SØ. 
Fra den 12. var vinden i SSV. Fra den 
13. og måneden ud var vinden i NV. 
Måneden var helt ekstrem nedbørs-
fattig, således faldt der kun regn den 
14. og 30. Der faldt således ingen 
nedbør fra den 5. maj-13. juni og fra 
den 15.-29. juni. 
 
Måneden var helt usædvanlig solrig, 
således var der ikke en sky på himlen 
fra den 31. maj-11. juni og igen fra 
den 16.-25. juni. 
 
Den højeste vindstyrke var vindstyrke 
6 den 14. og 24. 
 
Niels Trosner oplyser, at i Skagerrak 
den 7. gik vinden om morgenen i 
nord og at det om aftenen blev vind-
stille. Den 9. og 10. var vinden i syd, 
den 11. i SV. Den 12. var vinden i SV 
og at det i nat og i dag begyndte at 
regne; det havde ikke regnet i 7-8 
uger, hvilket gjorde afgrøden meget 
ufrugtbar. Den 13. var det SV-vind i 
Staveren i Sydnorge. Den 17. var det 
sammesteds sydlig vind med tyk regn 
og tåge, siden om eftermiddagen 
solskin og godt grødevejr, hvilket var 
meget nødvendigt. Den 21. var der 
god vind igen og den 24. blæste det i 
Skagerrak hårdt op med en NV-vind. 
 
Måneden var meget varm, især var 
det meget varmt i den første 1/3 af 
måneden. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 18 gr. C. 
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Måneden startede forholdsvis kold, 
men blev gradvis varmere og fra den 
21. blev det sommerligt. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C. 

 Juli 
 
Skydække dag (3,5). Nedbørsdøgn 
(11). Vestenvind (31 %), NV-vind 
 (12 %) og søndenvind (12 %) 
 
Vinden var den 1. i vest siden i NØ. 
Den 2. var vinden i ØSØ. Derefter 
fulgte en lang periode med vestlige 
vinde. Den 18. gik vinden kortvarigt i 
SØ. Fra den 21.-23. var vinden i SØ, 
derefter i NØ. Den 29.-31. var vinden 
i SØ og senere i SV. 
 
Der var en del nedbørsdage fra den 
2.-18., derefter blev det på ny tørt. 
Den 6. og 9. faldt der stærk regn, og 
ligeledes den 14. 
 
Det var tordenvejr natten til den 27. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 14. 
 
Det var meget solrigt fra den 20.-29. 

 
Niels Trosner oplyser, at det den 2. 
var tyk regn og tåge i Skagerrak. Den 
3. var det temmelig hård vestenblæst 
med bygevejr. Og natten mellem den 
3. og 4. var det hård blæst. Den 4. 
blev det godt vejr igen. Den 17. var 
det ved København stille vejr og søn-
denvind. Den 25. var hele Østersøen 
så tyk af ”gurm og tøy”(JER, dvs. at 
havet var fuld af tyk algedynd, bru-
gen af ordet gurm, der har med gæ-
ring at gøre, skyldes fmt., at man 
troede, at det var vandet selv, der gæ-
rede) som aldrig set tidligere. Den 27. 
blev Østersøen klar igen af den ”fyl-
lighed”, som var i vandet. Thi i går 
”fløde det en hoben op oven på van-

August 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-12. august. 
 
Vinden var den 1. og 2. i SSV og 
VSV. Den 3. var vinden i NV. Den 4.-
6. var vinden mest i SØ. Fra den 7.-
13. var vinden i SV. 
 
Ifølge bservationer fra orlogsskibet 
”Sværdfisken” på Københavns rhed 
var vinden fra den 14.-20. i VNV og 
NV.  
 
NV-vinden fortsatte ifølge orlogs-
skibet ”Prins Wilhelm” ved Rygen 
frem til den 25. Samme skib oplyser, 
at vinden den 26. og måneden ud gik 
i SØ, den 30. og 31. ved Bornholm 
dog i ØNØ. 
 
Der var tordenvejr i Øresund den 1. 
om eftermiddagen i forbindelse til 
skiftet til køligere vejr. Der faldt 
endvidere regn den 8., 9. og 13. 
 
Ifølge orlogsskibet ”Sværdfisken” på 
Københavns rhed faldt der regn den 
16., 17. og 18. 
 
Orlogsskibet ”Prins Wilhelm” ved 
Rygen oplyser, at der faldt regn den 
22., 23. (stærk regn), 24. og 25. (små-
regn). I resten af måneden holdt det 
tørt. 
 
Det blæste med vindstyrke 6 den 8., 
9. og 10. 
 

September 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 6.-30. september. 
 
Ifølge de noget ufuldstændige op-
lysninger fra orlogsskibet ” Sværd-
fisken” på Københavns rhed var vin-
den i ØNØ i de første 4 dage. Den 5. 
gik vinden i vest. 
 
I de følgende dage var vinden på ny i 
ØNØ og NØ. Den 11. gik vinden i 
vest, den 13. og 14. i NV. Fra den 
15.-17. var vinden i ØNØ senere 
SSØ. Fra den 18.-27. var vinden i 
VNV, NV, NNV og NØ. Den 28. gik 
vinden i vest og den 30. i syd. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 22. 
 
Der faldt især nedbør fra den 10.-12. 
og fra den 18.-22. Den 1. faldt der om 
aftenen stærk regn ifølge orlogsskibet 
”Sværdfisken”. 
 
Det var sommerligt frem til den 10. I 
resten af måneden var det mere efter-
årsagtigt. 
 
Den 1. gik Niels Trosners skib til 
ankers nord for Bornholm i hårdt vejr 
med forlis af anker og tov. Ved Sand-
hammeren blæste det den 2. hårdt af 
østlig vind. Den 5. var det ved Fal-
sterbo østlig vind med godt vejr. Ved 
Dragør blæste det den 12. NV-storm, 
den 15. hård østlig blæst og den 16. 
var det godt vejr. Den 17. regnede det 
og blæste hårdt hele dagen fra SØ. 
Den 27. blæste det ved Rygen fra 
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det stinkende såre ilde”, at ingen hav-
de set det således tidligere. 
 
Der var kun normale temperaturer i 
de første 3 uger, derefter blev det 
atter varmt. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 17 gr. C. 

Ifølge orlogsskibet ”Prins Wilhelm” 
blæste det ligeledes med vindstyrke 6 
den 23. ved Rygen. 
 
Måneden synes at have været solfat-
tig frem til den 25.  
 
Niels Trosner oplyser den 1. ved Ry-
gen, at vinden om aftenen gik i NV 
med regn-og tordenbyger. Den 6. var 
Østersøen nu ligeså tyk som før, så 
ingen kunne mindes noget lignende. 
Den 8. blæste det ved Rygen hele da-
gen temmelig hårdt fra nord. Den 19. 
var Østersøen atter klar ved Rygen. 
Den 23. var det bygevejr. 
 
Temperaturen synes måneden igen-
nem at have ligget omkring det 
normale. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

nord. Den 29. var vinden ved Møn i 
vest og den 30.  i SV. 
 
Niels Trosner oplyser den 15., at pes-
ten nu grasserer stærkt i Malmø og 
Skåneland. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 13 gr. C.  

Oktober 
 
Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn 
(16). Vestenvind (28 %) og sønden-
vind (28 %). 
 
Den 1. var vinden i SØ. Fra den 2.-9. 
Var vinden i VSV, SV og NV. Den 
10. gik vinden i SØ. Den 11.-14. var 
vinden i SV og VSV. Den 15. var 
vinden kortvarigt i SSØ. Men 
allerede den 16, gik vinden i syd og 
vest, hvor den holdt sig indtil den 21. 
Den 22. gik vinden kortvarigt i SØ, 
men allerede den 23. gik vinden på 
ny i SV. Den 24. gik vinden i SSØ, 
hvor den holdt sig i resten af 
måneden.  
 
Der var mange regndøgn. Der faldt 
stærk regn den 3. og 4. 
 
Det blæste hård storm den 12. og 
storm den 1. og 2. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 13., 26. og 27. 

November 
 

Skydække dag (7,3). Nedbørsdøgn 
(18). Østenvind (32 %) og sønden-
vind (23 %). 
 
Den 1. var vinden i ØSØ. De følgen-
de dage vekslede vindretningen mel-
lem SV og ØSØ, fra den 10. gik vin-
den dog vedholdende i ØNØ. Den 14. 
var vinden i NNV. Den 15. var vin-
den i SØ. Fra den 16.-18. var vinden i 
SV. Den 19. og 20. var vinden i SØ. 
Den 21. var vinden i SV. I de følgen-
de dage vekslede vindretningen mel-
lem SV og SØ. Fra den 28. og måne-
den ud var vinden i SSV. 
 
Der var mange nedbørsdøgn især fra 
den 16.-30. Nedbøren faldt som regn, 
bortset fra den 25., hvor nedbøren 
faldt som sne og den 22., hvor den 
både faldt som hagl og regn. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 3. 

December 
 

Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn 
(10). Vestenvind (18 %) og østenvind 
(17 %). 
 
Den 1. og 2. var vinden i VSV. Den 3. 
var vinden kortvarigt i ØSØ. I de 
følgende dage var vinden mest i SV. 
Fra den 9.-11. gik vinden i øst og 
senere i NØ. Den 12. og 13. var vin-
den i SV. Den 14. og 15. var vinden i 
NNV, den 16. var vinden i NNØ og 
den 17. i NNV. Derefter var vinden i 
SV frem til den 20. Fra den 21.-23. 
var vinden i NV. Den 24. gik vinden i 
NØ, hvor den holdt sig til den 29., 
hvor vinden gik i SØ. 
 
Der var mange nedbørsdøgn fra den 
4.-10., hvor nedbøren faldt som regn, 
den 8. dog også som sne og hagl. Den 
10. faldt nedbøren først som regn 
siden som sne. Der faldt regn den 13. 
og 14., derefter faldt der ingen nedbør 
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Der var meget solskin fra den 13.-20. 
 
Niels Trosner oplyser den 5., at vin-
den i Køge Bugt hen mod aften gik i 
syd. Endvidere, at det den 11. blæste 
temmelig hårdt fra syd ved Møn og 
sammesteds den 12. blæste storm af 
SV. 
 
Niels Trosner oplyser den 15., at det 
af breve fra Hamborg forlyder, at 
pesten går stærkt der i landet, så 
mange dør. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 
 

 
Måneden var meget solfattig. 
 
Niels Trosner oplyser den 25. ved 
Falsterbo, at i nat begyndte det først 
at fryse, og at det sneede i Skåne så 
landet lå ganske hvidt, men at der in-
gen sne var på Sjælland. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 
 

i resten af måneden, bortset fra lidt 
småregn den 20. 
 
Det stormede den 10. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 7., 8. og 9. og atter 
den 11., 12. og 20. 
 
Det var solrigt fra den 14.-17. og fra 
den 26.-28. 
 
Det var nattefrost natten til den 12. og 
natten til den 15., dagsfrost den 16. 
og 17. Hård frost natten til den 27. og 
dagsfrost den 27. og 28. Det var 
nattefrost natten til den 29. 
 
Fregatten ”Von Bergen” på Køben-
havns rhed meldte den 9. om ØSØ 
stærk kuling, natten til den 10. om 
NØ stiv kuling og den 10. hele dagen 
om storm af ØSØ. 
 
Niels Trosner oplyser i Køge Bugt 
den 8., at det var godt vejr igen. Den 
15. oplyser han syd for Dragør, at det 
var nu nordenvind og frost. Den 18. 
oplyste han på Københavns rhed, at 
vinden var i SV. Den 23. oplyste han 
fra København, at i nat strøg genera-
len sit flag og varpede ind så hurtigt 
han kunne. Den 24. var det hele nat-
ten og i dag sne og slud, den 25. sej-
lede skibene ind så hurtigt de kunne.  
Den 28. taler han om nogle, der druk-
ner på isen og om andre, der løber ud 
på isen, og bliver borte. 
 
Det var mildt i begyndelsen af måne-
den, fra den 15. blev det mere vin-
terligt og ganske vinterligt fra den 23. 
 
Juleaften: Vinden var i NNØ med 
frost. Overskyet og tørvejr. Intet 
snelandskab. 
 
Nytårsaften: Vinden var i SØ med 
frost. Overskyet og tørvejr. Intet 
snelandskab. 
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Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 

 
 

VEJRET i 1713 
 

1713. Temperatur 7,7 gr. C. Vinteren var mild i februar-måned. Juni-måned havde megen vindstille, juli 
var solfattig og blæsende. Der faldt sne i begyndelsen af oktober. Det stormede i slutningen af 
december.  

Januar 
 
Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn 
(10). Østenvind (26 %), vestenvind 
(15 %) og SØ-vind (15 %). 
 
Det var vindstille den 1. og 2., der-
efter gik vinden på ny i SØ og ØSØ. 
Den 8. gik vinden i ØNØ. Den 9. var 
vinden kortvarigt i NV. Den 10. gik 
vinden på ny i ØNØ, den 11. var vin-
den atter i NV. Derefter gik vinden i 
nord, fra den 14. var vinden i SØ, se-
nere i ØSØ, hvor den holdt sig indtil 
den 20. Den 21. var vinden kortvarigt 
i vest. Fra den 22.-24. var vinden i 
SSØ. Den 25. gik vinden i SV, hvor 
den holdt sig, indtil den den 30. gik i 
NV. 
 
Vindstyrken var let til jævn måneden 
igennem, den 27. og 28. blæste det 
dog med vindstyrke 8. 
 
Der faldt sne den 3., derefter var det 
tørvejr frem til den 11. og 12., hvor 
der på ny faldt sne. Derefter fulgte 
nogle dage uden nedbør. Den 19. 
faldt der på ny sne, ved en kortvarig 
mildning faldt nedbøren den 20. som 
slud. Den 24., 25. og 26. faldt der sne 
i forbindelse med en front, som den 
27. og 28. slog over i regn. Mildnin-
gen holdt måneden ud. 
 

Februar 
 
Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn 
(14). Søndenvind (39 %) og vesten-
vind (21 %). 
 
Vinden var i SV og vest frem til den 
7. Den 8. og 9. var vinden i SØ. Fra 
den 10. gik vinden atter i syd og vest, 
hvor den holdt sig indtil den 22.  I 
resten af måneden var vinden i SØ, 
syd og SSØ. 
 
Bortset fra den 1., hvor det blæste 
med vindstyrke 8 og den 2., hvor det 
blæste med vindstyrke 9 var vinden 
gennemgående ret svag. Det blæste 
dog den 3. og den 21. 
 
Frem til den 22. var der mange dage 
med nedbør. Nedbøren faldt som 
regn, dog faldt der også sne den 1., 
som gik over i regn. Den 3. faldt der 
hagl-og snebyger om aftenen. Den 9. 
faldt der sne en stor del af dagen, 
indtil nedbøren om aftenen gik over i 
slud. Den 16. faldt der sne, som gik 
over i slud og senere regn. 
 
Det var gennemgående meget mildt 
for årstiden måneden igennem. 
 
Den 4. gik Niels Trosner ombord på 
”Beskærmeren”. 
 

Marts 
 
Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn 
(8). Østenvind (19 %) og søndenvind 
(18 %). 
 
Vinden var i syd og SV fra den 1.-3., 
derefter gik vinden i NV og nord 
frem til den 7. Fra den 8.-10. var 
vinden i vest og syd. Den 11. gik 
vinden i nord og den 12. i vest. Fra 
den 13. gik vinden i SSØ, fra den 17. 
var vinden i ØNØ, hvor den holdt sig 
indtil den 24. I resten af måneden var 
vinden svag fra øst. Den 30. og 31. 
gik vinden dog i SSV og NV.  
 
Den 3. og 4. blæste det med vind-
styrke 9 og den 13. blæste en stor-
mende kuling. 
 
Det regnede den 1. og 3. Den 4. gik 
regnen over i sne. Der fulgte derefter 
nogle dage uden nedbør, indtil der 
den 10. på ny faldt sne. Den 13. og 
14. faldt der lidt regn. Ligeledes faldt 
der regn den 15. og 17. I de resteren-
de 14 dage af måneden faldt der in-
gen nedbør. 
 
Temperaturen synes gennemgående 
at have været lidt under det normale 
for måneden. 
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Måneden startede med koldt vejr, fra 
omkring den 19. blev det mildere og 
fra den 26. var det mildt. 
 
Ifølge Niels Trosner sejlede ”Høyen-
hald” den 20. mod Kattegat. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 0 gr. C. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 3 gr. C. 

 

Orlogsskibet ”Beskærmeren” rap-
porterere om frost om morgenen den 
6. og 7. 
 
Ifølge Niels Trosner fik de den 9. 
ordre om at sejle til Østersøen. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 1 gr. C. 
 

April 
 
Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn 
(17). Søndenvind (20 %) og vesten-
vind ( 18 %). 
 
Vinden var den 1. i NV. Den 2. gik 
den i SØ, hvor den holdt sig indtil 
den 10. Den 11. gik vinden i NV, 
hvor den holdt sig indtil den 18. Den 
19. gik vinden i NNØ og ØNØ frem 
til den 23. Vinden blev derefter skif-
tende i resten af måneden. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 5. 
og 17. 
 
Der faldt regn den 2., der gik over i 
slud og sne. Den 3. og 4. faldt der sne 
og slud. Den 5. gik sne og sludned-
børen over i regn. Derefter var det 
tørvejr indtil den 12., hvorefter der 
fulgte en meget fugtig periode med 
regn frem til den 15. Den 16. og 17. 
faldt der både regn, sne og slud. Den 
18. faldt der regn. Den 19. og 21. 
faldt nedbøren som sne. Den 22. faldt 
der slud. Derefter fulgte nogle dage 
med tørvejr, indtil der faldt regn fra 
den 27.-29. 
 
Orlogsskibet ”Justitiae Hukkert” på 
Københavns rhed observerede frost 
den 7. om aftenen. 
 
Det var temmelig koldt i begyndelsen 
af måneden og temperaturen holdt sig 

 Maj 
 
Skydække dag (2,7). Nedbørsdøgn 
(12). Søndenvind (21%) og norden-
vind (18 %). 
 
Vinden var i SØ den 1. og 2. Den 3. 
og 4. var vinden i NV. Den 5. og 6. 
var vinden i syd. Fra den 8.-10. var 
vinden i SØ. Fra den 11.-19. var vin-
den skiftende, dog mest nordlig. Den 
20. var vinden i SSØ, i resten af 
måneden var vinden skiftende, dog 
mest i NV, den 28. dog i SSØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 21. 
og 22. 
 
Der faldt regn den 2., derefter holdt 
det tørt til den 11., hvor det tordnede 
om aftenen. Regnvejret fortsatte til 
næste dag. Derefter fulgte en ny pe-
riode uden regn indtil den 19. Fra den 
20. og måneden ud regnede det næs-
ten hver dag. 
 
Det var meget solrigt fra den 4.-20. 
 
Temperaturen synes at have været 
jævnt stigende måneden igennem. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 

 

Juni 
 
Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn 
(14). Østenvind (19 %) og norden-
vind (17 %). 
 
Vinden var skiftende, dog mest i NV 
frem til den 7. Fra den 8.-12. var det 
meget vindstille. Fra den 13. gik 
vinden i øst, senere NØ og den 18. i 
SØ. Den 19. var det stille og derefter 
NØ-vind., fra den 26. mere ØNØ-
vind. 
 
Vinden var i hele måneden svag og 
der var helt usædvanligt mange døgn 
med vindstille. 
 
Der var forholdsvis mange døgn med 
nedbør således fra den 1.-3., fra den 
9.-16. og fra den 23.-27. Der faldt 
kraftig regn den 14.  Det var torden-
vejr den 20. og 23. 
 
Det var meget solrigt fra den 6.-9. 
 
Temperaturen synes at have været 
jævnt fordelt henover måneden. 
 
Niels Trosner omtaler den 7., at der er 
stor kvæg- og hestedød på Sjælland. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 
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også i resten af måneden under det 
normale. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

Juli 
 
Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn 
(13). Vestenvind (50 %) og østenvind 
(13%). 
 
Vinden var fra den 1.-10. mest i 
VNV. Fra den 11. gik vinden i VSV. 
Den 18. og 19. var vinden i VNV. 
Den 20. var vinden kortvarig i SSØ. 
Allerede den 21. gik vinden dog i 
NV, hvor den holdt sig indtil den 25. I 
resten af måneden var vinden i ØNØ. 
 
Det blæste med hård kuling den 1., 
7., 8., 9., 10. og 18. I det hele taget 
var det ganske blæsende i de første 3 
uger af måneden. 
 
Det var ligeledes regnfuldt fra den 2.-
10. og fra den 16.-19.  I resten af må-
neden var det tørt bortset fra torden-
regn den 30. og 31.  
 
Det var meget solfattigt frem til den 
21. 
 
Ifølge fregatten ”Macrellen” ved 
Hornbæk regnede det stærk om nat-
ten til den 12. 
 
Søbatteriet ”Trekroner” meldte den 
16. og 17. om hård kuling og den 29. 
om stærk blæst. 
 
Temperaturen var især i de første 3 
uger under det normale, fra den 27. 
blev det varmere. 
 
Ifølge Niels Trosner ved Møn den 10. 
blæste der i ugen før en vestenstorm. 
Ligeledes oplyser han den 15., at på 
denne tid og noget tidligere var Øs-

August 
 

Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn 
(16). Vestenvind (31 %) og østenvind 
(19 %). 
 
Vinden var i ØSØ frem til den 4. Fra 
den 5.-7. var vinden i SV. Den 8. var 
vinden i NV. Fra den 9.-11. var vin-
den i SØ. Den 12. og 13. var vinden i 
SV. Fra den 14.-19. var vinden i vest, 
den 15. og 16. dog kortvarigt i SØ. 
Den 20. og 21. var vinden i syd og 
SØ. Den 22. gik vinden på ny i vest, 
den 25. i NV.  Den 27. var vinden i 
øst, den 28. i NV og derefter i øst i 
resten af måneden. 
 
Det blæste med hård kuling den 7. og 
14. 
 
Der faldt regn den 1. og 2. Fra den 5.-
22. regnede det næsten hver dag. Fra 
den 23. var det stort set tørvejr i res-
ten af måneden. 
 
Den 14. faldt der store hagl. 
 
Det var tordenvejr om eftermiddagen 
den 21. og 22. 
 
Det var solfattigt frem til den 20. 
 
Fregatten ”Macrellen” i Øresund 
melder om frembrud af varme den 
15. og 16. 
 
Det synes at have været ganske koldt 
for årstiden indtil den 20. I resten af 
måneden var det ganske varmt. 
 
Ifølge Niels Trosner ved Nord-Born-
holm gik vinden den 5. igen i øst. 

September 
 

Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn 
(7). Vestenvind (24 %) og østenvind 
(18 %). 
 
Vinden var i ØSØ frem til den 7. Den 
8. var vinden i VNV og den 9. i NØ. 
Fra den 10.-17. var vinden i SV og 
VSV.  Den 18. og 19. var vinden i 
VNV. Den 20. og 21. var vinden i 
VSV og SSV. Den 22. og 23. var vin-
den i VNV. Den 23. og 24. var vinden 
i NNØ og den 25. og 26. i ØSØ. Den 
27. og 28. var vinden i NV og den 29. 
og 30. i SV. 
 
Det blæste med hård kuling den 8. 
Fra den 17. var vinden gennemgå-
ende svag. 
 
Det var tørvejr fra den 1.-6. og fra 
den 14.-30. 
 
Det var tordenvejr den 11. om afte-
nen. 
 
I hele måneden synes temperaturen at 
have ligget over det normale. Det var 
især varmt i den 1. uge. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C.  
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tersøen ganske tyk igen som forleden 
år, og at der den 29. ved Møn blæste 
en hård kuling fra øst med klart vejr. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 
 

Oktober 
 
Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-23. og fra den 28.-31. oktober. 
 
Vinden var den 1. i SØ. Fra den 2.-7. 
var vinden i nord. Fra den 8.-14. var 
vinden i øst og nord. Fra den 15.-21. 
var vinden i ØSØ. Den 22. og 23. var 
vinden i NØ. Den 28. var vinden i 
SSØ, den 29. og 30. var vinden i SV, 
indtil den den 31. gik i SØ. 
 
Ifølge observationer fra orlogsskibet 
”Island” ved Køge Bugt og Møn var 
vinden den 24. og 25. i NØ og den 
26. og 27. i SV. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 3. 
og 6. og med vindstyrke 8 den 28. 
 
Der faldt nedbør fra den 2.-4., 11., 
13., 20.-23. og fra den 26.-29. Den 3. 
faldt der hårde haglbyger og den 4. 
først hagl og senere sne og regn.  
 
Niels Trosner oplyser den 2. mellem 
Dragør og Saltholm, at det ved disse 
tider var noget hårdt bøyevejr., og 
sammesteds at det den 4. var storm af 
NV med hagl, regnbyger, sne og slud, 
og at det sneede så meget, at der var 
hvidt på land. Den 16. oplyser han 
mellem Møn og Stevns, at det ved 
den tid blæste noget hårdt af en SØ-
vind, ligeledes den 20., at det blæste 
noget hårdt fra ØSØ. Endelig oplyser 
han, at det ved Falsterbo den 28. be-
gyndte at blæse en halv storm af ØSØ 
og SØ.  
 

November 
 

Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn 
(16). Østenvind (23 %) og norden-
vind (19 %). 
 
Vinden var i ØSØ den 1. Fra den 2.-
6. var vinden mest i NØ. Den 7. og 8. 
var vinden i SV. Fra den 9.-12. var 
vinden i øst. Fra den 13.-16. var vin-
den i SV og vest. Den 17. og 18. var 
vinden i NØ. Den 19. gik vinden i 
SV, hvor den holdt sig til den 24. Den 
25. gik vinden i NV, den 29. og 30. 
var vinden i NØ. 
 
Det stormede den 9., 14., 25. og 26. 
Det blæste med vindstyrke 9 den 5. 
Det blæste med vindstyrke 8 den 1., 
2., 4., 8., 13., 18., og 19. 
 
Der faldt regn den 1., 2., 5. og 6. Der 
faldt hagl og sne den 9. Der faldt sne 
den 14., sneslud den 15. og sne den 
19. Der faldt regn den 20., 21., 22., 
23. og 24. Den 25. faldt der regn og 
slud. Den 26. faldt der en stor hagl-
byge og den 28. faldt der slud. 
 
Natten til den 10. observerede huk-
kerten ”Christiani 5´ti Baad” natte-
frost og den 10. og 11. dagsfrost. Ef-
terfulgt af nattefrost natten til den 12. 
 
Niels Trosner oplyser ved Stevns den 
9., at det i de dage blæste temmelig 
hårdt fra øst med hård frost. Den 13. 
blæste det noget hårdt fra SV og den 
14. blæste det sammesteds en halv 
storm fra syd og det var mørkt vejr 
med sne. Den 23. fik de ordre om at 
hale ind med flåden, og de begyndte 

December 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-12. og fra den 18.-31. 
december. 
 
Fra den 1.-5. var vinden i NØ. Fra 
den 6.-8. var vinden i NV og nord. 
Fra den 10.-12. var vinden i ØSØ og 
øst. Fra den 13.-15. var vinden i SV 
ved Travemünde og den 16. og 17. i 
NV sammesteds. Den 18. gik vinden i 
nord. Den 19. gik vinden i syd, men 
var derefter stille fra den 20.-22. Den 
23. og 24. var vinden mest i SV. Den 
25. gik vinden i NV. Den 26. var vin-
den kortvarigt i SØ. I resten af måne-
den var den i SV og NV. 
 
Det blæste hård storm med vind-
styrke 11 den 27. og 29. Det blæste 
storm den 28. og 30. Den 26. blæste 
det med vindstyrke 9.  
 
Der faldt stort set ingen nedbør frem 
til den 11. Den 12. faldt der sne og 
haglsne. Den 13., 15., og 16. faldt der 
regn. Der faldt derefter slud og senere 
regn den 26. I resten af måneden faldt 
nedbøren som regn. 
 
Der observeredes dagsfrost den 1. og 
rimfrost natten til den 2. Om aftenen 
den 2. observeredes stærk frost og 
ligeledes natten til den 4. Den 4. var 
det stærk frost om dagen og rimfrost 
natten til den 5. Det var frost natten 
til den 6. og et stykke af dagen. Det 
var nattefrost natten til den 7. og 
dagsfrost den 7. Det var nattefrost 
natten til den 10., dagsfrost den 11. 
og nattefrost natten til den 12. 
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Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 
 

straks at varpe ind efter med alle ski-
bene så hurtigt man kunne. Den 24. 
blæste det så hårdt, at de ikke kunne 
varpe ind til København.  
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 
 

 
Det var vinterligt frem til den 12., 
derefter blev det mildere og de sidste 
dage af måneden var meget milde. 
 
Juleaften: 
Det var tørvejr, overskyet med jævn 
vestlig vind med temperatur over fry-
sepunktet. Intet snelandskab. 
 
Nytårsaften: 
Det var overskyet med jævn NV-lig 
vind. Lunt for årstiden. Intet sne-
landskab. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 

 
 

VEJRET i 1714 
 

1714. Temperatur 7,7 gr. C. Vinteren var stormende med temperaturer omkring frysepunktet. Det var 
meget varmt med slem tørke fra Sct. Hans til Hundedagene. 

Januar 
 
Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn 
(17). Vestenvind (33 %) og østenvind  
(20 %). 
 
Vinden var i NV den 1. Den 2. var 
vinden i SV. Fra den 3.-6. var vinden 
i NV. Den 7. og 8. var vinden i SV. 
Den 9. og 10. var vinden atter i NV. 
Fra den 11.-22. var vinden i ØSØ, 
den 13. dog i VNV. Fra den 23. og 
måneden ud var vinden i vest, VNV 
og VSV. 
 
Det var stormende frem til den 10. 
Det blæste således storm den 3., 4. og 
5. og igen den 8. hård storm, den 9. 
flyvende storm og den 10. storm. Den 
6., 14. og 15. blæste det med vind-
styrke 8. 
 

Februar 
 
Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-9. februar. 
 
Vinden var fra den 1.-8. i vest og NV. 
Den 9. gik vinden i NØ.  
 
Ifølge observationer fra Ebeltoft gik 
vinden den 12. på ny i vest og NV, 
hvor den holdt sig indtil den 26., hvor 
den gik i nord og NØ. 
 
Den 5. blæste det med vindstyrke 8. 
 
Ifølge observationer fra Ebeltoft stor-
mede det den 10., 13., 17., 21., 23., 
24. og 27. Det blæste med vindstyrke 
8 den 22.  Om formiddagen den 24. 
drev en korvet på landet ved Ebeltoft 
og ved midnat natten til den 27. drev 
et skib i land ved Ebeltoft og det rap-

Marts 
 
Der foreligger kun observationer fra 
den 19.-31. marts. 
 
Den 19. var vinden i øst, den 21. og 
22. var vinden i nord. Den 23. gik 
vinden kortvarigt i SV. Fra den 24.-
26. var vinden i SØ. Den 27. gik 
vinden i NV og vest, hvor den holdt 
sig måneden ud. 
 
Ifølge observationer fra Ebeltoft var 
vinden i NV frem til den 6., derefter 
gik vinden i NØ frem til den 10. Den 
11. og 12. var vinden i vest. Den 13. 
og 14. var vinden i SSØ. Den 15. var 
vinden i NV. Den 16. og 17. var vin-
den i SSV. Den 18. gik vinden i ØSØ. 
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Der var mange døgn med nedbør 
frem til den 12. Nedbøren faldt som 
regn, den 6. dog også som hagl og 
sne.  Fra den 13. blev det tørvejr, dog 
faldt der sne den 14., 15. og 23. Fra 
den 25. faldt der stort set nedbør hver 
dag i resten af måneden. Nedbøren 
faldt den 25. som regn og den 26. 
først som regn siden som sneslud. Fra 
den 27. faldt nedbøren udelukkende 
som sne. 
 
Det var forholdsvis mildt fra den 1.-
12. og derefter noget koldere fra den 
13.-22.  
 
Niels Trosner oplyser den 9., at på 
den tid blæste en hård storm fra en 
sydlig kant. 
 
Lauritz Axelson i Vesterbølle sogn 
oplyser, at der i dette år var en stor 
fædød i Holland, Tyskland og Italien 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 0 gr. C. 
 

porterende skib ”Christiani 5´ti 
Baad” drev ligeledes. 
 
Der faldt ingen nedbør fra den 1.-9. 
 
Ifølge observationer fra Ebeltoft faldt 
der lidt regn den 12. Der faldt regn-
byger den 16. og 17., der gik over i 
sne. Den 18. faldt der snebyger. Den 
21. og 22. faldt der regn. Den 24. 
faldt der snebyger, der gik over i 
regnbyger. Den 25. faldt der regn-
byger. Den 27. faldt der snebyger. 
 
”Christiani 5 ti Baad” ved Ebeltoft 
observerede frost om formiddagen 
den 10. og dagsfrost den 11. End-
videre observeredes nattefrost natten 
til den 12. Der observeredes atter 
dagsfrost den 25., 26., 27. og 28. 
 
I begyndelsen af måneden synes tem-
peraturen at have ligget omkring fry-
sepunktet, senere blev det mildere for 
til sidst at slutte vinterligt. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 0 gr. C. 

Ifølge observationer fra Ebeltoft stor-
mede det den 2., 3. og 5., og blæste 
med vindstyrke 8 den 1. 
 
Der faldt ingen nedbør fra den 19.-25. 
I resten af måneden regnede det hver 
dag. Den 31. faldt nedbøren ligeledes 
som hagl. 
 
Ifølge observationer fra Ebeltoft faldt 
der sneslud og senere regn den 1. Den 
5., 6. og 8. faldt der sne. Den 13. faldt 
der regn, der senere gik over i sne-
slud. Den 14. gik snesluden over i 
sne. Den 16. og 18. faldt der lidt regn. 
 
”Christiani 5 ti Baad” ved Ebeltoft 
observerede dagsfrost den 4., 7., 8. og 
9., og ved Samsø den 10., 11. og 12. 
Der observeredes ligeledes frost en 
stor del af den 14. og 15. 
 
Der synes at være dannet havis ved 
Ebeltoft, der får hukkerten ”Chrisiani 
5 ti Baad” til at sejle mod Samsø. 
Isdannelsen synes dog at have været 
kortvarig. 
 
Første halvdel af måneden synes at 
have været vinterlig.  
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 0 gr. C. 

April 
 
Skydække dag (2,9). Nedbørsdøgn 
(11). Vestenvind (32 %) og NV-vind  
(24 %). 
 
Vinden var i VNV fra den 1.-13. Den 
14. var vinden kortvarigt i øst, der-
efter gik den på ny i VNV frem til 
den 19. Den 20. var vinden i vest og 
den 21. i SV. Den 22. og 23. var vin-
den i SØ. Den 24.-26. var vinden i 
nord. Den 27. gik vinden i syd, fra 
den 28. og måneden ud var vinden i 
NØ og øst. 

 Maj 
 
Skydække dag (3,8). Nedbørsdøgn 
(12). Vestenvind (34 %), SV-vind (13 
%) og søndenvind (13 %). 
 
Vinden gik den 1. i SSV. Den 2. og 3. 
var vinden i NNØ. Fra den 4.-7. var 
vinden i NV. Fra den 8.-10. var vin-
den i syd og SSØ. Fra den 11.-17. var 
vinden i VNV. Vinden var derefter 
skiftende dog mest i SØ frem til den 
27. I de sidste dage var vinden mest i 
VNV. 
 

Juni 
 
Skydække dag (2,4). Nedbørsdøgn 
(7). Søndenvind (23 %) og norden-
vind (18  %). 
 
Vinden var den 1. og 2. i NV, derefter 
gik den i syd og fra den 6. i SSØ. Fra 
den 10. gik vinden i NNØ, senere 
skiftende og fra den 15. i NV. Fra den 
18. gik vinden i SSV. Fra den 22.-25. 
var vinden i NV. I resten af måneden 
var vinden i øst. 
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Det var stormende i 1. tredjedel af 
måneden. Det blæste således storm 
den 2., 3., 4., 5. og 10.  Den 1. blæste 
det med vindstyrke 8. Den 14. blæste 
det storm og den 23. med vindstyrke 
9. 
 
Det var tørt frem til den 11., dog faldt 
der regn den 1. og 6. Fra den 11. slog 
vejret om til vintervejr og fra den 12.-
17. faldt der sne hver dag, undertiden 
iblandet hagl. Den 19. vendte regnen 
tilbage. Det blev tørvejr, dog med 
regn den 21. og 24. 
 
Orlogsskibet ”Anna Sophia” på Kø-
benhavns rhed rapporterer om natte-
frost natten til den 29. Endvidere om 
kulde den 18. om aftenen, kold luft 
og småregn natten til den 19. Om 
regn den 21. og stærk regn om afte-
nen. Ligeledes om regn natten til den 
22. Den 25. rapporterer skibet om 
kulde midt på dagen, den 27. om kold 
luft om natten og morgenen, om kold 
luft den 28. om aftenen og om kold 
luft den 29. om morgenen og formid-
dagen. 
 
Temperaturen synes gennemgående 
at have ligget under det normale, især 
fra den 12.-18. og fra den 25.-30. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

Det stormede den 18. og 22. Den 19. 
blæste det med vindstyrke 8. 
 
Der faldt ingen nedbør fra den 25. 
april til den 12. maj. Derefter regnede 
det hver dag fra den 13.-19. og fra 
den 22.-24. Der faldt derefter atter 
regn den 30. og natten til den 31. tor-
denregn. Der faldt iblandet hagl den 
14., 15. og 17. Den 14. faldt der hår-
de hagl- og regnbyger. 
 
Måneden var gennemgående kold 
især fra den 11.-17. Det blev varmere 
fra den 25. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 

 

Vinden var gennemgående svag må-
neden igennem.  
 
Frem til den 15. holdt det stort set 
tørt. Derefter kom nogle dage med 
regn fra den 16.-21. Fra den 22. holdt 
det tørvejr måneden ud. Den 16. faldt 
der en stor haglbyge og den 9. var det 
tordenvejr om eftermiddagen. 
 
Måneden var meget solrig, især fra 
den 3.-14., og fra den 23.-30. 
 
Orlogsskibet ”Anna Sophia” på 
Københavns rhed rapporterer om 
frembrud af varm luft den 24. om 
eftermiddagen, den 25. om formid-
dagen, den 27. om eftermiddagen, 
den 28. om formiddagen, den 29. om 
eftermiddagen og den 30. om efter-
middagen. 
 
I begyndelsen af måneden var det 
meget varmt, derefter blev det nor-
malt. Fra den 24. har det nok været 
hedebølge. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

 

Juli 
 
Skydække dag (2,6). Nedbørsdøgn 
(8). Nordenvind (28 %) og NV-vind  
(16 %). 
 
Vinden var i nord frem til den 10, i 
begyndelsen af den 1. dog i øst. Fra 
den 11.-13. var vinden i syd og SØ. 
Fra den 14.-17. var vinden på ny i 
nord. Den 18. var vinden kortvarigt i 
SSØ. Den 19. og 20. var vinden i 

August 
 

Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn 
(20). Vestenvind (22 %) og sønden-
vind (18 %). 
 
Vinden var i nord den 1. Den 2. og 3. 
var vinden i SSV, den 4.-6. i SØ. Den 
7. og 8. var vinden i VNV. Den 9.-11. 
var vinden skiftende. Den 12. og 13. 
var vinden i NV. Den 14.-16. var vin-
den i SØ. Den 17.-19. var vinden i 

September 
 

Skydække dag (3,2). Nedbørsdøgn 
(12). Vestenvind (24 %) og sønden-
vind (18 %). 
 
Vinden var i NV senere i SV den 1.  
Derefter var vinden i øst, ØSØ og NØ 
frem til den 9. Fra den 10.-20. kom 
vinden fra vestlige retninger. Den 21. 
var vinden kortvarigt i syd og SØ. 
Den 22. gik vinden i VSV og den 23. 
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nord. Den 21. og 22. var vinden i 
SSØ og øst. Fra den 23.-27. var vin-
den i NV. Fra den 28. og måneden ud 
var vinden i VSV og SV. 
 
Vinden var gennemgående svag til let 
måneden igennem. 
 
Tørken fra juni-måned fortsatte og 
der faldt således ingen nedbør fra den 
22. juni-20. juli, bortset fra muligvis 
om aftenen den 1. juli i forbindelse 
med lynen. 
 
Den 20. faldt der om morgenen nogle 
få dråber. Det begyndte at regne den 
21. og i resten af måneden var der 
mange nedbørsdøgn. Natten til den 
22. faldt der stærk regn og om mor-
genen den 22. var det styrtregn i for-
bindelse med lynen og hårde torden-
slag. Om aftenen den 29. var det tor-
denvejr. 
 
Orlogsskibet ”Anna Sophia” på Kø-
benhavns rhed oplyste, at der den 1. 
om eftermiddagen var et stort var-
mefrembrud og om aftenen var der 
langvarig lynen. 
 
Hukkerten ”Christiani 5 ti Baad” på 
Københavns rhed meldte, at torden-
vejret den 22. allerede startede den 
21. om aftenen og fortsatte om natten 
med stærk torden og regn. 
 
Orlogsskibet ”Anna Sophia” på Kø-
benhavns rhed meldte, at det klarede 
op den 22. om eftermiddagen og blev 
meget varmt. Ligeledes at det var 
varmt om formiddagen den 23. med 
torden. Den 26. sås ildebrand ved 
Nørrevold. 
 
Orlogsskibet ”Elephanten” observe-
rede ved Trekroner torden, lynild og 
regn om aftenen den 29.  
 

SV. Den 20. var vinden i SØ. Den 21. 
og 22. var vinden i NØ. Fra den 23.-
26. var vinden i SØ og øst. Fra den 
27.-30. var vinden i NV. Den 31. var 
vinden i SV.  
 
Det blæste storm om aftenen den 1. 
 
Måneden havde mange nedbørsdøgn, 
der var centreret om perioderne fra 
den 1.-4., 9.-16., og 24.-31. 
 
Om morgenen den 16. var det hård 
torden med stor plaskregn. Samme 
dag var det tordenvejr om eftermid-
dagen. Det var ligeledes tordenvejr 
om morgenen den 19. Natten til den 
27. regnede det stærkt. 
 
Temperaturen lå i de første 3 uger 
omkring det normale, men fra den 24. 
var det meget regnfuldt og køligt. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 
 

atter kortvarigt i syd og SSØ. Vinden 
var derefter i VSV og SV frem til den 
29. Den 30. gik vinden i NØ. 
 
Den 11., 15. og 16. blæste det med 
vindstyrke 8.  
 
Det var stort set tørvejr frem til den 9. 
og igen fra den 22. og måneden ud. 
Det regnede hver dag fra den 10.-21. 
Den 11. og 12. faldt der endvidere 
hagl. Det lynede den 14. 
 
Orlogsskibet ”Elephanten” på Køben-
havns Rhed meldte den 1. om solskin 
og varm luft. Ligeledes om varm luft 
den 9. om formiddagen. Natten til 
den 12. og om morgenen samme dag 
meldte skibet om frost. 
 
Det var sommerligt med megen sol-
skin og tørvejr frem til den 9.  I resten 
af måneden lå temperaturen under det 
normale.    
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C.  
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Snaven ”Packan” ved Dragør obser-
verede regn og tordenbyger om efter-
middagen og aftenen den 29. 
 
Det var meget varmt i de første 20 
dage af måneden med brændende sol 
og tørke. Fra den 24. blev luften mere 
sval. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 19 gr. C. 

Oktober 
 
Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn 
(13). Søndenvind (23 %) og norden-
vind (19 %). 
 
Vinden var i NØ den 1. og 2. Den 3. 
var vinden i SØ. Den 4. og 5. var vin-
den i NV. Den 6. og 7. var vinden i 
SV. Den 8. og 9. var vinden i NNØ. 
Den 10. var vinden i nord og NV. Fra 
den 11.-15. var vinden i SSV. Fra den 
16.-19. var vinden i SØ og syd. Fra 
den 20.-23. var vinden i nord. Den 
24. var vinden i vest og NV. Fra den 
25.-29. var vinden i øst og SØ. Den 
30. og 31. var vinden i SV. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 11. 
og 12. 
 
Der var to regnvejrsperioder fra den 
4.-15. og den 30. og 31. Det holdt 
således stort set tørt fra den 16.-29. 
 
Temperaturen synes at have ligget 
omkring det normale i hele måne-
den.  
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 
 

November 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-8. og fra den 16.-30. novem-
ber.  
 
Fra den 1.-4. var vinden i SV. Fra den 
5.-9. var vinden i NV. Fra den 15.-21. 
var vinden i ØSØ. Den 22. gik vinden 
i NØ. Fra den 23.-25. var vinden i 
VNV. Den 26. og 27. var vinden i øst 
og SØ. Fra den 28.-30. var vinden i 
VSV. 
 
Ifølge snaven ”Packan” ved Kastels-
pynten var vinden fra den 9.-13. mest 
stille og vestlig. 
 
Det blæste storm den 24. og 25. 
 
Der var mange dage med nedbør fra 
den 1.-7., i resten af måneden holdt 
det formentligt tørt bortset fra den 
28., hvor der faldt lidt regn. Nedbø-
ren faldt kun som regn. 
 
Måneden synes at have været meget 
solfattig.  
 
Det var varmest i begyndelsen af må-
neden, men generelt lunt for årstiden. 
 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 7 gr. C. 
 

December 
 

Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn 
(13). Vestenvind (26 %) og norden-
vind 15 (%). 
 
Vinden var i vest den 1. og 2. Den 3. 
og 4. var vinden i SØ. Fra den 5.-9. 
var vinden i vest og NV. Fra den 10.-
14. var vinden i SØ. Fra den 15.-17. 
var vinden i SV. Fra den 18.-20. var 
vinden i NØ. Den 21. var vinden i 
ØSØ. Fra den 22.-24. var vinden i 
NØ. I resten af måneden var vinden i 
NV. 
 
Det blæste storm den 3., 4., 7.,  22. 
og 26. Den 16. blæste det med vind-
styrke 9. Den 6., 12., 13., 23. og 25. 
blæste det med vindstyrke 8. 
 
Der faldt lidt regn den 6. ellers var 
det tørvejr indtil den 13.  Fra den 14.-
16. faldt der regn og sneslud. Fra den 
19.-22. faldt der sne. Der faldt ligele-
des sne den 25. Den 27. faldt der først 
slud, som gik over i regn. Den 28., 
30. og 31. faldt der lidt sne. 
 
Hukkerten ”Christiani 5ti Baad” på 
Københavns rhed meldte om dags-
frost den 4. og 7. og om rimfrost den 
7. om aftenen.  
 
Orlogsskibet ”Island” på Øresund 
meldte om dagsfrost den 23. og 24. 
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Orlogsskibet ”Island” mistede den 
16. i P-vagten sit tøjtov, der sprang i 
stykker under de stærke vindstød. 
Kort efter gik skibet på grund på 
Saltholm. Den 19. kom skibet fri af 
grunden og sejlede nordpå. 
 
Juleaften: 
Vinden var i NØ om formiddagen, 
men om eftermiddagen slog vinden 
om til vest, om aftenen SV.  Vinden 
havde været svag men friskede op. 
Det var frost med snedække. 
 
Nytårsaften: 
Vinden var i VNV med småsne og 
mildning i luften. Snedække. 
 
Temperaturen synes i hele måneden 
at have ligget lidt under det normale. 
Det var koldest den 4., 7., 23. og 24. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 1 gr. C. 
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VEJRET i 1715 
 

1715. Temperatur 7,5 gr. C. Solformørkelse den 3. maj. August var helt usædvanlig kold, våd og 
stormende. Det var helt usædvanligt varmt for årstiden i oktober-måned. 

Januar 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-19. januar. 

 
Fra den 1.-8. var vinden først i VNV 
og siden i SV og endelig på ny i 
VNV. Den 9. gik vinden i NØ, hvor 
den holdt sig til den 15. Den 16. og 
17. var vinden i  ØSØ. Den 19. gik 
vinden i SV. 

 
Hukkerten ”Justitiæ Baad” i Randers 
Fjord og ved Djursland observerede 
NØ-vind den 20., NV-vind den 21. 
og VSV-vind fra den 22.-30. Den 31. 
observerede hukkerten SSØ- vind. 

 
Fra den 2.-8. faldt nedbøren som 
regn. Den 11.-13., og 18. og 19. faldt 
nedbøren som sne. 

 
Hukkerten ”Justitiæ Baad” i Randers 
Fjord og ved Djursland observerede 
sne den 20. og finregn 23.-29., den 
25. dog også regnbyger og den 26. 
regn. 

 
Der observeredes storm den 5., 11., 
og 12. Der observeredes vindstyrke 9 
den 13. 
 

 Orlogsskibet ”Delmenhorst” sad 
den 18. fast i isen ved København. 
 

Hukkerten ”Justitiæ Baad” i Randers 
Fjord og ved Djursland observerede 
storm den 22. og 23., den 24. hård 
storm senere flyvende storm. Den 25. 
observeredes fortsat flyvende 

Februar 
 

Der foreligger kun observationer 
fra den 10.-28. februar. 

 
Den 10. var vinden i SSV. Fra den 
11.-14. var vinden i NV, den 15. gik 
vinden i NNV. Fra den 16.-18. var 
vinden i NNØ og NØ. Fra den 19.-
24. var vinden i ØSØ. Den 25. og 26. 
var vinden i NNØ. Den 27. og 28. var 
vinden i SV og VSV. 

 
Hukkerten ”Justitiæ Baad” ved 
Djursland observerede fra den 1.-9. 
VSV og SV-vind. 

 
Nedbøren faldt den 10. som regn, den 
11. som hagl, og den 12. og 13. som 
regn. Den 16. og 17. faldt der sne. 
Den 20.-22. faldt der regn og den 28. 
sne. 

 
Hukkerten ”Justitiæ Baad” ved 
Djursland observerede regn den 1.-
3., sne den 6. og regn den 8. og 9. 

 
Der observeredes storm den 10., 
11., 12., 13. og 14. 
 
Hukkerten ”Justitiæ Baad” ved 
Djursland observerede storm den 2., 
3., 7. og 8. og vindstyrke 9 den 6. 

 
Der observeredes nattefrost natten 
til den 15. efterfulgt af dagsfrost. 
Endvidere dagsfrost den 16. efter-
fulgt af nattefrost natten til den 17. 
Den 25. og 26. observeredes dags-
frost og natten til den 27. nattefrost. 
 

Marts 
 
Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-13. marts og fra den 19.-31. 
marts. 
 
Fra den 1.-6. var vinden i NV. Fra den 
7.-11. var vinden i SØ. Fra den 12.- 
14. var vinden i ØNØ senere i ØSØ. 
Den 19. var vinden i SV, den 20. i 
VNV. Den 21. var vinden i NØ, fra 
den 22.-24. i SSØ. I resten af måneden 
var vinden skiftende, dog mest i NV. 
 
Den 1. faldt der sne siden regn. Den 2. 
og 3. faldt der regn. Den 4. faldt der 
sne og slud, og den 7. og 14. sne. Der 
faldt stærk regn den 19. og regn den 
20. Endelig faldt der regn den 24. og 29. 
Det var således ret tørt fra den 5. 
 
Der observeredes storm den 3. og 4. 
Det blæste med vindstyrke 9 den 22. 
og 23. Det blæste med vindstyrke 8 
den 2., 11., 12., 24. og 25. 
 
Der blev observeret frost natten til den 
21. 
 
Temperaturen synes måneden igennem 
at have ligget lidt under det normale. 
 
Samlet set skønnes månedens middel-
temperatur til 1 gr. C. 
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 storm. Den 28. observeredes vind-
styrke 9. 
 

Hukkerten observerede nattefrost 
natten til den 21. og hård nattefrost 
natten til den 22. Endvidere obser-
veredes nattefrost natten til den 31. 

 
Samme hukkert observerede ved 
København nattefrost natten til den 
1., dagsfrost den 6. og nattefrost 
natten til den 7. Den 11., 12., 13., 
14., og 15. dagsfrost. Endvidere 
nattefrost natten til den 16. og 
dagsfrost i Randers Fjord den 20. 

 
Orlogsskibet ”Delmenhorst” på 
Øresund observerede hård frost nat-
ten til den 13. efterfulgt af dagsfrost, 
hård nattefrost natten til den 14. efter-
fuldt af dagsfrost, dagsfrost den 15. 
og 16. og frost om aftenen den 17. 

 
Hukkerten ”Justitiæ Baad” på 
Randers Fjord melder, at der om 
aftenen den 20. drev så megen is, 
at man frygtede at drive bort med 
isen. Den 21. drev isen på ny, så 
det blev lavvande og fare for 
grundstødning. Den 22. var der 
fortsat isgang. Natten til den 
31. drev den frysende is med strøm-
men ud af Randers Fjord. 

 
Det var mildt i begyndelsen og slut-
ningen af måneden, fra den 11.-20. 
var det meget koldt, især fra den 11.-
17. 

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

Hukkerten ”Justitiæ Baad” ved    
Djursland observerede frost den 1. om  
eftermiddagen og aftenen. 
 

Temperaturen faldt henover måneden. 
 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 1 gr. C. 
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April 
 

Skydække dag (2,6). 
Nedbørsdøgn (4). 
Østenvind (22 %). 
Søndenvind (19 %). 

 
Vinden var i NV den 1. og 2. Den 3. 
var vinden i SV. Fra den 4.-14. var vin-
den i NØ, ØSØ eller SØ. Den 15. og 
16. var vinden i syd. Den 17. og 18. 
var vinden i vest og SSV. Den 19. og 
20. var vinden skiftende. Den 21. gik 
vinden i øst, hvor den holdt sig måne-
den ud. 
 
Den kraftigste vind var frisk vind 
til blæst den 21. 
 
Der var kun 4 døgn med nedbør. Den 5. 
faldt der regn, den 6. småsne, den 18. 
småregn og den 22. regn. 

 
Måneden var solrig, især var det 
solrigt fra den 8.-21. 
 
Det var koldt i hele måneden, dog 
især i begyndelsen. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

Maj 
 

Skydække dag (3,3). 
Nedbørsdøgn (15). 
Søndenvind (25 %). 
Vestenvind (14 %). 
SV-vind (14%). 
Vindstille (14%). 

 
Den 1. var vinden i nord og NØ. Den 
2.-4. var vinden i NV. Den 5.-7. var 
vinden i VSV. Den 8.-10. var vinden i 
SSØ. Den 11. var vinden i NV. Den 
12. var vinden i SSV. Fra den 13.-15. 
var vinden i SSØ. Fra den 16.-19. var 
vinden skiftende. Den 20. gik vinden i 
syd, den 22.-25. i SSV og SV. Den 26. 
gik vinden i VNV og den 27. i NNØ. 
Fra den 28.-30. var det mest vindstille. 
Den 31. gik vinden i SØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 
3. og 4. Det blæste med vindstyrke 
8 den 2. og 13. 
 
Der faldt nedbør hver dag fra den 2.-
10. Fra den 19. holdt det stort set tør-
vejr. 
 
Nedbøren den 2. faldt som sne- og 
haglbyger. Den 3. og 4. faldt der 
haglbyger og til sidst også lidt regn. I 
resten af måneden faldt nedbøren som 
regn. 
 
Det var solrigt fra den 16. og måne-
den ud. 
 
Orlogsskibet ”Eben Etzer” observe-
rede den store solformørkelse den 3. 
fra ca. kl. 9,30 i Køge Bugt. Vinden 
var i NNV senere NV vindstyrken 
var 4,5 og det var tyk luft. Det havde 
sneet lidt om morgenen og endnu kl. 
8 faldt der lidt slud. 

Juni 
 
Skydække dag (4,5). 
Nedbørsdøgn (12). 
Vestenvind (34 %). 
Søndenvind (18 %). 
 
Vinden var den 1. først i SØ senere i 
NNV. Den 2. og 3. var vinden i ØNØ 
senere i ØSØ. Fra den 4.-7. var vinden 
i VNV,  den 8. i NØ og den 9. i SSØ. 
Den 10. og 11. var vinden i VSV sene-
re i VNV. Den 13. var vinden først i 
VSV senere i ØNØ. Den 14. var vin-
den i SØ. Den 15. var vinden i NV, den 
16. i VSV. Fra den 17.-19. var vinden 
skiftende. Fra den 20.-23. var vinden i 
SØ og SSØ. Fra den 24.-27. var vinden 
i VSV. Fra den 28. og måneden ud var 
vinden i VNV. 
 
Det blæste med stormstyrke den 5. og 6. 
 
Der var mange nedbørsdøgn frem til 
den 16., i resten af måneden faldt der 
kun regn den 23. og 24. 
 
Det var tordenvejr den 23. om afte-
nen. Der faldt stærk regn den 14. og 
16. 
 
Måneden var meget solfattig frem 
til den 16., resten af måneden var 
solrig. 
 
Måneden startede kold, men den blev 
varm fra midt i måneden. Det var 
meget varmt fra den 20.-23. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 
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Fregatten ”Bergens Galley” observe-
rede solformørkelsen ved Kronborg. 
”Formørkelsen i solen begyndte på 
vestkanten i det 3.glas´ løb (JER: 
dvs.ca. kl. 9,15) og da det 5´te glas var 
halvt ude (JER: dvs.ca. kl. 10,15) blev 
hele solen formørket, så det var ganske 
mørkt som om natten og vi så stjerner 
på himlen. Da det 5´te glas var ude 
(JER: dvs. ca. kl. 10,30) begyndte det at 
klare op igen og solen 
begyndte at skinne.” 
 
Solformørkelsen var helt forbi ca. kl. 
11,30. Vinden var under solformør-
kelsen i NV og VNV og vindstyrken var 
ca. 3,5. Om morgenen var det solskin. 
 
Ifølge Internettet dækkede nævnte 
solformørkelse store dele af Danmark 
heriblandt Jylland og Nordfyn. 
 
Måneden blev gradvist varmere og det 
var sommerligt i de sidste dage. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 
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Juli 
 

Skydække dag (4,9). 
Nedbørsdøgn (16). 
Vestenvind (28 %). 
NV-vind (18 %). 

 
Vinden var skiftende fra syd og vest 
frem til den 9. Den 10. gik vinden i 
vest, den 11. først i SSØ senere i SSV. 
Den 12. og 13. var vinden i SSV og 
vest. Fra den 14.-16. var vinden i NV. 
Den 17. var vinden i SSØ og den 18. i 
SSV. Fra den 19.-22. var det mest 
vindstille. Fra den 23.-28. var vinden i 
NNV. Fra den 29.-31. var vinden i 
vest. 
 
Der var mange nedbørsdøgn fra den 1.-
14. og igen fra den 28.-31. 
 
Det tordnede natten til den 2., om mor-
genen den 8. og om aftenen den 9. Det 
var ligeledes tordenvejr den 21. om ef-
termiddagen og den 29. om formid-
dagen. 
 
Måneden var temmelig solfattig. 
 
Der blev observeret tordenluft den 
20., 27., 29. og 30. 
 
Luften synes måneden igennem at 
have været ustabil med temperaturer 
omkring det normale. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 
 
 
 
 
 

 

 

 

August 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-5. august, fra den 15.-19., og 
fra den 28. og 29. august. 

 
Fra den 1.-5. var vinden i VSV. Fra 
den 15.-19. var vinden i SV. Den 28. 
og 29. var vinden i ØNØ og NNØ. 
 
Hukkerten ”Justitiæ Baad” ved 
Djursland observerede fra den 6.-11. 
NNV og NØ-vind. Fra den 12.-14. ob-
serveredes SØ og ØSØ-vind. Fra den 
20.-22. observeredes NV-vind, fra den 
23.-25. NNØ-vind og den 26. og 27. 
ØNØ-vind. Den 30. og 31. observe-
redes NNØ-vind. 
 
Der observeredes regn på Øresund og 
ved Djursland i 9 døgn fra den 1.-10. 
og i 8 døgn fra den 11.-20. Fra den 
21.-31. observeredes der regn i 5 døgn. 
Det regnede således stort set hver dag i 
de første 3 uger. Om formiddagen den 
6. observerede hukkerten ”Justitiæ 
Baad” ved Djursland tordenvejr. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 1. og 
med vindstyrke 8 den 15. og 29. 
 
Hukkerten ”Justitiæ Baad” ved 
Djursland observerede storm den 12., 
13., 14., 15. og 20. og vindstyrke 9 
den 23., 27. og 30. 
 
Måneden var helt usædvanlig kold 
og efterårsagtig. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C. 

 

 

 

 

 

September 
 
Skydække dag (3,9). 
Nedbørsdøgn (13). 
Vestenvind (45%). 
SV-vind (14 %). 
 
Fra den 1.-6. var vinden i ØSØ. Fra 
den 7.-10. var vinden i VSV. Den 11. 
var vinden i vest, den 12. i syd og den 
13. i SSØ. Fra den 14.-17. var vinden i 
VNV. Fra den 18.-20. var vinden i 
VSV og vest. Fra den 21.-23. var vin-
den i NV. Fra den 24.-26. var vinden i 
SV. Fra den 27.-30. var vinden i VNV. 
 
Vindstyrken var forholdsvis svag og 
den kraftigste vind var frisk vind til 
blæst den 19. 
 
Der var 3 perioder med regn fra den 
6.-9., 13.-18. og fra den 21.-26. Der 
faldt stærk regn den 21. 
 
Det var solrigt fra den 1.-5. 
 
Det var sommerligt i begyndelsen af 
måneden. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 13 gr. C. 
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Oktober 
 

Skydække dag (6,6). 
Nedbørsdøgn (20). 
Søndenvind (32%). 
Vestenvind (20 %). 

 
Vinden var i NV og NNV frem til 
den 4. Derefter gik vinden i SSV, se-
nere i VSV indtil den 12. Den 13. var 
vinden kortvarigt i ØSØ. Derefter 
gik vinden atter i SSV frem til den 
20. Den 21. gik vinden i SØ og den 
22. i syd. Den 25. var vinden kortva-
rigt i SØ, men gik derefter den 26. i 
SV. Den 30. var vinden kortvarigt i 
NV, men gik den 31. på ny i SV og 
syd. 

 
Det blæste med stormstyrke den 1. 
og 2. Det blæste med vindstyrke 8 
den 3., 6., 7., 8., 9., 13., 15., 22., 24. 
og 30. Det var meget blæsende fra 
den 1.- 9. 

 
Der var mange døgn med nedbør 
jævnt fordelt hen over måneden. 
Den 3. faldt nedbøren først som hagl 
senere som regn. 

 
Måneden var solfattig. 

 
Måneden var helt usædvanlig lun 
for årstiden. 

 
 Samlet set skønnes månedens mid- 
 deltemperatur til 12 gr. C. 

November 
 

Skydække dag (6,4). 
Nedbørsdøgn (18). 
Vestenvind (24 %) . 
Søndenvind (21%). 

 
Vinden var i SV frem til den 6. Der-
efter var vinden i ØSØ fra den 7.-9. 
Den 10. og 11. var vinden i SSV. 
Den 12. var vinden i nord. Den 13. 
gik vinden i SØ. Fra den 14.-21. var 
vinden i VSV. Fra den 22.-26. var 
vinden i NØ senere i ØNØ. Den 27. 
og 28. var vinden i VSV og SSV. 
Den 29. var vinden i nord og den 30. 
i VNV. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 5. 
Det blæste med vindstyrke 8 den 8., 
17., 19. og 20. 

 
Der var mange nedbørsdøgn jævnt 
fordelt henover måneden. Nedbøren 
faldt kun som regn. 

 
Måneden var solfattig. 

 
Det var mildt måneden igennem, 
dog var det lidt koldere fra den 7.-9. 
og fra den 23.-26. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 
 
 
 

December 
 
Skydække dag (5,6). 
Nedbørsdøgn (11). 
Østenvind (22 %). 
Nordenvind (17 %). 
 
Det var mest stille fra den 1.-3. Fra 
den 4.-6. var vinden i SØ, den 7. og 8. 
var vinden i ØNØ og nord. Den 9. var 
vinden kortvarigt i SV. Fra den 10.-12. 
var vinden i NV og nord. Fra den 13.-
15. var vinden i NØ senere i øst. Den 
16. gik vinden i vest og SV. Fra den 
17.-19. var vinden i VNV og NV. Den 
20. gik vinden kortvarigt i NØ og den 
21. kortvarigt i SV. Fra den 22.-27. var 
vinden i ØNØ og NØ. Den 28. var vin-
den i NV, den 29. i nord og den 30. og 
31. i ØNØ og øst. 
 
Det blæste med stormstyrke den 9. 
og 10. 
 
Hukkerten ”Dannebrog” observerede 
den 31. om aftenen vindstyrke 8 ved 
Sønderborg. 
 
Der faldt nedbør fra den 4.-10. og fra 
den 16.-19. 
 
Nedbøren faldt som slud den 4., som 
slud senere regn den 5. Som regn fra 
den 6.-8. Den 9. faldt nedbøren først 
som regn senere som slud og til sidst 
som sne. Der faldt sne den 10., 16. og 
17. Den 18. og 19. faldt nedbøren som 
regn. I resten af måneden blev der 
ikke observeret nedbør. 
 
Hukkerten ”Dannebrog” ved Søn-
derborg observerede dog snefald 
den 31. om dagen og stærkt snefald 
nytårsaften. 
 
Fregatten ”Postillionen” observerede 
den 17., 18. og 19. finregn ved Dragør, 
og sne og haglbyger den 11. ved Rygen 
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samt sne den 12. og 14. ved Møn. 
 
Hukkerten ”Christiani 5ti” på Kø-
benhavns rhed observerede rimfrost om 
aftenen den 1., nattefrost natten til den 
10. og dagsfrost fra den 10.-14. 
 
Vagtskibet ”Frøken Elsken” obser-
verede ved København natten til den 
30. hård frost og natten til den 1. 
januar frost. 
 
Fregatten ”Postillionen” observerede 
ved Møn stærk nattefrost natten til den 
12. Ligeledes natten til den 13., hvor 
skibet også observerede dagsfrost. Der 
blev ligeledes observeret nattefrost 
natten til den 14. og 15. Natten til den 
20. og hele dagen den 20. observerede 
skibet rimfrost ved København. 
 
Hukkerten ”Dannebrog” observerede 
stærk dagsfrost den 31. 
 
Vagtskibet ”Frøken Elsken” lå den 1. 
januar fast i isen ved København. 
 
Det satte ind med vintervejr den 9. 
Den 18. og 19. kom der en kortvarig 
mildning med tøvejr og regn. Fra den 
22. satte det atter ind med frost og fra 
den 29. blev det stærk frost. 
 
Juleaften:  
Vinden var svag fra ØSØ. Det var 
halvskyet og tørvejr. Det var 
frostvejr. Barfrost og intet sne-
dække. 
 
Nytårsaften:  
Der blæste en skarp østenvind og 
det var næsten skyfrit. Stærk frost. 
Barfrost og intet snedække. 
 
Samlet set skønnes månedens middel-
temperatur til 1 gr. C. 
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VEJRET i 1716 

1716. Temperatur 6,5 gr. C. Meget koldt år. Isvinter med streng kulde i januar, endnu is i fjordene i 
marts-måned. I januar kunne man gå over Øresund. Koldt, men solrigt forår. Helt usædvanlig kold 
sommer. Ved efterårstide blev vejret atter normalt. 

Januar 
 
Der foreligger kun få skibsobserva-
tioner dækkende tidsrummet fra 1. 
januar til 13. januar. 
 
I begyndelsen af måneden var vinden 
i øst. Den 9. og 10. gik vinden kort-
varigt i NV. Den 11. og 12. var vin-
den i nord og NNØ. Den 13. gik vin-
den i NØ og den 14. i SV.  
 
Den 1. lå fregatten ”Frøken Elsken” 
fast i isen ved Kastelspynten. Fregat-
ten meldte om hård frost. Ligeledes 
den 2. og 3. Den 4. om stille hård 
frost. Den 5. om hård frost hele døg-
net med NØ-vind. Den 6. frøs det 
hård i NØ-vind, hvor fregatten isede 
ud efter. Ligeledes den 7. Den 8. ise-
de fregatten i NØ-vind og hård frost 
ind mod Bommen. 
 
Orlogsskibet ”Christians Båd” uden-
for Randers Fjord havde den 1. østen-
vind og stærk frost. Den 2. østen- og 
nordenvind og stærk frost. Den 3. 
SV-vind stærk frost senere sne. Den 
4. NNV-vind og let frost. Den 5. stille 
med tåge og rimfrost. Den 7. ØNØ-
vind med stærk frost. Den 8. NØ-
vind med stærk frost. Den 9. SV-vind 
senere NV-vind med hård frost senere 
sne. Den 10. NNV-vind med stille 
med sne og frost hele døgnet. Den 11. 
stille nordenvind med frost, om afte-
nen på ny stærk frost. Den 12. NØ-
vind og stærk frost, om eftermidda-
gen stormende med frost. Den 13. 
søndenvind med rimfrost, om aftenen 
storm med sne. Den 14. storm med 
sne med SV-vind, senere ØSØ og 

Februar 
 
Der foreligger ikke skibsobservatio-
ner. 
 
Orlogsskibet ”Christians Båd” uden-
for Randers Fjord meldte den 1. om 
NNV-vind, sne og frost. Den 2. om 
SSØ-vind med sne og frost. Den 3. 
om SØ-vind og sne dagen igennem. 
Den 4. om SSV-vind. Om nattefrost 
natten til den 5. og østen- senere SØ-
vind. Om sne den 6. om morgenen og 
SSV-vind og regn om eftermiddagen.  
Den 7. om frost om natten og morge-
nen. Den 8. om lidt frost. Den 9. om 
nattefrost og lidt regn om aftenen. 
Om hård frost natten til den 10.  Om 
NNV-vind den 11. Om rimfrost den 
12. Om nattefrost natten til den 13. 
Om vindskift den 14. fra nordenvind 
til vestenvind. Om rim og tøvejr  og 
senere tåge den 15. Om tøvejr den 16. 
og 17. Om nattefrost natten til den 
18.  Om vestenvind den 19. og 20. 
Om nattefrost natten til den 21. efter-
fulgt af kold luft om eftermiddagen. 
Om rimfrost natten til den 22. Den 
23. om tøvejr. Den 24. om tøvejr og 
regn. Den 25. om sne og slud, senere 
regn og slud og om, at isen i Randers 
Fjord bryder lidt op. Den 26. om 
VNV-storm og højvande. Den 27. om 
regn, tøvejr og storm fra VSV. Den 
28. om at isen mod land er svag. Den 
29. om SV-vind med hård regn og 
drivis ud af Randers Fjord og om ef-
termiddagen om storm.  
 
Fregatten ”Andriken” ved Travemün-
de meldte den 1. om sne og stærk 
frost og brækning af is omkring fre-

Marts 
 
Der foreligger kun skibsobservationer 
fra den 6.-31. marts. 
 
Orlogsskibet ”Prins Christians Baad” 
udenfor Randers Fjord meldte den 1. 
om NV-vind med tåge og uddrift af 
storis fra Randers Fjord. Dette vejr 
fortsatte den 2. med uddrift af en del 
is fra fjorden. Den 3. faldt der stærk 
regn om aftenen efterfulgt af slud i en 
SSØ-vind. Dette vejr fortsatte med 
slud den 4. Den 5. gik vinden i SV 
med tåge. 
 
Den 6.-8. faldt der sne på Øresund i 
en SV-vind. Den 9. og 10. gik nedbø-
ren over i slud. Den 11. og 12. faldt 
nedbøren som regn. Derefter fulgte 
en længere periode frem til den 25. 
uden nedbør med nordlige og østlige 
vinde. Den 26. gik vinden i vest med 
snenedbør. Den 27. faldt nedbøren 
som regn. Fra den 28.-31. faldt der 
sne i NNV og NNØ-vind. 
 
Det stormede den 7., 8. og den 12. 
Det blæste med vindstyrke 9 den 9. 
Vejret var temmelig stille efter den 
12. 
 
Der blev observeret nattefrost den 9.-
15. Om aftenen den 14. observeredes 
hård frost. Den 15. observeredes 
stærk frost om morgenen og formid-
dagen. Begge dage observeredes 
drivis. Den 16. om morgenen obser-
veredes tøvejr. Den 22. observeredes 
nattefrost, den 23. stærk kulde om 
formiddagen og den efterfølgende 
nat.  
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NØ-vind og stærk frost. Den 15. stille 
frost, om aftenen stærk frost. Den 16. 
stærk frost. Den 17. stærk frost. Den 
18. stille hård frost. Den 19. stille 
frost, om aftenen sne. Den 20. ØNØ-
vind med storm og sne hele dagen. 
Den 21. først stærk frost senere 
ØNØ-vind med storm og sne. Den 
22. sne og frost med ØNØ-vind. Den 
24. ØNØ-vind og frost. Den 25. først 
rimfrost, senere stormende og om af-
tenen slud. Den 26. SV-vind stor-
mende og slud. Den 27. stormende og 
slud, der senere gik over i sne. Den 
28. SSØ-vind og sne. Den 29. ØSØ-
vind. Den 30. nogen frost og ØSØ-
vind. Den 31. ØNØ-vind stormende 
med sne og frost.   
 
Fregatten ”Andriken” der lå ved Tra-
vemünde meldte den 1. om stærk 
senere hård frost. Den 2. om hård 
frost. Den 3. om stærk frost, den 4. 
om frost, den 5. om stærk nattefrost 
og frost om dagen. Den 6. om hård 
og stærk frost. Den 7. om stærkt sne-
fald efterfulgt af stærk frost. Den 8. 
om sne og stærk frost. Den 9. om 
frost. Den 10. om sne og frost. Den 
11. om stærkt snefald efterfulgt af 
stærk frost. Den 12. om hård frost. 
Den 14. om sne og stærk frost. Den 
15. om stærk frost. Den 16. om hård 
og stærk frost. Den 17. om stærk frost 
med fast is omkring fregatten. Den 
18. og 19. om stærk frost. Den 20. 
om stærk frost med brækning af is 
omkring fregatten. Den 21. om sne-
fald og hård frost. Den 22. om hård 
frost. Den 23. om frost og brækning 
af is omkring fregatten. Den 24. om 
sne, frost og brækning af is omkring 
fregatten. Den 25. om hård frost og 
brækning af is omkring fregatten. 
Den 26. om hård frost. Den 27. om 
frost og sne og brækning af is om-
kring fregatten. Den 28. om sne og 
frost og brækning af is omkring fre-

gatten. Den 2. om hård frost. Den 3. 
om sne og isning omkring fregatten 
og om aftenen om mildere luft. Den 
4. om svagere frost. Den 5. om frost 
og brækning af is omkring fregatten. 
Den 6. om mildere luft. Den 7. om 
tøvejr og mild luft. Den 8. om tøvejr 
også om natten. Den 9. om tøvejr ef-
terfulgt af nattefrost. Den 10. om 
frost om formiddagen. Den 11. om 
lidt rimfrost om morgenen efterfulgt 
af mildt vejr og derpå nattefrost. Den 
12. om rimfrost om morgenen og der-
på tøvejr. Den 13. om rimfrost om 
morgenen og brækning af is omkring 
fregatten. Den 15. om rimfrost og 
nattefrost, men tøvejr om aftenen. 
Den 16. om sne, slud og tøvejr og 
småregn om aftenen. Den 17.om tø-
vejr og regn. Den 18. om regn og 
fortsat is. Den 19. om regn om afte-
nen og derefter om sne og slud om 
natten. Den 20. om sneslud om 
formiddagen og kold luft om aftenen. 
Den 21. om nattefrost og rimfrost om 
aftenen. Den 22. om lidt frost om 
aftenen. Den 24. om storm om 
aftenen og regn. Den 25. om regn om 
morgenen og senere storm og stærk 
regn. Den 27. og 28. om regn. 
 
Den stærke kulde vedvarede den 1. 
og den 2., derefter let frost til den 5. 
Fra den 6. tøvejr . Fra den 9.-12. let 
frost. Derefter temperaturer omkring 
eller lidt over frysepunktet frem til 
den 22. I resten af måneden var det 
tøvejr hver dag. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 0 gr. C. 

 

Vagtskibet ”Frøken Elsken” på Kø-
benhavns rhed observerede natte-
frost natten mellem den 20. og 21. 
 
Orlogsskibet ”Prins Christians Baad” 
observerede udenfor Randers Fjord 
den 7. og 8. VNV-storm med sne-
byger. Natten mellem den 8. og  9.  
og  9.-10. nattefrost Den 10. faldt der 
haglbyger. Den 11.-12. og den 12.-13. 
let nattefrost. Nattefrosten tog til nat-
ten mellem den 13. og 14. Den 14. 
kom der drivis og natten mellem den 
14. og 15. var det stærk frost, så 
Randers Fjord på ny frøs til. Den 16. 
slog det om til tøvejr med NV-vind 
og kraftig blæst. Den 19. begyndte 
det at regne. Den 20. NNØ-storm 
efterfulgt af stærk frost natten til den 
21. Vejret stilnede af den 21. med 
fortsat nattefrost. Den 23. NNØ- 
blæst med stærk kulde, som fortsatte 
den 24. Derefter stille tåget vejr. Den 
28. nogen sne, derefter stærkt blæsen-
de først af NV og NØ, den 30. fra 
VSV og VNV. Den 31. vestenstorm 
og tøvejr, men allerede den påfølgen-
de nat på ny nattefrost. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 1 gr. C. 
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gatten. Den 29. om frost og brækning 
af is omkring fregatten. Den 30. om 
hård frost og brækning af is omkring 
fregatten. Den 31. om hård frost med 
sne og ”stærkt vintervejr” med bræ-
kning af is omkring fregatten. 
 
Fregatten ”Lossen”, der kom sydfra, 
sejlede den 6. fast i isen ved Dragør-
lund og den 8. i isen mellem Kastrup 
og Prøvestenen. 
 
Hukkerten ”Dannebrog”, der lå ved 
Sønderborg observerede om efter-
middagen og aftenen den 1. ØSØ-
storm og streng frost. Den 2. streng 
frost, der den 3. om morgenen blev 
efterfulgt af rimfrost. Den 4. om 
formiddagen lidt regn, der om efter-
middagen slog om til streng frost og 
østenvind. Den strenge frost fortsatte 
den 5. og 6.  
 
Kulden synes at have været værst 
frem til den 18., derefter lidt mindre 
streng frost. Fra den 27.- 29 kun let 
frost, den 30. og 31. dog atter hårdere 
frost.  
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -4 gr. C. 

April 
 
Skydække dag (2,5). Nedbørsdøgn 
(5). Søndenvind (36 %) og norden-
vind (14 %). 
 
 
Vinden var i nord den 1. og 2. Den 3. 
var vinden i SV. Fra den 4.-6. var vin-
den i øst, den 7. kortvarigt i SV. Fra 
den 8.-12. var vinden i SSØ og SØ. 
Den 13. gik vinden kortvarigt i vest 
og SV. Fra den 14.-18. var vinden i 
øst og NØ. Den 19. var vinden kort-
varigt i syd, fra den 20.-22. i NØ. 
Den 23. gik vinden i SSØ, hvor den 
holdt sig til den 28. Den 29. var vin-

 Maj 
 
Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn 
(11). Østenvind (21 %), nordenvind 
(15 %) og søndenvind (15 %).  
 
 
Vinden var i NØ frem til den 7. Der-
efter var vinden i syd og SSV frem til 
den 10. Den 12. gik vinden i NØ, den 
15. i NNV, senere NV og VNV. Den 
19. gik vinden i ØSØ, hvor den holdt 
sig til den 25. Den 26. gik vinden i 
øst og SSØ. Den 31. var vinden i NV. 
 
Det stormede den 11. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 12. 

Juni 
 
Skydække dag (5,7). Nedbørsdøgn 
(12). Vestenvind (42 %) og NV-vind  
(18 %). 
 
 
Vinden var i SV den 1. Den 2. og 3. 
var det stille. Den 4. og 5. var vinden 
i SØ. Den 6.-10. var vinden i vest. 
Den 11. var vinden kortvarigt i SØ. 
Den 12. og 13. var det stille. Den 14. 
gik vinden i VNV, hvor den holdt sig 
i resten af måneden. 
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den kortvarigt i SV, men allerede den 
30. i NØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 4. 
og 5. Vinden var svag fra den 6.-29.  
 
Der faldt kun nedbør den 1., 3. og 4. 
som sne og den 29. og 30. som regn. 
Fra den 5.-28. faldt der således ingen 
nedbør. 
 
Måneden var ekstrem solrig især fra 
den 11.-28. 
 
Hukkerten ”Sophie Hedevig Baad” 
observerede nattefrost den 1.-2., 3.-
4., 4.-5. og 5.-6. 
 
Orlogsskibet ”Prins Christians Baad” 
ved Rygaard Strand observerede nat-
tefrost natten til den 1., stærk kulde 
den 1. om eftermiddagen og hård 
nattefrost natten mellem den 1. og 2.  
 
Der må have været store temperatur-
forskelle imellem de solrige dage og 
de stjerneklare nætter. 
 
Månedens middeltemperatur synes at 
have ligget under der normale. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 5 gr. C. 

 
Der faldt regn fra den 5.-13., derefter 
holdt det tørvejr fra den 14.-27. Fra 
den 28.-31. faldt der på ny regn. 
 
Orlogsskibet ”Prins Carl” på Køben-
havns rhed observerede stærk og stor 
regn om aftenen den 10.  
 
Orlogsskibet ”Prins Carl” på Disken 
ved Helsingør observerede stærk regn 
om aftenen den 12. 
 
Det var ekstremt solrigt fra den 15.-
27., samtidigt var det stjerneklart om 
natten, så der må have været store 
temperaturforskelle mellem dag og 
nat. 
 
Månedens middeltemperatur synes at 
have ligget under det normale. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 

 

Måneden var generelt meget blæsen-
de. Det meget blæsende vejr startede 
den 14. og blev ved til den 25. 
 
Det stormede den 14. og 15., den 20. 
og den 24., hvor det var flyvende 
storm. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 25. 
og med vindstyrke 8 den 16. og den 
19. 
 
Der faldt regn jævnligt frem til den 
16. Derefter var det tørvejr i resten af 
måneden bortset fra regnbyger den 
20., 27. og 28. 
 
Det var tordenvejr den 2. og 6. 
 
Det var helt usædvanligt overskyet. 
Der var kun meget lidt solskin i må-
neden, den 4., fra den 15.-19. og til 
dels fra den 22.-26. 
 
Det var varmest i den 1. uge. 2. halv-
del af måneden synes at have været 
decideret kold. 
 
Ifølge Paul Klingenberg på Mors var 
foråret og hele sommeren først meget 
kold og tør og siden meget våd og 
kold. Dette vejr ophørte henimod 
efteråret. Frugttræerne tegnede oprin-
deligt godt, men den strenge kulde og 
tørre vind ødelagde næsten alt. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C. 

Juli 
 
Skydække dag (6,0). Nedbørsdøgn 
(14). Vestenvind (29 %) og SV-vind  
(22 %). 
 
Vinden var i NNV den 1. Den 2. og 3. 
var vinden i SSV. Derefter fulgte 
nogle dage med skiftende vindret-
ning. Den 10. var vinden i SØ, men 

August 
 

Skydække dag (5,7). Nedbørsdøgn 
(10). Vestenvind (36 %) og NV-vind 
(24 %). 
 
Vinden var i NV, VNV og NNV helt 
frem til den 21. Den 22. og 23. var 
vinden kortvarigt i SØ. Derefter var 
vinden i VSV og senere i SV frem til 

September 
 

Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn 
(15). Søndenvind (27 %) og vesten-
vind (22 %). 
 
Vinden var i NØ frem til den 7. Der-
efter var vinden i vest fra den 8.-10. 
Derefter var vinden kortvarigt på ny i 
NØ. Den 13. gik vinden i SSV, hvor 
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allerede den 11. i NØ. Fra den 12.-14. 
var vinden i NV. Derefter var vinden i 
SV og vest frem til den 21. Den 22. 
var vinden kortvarigt i SØ. Den 23. 
var vinden i syd. Den 24. og 25. var 
vinden i SV. Den 26. og 27. var vin-
den i nord. I resten af måneden var 
vinden gennemgående i SSØ. 
 
Det stormede den 7. 
 
Det var tørvejr fra den 1.-4., fra den 
9.-12. og fra den 25.-28. Det var især 
regnfuldt fra den 13.-19. Om efter-
middagen den 31. faldt der stærk 
regn. 
 
Det var meget skyet og der var kun 
lidt solskin fra den 1.-3. og til dels fra 
den 26.-30. 
 
Måneden var gennemgående kold, 
især den midterste tredjedel. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 

den 28. Den 29. var vinden i NØ og 
den 30. og 31. i SØ. 
 
Måneden var generelt blæsende, især 
fra den 5.-15. 
 
Det stormede den 10. og 15. Det blæ-
ste med vindstyrke 9 den 5., 8., 11., 
12. og 14. Den 13. blæste det med 
vindstyrke 8.   
 
Der var længere perioder med tørvejr. 
Det var regnfuldt fra den 9.-17. og fra 
den 23.-26. 
 
Det var tordenvejr den 12. med hagl 
og den 17. 
 
Det var meget skyet. Det var solrigt 
fra den 1.-4. 
 
Måneden var gennemgående meget 
kold. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 13 gr. C. 

den holdt sig til den 23. Fra den 24.-
26. var vinden i SØ. I resten af måne-
den var den på ny i SSV. 
 
Den 17., 25., 26. og 28. blæste det 
med vindstyrke 9. Den 16. og 27. 
blæste det med vindstyrke 8. 
 
Det var tørvejr frem til den 9. Resten 
af måneden var regnfuld.  
 
Der faldt stærk regn den 11. om 
aftenen. 
 
Det var solrigt fra den 2.-7. 
 
Temperaturen lå i hele måneden lidt 
under det normale. 
 
Den 8. gik zaren ombord på et or-
logsskib ved Dragør. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C.  

Oktober 
 
Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn 
(9). Søndenvind (31 %) og vesten-
vind (21 %). 
 
Vinden var i nord den 1. Den 2. og 3. 
var vinden i SØ. Den 4. var vinden i 
nord. Fra den 5.-13. var vinden i VSV 
og SSV. Den 14. gik vinden i NØ og 
den 15.-18. i SØ. Den 19. var vinden 
i SV.  Derefter var vinden i SSØ, den 
23. gik vinden i NØ. Fra den 26. og 
måneden ud var vinden i SSV.  
 
Det stormede den 23. og 31. Det blæ-
ste med vindstyrke 9 den 7., 8. og 9. 
Det blæste med vindstyrke 8 den 6. 
 
Der faldt regn fra den 7.-11., i resten 
af måneden var det mest tørvejr.  
 

November 
 

Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn 
(8). Vestenvind (32 %) og østenvind 
(20 %). 
 
Vinden var i VSV den 1. Fra den 2.-5. 
var vinden i NV. Den 6. var vinden i 
SV og den 7. i VNV. Den 8. var vin-
den svag og skiftende. Den 9.-13. var 
vinden i ØSØ. Den 14. var vinden 
kortvarigt i SV. Den 15. gik vinden i 
SØ og den 16. og 17. i NØ. Den 19.-
24. var vinden mest i VNV.  Den 25. 
og 26. var vinden i vest. Fra den 27.-
29. var den skiftende. Den 30. gik 
vinden i ØSØ. 
 
Det stormede den 1. og den 2. Det 
blæste med vindstyrke 9 den 21. Det 
blæste med vindstyrke 8 den 20. og 
30. 

December 
 

Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn 
(10). Vestenvind (24 %), nordenvind 
(16 %) og østenvind (16 %). 
 
Vinden var i SV den 1. og i NV den 
2. og 3. Den 4. var vinden kortvarigt i 
NNØ. Den 5. var vinden i VNV og 
SV. Den 6. gik vinden i NNV. Den 
10.-12. var vinden i NNØ og senere 
ØNØ. Fra den 13.-18. var vinden i 
SV. Fra den 19.-21. var den skiftende. 
Den 22.-27. var vinden i SØ. I resten 
af måneden var den i NØ og senere i 
NV. 
 
Det stormede den 4., 5. og 6. Det 
blæste med vindstyrke 9 den 23. Det 
blæste med vindstyrke 8 den 10., 11., 
22. og 31.   
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Det regnede stærkt om natten til den 
7. 
 
Det var meget solrigt fra den 12.-18. 
og den 25. og 26. 
 
Temperaturen synes i hele måneden 
at have ligget omkring det normale. 
 
I P-vagten den 19. blev der affyret 
salut for zaren og om aftenen den 22. 
gik hoben af russiske transportskibe, 
der skulle have sejlet tropper til an-
greb på Skåne, under sejl sydover. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 

 
Der var kun få spredte dage med ned-
bør. Nedbøren faldt udelukkende som 
regn. 
 
Temperaturen synes at have været 
højest i den 1. uge. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 5 gr. C. 
 

Der faldt nedbør fra den 4.-6., i resten 
af måneden faldt nedbøren spredt. 
Der faldt regn den 4., 5., 16., 24. og 
26. Der faldt sne den 5., 6. og 17. 
Der faldt hagl den 9. og 10. 
 
Orlogsskibet ”Delmenhorst” i Køge 
Bugt observerede natten mellem den 
11. og 12. streng frost. Skibet, der 
senere lå på Københavns rhed, meldte 
den 21. om formiddagen om hård 
frost og ligeledes om hård frost natten 
mellem den 21. og 22. 
 
Hukkerten ”Christian 5ti Baad”, der 
lå på Københavns rhed observerede 
stærk dagsfrost den 11. og stærk nat-
tefrost natten til den 12. Skibet obser-
verede også nattefrost natten til den 
15. 
 
Temperaturen synes at have været 
faldende henover måneden. 
 
Juleaften:  
Det var overskyet med let SSØ-vind, 
om formiddagen havde det regnet 
lidt. Tøvejr. Intet snedække. 
 
Nytårsaften:  
Overskyet med stærk VNV-vind, 
tøvejr og tørvejr. Formentligt var 
snedækket fra den 28. forsvundet. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 1 gr. C. 

 
 
 
 

VEJRET i 1717 

 

1717. Temperatur 7,4 gr. C. Vinteren var mild, indtil heftig kulde satte ind omkring den 10. februar. Den 
1. april slog vejret om til vedvarende tø. Sommeren var vekslende mellem kulde og hede. Det var 
således koldt i første halvdel af juni efterfulgt af hedebølge den 24. juni. Juli var kold og regnfuld i 
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første halvdel og varm sidst på måneden. August var meget varm indtil omkring den 25. Der var 
forholdsvis få nedbørsdøgn i august og efterårsmånederne. Megen ØSØ-vind i november. Den 24.-25. 
december indtraf den store juleflod, der ramte fra Holland til Ribe. 

Januar 
 
Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn 
(14). SV-vind (24 %) og søndenvind 
(19 %). 
 
Det var mildt fra den 1.-3., derefter 
blev det koldere indtil den 9. Den 10. 
og 11. lå temperaturen omkring fry-
sepunktet. Fra den 12.-14. blev det på 
ny mildt. Fra den 15. blev det kolde-
re. Den 21. blev det mildt i vejret og 
mildningen holdt måneden ud. 
 
Vinden var i SV fra den 1.-4., derefter 
gik vinden i NV. Den 8. og 9. var vin-
den i NØ derefter skiftende. Fra den 
12.-14. var vinden i SSV. Den 15. gik 
vinden i SSØ og senere i ØSØ. Den 
18. og 19. var vinden i øst. Den 20. 
gik vinden i SØ. Fra den 21. var vin-
den i SV og SSV. Den 26. gik vinden 
i NV, indtil den den 31. på ny gik i 
SV. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 6. 
Det blæste med vindstyrke 8 den 3., 
4., 7. og 14. 
 
Nedbøren faldt den 1. som sne og den 
3. som regn. Den 6. og 7. faldt ned-
børen som sne. Den 9.-11. faldt ned-
børen både som regn og sne. Fra den 
12. faldt nedbøren kun som regn, den 
31. dog som sneslud. Den 20. havde 
fregatten ”Frøken Elsken” dog slud i 
H-vagten. 
 
Orlogsskibet ”Delmenhorst” observe-
rede nattefrost natten mellem den 4. 
og 5. og igen natten mellem den 16. 
og 17. 
  

Februar 
 
Skydække dag (5,2). Nedbørsdøgn 
(6). Vestenvind (24 %) og østenvind 
(15 %). 
 
I begyndelsen af måneden lå tempe-
raturen omkring frysepunktet derefter 
blev det koldere og på bagsiden af 
blæsevejret den 7.-8. trængte meget 
kold luft ned fra NØ og NNØ. Efter 
en kortvarig forholdsvis mildning 
omkring den 20.-21. trængte meget 
kold luft frem. 
 
Vinden var i vest fra den 1.-3., deref-
ter gik den i NV og fra den 9.-12. i 
NNØ og nord. Fra den 14.-21. var 
vinden i SV og vest, den 19. dog i 
NV. Den 22. var det vindstille og der-
efter gik vinden i nord og senere i øst. 
 
Det blæste storm den 25. fra ØSØ.  
Det blæste med vindstyrke 9 den 9., 
11. og 12. 
 
Den 1. faldt nedbøren både som sne 
og regn. Fra den 2. faldt nedbøren 
kun som sne. 
 
Fregatten ”Høyenhald” melder den 9. 
først om nattefrost, senere om hård 
kulde og kravis. Atter om kulde den 
10. og 11. Om hård frost natten fra 
den 11.-12. og om dagsfrost den 12. 
og 13. Ligeledes om nattefrost natten 
mellem den 14. og 15.  Fregatten 
melder ligeledes om tyk is den 12. på 
Københavns rhed og om drivis den 
14.  Fra den 14.-16. avancerede ski-
bet ind gennem isen til Skråpælene. 
Den 20. sad fregatten fastfrossen i 
isen ved Skråpælene. Vejrliget fort-
satte måneden ud. 

Marts 
 
Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn 
(10). Søndenvind (24 %) og østen-
vind (21 %). 
 
Den strenge kulde fra anden halvdel 
af februar fortsatte de første 10 dage 
af marts, derefter satte en mildning 
ind med søndenvind. Efter det blæ-
sende vejr den 17.-18. marts vendte 
kulden tilbage og varede måneden ud. 
 
Vinden var i øst frem til den 6. Fra 
den 7.-9. var vinden i NØ og nord. 
Den 10. gik vinden i vest og den 12. i 
SØ. Den 13. gik vinden i syd, hvor 
den holdt sig til den 17. Efter først 
SV senere NV-vind den 18. kom 
vinden den 19. på ny i øst frem til den 
22. Den 23. gik vinden i NNØ. Den 
25. var vinden kortvarigt i vest, men 
allerede den 26. gik vinden i øst, hvor 
den holdt sig til den 30., hvor den gik 
i SØ og SSØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 28. 
Det blæste med vindstyrke 8. den 17., 
18. og 27. 
 
I de første 3 uger faldt der kun lidt 
nedbør. Nedbøren faldt som sne, den 
13. dog som småregn. Den 22. faldt 
der regn, den 23. faldt der sne. I res-
ten af måneden faldt nedbøren som 
sne. 
 
Den 9. blev en pram iset gennem isen 
ved København. Den 17. gik fregat-
ten ”Høyenhald” til sejls og sejlede 
ud til Trekroner. Den 19. sejlede fre-
gatten til Dragør og videre mod Born-
holm. 
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Fregatten ”Leoparden” meldte om, at 
den lå fast i isen ved Sct. Annæ Bom-
men den 19. og at det var frost den 
21. 
 
Orlogsskibet ”Delmenhorst” observe-
rede ved Laurvig i Norge dagsfrost 
den 19., sneslud den 20. og regn den 
21.-24. Endnu den 25. var det regn 
om morgenen, men om aftenen blev 
det hård frost. Natten mellem den 30. 
og 31. observerede skibet regn på 
Københavns rhed. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 1 gr. C. 
 

 
Defensionsskibet ”Christiansøe”, der 
lå i Laurvigen i Norge meldte den 1. 
om regn, den 3. om sne, den 4. om 
frost, den 14. om frost og den 18. om 
frost. Den 19. måtte skibet ise sig ind 
til Staveren og rapporterede om drivis 
og frost. Den 20. meldte skibet om 
sne, den 21. om slud og sne, den 22. 
om snebyger, den 23. om stærk frost, 
den 25. om sne og frost og hård vin-
ter, den 26. om stort snefald, den 27. 
om stærk frost med tiltagende is-
mængde og den 28. om frost og hård 
vinter.   
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -3 gr. C. 

 

Lotsgallioten ”West Vlieland” meldte 
den 23. om først småregn, så regn, 
slud og sne og senere om sne. Den 
24. om morgenen meldte gallioten 
om frost.  
 
Orlogsskibet ”Eben Etzer” meldte 
den 23. om hård dagsfrost og om 
frost den 24. om morgenen. Natten til 
den 27. om hård frost. Den 28. om 
dagsfrost, den 29. om hård dagsfrost. 
Den 30. meldtes om hård frost om 
morgenen. Natten til den 31. og den 
31. var det kun let frost. Om aftenen 
den 30. kom skibet ud af isen ved 
København. 
 
Fregatten ”Leoparden” meldte den 
24. om stærk døgnfrost. 
 
Fregatten ”Frøken Elsken” meldte 
den 11. om mildt vejr. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -2 gr. C. 

April 
 
Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn 
(8). Vestenvind (31 %) og sønden-
vind (27 %). 
 
Vejret slog om til tø den 1. I de føl-
gende dage lå temperaturen over fry-
sepunktet. Fra den 6. blev det på ny 
koldere. Den 15. satte et nyt varme-
fremstød ind, men først fra den 21. 
nåede temperaturen op på det nor-
male for årstiden. Den 30. kom et nyt 
kuldefremstød. 
 
Vinden var frem til den 6. i SV og 
vest. Den 7. gik vinden i NV og sene-
re i NNV. Den 11. og 12. var vinden i 
NØ og nord. Den 13. gik vinden i 
vest, den 14. i SV. Den 21. gik vinden 
i vest. Den 22. var vinden i NV og fra 
den 23.-25 i SV.  Derefter var vinden 

 Maj 
 
Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn 
(13). Søndenvind (23 %) og østen-
vind (23%). 
 
I begyndelsen af maj nåede tempera-
turen op på det normale for årstiden 
og temperaturen fortsatte med at stige 
jævnt hen over måneden. 
 
Den 1. og 2. var vinden i SØ. Den 4. 
kom vinden i SV, hvor den holdt sig 
indtil den 9., da vinden gik i SØ og 
SSØ, hvor den holdt sig indtil den 15. 
bortset fra kortvarig NØ-vind den 11. 
og vestenvind den 12. Sidst i den 15. 
gik vinden i NNØ, hvor den holdt sig 
frem til den 21., hvor vinden gik i 
ØSØ. Fra den 28. gik vinden i SV og 
syd. 
 

Juni 
 
Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn 
(10). Vestenvind (27 %) og norden-
vind (21 %). 
 
Det var køligt frem til den 18., i res-
ten af måneden blev det varmere med 
megen solskin. Det var meget solfat-
tigt frem til den 17. Det var hedebøl-
ge den 24. og i dagene derefter. 
 
Den 1. og 2. var vinden i vest og syd. 
Den 3. gik vinden i nord og NØ, hvor 
den holdt sig til den 6.  Fra den 7.-11. 
var vinden i NV. Fra den 12.-15. var 
vinden i SØ, syd og SV. Derefter gik 
vinden atter i NV. Den 18. gik vinden  
i SV og syd. Den 21. gik vinden atter 
i NV og senere nord. Den 25. og 26. 
var vinden i SØ. Den 27. gik vinden 
på ny i NV, hvor den holdt sig måne-
den ud. 
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mere skiftende, dog mest i SV. Den 
30. gik vinden i NV. 
 
Det blæste storm den 30. Den 6., 7. 
og 15. blæste det med vindstyrke 8. 
 
Nedbøren faldt den 1. og 2. som regn 
og slud. Den 4. og 5. faldt nedbøren 
som regn. Den 6. startede nedbøren 
som regn, men gik senere over i sne 
og slud. Fra den 7.-21. faldt der ingen 
nedbør. Den 22. faldt der regn. Deref-
ter var det på ny tørvejr frem til den 
28. Den 29. faldt der stærk regn. Den 
30. begyndte nedbøren som regn, 
men gik over i sne og hagl. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

 

Der var ingen døgn med vind af ku-
lingstyrke. 
 
Nedbøren, der faldt som regn var 
jævnt fordelt henover måneden, dog 
var det tørvejr fra den 20.-24. i østen-
vind. 
 
Fregatten ”Macrellen” meldte i E-
vagten den 16. om fremstød af var-
me.  
 
Det var tordenvejr den 16. om afte-
nen. 
 
Defensionsskibet ”Christiansøe” be-
liggende mellem Helsingør og Ween 
meldte i H-vagten den 21. om torden-
byger. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 11 gr. C. 

 
Frem til den 8. faldt der en del regn. 
Derefter var det tørvejr frem til den 
28. Dog faldt der tordenregn den 13. 
og regn den 15. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 8. 
og 9. og igen den 17. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 16. 
 
Fregatten ”Macrellen” melder om 
regn, torden og lynild i H-vagten den 
13. ved Tornebusken ud for Nord-
tyskland. 
 
Fregatten ”Macrellen” melder i F, E 
og P-vagten den 24. om hede ved 
Bornholm med skiftende, stille og 
senere ØSØ-vind. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 

 
Juli 

 
Skydække dag (4,6). Nedbørsdøgn 
(17). Vestenvind (44 %) og SV-vind  
(16%). 
 
Det var ganske koldt i 1. halvdel af 
måneden. Fra den 17. blev det milde-
re og fra den 26. varmt, især den 30. 
og 31., hvor det var meget varmt. 
 
Vinden var i SV frem til den 5., der-
efter gik vinden i VNV indtil den 8. 
Vinden var derefter i vest og SV frem 
til den 21. I resten af måneden var 
vinden i VNV, den 30. og 31. dog 
mest stille og sydlig. 
 
Vinden var jævn til frisk frem til den 
15. derefter aftog den og fra den 27.-
31. var vinden svag og stille. 
 
Det var meget solfattigt frem til den 
16. Fra den 25. var det meget solrigt. 
 

August 
 

Skydække dag (3,1). Nedbørsdøgn 
(7). Vestenvind (24 %) og søndenvind 
(19 %). 
 
Det meget varme vejr i slutningen af 
juli fortsatte frem til den 7. august. 
Fra den 10. blev det på ny meget 
varmt. Det varme vejr fortsatte frem 
til den 21. Fra den 26. blev vejret kø-
ligt og i de sidste dage af måneden 
var det efterårsagtigt. 
 
Fra den 1.- 4. var vinden stille og i 
SSØ og SØ.  Derefter var vinden 
skiftende, fra den 11.-15. sydlig og 
fra den 16.-21. NV-lig og NØ-lig med 
svage vinde. Vinden fortsatte fra den 
22. i NV og senere vest. Den 28. blev 
det blæsende fra ØSØ senere fra SV. 
 
Det holdt tørt fra den 26. juli - 7. au-
gust. Derefter fulgte et par dage med 
regn. Fra den 9.-25. august var der en 

September 
 

Skydække dag (3,5). Nedbørsdøgn 
(7). Vestenvind (30%) og østenvind 
(18 %). 
 
Det var varmt i 1. halvdel af måne-
den. I 2. halvdel af måneden var det 
normalt for årstiden. 
 
Vinden var frem til den 9. i SV og 
SSV. Derefter fulgte en del dage med 
svage og østlige vinde. Den 16. 
sprang vinden i vest, hvor den holdt 
sig indtil den 22. Den 23. gik vinden 
kortvarigt i øst og derefter i NØ og 
nord. Fra den 28. var vinden i NV. 
 
Den 1. og 2. faldt der hårde regnby-
ger, derefter holdt det tørt lige indtil 
den 17. Så fulgte en regnfuld periode 
indtil den 23. Fra den 24. og måneden 
ud holdt det tørt. 
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Det var meget regnfuldt frem til den 
11. med regn stort set hver dag. I res-
ten af måneden var der få regnvejrs-
døgn. Fra den 26. holdt det tørvejr. 
 
Det tordnede den 10. og 20. 
 
Fregatten ”Macrellen” meldte i E-
vagten den 1. om tordenbyger ved 
Stevns og den 5. om tordenbyge ved 
Gedser. 
 
Fregatten ”Macrellen” meldte om 
fremstød af varm luft ved Travemün-
de den 27., 28. og 30.  
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

lang tørkeperiode. Fra den 26. og må-
neden ud var det regnfuldt. Den 31. 
faldt der haglbyger.  
 
Vinden var svag helt frem til den 25., 
bortset fra blæst ved den enlige  
frontpassage den 8.-9. Det var meget 
stille fra den 1.- 4. og den 21. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 30. 
og 31. 
 
Fregatten ”Macrellen” meldte den 2. 
om varme ved Travemünde og den 3. 
om varme ved Gedser.  
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 18 gr. C. 

Den 21. faldt der hårde regnbyger og 
senere hagl. 
 
Det var stille fra den 4.-16. Den 18. 
og 19. blæste det storm. Den 2. blæs-
te det med vindstyrke 9. Den 23. blæ-
ste det med vindstyrke 8. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C.  

Oktober 
 
Skydække dag (6,9). Nedbørsdøgn 
(10). Vestenvind (27 %) og sønden-
vind (22 %). 
 
Fra den 1.-3. var vinden i SSØ. Den 
4. gik vinden i SV og fra den 5. i 
VNV. Den 10. gik vinden i NØ, hvor 
den holdt sig indtil den 14. Fra den 
15.-21. var vinden i SV. Den 22. gik 
vinden i SSØ. Den 25. var vinden 
kortvarigt i NNV, derefter gik den i 
vest og NV, hvor den holdt sig måne-
den ud. 
 
Der var en del nedbørsdøgn frem til 
den 20. Fra den 21. og måneden ud 
holdt det tørvejr. 
 
Fra den 22. og måneden ud blæste det 
med svage vinde. 
 
Den 19. blæste det stærk storm, den 
15. blæste det storm. Den 5., 6., 17., 
18. og 20. blæste det med vindstyrke 
8.  Det var således meget blæsende 
fra den 15.-20. Endvidere var det 
blæsende fra den 4.-8.  
 

November 
 

Skydække dag (5,7). Nedbørsdøgn 
(7). Østenvind (33 %) og SØ-vind 
(31 %). 
 
Fra den 1.-20. var vinden uophørligt i 
ØSØ bortset fra den 4. og 5., hvor 
den var i SV i forbindelse med en 
frontpassage. Den 21. gik vinden 
kortvarigt i SØ og syd. Den 22. gik 
vinden i NV og nord frem til den 25. 
Den 26. og 27. var vinden i VNV se-
nere i SV. Fra den 28.-30. var vinden 
i SØ til sidst den 30. ganske svag. 
 
Det blæste hård storm den 20. Det 
blæste med vindstyrke 8 den 19. 
 
Der var få dage med nedbør og ned-
børen faldt kun som regn. Der var 
lange perioder uden nedbør således 
fra den 21. oktober - 4. november og 
fra den 7.-11. november, fra den 14.-
20. november og fra den 14.-28. no-
vember.  
 
Månedens middeltemperatur lå måne-
den igennem omkring det normale.  
 

December 
 

Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn 
(21). Vestenvind (25 %) og SV-vind 
(15 %). 
 
Vinden var i øst den 1. og 2. Fra den 
3.-7. var vinden i SV. Den 8. og 9. var 
vinden i nord og NØ. Fra den 9.-12. 
var vinden i SV. Fra den 13.-15. var 
vinden i nord og øst. Den 16. og 17. 
var vinden i VSV. Den 18. var vin-
den i NNØ.  Den 19. var vinden i SV, 
og den 20. og 21. i NV. Den 22. var 
vinden i NØ. Den 23. og 24. var vin-
den i SV. Fra den 25.-28. var vinden i 
NV. I resten af måneden var vinden i 
vest og SV. 
 
Måneden havde mange nedbørsdøgn 
frem til den 27. Fra den 11.-20. faldt 
der nedbør hver dag. Frem til den 8. 
faldt nedbøren udelukkende som 
regn. Fra den 11.-22. faldt nedbøren 
skiftevis som regn, slud og sne. Fra 
den 24., hvor der faldt stærke regnby-
ger, faldt nedbøren udelukkende som 
regn. 
 



 

180 

 

Månedens middeltemperatur var nor-
mal med et normalt temperaturfald 
henover måneden. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 
 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 5 gr. C. 
 

Det blæste med vindstyrke 9 den 22.-
24. Det blæste med vindstyrke 8 den 
4., 5., 6., 8., 11., 12., 16. og 25. 
 
Fregatten ”Macrellen” meldte den 9. 
om vintervejr om eftermiddagen, li-
geledes den 14. om eftermiddagen. 
Den 18. om aftenen om vintervejr og 
frost, og om frost den 19. om formid-
dagen. 
 
Orlogsskibet ”Delmenhorst” ved Ka-
strup meldte den 24. i F-vagten om 
storm fra SSV, i E- og P-vagten om 
regn og sne og i til sidst i P-vagten 
om stærk VNV-vind med snebyger og 
regn. Skibet meldte den 25. i F-vag-
ten om NV-storm. 
 
Fregatten ”Stormarn” var den 24. i E-
vagten, hvor det var stormende ku-
ling, ved at strande ved Ween, men 
kl. 15 klarede det op og fregatten 
kom til ankers ved Humlebæk.  
 
Den 25. strandede i F-vagten i hel 
hård kuling et skib på landet uden for 
Helsingborg. 
 
Om julefloden 1717 ved Ribe 
Førstejuledag stod vandet igen højt i 
gaderne. Beboerne kom ikke til guds-
tjeneste i domkirken. 
 
Julefloden i 1717 samt stormfloderne 
de følgende år skabte nød og elendig-
hed. Allerede nogle dage før julen i 
1717 havde der været en vedholdende 
blæst fra SV, men den 24. satte det i 
med voldsom regn, der varede fra kl. 
9-14, mens det blæste heftigt. Der var 
højvande kl. 20, men da det ikke var 
særligt højt, følte man sig sikker. Kl. 
2 om natten skulle det være lavvande, 
men pludselig kom havet tilbage med 
sådan en kraft som man aldrig havde 
oplevet. Vinden sprang fra SV til NV. 
Det blev en frygtelig og vedholdende 
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storm. Allerede kl. 3 stod markerne 
under vand. 
 
Ved stormfloden den 31/12 1720 var 
Tøndermarsken oversvømmet med 1-
2 fod højere vandstand end i 1717. 
 
Weihnachtsfluten 1717 ramte (ifølge 
internettet) den kontinentaleuropæi-
ske Nordsøkyst den 24. og 25. de-
cember. Den ramte fra Holland til 
Danmark.  Den forårsagedes af en 
pludselig opstået NV-storm. Den 
forårsagede talrige digebrud og 
forårsagede store oversvømmelser. 
Fra Tønder til Emden druknede 9.000 
mennesker og i Holland døde 2.500. 
Stormfloden efterfulgtes af en ny 
stormflod natten mellem den 25. og 
26. februar 1718. 
 
NV-stormen satte ind 5 timer før høj-
vande. Særlig hårdt ramt blev Olden-
burg og Østfriesland. I alle kystområ-
derne var der store tab af heste, køer, 
svin og får. Ligeledes blev tusinder af 
huse skyllet bort eller svært beskadi-
get af bølgerne. Alene i Østfriesland 
blev 900 huse bortskyllet og 1800 be-
skadiget. 
 
Nogle dage efter stormfloden satte 
det i med stærk frost og snefald, og 
landet lå åbent ved de næste storm-
floder den 25. januar og den 25.-26. 
februar. 
 
Det indtrængende saltvand ødelagde 
græsningsarealerne i marskområderne 
i de kommende mange år. Ligeledes 
tog digereperationen grundet den ø-
konomiske elendighed mange år. 
 
Juleaften: 
Om eftermiddagen stærke regnbyger i 
SV og VSV-vind. Stærk stormende 
kuling. Henunder aften opklarende 
vejr og aftagende vind. Fregatten 
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”Macrellen”, der lå ved Gilleleje hav-
de slud om formiddagen, regn om ef-
termiddagen og sne om aftenen. Intet 
snelandskab. 
 
Nytårsaften: 
Svag SSV-vind, overskyet og mildt 
vejr. Intet snelandskab. 
 
Det var varmt for årstiden frem til 
den 10. Fra den 11.-23. vekslede tem-
peraturen omkring frysepunktet. Fra 
den 24. blev det atter mildt frem til 
årsskiftet. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 

 
 
 

VEJRET i 1718 
 

1718. Temperatur 8,7 gr. C. Meget varmt år. Vinteren var ikke særlig kold, men varede ved til midt i 
april. Den 24.-25. februar ramte den store isflod fra Holland til Ribe. Den 16. marts var der en 
forfærdelig hård storm på Øresund. April måned havde helt usædvanligt mange nedbørsdøgn. Efter en 
sommer på det jævne og med 12 døgns næsten uafbrudt regnvejr satte det ind med en usædvanlig 
langvarig hedebølge omkring den 10. august som varede i en hel måned. September blev derved den 
varmeste i tidsrummet 1703-2020. Efteråret blev ligeledes det varmeste i tidsrummet 1703-2020. 
Nordlys natten mellem den 30. og 31. december. 

Januar 
 
Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn 
(16). Vestenvind (26 %) og sønden-
vind (21 %). 
 
Det var mildt for årstiden frem til den 
11. Fra den 21. blev det stærk frost, 
som varede måneden ud. 
 
Vinden var i SV den 1. og 2. Den 3. 
og 4. gik vinden kortvarigt i SØ. Fra 
den 5.-13. var vinden i SV og vest. 
Den 14. og 15. var vinden kortvarigt i 
nord. Den 16. var vinden på ny i vest. 

Februar 
 
Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn 
(13). Vestenvind (41%) og SV-vind 
(16 %). 
 
En mildning satte ind i begyndelsen 
af måneden. Det blev derefter vinter-
vejr frem til den 12. Fra den 22. var 
det mildt for årstiden i resten af må-
neden. 
 
Vinden var i vest frem til den 6., der-
efter gik vinden i NNØ frem til den 
10. Den 11. var vinden i NNV, men 

Marts 
 
Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn 
(16). Vestenvind (47 %) og NV-vind 
(17 %). 
 
I hele måneden skiftede vejret mel-
lem kulde og mildning og helt frem 
til den 24. var det helt usædvanligt 
blæsende, ja nærmest konstant stor-
mende. 
 
Helt frem til den 24. var vinden næs-
ten hele tiden i VNV, NNV, VSV og 
NV. Den 25. gik vinden i øst, den 26. 
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Den 17. gik vinden på ny kortvarigt i 
nord, men allerede den 18. gik vinden 
i SSV. Den 21. gik vinden i NV og 
den 22. gik vinden om i øst, hvor den 
holdt sig måneden ud, bortset fra den 
29., hvor vinden var i VNV. 
 
Den 9. og 10. blæste det med vind-
styrke 8. 
 
Nedbøren faldt som regn den 7. og 
11., og som sne og regn den 6. og 10.  
Fra den 12. faldt nedbøren udeluk-
kende som sne. 
 
Ifølge fregatten ”Macrellen” var der 
nattefrost natten mellem den 14. og 
15. Samme fartøj, der var beliggende 
på Københavns rhed fra den 19.-31.,  
melder om frost og drivis den 21., 
den 23. om frost, og at isen lå helt ud 
til Trekroner. Endvidere, at det var 
frost den 24., vintervejr den 25., frost 
den 26., at man kunne gå i land på 
isen den 27., at det var frost den 29. 
og 30., og at man den 31. isede om 
fregatten. 
 
Orlogsskibet ”Delmenhorst”, der var 
beliggende ved Trekroner fra den 19.-
31., oplyser, at der den 21. endnu var 
åbent vand ind til Toldboden. Endvi-
dere at det var stærk frost den 22., 
dagsfrost den 23., hvor der stadig 
kom skibe nordfra. Natten mellem 
den 26. -27. og 28.-29. var der natte-
frost. Den 30. isede man om skibets 
kabeltov. Den 31. isede man om ski-
bet. Natten til den 1. februar var det 
frostvejr. 
 
Orlogsskibet ”Louise” meldte den 23. 
om is ved Korsør. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 0 gr. C. 
 

allerede den 11. gik vinden i NV. Vin-
den gik derefter mere i vest. Den 19. 
og 20. var vinden i SSØ. Fra den 21. 
og måneden ud var vinden i SV og 
vest. 
 
Den 23. blæste det med vindstyrke 9. 
Den 2.,  3., 8., 9., 21., 25. og 26. blæ-
ste det med vindstyrke 8. 
 
Nedbøren faldt den 3. og 4. som regn. 
Den 5. faldt nedbøren som regn og 
senere som sne. Den 6. faldt der sne. 
Efter mildningen faldt nedbøren den 
14., 16. og 17. som regn. Den 20. 
faldt nedbøren som slud, ligeledes 
den 21. og 28. Fra den 22.-25. faldt 
nedbøren som regn. 
 
Fregatten ”Macrellen”, der var belig-
gende på Københavns rhed, rappor-
terede den 1. om frost, den 2. at isen 
drev noget bort fra Trekroner, den 3. 
og 4. om tøvejr, den 5. og 6. om sne-
byger, den 8. om frost, den 9. om sne 
og stærk frost. Endvidere at ”Pom-
mern” den 10. kom nordfra og sejlede 
ind i isen uden for Trekroner i hård 
frost. Den 11. var det frost og ”Pom-
mern” måtte ises ind til Trekroner. 
Den 13. og 14. slog det om til tøvejr. 
Den 15. trak man vand ud til fre-
gatten over isen. Den 16. var det 
tøvejr, og man isede ind mod Ny-
holm. Den 20. drev isen en del om og 
det sneede. Den 22. faldt der isslag. 
Den 24. lettede fregatten anker og 
sejlede til Kastelspynten og den 28. 
mod Dragør. 
 
Orlogsskibet ”Delmenhorst” på 
Københavns rhed beretter, at fre-
gatten ”Postillonen” den 3. blev 
indiset og fortøjet ved Skråpælene, 
det samme skete for ”Flyvende fisk” 
den 7. Den 8. isede ”Delmenhorst” 
ud og den 9. to pramme.  Den 18. 
kom et engelsk koffardiskib fri af 

gik vinden i SSØ. Fra den 28. og må-
neden ud var vinden i vest, SSV og 
SV. 
 
Det blæste hård storm den 15. og den 
16. i H-vagten. I D-vagten tiltog stor-
men til meget hård storm og i F-vag-
ten til forfærdelig hård storm. Den 
5., 6. og 11. blæste det storm. Den 3., 
4., 7., 8., 9., 10., 14., 17., 18., 22., 
23., og 24. blæste det med vindstyrke 
8. 
 
Nedbøren faldt den 1. og 2. som sne, 
den 3. som regn og hagl, den 4. som 
sne, den 5. som regn og slud, den 7. 
som sne og regn, den 8. som regn, 
den 9. som sne, den 10. som slud og 
regn, den 11. først som regn siden 
som stærke snebyger. Den 13. faldt 
der sne, den 14. regn, den 15. om 
aftenen forfærdelig stærke regnbyger. 
Den 17. faldt nedbøren først som sne 
senere som regn. Fra den 18.-29. 
holdt det tørvejr og den 30. og 31. 
faldt nedbøren som regn.  
 
Orlogsskibet ”Delmenhorst” ved 
Kronborg observerede dagsfrost den 
6.  
 
Fregatten ”Macrellen” meldte om is 
ved Skanør den 22. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 1 gr. C. 
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isen. Den 20. gik isen fra Skråpælene. 
Fregatten meldte den 1. om dagsfrost, 
ligeledes den 8. og 9., hvor det var 
stærk frost. Den 4. var det tøvejr, den 
10. dagsfrost. Den 12. var der endnu 
frost om morgenen. Den 13. og 14. 
var det tøvejr, den 15. frost, den 18. 
dagsfrost og den 19. frost om morge-
nen. 
 
Ifølge internettet indtraf der natten 
mellem den 24. og 25. en stormflod 
ved Vadehavet, som i uhygge overgik 
alt andet. Det var hård kulde (JER: 
snarere havde været), men vandet 
strømmede ind over skibsbroen i 
Ribe og slyngede isflager ind mod 
husene. Man kaldte det Isfloden. Man 
havde knap fået udbedret skaderne 
fra Julefloden (1717) - alt land blev 
opfyldt af havvand, og isen lå hist og 
her over 2 meter højt.  
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 1 gr. C. 

April 
 
Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn 
(23). Vestenvind (24 %) og sønden-
vind (22 %). 
 
Det var koldt for årstiden frem til den 
15. med vinterlige indslag. Fra den 
24. blev det varmt for årstiden. 
 
Vinden var i SV og vest frem til den 
6. Derefter gik vinden i nord og VNV. 
Fra den 11.-16. var vinden i ØSØ. 
Den 17. gik vinden mere i vest, fra 
den 21. også i syd og SV. Fra den 24. 
og måneden ud var vinden meget i 
syd og SSØ samt stille. 
 
Det blæste storm den 20. og 23. Det 
blæste med vindstyrke 8 den 3. og 4. 
 
Der var helt usædvanligt mange ned-
børsdøgn. 

 Maj 
 
Skydække dag (3,8). Nedbørsdøgn 
(13). Vestenvind (25 %), NV-vind (15 
%) og søndenvind (15 %). 
 
I begyndelsen af måneden lå tempe-
raturen omkring det normale. Efter 
frontpassagen den 15. blev det varmt 
frem til den 21. Efter den 25. blev 
vejret temmelig omskifteligt med 
lummervarme, torden og regn. 
 
Vinden var i NV og vest frem til den 
9. Den 10. gik vinden kortvarigt i SØ. 
Den 11. var vinden i SV, den 12. og 
13. i nord. Den 14. gik vinden i øst, 
den 17. i NØ og fra den 19.-21. i 
SSØ. Den 22. gik vinden i NV indtil 
den 25. Den 26.-28. var vinden mest i 
syd. Fra den 29. og måneden ud var 
vinden mest i VSV. 
 

Juni 
 
Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn 
(15). Vestenvind (33 %) og NV-vind 
(25 %). 
 
Det var lidt koldt for årstiden i be-
gyndelsen af måneden. Det var meget 
varmt for årstiden fra den 12.-16.  I 
resten af måneden lå temperaturen 
omkring det normale. 
 
Vinden var i vest og NV frem til den 
11. Den 12. gik vinden i nord og øst. 
Den 14. var det vindstille og den 15. 
og 16. var vinden også meget svag og 
fra SØ. Den 17. gik vinden i NV. Den 
21.-23. var vinden i øst, fra den 24.-
28. i NV. Den 29. gik vinden i SØ. 
Den 30. var vinden først i øst senere i 
SV. 
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Nedbøren faldt den 1.- 4. som regn, 
den 6. som hagl, den 7. som sne og 
slud, den 8. som sne og hagl. Fra den 
12. -15. faldt nedbøren som sne. Fra 
den 16. faldt nedbøren udelukkende 
som regn. 
 
Den 26. faldt der en stor regnbyge i 
P-vagten. Natten mellem den 28. og 
29. var det tordenvejr, og igen den 
30. i P-vagten. 
 
Fregatten ”Macrellen” ved Møn 
meldte den 19. om aftenen om hård 
regn med torden og lynild. Ligeledes 
ved Rygen den 23. om haglbyger, den 
26. om aftenen om tordenvejr, den 
28. om aftenen om hagl- og 
tordenbyger og på ny om tordenvejr 
natten mellem den 29. og 30. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

Det blæste med vindstyrke 8 den 23. 
 
Nedbøren, der faldt som regn, var 
jævnt fordelt ud over måneden.   
 
Den 30. i F-vagten rapporterede 
snaven ”La Diligente” ved Isefjor-
dens indsejling om vældig pladsk-
regn. 
 
Det var tordenvejr om eftermiddagen 
og aftenen den 17. Det var ligeledes 
tordenvejr den 26. om aftenen. 
 
Der faldt pladskregn om aftenen den 
27. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C. 

 

Det blæste med vindstyrke 9 den 4. 
Det blæste med vindstyrke 8 den 5. 
og den 28. 
 
Nedbøren faldt især fra den 3.-9. og 
fra den 26.-29. 
 
Fregatten ”Macrellen” på Køben-
havns rhed meldte den 12. om til-
strømning af varm luft.  
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 

 

Juli 
 
Skydække dag (3,8). Nedbørsdøgn 
(10). Vestenvind (44 %) og NV-vind 
(15 %). 
 
Det var forholdsvis varmt frem til 
den 4., derefter var det køligt frem til 
den 9.  Det blev derefter sommerligt 
frem til den 25., hvor vejret slog om 
til solfattigt, blæsende og meget regn-
fuldt vejr, som blev ved til månedens 
ende. 
 
Vinden var i VNV frem til den 11. 
Derefter blev vinden skiftende mel-
lem vest, VNV og NV. Fra den 20.-
23. var vinden mest i syd og SØ. Den 
24. og 25. var vinden stille. Fra den 
27.-31. var vinden mest i SV. 
 
Det var meget tørt mellem den 30. 
juni og den 22. juli, hvor der kun 
faldt regn den 6. og 19. (kun lidt 

August 
 

Skydække dag (2,7). Nedbørsdøgn 
(11). Vestenvind (20 %), nordenvind 
(18 %) og søndenvind (18 %). 
 
Det meget kolde og regnfulde vejr fra 
slutningen af juli fortsatte frem til 
den 6. Fra den 7.-12. blev vejret lum-
mert med svag vind og overskyet. 
Dette vejr sluttede i et tordenbrag om 
aftenen den 12. og vejret skiftede 
fuldstændigt karakter. I resten af må-
neden var det skyfrit med svage vin-
de og meget varmt. 
 
Vinden var frem til den 7. mest i 
VNV. Den 8. gik vinden i SV og blev 
derefter svag og stille. Det stille vejr 
fortsatte måneden ud med vinde fra 
skiftende retninger, fra den 26. dog 
fra øst.  
 

September 
 

Skydække dag (1,9). Nedbørsdøgn 
(4). Østenvind (19 %), vestenvind (15 
%) og søndenvind (15 %). 
 
Hedebølgen fra 2. halvdel af august 
fortsatte i de første 10 dage af sep-
tember. Derefter var vejret fortsat 
varmt og sommerligt i de næste 10 
dage. I den sidste tredjedel var det 
køligere, men fortsat varmt for års-
tiden. 
 
Vinden var svag frem til den 11. først 
fra SSØ, den 10. og 11. fra SV og 
vest. Fra den 12. gik vinden i øst frem 
til den 17. Fra den 18.-20. var vinden 
i NØ. Den 21. og 22. var vinden i 
NNV. Fra den 23. var vinden skif-
tende mellem SØ, vest, øst og endelig 
på ny vest og NV. 
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regn). Fra den 25.-31. var vejret 
meget regnfuldt med lange regnperi-
oder hvert døgn. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 14. 
og den 27. Det blæste med vindstyrke 
8 den 7., 15. og 28. 
 
Det var tordenbygevejr den 25. om 
aftenen. 
 
Fregatten ”Macrellen” ved Nordtysk-
land meldte den 6. om eftermiddagen 
om hagl- og regnbyger. Fregatten 
meldte ligeledes om torden den 25. 
om aftenen og den 26. om eftermid-
dagen. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

Det var meget regnfuldt med perioder 
med døgnregn frem til den 6. Der 
faldt tordenregn den 9. og 12. Deref-
ter var det tørt i resten af måneden, 
bortset fra regnbyger den 18. og 21. 
 
Fregatten ”Flyvende Fisk” meldte 
den 13. på Københavns rhed i H-
vagten torden, lynild og regnbyger og 
i F-vagten torden og regnbyger. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 1. 
og med vindstyrke 8 den 2. 
 
Fregatten ”Macrellen” ved Nordtysk-
land meldte den 2. om aftenen om 
tordenvejr, den 9. om fremstød af 
varm luft, den 10. om morgenen om 
tordenregn og derpå om fremstød af 
hed luft. Den 16. meldte skibet om 
fremstød af varm luft. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 18 gr. C. 

Vinden var i hele måneden gennem-
gående svag, fra den 13.-17. dog 
jævn. 
 
Der faldt kun nedbør den 10., 19. 
(tordenbyger) og i natten mellem den 
26. og 27. 
 
Fregatten ”Macrellen” ved Nordtysk-
land meldte den 11. om eftermidda-
gen om tordenvejr. 
  
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 18 gr. C. (18,0). 

Oktober 
 
Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn 
(10). Vestenvind (30 %) og sønden-
vind (21 %). 
 
Det var gennemgående fortsat varmt 
for årstiden i oktober. Temperaturen 
faldt jævnt hen over måneden. 
 
Fra den 1.-5. var vinden i NV, deref-
ter i SV frem til den 10. Den 11. gik 
vinden i NV. Den 12. og 13. var vin-
den i SØ. Derefter gik vinden  i SV, 
fra den 19.-22. i SSV. Fra den 23.-25. 
var vinden i vest. Den 26. var vinden 
kortvarigt i syd, fra den 27. og måne-
den ud var vinden i NNØ og SØ. 
 
Det blæste storm den 11., den 14. og 
den 15. Det blæste med vindstyrke 9 
den 16. Det blæste med vindstyrke 8 
den 10., 13., 17. og 18. Det var såle-

November 
 

Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn 
(15). Østenvind (36 %) og vestenvind 
(18 %). 
 
Det var gennemgående varmt for års-
tiden måneden igennem. Nedbøren 
faldt som regn bortset fra natten mel-
lem den 11. og 12., hvor der faldt 
sneslud. 
 
Vinden var i ØNØ fra den 1.-4., der-
efter i ØSØ fra den 5.-9. Vinden gik 
derefter på ny i ØNØ den 11. og i 
ØSØ den 12. og 13. Derefter skiftede 
vinden til NV, hvor den holdt sig 
indtil den 20. Vinden blev derefter 
mere vestlig frem til den 29. Den 30. 
gik vinden i SØ.  
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 25. 
 

December 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-27. december. 
 
Det milde vejr i november fortsatte 
frem til den 17. Den 18. kom der et 
kortvarigt fremstød af koldere luft. 
Fra den 19.-21. var det på ny mildt 
for årstiden. I løbet af den 22. slog 
vejret om til vintervejr, og især fra 
den 26. og måneden ud var det stærk 
frost. 
 
Vinden var i syd fra den 1.-3., der-
efter i vest og SV frem til den 17. 
Den 18. gik vinden kortvarigt i NV, 
men allerede den 19. var vinden på 
ny i vest og SV. Den 22. gik vinden 
fra syd til SØ derefter til ØNØ for at 
ende i NNØ, hvor den holdt sig i de 
følgende dage. 
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des meget blæsende og stormende fra 
den 10.-18. 
 
Der var mange døgn uden nedbør og 
nedbøren faldt i 3 klumper fra den 6.-
10., fra den 14.-16. og fra den 21.-23. 
Fra den 24. fulgte en længere periode 
uden nedbør. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 11 gr. C. 
 

Der faldt regn den 6., 9., 10., 11., 12., 
13., 14., 16., 20., 23., 24., 25., 26., 
27. og den 30. 
 
Snaven ”La Diligente” observerede 
pladskregn på Københavns rhed den 
20. i F-vagten. 
 
Ifølge Klingenberg på Mors var for-
året og sommeren overvejende kolde 
og blæsende. Derefter blev det stærk 
tørke med hede, så vejret ikke var 
særligt frugtbart. Begyndelsen på 
vinteren var mild, så kvæget kunne 
gå ude indtil jul, hvor det satte ind 
med frost.   
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 
 

Det regnede dagligt fra den 8.-20. 
Endnu den 22. faldt der regn, derefter 
gik nedbøren over i sne den 24. og 
27. 
 
Fregatten ”Gravensten” observerede 
nattefrost natten mellem den 25. og 
26. 
 
Fregatten ”Macrellen” ved Nordtysk-
land observede den 14. om formidda-
gen haglbyger og sne, og slud den 19. 
om formiddagen. Ligeledes slud den 
21. om aftenen og sne den 23. om af-
tenen. Fregatten observerede frost om 
morgenen den 28. og i natten mellem 
den 29. og 30. 
 
Fregatten ”Macrellen” ved Nordtysk-
land observerede den 28. svag østen-
vind med skyfrit vejr, den 29. svag til 
frisk NØ-vind med snefald, den 30. 
svag nordenvind med snefald og den 
31. vekslende skydække med svag 
østenvind. 
 
Juleaften: 
 Let nordlig vind med vekslende 
skydække og frost. Det havde sneet 
om natten. Snelandskab. 
 
Nytårsaften:  
Frost. Ifølge fregatten ”Macrellen” 
ved Nordtyskland var vinden svag fra 
øst med vekslende skydække. Sne-
landskab. 
 
Ved midnat natten mellem den 30. og 
31. observerede snaven ”La Dili-
gente” i frost ved Kalundborg ”en 
skrækkelig stor nordlysning”. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 3 gr. C. 
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VEJRET i 1719 

 

1719. Temperatur 7,8 gr. C. Vinteren var kold, sommeren var meget varm, især i juni og juli. 
Sommeren var tør og solrig. 

Januar 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-6. januar. 

 
Ifølge Paul Klingenberg på Mors satte 
vinteren ind ved juletid 1718, hvor det 
begyndte at fryse på Mors. Det var 
hård frost ledsaget af megen sne næs-
ten indtil slutningen af marts. 

 
I de første dage af januar var sky- 
dækket varierende, vinden svag til 
jævn og vinden mest fra øst. Orlogs-
skibet ”Island” observerede skarp nat-
tefrost fra den 1.-2. og fra den 5.-6. 

 
Ifølge snaven ”Puds Væk”, der lå ved 
Dragør, arbejdede den sig den 11. ind 
til Gammelholm (JER: dvs. gennem 
tynd is). 

 
Ifølge observationer fra snaven 
”Snapop” i den vestlige Østersø 
indtrådte en mildning fra den 9.- 
11. med vind af vindstyrke 8 og 
stærk regn. Den 12. faldt der sne, 
den 17. sne og regn, hvorefter det 
var nattefrost fra den 17.-18. og 
fra den 18.-19., med rimfrost. Den 
20. slog det om til tøvejr med først 
sne og slud, senere småregn. Tø-
vejret fortsatte i de følgende dage. 
Den 25.-26. stormede det, men tø-
vejret fortsatte, indtil det den 30. 
og 31. blæste med vindstyrke 8 
og slog over i sne.  
 
Ifølge snaven ”La Diligente” i det 
SV-lige Kattegat observeredes 
der nattefrost fra den 2.-3., fra 
den 3.- 4., fra den 5.-6. endda 
stærk frost, der gik over i rim-

Februar 
 
Der foreligger kun observationer fra 
den 6.-28. februar. 
 
Den 6. var vinden i øst og SØ, hvor 
den holdt sig indtil den 11., hvor den 
kortvarigt gik i SV. Fra den 12.-14. var 
vinden i nord. Fra den 15.-22. var vin-
den i ØSØ, fra den 23. i NØ. Den 26. 
gik vinden kortvarigt i SV, men alle-
rede den 27. gik vinden i SØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 20. 
og 21., og med vindstyrke 8 den 22. 
 
Der var ganske få nedbørsdøgn, nem-
lig den 7., 20., 27. og 28. og nedbøren 
faldt som sne, den 10. dog som isslag. 
 
Ifølge fregatten ”Hvide Ørn” var der 
skarp dagsfrost den 9. og skarp nat-
tefrost natten til den 10. Der var nat-
tefrost natten mellem den 10. og 11., 
dagsfrost den 11. og nattefrost mellem 
den 11. og 12. Det var hård frost om 
dagen den 15. og natten derpå. Det var 
frost om dagen den 26. og natten der-
på. 
 
Ifølge fregatten ”Pommern” lå der is 
ud for Ebeltoft i perioden fra den 15/2-
14/3. 
 

Ifølge skibet ”La Diligente” i det SV-   
lige Kattegat var det dagsfrost den 
1. og en stor del af den 2. 
 

Ifølge snaven ”Snapop” i den vest-
lige Østersø faldt der sne den 1. og 
2. Hen under aften den 2. blæste det 
med vindstyrke 9, og det slog meget 

Marts 
 
Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn (5). 
Søndenvind (25 %) og østenvind (20 
%) 
 
Vinden var i øst fra den 1.-5., derefter i 
SV den 6. og 7. Den 8. og 9. var vin-
den atter i øst. Den 10. var vinden i syd 
og den 11. i vest. Fra den 12.-14. var 
vinden i NV og nord. Fra den 15.-18. 
var vinden i SV. Fra den 19.-25. var 
vinden i NV og vest. Den 26. og 27. 
var vinden i øst, i resten af måneden 
var den i syd. 
 
Den 25. blæste det med vindstyrke 8. 
Herudover var vinden svag især fra 
den 1.-8., fra den 13.-18. og fra den 
27.-31. 
 
 
Der faldt næsten ingen nedbør. Der 
faldt sne den 5. og 7., og småregn den 
8. og 10. Fra den 11.-31. faldt der 
ingen nedbør, bortset fra lidt sne den 
25. 
 
Der var forholdsvis mange solskins-
timer især fra den 19.-31. 
 
Ifølge fregatten ”Hvide Ørn” var det 
dagsfrost den 1. og derpå nattefrost, 
ligeledes den 3. Den 7. isede mand-
skabet mellem Prøvestenen og Tre-
kroner. Den 15. var der megen drivis. 
 
Ifølgen snaven ”Snapop” i den vestlige 
Østersø var det nattefrost natten til den 
1., natten til den 2. var det rimfrost, 
natten til den 3. var det stærk natte-
frost, ligeledes natten til den 4. Natten 
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frost. Der observeredes ligeledes 
nattefrost i natten fra den 7.-8. 
Den 8.-9. blæste en hård 
flyvende storm, der medbragte 
omslag til tøvejr. Den 13. var der 
rimfrost og natten mellem den 13. 
og 14. temmelig skarp frost. Den 
14. var der også dagsfrost, natten 
mellem den 14. og 15. stærk frost. 
Den 15. og 16. var det døgnfrost. 
Om aftenen den 16. slog det om 
til tøvejr. Den 18. var det dagsfrost 
og den 19. stærk frost om morge-
nen. Om aftenen den 19. blæste 
det en halv storm med omslag til 
tø natten til den 20. Den 21. be-
gyndte det atter at fryse med stærk 
frost, indtil det hen under aften på 
ny blev tøvejr. Det slog om til 
frost natten til den 27. Ved aftens-
tiden den 31. var det stærk frost. 

 
Ifølge observationer fra skibet ”Fly-
vende Fisk” ved Nordjyllands Katte-
gatkyst var det dagsfrost fra den 1.-3. 
Natten mellem den 3. og 4. hård frost 
og den 4. stærk dagsfrost. Natten mel-
lem den 4. og 5. frost, og natten mel-
lem den 5. og 6. frost. Det sneede den 
1., 3., 5., 7. og 8. Hen under aften og 
om aftenen den 6. blæste det med 
vindstyrke 8 og vejret slog om til tø. 
Den 8. og 9. stormede det, og tøvejret 
fortsatte den 10. Natten mellem den 
11. og 12. kom der nattefrost med 
slud. Det var nattefrost natten mellem 
den 12. og 13. Om morgenen den 13. 
endda med stærk frost. Den 13. var det 
dagsfrost, ligeledes den 14. med stærk 
frost. Den 15. og 16. var det dagsfrost. 
Det var nattefrost natten mellem den 
16. og 17. og natten mellem den 17. og 
18. Den 18. var det dagsfrost og nat- 
ten mellem den 18. og 19. stærk frost. 
Natten mellem den 19. og 20. slog det 
om til tøvejr, og den 20. regnede det. 
Om morgenen den 21. var det stærk 
frost. Den 21. faldt der sne og slud, 

kortvarigt om til tø med regn. Ud på 
natten blev det atter frostvejr. Den 4. 
både sneede og regnede det. Den 5. 
begyndte det at fryse, og der kom 
hagl og sne. Natten til den 6. var der 
frost, og natten mellem den 6. og 7. 
stærk frost. Den 8. startede med sne, 
gik derefter over i isslag og senere 
tøvejr. Den 10. begyndte det atter at 
fryse, og der faldt sne den 10. og 11. 
Natten mellem den 11. og 12. var det 
stærk nattefrost. Natten til den 13. var 
der rimfrost. Natten til den 14. blæste 
det med vindstyrke 8 med frost og 
sne. Den 14. sneede det, og natten til 
den 15. var det stærk frost. Den 15. 
var det dagsfrost og frost natten til den 
16. Den 17.-19. var det tøvejr. Om 
morgenen den 20. var det frostvejr. 
Der var nattefrost natten mellem den 
20. og 21., hvor der om morgenen 
faldt isslag. Natten mellem den 21. og 
22. faldt der regn og sne. Den 22. 
regnede det. Den 23. faldt der sne og 
senere småregn. Det frøs natten til 
den 24. og natten til den 25. Den 25. 
faldt der hagl, og der var nattefrost 
natten til den 26. og natten til den 
27. Den 27. og 28. faldt der sne Der 
var nattefrost natten til den 1. marts. 

 
Ifølge skibet ”Flyvende Fisk” ved 
Nordjyllands Kattegatkyst var det sne 
og frost den 1. Om aftenen den 1. 
småregnede det. Det var nattefrost 
natten til den 3. og dagsfrost den 3. 
Det regnede om morgenen den 4. og 
blæste med vindstyrke 8 den 4. Det 
var nattefrost natten til den 6. Natten 
til den 7. var det stærk frost. Det var 
dagsfrost den 7. og 8. Den 8. sneede 
det. Den 9. blæste det med vindstyrke 
8. med sne og frost. Natten til den 10. 
var det stærk frost og rim. Den 10. var 
det hård rimfrost dagen igennem og 
natten til den 11. hård frost. Den 11. 
var det stærk dagsfrost, og skibet 
sejlede i kraftig is langs Jyllands øst-

til den 5. var der frost, den 5. faldt der 
sne, og det begyndte at tø. Tøvejret 
fortsatte den 6. Den 7. og 8. faldt der 
småregn, og natten mellem den 8. og 9. 
plaskregn. Den 10. blæste det med 
vindstyrke 10. Den 14. sejlede skibet 
ud på rheden ved Nordtyskland. Der 
faldt regnbyger den 15. og plaskregn 
den 18. Der faldt regn den 19., 20., 23. 
og 24. Den 25. faldt der hagl, regn og 
sne, og den 25. om aftenen stærk sne 
samtidig med at det blæste med vind-
styrke 8. Den 26. blæste det en halv 
storm, senere vindstyrke 8 med dags-
frost og sne. Det var nattefrost natten 
til den 27. og den 27. sneede det. Det 
var nattefrost natten til den 28. Den 29. 
faldt der sne. Natten til den 30. var det 
frostvejr og der faldt sne. 
 
Det var vinterligt i begyndelsen og 
slutningen af måneden, i midten af 
måneden lå temperaturen omkring det 
normale. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 1 gr. C. 
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som natten til den 22. gik over i regn. 
Natten mellem den 22. og 23. faldt der 
slud. Den 25. faldt der slud. Natten 
mellem den 25. og 26. stormede det, 
og den 27. regnede det. Natten mellem 
den 27. og 28. blæste det med vind-
styrke 8. Den 29.-31. faldt der sne, den 
30. endda stærk sne. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 30., og der var natte-
frost natten mellem den 31. og den 1. 
februar. 

 
Temperaturen var skiftende måne-
den igennem dog med overvejende 
kolde perioder frem til den 21. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -2 gr. C. 

kyst. Det var nattefrost natten til den 
12., og den 12. dagsfrost med sne. 
Natten til den 13. var det frost, og den 
13. sneede det. Det var frost natten til 
den 14. og den 14. dagsfrost. Den 14. 
var der stærk is ved Ebeltoft, og om 
eftermiddagen sad skibet fast i isen 
ved Ebeltoft.  
 
Det var stærk frost frem til den 16., 
derefter tøvejr og fra den 24. på ny 
frost. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -2 gr. C. 

April 
 
Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn 
(8). Østenvind (42 %) og vesten- 
vind (16 %). 

 
Meget solrig og tør måned med 
megen nattefrost. 

Vinden gik den 1. i NØ og var i øst 
fra den 2. til den 20. I resten af måne-
den var vinden i vest og SV. Det 
blæste med vindstyrke 9 den 15., 29. 
og 30. Den 16. og 25. blæste det med 
vindstyrke 8. 
 
Der faldt sne den 1. og 4. Der faldt 
regn den 8. Der faldt ingen nedbør 
fra den 9.-24. Det regnede fra den 
25. 
 
Ifølge fregatten ”Lolland” i det NØ- 
lige Kattegat var vinden i NØ den 
6., den 7. i SV, fra den 8.-15. i ØNØ. 
Der faldt lidt regn den 8. Fra den 
9.-14. var skydækket ringe. Den 
15. faldt der sneslud. Det var på ny 
ringe skydække frem til den 21. 
Der faldt lidt sne natten til den 28. 
Den 29. og 30. faldt der regn. Den 
29. blæste det med vindstyrke 8. 

Maj 
 
Skydække dag (3,2). Nedbørsdøgn (9). 
Vestenvind (31 %) og SV-vind (14 %). 
 
Vinden var fra den 1.-3. i vest, derefter i 
nord fra den 4.-7. Den 8. var vinden i 
SØ og SV. Den 9. var vinden i NV. 
Den 10. var vinden i nord, fra den 12.-
18. var vinden i øst og SØ. Fra den 
19.-31. var vinden mest i SV og vest. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 2. og 
5. 
 
Der var relativt få dage med nedbør, 
som var centreret om dagene fra den 
1.-4. og den 20.-26. Der var tørke fra 
den 5.-19. Det var tordenvejr med 
stærk regn den 2. 
 
Det var varmt fra den 14.-19. med 
megen sol, tørvejr og svage østlige 
vinde. 
 
Ifølge fregatten ”Lolland” i det NØ-lige 
Kattegat faldt der regn den 1. og 2. Den 
8. var vinden sydlig med småregn. Den 
9. var vinden i NV og den 10. i NØ med 
klar luft. Den 14. var vinden østlig med 
torden og småregn. Den 21., 23. og 24. 

Juni 
 
Skydække (1,9). Nedbørsdøgn (7). 
Vestenvind (24 %) og søndenvind (23 
%). 
 
Den 1. var vinden i SV. Fra den 2.- 
4. var vinden i SØ. Fra den 5.-12. var 
vinden skiftende. Den 13. var vinden i 
NV, hvor den holdt sig til den 18. Fra 
den 19.-21. var vinden i SV og SØ. Den 
22. og 23. var vinden i NV. Fra den 24.-
28. var vinden i SØ. Den 29. og 30. var 
vinden i vest og SV. 
 
Den 16. blæste det flyvende storm om 
formiddagen, og storm om morgenen og 
eftermiddagen. Den 7. blæste det med 
vindstyrke 8. 
 
Der var kun få dage med nedbør, så-
ledes den 7. og 8., den 15. og 16., og 
den 28., 29. og 30. 
 
Der faldt stærk regn den 28. 
 
Det var varmt med svag SØ-vind og 
solskin fra den 1.-4. Varmen og sol-
skinsvejret fortsatte den 5. og 6., og den 
8.-12. Fra den 18.-26. var det skyfrit 
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Ifølge Klingenberg på Mors såedes 
der blomster i varmbed den 4., og 
planterne kom allerede op den 13. 
Siden den hårde frost aftog, var 
vinden næsten konstant i nord og 
øst med tørke og streng nattefrost 
og ligeledes koldt vejr om dagen. 
Dette medførte mosdække, og at 
planter fortsat skulle holdes 
tildækkede for den meget tørre og 
kolde luft. Den 19. ophørte nattefrosten, 
men det tørre og kolde vejr fortsatte, 
hvilket medførte, at græsset ikke vok-
sede. I haven måtte planterne  dækkes 
til på grund af de tørre og kolde vinde. 
Den 25. faldt der en kold regn med 
stærke vinde, og natten derpå faldt der 
rimfrost. Den 27. og 28. faldt der 
megen sne og hagl, der endte med at 
gå over i regn. Nattefrosten ophørte, 
men vinden var fortsat i nord, og der 
var ingen varme i luften. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

var vinden i SV med regn. Den 25. var 
vinden i VSV med regn og det blæste 
med vindstyrke 8. Den 26. blæste det 
med vindstyrke 8 fra SØ, og der var 
regnbyger. Den 27. var vinden i NV 
med regn. Den 28. var vinden i SV med 
regn. Den 29. blæste det med vindstyrke 
8 fra vest. Den 30. var vinden i vest 
med småregn, og den 31. var vinden i 
vest med regn. 
 
Ifølge Klingenberg på Mors kom 
svalen først til Mors den 4. 
 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 11 gr. C. 

hele døgnet. I de sidste dage var det 
ustadigt med overskyet vejr. Det var 
varmt fra den 19.-27., især var det varmt 
fra den 24.-26. 
 
Der var flere tørkeperioder, således fra 
den 1.-6., fa den 9.-14. og fra den 17.-27. 
 
I følge fregatten "Hvide Ørn" ved 
Frederikshavn var vinden den 1. i vest 
med regn. Den 5. og 6. var det skyfrit 
med søndenvind. Den 7. blæste det med 
vindstyrke 8. fra NV. Den 8. var det 
skyfrit med svag NØ-vind. Den 9. var 
det skyfrit med svag nordenvind. Den 
10. var det skyfrit med NV-vind. Den 
11. var det skyfrit med NØ-vind. Den 
12. var det skyfrit med NV-vind. Den 
13. og 14. var det halvskyet med NV-
vind. Den 15. var det halvskyet med 
NV-vind, og det blæste med vindstyrke 
9. Den 16. om morgenen blæste det med 
fuld stormstyrke fra NV. Den 17. og 18. 
var det skyfrit med NV-vind. 
 
Ifølge fregatten ”Lolland” i det NØ-
lige Kattegat var vinden i SV den 1., 
og der faldt småregn. Det var skyfrit 
fra den 3.-6. Den 7. var vinden i NV 
med regnbyger og storm. Fra den 8.-
14. var vinden svag fra nord med 
skyfrit vejr, den 11. var vinden dog 
jævn fra ØNØ, den 12. svag fra SV 
og den 14. frisk fra NV. Den 15. faldt 
der småregn, om aftenen tiltog vinden 
til vestenstorm. Stormen fortsatte den 
16. frem til middag. Den 17. var 
vinden i NØ med skyfrit vejr. Den 28. 
var vinden i NØ med halvskyet vejr. 
Den 29. og 30. var det halvskyet med 
SV-vind. 
 

Ifølge Klingenberg på Mors var som-
meren på Mors så frygtelig varm og 
tør, at hverken frugttræer eller andre 
planter kunne udvikle sig. Til gen-
gæld modnedes melonerne. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
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deltemperatur til 17 gr. C. 
Juli 

 
Skydække dag (2,4). Nedbørsdøgn (4). 
Søndenvind (31 %) og vestenvind (22 
%). 

 
Vinden var i vest og NV fra den 1.- 
4. Den 5. og 6. var vinden kortvarigt i 
øst, derefter i vest den 7. og 8. 
 
Fra den 9.-11. var vinden i øst. Den 
12. og 13. var vinden i SV og NV. 
Den 14. var vinden i SSV. Den 15. 
var vinden i SV og den 16. i SSØ. 
Den 17. og 18. var vinden i øst. Den 
19. og 20. var vinden i vest. Fra den 
21.-23. var vinden i SØ. Fra den 25.-
27. var vinden i NØ. I resten af må-
neden var vinden i SØ. 

 
Vinden var gennemgående svag må-
neden igennem. Den stærkeste vind 
var frisk vind den 19. 

 
Der faldt kun regn den 1., 4., 7. og 
31. 

 
Den 7. tordnede det i forbindelse 
med en koldfrontpassage. 

 
Måneden var meget solrig, især fra 
den 17.-31., hvor det var skyfrit dag 
og nat. 

 
De første dage frem til den 5. var 
vejret noget ustabilt, derefter blev 
vejret højtryksvejr fra den 8. og måne-
den ud. 

 
Temperaturen steg måneden igennem 
og fra midt i måneden var det meget 
varmt. Varmest var det fra den 24.-31. 
Hedebølgen kulminerede i tordenvejr 
den 31. om aftenen. 

 
Fregatten ”Lolland” i det NØ-lige 
Kattegat observerede regn den 4., 
5. og 7. Den 12. var vinden i VNV 
med halvskyet vejr. Den 13. var vin-

August 
 

Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn 
(9). Vestenvind (41 %) og SV-vind 
(16 %). 

 
Vinden var mest i SØ frem til den 
3. Derefter var vinden i syd og SV 
frem til den 9. Den 10. var vinden i 
VNV. Den 11. var vinden mest i SSØ. 
Fra den 12.-21. var vinden i vest og 
NV. Den 22. var vinden i SV. Fra den 
23.-26. var vinden i øst og NØ. Fra 
den 27.-31. var vinden i NV og vest. 

 
Det langvarige stabile højtryk juli 
fortsatte i de første dage af august. 
Den 5. trængte en front med regn 
igennem, og det blæste med vind- 
styrke 8 både den 5. og 6. 

 
Der var forholdsvis få nedbørs- 
døgn. De faldt i perioden fra den 5.-
18. Det var derefter tørvejr fra den 
19.-29. 

 
Det var ganske blæsende fra den 9.-
21., derefter var det kortvarigt høj-
tryksvejr med sol og svage vinde fra 
den 23.-25. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 16 gr. C. 

September 
 

Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn 
(12). Vestenvind (22 %) og østen- 
vind (17 %). 

 
Frem til den 11. var vinden i vest og 
NV. Fra den 12.-15. var vinden i øst. 
Derefter var vinden i vest og SV 
indtil den 19. Fra den 20.-22. var 
vinden i SSØ. I resten af måneden 
var vinden mest i øst, den 30. i NØ. 

 
Den 6. blæste det med vindstyrke 9. 

 
Det var regnfuldt fra den 3.-10. og 
fra den 22.-29. Det var tørt med 
megen sol, svage vinde fra øst og 
syd fra den 11.-21. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 14 gr. C. 
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den svag i VNV med skyfrit vejr. 
Den 14. var vinden svag i SSV med 
halvskyet vejr. Den 15. var vinden 
svag i VNV med skyfrit vejr. Den 16. 
var vinden jævn fra SSV med skyfrit 
vejr. Den 17. var vinden frisk fra 
nord med halvskyet vejr. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 20 gr. C. 

Oktober 
 

Skydække dag (3,8). Nedbørsdøgn (8). 
Østenvind (32 %), vestenvind (16 %) 
og SØ-vind (16 %). 

 
Vinden var i øst fra den 30. septem-
ber til den 22. oktober. Den 23. gik 
vinden i syd, SV og vest hvor den 
holdt sig måneden ud. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
28. 

 
Det var tørt fra den 2.-23., resten af 
måneden var regnfuld. Der faldt stærk 
regn den 1., 25., 28. og 29. 

 
Frem til den 22. var vejret tørt, sol- 
rigt og med kun let til jævn vind. 
Der var især ringe skydække om nat-
ten. Der må have ligget et stabilt 
højtryk over den skandinaviske halvø. 
Kun den 6. trængte en front igennem 
med regn. Den 17. nærmede en front 
sig. 

 
Vejret var meget koldt for årstiden i 
de første 3 uger. Fra den 23.-31. var 
temperaturen omkring eller lidt over 
det normale for årstiden. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 8 gr. C. 

November 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-16. november. 

 
Vinden var i SV fra den 1.-3., der- 
efter i NNØ den 4. og 5. Derefter 
var vinden i vest til den 13. Den 14.-
16. var vinden i SV. 

 
Der faldt regn i 11 af de 15 observe-
rede døgn. 

 
Vinden var svag til let frem til den 
9. Fra den 10.-14. var det blæsende. 

 
Den 11. blæste det med vindstyrke 8 
og den 12. med vindstyrke 9. 

 
Det var mildt i de første 15 dage af 
måneden. 

 
Af observationer fra fregatten ”Lol-
land” ved Marstrand i det NØ- lige 
Kattegat fremgår det, at også 2. halv-
del af måneden var ret varm for års-
tiden. 

 
Vinden slog den 17. om til østen- 
vind, den 18. gik vinden i SØ med 
regn. Den 19. gik vinden i vest med 
blæst til storm. Fra den 23. gik vin- 
den i SSØ. Den 27. gik vinden i SV 
med regn. Den 29. gik vinden kort- 
varig i NØ med opklaring. Men den 
30. passerede en ny varmfront med 
ØSØ-vind og stærk regn om aftenen 
og vestenstorm ud på natten til den 1. 
december. 

 

December 
 

Der foreligger kun observationer 
fra den 2.-5. december og fra den 
15.-23. december. 

 
Fra den 2.-5. var vejret mildt med let 
SV-vind. Der faldt regn den 2. 

 
Den 15. var vinden skiftende, dog 
mest vestlig med let skydække og 
svag til let vind. Den 16. gik vinden i 
øst, fra den 19. i ØNØ. Den 23. var 
vinden i ØNØ og NØ. 

 
Der faldt sne den 18., 20. og 21.  
 
Fregatten”Lolland” observerede frost 
om morgenen den 21. 

 
Ifølge fregatten ”Lolland” ved Mar-
strand i det NØ-lige Kattegat stor-
mede det fra vest den 1. Den 5. og 
6. var vinden i SV med regn. Den 
7. faldt der stærk regn, hvorefter 
vinden gik i øst. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 7. og 8. 

 
Fregatten ”Lolland” sejlede den 9. fra 
Marstrand og befandt sig den 10. ud 
for Læsø i fortsat østenvind. Den 11. 
og 12. var vinden i ØSØ med slud 
begge dage.  
 
Den 13. og 14. var fregatten ”Lolland” 
ved Kullen. Vinden var i ØNØ og den 
13. faldt der på ny slud. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
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Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 6 gr. C. 

deltemperatur til 1 gr. C. 

 
 
 

VEJRET i 1720 
 

1720. Temperatur 7,4 gr. C. Tørt i maj, megen nedbør sidst på sommeren og i efteråret. December var 
helt usædvanligt blæsende. Voldsom stormflod langs hele Vestkysten den 31. december. I Ribe den 
værste stormflod siden i 1634. 
 

Januar 
 
Der foreligger kun observationer 
fra den 7.-15. januar. 
 
Den 7. var vinden jævn fra NØ og 
NNØ. Den 8. gik vinden i vest og SV, 
hvor den endnu var den 15. Der faldt 
sne den 9. og regn den 11., 13. og 14. 
Det blæste med vindstyrke 9,5 den 
11. 
 
Ifølge snaven ”Neptunus” sejlede ski-
bet, der kom nordfra den 7. fast i isen 
ved Castelspynten. Ved eget mand-
skabs hjælp arbejdede man sig den 7. 
om aftenen og de følgende dage sig 
gennem isen således, at man den 10. 
nåede frem til Gammelholm.  
 
Ifølge Paul Klingenberg på Mors var 
vinteren på Mors ikke særlig streng 
bortset fra i begyndelsen af januar. 
Den fortsatte derefter med frost og tø 
og ikke særlig megen sne. 
 
Det må antages, at vinteren var streng 
i anden halvdel af december og i den 
første uge af januar, hvorved der 
fremkom ikke særlig tyk is ved Kø-
benhavn. 
 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen til 0 gr. C 

Marts 
 

Der foreligger ikke observationer. 
 

Speerschneider har ingen oplysnin-
ger om vinteren 1719-20. 
 
Samlet set formodes middeltempera-
turen at have været 0 gr. C 

Marts 
 

Der foreligger ikke observationer. 
 

Speerschneider har ingen oplysnin-
ger om vinteren 1719-20. 
 
Samlet set formodes middeltempera-
turen at have været 0 gr. C 

April 
 

Der foreligger ikke observationer. 

 Maj 
 

Juni 
 
Skydække dag (4,6). Nedbørsdøgn  
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Ifølge Paul Klingenberg på Mors var 
det frem til den 6. april ikke forårsag-
tigt vejr, men havde været for det 
meste kolde vinde. Det kolde og blæ-
sende vejr fortsatte indtil den 20. 
april, hvor det tordnede om morge-
nen. Efter tordenvejr fulgte en frugt-
bar regn fra tid til anden, hvorved 
græs og andre vækster kom i god gro-
ning. Efter den 20. april fulgte mange 
regnvejrsdage. 
 
Ifølge Paul Klingenberg var foråret 
koldt. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 5 gr. C 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 4.-8. maj og fra den 31. maj 
 
Ifølge fregatten ”Hvide Ørn” i Øre-
sund var vinden den 4.  i NNØ, med 
skyfrit blæsende vejr. I de følgende 
dage var skydækket vekslende, vin-
den jævn mest fra NNV. Den 6. og 7. 
faldt der lidt regn. Den 9.-11. var vin-
den i Kattegat SSØ, derefter ØNØ 
frem til den 17. Derefter var vinden i 
vest frem til den 25. I resten af måne-
den var vinden mest i SSØ, den 31. 
på ny i Øresund dog i SSV senere i 
vest. Der faldt lidt nedbør i Kattegat 
den 25. og 27. Det synes at have 
været varmt, men ustabilt vejr fra den 
28.-30., afsluttende med tordenvejr 
den 31. 
 
Måneden var ganske solrig og der var 
få nedbørsdøgn. 
 
Sammenholdt med Paul Klingen-
bergs oplysninger om foråret skøn-
nes middeltemperaturen til lidt under 
det normale. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C.  

(15). Vestenvind (25 %) og norden- 
vind (19 %) 
 
Den 1. var vinden i NV. Den 2. og 3. 
var vinden i SØ. Fra den 4.-15. var 
vinden i NV. Den 16. og 17. var vin-
den i NØ. Den 18. og 19. var vinden i 
nord. Den 20. og 21. var vinden i SØ. 
Den 22. var vinden i vest. I resten af 
måneden var vinden mest i syd. 
 
Den højeste vindstyrke var vind-
styrke 6, der forekom den 4., 8., 10., 
11., 28. og 29. 
 
Det var ret tørt og solrigt fra den 1.-
12. Det var regnfuldt fra den 13.-27., 
især fra den 20.-27. 
 
Det var tordenvejr den 16. 
 
Der var kun lidt sol fra den 21.-27. 
 
Temperaturen var faldende henover 
måneden. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 

Juli 
 

Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn 
(14). Vestenvind (39 %) og SV-vind 
(14 %) 
 
Vinden var i begyndelsen af måne-
den ret skiftende. Fra den 8. var vin-
den i vest og NV frem til den 19. 
Derefter gik vinden i SV, senere også 
vest. Den 29. gik vinden i NV. Den 
30. var vinden i SØ og den 31. i øst. 
 
Det var tørt fra den 28. juni til den 11. 
juli. 
 
Det regnede hver dag fra den 12.-20. 
Der faldt stærk regn den 18. 

August 
 

Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn 
(16). Søndenvind (23 %) og vesten-
vind (22 %) 
 
Vinden var fra den 1.-7. svag mest fra 
NV. Fra den 8. blev det mere blæ-
sende, men fortsat med NV-vind. Den 
13. gik vinden i syd og SØ med usta-
dig lun luft. Den 19. gik vinden i SV. 
Den 22. og 23. var vinden i NV og 
vest, den 24. og 25 i SV, derefter i 
vest, den 28. i øst, den 29. i vest og 
den 30. og 31. i nord. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 9. 
og 26. 

September 
 

Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn 
(15). Vestenvind (28 %) og sønden-
vind (21 %) 
 
Fra den 1.-5. var vinden i NV, den 6. 
var vinden i øst, fra den 7.-10. i vest 
og SV. Fra den 11.-17. var vinden i 
nord og NØ. Fra den 18.-26. var vin-
den i syd, SV og vest. Fra den 27. og 
måneden ud var vinden i syd. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 19. 
og med vindstyrke 8 den 2. og 20. 
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Det blæste storm den 18. Det blæste 
med vindstyrke 8 den 17. Det var i 
det hele taget ret blæsende fra den 
12.-20. 
 
Det var meget varmt, tørt og solrigt 
sommervejr fra den 1.-8. Det var 
meget koldt, regnfuldt, blæsende og 
solfattigt fra den 10.-21. Resten af 
måneden lå temperaturen omkring 
det normale. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

 
 

 
Det var vindstille fra den 5.-7. 
 
Det var tørt fra den 1.-7. Det regnede 
hver dag fra den 20.-26. 
 
Det var tordenvejr den 15., 21. og 22. 
 
Der faldt stærk regn den 26. 
 
Det var meget varmt med tørt og sol-
rigt sommervejr fra den 1.-7. 
 
Resten af måneden var ustadig dansk 
normalsommer. Den 30. stabilisere-
des vejret dog. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

Det var tørt frem til den 6., derefter 
regnfuldt fra den 7.-12. Det var tørt 
fra den 13.-17. 
 
Det var regnfuldt fra den 18.-23., i 
resten af måneden var det ret tørt. 
 
Der var kun et par dage med som-
merligt vejr. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C. 
 

Oktober 
 

Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn 
(24). Vestenvind (43 %), SV-vind (17 
%) og søndenvind (17 %) 

 
Fra den 1.- 4. var vinden i vest, fra 
den 6.-8. var vinden i syd. Den 9. og 
10. var vinden i nord. Fra den 11.-18. 
var vinden mest i SV. Den 19. var 
vinden i øst og nord. Fra den 20. og i 
resten af måneden var vinden i vest. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 18.. 
Det blæste med vindstyrke 8 den 1., 
2., 4., 13., 14., 21. og 27. 
 
Måneden var meget regnfuld med 
hele 24 nedbørsdøgn. Det var især 
regnfuldt fra den 16.-31., hvor det 
regnede hver dag. 
 
Der faldt stærk regn den 26., og den 
27. faldt der også hagl. 
 
Der var kun lidt solskin, og det var 
fra den 10.-13., hvor det også var 
tørvejr. 
 

November 
 

Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn 
(16). Vestenvind (29 %), nordenvind 
(14 %) og østenvind (14 %) 
 
Vinden var i NØ den 1. og 2., den 3. 
og 4. var vinden i vest, fra den 5.-7. 
var vinden i nord. Fra den 8.-12. var 
vinden i øst, NØ og SØ. Fra den 13.-
18. var vinden i vest. Den 19. var vin-
den i nord og den 20. i NØ. Fra den 
21.-30. var vinden i SV og syd, den 
24. og 25. dog i øst. 
 
Det var storm den 27. Det blæste med 
vindstyrke 9 den 4., 5. og 30. Det 
blæste med vindstyrke 8 den 6., 10., 
11., 18. og 29. 
 
Nedbøren faldt i 3 blokke fra den 4.-
7., fra den 10.-15. og fra den 23.-30. 
Der faldt ingen nedbør fra den 16.-
22. 
 
Nedbøren faldt som regn, bortset fra 
den 10., 11. og 25., hvor nedbøren 
faldt som sne. Den 27. faldt nedbøren 
delvis som sne og slud. Den 13. faldt 

December 
 
Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn 
(21). Søndenvind (29 %) og vesten-
vind (19 %) 
 
Vinden var mest i syd frem til den 5., 
derefter var vinden mest i SSØ frem 
til den 10. Den 10.- 14. var vinden i 
SV og SSØ. Den 15. gik vinden i NV, 
og fra den 16.-20. var vinden i ØSØ. 
Fra den 21.-23. var vinden i SSØ. 
Den 24. og 25. var vinden i NV. I 
resten af måneden var vinden i SV. 
 
Måneden var helt ekstrem blæsende 
med en gennemsnitlig vindstyrke for 
alle observationer på 5,6. 
 
Der var 24 døgn med blæst og der-
over, og heraf var der 8 døgn med 
storm. 
 
Det stormede således den 6., 11., 12., 
15., 18., 19., 20. og 31. Den 11. blæ-
ste det hård storm. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 2., 4., 7., 8., 13., 14., 
17., 21., 24., 25., 28., 29. og 30. Det 
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Vestenvinden var ganske domineren-
de i måneden set som en helhed. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 

 
 

nedbøren som hagl og den 7. delvis 
som hagl. 
 
Der var skyfri døgn den 9., 19. og 20. 
 
Fregatten ”Phoenix” observerede nat-
tefrost natten mellem den 13. og 14., 
natten mellem den 19. og 20. og nat-
ten mellem den 20. og 21. 
 
Temperaturen lå i hele måneden om-
kring det normale, dog med dyk fra 
den 7.-12., fra den 19.-21., og fra den 
24.-26. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 5 gr. C. 

var især meget stormende fra den 4.-
21. 
 
Der var mange nedbørsdøgn, især fra 
den 1.-13. og fra den 28.-31. Fra den 
29. november - 13. december faldt 
der nedbør hver dag. 
 
Nedbøren faldt som regn. Den 21. 
faldt nedbøren dog som sne, og den 
4., 6., 7. delvis som sne. Der faldt 
slud den 23. og den 6. faldt nedbøren 
delvis som slud. Den 11. faldt nedbø-
ren delvis som hagl. 
 
Fregatten ”Phoenix” observerede 
streng nattefrost natten til den 16., 
nattefrost natten til den 17., natten til 
den 19. og hård nattefrost natten mel-
lem den 19. og 20. 
 
Måneden igennem udkæmpedes et 
veritabelt slag mellem kulde og var-
me. Det var forholdsvis varmt frem 
til den 15., derefter var det vinterligt 
koldt frem til den 23. Resten af måne-
den var forholdsvis lun. 
 
Juleaften:  
Det var søndenvind, senere omslag til 
NV-vind med stærkt tiltagende vind 
med regnbyger.  
 
Nytårsaften: 
 Det regnede med vinde fra vest og 
stormende vejr. Intet snedække. 
 
Ved Ribe var der nytårsaftens dag den 
værste stormflod siden i 1634. Nybro 
uden for Nørreport skylledes helt bort 
og en sluse blev tilintetgjort. Sønder-
port og især dens porthus mishand-
ledes slemt, kranen på skibsbroen 
ødelagdes, stampemøllen splintredes 
til pindebrænde og splittedes for alle 
vinde, dammene gennemboredes, og 
en bro ved Haderslev landevej ud-
slettedes totalt. Alle offentlige byg-
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ninger og en mængde private tog i 
mere eller mindre grad skade af van-
det (Matthiesen med fl. i Ribe Bys 
Historie bd.2. (1929). 
 
Den 31/12 1720 var der en voldsom 
stormflod, der gav mange skader 
langs hele Vestkysten, også på Fanø. 
Der blev nedsat en kommission til at 
undersøge skadernes omfang og 
hvorledes disse kunne afhjælpes. 
Kommissionen erklærede, at beboer-
ne havde lidt virkelig skade, hvorfor 
de nu sad udi meget slet tilstand og 
derfor behøvede moderation i land-
gilde. De fik i alt eftergivet 97 rdl., 2 
mark og 15 skilling (kilde: internettet 
om Fanø). 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 

 
 

VEJRET i 1721 
 
 
1721. Temperatur 7,6 gr. C. Kold senvinter, forholdsvis varm sommer. Våd forsommer. Stor storm den 
30. november - 1. december. 
 

Januar 
 

Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn 
(22). Vestenvind (31 %) og sønden-
vind (21 %). 

 
Vinden var i vest den 1. og 2., fra den 
3.-6. i SØ, fra den 8.-13. på ny i vest, 
derefter i NV til den 19. Den 20. og 
21. var vinden i syd, den 22.-29. i SV, 
derefter kortvarig i nord den 30. og 
den 31. i vest. 
 
Måneden var regnfuld. Der faldt sne 
fra den 14.-16. og 21.  Den 25. og 26. 
faldt der slud. 
 
Måneden var ret solfattig, især fra 
den 4.-10. og fra den 22.-31. 

Februar 
 

Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn 
(14). Vestenvind (22 %), østenvind 
(16 %) og NØ-vind (16 %). 
 
Vinden var i vest frem til den 9., den 
10. i SV. Fra den 11.-15. var vinden i 
øst og NØ, fra den 16.-18. i NV, der-
efter i nord og NØ i resten af måne-
den. 
 
Der faldt nedbør fra den 1.-10. og fra 
den 15.-20., i resten af måneden faldt 
der ingen nedbør. Nedbøren faldt som 
regn fra den 1.-5., derefter udeluk-
kende som sne. 
 
Måneden var ret solrig, især fra den 
19.-27. 

Marts 
 

Der foreligger ikke observationer. 
 

Speerschneider har ingen oplysnin-
ger om vinteren 1720-21. 
 
Ifølge Klingenberg på Mors var der is 
i Limfjorden i hele marts måned. 
 
Månedens middeltemperatur formo-
des at have været -1 gr. C. 
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Der var mange stormdøgn, således 
den 14., 15., 17., 18., 20., 24. og 25. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 10., 
19., 21. og 26. 
 
Det var således meget stormende fra 
den 14.-26. 
 
Fregatten ”Phoenix” melder om nat-
tefrost den 15. og 16., om hård dags-
frost den 20., og om nattefrost den 
21. 
 
Vejret var mildt måneden igennem 
bortset fra en vinterlig periode fra 
den 14.-21. 
 
Klingenberg på Mors oplyser, at vin-
teren på Mors indtil midten af januar 
ikke var særlig streng, derefter be-
gyndte det at fryse.  
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 6. 
 
Vejret var mildt indtil den 6. Det var 
streng frost i resten af måneden, især 
fra den 13.-21.  
 
Fregatten ”Phoenix” melder om nat-
tefrost fra den 6.-12., derefter om 
dagsfrost og hård frost den 14., 15., 
16., 18., 19., 20. og 21. I resten af 
måneden meldes om nattefrost. 
 
Den 21. sejlede fregatten fra Hel-
singør mod København. Der var 
megen drivis, og fregatten måtte 
kæmpe sig gennem isen til Trekro-
ner. Der måtte ises fra den 22.-27. for 
at få fregatten til Holmen. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur -3 gr. C. 
 

April 
 

Der foreligger ikke observationer. 
 
Ifølge Klingenberg på Mors blev 
vejret fra udgangen af marts tåleligt. 
 
Der kom først vagtskibe i søen den 3. 
maj. 
 
Månedens middeltemperatur formo-
des at have været 6 gr. C. 
 

 Maj 
 

Der foreligger kun observationer del-
vist fra den 3. maj og fuldstændigt fra 
den 6. -8. maj.  
 
Der foreligger dog observationer fra 
farvandet nord for Rygen-området fra 
den 9.-31. maj  

 
Vinden var i SØ fra den 4.-7., der-
efter i vest fra den 8.-12. Vinden var 
stedse i øst fra den 13.-25. I resten af 
måneden var vinden i vest. 
 
Fra den 3.-31. faldt nedbøren som 
regn. Der faldt stærk regn den 8. og 
28. Vejret var regnfuldt fra den 7.-10. 
og fra den 28.-31. i vestenvindsperio-
derne. 
 
Det var ret tørt fra den 11.-21. 

Juni 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 4.-30. juni.  
 
Der foreligger dog observationer fra 
den 1.-3. fra farvandet vest for Born-
holm. 
 
Vinden var den 4. i SØ, den 6. gik 
vinden i syd. Fra den 9.-11. var den i 
NV. Fra den 12. var vinden mest i syd 
og SØ frem til den 24. I resten af 
måneden var vinden i NV. 
 
Det var regnfuldt og køligt frem til 
den 11. Derefter fulgte en længere 
periode med ustadigt varmt og regn-
fuldt vejr frem til den 24. I resten af 
måneden var det stabilt solskinsvejr 
med svage vinde. 
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Det var meget solrigt med østen-
vindsblæst fra den 11.-17. 
 
Det blæste storm den 14. og 17. Det 
blæste med vindstyrke 9 den 22., og 
med vindstyrke 8 den 15., 16., 18. og 
21. 
 
Skydækket for den 5.-31. maj uden-
for Øresund var i gennemsnit 4,2. I 
tidsrummet 3.-31. maj var der 14 
nedbørsdøgn uden for Øresund. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 

Det var tordenvejr den 16., 17., 22. 
og 23.  
 
Vinden var svag måneden igennem 
bortset fra den 9. og 10. 
 
Skydækket fra den 4.-30. juni var i 
gennemsnit 4,2. Der faldt nedbør i 14 
døgn fra den 4.-30. juni og i 16 døgn, 
hvis de 3 døgn fra den 1.-3. juni 
udenfor Øresund medregnes. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperaturs til 16 gr. C. 

 

Juli 
 

Skydække dag (3,6).  Nedbørsdøgn 
(11). Vestenvind (31 %) og NV-vind 
(18 %).  
 
Det varme sommervejr fra juni fort-
satte frem til den 9. juli, i resten af 
måneden var det normalsommer. 
 
I de første dage af måneden var vin-
den meget i VNV med solrigt vejr. 
Fra den 10. blev vejret mere skyet, 
mere blæsende og med regnbyger 
samtidig med, at vinden blev mere 
nordlig. Fra den 24.-28. var vinden i 
SSØ med bygevejr. I de sidste dage 
af måneden var vinden skiftende. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 25. 
 
Vejret var tørt frem til den 24. Fra 
den 25. og måneden ud var vejret 
regnfuldt. 
 
Det var usædvanligt solrigt fra den 
25. juni - 9. juli og igen fra den 13.-
17. juli. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 17 gr. C. 

August 
 

Skydække dag (3,8). Nedbørsdøgn  
(16). Østenvind (25 %) og norden-
vind (23 %)- 

 
Det var normalsommer i begyndel-
sen af måneden, men fra den 7. blev 
vejret mere stabilt og varmt. 
 
Vinden var skiftende i begyndelsen af 
måneden med regnfuldt vejr, fra den 
8. var vinden meget i øst, fra den 14.-
24. i nord, derefter på ny i øst. 
 
Det var meget solrigt fra den 8.-13. 
og igen fra den 26.-31. 
 
Vinden var svag til let i hele måne-
den, bortset fra den 9. og 10., hvor 
den var jævn. 
 
Det var regnfuldt fra en 14.-23., der-
efter var det tørt. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltempertur til 17 gr. C. 

September 
 

Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn 
(18). Vestenvind (25 %) og SV-vind 
(18 %). 

 
I begyndelsen af måneden var vin-
den skiftende, fra den 5. gik den i SV. 
Den 11.-13. var vinden i nord, der-
efter i NV frem til den 18. Fra den 
19.-22. var vinden i øst og SØ. Fra 
den 23. var vinden i SV. Den 30. var 
vinden i NV. 
 
Det var regnfuldt fra den 6.-9., fra 
den 13.-17. og fra den 21.-29. 
 
Der faldt stærk regn den 16. 
 
Det blæste storm den 21., en galliot 
drev for vinden ved Helsingør. Det 
blæste med vindstyrke 8 den 16., 22., 
25. og 29. 
 
Temperaturen lå i de første 2/3 af 
måneden omkring det normale. I den 
sidste 1/3 var det oktobervejr. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C. 

Oktober November December 
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Skydække dag (5,2). Nedbørsdøgn 
(21). Vestenvind (30 %) og sønden-
vind (18 %). 
 
Vinden var i begyndelsen af måne-
den mest i NV, fra den 6.-8. i NØ. Fra 
den 9.-12. var vinden i vest. Den 13. 
var vinden kortvarig i NØ, derefter i 
NV. Fra den 17.-22. var vinden mest i 
SSØ. Derefter var den i vest. Fra den 
29.-31. svingede den mellem øst og 
vest. 
 
Der faldt nedbør hver dag fra den 20. 
oktober - 9. november. 
 
Nedbøren faldt som regn, den 14. 
faldt der dog også stærke haglbyger, 
og den 15. faldt nedbøren kun som 
hagl. 
 
Der blev observeret tåge hver dag fra 
den 21.-25. 
 
Det blæste storm den 29. Det blæste 
med vindstyrke 9 den 5. og med 
vindstyrke 8 den 30. 
 
Den 13.-15. synes der at have været 
et kuldefremstød. 
 
Ifølge Klingenberg på Mors satte det 
på Mors ind med kulde den 13. og 
14., og den 13. sneede det allerede 
kraftigt. Klingenberg omtaler ligele-
des, at der i oktober forekom stærk 
nattefrost. 
 
Året gav i øvrigt megen frugt især af 
pærer. Dette kunne tyde på en god 
sommer med rigelig væde,  varme og 
sol. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 

 

 
Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn 
(26). Vestenvind (37 %) og SV-vind 
(19 %). 
 
I begyndelsen af måneden var vin-
den i øst, den 5. gik den i vest, hvor 
den holdt sig i resten af måneden, 
bortset fra forbigående østenvind den 
18. og 29. 
 
Måneden var meget regnfuld med 
regn i 26 dage, den 27. faldt der lige-
ledes sne. 
 
Den 25. faldt der stærk regn. 
 
Det var meget mildt mellem den 6. 
og 25. Det var koldt med dagsfrost 
den 28. og 29. ifølge observationer 
fra fregatten Phoenix. 
 
Det blæste med flyvende storm den 
30. november - den 1. december. Den 
store storm begyndte i P-vagten og 
varede med fuld styrke til i F-vagten 
den 1. december. Det blæste endvi-
dere storm den 15. og 21. Det blæste 
med vindstyrke 9 den 7. Det blæste 
med vindstyrke 8 den 8., 9., 12., 20., 
25., 26. og 27. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 

 

 
Skydække dag (6,5). Nedbørsdøgn 
(20). Søndenvind (25 %) og SØ-vind 
(19 %). 

 
Vinden var i SØ den 1. og 2., den 3. 
var vinden i NØ. Den 4. og 5. var 
vinden i SV, derefter i syd og SØ. 
Den 11. var vinden vestlig, derefter i 
nord, NØ og SØ frem til den 21. Fra 
den 22.-27. var vinden i SSØ. Fra den 
28.-31. i SV, vest og NV. 

 
Det blæste med flyvende storm den 1. 
Det blæste med storm den 19., 28. og 
31. Det blæste med vindstyrke 8 den 
27. og 30. 
 
Under den store storm den 30. no-
vember - 1. december mistede fre-
gatten ”Phoenix” ved Helsingør sin 
travallie-chalup. Der strandede en del 
fartøjer, som ”Phoenix” måtte yde 
hjælp i de første 3 uger af december. 

 
Den 1. faldt der regn og sne, den 2. 
slud. Derefter faldt nedbøren som 
regn indtil den 12. Den 18. og 19. 
faldt der sne. Den 22. og 23. faldt der 
regn. Den 24. startede med slud, der 
allerede om formiddagen gik over i 
sne. Den 25. faldt der ligeledes sne. 
Den 26. gik nedbøren over i regn og 
holdt sig således til den 30. 

 
Vejret var normalt i begyndelsen af 
måneden, vinterligt i midten og nor-
malt i den sidste tredjedel. 
 
Fregatten ”Phoenix” melder om nat-
tefrost den 3. og 4. og dagsfrost fra 
den 14.- l6. 
 
Juleaften:  
Vinden var i SSØ og SØ med sne og 
snelandskab,  overskyet og blæsende 
vejr. 
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Nytårsaften:  
Vinden var i VNV med stormfuldt 
vejr med diset til skyfri himmel og 
intet snedække. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 1 gr. C. 

 
 
 

VEJRET i 1722 
 

1722. Temperatur 7,6 gr. C.  Mild vinter.  Kold  og meget våd sommer. Meget lavvande ved 
Københavns rhed den 18. maj. 
 

Januar 
 

Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn 
(17). Vestenvind (48 %) og SV-vind 
(16 %). 
 
Vinden var i vest alle dage undtagen 
den 31., hvor den var i SØ. Fra den 
1.-9. var vinden i VNV, derefter i SV 
indtil den 13. Vinden var derefter i 
NNV og NV indtil den 16., så mest i 
VNV. Fra den 24.-30 i VSV og SV. 
 
Nedbøren faldt indtil den 13. som 
regn, den 15. som sne, den 16. og 17. 
på ny som regn. Fra den 20.-23. faldt 
nedbøren som sne. Fra den 25.-28. 
faldt nedbøren som regn. 
 
Det blæste flyvende storm den 5. og 
6. Den 13. blæste det med vindstyrke 
8. 
 
Fregatten ”Phoenix” observerede 
nattefrost den 15., 29. og 31. 
 
Hele måneden var gennemgående 
meget mild. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 3 gr. C. 

 

Februar 
 

Skydække dag (6,8). Nedbørsdøgn 
(20). Vestenvind (25 %) og sønden-
vind (23 %). 
 
Vestenvind, SV-vind og søndenvind 
udgjorde i alt 70 pct. af vindretnin-
gerne. 
 
Fra den 1.- 4. var vinden i SØ og øst. 
Fra den 6. blev vindretningerne vest 
og SV dominerende, især fra den 19. 
 
Der var mange nedbørsdøgn. Nedbø-
ren faldt som regn, bortset fra den 3., 
4. og 6., hvor den faldt som sne. Den 
7. faldt nedbøren delvis som sne. En 
del af nedbøren den 16., 17. og 19. 
faldt som sne. Fra den 20. faldt ned-
børen udelukkende som regn. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 8., 
15., 16., 18. og 21.  
 
Ifølge Klingenberg på Mors frøs det 
kun lidt på Mors før Kyndelmisse, og 
det milde vejr fortsatte igennem 
februar. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 3 gr. C. 

Marts 
 

Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn 
(15). Østenvind (24 %) og SØ-vind 
(16 %). 
 
Vinden var i syd fra den 1.-3. Den 4. 
gik vinden i øst, hvor den blev i res-
ten af måneden bortset fra kortere 
perioder fra den 12. og 13., 17.-19. og 
21.-24., hvor vinden var i vest. 
 
Det var tørt frem til den 11., derefter 
var der mange nedbørsdøgn. 
 
Nedbøren faldt som regn fra den 15.-
23. Den 4. faldt nedbøren som regn 
og slud, ligeledes den 12. Den 14. 
faldt nedbøren som sne og slud. Fra 
den 26.-29. faldt nedbøren mest som 
sne. 
 
Det blæste storm den 5., 22. og 23. 
Det blæste med vindstyrke 9 den 21. 
Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 
12., 13., 28. og 29. 
 
Fregatten ”Phoenix” ved Helsingør 
observerede nattefrost fra den 5.-6., 
dagsfrost den 6., nattefrost fra den 6.-
7., 9.-10. og 10.-11. Ligeledes fra den 
29.-30., 30.-31. og 31.-1. april. Om 
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morgenen den 30. observeredes stærk 
frost. 
 
Ifølge Klingenberg på Mors fortsatte 
det milde vintervejr på Mors indtil 
den 4., hvor der faldt ganske meget 
sne, og den 5. faldt det i med frost. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 1 gr. C. 

April 
 

Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn 
(18). Nordenvind (23 %) og vesten-
vind (21 %). 
 
Den 1. startede vinden i SV, men gik 
så i NV. Den 2. og 3. var vinden i 
nord, fra den 4.-10. i øst og SØ. Fra 
den 11.-24. var vinden mest i nord og 
NV. I de sidste dage af måneden var 
vinden i vest og NV. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 5., 
6., 15. og 17. 
 
Nedbøren faldt mest fra den 1.-9. og 
fra den 14.-18. Nedbøren faldt den 1. 
som slud og regn. Den 2., 3. og 4. 
faldt nedbøren som sne. Fra den 6. til 
den 9. faldt nedbøren som regn. Fra 
den 14.-18. faldt nedbøren som regn, 
sne og slud. Den 18. faldt nedbøren 
som sne. Efter nogle dage uden ned-
bør faldt nedbøren den 25. som regn. 
 
Fregatten ”Phoenix” observerede nat-
tefrost ved Helsingør natten mellem 
den 1. og 2., natten mellem den 4. og 
5., natten mellem den 15. og 16. og 
natten mellem den 17. og 18. 
 
Temperaturen var jævnt stigende hen-
over måneden. I hele måneden dog 
under det normale. 
 
Paul Klingenberg oplyste fra herre-
gården Højris på Sydmors, at der 

 Maj 
 

Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn 
(10). Østenvind (20 %) og sønden-
vind (18 %). 
 
Vinden var i øst fra den 2.-10., der-
efter i nord til den 14. Derefter var 
vinden mest i vest, fra den 19.-24. i 
SØ. Den 25. og 26. var vinden i SV, 
derefter i NV. Den 30. og 31. var vin-
den skiftende. 
 
Det blæste stærk storm den 17. og 18. 
 
Den 18. kl. 9,30 måtte fregatten 
”Eben Ezer” hjælpe ”Beskærmeren” 
af grunden, da vandet i stormen var 
drevet bort. Det samme ramte andre 
skibe på Rheden. De må være gået på 
grund, fordi den stærke vestenvind 
havde forårsaget lavvande på Køben-
havns rhed. 
 
Den 2. faldt nedbøren som sne, i res-
ten af måneden faldt nedbøren som 
regn. 
 
Der faldt stærk regn den 16., 17. og 
18. 
 
Der faldt ingen nedbør fra den 5.-14. 
og fra den 19.-25. 
 
Måneden var kold for årstiden i de 
første 3 uger, i den sidste uge nåede 
temperaturen op på det normåle for 
årstiden. 

Juni 
 

Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn 
(17). Vestenvind (22 %), NV- vind 
(17 %) og SV-vind (17 %). 
 
Vinden var i øst fra den 1.-3. Den 4. 
gik vinden i SV, fra den 11.-13. var 
vinden i NV. Vinden var derefter 
skiftende, indtil den gik i SØ og SV 
den 20. og 21. Fra den 22. var vin-
den mest i NV, den 27. dog i SØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 2., 
11., 12., 21., 22. og 29. 
 
Det var således blæsende den 1. og 
2., 11. og 12., 21. og 22., og den 28. 
og 29. 
 
Der var mange nedbørsdøgn fra den 
2.-12. 
 
Det var tordenvejr den 9., 10. og 16. 
 
Der faldt stærk regn den 21. 
 
Det var temmelig overskyet indtil den 
12., derefter fulgte et par solrige dage 
med let vind fra SØ den 14. og 15. 
Den 16. blev vejret atter ustadigt. Fra 
den 23.-27. var vejret atter solrigt, 
men med svage nordlige vinde. Var-
men kulminerede den 27., hvorefter 
vejret blev overskyet, blæsende og 
regnfuldt. 
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midt på måneden højst uventet kom 
streng frost, megen sne og hagl. 
 
(JER: Dette er Klingenbergs sidste 
have- og vejroplysning. Han døde 
den 3. april 1723. Han var født i 
1659). 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 

Den sidste trediedel af måneden sy-
nes at have været varmest. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 13 gr. C. 

Juli 
 

Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn 
(20). Vestenvind (42 %) og sønden-
vind (15 %). 
 
Vestenvinden var stærkt domineren-
de. 
 
Vinden var i vest fra den 1.-7., fra 
den 8.-10. var vinden i syd og SØ. 
Fra den 11.-13. var vinden på ny i 
vest. Fra den 14.-19. var vinden i syd 
og SØ. Den 20. gik vinden atter i 
vest, den 23. var vinden kortvarigt i 
øst, den 27. og 28. var vinden i SØ, 
derefter atter i vest. 
 
Den 10. blæste det med vindstyrke 8. 
 
Der var mange nedbørsdøgn især fra 
den 1.-17. 
 
Det var tordenvejr den 1., 5.,14., 16. 
og 17. 
 
Der var kun lidt sol fra den 1.-10. og 
fra den 21.-31. 
 
Den mest sommerlige periode var fra 
den 17.-20. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 

August 
 

Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn 
(26). Vestenvind (42 %), NV-vind (16 
%) og søndenvind (16 %). 
 
Vestenvinden var fortsat stærkt domi-
nerende. 
 
Vinden var i vest fra den 1.-6., der-
efter skiftende. Den 12. og 13. var 
vinden i vest, fra den 14.-16. i syd. 
Fra den 17.-20. var vinden i NV. Fra 
den 21.-27. var vinden i vest, derefter 
i syd. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 11. 
og 16. 
 
Der faldt nedbør i hele 26 døgn, kun 
den 8., 10. og fra den 24.-27. var det 
opholdsvejr. 
 
Det var tordenvejr den 21. 
 
Der var næsten ingen dage med sol 
og ingen rigtige sommerdage.  
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 13 gr. C. 

 
 

September 
 

Skydække dag (ca. 4,7). Nedbørs-
døgn (17). SV-vind (ca. 21 %) og 
vestenvind (ca. 20 %). 
 
Der foreligger kun observationer fra 
Øresund fra den 1.-26. september.  
 
Vinden var mest i NV fra den 1.-5. 
Fra den 6.-9. i SØ, derefter i SV fra 
den 10.-13., så i NV indtil den 17. Fra 
den 18.-27. var vinden først i syd, så i 
NØ, øst og SØ. Den 28. og 29. var 
vinden i vest. Den 30. gik vinden i 
NØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 13., 
15., 16., 19. og 25. 
 
Det var sommerligt fra den 4.-9. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 13 gr. C. 

Oktober 
 

November 
 

December 
 



 

205 

 

Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn 
(10). Vestenvind (33 %) og norden-
vind (18 %). 
 
Vinden var fra den 1.-5. mest i SØ, 
derefter i SV den 6. og 7. Fra den 8.-
14. var vinden i NV. Den 15. kortva-
rigt i syd, derefter i NØ og nord. Den 
19.-21. var vinden i vest. Fra den 22.-
28. var vinden mest i NØ, fra den 29. 
var vinden i vest. 
 
Der var kun forholdsvis få nedbørs-
døgn frem til den 22. Nedbøren faldt 
mest som småregn. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 9., 
10. og 11. I resten af måneden var 
vindforholdene rolige. 
 
Middeltemperaturen synes at have 
ligget i underkanten af det normale.  

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 

 

Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn 
(22). SV-vind (35 %) og vestenvind 
(31 %). 
 
Vinden var i SV og vest i hele måne-
den bortset fra den 25. og 31., hvor 
den var i SØ. 
 
Nedbøren faldt som regn, bortset fra 
den 2., hvor nedbøren faldt som hagl, 
og den 8., hvor nedbøren delvis faldt 
som hagl. 
 
Der faldt nedbør hver dag fra den 1.-
12. 
 
Det blæste med stormstyrke den 8., 
9., 17. og 18. Det blæste med vind-
styrke 8 den 2., 16., 20. og 27. 
 
Vejret synes i hele måneden at have 
været ganske lunt for årstiden. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 7 gr. C. 

 

Skydække dag (6,7). Nedbørsdøgn 
(22). Vestenvind (34 %) og SV-vind 
(21 %). 
 
Vinden var i øst fra den 1.-6., i resten 
af måneden var vinden i vest, den 12. 
dog i NNØ og den 20. i NV. 
 
Det var vinterligt i begyndelsen af 
måneden med sne frem til den 12. 
Derefter slog vejret om, og det var 
tøvejr i resten af måneden. 
 
Nedbøren faldt som sne fra den 3.-11. 
Den 12. og 13. faldt nedbøren som 
sne, slud, hagl og regn. I resten af 
måneden faldt nedbøren som regn, 
den 23. dog iblandet slud, den 25. og 
26. iblandet hagl, og den 31. iblandet 
slud og sne. 
 
Det blæste flyvende storm den 13. og 
25. Den 13. drev alle på Helsingør 
rhed liggende skibe fra deres anker-
pladser, og et lille engelsk fartøj drev 
ind på Kronborg og blev beskadiget. 
 
Det blæste storm den 12., 15., 16. og 
28. Det blæste med vindstyrke 9 den 
31. Det blæste med vindstyrke 8 den 
11., 23., 24., 26. og 29. 
 
Fregatten ”Phoenix” observerede 
nattefrost den 7., 10., 12. og 27. 
 
Juleaften:  
Det var tøvejr med regn og blæst, der 
om natten tiltog til storm. 
 
Nytårsaften:  
Det var tøvejr, men om aftenen gik 
vinden i øst og der faldt sne og slud 
iblandet regn. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 1 gr. C. 
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VEJRET i 1723 
 
 
1723. Temperatur 8,1 gr. C. December var meget mild, regnfuld og stormende. 
 

Januar 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-26. januar. 
 
Den 1. var vinden i syd med regn-
byger. Den 2. gik vinden i nord med 
haglbyger. Vinden holdt sig i nord 
frem til den 7. Derefter var vinden 
skiftende med sne, slud og regn. Fra 
den 13.-18. var vinden overvejende i 
NV, den 19. i vest, den 20. i NØ. Fra 
den 21.-26. var vinden i vest og SV, 
den 24. dog i NØ. 
 
Den 14. faldt der regn, fra den 17.-24. 
sne, derefter blev vejret mildere og 
nedbøren faldt som slud den 25. og 
26. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 1., 
3., 4., 16., 22. og 23. 
 
Fregatten ”Phoenix” melder om nat-
tefrost den 4., 5. og 10., om dagsfrost 
den 12., rimfrost den 13., nattefrost 
fra den 16.-19., dagsfrost den 20. 
med stærk frost. Der var nattefrost 
den 21. Det var dagsfrost fra den 22.-
25., den 22. stærk frost. 
 
Der omtales is ved København under 
fregatten ”Phoenix” indvarpning til 
Holmen den 25. 
 
Temperaturen synes i hele måneden 
at have ligget under det normale. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -1 gr. C. 

Februar 
 

Der foreligger ikke observationer. 
 

Ifølge Speerschneider omtaler Ara-
go, at vinteren i England var mild. 
Omvendt omtaler Kiøbenhavnske 
Tidender i 1768, at Bergens Vaag 
som noget helt usædvanligt var fros-
set til i 1723. Denne oplysning kan 
dog næppe tillægges større værdi. 
 
Da skibene atter er i søen den 5. april 
synes vinteren i februar og marts nær-
mest at have været mild. 
 
Månedens middeltemperatur for-
modes at have været 1 gr. C. 
 

Marts 
 

Der foreligger ikke observationer. 
 

Som omtalt under februar synes vin-
teren i februar og marts nærmest at 
have været mild. 
 
Månedens middeltemperatur for-
modes at have været 3 gr. C. 

 

April 
 

 Maj 
 

Juni 
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Der foreligger kun observationer fra 
den 5.-30. april.  
 
Vinden var den 5. i øst, og det var 
halvskyet vejr med let vind. De føl-
gende dage var vinden ligeledes i øst, 
den 10. og 11. i NØ. Vinden var i vest 
den 13. og derefter næsten uafbrudt i 
øst og NØ indtil den 24. Derefter var 
vinden i NV. 
 
Der foreligger oplysninger om ned-
bør fra den 13. og nedbøren er alene 
faldet som regn. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 28. 
 
Temperaturen synes måneden igen-
nem at have ligget omkring det nor-
male. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 

 

Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn 
(13). Vestenvind (31 %) og norden-
vind (21 %). 
 
Vinden var i vest og NV frem til den 
15., derefter i syd den 17. og 18. Den 
19. var vinden i NV, den 20.-23. i 
NØ, derefter skiftende den 24. og 25. 
Fra den 26. og måneden ud var vin-
den i NØ. 
 
Det blæste flyvende storm den 10., 
storm den 9., vindstyrke 9 den 7. og 
vindstyrke 8 den 6.  
 
Det var tørt frem til den 6. og igen fra 
den 12.-19. og fra den 23.-27. 
 
Skydækket var ringe fra den 13.-19. 
og fra den 23.-27. 
 
Det synes at have været varm i den 
midterste trediedel og især koldt i be-
gyndelsen af måneden. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 

 

Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn  
(13). Nordenvind (24 %) og søn-
denvind (24 %). 
 
Der var usædvanligt mange obser-
vationer med skiftende vind, hele 17 
% af samtlige vindobservationer. 
 
Vinden var i NV fra den 1.- 4., der-
efter i SV frem til den 9. Vinden var 
derefter overvejende i NV til den 17., 
så i syd til den 22., den 23. og 24. var 
vinden i NV. Den 25. og 26. var vin-
den i øst, derefter i vest og den 30. i 
nord.  
 
Vinden var svag frem til den 24. 
 
Det var tørke fra den 7.-21., dog faldt 
der regn den 11. 
 
Fra den 22.-30. var vejret regnfuldt. 
 
Det var tordenvejr den 29. og 30. 
 
Det var meget varmt og solrigt fra 
den 11.-22. Det var koldest i den 
sidste trediedel af måneden. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

Juli 
 

Skydække dag (5,4).  Nedbørsdøgn 
(16). Vestenvind (32 %) og norden-
vind (22 %).  
 
Vinden var den 1. og 2. i nord, der-
efter skiftende frem til den 10. Fra 
den 11.-15. var vinden i nord. Vin-
den var derefter overvejende i vest 
frem til den 23., derefter skiftende og 
fra den 29.-31. i SV. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 28. 
 

August 
 

Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn  
(18). Vestenvind (24 %) og norden-
vind (18 %)  

 
Vinden var overvejende i NV fra den 
1.- 4. Den 5.-7. var vinden i syd. Vin-
den var derefter skiftende frem til den 
17., derefter i vest og NV til den 20. 
Den 21. var vinden i SV, den 22.-24 i 
NV. Den 25. og 26. var vinden i øst., 
den 27. i nord, den 28. i øst, derefter 
overvejende i nord. 
 

September 
 

Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn 
(14). Nordenvind (27 %) og vesten-
vind (26 %). 

 
Vinden var i vest fra den 1.- 4. og i 
nord og NØ fra den 5.-11., derefter 
var vinden skiftende frem til den 14., 
hvorefter vinden gik i syd den 15. og 
16. Vinden var derefter overvejende i 
vest frem til den 28. Den 29. og 30. 
var vinden  i syd og SØ. 
 
Måneden var temmelig solrig, især 
fra den 23.-30. 
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Det var regnfuldt fra den 1.-10., der-
efter temmelig tørt fra den 11.-24., 
derefter atter regnfuldt. 
 
Der var tordenvejr den 6. 
 
Det var kun egentligt sommervejr fra 
den 13.-16. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 

Det var regnfuldt fra den 1.-18., der-
efter tørt til 28., hvorefter det på ny 
blev regnfuldt. 
 
Der faldt stærk regn den 13. og 29. 
 
Det var køligt frem til den 20., i sid-
ste trediedel var det sommerligt frem 
til den 28., hvorefter vejret atter blev 
køligt og regnfuldt. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 29. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 

Det blæste storm den 22., med vind-
styrke 9 den 18. og med vindstyrke 8 
den 8., 21. og 23. 
 
Det var tordenvejr den 7. og 8., og 
den 20. faldt der skyllende regn. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C. 

Oktober 
 

Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn 
(19). Vestenvind (35 %) og sønden-
vind (16 %). 

 
Vinden var i SØ den 1. og 2., der-
efter i SV den 3., i vest den 4. og 5. 
Fra den 7.-9. var vinden i SØ, den 10. 
i syd, derefter i vest frem til den 18. 
Vinden var i syd fra den 19.-23. I 
resten af måneden var vinden i vest, 
den 31. dog i NØ. 
 
Det blæste storm den 14. og 19. Det 
blæste med vindstyrke 8 den 15., 16., 
29. og 30. 
 
Det var meget regnfuldt fra den 1.- 4. 
og fra den 10.-21. 
 
Det var tordenvejr den 3. 
 
Måneden var lun især i de to første 
trediedele. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 11 gr. C. 

 

November 
 

Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn 
(25). Vestenvind (25 %), NV-vind (16 
%), SV-vind (16 %) og søndenvind 
(16 %). 

 
Vinden var i nord den 1., derefter 
skiftende frem til den 9. Fra den 10.-
14. var vinden i vest, den 15. i SØ. 
Vinden var derefter overvejende i 
vest frem til den 28. Den 29. og 30. 
var vinden i NØ. 
 
Det var flyvende storm den 25. og 26. 
Det blæste med vindstyrke 8 den 21., 
24. og 29. 
 
Nedbøren faldt overvejende som regn 
således var der 22 regndøgn. 
 
Der faldt sne den 1., 2., 4., 5., 6. og 7. 
 
Fregatten ”Høyenhald” melder om 
nattefrost den 2., 5., 6., 29. og 30. 
Den 30. var det stærk nattefrost. 

 
Det var koldt frem til den 8., derefter 
temmelig mildt indtil den 28. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 5 gr. C. 

 

December 
 

Skydække dag (6,7). Nedbørsdøgn 
(26). Vestenvind (28 %) og sønden-
vind (25 %). 
 
Vinden var overvejende i vest frem til 
den 6., derefter i syd og SV frem til 
den 10. Fra den 11.-14. var vinden i 
SSØ. Vinden var derefter i syd og SV 
frem til den 27. I resten af måneden 
var vinden i vest. 
 
Der faldt nedbør i 26 ud af måne-
dens 31 dage.  
 
Nedbøren faldt som regn, den 1.-3., 
21., 22. og 29. faldt der dog også 
slud. 
 
Der faldt stærk regn den 15. 
 
Fregatten ”Høyenhald” melder alene 
om nattefrost den 1. 
 
Det var meget mildt fra den 4. og 
måneden ud. 
 
Måneden var meget stormende med 
en gennemsnitlig vindstyrke på 5,3. 
 
Det blæste flyvende storm den 28. 
Det blæste storm den 6., 7., 16., 20., 
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21. og 22. Det blæste med vindstyr-
ke 9 den 4., 13., 24. og 25. Det blæ-
ste med vindstyrke 8 den 12., 19., 27. 
og 30. 
 
Juleaften:  
Det var mildt med vestenvind og 
stærkt blæsende med regnbyger. Der 
var intet snedække. 
 
Nytårsaften:  
Det var mildt overskyet vejr med 
vestlig vind og regnvejr. Der var intet 
snedække. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

 
 
 

VEJRET i 1724 
 

 
1724. Temperatur 7,5. gr. C. Mild vinter. Januar var helt usædvanlig varm og blæsende. Der var 
ligeledes mange nedbørsdøgn i februar. Koldt, solfattigt og vådt i juli og august. Der faldt megen 
nedbør i månederne juli, august, september og oktober. Især i juli faldt der ekstrem megen nedbør. Der 
var mange nedbørsdøgn i december. 
 

Januar 
 

Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn 
(25). Vestenvind (42 %) og sønden-
vind (28 %). 
 
Vinden var i vest fra den 1.-9. og i 
syd fra den 10.-12. Fra den 13.-20. 
var vinden i VSV. Fra den 21.-28. var 
vinden i SSV. Fra den 29.-31. var vin-
den i SSØ og ØSØ. 
 
Det var en helt usædvanlig blæsende 
og nedbørsrig måned. Det regnede 
næsten hver dag fra den 10.-31. Al 
nedbør faldt som regn. Der var 25 
døgn med BF> eller = vindstyrke 6. 
Vindstyrken var i gennemsnit for hele 

Februar 
 

Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn 
(24). Søndenvind (25 %) og vesten-
vind (19 %). 
 
Vinden var i SV fra den 1.- 4., der-
efter i SØ fra den 5.-8. Den 9. var 
vinden i NØ, derefter skiftende frem 
til den 18., hvor vinden gik i vest, fra 
den 23.-27. på ny skiftende. Den 28. 
og 29. var vinden i syd. 
 
Nedbøren faldt som regn frem til den 
22., den 18. dog også som sne. Den 
22., 24., 25., 26. og 27. faldt der sne. 
Den 28. og 29. faldt nedbøren på ny 
som regn. 

Marts 
 

Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn 
(15). Skiftende vind hvoraf norden-
vinden udgjorde 17 %, østenvinden 
14 % og NØ-vinden 1 4%. 
 
Vinden var i vest fra den 1.- 4. Der-
efter var vinden i nord, NØ og øst til 
den 10. Den 11. og 12. var vinden i 
nord og NV. Den 13. var vinden i syd 
og den 14. i vest. Den 15. og 16. var 
vinden i NV. Fra den 17.-20. var vin-
den i SØ., den 21. og 22. i syd og SØ. 
Den 24.-26. var vinden i NV, den 27. 
i SV, derefter i øst og fra den 29.-31. i 
NØ. 
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måneden 5,3., i den midterste tredje-
del endda 6,0. Måneden var helt u-
sædvanlig mild temperaturmæssigt. 
 
Det blæste storm den 15., 17. og 25. 
Det blæste med vindstyrke 9 den 4., 
og 11. Det blæste med vindstyrke 8 
den 2., 3., 5., 6., 10., 12., 13., 16., 20., 
21., 22., 26., 27. og 29. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 5 gr. C. 

 

 
Det blæste storm den 18. Det blæste 
med vindstyrke 8 den 17., 22., 24. og 
28.  
 
Fregatten ”Høyenhald” observerede 
nattefrost den 18. og 22., den 23. 
dagsfrost, den 24. nattefrost, den 25. 
hård nattefrost og dagsfrost, den 26. 
nattefrost og rimfrost og den 27. hård 
nattefrost. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 
 

Det blæste med vindstyrke 9 den 3. 
og med vindstyrke 8 den 1., 2., 4., 
15., 16., 17., 18., 26. og 27. 
 
Der faldt regn og sne den 1., den 2. 
sne, den 3.-5. regn. Den 8. faldt ned-
børen som sne, den 11.-14. som regn. 
Den 15. og 16. faldt nedbøren som 
sne. Fra den 21.-29. faldt nedbøren 
som regn, den 30. på ny som sne. 
 
Vejret var således meget skiftende. 
 
Fregatten ”Høyenhald” melder om 
hård nattefrost den 2. og dagsfrost. 
Nattefrost fra den 5.-7., den 8. nat-
tefrost og dagsfrost, den 9. hård nat-
tefrost og dagsfrost, den 10. natte- og 
dagsfrost. Der var endvidere natte-
frost den 25. og 31. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 1 gr. C. 

April 
 

Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn 
(12). Østenvind (34 %) og norden-
vind (19 %) 
 
Vinden var i øst fra den 1.-5., derefter 
skiftende til den 10. Fra den 11.-14. 
var vinden på ny i øst, den 15. og 16. 
i syd og SV. Den 17. var vinden i øst 
og den 18. og 19. i nord. Fra den 20.-
22. i øst, fra den 23.-25. i SØ. Den 
26. var vinden i nord, derefter mest i 
SV. 
 
Der faldt ingen nedbør fra den 31. 
marts - 8. april og ej heller fra den 
15.-22. 
 
Den 9. faldt der regn, den 10. slud og 
fra den 11.-13. sne. Fra den 23. faldt 
nedbøren som regn. 
 

 Maj 
 

Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn 
(14). Vestenvind (25 %) og sønden-
vind (19 %). 

 
Vinden var i NV den 1. derefter i 
SSØ indtil den 6. og i ØSØ den 7. og 
8. Den 9. var vinden i nord, derefter i 
vest fra den 10.-13. Fra den 14.-18. 
var vinden i nord, NØ og øst. Den 19. 
og 20. var vinden i SV., derefter i NV 
til den 23., så i SV den 24. og 25. Fra 
den 26. var vinden mest i NV.  
 
Nedbøren faldt som regn, den 15., 17. 
og 18. dog som sne. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 22. 
og 29. 
 
Måneden var kold især frem til den 
23. 
 

Juni 
 

Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn  
(9). Søndenvind (25 %) og østenvind 
(20 %). 

 
Vinden var i NV den 1. og i syd den 
2. Dererefter var vinden i øst indtil 
den 7. Fra den 8.-11. var vinden i 
vest, derefter i syd. Fra den 17.-20. 
var vinden i nord, fra den 21.-25 i øst, 
og i resten af måneden i vest og SV. 
  
Vejret var meget solrigt fra den 11.-
23., derefter var resten af måneden 
solfattig. 
 
Det var tørke fra den 8.-24. Fra den 
27.-30. var det regnfuldt vejr. 
 
Det var varmest fra den 9.-23. 
 
Vinden var svag fra den 12.-20. 
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Vindstyrken var forholdsvis svag, 
dog var det blæst den 9., 10., 11., 16. 
og 29. 
 
Det var gennemgående koldt måne-
den igennem, dog med let stigende 
temperatur. 
 
Fregatten ”Høyenhald” melder om 
nattefrost den 1.- 4. og den 14.-16. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 8 gr. C. 

 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

 

Juli 
 

Skydække dag (6,1).  Nedbørsdøgn 
(23). Vestenvind (60 %) og NV-vind 
(14 %).  

 
Vestenvinden var dominerende måne-
den igennem, dog undtagen den 20., 
hvor vinden var i syd. 
 
Der var rigtig mange nedbørsdage 
især fra den 8.-17. og fra den 20.-31. 
 
Det var tordenvejr den 26., og der 
faldt stærk regn den 20., 21. og 30. 
 
Måneden var blæsende, og det blæ-
ste med vindstyrke 8 den 1., 2., 3., og 
10. 
 
Det var meget solfattigt især fra den 
8.-21. og fra den 24.-31. 
 
Det var koldt sommervejr i hele må-
neden. 

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

August 
 

Skydække dag (6,0). Nedbørsdøgn  
(20). Vestenvind (38 %) og sønden-
vind (13 %). 

 
Vinden var i øst den 1., derefter i NV 
til den 5., så i SV og SØ den 6. og 7. 
Fra den 8.-16. var vinden i vest, der-
efter skiftende, den 21. og 22. i vest, 
derefter på ny skiftende.  
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 22. 
 
Det var tordenvejr den 24. og der 
faldt stærk regn den 1. og 24. 
 
Der var mange regnvejrsdage, især 
fra den 1.-10. og igen fra den 18.-31. 

 
Hele måneden var kold, dog mindst i 
midten af måneden. Det var kun som-
merligt fra den 14.-18. 
 
Måneden var meget solfattig især fra 
den 1.-13. og fra den 19.-31. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltempertur til 14 gr. C. 

September 
 

Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn 
(21). Vestenvind (49 %) og NV-vind 
(14 %). 

 
Vinden var stedse i vest og NV frem 
til den 16. Den 17. og 18. var vinden i 
ØSØ. Fra den 19. var vinden på ny i 
vest. 
 
Der var mange nedbørsdage, der var 
jævnt fordelt måneden igennem. 
 
Det blæste storm den 21., med vind-
styrke 9 den 28. og med vindstyrke 8 
den 3. og 29. 
 
Temperaturen lå i hele måneden om-
kring det normale. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C. 

Oktober 
 

Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn 
(22). Vestenvind (35 %) og sønden-
vind (23 %). 

 

November 
 

Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn 
(14). Vestenvind (21 %) og østenvind 
(17 %). 

 

December 
 

Skydække dag (6,0). Nedbørsdøgn 
(23). Østenvind (20 %), vestenvind 
(15 %) og søndenvind (15 %). 
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Vinden var i vest frem til den 16.  
Den 17. var vinden i nord og fra den 
18.-20. i syd, derefter i vest til den 
23. Fra den 24.-29. var vinden i syd, 
den 30. og 31. var vinden i nord og 
vest. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 9. 
og 16. Det blæste med vindstyrke 8 
den 4. og 8. 
 
Det var især regnfuldt fra den 2.-19. 
Der faldt hagl den 5., 8., 9., 10. og 
31. 
 
 Det var forholdsvis lunt hele måne-
den igennem. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 

 

Vinden var i øst til den 7., derefter i 
vest til den 16., i øst til den 20. Den 
21. og 22. var vinden i NØ, derefter i 
NV, fra den 25.-27. i NØ og fra den 
28.-30. i vest. 
 
Det var forholdsvis tørt frem til den 
22.  
 
Nedbøren faldt som regn, den 25.-27. 
dog som sne. Der faldt slud den 2., 
26., og 28., og den 20. sne, alle disse 
dage faldt der også regn. 
 
Det blæste storm den 28., med vind-
styrke 9 den 11. og 30., og med vind-
styrke 8 den 12., 19. og 29. 
 
Fregatten ”Høyenhald” melder om 
nattefrost den 2. og 3.  
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 5 gr. C. 

 

Vinden var skiftende frem til den 4., 
derefter i NØ og øst til den 9. Fra den 
10.-15. var vinden i vest, den 16. i 
nord, og fra den 17.-20. i øst, den 21. 
og 22. i syd. Fra den 23.-27 var vin-
den i øst, den 28. og 29. i SØ, den 30. 
og 31. i SV og SSV. 
 
Der faldt nedbør næsten hver dag fra 
den 1.-20. og igen fra den 28.-31. Det 
var tørt fra den 21.-27. 
 
Nedbøren faldt forholdsvis som regn 
frem til den 5., derefter som sne frem 
til den 8., derefter som slud, fra den 
12.-16. som regn, fra den 16.-19. som 
sne. Den 20. faldt nedbøren som 
regn, den 23. som sne. Der faldt end-
videre sne den 28. og 29., hvor ned-
børen slog over i regn. Den 30. og 31. 
faldt nedbøren som regn. 
 
Det blæste flyvende storm den 4., 28. 
og 29. Det blæste storm den 19. og 
20. Det blæste med vindstyrke 9 den 
11., 14., 18. og 31. Måneden var så-
ledes meget stormende med hyppige 
vejromslag. 
 
Fregatten ”Høyenhald” melder om 
nattefrost den 1. og 2., dagsfrost den 
6., hård nattefrost den 7. Den 8. og 9. 
var det dagsfrost. Der var nattefrost 
den 17., 18. og 23. Det var dagsfrost 
fra den 24.-28., den 25. og 27. endda 
med hård nattefrost, den 28. om afte-
nen var det streng frost.  
 
Månedens sidste trediedel var såle-
des ganske kold. 
 
Juleaften:  
Vinden var i øst med dagsfrost og 
snedække fra dagen før. 
 
Nytårsaften:  
Vinden var i syd med overskyet 
himmel og regn, snedækket var væk. 



 

213 

 

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

 
 

VEJRET i 1725 
 

1725. Temperatur 7,3 gr.C. Kold og meget solfattig sommer. Meget regnfuldt i juni og juli. Især juni og 
juli var meget kolde og blæsende. 
 

Januar 
 

Skydække (5,7). Nedbørsdøgn (18). 
Søndenvind (43 %), vestenvind (19 
%) og SV-vind (19 %). 
 
Vinden var i syd fra den 1.-28. først i 
SSV og SV til den 16. så i SØ og 
SSØ. I resten af måneden var vinden 
i vest. 
 
Det blæste storm den 6., 25. og 29. 
Det blæste med vindstyrke 8 den 2., 
5., 7., 19., 20., 21., 23., 24. og 28. 
 
Nedbøren faldt som regn den 2. og 3., 
den 6. og 7. faldt nedbøren som regn, 
sne og slud. Derefter faldt nedbøren 
på ny som regn fra den 9.-17. Den 18. 
faldt nedbøren som sne. Der faldt 
derpå ikke nedbør i 7 døgn. Den 26. 
og 28. faldt nedbøren som sne og 
slud. Den 30. og 31. faldt nedbøren 
som regn. 
 
Fregatten ”Høyenhald” observerede 
nattefrost den 18. og 19. Den 20. var 
det dagsfrost. Der blev på ny obser-
veret nattefrost den 22. og fra den 
25.-27. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 

Februar 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-3. februar. 

 
Vinden var i vest den 1. og 2., og i 
syd den 3. 
 
Der faldt regn den 1. og 3. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 1. 
 
Fregatten ”Høyenhald” observerede 
nattefrost natten fra den 1.-2. 
 
Speerschneider har ingen oplysnin-
ger om vinteren 1725. 
 
Måneden formodes at have ligget 
omkring det normale. 

 
Månedens middeltemperatur formo-
des at have været 0 gr. C. 
 

Marts 
 

Der foreligger ikke observationer. 
 

Som nævnt har Speerschneider ingen 
oplysninger om vinteren 1725. 
 
Under henvisning til at der først kom-
mer skibe i søen i slutningen af april 
formodes det at have været koldt i 
marts måned. 
 
Månedens middeltemperatur for-
modes at have været 0 gr. C. 

 

April 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 22.(25.) -30. april. 

 Maj 
 

Juni 
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Vinden var den 25. i vest, men gik 
samme dag i øst, den 28. var vinden i 
syd og vest. Den 29. og 30. var vin-
den i SØ og SSØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 30. 
 
Der faldt regn den 27., 28. og 30. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 

 

Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn 
(19). Nordenvind (22 %) og SV-vind 
(21 %). 
 
Vinden var i vest den 1., derefter i 
SØ. Fra den 4.-6. var vinden i syd, 
den 7. og 8. i nord og NV. Fra den 9.-
12. i vest og SV. I resten af måneden 
var vinden hovedsagelig i NNØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 9. 
 
Nedbøren faldt næsten udelukkende i 
form af regnbyger. 

 
Måneden var solfattig, dog undtaget 
fra den 23.-27. 
 
De mange nedbørsdøgn sammenholdt 
med meget skydække og nordenvind 
gør, at måneden skønnes at have lig-
get lidt under det normale tempera-
turmæssigt. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 

 

Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn  
(26). Vestenvind (37 %) og SV-vind 
(21 %). 
 
Vinden var i SV frem til den 14., 
derefter mest i øst frem til den 19. I 
resten af måneden var vinden i SV fra 
den 28.-30. dog i vest. 
 
Måneden var meget blæsende. Det 
blæste med storm den 12.,18., 27. og 
29. Det blæste med vindstyrke 8 den 
16., 23., 24., 26. og 28. 
 
Måneden var helt usædvanlig regn-
fuld med nedbør i 26 ud af måne-
dens 30 døgn. 
 
Der faldt kraftig hagl den 5. og lige-
ledes hagl den 9. og 13. Der faldt 
stærk regn den 13. 
 
Bortset fra den 1. var der ingen som-
merlige dage. Måneden var meget 
solfattig. Det var især solfattigt og 
stormende fra den 23. og måneden 
ud.  

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperaturs til 11 gr. C. 

Juli 
 

Skydække dag (6,4).  Nedbørsdøgn 
(23). Vestenvind (43 %) og SV-vind 
(18 %).  
 
Vinden var skiftende frem til den 5. 
Derefter var vinden i syd, fra den 8.-
15. mest i vest og NV. I resten af må-
neden var vinden i vest. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 
28., 29. og 30. 
 
Måneden var meget regnfuld især fra 
den 19.-31., hvor der faldt nedbør 
hver dag.  
 

August 
 

Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn  
(13). Vestenvind (29 %), SV-vind (15 
%) og søndenvind (15%). 
 
Vestenvindssommeren fortsatte i 
august, men vejret stabiliseredes til 
normalt sommervejr. 
 
Det var tørt med sommerligt vejr fra 
den 5.-9., 12.-14. og fra den 26.-31. 
 
Vinden var gennemgående svag fra 
den 1.-20., i slutningen af måneden 
blev det noget mere blæsende. 

 

September 
 

Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn 
(14). Østenvind (24 %) og vesten-
vind (19 %). 

 
Vinden var skiftende frem til den 17., 
derefter gik vinden i VNV. Fra den 
21. var vinden i øst. 
 
Det blæste storm den 10., 11., 19. og 
20. Det blæste med vindstyrke 9 den 
11. 
 
Det var tørke fra den 26. august - 7. 
september. 
 
Der faldt stærk regn den 10. og 19. 
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Der faldt stærk regn den 22., og det 
var tordenvejr den 5. 
 
Det var koldt i hele måneden, dog 
især i slutningen, hvor det var helt 
usædvanlig koldt for årstiden. 
 
Der var ingen sommerlige dage. Må-
neden var tværtimod blæsende, regn-
fuld og meget solfattig. 

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

Samlet set skønnes månedens mid-
deltempertur til 16 gr. C. 

 
Det var sommerligt i den første uge 
af måneden, derefter faldt tempera-
turen. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C. 

Oktober 
 

Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn 
(19). Vestenvind (30 %) og sønden-
vind (21 %). 
 
Vinden var overvejende i vest indtil 
den 13., derefter i nord indtil den 19., 
så kortvarig i vest den 20. Fra den 21. 
og måneden ud var vinden mest i øst 
og SØ. 
 
Det blæste flyvende storm den 8. og 
10. Det blæste storm den 7. og 9. Det 
var således stormende fra den 7.-10. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 5., 
13., 16. og 17. I slutningen af måne-
den var det således mere stille. 
 
Der faldt nedbør hver dag fra den 30. 
september - 10. oktober. Det var tor-
denvejr den 9. Der faldt hagl den 16. 
og 17. 
 
Det var meget solfattigt frem til den 
16., og solrigt fra den 22.-25. 
 
Fregatten ”Phoenix” melder om nat-
tefrost den 21.-22. og den 22.-23. 
 
Temperaturen faldt jævnt hen over 
måneden. 

 

November 
 

Skydække dag (6,3). Nedbørsdøgn 
(17). Østenvind (31 %) og vestenvind 
(22 %). 
 
Vinden var i øst fra den 1.-5. Vinden 
var i syd fra den 8.-10. Fra den 11.-
18. var vinden i vest. Fra den 19.-21. 
var vinden i øst. Fra den 22.-24 var 
vinden i vest. I resten af måneden var 
vinden i øst og SØ. 
 
Det blæste storm den 21. Det blæste 
med vindstyrke 8 den 15., 16., 17., 
20., 22. og 27. 
 
Det var regnfuldt fra den 4.-17. Ned-
børen faldt i hele måneden som regn. 
 
Måneden var mild især i den mid-
terste trediedel. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 

 

December 
 

Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn 
(24). Vestenvind (26 %) og sønden-
vind (20 %) 
 
Vinden var skiftende frem til den 8. 
Den 9. og 10. var vinden i NNØ. Fra 
den 11.-18. var vinden i syd og SV. 
Den 19. og 20. var vinden i NNØ. 
Vinden var i vest fra den 21.-25. 
Derefter var vinden i syd og SV den 
26. og 27. Fra den 28.-30. var vinden 
i NV og den 31. i vest og syd. 
 
Det blæste storm den 4. og 14. Det 
blæste med vindstyrke 9 den 6. og 9. 
Det blæste med vindstyrke 8 den 5., 
8., 12., 15., 17., 18., 21., 22., 23., 24. 
og 26. 
 
Nedbøren faldt som regn fra den 1.-
3., den 7., 8., 16., og fra den 21.-30. 
Der faldt slud den 4. og 5., og fra den 
11.-15. Der faldt sne den 10., 17. og 
18. 
 
Fregatten ”Phoenix” observerede 
nattefrost den 2.-3., 3.-4., 6.-7., 8.-9. 
og 12.-13. 
 
Juleaften:  
Vinden var jævn fra NV med klart 
vejr og tøvejr. Der var intet snedæk-
ke. 
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Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 

 

 
Nytårsaften:  
Der blæste en frisk SV-vind med 
vekslende skydække og tøvejr. Der 
var intet snedække. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 

 

 

 
VEJRET i 1726  

 
1726. Temperatur 7,0 gr. C. Koldt år. Kold vinter. Det var kun varmt i maj og juni. Det var meget tørt i 
maj og juni, og meget regnfuldt i juli, august og oktober. Der var stærk storm den 2.-3. oktober og den 
10.-11. november. Der observeredes nordlys den 19. oktober. 
 

Januar 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-19. januar. 
 
Vinden var i SV den 1., den 2. gik 
vinden i NØ og øst, hvor den holdt 
sig til den 6. Fra den 7.-11. var vin-
den i vest. Fra den 12.-14. var vin-
den skiftende. Fra den 15.-19. var 
vinden i NØ og nord. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 7., 
og med vindstyrke 8 den 9. og 10. 
 
Nedbøren faldt delvis som regn den 
1. og 9., og ellers som sne. Der faldt 
således sne fra den 1.-3. og fra den 
7.-11. 
 
Fregatten ”Phoenix” melder om nat-
tefrost fra den 2.- 4., om dagsfrost fra 
den 5.-7. Den 7. var det hård frost om 
eftermiddagen. Den 10. og 11. mel-
des der om nattefrost, den 12. om 
dagsfrost og den 13. om morgenen 
hård frost. 
 
Den 9. var der is indenfor Bommen, 
så fregatten ”Phoenix” ikke kunne 

Februar 
 

Der foreligger ikke observationer. 
 

Ifølge Speerschneider omtaler Pfaff 
vinteren som en af de strenge vintre. I 
Danmark herskede der i januar og 
februar streng kulde. I Øresund var 
der megen is, det var dog ikke tilfros-
set på de smalleste steder, men mel-
lem København og Skåne var der til-
lagt, så man slædede derover. Isen på 
Københavns rhed var 2 fod tyk.  
 
December var mild i de nordlige lan-
de, og den egentlige strenge vinter i 
Europa begyndte først i januar med 
en uhyre mængde sne i den 1. halvdel 
og streng kulde i den anden halvdel. 
Kulden kulminerede fra den 21/1-
24/1. 
 
Donau var tilfrosset ved Regensburg 
og Rhinen ved Køln, på ny isfri den 
29/1. 
 
Allerede den 19/1 kørte vogne over 
Elben ved Hamborg. I de sidste dage 
af januar slog vejret om til tø. 
 

Marts 
 

Der foreligger ikke observationer. 
 

Ifølge Speerschneider var marts 
ifølge Pfaff kold i Tyskland, særlig 
den 20/3 og 21/3. 
 
Ligeledes var vinteren i Sverige 
overordentlig hård. Iskodserne havde 
således hobet sig sammen, så de syn-
tes at danne en bro over Å-landsha-
vet. I Rusland herskede stærk kulde. 
Ligeledes i Ungarn omkring den 
23/1. Også i Italien og Spanien var 
vinteren kold. I Holland var 2. halv-
del af januar meget kold, især fra den 
22.-24., i disse dage frøs Waal og 
Rhinen til ved Nymwegen. Den 25. 
blev det tøvejr. 
 
I England og Frankrig var der stærk 
kulde i 2. halvdel af januar. 
 
Månedens middeltemperatur formo-
des at have været 0 gr. C. 
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komme igennem isen. Den 10. var 
der problemer med at komme gen-
nem isen til Gammelholm, og den 11. 
arbejdede fregatten sig fortsat gen-
nem isen. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -4 gr. C. 

I februar var der i Tyskland 20 frost-
dage, særlig den 5/2 var kold. Donau-
isen brød først op den 27/2. 
 
Månedens middeltemperatur formo-
des at have været -2 gr. C. 
 

April 
 

Der foreligger ikke observationer.  
 
Det formodes, at den egentlige vin-
ter er fortsat ind i marts og muligvis 
ind i april, eftersom skibene først 
kommer i søen den 5. maj. 
 
Det formodes dog, at middeltempe-
raturen i april måned må være nået op 
på det normale. 
 
Månedens middeltemperatur formo-
des at have været 6 gr. C. 

 

 Maj 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 5.-31. maj. 

 
Det var halvskyet og blæsende med 
en tør SØ-vind den 5. I de følgende 
dage frem til den 11. var vinden i øst. 
Fra den 12.-15. var vinden i nord. Fra 
den 16.-18 var vinden i syd, derefter 
skiftende, den 21. og 22. i øst. Fra 
den 23.-30. var vinden i VNV og 
NNV, med megen vindstille. Den 31. 
var vinden i syd. 
 
Det var tordenvejr den 19., herud-
over faldt der næsten ingen nedbør 
fra den 5.-31. 
 
Det var helt usædvanligt solrigt fra 
den 5.-31., med kun overskyet vejr 
den 19. og 23. Vinden var fra den 6.-
31. næsten svag hver dag. Det var 
kun blæst den 5. og frisk vind den 22. 
 
Det var fuldstændigt skyfrit den 6. og 
7., den 9.-13., 16. og 17., den 22., 24. 
og fra den 27.-31. 
 
Månedens gennemsnitstemperatur 
skønnes på denne baggrund at have 
ligget væsentligt over det normale 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 13 gr. C. 

Juni 
 

Skydække dag (2,4). Nedbørsdøgn 
(7). Vestenvind (24 %) og norden-
vind (16 %). 

 
Vinden var i øst fra den 1.-5., der-
efter i syd og SV den 6. og 7. Fra den 
8.-10. var vinden i nord og NV. Fra 
den 11.-14. var vinden mest i øst og 
NØ, fra den 15.-17. mest i øst og SØ. 
Den 18. gik vinden i NV og nord, 
hvor den holdt sig til den 29. Den 30. 
var vinden i syd. 
 
Tørken fra maj fortsatte i juni frem til 
den 25., hvorefter vejret blev regn-
fuldt. Fra den 1.-24. faldt der kun 
nedbør den 6., hvor det var torden-
vejr. Da der heller ikke faldt nedbør 
fra den 26.-31. maj faldt der således 
kun nedbør 1 dag i tidsrummet fra 26. 
maj-24. juni. 
 
Vinden var svag fra den 1.-23. og det 
var meget solrigt fra den 1.-24. Det 
var således helt skyfrit fra den 1.-3., 
den 9., 13., 14. og 23. 
 
Månedens gennemsnitstemperatur 
skønnes på denne baggrund at have 
ligget meget over det normale. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 17 gr. C. 

Juli 
 

Skydække dag (5,3).  Nedbørsdøgn 
(24). Vestenvind (37 %) og sønden-
vind (24 %).  

August 
 

Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn  
(23). Vestenvind (40 %) og NV-vind 
(15 %). 

September 
 

Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn 
(20). Søndenvind (29 %) og vesten-
vind (28 %). 



 

218 

 

 
Vinden var i SØ den 1., derefter mest 
i vest frem til den 8., derefter i SV og 
SØ fra den 9.-11. Fra den 13.- 15. var 
vinden i nord og NV. Derefter var 
vinden mest i syd frem til den 22., 
derefter i SV til den 26. I resten af 
måneden var vinden i vest. 
 
Det ustadige regnfulde vejr fra den 
25. juni fortsatte i hele juli. Det var 
især regnfuldt fra den 1.-11., fra den 
17.-24. og fra den 28.-31. Det var 
tordenvejr den 18. og 31., og der faldt 
stærk regn den 22. Den 24. faldt der 
hagl.  
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 21. 
og 22.  
 
Det var helt usædvanligt solfattigt fra 
den 1.-10., derefter var det solrigt 
frem til den 21., i resten af måneden 
var det på ny solfattigt. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 

 
Vinden var i vest og SV frem til den 
15., dog var vinden den 4. i øst. Fra 
den 16.-19. var vinden i øst. I resten 
af måneden var vinden i vest, fra den 
29.-31. dog i NV. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 13. 
og vindstyrke 8 den 1., 2., 5., 6., 7., 
14. og 29. 
 
Der var mange nedbørsdage jævnt 
fordelt henover måneden. Der faldt 
hagl den 23. 
 
Måneden var solfattig frem til den 16. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltempertur til 14 gr. C. 

 
Vinden var i vest og NV frem til den 
9. Den 10. var vinden i SSØ. Fra den 
11.-18. var vinden i syd, derefter i 
vest og SV, den 22. i NV. Vinden var 
så i SØ til den 25. I  resten af måne-
den var vinden i vest og syd. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 5. 
og med vindstyrke 8 den 4., 19., 20. 
og 24. 
 
Det var regnfuldt fra den 11.-30. med 
17 nedbørsdøgn. 
 
Det var tordenvejr den 5., hvor der 
også faldt hagl. 
 
Måneden var solrig og varm frem til 
den 10. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 13 gr. C. 

Oktober 
 

Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn 
(27). Vestenvind (44 %) og NV-vind 
(13 %). 
 
Vinden var i vest frem til den 14., 
derefter i NV frem til den 18. Den 19. 
var vinden i øst og derefter i vest i 
resten af måneden, den 30. og 31. 
dog i SV. 
 
Det blæste storm den 2., 3. (stærk 
storm), 22. og 23. Det blæste med 
vindstyrke 9 den 4. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 5., 15., 16., 17., 26., 
28., 29., 30. og 31. 
 
Den 2. kl.14 observerede fregatten 
”Phoenix” storm ved Helsingør. Kl. 
14,30 drev skibet for bagbordsanker 

November 
 

Skydække dag (6,4). Nedbørsdøgn 
(19). Østenvind (28 %) og vesten-
vind (20 %). 
 
Vinden var i vest og syd den 1. og 2., 
derefter i nord og NØ frem til den 6., 
så i vest og SV frem til den 14. Der-
efter gik vinden i øst frem til den 27. 
I resten af måneden var vinden skif-
tende. 
 
Det blæste stærk storm den 10. og 
hård storm den 11. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 2., 9., 12., 13., 16., 
17., 21. og 30. 
 
Fregatten ”Phoenix” ved Helsingør 
meldte, at om eftermiddagen den 10. 
drev næsten alle skibe, der lå på Hel-

December 
 

Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn 
(22). Vestenvind (34 %) og norden-
vind (12 %). 
 
Vinden var i NØ fra den 1.- 4. Der-
efter var vinden i vest frem til den 12. 
Den 13. og 14. var vinden i SV, den 
15. i NV. Vinden var derefter i øst og 
NØ frem til den 22., den 19. dog 
kortvarigt i vest. I resten af måneden 
var vinden mest i NV. 
 
Det blæste storm den 22. og 23. Det 
blæste med vindstyrke 8 den 4., 5., 
17., 27. og 28. 
 
Nedbøren faldt som sne fra den 2.- 4., 
derefter som regn fra den 5.-11. Den 
13. og 14. faldt der sne og slud, og 
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og lod da straks styrbordsanker falde 
og stak på ¾ tov. Den 3. kl. 03 strøg 
fregatten stængerne, kl. 04 blæste det 
stærk storm. Ved daggry sås andre 
skibe at være drevne og have forlist 
ankre og tove, og nogle var drevet 
over mod Skåneland, og et skib stod 
fast på landgrunden. Om formidda-
gen den 4. konstateredes, at styr-
bordsanker var ødelagt. 
 
Det var muligvis i denne storm, at der 
væltede en del træer ved Furesøen 
(omtalt af Nystrøm).  
 
Måneden havde en gennemsnitlig 
vindstyrke på 5,1 og der var 22 døgn 
med vindstyrke 6 eller højere. 
 
Måneden var helt usædvanlig regn-
fuld med nedbør i 27 døgn (den 24. 
dog kun som hagl). Der faldt ligele-
des hagl den 10., 15. og 16. Den 19. 
faldt der slud. 
 
Det var tordenvejr den 14. 
 
Der var nordlys den 19. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 

 

singør rhed, og den 11. henunder af-
ten kom en hollandsk galliot drivende 
os for boven, så vi måtte lade bag-
bordsanker falde og stikke ud på ½ 
tov for at blive ham fri. 
 
Nedbøren faldt som regn, den 16., og 
17. faldt nedbøren dog som sne. 
 
Den 11. faldt der både regn, sne og 
slud. Og den 20. faldt der både sne og 
slud. 
 
Fregatten ”Phoenix” observerede 
nattefrost den 4.-5. og den 18.-19. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

 

den 15., 18., 22., 23., 24. og 25. faldt 
der sne. Den 27. faldt der regn og 
slud, og den 28., 30. og 31. faldt der 
regn. 
 
Fregatten ”Phoenix” melder om hård 
nattefrost fra den 2.-3., om dagsfrost 
den 3. og om stærk nattefrost fra den 
3.-4. 
 
Fregatten melder  om dagsfrost den 
15. og 16. (streng frost), hård nat-
tefrost fra den 16.-17., hård dagsfrost 
den 17. og ligeledes den 18., og om 
dagsfrost den 19. og 20. Det var 
endvidere nattefrost natten mellem 
den 20. og 21.  
 
Den 22. observerede fregatten ”Phoe-
nix” drivis ved Kastelspynten, den 
24. sad fregatten fast i isen. Den 26. 
og 27. varpede fregatten gennem 
isen. Den 28. nåede fregatten ind til 
Gammelholm og fortøjede. 
 
Det synes at have været streng frost i 
midten af måneden og fortsat koldt i 
slutningen. 
 
Juleaften:  
Der lå sne og der faldt snebyger i 
dagens og aftenens løb, vinden var i 
nord og NV, det var frost om for-
middagen og aftenen. Snedække. 
 
Nytårsaften: 
Vinden var i vest og NV med klar 
himmel og frost. Der var faldet regn 
den 30. og den 31. om formiddagen. 
Intet snedække. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -1 gr. C. 
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VEJRET i 1727 

 

1727. Temperatur 8,3 gr. C. Varmt år. Kold vinter. Varm maj og august. Meget solrig sommer. Juli og 
oktober var regnrige. Megen torden i juli. Storm den 20. og 28. december. 

 
Januar 

 
Der foreligger kun observationer 
fra den 1.-8. januar. 

 
Det oplyses, at det var frost nytårs- 
nat. 

 
Men vinden kom fra vestlige ret- 
ninger, den 7. og 8. fra SV. 

 
Der faldt slud den 2., derefter regn 
den 3. og 4. Den 6. og 7. faldt der 
sne. 

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

Februar 
 

Der foreligger ingen observationer. 
 

Ifølge Speerschneider gjorde isgan- 
gen i 1727 skade på de i flådens leje 
liggende skibe. Temperaturen for- 
modes at have ligget en del under 0 
gr. C. 

 
Månedens middeltemperatur formo-
des at have været -2 gr. C. 

Marts 
 

Der foreligger ingen observationer. 
 

Under henvisning til at skibene først 
kommer i søen den 2. maj, må det 
formodes, at det også har været vin-
terligt i marts måned. 

 
Månedens middeltemperatur formo-
des at have været -1 gr. C. 
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April 
 

Der foreligger ingen observationer 
 

Under henvisning til at skibene er i 
søen den 2. maj, må vinteren være 
ophørt i marts måned, og det formo-
des derfor, at apriltemperaturen har 
ligget omkring det normale. Vinden 
har formentlig sidst i måneden været i 
øst. 

 
Månedens middeltemperatur formo-
des at have været 6 gr. C. 

 Maj 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 2.-31. maj. 

 
Skydække dag (2,2). Nedbørsdøgn  
(8 ). Østenvind (20 %) og sønden- 
vind (19 %). 

 
Vinden var i øst fra den 1.-9., der- 
efter fra vestlige og NV-lige retnin- 
ger frem til den 16., så i SV med 
nedbørsdøgn i perioden fra den 17.-
22. 

 
I resten af måneden var det meget 
solrigt vejr med vinde fra øst og SØ. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 19., 
20. og 22. 

 
Det var en usædvanligt solrig må- 
ned med skyfrit vejr hele døgnet fra 
den 1.-8. og fra den 26.-31. 

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

Juni 
 

Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn 
(11). Vestenvind (25 %), nordenvind 
(16 %) og østenvind (16 %). 

 
Vinden var overvejende i SV frem til 
den 10. med nedbør stort set hver 
dag. Fra den 11. gik vinden i NV og 
fra den 14.-22. i øst. I resten af må-
neden var vinden i NV og nord. 

 
Det var meget regnfuldt fra den 1.- 
10. Der faldt enkelte byger fra den 
15.-17. Efter tordenvejr den 20. 
holdt det tørvejr i resten af måne- 
den. 

 
Det var blæsende fra den 4.-9. og det 
blæste med vindstyrke 8 den 4. og 6. 

 
Det var meget overskyet fra den 2.- 
10., derefter solrigt fra den 11.-19. og 
fra den 21.-28. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 15 gr. C. 
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Juli 
 

Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn 
(16). Nordenvind (20 %), vesten- 
vind (15 %) og SV-vind (15 %) 

 
Vinden var i hele måneden temmelig 
skiftende. Dog var der en periode med 
SV-vind fra den 4.-10., og med NV-
vind fra den 11.-19. 

 
Nedbøren faldt jævnt fordelt, dog især 
fra den 4.-9. 

 
Der var helt usædvanligt mange tor-
dendøgn (8 døgn). Det tordnede såle-
des den 6., 7., 8., 9., 11., 25., 26. og 
31. 

 
Måneden var i det hele taget meget 
regnrig. 

 
Der var kun enkelte solrige perioder, 
således fra den 1.-3., den 18. og 19., 
og fra den 27.-30. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 16 gr. C. 

August 
 

Skydække dag (2,9). Nedbørsdøgn (8). 
Vestenvind (34 %) og NV-vind 
(18 %). 

 
Vinden var i NV fra den 1.-3., der- 
efter i SØ og øst frem til den 10., så i 
NV fra den 11.-19., i vest og NV fra 
den 20.-23., i syd den 24., så på ny i 
vest og NV frem til den 28. Den 
29. gik vinden i syd, den 30. og 31. 
var vinden skiftende. 

 
Det var regnfuldt fra den 2.-10., 
derefter tørt i resten af måneden. 

Der forekom torden den 9. og 10. 

Det var meget solrigt fra den 11.- 
19. og igen fra den 20.-31. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 18 gr. C. 

September 
 

Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn 
(17). Vestenvind (24 %) og SV-vind 
(19 %). 

 
Vinden var i øst fra den 1.- 4., der- 
efter i syd og fra den 8.-13. på ny i 
øst. Fra den 15. og måneden ud var 
vinden i SV med nedbør stort set 
hver dag. 

 
Det var meget solrigt fra den 1.-12., 
resten af måneden var solfattig. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 26. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 14 gr. C. 

Oktober 
 

Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn 
(25). Vestenvind (27 %) og SV-vind 
(25 %). 

 
Vinden var i NV fra den 1.- 4., der- 
efter i SØ fra den 5.-9. I resten af 
måneden var vinden i SV. 

 
Måneden havde helt usædvanligt 
megen nedbør og der var usædvanligt 
mange nedbørsdøgn (25 døgn), således 
faldt der nedbør hver dag i perioden 
fra den 7.-24. og igen fra den 28.-31. 

 
Måneden var meget solfattig, især fra 
den 7.  
 
Måneden var meget blæsende, således 
blev der observeret Beaufort på mindst 
6 i 16 døgn. 

November 
 

Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn 
(20, heraf 3 snedøgn). Vestenvind (35 
%) og søndenvind (14 %). 

 
Vinden var i vest fra den 1.-7., bort-
set fra den 4. og 5., hvor den var i 
øst. Efter en periode med NØ- vind 
fra den 8.-14. gik vinden i SV, hvor 
den holdt sig indtil den 26. I de sidste 
dage af måneden var vinden i vest og 
NV. 

 
Det regnfulde vejr i oktober fort- 
satte i november med mange ned- 
børsdøgn måneden igennem. 
 
Der faldt sne og slud den 9.-11. 
 

December 
 

Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn 
(23, heraf 6 snedøgn). Vestenvind (24 
%), SV-vind (24 %) og sønden- 
vind (24 %). 

 
Vinden var i NV den 1., den 2.- 4. i 
SV, derefter atter i NV og vest fra 
den 5.-10. Kortvarigt i øst den 11., 
derefter overvejende i SV frem til 
den 19. Fra den 20.-23. i SØ, så i syd 
og SV frem til den 27. De sidste 
døgn i måneden var vinden i syd, den 
31. dog i NØ. 
 
De mange nedbørsdøgn var jævnt 
fordelt hen over måneden. 
 
Der faldt sne den 13., 15., 16., 20., 28. 
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Det blæste med vindstyrke 9 den 18.  
og 26. og med vindstyrke 8 den 1., 6., 
10., 15., 19. og 29. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C. 

Det blæste med vindstyrke 8 den 5., 
20. og 28.   
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 

og 29. 
 
Det stormede den 20., 21., 28. og 29. 
Den 28. endda med stærk storm. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 4.- 6. 
og den 13. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 14., 
16., 17., 18., 26., 27. og 30. 
 
Fregatten ”Phoenix”, der lå på Hel-
singør Rhed, beretter om A-vagten den 
20: ” Det blæste med SØ-storm. Tyk 
luft og slud og hård søndenstrøm. Kl. 
21,30 begyndte fregatten at drive. Jeg 
lod straks styrbordsanker falde og stak 
ud på 1½ tov, og da blev fregatten 
liggende fast. Jeg lod stryge råer og 
stænger, andre af koffardiskibene, som 
lå her på rheden drev, men stoppede 
igen, undtagen en lille engelsk bri-
gantine, som drev for sine ankre ud af 
Sundet.” 
 
Fregatten beretter ligeledes om F-
vagten den 28. ”Kl. 11 ØSØ-vind med 
storm. Lod råer og stænger stryge. I E-
vagten stærk storm og søndenstrøm. 
Kl. 14 begyndte fregatten at dreje, jeg 
lod straks styrbordsanker falde og stak 
på 1½ tov og bagbords på 2 tove og 
blev så liggende fast, havde Kronborg 
i NNV 3 kabeltove fra mig. Kl. 15 
drev skipper Jørgen Kruse med sit 
galliontskib på land syd for Helsingør 
og blev staks forfyldt.” 
 
Der blev observeret nattefrost på 
fregatten ”Phoenix” den 16. og rim-
frost om morgenen den 17. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 3 gr. C.  
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VEJRET i 1728 

 

1728. Temperatur 6,6 gr. C. Meget koldt år. Meget kold sommer. Tørt fra maj-oktober. Ekstrem 
solfattig sommer. Københavns brand fra den 20.-22. oktober. 

 
Januar 

 
Skydække dag (7,3). Nedbørsdøgn 
(21, heraf 17 snedøgn). Østenvind (32 
%), søndenvind (18 %) og NØ-vind 
(18 %). 
 
Vinden var i nord og øst den 1. og 2., 
derefter i SV frem til den 9. Derefter 
gik vinden i øst, hvor den holdt sig i 
resten af måneden. 
 
Der var mange snedøgn, således sneede 
det den 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 
15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 25. og 26. 
 
Det blæste med stormstyrke den 14. og 
15. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 25. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 7., 
13., 16., 30. og 31. 
 
Der faldt skiftevis sne, slud og regn fra 
den 5.-9. og den 18. og 19. 
 
Der blev observeret døgnfrost fra 
den 11.-14. Nattefrost fra den 16.-17. 
Døgnfrost den 17. Lidt nattefrost den 
21. og 22. Døgnfrost fra den 23.-25. 
Nattefrost fra den 29.- 30. og døgn-
frost den 30. og 31. 
 
Der forekommer ikke oplysninger om is 
på havet. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til -1 gr. C. 

Februar 
 
Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-14. februar. 
 
Vinden var i første halvdel af februar i 
øst og nord, bortset fra fra den 6. -8., 
hvor vinden var i vest og NV. 
 
Der faldt sne den 3. og 4. Den 7. og 8. 
faldt der isslag og den 14. finregn. 
 
Det blæste med stormstyrke den 3., og 
med vindstyrke 8 den 2. og 4. 
 
Der blev observeret døgnfrost fra den 
1.-6. Den 7. og 8. tåge og isslag. 
Den 10.-13. var det døgnfrost, den 14. 
tåge og rimfrost, senere tåge og fin-
regn. 
 
Den 7. blev fregatten iset ind til Told-
boden. Den 12. blev fregatten på ny 
iset ind til Gammelholm. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til -1 gr. C. 

Marts 
 
Der foreligger ingen observationer. 
 
Speerschneider oplyser, at vinteren 
1727-28 ifølge Hennig var meget mild 
i Tyskland. 
 
Under henvisning til, at skibene er i 
søen den 4. april, kan marts ikke have 
været vinterlig. Formodentlig har må-
nedens middeltemperatur ligget om-
kring det normale. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 2 gr. C. 

April 
 
Der foreligger kun observationer 

 Maj 
 
Skydække dag (5,2). Nedbørsdøgn 

Juni 
 
Skydække dag (6,4). Nedbørsdøgn 
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fra den 4.-30. april. 
 
Vinden var i syd fra den 4.- 6., 7.- 10. i 
SØ, derefter skiftende. Fra den 26. -29. 
var vinden i nord. 
 
Der faldt nedbør fra den 4.-7. og fra 
den 15.-23. Det var ret tørt fra den 7.-
14. og fra den 24.-29. 
 
Nedbøren faldt som regnbyger, den 18. 
dog som snebyger. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 20. og 
med vindstyrke 8 den 17. 
 
Det var temmelig overskyet, især fra 
den 4.-10. og fra den 20.-30. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 4 gr. C. 

(12). Søndenvind (25 %) og SV-vind 
(19 %). 
 
Vinden kom mest fra sydlige retninger 
fra den 1.-17., derefter mest fra vestlige, 
fra den 20.-23. dog fra SØ. 
 
Måneden var gennemgående tør, dog 
med regnfuldt vejr den 1. og 2., og fra 
den 11.-17. og fra den 24.-26. 
 
Det tordnede den 24. 
 
Måneden var meget solfattig, især fra 
den 1.-6. og fra den 25.-28. 
 
Det var formentlig varmt fra den 20.-
23. og i de sidste dage af måneden. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 20., 
21. og 28. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 11 gr. C. 

(12). Vestenvind (26 %) og norden- 
vind (23 %). 
 
Vinden var i NV og nord frem til den 
10. Derefter i syd den 11. og 12. Derpå 
var vinden skiftende fra nord, syd og 
vest. Den 29. og 30. var vinden i syd 
og SØ. 
 
Måneden var ret tør, og nedbøren faldt 
næsten kun i form af småregn og regn-
byger. Der var ingen døgn med tor-
denvejr. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 4. 
 
Måneden var meget solfattig, kun fra 
den 28. -30. var der nogen sol. Det var 
tilmed ganske blæsende fra den 1.-11. 
 
Der var næsten ingen østenvind. 
 
Det skønnes, at månedens middeltem-
peratur har ligget betydeligt under det 
normale. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 12 gr. C. 

Juli 
 
Skydække dag (6,0). Nedbørsdøgn (10). 
SV-vind (20 %) og søndenvind (20 %). 
 
Vinden var i syd og SØ fra den 1.- 3., 
derefter i nord fra den 4.-6. Så fulgte 
en periode med SV- og senere norden-
vind. Fra den 11.-13. var vinden i SØ, 
den 14. gik vinden i NØ og var fra den 
15.-19. i NV. Fra den 20.-31. var vin-
den mest i SV. 
 
Det var tørt i de første 3 uger. Fra den 
21. og måneden ud regnede det stort set 
hver dag. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 16. 
 
Der var ingen døgn med torden og 

August 
 
Skydække dag (6,5). Nedbørsdøgn 
(13). Vestenvind (28 %) og norden- 
vind (22 %). 
 
Vinden var mest i SV og vest frem til 
den 17., derefter i nord og NV frem til 
den 22. Den 23. og 24. var vinden i 
syd, derefter skiftende. 
 
Der var næsten ingen østenvind og 
ingen døgn med tordenvejr. 
 
Det blæste med stormstyrke, endda 
stærk storm den 18. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 3. 
og 5. 
 

September 
 
Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn (17). 
Vestenvind (29 %) og SV-vind (25 %). 
 
Vinden var i SV frem til den 9., der-
efter i vest og SV frem til den 21. Fra 
den 22.-27. var vinden i nord og NØ. 
 
Det var regnfuldt fra den 2.-10. og fra 
den 15.-18. Nedbøren faldt fortsat i 
form af småregn og regnbyger. 
 
Måneden var solfattig, især fra den 1.-
11. og fra den 28.-30. Kun i perioden 
fra den 21.-26. var det solrigt. 

 
Det blæste storm den 8., med vind- 
styrke 9 den 9. og med vindstyrke 8 
den 10. 
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næsten ingen døgn med østenvind. 
 
Måneden var meget solfattig, især fra 
den 21.-31. Fra den 4.-14. og den 19. 
og 20. var der dog nogen sol. 
 
Samlet set synes månedens middel-
temperatur at have været noget under 
det normale. 
 
Samlet set skønnes månedens middel-
temperatur til 15 gr. C. 

Måneden var i det hele taget temme-
lig blæsende, især fra den 5.-20. Fra 
den 23.-29. var det temmelig stille. 
 
Måneden var meget solfattig, især fra 
den 1.-18. 
 
Nedbøren faldt fra den 1.-18., 
resten af måneden var tør. 
 
Det kølige vejr fra juni og juli synes 
at være fortsat igennem det meste af 
måneden. Dog var vinden svag fra 
den 23.-28., og i et par dage omkring 
den 28. synes det at have været som-
merligt. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 

 
Fra den 19.-27. var vinden svag 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 12 gr. C. 

Oktober 
 
Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn 
(11). Søndenvind (24 %) og SØ-vind 
(23 %). 
 
Den 1. og 2. var vinden i vest, derefter i 
øst fra den 3.-10. Den 11.-22. var vin-
den i syd og den 23. og 24. i SV. I 
resten af måneden var vinden mest i SØ. 
 
Måneden var temmelig tør, dog med 
nedbørsdøgn fra den 7.-12., den 19., 
20., og 22., samt den 25. og 26. 
 
Nedbøren faldt næsten udelukkende 
som småregn. 
 
Der var helt usædvanligt ingen døgn 
med blæst. Vinden var næsten let til 
jævn i hele måneden. 
 
Måneden var solfattig. 

 
Under Københavns brand fra den 20.-
22. observerede professor Peder Hor-
rebow vinden først jævn til frisk fra 
SV, syd og SØ. Derefter frisk fra syd 
og til slut jævn til frisk fra SØ. 
 

November 
 
Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn 
(12). SØ-vind (20 %) og søndenvind 
(19 %). 
 
Vinden var i SØ frem til den 9., der-
efter i vest til den 13. Fra den 14.-16. 
var vinden i NØ og SØ. Fra den 17.-
20. var vinden i SV, og fra den 21.-25. 
i NØ, derefter i syd og vest fra den 
26.-28. Den 29. og 30. var vinden i 
øst. 
 
Det var tørt frem til den 6., derefter var 
der mange regndøgn frem til den 20. 
Det var derefter på ny tørt fra den 21.-
25. Den 26. faldt der regn, slud og sne. 
Den 30. faldt der sne.  
 
Det blæste storm den 13. og 20. Det 
blæste med vindstyrke 9 den 12. og 14. 
Perioden fra den 12.-21. var meget 
blæsende. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 5 gr. C. 

December 
 
Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-15. december. 
 
Det satte ind med sne sidst i novem-
ber, og vinden holdt sig i øst frem til 
den 7., derefter gik vinden i SV, hvor 
den holdt sig indtil den 14., hvor den 
gik i SØ. 
 
Frem til den 15. faldt nedbøren kun 
som sne. Der faldt sne den 1., den 5. og 
6. og den 11., hvor der faldt en del sne. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 6. og 
med vindstyrke 8 den 7. Fra den 8.-15. 
var vinden ret svag. 
 
Det var meget overskyet frem til den 
kraftige blæst den 6. og 7., derefter 
fulgte en periode med klarere vejr og 
svage vinde på bagsiden af lavtrykket. 
Muligvis indtrådte der en vis mildning 
frem mod jul, hvorefter den strenge 
kulde satte ind. 

 
Ifølge fregatten ”Hummeren” ved Ny-
borg faldt der sne den 28. november, og 
vejret var derefter vinteragtigt med 
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Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 8 gr. C. 

vindstyrke 8 og sne den 1., 2. og 3. 
december. Den 4. gik nedbøren kort-
varigt over i slud, men allerede den 5. 
faldt der på ny sne. Den 5. fik fregatten 
ordre om straks at sejle til København. 
Der faldt sne hvert døgn frem til den 
11., hvor fregatten nåede til København. 
Den 12. slog det om til SV-vind og fin-
regn. Mildningen synes at være fortsat 
den 13. og 14., hvor fregatten varpes ind 
på Gammelholm. 

 
Ifølge Vang-Hansen skete der den 
25.-26. december en stranding ved 
Løsebæk på Nordbornholm. Den 25. 
december kl. 13 var vinden i NØ, det 
blev derefter nærmest stille, hvor-
efter vinden sprang til ØNØ med 
stærk kuling med hagl og sne i natte-
mørket. Den 26. december om mor-
genen var vinden i NØ med stiv ku-
ling med sne og mørkt vejr. 

 
Ifølge Speerschneider omtaler C.H. 
Pfaff, at det var frost i Tyskland i hele 
december, og at det ifølge Hennig var 
meget streng frost fra den 24. decem-
ber, endvidere at Frankrig ifølge Ara-
go havde frost fra den 25. december, 
og at England havde en hård vinter. 
 
Samlet set skønnes månedens middel-
temperatur til -2 gr. C. 
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VEJRET i 1729 

 

1729. Temperatur 7,7 gr. C. Kold vinter. Meget solrig sommer. Lun og stormende oktober-måned. 
 

Januar 
 

Der foreligger ingen observationer. 
 

Observationerne frem til den 15. 
december 1728 viser, at det var 
koldt og vinterligt i 1. halvdel af 
december. 

 
Ifølge Speerschneider var det ifølge 
C.H. Pfaff frost i Tyskland indtil sidst i 
januar, hvor der kom tø. 

 
Ligeledes ifølge Speerschneider om-
taler Hennig, at det var meget streng 
vinter fra den 24. december 1728- 
22. januar 1729. 

 
Ligeledes ifølge Speerschneider an-
fører C. H. Pfaff, at Holland havde 
stærk frost frem til den 22. januar, og 
at det ifølge Arago var hård vinter i 
Frankrig med hård frost fra den 25. 
december-22. januar, og at England 
havde hård vinter. 

 
C.H. Pfaff anfører, at generelt var 
vinteren ualmindelig streng i hele 
Europa, fra den 16.-20. januar meget 
kold, den 21. januar kom der vestlig 
vind med tøvejr, og i slutningen af 
januar var al isen smeltet. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til -3 gr. C. 

Februar 

Der foreligger ingen observationer. 

Ifølge Speerschneider var der ifølge 

C.H. Pfaff flere frostdage i Tyskland i 
februar, og han anfører ligeledes Hen-
nig, der omtaler, at det var meget 
streng vinter fra midt i februar. Ifølge 
C.H. Pfaff var februar mild i Holland. 

 
Det har formentlig været streng vinter 
fra den 25. december -22. januar, der-
efter tøvejr til midt i februar og derpå 
på ny streng vinter. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til -1 gr. C. 

Marts 

Der foreligger ingen observationer. 

Ifølge Speerschneider var der ifølge 

C.H. Pfaff flere frostdage i Tyskland i 
marts. 

 
Da observationerne fra vagtskibene 
starter den 11. april, er der ingen 
omtale af is. 

 
Det må derfor have været overve-
jende tøvejr i marts og i begyn- 
delsen af april. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 1 gr. C. 
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April 
 

Der foreligger kun observatione fra 
den 11.-30. april. 

 
Der omtales ikke is, så det må generelt 
have været tøvejr i hele april. 

 
Vinden var i øst og nord fra den 11. 
med ringe skydække, og svage vin- 
de fra den 20. Siden den 11. faldt der 
kun nedbør den 16., 17. og 20., og 
alle tre dage faldt nedbøren som sne 
eller hagl. 

 
Vinterkulden synes således at være 
holdt ved i april. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 4 gr. C. 

 Maj 
 

Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn 
(13). Østenvind (23 %) og sønden- 
vind (15 %). 

 
Vinden var i øst frem til den 14. 
 

Det var meget solrigt frem til den 10.,  
derefter blev det meget skyet med 
regnvejr. Fra den 15.-23. var vinden i 
vest med overskyet vejr og mange 
regnvejrsdage. Den 24. og 25. var 
vinden i øst, derefter i nord og den 30. 
og 31. på ny i øst. 
 

Det var tørt frem til den 10., og reg-
nede derefter stort set hver dag frem til 
den 20. Den sidste tredjedel af måne-
den var meget solrig, men med regn-
vejrsdøgn ind imellem. 

 
Det blæste storm fra øst og SØ den 
13. og med vindstyrke 9 den 14. Det 
blæste med vindstyrke 8 den 10., 15., 
og 17. Det var således temmelig blæ-
sende fra den 10.-20. 

 
Vejret synes at have været temmelig 
koldt frem til midten af måneden. I 
resten af måneden lå temperaturen 
omkring det normale for årstiden. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 10 gr. C. 

Juni 
 

Skydække dag (3,1). Nedbørsdøgn 
(16). Søndenvind (29 %) og norden-
vind (17 %). 

 
Vinden var i SØ den 1. og 2., der- 
efter var den skiftende indtil den 8., 
hvor den gik i NV indtil den, den 
13. gik i nord, hvor den holdt sig 
indtil den 18. Fra den 19.-22. var 
vinden i syd, så kortvarigt i vest, og 
fra den 25. og måneden ud var den 
mest i syd. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 6. og 
27. 

 
Det var meget regnfuldt, især den 
2.-9. og den 22.-26. 

 
Det var meget solrigt, især fra den 
15.-22. Fra den 23. og måneden ud 
var det temmelig overskyet. 

 
Det synes at have været varmest fra 
den 15.-21., hvor det var skyfrit dag 
og nat, og hvor vinden var ganske 
svag. 

 
Det tordnede den 22. og 24. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 14 gr. C. 
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Juli 
 

Skydække dag (2,7). Nedbørsdøgn 
(11). Nordenvind (31 %) og vesten- 
vind (29 %). 

 
Vinden var i nord, NV og vest igen- 
nem hele måneden. Vinden var slet 
ikke i øst. 

 
Nedbøren faldt især den 8.-10., 18.- 
20. og 27.-29. 

 
Der var 5 tordendøgn, den 8., 9., 13., 
20. og 28. 

Det blæste med vindstyrke 8 den 4. 

Det var meget solrigt fra den 10.- 

18. og fra den 21.-27. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 17 gr. C. 

August 
 

Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn 
(14). Vestenvind (27 %) og sønden- 
vind (20 %). 

 
Vinden var i syd og vest frem til den 
21., den var i syd og SØ fra den 16.-
20. Fra den 22. og måneden ud var 
vinden i vest og NV. 

 
Det var regnfuldt fra den 1.-15., i res-
ten af måneden faldt der kun spredt 
regn. Det var ret lummert fra den 2.-
9. med en del tordenvejr. 

 
Det var ret solrigt fra den 10.-20. Det 
blæste med vindstyrke 8 fra den 28.-
30. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 16 gr. C. 

September 
 

Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn 
(14). Østenvind (22 %), vestenvind 
(13 %) og søndenvind (13 %). 

 
Vinden var syd og vest frem til den 
12., derefter i nord til den 16., fra den 
18.-26. var vinden i øst, derefter mest 
i SV. 

 
Nedbøren var især koncentreret om 
perioden 7.-17. og 28.-30., det var 
tørt fra den 18.-27. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
13. og 22. 

 
Det var lummert med torden og 
plaskregn fra den 8.-10. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 14 gr. C. 
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Oktober 
 

Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn 
(21). Søndervind (29 %), SV-vind 
(14 %) og østenvind (14%). 

 
Den 1.-3. var vinden i SØ, derefter 
mest i syd den 4.- 8., den 9. og 10. i 
NØ, den 11. i nord, den 13. og 14. i 
NV, den 15.-17. i syd og SSØ, den 
19.-23. i NV, i syd og SV den 24.-29. 
og den 30. og 31. i øst. 

 
Der var rigtigt mange nedbørsdøgn, 
især fra den 1.-8. og fra den 17.-28. 

 
Det var usædvanligt stormende fra 
den 18.-25. med storm den 18., 19., 
20., 21., 22 og 23. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 3., 13., 14. og 25. 
Den 19. om morgenen mistede et 
rostockskib på Helsingør rhed alle sine 
master i NV-stormen. 

 
Der synes at være blevet pumpet varm 
luft op fra syd igennem hele måneden. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 11 gr. C. 

November 
 

Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn 
(20). Østenvind (25 %) og sønden- 
vind (21 %). 

 
Vinden var i øst og senere i NØ frem 
til den 7., derefter i SV og syd frem 
til den 17., den 18. og 19. var vinden 
i vest, den 20.-23. i øst. Resten af må-
neden var vinden i NV og vest. 

 
Der var rigtig mange nedbørsdøgn, 
især fra den 8.-17. og fra den 23.- 
30. Nedbøren faldt som regn, bort- 
set fra den 23., hvor den startede som 
sne, og den 9., 10. og 27., hvor der 
faldt hagl. 

 
Det stormede den 8. og 9., og blæs- 
te med vindstyrke 8 den 16. og den 
28.-30. 

 
Vejret synes gennemgående at have 
været mildt for årstiden. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 7 gr. C. 

December 
 

Skydække dag (5,2), Nedbørsdøgn 
(19). SØ-vind (20 %), SV-vind (20%) 
og søndenvind (19%). 

 
Vinden var i syd den 1. og 2., derefter 
i NØ den 3.-5. og i SØ den 6.-9. 
Vinden var derefter kortvarigt i syd 
og SV den 10. og 11., i SØ den 12., 
så i vest og SV den 13.-18. Den 
19. og 20. i SØ, den 21. kortvarigt i 
vest og syd og fra den 22.-27. i øst. 
Fra den 28.-31. var vinden i SV og 
SØ. 

 
Nedbøren faldt som regn, dog faldt 
der også sne den 6. og slud den 9. og 
22. 

 
Der var mange nedbørsdøgn, især 
fra den 6.-22., hvor der faldt ned- 
bør stort set hver dag. En ny ned- 
børsperiode indtraf den 29. og vare-
de året ud. Det var tørvejr fra den 2.-
5. og fra den 23.-28. 

 
Det blæste storm den 6. og 7. og 
den 23. og 24. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 25. og 26. 

 
Det synes at have været tøvejr, i 
hvert tilfælde den 1. og 2., og den 
6.-22. Det var formentlig frostvejr 
den 4. og 5. og fra den 23.-27. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 2 gr. C. 
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VEJRET i 1730 

 

1730. Temperatur 7,9 gr. C. Meget koldt i marts med mange dage med sne. Meget solrig sommer. Tørt i 
oktober med østenvind. 
 

Januar 
 

Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn 
(12). Vestenvind (22 %) og sønden- 
vind (21 %). 

 
Vinden var i syd den 1. og 2. derefter i 
øst fra den 3.-7., og derefter i SV fra 
den 8.-10. Fra den 11.-14. var vinden i 
NV, derefter skiftende i nord og syd 
frem til den 19., så i vest til den 24., i 
syd fra den 25.-29. og derefter i NV 
den 30. og 31. 

 
Nedbøren faldt især fra den 1.-13. 
Nedbøren faldt i form af regn. Det 
var derefter tørvejr fra den 14.-25. 
med temmelig ringe skydække. Den 
26.-28. faldt der sne, fra den 29.-31. 
regn. 

 
Det stormede den 10. og 11., og den 
29. og 30. Det blæste med vindstyrke 8 
den 12. og 28. 

 
Vejret var gennemgående mildt for 
årstiden, især fra den 1.-13. og fra den 
29.-31. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 1 gr. C. 

Februar 
 

Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn 
(16). Søndenvind (31 %) og SØ-vind 
(13 %). 

 
Vinden var i syd frem til den 9., der-
efter i øst den 10.-14., i SØ den 15. 
og 16., i syd fra den 17.-20., derefter 
i SØ og øst fra den 21.-23. Fra den 
24. var vinden i syd. 

 
Der var mange nedbørsdøgn måne- 
den igennem. Den 1. og 2. faldt ned-
børen som regn, fra den 3.-5. som 
slud, den 8. og 9. som regn og fra 
den 12.-14. som sne. Den 17. var der 
et kortvarigt omslag til tø med isslag 
og senere regn og sne. Fra den 24.-
26. faldt nedbøren som regn, den 27. 
og 28. som sne og regn. 

 
Det var gennemgående mildt vejr i 
begyndelsen af måneden, fra den 
10.-28. lå temperaturen omkring det 
normale med megen vekslen mellem 
frost og tø. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 3., 5., 
9., 17., 20., og 26. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 1 gr. C. 

Marts 
 

Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn 
(18). Østenvind (32 %) og SØ-vind 
(19 %). 

 
Vinden var i øst fra den 3.-28., derefter 
i SØ. 

 
Vinteren indtrådte for alvor den 3. og 
vedvarede med snefald indtil den 
16., hvor nedbøren slog over i regn. 
Frostvejr satte på ny ind den 21. med 
sne. Den 29. indtrådte en ny mild-
ning, som holdt sig måneden ud. 

 
Måneden havde usædvanligt mange 
snedøgn. Det sneede således den 2., 
7., 8., 11., 14., 15., 16., 21., 26., 27. 
og 29. Der faldt slud den 14.-16. og 
den 29. og 30. i forbindelse med må-
nedens to varmefremstød. Det reg-
nede den 1., fra den 16.-20., og fra 
den 29.-31. 

 
Det stormede den 13. og 14. og blæ-
ste med vindstyrke 8 den 21. og 29. 

 
Der blev observeret rimfrost den 9. om 
morgenen og frost den 21. om morge-
nen. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til -2 gr. C. 
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April 
 
Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn 
(14). SØ-vind (21 %) og vindstille 
(21 %). 

 Maj 
 

Skydække dag (2,3). Nedbørsdøgn (9). 
Nordenvind (25 %) og vindstille (16 
%). 

Juni 
 

Skydække dag (3,4). Nedbørsdøgn 
(13). Vestenvind (21 %), søndenvind 
(14 %) og SØ-vind (14%). 

 
Vinden var i vest frem til den 15., 

 

Det var vestenvind og vindstille fra 
den 1.-5., derefter gik vinden i øst og 
SØ med megen vindstille indtil den 
30., hvor vinden gik i NV. 

 
Der faldt nedbør fra den 1.-13., den 2., 
8. og 9. som slud. Det holdt tørt fra 
den 14.-21. Fra den 22. og måneden ud 
var det skiftevis regnfuldt og tørt. 

 
Mildningen fra sidst i marts fortsatte 
igennem hele april, temperaturen for-
blev dog under det normale for årsti-
den og synes ikke at have ændret sig 
nævneværdigt henover måneden. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 7. og 
8. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 4 gr. C. 

Vinden var i NNV frem til den 11., 
derefter i øst til den 20. Fra den 23.-
30. var vinden meget i SSØ, og der 
var en del vindstille. 
 

Der var kun få nedbørsdøgn frem til 
den 22. Den 23. og 29. opstod der tor-
denvejr som følge af den store op-
varmning i dagens løb. 

 
Vejret synes at have været sommer- 
ligt i de sidste 3 uger af måneden. Den 
højeste vindstyrke i måneden var vind-
styrke 5. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 12 gr. C. 

derefter i SØ fra den 16.-22. Vinden 
var derefter kortvarigt i NV, og fra 
den 24. og måneden ud i SØ. 

 
Omslaget den 31. maj til køligt vejr 
med regn fortsatte frem til den 12. 
juni. Derefter blev vejret mere sta- 
bilt, denne vejrsituation varede må-
neden ud, især var det varmt og 
solrigt med svage vinde fra den 19. 

 
Det var tordenvejr den 1. og 17. 

Vinden var svag måneden igennem. 

Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 15 gr. C. 
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Juli 
 

Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn 
(16). Vestenvind (18 %) og sønden- 
vind (18 %). 

 
Det var forholdvis varmt og lummert 
måneden igennem. 

 
Der forekom torden den 2., 11. og 20. 

 
Det var tørt og solrigt frem til den 
10., derefter meget regnfuldt i res- 
ten af måneden. 

 
Vinden var overvejende i vest og 
NV frem til den 10., derefter  mest 
sydlig og SØ-lig. 

 
Vinden var svag i hele måneden. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 17 gr. C. 

August 
 

Skydække dag (3,4). Nedbørsdøgn 
(12). Vestenvind (44 %) og sønden- 
vind (17 %). 

 
Det fugtige lumre vejr i juli med SØ-
lige vinde fortsatte frem til den 
7. august. I resten af måneden var 
vinden i vest, dog med frembrud af 
ustabil tordenluft den 14. og 19. Fra 
den 22. blev vejret mere stabilt. 

 
Der var ingen døgn med blæst. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 16 gr. C. 

September 
 

Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn 
(12). Vestenvind (28 %) og NV-vind 
(16 %). 

 
Vinden var i vest frem til den 5., der-
efter gik vinden i nord og NØ frem til 
den 11. I resten af måneden var vinden 
mest i vest, fra den 23.- 26. dog i SØ. 

 
Det var meget solrigt og tørt frem til 
den 11., derefter blev vejret ustadigt 
med en regnvejrsperiode fra den 15.-
24. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 15., 
29. og 30. 

 
Vejret var sommerligt, varmt og med 
svage vinde i 1. halvdel af måneden, 
derefter blev det koldere og regnfuldt 
med temmelig skyet vejr. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 13 gr. C. 
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Oktober 
 

Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (6). 
Østenvind (29 %) og SØ-vind (18 %). 

 
Måneden var domineret af østlige og 
SØ-lige tørre vinde fra den 7.-31. De 
første dage i måneden var vinden i 
NV. 

 
Fra den 28. september - 23. oktober (i 
26 døgn) faldt der ingen nedbør. 

 
Perioden fra den 8.-21. oktober var 
meget solrig med tørre jævne østen-
vinde. Fra den 24. gik vinden mere i 
SØ, og der faldt nedbør næsten hver 
dag i månedens sidste uge. 

 
Der var ingen døgn med blæst. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 9 gr. C. 

November 
 

Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn 
(22). Søndenvind (20 %) og vesten- 
vind (18 %). 

 
Vinden var endnu i SØ den 1. Den 
2. gik vinden i vest, fra den 7.-11. 
var den i SØ, derefter i SV, og fra 
den 15.-21. i SØ og øst. Fra den 22. -
26. var vinden i NV, derefter i SØ 
og SV i resten af måneden. 

 
Måneden var meget regnfuld, således 
faldt der regn i 22 døgn. Det regnfulde 
vejr, der begyndte den 24. oktober, 
fortsatte frem til den 15. november. 
Det var derefter nogle få dages tørvejr 
med østenvind. Fra den 20. fortsatte 
det fugtige vejr måneden ud. 

 
Alle 22 nedbørsdøgn faldt der regn, 
den 8. faldt der dog også slud, og den 
21. og 27. også sne. 

 
Det blæste storm den 9. og 20. Det 
blæste med vindstyrke 8 den 6., 7., 
13., 26., 28. og 29. 

 
Måneden var meget mild, og bortset 
fra den 17., 18., og 27. formentlig 
uden nattefrost. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 7 gr. C. 

December 
 

Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn 
(15). Vestenvind (29 %) og NØ-vind 
(17 %). 

 
Vinden var i vest og SV frem til den 
5., derefter gik vinden i nord og NØ 
og senere i øst frem til den 17. Den 
18. gik vinden i vest, hvor den holdt 
sig til den 22. Den 23. gik vinden i 
NØ, men allerede samme dag gik den 
i SV. Fra den 25.-27. var vinden i 
syd, i resten af måneden var det mest 
vindstille. 

 
Vejret var meget regnfuldt fra den 1.-
6., den 8. faldt der slud. Fra den 14.-
21. var vejret på ny regnfuldt, den 15. 
-18. iblandet med sne og slud, og den 
19. faldt der isslag. Fra den 22. og 
måneden ud holdt det tørt. 

 
Det blæste storm den 3. og 16. Den 
17. blæste det med vindstyrke 9, og 
den 15. og 18. med vindstyrke 8. Det 
var således meget blæsende fra den 
15.-18. 

 
Temperaturen synes at have været 
faldende måneden igennem. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 2 gr. C. 

 
 
 

 

VEJRET i 1731 

 
1731.Temperatur 7,3 gr. C. Stormende vejr i marts. Usædvanligt megen vindstille i april. Det var koldt i 
juli og varmt i august. Sommeren var solrig. 
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Januar 
 

Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn 
(17, heraf 7 snedøgn). Søndenvind  
(23 %), vestenvind (18 %) og 
østenvind (18 %). 

 
Vinden var den 1.-3. i øst, derefter i 
syd fra den 4.-7., og i vest og nord fra 
den 8.-10. I NØ den 11. og 12., så 
skiftevis i syd og øst frem til den 22. I 
resten af måneden var vinden i NV. 

 
Nedbøren faldt den 4. som regn og 
isslag, fra den 5.-9. som regn, der- 
efter som sne fra den 10.-18. Fra den 
25.-29. faldt nedbøren som regn. 

 
Der blev observeret nattefrost den 
24. og 31. Den 24. isede man  
omkring fregatten på Københavns 
rhed, og samme dag drev isen bort. 

 
Det blæste med stormstyrke den 
14. og 15., og med vindstyrke 8 den 
7., 11., 25., og den 29. og 30. 

 
Det var koldt fra den 1.- 4., derefter 
satte en mildning ind. Fra den 10.-
23. var det på ny koldt, i resten af 
måneden mildt. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til -1 gr. C. 

Februar 
 

Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn 
(10, heraf 6 snedøgn). Vestenvind 
(24 %) og østenvind (23 %). 

 
Vinden var i NØ frem til den 7., der-
efter i vest fra den 8.-10., i øst den 11. 
og 12., derefter i vest fra den 13.-19. I 
resten af måneden var vinden i SØ og 
øst. 

 
Nedbøren faldt som sne frem til den 
23., den 24. faldt der regn, den 27. 
og 28. faldt nedbøren atter som slud 
og sne. 

 
Den 28. kom det første skib sydfra i 
februar måned. 

 
Der blev observeret rimfrost natten til 
den 13., og samme dag blev der iset 
omkring fregatten på Københavns 
rhed, der blev ligeledes iset den 14. 
Den 15. gik en matros fra land over 
isen til fregatten, men faldt i en isvåge 
og druknede, han blev fisket op den 
16. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
15. og 28. 

 
Det synes at have været vinterligt 
frem til midt i måneden, derefter blev 
det mildere. Mildningen kulminere-
de den 24., herefter blev vejret på ny 
koldere og vinterligt. 

 
Januar og februar var således meget 
omskiftelige, dog lå man mest på den 
kolde side. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til -1 gr. C. 

Marts 
 

Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn 
(10, heraf 6 snedøgn). Vestenvind 
 (35 %) og nordenvind (19 %). 

 
Vinden var i NØ frem til den 10., 
derefter gik vinden i NV og vest frem 
til den 24., i resten af måneden var 
vinden mest i nord. 

 
Nedbøren faldt som sne frem til den 
8., fra den 9.-23. som regn, og fra den 
28.-31. som sne, den 31. dog også 
som regn. 

 
Perioden fra den 14.-30. var helt 
usædvanligt blæsende. Det blæste 
således med stormstyrke den 16., 18., 
21., 22., og 28. Det blæste endvidere 
med vindstyrke 9 den 27. og med 
vindstyrke 8 den 14., 15., 17., 24., 
25., 26., 29. og 30. 

 
Fregatten ”Charlotte” observerede 
den 14., at isen ved København løs- 
nede sig og drev bort. 

 
Det vinterlige vejr fra sidst i februar 
fortsatte frem til den 7. marts, der-
efter blev det mildere og fra den 14. 
forsvandt isen og vejret blev mildere, 
dog med helt usædvanligt stormende 
vejr fra vest og NV. Den 25. gik vin-
den i nord og det blev på ny vinter-
ligt måneden ud. 

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

Skydække dag (3,5). Nedbørsdøgn 
(11, heraf 4 snedøgn). Vindstille  
(19 %) og nordenvind (17 %). 

 
Nordenvinden fra sidst i marts fort-
satte den 1. april, derefter var vin-
den skiftende mest med vindstille 
vejr frem til den 11. Vinden var 
derefter i nord og NØ frem til den 
18., derefter var vinden skiftende, 
fra den 27.-30. i øst. 

 
Nedbøren faldt som regn den 2. og 
3. Den 4. og 5. faldt der sne. Fra 
den 10.-18. faldt nedbøren som 
regn, derefter på ny som sne den 
19. og 20. Fra den 22. faldt nedbø- 
ren som regn. 

 
Vinden var helt usædvanligt svag må-
neden igennem (med 13 døgn, hvor 
der forekom vindstille), og der var 
ingen døgn med højere vindstyrke end 
vindstyrke 5, der forekom den 23., 27. 
og 29. 

 
Vejret var gennemgående koldt for 
årstiden, dog stigende i den sidste 
trediedel af måneden. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 4 gr. C. 

 Maj 
 

Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn 
(11). Vestenvind (23 %) og østen- 
vind (20 %). 

 
Vinden var i NØ og øst frem til den 
12., derefter gik vinden kortvarigt i 
vest og syd fra den 13.-15., derefter i 
SØ fra den 16.-18., derefter mest i 
NV fra den 19.-25., og i resten af 
måneden i vest. 

 
Nedbøren faldt den 1.- 4., den 13. 
bl.a. som hagl, den 17. i forbindelse 
med varmetordenvejr. Den19. trængte 
køligere vejr frem i forbindelse med 
en front med tordenvejr. Der faldt 
endvidere nedbør fra den 27.-29. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 9. og 
den 28. 

 
Det var ganske koldt for årstiden i 
første halvdel af måneden. Varmt var 
det kun omkring den 15.-18. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 9 gr. C. 

Juni 
 

Skydække dag (2,4). Nedbørsdøgn (9). 
Nordenvind (29 %), NV-vind (20 %) 
og vestenvind (20 %). 

 
Vinden var i NV fra den 1.-3., der-
efter i SØ og syd fra den 5.-7. Den 8. 
gik vinden i nord og NV, hvor den 
holdt sig i resten af måneden. 

 
Det var tørt, bortset fra en regnfuld 
periode fra den 14.-19. bl.a. med 
tordenvejr den 17. og 18. 

 
Måneden var karakteriseret ved tør 
norden og NV-vind med meget sol-
skin og temperaturer omkring det 
normale. Det stormede kortvarigt fra 
VNV natten mellem den 15. og 16. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 15 gr. C. 

Juli 
 

Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn 
(20). Vestenvind (34 %) og NV-vind 
(16 %). 

 
Vinden var i syd og vest frem til den 
8., derefter i vest fra den 9.-12., så i 
NV frem til den 19. Vinden gik der-
efter i vest, den 24. i nord og NV, den 
27. i SV. Den 31. var vinden i nord 
og NV. 

 
Det tørre vejr i juni afløstes den 1. 
juli af meget regnfuldt vejr. Det reg-

August 
 

Skydække dag (2,7). Nedbørsdøgn 
(10). Nordenvind (20 %) og sønden-
vind (16%). 

 
Vinden var svag og skiftende måne- 
den igennem. Den højeste vindstyrke 
var vindstyrke 5 (den 20. og 21.) Må-
neden var usædvanligt solrig, især 
efter den 10. 

 
Der faldt nedbør fra den 5.-8., bl.a. i 
forbindelse med torden den 5., og 

September 
 

Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn 
(11). Vestenvind (26 %) og NV-vind 
(15 %). 

 
Vinden var skiftende fra SSØ og VNV 
frem til den 6. Fra den 7.-13. var 
vinden i øst og senere i SØ. Den 14. 
gik vinden i SV og vest frem til den 19. 
med regnfuldt vejr, efter at det havde 
været tørt frem til den 13. Fra den 20. 
kom vinden fra nordlige retninger 
frem til den 27. med mere tørt vejr. De 
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nede således stort set hver dag frem til 
den 16. Derefter blev vejret tørt, indtil 
en ny regnperiode satte ind fra den 
25.-29. 

 
Det tordnede den 6., 25. og 27. Det 
plaskregnede den 26. og 27. 

 
Det var meget solfattigt indtil den 
28. De sidste 3 dage i måneden var 
sommerlige. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 3. og 
4., og den 12. og 14. 

 
Vejret synes at have været meget koldt 
for årstiden frem til den 20., i resten af 
måneden synes temperaturen at have 
ligget omkring det normale. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 14 gr. C. 

Fra den 16.-22. bl.a. i forbindelse 
med torden den 17. 

 
Det sommerlige vejr, der satte ind 
den 28. juli, synes at være fortsat i 
hele august, og temperaturen synes at 
have været stigende henover måne-
den. Det var især varmt fra den 1.-5., 
fra den 10.-15. og fra den 23.-28. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 18 gr. C. 

sidste dage af måneden var vinden i 
vest. 
 

Det var meget blæsende fra den 
16.-22. med vind af vindstyrke 8 
den 16., 17., 18. og 21. og storm den 
22. Efter en periode med mere stille 
vejr opkom den 30. en ny storm. 

 
Det var meget solrigt fra den 1.-7. 
og meget overskyet fra den 10.-19. 

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

Oktober 
 

Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn 
(16). Vestenvind (31 %) og sønden- 
vind (16 %). 

 
Vinden var i vest den 1. og 2., der- 
efter var den i SØ og øst, og fra den 7.- 
9. i SØ. Fra den 10.-22. var vinden i 
vest, fra den 24. i syd og den 30. og 
31. i øst. 

 
Det var tørt frem til den 9., derefter 
regnede det hver dag til den 22. Den 
22. faldt der også hagl, og koldere 
mere tør luft trængte frem. 

 
Det stormede den 1., 13., 19. og 22. 
Det blæste med vindstyrke 8 den 11., 
17., 18., 21. og 23. Perioden fra den 
13.-23. var således meget blæsende. 

 
Det var mildt for årstiden fra den 
10.-21. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 9 gr. C. 

November 
 

Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn 
(14). Østenvind (19 %) og vesten- 
vind (18 %). 

 
Østenvinden fra den 30. oktober fort-
satte den 1. og 2. november. Den 4. 
var vinden i vest og derefter fra den 
5.-12. i SØ. Fra den 13.-15. var 
vinden i SV, den 16. og 17. i NV, den 
18. i NØ og fra den 19.-22. i øst, i 
resten af måneden var vinden i SV. 

 
Det var tørt indtil den 11., derefter 
fulgte en regnfuld periode frem til 
den 19. og igen fra den 24.-30. 
Nedbøren faldt kun som regn. 

 
Det stormede den 10. og 11. Den 9. 
blæste det med vindstyrke 9. Den 7., 
12. og 25. blæste det med vind- 
styrke 8. Perioden fra den 7.-12. 
var således ret stormende. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 6 gr. C. 

December 
 

Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn 
(21). Vestenvind (24 %) og sønden- 
vind (20 %). 

 
Den 1. og 2. var vinden i NØ med 
sne og slud, derefter i vest fra den 
3.-5. Den 6. gik vinden i NØ og øst 
med sne og slud, den 11. og 12. i 
SØ. Fra den 13. gik vinden i vest, 
hvor den holdt sig til den 24., bort- 
set fra et kortvarigt omslag til nor-
denvind med sne den 19. og 20. Den 
26. og 27. var vinden i NØ, derefter 
i SØ måneden ud. 

 
Nedbøren faldt som slud den 1., der-
efter som regn og den 6. som sne. Fra 
den 12.-18. faldt nedbøren som regn, 
den 19. og 21. som sne. I resten af 
måneden faldt nedbøren som regn, 
bortset fra den 27., hvor der faldt sne, 
og den 29., hvor der faldt slud. 

 
Det stormede den 17. Det blæste 
med vindstyrke 9 den 6., 7., og 21. 
og med vindstyrke 8 den 20. 
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Temperaturen synes at have ligget 
omkring det normale måneden igen-
nem. 

 
Der var kuldefremstød den 1. og 2., fra 
den 6.-11. og fra den 19.-21. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 2 gr. C. 
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VEJRET i 1732 
 
1732. Temperatur 7,3 gr. C. Meget regnfuldt i maj med 25 nedbørsdøgn. 

Januar 
 

Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn 
(22, heraf 18 døgn med sne). Ves- 
tenvind (19 %) og vindstille (15 %). 

 
Vinden var i øst og NØ frem til den 
5., derefter i vest og SV til den 12., i 
SØ den 13. og 14., og i nord den 15. 
og 16. Fra den 17.-22. var vinden i 
vest. Fra den 24.-28. var det mest 
vindstille fra en østlig kant. De sidste 
dage af måneden var vinden i syd. 

 
Måneden havde mange nedbørsdøgn - 
22, heraf faldt der sne i de 18. Der 
faldt sne fra den 4.-10., derefter regn 
fra den 11.-13. og på ny sne fra den 
17.-29. Den 30. faldt nedbøren som 
regn, den 31. på ny som sne. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 9. og 
med vindstyrke 8 den 3., 4., 10. og 29. 

 
Fregatten ”Charlotte” melder om 
drivis og fast is ved Helsingør den 
24. og 25. Den 27. sejlede fregatten 
gennem drivis ved Ven og sad siden 
fast i isen. Den 28. måtte man skære 
sig gennem isen, ligeledes den 31., 
hvor man kom ind til Skråpælene. 

 
Frostvejr synes at have domineret i 
hele måneden, bortset fra kortvarige 
mildninger fra den 10.-13. og fra den 
29.-31. Koldest har det formentlig 
været fra den 1.-5., fra den 14.-16. og 
fra den 22.-28. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til -2 gr. C. 

Februar 
 

Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn 
(15, heraf 3 døgn med sne). Vesten- 
vind (29 %) og søndenvind (26 %). 

 
Vinden var i SØ frem til den 4., den 
5. gik vinden i SV, og fra den 8.-13. i 
syd. Den 14. gik vinden i SV og vest, 
hvor den holdt sig måneden ud. 

 
Det stormede den 22. og 23., den 
16. blæste det med vindstyrke 9, og 
den 15. og 18 med vindstyrke 8. 

 
Vinteren fra januar fortsatte i begyn-
delsen af februar med sne frem til den 
7., hvor vejret slog om til tø. Tøvejret 
holdt sig måneden ud. 

 
Der meldes ikke om is. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 2 gr. C. 

Marts 
 

Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn 
(15, heraf 6 døgn med sne). 
Søndenvind (20 %), vestenvind (15 
%) og vindstille (15%). 

 
Vinden var i syd indtil den 9., der-
efter gik den i vest og NV frem til 
den 15. Fra den 16.-19. var vinden i 
SV, den 20. og 21. i NV. I resten af 
måneden var vinden meget svag og 
der var megen vindstille. 

 
Nedbøren faldt fra den 3.-22. Ned- 
børen faldt som regn den 3.-10., fra 
den 11.-20. skiftevis som regn og sne. 
Den 21. og 22. faldt nedbøren som 
sne. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 9., 
10., 13. og 20. 

 
Det milde vejr i februar synes at 
være fortsat frem til den 10. marts. I 
resten af marts måned synes det at 
have været koldere med vekslen mel-
lem tø og frost. Fra den 23. synes 
vejret at være ”gået i stå”. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 2 gr. C. 
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April 
 

Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn 
(11). Østenvind (27 %) og vestenvind 
(21 %). 

 
Vinden var skiftende frem til den 10., 
derefter var vinden konstant i øst til 
den 22. I resten af måneden var vin-
den hovedsagelig i NV og vest. 

 
Nedbøren faldt fra den 1.-9., og igen 
fra den 24.-28. Fra den 10.-23. faldt 
der næsten ingen nedbør. 

 
Nedbøren faldt som regn, den 7. og 
9. dog også som hagl og slud, dette 
gentog sig fra den 24.-28. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 5., 6. 
og 20., og med vindstyrke 8 den 9., 12. 
og 19. 

 
Vejret var solrigt fra den 17.-23. 

 
Temperaturen synes måneden igen- 
nem at have ligget noget under det 
normale. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 4 gr. C. 

 Maj 
 

Skydække dag (5,2). Nedbørsdøgn 
(25). Søndenvind (23 %) og vesten- 
vind (22 %). 

 
Vinden kom i hele måneden fra SV og 
vest, dog med korte indslag af østen-
vind den 10. og 11. og af SØ-vind den 
19. og 20. 

 
Måneden havde usædvanligt mange 
nedbørsdøgn, jævnt fordelt henover 
måneden. Der faldt kraftig regn den 
7. og 17., og der faldt tordenregn den 
22. og 27. 

 
Det var temmelig overskyet i hele 
måneden. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 8. 
og 13. 

 
Temperaturen synes at have været 
stigende henover måneden.Måne- 
den synes dog temperaturmæssigt at 
have ligget under det normale. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 10 gr. C. 

Juni 
 

Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn 
(14). Nordenvind (21 %), NV-vind 
(21 %) og søndenvind (21%). 

 
Vinden var i NØ fra den 1.- 4., der- 
efter i SØ indtil den 8., så i syd, og fra 
den 13. i NV. Denne vindretning var 
herefter den fremherskende måneden 
ud. 

 
Nedbøren faldt fra den 1.-8. og fra 
den 11.-14. Det var tørvejr fra den 
15.-23. 

 
Det var overskyet i den 1. halvdel 
af måneden, derefter temmelig sol-
rigt. 

 
Det tordnede den 7. og 11. 

 
Vinden var svag måneden igennem, 
især fra den 15. 

 
Temperaturen synes at have været 
stigende måneden igennem og lig- 
get omkring det normale. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 14 gr. C. 
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Juli 
 

Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn 
(13). NV-vind (22 %), nordenvind 
(19 %) og vestenvind (19 %). 

 
Vinden var skiftende fra den 1.-3., 
derefter NØ-lig til den 7., så nordlig 
fra den 8.-10. Vinden var derefter 
hovedsagelig i NV frem til den 18. 
Derefter var vinden en del i SV frem 
til den 23., den 24. og 25. i øst, og fra 
den 26. og måneden ud i NV. 

 
Nedbøren faldt fra den 1.-5., fra den 
12.-17., den 22. og 23. og fra den 27.-
30. 

 
Der var mange tordendøgn således den 
3., 12., 27., 28. og 29. 

 
Det var meget solrigt fra den 4.-10. 
og meget solfattigt fra den 11.-22. 
Derpå fulgte en ny solrig periode fra 
den 23.-28. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
15., samme døgn faldt der plask- 
regn. 

 
Det var varmest først i måneden. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 16 gr. C. 

August 
 

Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn 
(17). Vestenvind (33 %) og NV-vind 
(20 %). 

 
Vestenvinden var dominerende med 
megen NNV-vind. 

 
Det var meget regnfuldt fra den 2.-12. 
og igen fra den 20.-26. 

Det tordnede den 12., 25. og 26.  

Det blæste med vindstyrke 8 den 4. 

og den 9. 
 

Det synes at have været koldt i be- 
gyndelsen af måneden, og ikke på 
noget tidspunkt særligt varmt, dog var 
det solrigt med nordenvind fra den 13.-
19. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 

September 
 

Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn 
(17). Vestenvind (24 %) og NV-vind 
(18 %). 

 
Vinden var i SV den 1. og 2., der- 
efter i SØ den 3. og 4. Vinden var 
derefter i NV frem til den 10., så i 
SV fra den 11.-13., i NV fra den 14.-
16., kortvarigt i SV og derpå atter i 
NV. Den 20. gik vinden først i øst og 
derefter i SØ. Fra den 22. og måne-
den ud kom vinden fra den vestlige 
kant. 
 
Det var regnfuldt fra den 1.-9., der-
på tørt fra den 10.-20. Fra den 21. 
regnede det stort set hver dag må-
neden ud. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 23., 
28. og 29. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 12 gr. C. 

Oktober 
 

Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn 
(21). Søndenvind (34 %) og vesten- 
vind (16 %). 

 
Vinden var i vest og NV fra den 1.- 
5., derefter i øst og NØ til den 11. Fra 
den 13. og måneden ud kom vinden 
fra en sydlig kant. 

 
Der var mange nedbørsdøgn- 21, som 
var jævnt fordelt henover måneden. 

 
Det tordnede den 1. med regn og hagl. 

 
Det stormede den 2. og 3. 

 

November 
 

Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn 
(17). Søndenvind (22 %) og østen- 
vind (22 %). 

 
Vinden var i øst fra den 1.-7., der- 
efter i syd fra den 8.-10., og i NØ og 
øst fra den 11.-15., derefter i SV og 
den 17. i nord. Fra den 18.-21. var 
vinden i SV, den 22. og 23. i SØ, i 
resten af måneden var vinden meget 
omskiftelig. 

 
Vinden var måneden igennem ganske 
svag for årstiden, og der blev kun ob-
serveret blæst i døgnet den 6.-7. 

December 
 

Skydække dag (4,1), Nedbørsdøgn 
(14). Nordenvind (17 %) og vesten- 
vind (13 %). 

 
Vinden var skiftende med svage 
vinde måneden igennem. Der var 
mange døgn med vindstille og tåge. 
Dog blæste det den 15. med vind- 
styrke 8 i forbindelse med et kort- 
varigt omslag til SV-vind og tø. 

 
Det var frostvejr fra den 1.- 4. med 
snefald. Fra den 5.-7. var det tøvejr 
med let regn. Fra den 8.-23. var det 
frostvejr med mange døgn med 
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Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 10 gr. C. 

 
Der var mange nedbørsdøgn, og ned-
børen faldt som regn, den 14., 28. og 
29. dog som sne. Den 15. og 25. faldt 
der slud og den 14. og 29. hagl. Det 
tordnede den 5. 

 
Nedbøren faldt fra den 2.-9. og fra 
den 14.-19., i resten af måneden 
faldt nedbøren spredt. 

 
Temperaturen synes måneden igennem 
at have ligget omkring det normale, 
dog med dagsfrost fra den 28.-30. 
 
Samlet skønnes månedens middel-
temperatur til 5 gr. C. 

snefald, fra den 18.-22. var det tåget 
med rimfrost. Den 24. og 25. slog det 
om til let tø. Den 26. og 27. var det på 
ny frost. Fra den 28. let tø og med 
finregn den 31. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til -1 gr. C. 

 

 

VEJRET i 1733 
 

    1733. Temperatur 9,1 gr. C. Usædvanligt varmt år. Mild vinter. Varmt i juli og december. 
Usædvanlig solrig sommer. Tørt  i april, juni og oktober. 
 

Januar 
 

Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn 
(19). Søndenvind (37 %) og SV-vind 
(31 %). 

 
Vinden var i syd og SV i hele måne- 
den, bortset fra den 3. og 4. og fra 
den 26.-29. 

 
Der var mange nedbørsdøgn og 
nedbøren faldt som regn, den 3. 
dog også som sne. 

 
Vinden var forholdsvis svag, kun 
den 14. og 16. blæste det med 
vindstyrke 8. 

 
Det var mildt i næsten hele måneden, 
især fra den 5.-22. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 3 gr. C. 

Februar 
 

Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn 
(mindst 10 døgn). 

 
Vinden var i syd og vest i hele må- 
neden, og nedbøren faldt udeluk- 
kende som regn. Vinden var tem- 
melig svag i det meste af måneden 
(den gennemsnitlige vindstyrke om 
dagen var 3,0). 

 
Nedbøren var jævnt fordelt over må-
neden. Det var meget overskyet fra 
den 1.-19., i resten af måneden var 
det halvskyet. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 24. 
og 25. 

 
Der var ikke antydning af vinter. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 3 gr. C. 

Marts 
 

Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn 
(11). Østenvind (41 %) og sønden- 
vind (16 %). 

 
Vinden var i SV den 1. og 2., der- 
efter i øst fra den 3.- 8., i SØ fra den 
9.-12. Vinden var i vest fra den 13.-
18., i SØ fra den 19.-21. og i øst fra 
den 22.-31. 

 
Det var tørt fra den 2.-10., regnfuldt 
fra den 11.-18., derefter var nedbøren 
jævnt fordelt. 

 
Nedbøren faldt måneden igennem 
som regn, bortset fra den 25., hvor 
nedbøren faldt som sne. 

 
Der var megen solskin, især fra den 3.- 
10., fra den 14.-20. og fra den 24.-29. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 6. 
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Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 2 gr. C. 

April 
 

Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn 
(2). Østenvind (39 %) og SØ-vind 
(24 %). 

 
Vinden var i øst fra den 3. marts - 
11. april, kun afbrudt af perioden 
13. marts - 18. marts og den 22. 
marts. Der var således tale om såvel 
”de 40 ridderes vejr” som om ”på-
skeøsten”. 

 
Måneden var rekordagtig tør, idet der 
ikke faldt nedbør fra den 4. -30. Den 1. 
faldt der sne og den 3. finregn - det var 
alt den nedbør, der faldt. 

 
Den første trediedel var kold, den an-
den normal, og den tredje, hvor østen-
vinden vendte tilbage, forholdsvis 
varm. 

 
Vejret var meget solrigt, især fra 
den 4.-12. og fra den 21.-30. 

 
Der faldt ingen nedbør fra den 4. 
april - den 4. maj- altså i en hel 
måned. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
6.-8. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 6 gr. C. 
 

 Maj 
 

Skydække dag (3,5). Nedbørsdøgn 
(10). Nordenvind (26 %) og vesten- 
vind (18 %). 

 
Efter den lange aprilstørke, der slut-
tede den 4. maj fulgte en nedbørsrig 
periode fra den 5.-15. maj. Derefter 
var det på ny tørke fra den 16.-29. 

 
Vejret synes at have været køligt frem 
til midten af måneden. 

 
Der faldt således hagl den 7., 8., 11. og 
15. Den 15. faldt der sne i en kold NØ-
vind. 

 
Vinden var i øst den 1. og 2., derefter 
vekslende frem til den 14. Fra den 
16.-25. var vinden meget i NNV der-
efter meget i NNØ. 

 
Det stormede den 6. og 11., og blæ-
ste med vindstyrke 9 den 12. og med 
vindstyrke 8 den 9., 10. og 13. 

 
Det var i det hele taget blæsende fra 
den 9.-17. Vinden var svag fra den 
21.-31. 

 
Det var meget solrigt fra den 16.- 
28., tørt og med svage nordlige 
vinde. Det har således formentlig 
været temmelig varmt i anden 
halvdel af maj. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 11 gr. C. 

Juni 
 

Skydække dag (2,9). Nedbørsdøgn 
(10). Vestenvind (23 %) og NV-vind 
(22 %). 

 
Vinden var i vest fra den 1.-3., der-
efter i øst fra den 4.-7., i NV fra den 
8.-15., megen stille fra den 16.-18., i 
NV fra den 19.-24. og mest i syd fra 
den 25.-30. 

 
Det var tørt frem til den 11., derefter 
regnfuldt og blæsende fra den 12.-15. 
Den 15. faldt nedbøren som hagl. Pe-
rioden fra den 16.-28 var tør. 
 
Måneden var meget solrig, især fra 
den 1.-10. Det var skyfrit fra den 6.-
8. og fra den 20.-28. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
14. og 22. 

 
Det var formentlig meget varmt fra 
den 25.-30., dog med regn den 29. og 
30. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 16 gr. C. 

Juli 
 

Skydække dag (2,7). Nedbørsdøgn 
(10). Nordenvind (22 %) og vesten- 
vind (20 %). 

 
Det lumre vejr sidst i juni fortsatte i 
de første 3 dage af juli med torden-
byger den 1. og 2. juli. 

August 
 

Skydække dag (3,1). Nedbørsdøgn 
(10. Vestenvind (43 %) og NV-vind 
(20 %). 

 
Vinden var i vest og NV i hele må- 
neden, bortset fra den 9.-13., den 23., 
den 24. og fra den 27.-30., hvor 

September 
 

Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn 
(15). Vestenvind (33 %) og sønden- 
vind (22 %). 

 
Vinden var i vest og syd frem til den 
21., derefter var vinden i øst og nord 
frem til den 28. Den 29. og 30. var 
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Derefter fulgte en lang tør periode med 
megen solskin fra den 4.-19. 

 
Vejret blev efter en nedbørsperiode 
med tordenbyger den 22. på ny tørt 
og solrigt fra den 25.-28., derefter på 
ny tordenbyger den 29. 

 
Vinden var i syd den 1. og 2., der-
efter i nord og NV til den 14., i SØ 
fra den 15.-18, i NV til den 26., og 
derefter i syd fra den 27.-30. Den 31. 
gik vinden i NV med mere stabilt 
vejr. 
 
Vinden var svag fra den 6.-21. Det 
blæste med vindstyrke 8 den 1. og 
den 22. og 23. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 19 gr. C. 
 

vinden var i syd og øst med regnvejr. 
 

Måneden var meget solrig, især fra den 
1.-22. 

 
Måneden var temmelig blæsende, 
bortset fra perioden fra den 13.-23. 

 
Det blæste med storm den 24. Den 
27. blæste det med vindstyrke 9 og 
den 25. og 26. blæste det med vind-
styrke 8. 

 
Ifølge Vang-Hansen skete der den 
27. august en stranding ved Sæne på 
Nordbornholm. Kl. 16 var vinden i 
SØ med stærk storm, regn og torden. 
Kl. 19 tog stormen til, og vinden var 
så stærk, at søen skyllede hen over 
båden. Kort efter sprang vinden fra 
SØ til SV. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 16 gr. C. 

vinden på ny i vest. 
 

Det var meget regnfuldt fra den 1.- 
20., derefter tørt indtil den 28. 

 
Måneden var temmelig solfattig frem 
til den 16., resten af måneden var 
meget solrig. 

 
Måneden var temmelig blæsende, 
især den 15., hvor det blæste med 
vindstyrke 8, den 16., hvor det blæste 
storm og den 17., hvor det blæste 
med vindstyrke 8. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 12 gr. C. 
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Oktober 
 

Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn 
(10). Vestenvind (22 %), og SV-vind 
(20 %). 

 
Vinden var i vest den 1.-5., derefter i 
syd den 6. og 7., på ny i vest den 8.-
12., i øst den 13., i syd den 14., i vest 
den 15. og 16., i NØ den 17. og 18., 
derefter på ny i vest den 19. og 20. I 
syd og SØ den 21.-24., i nord og NØ 
den 25.-27., i NV den 28.-30. og den 
31. i syd. 

 
Vinden var således meget skiftende. 

 
Nedbøren, der udelukkende faldt 
som regn, faldt fra den 1.-19., det 
var tørt fra den 20.-31. 

 
Det var solrigt fra den 26.-31. 

 
Det blæste med storm den 7. og 
med vindstyrke 8 den 16. og 23. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 9 gr. C. 

November 
 

Skydække dag (4,6). Nedbørsdøgn 
(12 døgn). Vestenvind (34 %) og 
søndenvind (20 %). 

 
Det var meget mere skyet om natten 
(5,6) end om dagen. Vinden var slet 
ikke i øst, og al nedbør faldt som 
regn. 

 
Vinden var i vest og syd fra den 1.-
10., derefter i vest og NV fra den 11.- 
15., i nord og NØ fra den 16.-18. og i 
resten af måneden i syd, bortset fra 
den 24. og 25., hvor vinden var i nord 
og NØ. 

 
Det var meget regnfuldt fra den 7.- 
13. Der faldt ingen nedbør fra den 
26.-30. 

 
Det var solrigt fra den 13.-22. og 
overskyet hele døgnet fra den 27.- 
30. 

 
Det blæste storm den 10., den 17. og 
den 23.-24. Det blæste med vind- 
styrke 8 den 7., 9., 14. og 16. 

 
Vejret synes at have været meget mildt 
uden islæt af vinter. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 7 gr. C. 

December 
 

Skydække dag (5,9), Nedbørsdøgn 
(16).Vestenvind (35 %) og sønden- 
vind (16 %). 

 
Måneden var regnfuld, alle ned- 
børsdøgn var med nedbør i form af 
regn. Det var regnfuldt fra den 1.- 
13. og fra den 22.-28. 

 
Det var tørt fra den 14.-21. og fra 
den 29.-31. 

 
Vinden var i syd fra den 1.-5., der- 
efter i vest frem til den 14. Den 15. 
og 16. var vinden i nord, fra den 17.-
24. på ny i vest, den 25.-28. i NV, 
derefter skiftende vind og den 31. 
østenvind. 

 
Det blæste storm den 8. og 10. Det 
blæste med vindstyrke 9 den 15. og 
30. Det blæste med vindstyrke 8 
den 9., 13., 14., 23., 24., 29. og 31. 

 
Det var således meget blæsende fra 
den 8.-10., fra den 13.-15. og fra den 
23.-31. 

 
Måneden havde ingen islæt af vin- 
ter, og vejret synes at have været 
meget mildt måneden igennem. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 5 gr. C.  
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VEJRET i 1734 
 
 

  1734. Temperatur 8,7 gr. C. Meget varmt år. Meget mildt i februar. Meget varm og solrig sommer. 
Meget tørt i juni. 

Januar 
 

Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn 
(mindst 10 døgn). 

 
Det var meget mildt i første halvdel af 
måneden med megen vesten- og søn-
denvind. 

 
Det var vinterligt med østenvind og 
sne fra den 16.-21. Den 23. var der 
rimfrost. Det var mildt fra den 28.- 31., 
dog med tåget vejr. 

 
Det var meget solrigt fra den 19.-23. 
og meget solfattigt fra den 24.- 31. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 8., 
og 11. Vinden var meget svag fra den 
21.-31. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 1 gr. C. 

Februar 
 

Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn 
(19). Vestenvind (40 %) og SV-vind 
(19 %). 

 
Måneden var meget mild uden østen-
vind overhovedet. 

 
De eneste ”kølige” perioder var fra 
den 1.- 4. og fra den 9.-11. 

 
Vestenvinden var den dominerende 
vind, og der var mange regnvejrs- 
døgn. 

 
Der faldt ingen sne, kun slud den 5. 
og 12. i forbindelse med fremstød af 
lunere luft. 

 
Det synes især at have været mildt fra 
den 21.-28. 

 
Det var tørt fra den 1.- 4. og meget 
regnfuldt fra den 5.-28., hvor det reg-
nede stort set hver dag. 

 
Perioden fra den 14.-19. var meget 
blæsende. Det blæste storm den 16. 
og med vindstyrke 9 den 15. Det 
blæste med vindstyrke 8 den 11. og 
12. og den 19. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 4 gr. C. 

Marts 
 

Der foreligger kun oplysninger fra den 
1.-11. og fra den 16.-31.  
 
Desuden foreligger der oplysninger fra 
fregatten ”Hummeren” på Nyborg 
rhed fra den 12.-15. marts. 

 
Vinden var i NV den 1. Den 2. gik 
vinden i øst, hvor den holdt sig uaf-
brudt indtil den 16. 

 
Den 17. gik vinden kortvarigt i syd, fra 
den 18.-20. var den i vest, derefter i 
nord til den 22., så i syd den 23. og 
24. I resten af måneden var den i SØ. 

 
Der synes ikke at være faldet nedbør 
fra den 1.-16. Derefter fulgte en ned-
børsfuld periode fra den 17.- 27., 
hvorefter det holdt tørt. 

 
Nedbøren faldt som regn, bortset fra 
den 26., hvor nedbøren startede som 
sne, siden slud og til sidst regn på en 
dag med SØ-undersejlskuling. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 
20. og med vindstyrke 8 den 19. og 
den 25. og 26. 

 
Foråret synes at være gået i stå i 1. 
halvdel af måneden med koldere vejr 
end i februar. 2. halvdel var mildere, 
men stadigt koldere end i februar. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 2 gr. C. 
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April 
 

Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn 

 Maj 
 

Skydække dag (3,1). Nedbørsdøgn 

Juni 
 

Skydække dag (2,3). Nedbørsdøgn 

 

(20). Nordenvind (25 %) og vesten- 
vind (19 %). 

 
Den 1. var vinden fortsat i SØ, der- 
efter fulgte skiftende vind frem til 
den 8. Fra den 9.-17. var vinden i NV 
og nord, derefter i SØ fra den 18.-20., 
i nord fra den 21.-27. og derefter i 
øst. 

 
Måneden var meget regnfuld, især fra 
den 1.-15. Nedbøren faldt som regn. 
Den 16.-17. var det tørvejr og koldt. 
Den 18.-19. var det undersejlskuling 
fra SØ med slud, der slog over i regn. 
Det regnfulde vejr fortsatte derefter 
måneden ud. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 fra den 
11.-13., den 18. og 19., og den 23. og 
24. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 7 gr. C. 

(12). Vestenvind (34 %) og norden- 
vind (17 %). 

 
Vinden var skiftende fra den 1.-7. I 
resten af måneden var vestenvinden 
dominerende, bortset fra den 18.og 
19. med SØ-vind, den 20. og 21. med 
nordenvind, den 29. med østenvind 
og den 30. og 31. med NV- vind. 

 
Måneden var meget solrig, især pe-
rioden fra den 1.-20. Det var næsten 
skyfrit fra den 18.-20. med jævn 
SØ-vind. Fra den 22.-27. var det by-
gevejr. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 27. 

 
Der var ingen decideret kolde perio-
der. Den vedholdende vestenvind 
gjorde dog sit til at gøre måneden 
kølig, hvilken effekt dog opvejedes af 
den megen solskin. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 11 gr. C. 

(9). Vindstille (19 %) og østenvind 
(16 %). 

 
Det var mest vindstille eller østen- 
vind. Fra den 21. blev vinden mere 
vestlig, men stadig med perioder med 
østenvind og vindstille. 

 
Vinden var svag i hele måneden og 
den maksimale vindstyrke var vind-
styrke 5. 

 
Det var meget solrigt i hele måneden, 
kun den 10. var det overskyet. 

 
Der faldt ingen nedbør fra den 17.- 25. 

 
Det var skyfrit dag og nat fra den 
22.-25. 

 
Måneden var ekstrem varm, især fra 
den 1.-26. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 17 gr. C. 
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Juli 
 

Skydække dag (2,8). Nedbørsdøgn 
(8). Vestenvind (25 %), nordenvind 
(14 %) og NV-vind (14 %). 

 
Det var meget varmt fra den 1.-9. 
med ekstremt meget solskin. Hede- 
bølgen afsluttedes med stærk torden 
den 9. Vinden var i denne periode 
østlig med megen vindstille. 

 
Fra den 11.-14. var vinden i vest og 
nord med bygevejr. 

 
Fra den 15. stabiliseredes vejret på 
ny med solrigt vejr. Denne varme- 
periode afsluttedes med tordenvejr 
den 20. Vinden blev derefter vestlig  

August 
 

Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn 
(12). Vestenvind (16 %) og norden- 
vind (14 %). 

 
Vinden var skiftende måneden igen-
nem. Nordlige vinde var dominerende 
fra den 1.-6., derefter sydlige vinde fra 
den 7.-11., så vestlige vinde fra den 
13.-15. 

 
Det var meget solrigt med østenvind 
fra den 26.-30. 

 
Det var regnfuldt fra den 1.- 4., bl.a. 
med torden, fra den 9.-15. bl.a. med 
torden og fra den 21.-28., i resten af 
måneden var det tørvejr. 

September 
 

Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn 
(11). Vestenvind (33 %) og SV-vind 
(14 %). 

 
Fra den 1.-9. var det stadig sol og 
sommer. Den 10. slog vejret om til 
mere skyet og køligere vejr i for- 
bindelse med blæst og storm den 
10.-11. 

 
I resten af måneden var vestenvinden 
fremherskende, bortset fra en kort-
varig periode fra den 22.-25. med 
solrigt vejr og østenvind. 

 
Perioden fra den 9.-21. var regnfuld. 

 

  med blandet vejr. 
 

Den 25. gik vinden i syd med stærk 
varme, der gav stærk torden samme 
dag. Resten af måneden var fortsat 
meget solrig, men med stærkere vind 
fra vest. 

 
Der var forholdsvis få nedbørs-
døgn. Der faldt ingen nedbør fra 
den 28. juni - 8. juli. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 9. og 
12. 

 
Temperaturen faldt henover måne- 
den. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 19 gr. C. 

Det var blæsende fra den 19.-23. Den 
22. blæste det med vindstyrke 8. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 17 gr. C. 

Det blæste med stormstyrke den 11. og 
med vindstyrke 9 den 10. og vind-
styrke 8 den 14. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 14 gr. C. 
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Oktober 
 

Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn 
(12). Østenvind (22 %) og sønden- 
vind (18 %. 

 
Østenvinden var dominerende må- 
neden igennem, bortset fra den 3.- 5., 
fra den 11.-13. og fra den 20.-22., 
hvor vinden var i syd. 

 
Det var regnfuldt fra den 5.-10. 

 
Den 26. faldt nedbøren som sne og den 
30. som slud. Der observeredes frost 
om aftenen den 30. 

 
Det var meget solrigt den 15. og 
16., fra den 20.-23. og fra den 29.-
31. 

 
Det blæste storm den 16. og med 
vindstyrke 8 den 15. 

 
 

Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 8 gr. C. 

November 
 

Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (8). 
Nordenvind (24 %) og vestenvind 
 (22 %) 

 
Måneden havde usædvanligt megen 
nordenvind og var usædvanlig solrig 
med få nedbørsdøgn og temmelig 
stille vejr. 

 
Nedbøren faldt som regn, slud, hagl, 
og sne. 

 
Der var især nordenvind fra den 1.- 
9. og fra den 20.-26. 

 
Nedbøren faldt som sne den 5. 

 
Temperaturen lå formentlig måneden 
igennem kun lidt over frysepunktet. 
Det hjalp på temperaturen, at sky-
dækket om natten var en del større 
end om dagen. Det har formentlig 
været dagsfrost fra den 1.-3., fra den 
22.-24. og den 30. 

 
Den første kuldebølge blev slået 

December 
 

Skydække dag (4,7), Nedbørsdøgn 
(18). Søndenvind (36 %) og vesten- 
vind (17 %). 

 
Søndenvinden fra SSØ var meget do-
minerende fra den 14.-27. 

 
I begyndelsen af måneden var det 
meget vinterligt med vinden i øst, 
nord og NØ. 

 
Ifølge fregatten ”Blåhejren” ved Kø-
benhavn var der stærk nattefrost fra 
den 3.-9. og begyndende drivis den 7. 
Men allerede den 9. slog vejret om til 
tøvejr og den 12. tales for sidste gang 
om drivis. 

 
Månedens nedbør faldt mest som 
slud, kun den 3. faldt nedbøren som 
sne. 

 
Den 24. var vinden i syd med halv-
skyet vejr og stærk blæst, om aftenen 
faldt der slud. 

 

 tilbage i forbindelse med månedens 
eneste blæsevejr den 6.-7., hvor det 
blæste med vindstyrke 8. 
 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 3 gr. C. 

Det blæste med vindstyrke 8 den 
3.- 4., den 22., den 24. og den 30. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 1 gr. C. 
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VEJRET i 1735 
 
1735. Temperatur 8,0 gr. C. Kun 1 nedbørsdag i oktober-måned, der var meget solrig. Megen 
vestenvind i september og stormende fra den 2.-5. september. 
 

Januar 
 

 Skydække om dagen (5,7). 
 Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (28 
 %) og søndenvind (26 %). 

 
Måneden var karakteriseret af mange 
nedbørsdøgn, så der faldt nedbør 
næsten hver dag. 

 
Nedbøren faldt den 1. og 2. som regn, 
den 3. og 5. som sne, derefter som 
regn frem til den 23. Den 24. faldt 
nedbøren som sne og slud, som slud 
den 25., derefter som regn, den 30. 
som slud, sne og senere som regn. 
 
Vejret var mildt i hele måneden med 
vestlige og sydlige vinde. Der fore-
kom dog en række korte frostperio-
der, således fra den 3.-6. 

 
Perioden fra den 13.-21. var meget 
blæsende, fra den 17.-19. endog med 
storm. Det blæste med vindstyrke 8 
den 13., 14., 16., 21., 25., 26., 29. og 
30. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 
 

 Februar 
 

 Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-19. 

 
Allerede ved månedens begyndelse 
var det vinterligt, og det vinterlige 
vejr fortsatte frem til den 12. Der blev 
således observeret frost i alle de mel-
lemliggende døgn. Den 5., 6. og 11. 
formentlig døgnfrost. 

 

Den 12. slog vejret om til tøvejr med 
NV-lige vinde og lidt regn den 12. og 
13., i resten af perioden frem til den 19. 
var det tørvejr, den 18. og 19. med 
vestlige vinde og frisk vind. 
 

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

 Marts 
 
 Der foreligger kun observationer fra 
den 23.-31. 
 
Speerschneider har ingen oplysninger 
om vinteren 1734-35. 
 
Efter vinter i første halvdel af 
februar blev det mildt frem til den 
19. februar. 
 
Fra perioden 20. februar - 22. marts 
haves ingen oplysninger. 
 
Under henvisning til at vagtskibene 
igen kommer ud den 23. marts, må 
det betyde, at isen, hvis den er 
forekommet i marts, kun har været 
kortvarig. 
 
Det formodes, at marts temperatur-
mæssigt har været normal. Der er 
ingen vinter observeret efter den 23. 
marts, og nedbøren faldt som regn, 
vinden var svag og fra skiftende 
retninger. 
 
Samlet set formodes månedens mid-
deltemperatur at have været 2 gr. C. 

 April 
 

 Skydække om dagen (5,3 på 
 Nyborg rhed). Nedbørsdøgn (10). 
 Søndenvind (28 %) og østenvind 
 (27 %). Skydækkeobservationerne 
 er fra fregatten ”Hummeren” på 
 sejlads fra København til Nyborg 
 og på Nyborg rhed. 

 
Vinden var den 1. i vest, derefter i øst 
og SØ fra den 2.-10. Fra den 14. gik 
vinden mere i NØ, fra den 19. mest i 

 Maj 
 

 Skydække om dagen (6,0 på 
 Nyborg rhed). Nedbørsdøgn (15). 
 Nordenvind (23 %) og vestenvind 
 (19 %). Skydækkeobservationerne 
 er fra fregatten ”Hummeren” på 
 Nyborg rhed. 

 
Vinden var skiftende fra den 1.-10., 
derefter var den nordlig fra den 
11.-14. så østlig den 15. og 16, 
derefter vestlig fra den 17.-22., SØ- 

 Juni 
 

 Skydække om dagen (3,7 på 
 Nyborg rhed). Nedbørsdøgn (15). 
 Nordenvind (28 %) og søndenvind 
 (21 %). Skydækkeobservationerne 
 er fra fregatten ”Hummeren” på 
 Nyborg rhed. 

 
I den første tredjedel af måneden var 
vinden i nord og øst, og vejret var 
solrigt, fra den 6.-10. var det skyfrit 
dag og nat, den 9. og 11. med tor-
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syd, hvilken vindretning stort set 
holdt sig i resten af måneden. 

 
Den 2. faldt der slud og sne (ved 
Stubbekøbing). I resten af måneden 
faldt nedbøren som regn. Nedbøren 
var jævnt fordelt henover måneden. 
Ved Nyborg var der 13 nedbørsdøgn. 

 
Fra den 18.-21. tordenvejrsperiode 
ved København. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 4. 
og vindstyrke 8 fra den 16.-19. Fra 
den 20. og i resten af måneden var 
vinden svag. 
 
Temperaturen var formentlig jævnt 
stigende henover måneden. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 6 gr. C. 
 

lig den 24. og 25., i resten af måne-
den skiftende især fra SØ, fra den 
29.-31. dog fra nord. 

 
Det var en meget solfattig måned 
med overskyet vejr fra den 2.-5. og 
fra den 11.-29. 

 
Perioden fra den 4.-11. var regnfuld, 
derefter fulgte en tør periode fra den 
12.-18. Fra den 19.-29. regnede det 
stort set hver dag. Ved Nyborg var der 
15 nedbørsdøgn. 

 
Vinden var svag måneden igennem, 
den højeste vindstyrke var vindstyrke 
5. 
 
Temperaturen synes at have ligget 
under det normale igennem hele må-
neden, dog blev det varmere sidst på 
måneden. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 
 

denvejr. 
 
Fra den 1.- 4. var det overskyet og lum-
mert med tordenvejr ved København. 
 

Det solrige og varme vejr holdt til 
den 14., fra den 10.-12. formentligt 
med meget varmt vejr. Fra den 15. 
blev vejret overskyet, køligt og 
regnfuldt. Fra den 20. blev vejret 
meget solrigt med skiftende vinde og 
uden nedbør, dog faldt der nedbør de 
fleste dage ved København. 

 
Vindstyrken var måneden igennem 
svag, især i den første tredjedel. 
 
Den højeste vindstyrke var 
vindstyrke 4 den 18. og 20. 

 
Ved Nyborg var der kun 9 ned-
børsdøgn. 

 
Det tordnede ved København den 
1. og 3., derefter var det tørvejr fra den 
4.-11. Den 12. tordnede det. Fra den 
15.-29. regnede det stort set hver dag. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 

 Juli 
 

Der foreligger kun observationer 
over vindretning, vindstyrke og ned-
børsdøgn fra fregatten ”Blåhejren” fra 
den 1.-19. juli på  Københavns rhed og 
tilsvarende observationer samt sky-
dække observationer fra fregatten 
 ”Hummeren” på Nyborg rhed fra den 
1.- 25. juli. 

 
Ifølge fregatten ”Hummeren” var det 
”fra den 25. juli-5. august omløbende 
variabel vind, stormvinde med megen 
regn.” 

 
Vinden var fra den 1.-5. juli i nord, 
derefter i vest og SV frem til den 
14. Fra den 15.-19. var vinden i syd 
og SØ, den 19. i NØ, fra den 20.-22. i 

 August 
 

 Der foreligger kun observationer 
 over vindretning, vindstyrke, sky-
dække og nedbørsdøgn fra fregatten 
”Hummeren” på Nyborg rhed fra den 
5.-31. august 

 
Ifølge fregatten ”Hummeren” var det 
”fra den 25. juli-5. august omløbende 
variabel vind, stormvinde med megen 
regn.” 

 
Fra den 5. august -21. august var det 
meget solrigt vejr, fra den 10.-15. 
skyfrit dag og nat. Den 17. kom et 
stærkt tordenvejr, men derefter blev 
det på ny fint sommervejr. 

 
I perioden fra den 5.-23. faldt der 

 September 
 

 Der foreligger kun observationer 
 over vindretning, vindstyrke, sky-
dække og nedbørsdøgn fra fregatten 
”Hummeren” på Nyborg  rhed. 

 
 Skydække om dagen (3,8). Ned-
børsdøgn (18). Vestenvind (41 %) og 
SV-vind (18 %). 

 
Vinden var helt overvejende i vest. 
Den 10. var vinden dog i syd, den 
14. og 15. i nord, den 19. og 20. i 
nord, den 21. og 22. i SØ. 

 
Det var kortvarigt sommervarmt den 
21. og 22., hvilket vejr afsluttedes 
med et stærkt tordenvejr den 22. 

 
Måneden var temmelig regnfuld 
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vest og fra den 22.-24. i SØ, og til 
sidst den 25. i NØ. 

 
Det var meget regnfuldt fra den 3.- 
13., derefter var det tørt frem til den 
25., hvor der kom et stærkt torden-
vejr. 

 
Det var meget solfattigt fra den 6.- 
14., derefter fulgte en meget solrig 
periode fra den 15.-18. med skyfrit 
vejr dag og nat. Fra den 20.-23. var 
det overskyet. 

 
Vindstyrken lå fra den 1.-18. omkring 
det normale, derefter blev det mere 
vindigt. 

 
Det var formentlig varmest fra den 
15.-19. og fra den 23.-25. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

kun nedbør den 17. 
 

Fra den 21.-31. var det normalt sky-
dække og antallet af nedbørsdøgn 
normalt. 

 
Vinden var den 5.-8. i vest, fra den 9.-
11. i nord og NØ, derefter i øst fra den 
12.-14., så i syd og derefter skiftende. 
Fra den 21. var vinden i vest. 
 
Temperaturen synes at have ligget 
omkring det normale bortset fra pe-
rioden fra den 10.-21. hvor det 
formentligt var endog meget varmt. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 17 gr. C. 

med nedbøren jævnt fordelt hen 
over måneden. 

 
Det var meget stormende fra den 
2.-5. Den 2. blæste det med hård 
kuling, den 3. med hård storm, den 
4. med hård kuling og den 5. på ny 
med storm. 
 
Det blæste med hård kuling den 
10., 17. og 18. 

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

 Oktober 
 

 Der foreligger kun observationer 
 over vindretning, vindstyrke, sky-
dække og nedbørsdøgn fra fregatten 
”Hummeren” på Nyborg rhed. 

 
 Skydække om dagen (2,4). Nedbørs-
døgn (1). Østenvind (31 %) og søn-
denvind (24 %). 

 
Måneden var helt usædvanlig tør, der 
faldt kun regn den 14. 

 
Der var usædvanlig megen vind fra 
øst, SØ og syd. Vind fra disse retnin-
ger udgjorde 74 % af samtlige vind-
retninger. Der var ingen nordenvind og 
kun lidt vestenvind. 

 
Vinden var i SV og vest frem til den 
5., derefter gik vinden i øst, SØ og 
syd, hvor den holdt sig helt frem til 
den 19. Den 20. var vinden kortvarigt i 
vest, men allerede samme dag gik 
vinden på ny i øst, hvor den forblev 
indtil den 27., hvor den gik i SSØ. Den 

 November 
 

 Der foreligger kun observationer 
 over vindretning, vindstyrke, sky-
dække og nedbørsdøgn fra fregatten 
”Hummeren” på Nyborg rhed 

 
 Skydække om dagen (3,9). Nedbørs-
døgn (11). Vestenvind (27 %) og søn-
denvind (24 %). 

 
Vinden var helt overvejende i vest og 
syd. 

 
Det var solrigt fra den 1.-21. og der-
efter solfattigt fra den 22.-28. 

 
Det blæste hård kuling den 7. og 8. 

 
Det var meget regnfuldt fra den 6.- 
15., hvor det stort set regnede hver 
dag. Resten af måneden fra den 1.-5. 
og fra den 16.-30. var tør. 

 
Al nedbør faldt som regn. 

 
Der faldt ingen nedbør fra den 15. 
oktober - 3. november. 

 December 
 

 Der foreligger kun observationer 
 over vindretning, vindstyrke, sky-
dække og nedbørsdøgn fra fregatten 
”Hummeren” på Nyborg rhed. 

 
 Skydække om dagen (5,7). Nedbørs-
døgn (15). Søndenvind (23 %) og SV- 
vind (18%). 

 
Vejret var mildt med temperaturer 
omkring det normale frem til den 
20. Resten af måneden var vinterlig 
med sne og frost, dog med tøfremstød. 

 
Fra den 1.-8. var vinden i syd, fra den 
9.-11. i øst. Fra den 11.-15. på ny i 
syd, derefter i SV frem til den 20. I 
resten af måneden var det skiftende 
vind. 

 
Det blæste med hård kuling den 9. og 
10., den 17., 28., 29. og 31. 

 
Det var meget blæsende fra den 28. 
- 31. 

 
Det var tørt frem til den 13., derefter 
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30. og 31. var vinden i SSV. 
 

Det blæste stærk østenstorm den 
12. og 13., derefter drejede stormen til 
SØ med regnbyger den 14. 
 
Den 2. og 3. blæste det hård kuling. 

 
Hele måneden var blæsende, men dog 
især fra den 11.-14. 

 
Måneden var usædvanlig solrig, især 
fra den 4.-11. og fra den 22.- 31. 
 
Der blev observeret nattefrost den 
30. og 31. og den 31. om aftenen 
rimfrost. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 

 
Der blev observeret rimfrost den 1. og 
nattefrost den 2. På ny rimfrost den 
14., nattefrost den 17. og 18. og rim-
frost den 26. 
 
Efter en kold start gik vinden i vest fra 
den 2.-15. med mildt vejr. Fra den 16.-
21. var vinden i øst og SØ med køligt 
vejr. I resten af måneden var vinden i 
vest og SV med mildt vejr. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 

regnfuldt fra den 14.-17., fra den 20.-
24. faldt der sne hver dag. Den 27. og 
28. faldt nedbøren på ny i form af 
regn. Fra den 29.-31. faldt nedbøren 
som sne, slud og tøsne. 

 
Der observeredes nattefrost den 
17.-18., den 20.-21. og dagsfrost fra 
den 22.-24. 

 
Den 25. observeredes der rimfrost, den 
29. dagsfrost og nattefrost nytårsnat. 

 
Der omtales fastis fra fastlandet til 
fregatten den 24. Den 25. arbejdede 
fregatten sig gennem isen ind til 
fortøjningspælene. 

 
Juleaften:  
Der lå sne, det var dagsfrost og tyk 
tåge. 

 
Nytårsaften:  
Det var det frost og snevejr. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 1 gr. C. 
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Vejret i 1736 

 

1736. Temperatur 8,0 gr. C. Februar-måned var meget blæsende.  April var meget solrig. Meget mildt i december. 
Solrig sommer. Tørt i juni. 
 

Januar 
 

Skydække om dagen (3,7). Nedbørs-
døgn (6). Søndenvind (51 %) og SØ-
vind (21 %). 

 
Der foreligger kun observationer fra 
fregatten ”Hummeren” ved Nyborg. 

 
Vinden var svag og helt overvejende 
i syd og SØ, i alt 72 pct. 
 

Det var overvejende frost frem til den 
13., i resten af måneden lå tempera-
turen omkring frysepunktet og senere 
lidt over. 

 
Kun den 30. var det blæsende. 

 
Frem til den 12. var det tørvejr, så 
faldt der sne, som den 13. og 14. gik 
over i isslag efterfulgt af regn. 

 
Derpå fulgte en tør periode, indtil der 
den 21. faldt sne og senere regn. Efter 
endnu en længere periode uden ned-
bør faldt der sne den 30. 

 
Vinden var svag fra den 1.-17. og 
igen den 28. og 29. 
 
Der blev observeret dagsfrost 
nytårsdag, hvor isen begyndte at 
lægge sig ved siden af fregatten. 

 
Den 2. drev isen ind mod land, så 
fregatten kom til at ligge på åbent 
vand. 

 
Den 3. og 4. var det nattefrost og 
ligeledes den 5., hvor isen igen lå ud 
til fregatten med svær og fast is. 

 
Den 6. fortøjedes fregatten ved den 
yderste pæl i isen. 

 

 Februar 
 

 Skydække om dagen (5,4). Nedbørs-
døgn (16). Søndenvind (27 %) og 
østenvind (26 %). 

 
Der foreligger kun observationer fra 
fregatten ”Hummeren” ved Nyborg 

 
Vindene fra syd, SØ og øst udgjor-
de ca. 70 pct. 

 
Måneden var helt usædvanligt 
blæsende med en gennemsnitlig 
vindstyrke på 5,0. 

 
Det stormede fra den 16. -19. og 
blæste i alt i 15 døgn. 

 
Det var overvejende tøvejr frem til 
den 15. derefter vinter med stærk 
frost fra den 18.-25. 

 
Den 3. lettede fregatten anker og 
sejlede ud til Slibshavn. 

 
Natten mellem den 8. og 9. rimfrost. 
Den 9. og 10. rimfrost og isslag. 
 
Den 16., 17., 18. og 19. frost en stor 
del af tiden. 

 
Fra den 20. faldt der sne næsten 
dagligt. 

 
Den 20. sejlede færgesnekkerne ud fra 
byens bro igennem isen og fortøjede 
ved fregatten. 

 
Den 22. kom posten over Storebælt i 
isbåd, da færgerne ikke kunne sejle på 
grund af is. Samme dag gik frosten 
over i stærk frost. 

 
Den 23. var det fortsat stærkt frost, og 
Storebælt var nu tillagt, og der var 

 Marts 
 

 Skydække om dagen (4,0). Nedbørs-
døgn (7). Vestenvind (31 %) og søn-
denvind (30 %). 

 
Der foreligger kun observationer fra 
fregatten ”Hummeren” ved Nyborg 

 
Måneden var karakteriseret af svage 
vinde fra vest, SV og syd, i alt 82 % 
af vindretningerne. 

 
Efter en vinterlig fortsættelse af 
februar måned frem til den 10.. 
gjorde den centraleuropæiske 
bundkulde sig gældende i resten af 
måneden med temperaturer omkring 
frysepunktet eller lidt derover. 

 
Der var ingen dage med blæst, og især 
fra den 19. var vinden ganske svag. 

 
Der var få dage med nedbør, den 1. 
faldt der sne, den 5. og 6. regn, den 
7. på ny sne. Fra den 11.-16. faldt 
nedbøren som regn. Fra den 17.-31. 
faldt der ingen nedbør og vejret stod 
næsten stille. 
 
Fra den 1.- 3. observeredes der stærk 
frost. Den 4. satte et stærk tøvejr ind, 
den 5. og 6. med regn. Den 7. slog 
det om i sne og frost. Fra den 11.-16. 
var det tøvejr med regn. Fra den 18.-
20. kom et nyt kuldefremstød med 
frost. I resten af måneden lå 
temperaturen døgnet rundt omkring 
frysepunktet, med solrigt vejr og 
svage vinde. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 0 gr. C. 
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Den 8., 9. og 10. var der nattefrost. 
 

Den 11. blev chaluppen slæbt i land 
over isen. 

 
Om aftenen den 12. og natten til den 
13. faldt der sne, der natten mellem 
den 13. og 14. gik over i isslag og den 
14. i tøvejr og regn. 

 
Den 17. var der frost langt op ad 
dagen og natten mellem den 19. og 
20. var det stærk frost. Den 21. faldt 
der sne, der senere slog over i tø og 
regn. 

 
Fra den 25.-27. lå isen endnu uden 
om fregatten, der den 28. endelig 
kom fri af isen. 

 
Den 29. på ny frost og den 30. sne. 

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

intet klart vand over til Korsør. 
 

Frosten fortsatte den 24. og 25., den 
26. satte en mildning ind med først 
sne senere slud. Men den 27. på ny 
koldere og frosten fortsatte måneden 
ud, den 29. med sne. 

 
Den 5. blæste det hård kuling. Den 12. 
med vindstyrke 8, den 13. og 14. med 
vindstyrke 9, den 15. med vindstyrke 8, 
der den 16. om morgenen gik over i 
storm, den 17. om morgenen i stærk 
storm, derefter storm, den 18. og 19. på 
ny i stærk storm. Den 20. blæste det 
endnu med vindstyrke 8., den 21. med 
vindstyrke 9. 

 
Perioden fra den 12.-21. var således 
helt usædvanligt stormende, og på 
bagsiden af stormlavtrykkene trængte 
vinteren igennem. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til - 1 gr. C. 

 April 
 

 Skydække om dagen (3,0). Nedbørs-
døgn (9). Vestenvind (35 %) og søn-
denvind (24 %). 

 
Der foreligger observationer fra 
fregatten ”Hummeren” ved Nyborg. 
Der foreligger kun observationer fra 
Øresund fra den 11.-30. april. 

 
Vinden var i øst fra den 1.-3., derefter i 
vest og NV til den 8., så i øst fra den 
8.-11., i syd og vest frem til den 17., så 
kortvarigt i nord den 17. og 18. Fra 
den 19.-25. i vest. I resten af måneden 
var vinden i syd. 

 
Det var meget solrigt fra den 1.-26., 
især fra den 7.-17., hvor det var sky-
frit dag og nat. 

 
Nedbøren faldt i perioder fra den 2.- 
4., fra den 18.-21., og den 27. og 28., 
de øvrige dage var det tørvejr. 
Nedbøren faldt udelukkende som regn. 
Fra den 23.-26. faldt der dog sneslud, 
hagl og regnbyger på Øresund. 

 
Den langvarige vinterlige stemning 
forsvandt i begyndelsen af måneden, 
og temperaturen var henover måne-

 Maj 
 

 Skydække om dagen (4,1). Nedbørs-
døgn (8). Vestenvind (35 %) og søn-
denvind (16 %). 

 
Der foreligger observationer fra 
fregatten ”Hummeren” ved Nyborg. 
 Der foreligger kun observationer 
fra Øresund fra den 1.-5. maj. 

 
Vinden var i vest fra den 1.-3., der-
efter i syd fra den 4.- 9. På ny i vest 
fra den 10.-16., og så i SV og syd fra 
den 17.-19. Fra den 20.-22. var 
vinden i øst og fra den 23.-26. i nord. 
I resten af måneden var vinden i NV. 

 
Det blæste hård kuling den 15. Fra 
den 19.-31. var vinden meget svag. 

 
Det var solrigt fra den 2.-6. og den 
19. og 20. 

 
Der faldt kun lidt regn fra den 1.- 20., 
derefter fulgte en regnfuld periode fra 
den 21.-23. 

 
Det var formentlig ganske varmt den 
19. og 20. og igen den 24. og 25. 

 Juni 
 

 Skydække om dagen (2,7). Nedbørs-
døgn (6). Vestenvind (24 %) og nor-
denvind (20 %). 

 
Der foreligger kun observationer fra 
fregatten ”Hummeren” ved Nyborg. 

 
Vinden var i øst fra den 1.- 4., derefter 
i syd og vest med megen vindstille fra 
den 5.-11. Den 12. og 13. var vinden i 
nord, så i vest fra den 14.-20. og i SØ 
fra den 21.-24. I resten af måneden var 
vinden i nord. 

 
Der var ingen blæstdøgn, men 
mange døgn med vindstille fra den 
6.-11. 

 
Der faldt kun regn den 1., 2., 16. og 
22., samt tordenregn den 27. og 
29. 

 
Måneden var meget solrig, især fra den 
6.-15., og fra den 23.-26. 

 
Det synes at have været ganske varmt 
fra den 3.-26. 
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den jænt stigende omkring det nor-
male. 

 
Den 17. og 18. blæste det med 
vindstyrke 8 på Øresund, den 19. 
endda med storm. Den 19. og 20. 
blæste det hård kuling ved Nyborg. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 5 gr. C. 

Varmen afsluttedes med tordenvejr 
natten mellem den 26. og 27. 

 
 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 11 gr. C. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

 Juli 
 
Skydække om dagen (2,5). 
Nedbørsdøgn (6). Nordenvind  
(25 %) og vestenvind (24 %). 

 
Der foreligger kun observationer fra 
fregatten ”Hummeren” ved Nyborg. 

 
Vinden var i NØ fra den 1.-8., der-
efter kortvarigt i vest fra den 9.-11. 
Fra den 12.-16. var vinden i øst, 
derefter i nord frem til den 21. Fra 
den 22.-24. var vinden i SØ og fra 
den 25.-28. i vest. I resten af måneden 
var vinden i SØ. 

 
Måneden var meget solrig, især fra 
den 1.-10., og der var ganske få ned-
børsdøgn. Der faldt ingen nedbør fra 
den 1.-14. Denne meget varme perio-
de afsluttedes med tordenvejr den 15. 
Den 19.-20. var der på ny tordenvejr, 
formentlig i forbindelse med ftront-
passage. En ny varm periode afslut-
tedes med et nyt tordenvejr den 24. 
Derefter fulgte almindeligt sommer-
vejr, indtil en ny varm periode 
begyndte den 29. og varede måneden 
ud. 

 
Der var kun 1 blæstdøgn (den 25.). 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 18 gr. C. 

 August 
  
Skydække om dagen (4,7). 
Nedbørsdøgn (18). Søndenvind  
(29 %) og vestenvind (22 %). 
 
Der foreligger kun observationer fra 
fregatten ”Hummeren” ved Nyborg. 

 
Vinden var i vest fra den 1.-3., 
derefter i øst frem til den 9. og i syd 
og SØ fra den 10.-16., derefter i SV 
og vest frem til den 21. Fra den 22.-
24. var vinden i syd og SØ. Fra den 
25.-31. var vinden i vest. 

 
Det var tørt, solrigt og varmt frem til 
den 8. Resten af måneden var meget 
regnfuld med sydlige og vestlige vin-
de og køligt vejr. 

 
Måneden var temmelig blæsende, 
den 18. blæste det hård kuling og 
den 19. storm. 

 
Der var ingen døgn med vindstille. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 

 September 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-25. september. 
 
Observationerne fra den 1.-11. 
september er fra fregatten 
”Hummeren” ved Nyborg. 
Observationerne fra den 12.-
25. september er fra fregatten 
”Blaahejren” på Københavns 
rhed. 

 
Fra den 1.-24. var der hele 18 dage 
med nedbør, den 15. (om natten) og 
den 18. (om formiddagen) endda med 
slud. 

 
Vinden var i nord den 1. og 2. med 
stærke regnbyger, den 3. og 4. var 
vinden i vest. Fra den 5.-8. var vinden 
i øst senere i NØ. Fra den 9.-11. var 
vinden i NV. Den 12. og 13. var 
vinden i SV, fra den 14.-17. i vest. Fra 
den 18.-20. var vinden i SV, fra den 
21.-25. i vest. 

 
Det blæste storm den 16. om for-
middagen og stærk storm samme 
dag om eftermiddagen. 

 
Ifølge fregatten ”Hummeren” ved 
Nyborg var det i månedens sidste 10 
dage regn og storm med kontinuerlige 
vinde fra SSV, NV og NNV. Vejrliget 
besværliggjorde reperationer på fre-
gatten. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 11 gr. C. 
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 Oktober 
 

 Skydække om dagen (3,9). 
 Nedbørsdøgn (11). Søndenvind 
 (30 %) og vestenvind (20 %). 

 
Fra den 1.-6. hovedsagelig NV-
vind, derefter kortvarigt søndenvind 
den 7. og 8., og fra den 9.-19. SSØ 
og SØ-vind. Fra den 25.-30. på ny 
vinde fra SØ og SSØ. Den 31. gik 
vinden i nord. 

 
Det blæste med stormstyrke den 
21. og 31. Det blæste med vindstyrke 
8 den 20. 

 
Nedbøren var jævnt fordelt, dog faldt 
der ingen nedbør fra den 22.- 30. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 
 

 November 
 

 Skydække om dagen (4,8). 
 Nedbørsdøgn (16). Vestenvind  
(33 %) og SV-vind (24 %). 

 
Vinden var i nord fra den 1.-3., og der 
faldt sne den 1. I resten af måneden 
var det mildt vejr med SV- og vestlige 
vinde, dog faldt nedbøren som slud fra 
den 20.-24., og vinden var i NØ fra 
den 23.-25. 

 
Vindstyrken var jævn måneden 
igennem, bortset fra storm den 24. 

 
Det var meget regnfuldt fra den 3.-19. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 

 December 
 

 Skydække om dagen (5,6). 
 Nedbørsdøgn (18). Vestenvind 
 (49 %), SV-vind (17 %) og 
søndenvind (17 %). 

 
Måneden var meget mild med 
vestenvinden som den helt 
dominerende vind måneden 
igennem, bortset fra den 31., hvor 
vinden gik i NØ. 

 
Nedbøren faldt som regn, bortset 
fra den 3., 11., 19. og 20., hvor 
nedbøren faldt som sne og slud. 

 
Det blæste med stormstyrke den 7. og 
15. Det blæste med vindstyrke 9 den 
5., og med vindstyrke 8 den  4., 6., 
14., 24., 25., 28. og 29. 

 
Stormen den 7. pumpede varm luft op 
over landet, og det samme gentog sig 
den 15. 

 
Juleaften:  
Det var dramatisk med stærk 
vestenblæst og tordenvejr, der fortsatte 
julenat. 

 
Nytårsaftensdag: 
vejret slog om til vinterligt vejr 
med NØ-vind. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 5 gr. C. 
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VEJRET i 1737 

 
1737. Temperatur 8,0 gr. C. Mild vinter, men kold april. Kold november. Tør september. Den 21. januar blæste 
det formentlig med orkanstyrke og fregatten ”Charlotte” strandede ved Saltholm. Der blev observeret nordlys den 
20. og 25. august og den 17. september. 

 
Januar 

 
Der foreligger kun observationer 
fra den 1.-27. januar. 

 
Vinden var i øst den 1.og 2. med sne-
byger. Derefter gik vinden i et mere 
vestligt hjørne fra den 3.-5. med slud-
nedbør. Fra den 6.-27. var vinden i vest 
og NV med nedbør i form af regn, dog 
var der et vist intermezzo den 14. og 
15. med østenvind og snebyger. 
Den 21. faldt nedbøren som slud. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 7., 
17., 18. og 20. 

 
Om aftenen den 21. kom en storm fra 
NV, som formentlig tiltog til orkan. 
Fregatten ”Charlotte” strandede ved 
22 - tiden ved Saltholm. 

 
Ifølge Nystrøm skete der i begyndel-
sen af 1737 stor skade ved en vold-
som storm på Frederiksdal Slot og 
Dronninggård Slot ved Furesøen. 
Taget blæste af husene, og træerne 
væltede omkuld. Furesøen rasede. På 
Dronninggard var der en ”iskule”, 
beskygget af store træer, for at solen 
om sommeren ikke skulle smelte isen, 
men træerne væltede, og iskulen blev 
ødelagt. 

 
Ifølge Linné opkom der den 10. 
januar 1737 om aftenen en stærk or-
kan, som gjorde stor skade på muren 
af den grundmurede staldbygning på 
Marsvineholm i Skåne. Da Linnés 
dato er gammel stil, er der tale om 
orkanen den 21. januar. 

 
Der faldt nedbør i 13 af de første 17 
dage af januar. 

 Februar 
 
Der foreligger ingen observationer. 

 
Speerschneider har ingen oplysninger. 

 
Ud fra vejroplysningerne frem til den 
27. januar og igen fra den 12. marts 
må vejret formodes at have været 
mildt. 

 
Månedens middeltemperatur for-
modes at have været 2 gr. C. 

 Marts 
 
Der foreligger kun observationer 
 fra den 12.- 19.  og fra den 29.-31. 

 
Fra den 12.-19. var vinden stedse i øst, 
og fra den 29.-31. i syd. 

 
Det meddeltes fra fregatten, at det den 
15. blæste med lidt mildere vind, og at 
mandskabet den 16. gik i arbejde med 
at skuffe sne af skibsdækket. 

 
Formentligt var vejret temmeligt 
vinteragtigt i de første 3 uger af må-
neden, derefter mildt. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 
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Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 3 gr. C. 

 

 April 
 

 Skydække dag (2,9), Nedbørsdøgn 
 9 (heraf 6 med sne). Østenvind 
 (25 %) og nordenvind (17 %). 

 
Vinden kom fra vekslende retninger 
frem til den 10., derefter gik vinden i 
øst og fra den 12.-18. i nord, fra den 
20.-24. i øst og derefter i NV, den 30. 
på ny i øst. 

 
Nedbøren faldt hovedsageligt som sne 
frem til den 11., derefter er der ikke 
observeret nedbør i resten af måneden. 

 
Der blev observeret kulde den 10. og 
frost den 4., 5., 6., 8., 11. og 12. 

 
Måneden var meget solrig. 

 
I Kjøbenhavnske Tidende oplyses det 
i 1769, at foråret var det 
allerstrengeste på Island siden i 1737. 

 
Det blæste med stormstyrke den 9. 
Det blæste med vindstyrke 9 den 4., 
5., 6. og 8. Den 7. blæste det med 
vindstyrke 8. 

 
Det var således meget blæsende fra 
den 4.-10. Fra den 24. var vinden ret 
svag. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 3 gr. C. 

 Maj 
 
Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn 
(8). Nordenvind (19 %) og søndenvind 
(18 %). 
 

Meget skiftende vind måneden 
igennem. 

 
Nedbørsrig periode fra den 1.-5., der-
efter ingen nedbør fra den 6.-19. og ret 
solrigt vejr, på ny nedbørsperiode fra 
den 20.-23., og derefter ingen nedbør i 
resten af måneden. 

 
Forholdsvis stille måned med ret 
mange døgn med 
vindstilleobservationer og ingen døgn 
med vindstyrke større end 6. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 11 gr. C. 

 Juni 
 

 Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn 
 (13). Vestenvind (26 %) og 
 vindstille (19 %). 

 
Det tordnede den 6., 8. og 26. 

 
Den tørre periode i maj fra den 24. 
-31. maj fortsatte frem til den 20. 
Perioden fra den 21.-30 var meget 
regnfuld. 

 
Det synes at have været endog 
meget varmt fra den 1.-12., 
derefter køligere især fra den 21. Den 
sidste 1/3 af måneden synes at have 
været meget kølig. 

 
Vinden var i øst med megen vindstille 
frem til den 12., derefter vinde fra vest 
og NV. Det stormede den 13., og 
blæste med vindstyrke 9 den 23. og 
med vindstyrke 8 den 21. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperaturs til 15 gr. C. 

 Juli 
 

 Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn 
 (8). NV-vind (28 %) og nordenvind 
 (25 %). 

 
Måneden havde helt usædvanligt 
megen NV- og nordenvind. 
 

 August 
 

 Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn 
(20). Vestenvind (47 %) og søn-
denvind (21%). 

 
Vestenvinden var helt dominerende 
måneden igennem med mange ned-
børsdøgn, især fra den 2.-8., fra den 

 September 
 

 Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn 
 (9). Søndenvind (21 %) og SØ-vind 
 (17 %). 

 
Især vind fra sydlige, SØ og østlige 
retninger. 
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Der var en lang periode uden nedbør 
fra den 8. -21., med megen sol især fra 
den 13.-20. og stille vejr fra den 16.-
21.- formentlig højtryksvejr. 

 
Fra den 22.-26. regnfuldt og fra den 
27. på ny tørt. 

 
Det var varmest fra den 9.-21. 

 
Det stormede den 26. og blæste 
med vindstyrke 8 den 6. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 17 gr. C. 
 

13.-19. og fra den 21.-31. 
 

Måneden var temmelig blæsende, 
især fra den 15. - 18. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 
15., 16. og 26. 

 
Der blev observeret nordlys den 20. og 
25. 

 
Måneden synes at have været 
meget regnfuld og kølig uden 
varme perioder. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 

Vejret stabiliseres den 4., og resten af 
måneden var tør med en del sol og 
østenvind, især fra den 17.-20. 

 
Der blev observeret nordlys den 17. 
om aftenen. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 8., 
28. og 29. og med vindstyrke 8 den 
27. og 30. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 

 Oktober 
 

 Skydække dag (5,2). Nedbørsdøgn 
 (12). Søndenvind (23 %) og SØ- 
 vind (18 %). 

 
Vindretningerne fra syd, SØ og øst fra 
september måned fortsatte i oktober 
måned. 

 
Nedbøren var jævnt fordelt, dog var 
det tørt fra den 23.-31. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 12., 
20. og 21. og med vindstyrke 8 
den 11., 17. og 18. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 9 gr. C. 

 November 
 

 Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn 
 (9). Vestenvind (28 %) og  norden-
vind (20 %). 

 
Vinden var hovedsagelig i NØ og øst 
frem til den 22., derefter i vest og 
syd. 

 
Det var tørt frem til den 16., hvor en 
periode med snefald satte ind til den 
21., derefter faldt nedbøren atter som 
regn. 

 
Det synes at have været temmelig 
koldt fra den 6.- 22. 

 
Det blæste med stormstyrke den 18. og 
19., med vindstyrke 9 den 6. og med 
vindstyrke 8 den 15., 17., 26., 27. og 
30. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 3 gr. C. 

 December 
 

 Skydække dag (6,5). Nedbørsdøgn 
 (15), heraf ingen døgn med sne. 
 Vestenvind (34 %) og østenvind 
 (15 %). 

 
Vestenvinden var dominerende fra den 
1.-6., fra den 16.-20. og fra den 24.-26. 
Den blev afløst af perioder med 
østenvind fra den 7.-12., fra den 21.-23 
og fra den 28.-31. 

 
Det var meget regnfuldt fra den 1.- 
10. og fra den 24.-26. 

 
Det blæste med stormstyrke den 
26. og 27. Det blæste med vindstyrke 9 
den 18. og 20. og med vindstyrke 8 
den 8., 9. 10., 17., og 25. 

 
Det var meget blæsende fra den 8.- 
10., 17. -20. og fra den 25. -27. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 3 gr. C. 
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Vejret i 1738 

 

 1738. Temperatur 7,9 gr. C. Varmt i april, men kold og solfattig sommer. Megen nedbør i august. 
 

Januar 
 
 Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-23. januar. 
 

Vinden var i SØ øg øst fra slutningen 
af december måned og indtil den 11. 
januar, med sne nytårsdag og vinterligt 
med megen sol. 

 
Den 12. gik vinden i syd med over-
skyet vejr og den 13. i vest med først 
slud senere regn. Den 15. kom på ny 
kortvarigt snefald, der dog allerede 
samme dag slog over i regn. 

 
Frem til den 23. fortsatte det med 
regnfuldt vejr og vestenvind. 

 
Det formodes, at vejret fortsatte 
således måneden ud. 

 
Det blæste med stormstyrke den 19., 
med vindstyrke 9 den 13. og med 
vindstyrke 8 den 1., 2., 3., 4., 20. og 
21. 

 
Det oplyses, at der forekom frost den 
5., 6., 7., 8. og 9. og rimfrost den 10. 
Derefter omtales der ikke frost. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 1 gr. C. 

 Februar 
 
Der foreligger ikke observationer. 
 

Speerschneider har ingen oplysnin-
ger om vinteren 1737-38. 

 
Ud fra vejroplysningerne fra januar 
måned frem til den 23. januar, og 
vejroplysningerne fra midten af 
marts formodes februar at have 
været forholdsvis mild. 

 
Månedens middeltemperatur for-
modes at have været 1 gr. C. 

 Marts 
 
Der foreligger kun observationer fra den 
15.-31. marts. 
 

Vinden var midt i marts i vest og ned-
børen faldt som regn. 

 
Fra den 20.-25. gik vinden i øst med 
skyfrit, først blæsende senere mere 
stille vejr. 

 
Fra den 26.-31. faldt der regn, og 
vinden var mest i SV og syd. 

 
Der oplyses om nattefrost natten til 
den 23. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 3 gr. C. 
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 April 
 

 Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn 
 (12). Nordenvind (22 %) og vesten-
vind (17 %). 

 
Vejret var regnfuldt fra den 1.-5., der-
efter kortvarigt med sludnedbør. Der 
var en ny regnperiode fra den 13.-18. 
Fra den 19. var det tørt, dog faldt der 
regn den 25. 

 
Vejret må have været mildt med 
nordlige og NV-lige vinde frem til den 
15., derefter gik vinden i syd indtil den 
21. Vinden gik derefter kortvarigt i øst 
den 22. og 23. og derefter på ny i nord. 

 
Det synes at have været meget koldt 
med NØ-vind den 29. og 30. Dette 
kuldefremstød kulminerede med sne-
fald i begyndelsen af maj. 

 
Der oplyses om megen kulde den 30. 

 
Det stormede den 3., 12., og 14., og 
det blæste med vindstyrke 8 den 16. 

 
Vejret var meget omskifteligt med 
hensyn til vindstyrke fra den 11.- 
16. 

 
Vejret var meget stille med en del 
solskin og østenvind fra den 20.-26. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 7 gr. C. 

 Maj 
 

 Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn 
 (12). Søndenvind (25 %) og vindstille 
(14 %). 

 
Det meget kolde vejr sidst i april 
måned fortsatte de første dage i maj 
med sne den 1. og 3. 

 
Derefter fulgte en periode uden nedbør 
og fra den 8. faldt nedbøren atter som 
regn. 

 
Vinden kom fra skiftende retninger 
frem til den 7., derefter fra nord 
indtil den 11. Herefter var vinden 
langt overvejende i syd indtil den 
22., hvorefter vinden kom fra 
skiftende retninger. 

 
Der var en regnfuld periode fra den 
13.-25., derefter var det tørt og 
solrigt. 

 
Den 18. var der torden med stærk 
lynild og kraftig regn. 

 
Måneden synes at have været præ-
get af søndenvind med fugtig luft. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
27. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 11 gr. C. 

 Juni 
 

Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn 
 (14). Søndenvind (26 %) og vesten-
vind (15 %). 

 
Det fugtige vejr med lummer søn-
denvind i maj måned synes at være 
fortsat indtil sidst i juni, hvor vinden 
gik i vest. 

 
Det tørre vejr, der satte ind den 26. 
maj fortsatte til den 5. juni. 

 
Det var meget regnfuldt fra den 6.- 
14. og fra den 24.-30. Det var tørt fra 
den 15.-23. 

 
Den 27. var der torden, og sidst på 
måneden blev det blæsende. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 
29. og 30. 

 
Måneden var meget solfattig, især 
fra den 11.-18. og fra den 26.-30. 
Der var kun enkelte solskinsdage 
samt fra den 19.-23. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperaturs til 14 gr. C. 

 Juli 
 

 Skydække dag (4,6). Nedbørsdøgn 
 (13). Vestenvind (20 %) og norden-
vind (19 %). 

 August 
 

 Skydække dag (6,4). Nedbørsdøgn 
 (21). Vestenvind (40 %) og sønden-
vind (18%). 

 September 
 

 Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn 
 (11). Søndenvind (23 %) og vesten-
vind (19 %). 

 
Det var meget regnfuldt fra den 1.- 
10. med skiftevis lun søndenvind og 
vestenvind. 

 
Det var en meget solfattig måned, der 
var karakteriseret ved vestenvind og 
mange nedbørsdøgn. 

 
Der faldt nedbør fra den 3.- 8. og fra 
den 11.-18., i resten af måneden var 
det tørvejr. 
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Den 11. slog vejret om, og det var 
tørvejr frem til den 22. Vinden var i 
nord og temmelig svag med meget 
sol, især fra den 16.-20. 

 
Fra den 20. trængte på ny lun sønden-
vind frem med regnfuldt og overskyet 
vejr til den 24. 

 
Den 25. gik vinden i vest og NV, og 
vejret stabiliseredes med tørvejr og fra 
den 29.-31. med sol. 

 
Samlet set var vinden temmelig 
skiftende. 

Der forekom torden den 8. og 24.  

Det stormede den 3. og den 26. Den 
27. blæste det med vindstyrke 8. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 

 
Der var ingen egentlige solskins-
dage. 

 
Der forekom torden den 6., 9. og 
20. 

 
Vinden var svag i hele måneden, 
dog blæste det med vindstyrke 6 
den 15. 

 
Den 15. observerede fregatten 
”Høyenhald” ved Helsingør solfor-
mørkelse kl.12. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 

Det var meget solrigt fra den 19.- 
30. 

 
Vinden var i syd fra den 2.-8., derefter 
i NV og vest. Fra den 13. i SV og syd. 
Fra den 22. var vinden meget i SØ, 
senere i øst. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 
16. 

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

 Oktober 
 

 Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn 
 (20). Østenvind (28 %) og søndenvind 
(16 %). 

 
Måneden havde mange nedbørsdøgn, 
der var jævnt fordelt måneden 
igennem. 

 
Det var meget overskyet fra den 6. 
-19. Derefter fulgte en kortere perio-
de fra den 20.-23. med solrigt vejr. 

 
Vinden var meget i øst fra den 1.- 
15., derefter i vest og SV indtil den 
20. I resten af måneden var vinden 
skiftende. 

 November 
 

 Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn 
 (8). Østenvind (25 %) og vestenvind 
(17 %). 

 
Vinden var konstant i øst fra den 
1.-12., derefter i SØ indtil den 14. 
Den 15. gik vinden i vest og NV. 
Fra den 18.-20. var vinden i NØ, 
derefter i vest og NV, den 25. og 26. 
på ny i NØ. Fra den 26. var vinden i 
vest og til sidst i syd. 

 
Der var kun få nedbørsdøgn. Ned-
børen faldt som regn, den 19. dog 
som sne. Fra den 20.-30. faldt der 
ingen nedbør. 

 December 
 

 Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn 
 (21). Vestenvind (24 %) og sønden-
vind (21 %). 

 
Vinden var i syd og vest frem til den 
18., derefter i øst fra den 19.-23. Den 
24. gik vinden i NV og nord, hvor 
den forblev i resten af måneden. 

 
Der var mange nedbørsdøgn, især fra 
den 2.-19., hvor nedbøren faldt som 
regn. Den 23. faldt der sne. Fra den 
24.-28. faldt der ingen nedbør, den 
29. faldt nedbøren som regn, den 31. 
på ny som sne. 
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Det var temmelig stille fra den 4.-11., 
og ret blæsende fra den 12.-19. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 12., 
13., og 15. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 9 gr. C. 

Det var næsten helt overskyet fra 
den 1.-12., derefter vekslende sky-
dække. Fra den 25.-29. var det sky-
frit. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 19. 
og 24. Perioden fra den 1.-12. var 
ganske blæsende med konstant østen-
vind. 

 
Der observeredes frost den 19. og 20. 
og fra den 26.-30. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 4 gr. C. 

Det var næsten helt overskyet fra 
den 1.-19., resten af måneden var 
ret solrig. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
14., 17., 18. og 29. 

 
Der observeredes frost den 22., 23., 
30. og 31. 

 
Vejret synes at have været mildt fra 
den 1.-19., mens resten af måneden 
var koldere. 

 
Der lå formentlig lidt sne juleaften 
efter snefald og dagsfrost den 23. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 3 gr. C. 

 

 
 

VEJRET i 1739 

 
 

  1739. Temperatur 7,9 gr. C. Solrigt forår. Varm og meget solrig sommer. Kold november. Meget tør oktober. 
Der observeredes nordlys den 2. januar. 
 

Januar 
 
Der foreligger kun observationer fra den 
1.-20. januar. 
 

Vinden var i øst fra den 1.-13. med 
snefald den 1., 4., 11., 12. og 13. 

 
Den 14. var det vindstille hele døg-
net, hvorefter vinden den 15. gik i 
SØ, syd og SV med vekslende ned-
bør i form af sne, slud og regn. Dette 
vejr fortsatte den 16., hvorefter kul-
den på ny trængte frem med østen-
vind og snefald og fra den 20. med 
NØ-vind. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 12.       

Februar 
 

 Der foreligger ikke observationer. 
 
Speerschneider har ingen oplysnin-
ger om vinteren 1738-39. 

 
Charlotte Dorothea Biehl fortæller i 
sin selvbiografi ”Mit Ubetydelige 
Levnets Løb” (1787), at dagen før 
hendes bedstefaders begravelse (han 
døde den 19. februar) ”var det en 
klingende frost”. 

 
Da der imidlertid allerede var vagtski-
be ude den 8. marts, og der på det 
tidspunkt ikke omtales is, formodes 
februar måneds temperatur at have 
ligget omkring det normale. 

Marts 
 

 Der foreligger kun observationer 
 fra den 8.-31. marts. 
 
Vinden var i vest fra den 8.-20. med 
nedbør hovedsagelig som regn. Den 
21. gik vinden i øst og NØ med sne-
fald. Nedbøren blev ved med at falde 
som sne, dog var vinden fra den 24. 
mere i en sydlig retning. En vis mild-
ning satte ind fra den 27. 

 
Måneden havde mange nedbørsdøgn, 
fra den 9.-28. således ikke færre end 
17. 

 
Der omtales ikke isforekomst i må-
neden, men nattefrost den 23.-26. 
og igen den 29. 
 

 Der omtales døgnfrost fra den 1.-8.,   Det blæste med stormstyrke den 
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derefter nattefrost den 9. og 10., og den 
11. på ny døgnfrost, dog mildere frost. 
Den 14. omtales også døgnfrost. En 
mildning indtrådte den 15. og 16., 
hvorpå der på ny omtales døgnfrost den 
17., 18. og 20. 

Månedens middeltemperatur for-
modes således at have været 0 gr. 
C. 

16., med vindstyrke 9 den 10., og 
med vindstyrke 8 den 9., 24., 25., 
27. og 28. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 2 gr. C. 

Der omtales is i Københavns havn fra 
den 12.-20. 

  

Den 2. om aftenen observerede 
  

fregatten ”Høyenhald” nordlys ved   
Helsingør.   

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -2 gr. C. 

  

April 
 

 Skydække dag (3,2). Nedbørsdøgn 
 (13). Søndenvind (28 %) og NV- 
 vind (15 %). 

 
Fra den 1.-10. var vinden mest i NV 
og nord, fra den 11.-20. i syd og den 
21. og 22. i øst, derefter i syd og SØ, 
fra den 27.-29. i øst og NØ. Den 30. 
gik vinden atter i syd. 
 
Der faldt nedbør fra den 3.-5., fra den 
11.-22. og den 27. og 28. Der var 
således også tørre perioder 
indimellem. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 17., 
18. og 19. 

 
Måneden var solrig med gennemgå-
ende svage vinde. Der omtales 
nattefrost den 30. 
 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 7 gr. C. 

Maj 
 

 Skydække dag (2,1). Nedbørsdøgn 
 (8). SØ-vind (23 %) og søndenvind 
 (21 %). 

 
Det var koldt med østenvind frem til 
den 4., hvor der faldt sne om mor-
genen, om aftenen faldt nedbøren 
dog atter som regn. 
 
Den 5. gik vinden i SØ, hvor den 
holdt sig til den 10. Derefter gik 
vinden i øst, NØ og endelig i vest. 
Fra den 14. var SØ-lige og sydlige 
vinde dominerende, især fra den 
20.-23. og fra den 25.-28. 

 
Der var kun få nedbørsdøgn, og det 
var tørt fra den 16.-31., bortset fra den 
22. og 23. 

 
Vejret var helt usædvanligt solrigt, 
især fra den 12. Det var helt skyfrit 
dag og nat fra den 24.-31. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 3. 
og med vindstyrke 8 den 4., 14. og 
16. 

 
Fra den 16. var vinden meget svag. 

 
Det må antages, at det var sommer-
ligt varmt fra den 24.-31. 

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

Juni 
 

 Skydække dag (2,7). Nedbørsdøgn 
 (6). NV-vind (26 %) og nordenvind 
 (21 %). 

 
Det meget solrige og tørre vejr fra 
maj måned fortsatte uden nedbør til 
den 13. 

 
Det var således skyfrit dag og nat fra 
den 24. maj til den 5. juni,´og fra den 
24. maj og til den 13. juni faldt der 
ingen nedbør. Der har således været en 
slem tørke på det tidspunkt, hvor af-
grøderne havde mest brug for regn. 

 
I forbindelse med kraftig blæst fra 
den 14.-16. ændrede vejret 
karakter til noget mere almindeligt 
sommervejr, dog fortsatte det med tørt 
og solrigt vejr. 

 
Måneden havde meget få 
nedbørsdøgn. Disse lå fra den 13.- 
19. og den 23. og 24. 

 
Den dominerende vindretning var NV 
og nord. De første 5 døgn var skyfrie 
med søndenvind. 

 
Hele måneden synes at have været 
varm, dog mest i begyndelsen af 
måneden til den 5. og dernæst til den 
13. 

 
Køligt vejr trængte kortvarigt frem 
fra den 14.-16. og den 23. 
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Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperaturs til 17 gr. C. 

 Juli 
 

 Skydække dag (3,5). Nedbørsdøgn 
 (9). NV-vind (19 %) og vestenvind 
 (19 %). 

 
Måneden var meget solrig, især den 
sidste tredjedel. Der var kun få 
nedbørsdøgn, og nedbøren faldt 
næsten udelukkende i forbindelse 
med tordenvejr. 

 
Vinden var meget svag måneden 
igennem, og der var mange døgn 
med vindstille. 
 
Vindretningen var ganske jævnt 
fordelt. 

 
Varmen i maj og juni synes at have 
fortsat i juli, og især den sidste uge i 
juli synes at have været meget varm. 

 
Tordenvejrene forekom den 3., 13., 
18. og fra den 24.-26. og synes 
genererede bl.a. i forbindelse med 
lokal opvarmning. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 18 gr. C. 

 August 
 

 Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn 
 (15). SV-vind (29 %) og NV-vind 
 (26 %). 

 
Vinden var svag måneden igennem. 
SV-lige og NV-lige vinde var domi-
nerende. 

 
Nedbøren var jævnt fordelt, dog faldt 
der kun lidt nedbør efter den 19. 

 
Det tordnede den 12. og 13., og perio-
den fra den 16.-19. var lummerfugtig 
ligeledes med torden. 
 
Temperaturen synes måneden 
igennem at have ligget omkring det 
normale. 

 
August betød således et afbræk i de 3 
foregående måneders meget varme 
sommervejr. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

 September 
 

 Skydække dag (4,6). Nedbørsdøgn 
 (12). SØ-vind (22 %) og søndenvind 
(21 %). 

 
Det var regnfuldt fra den 7.-14. og tørt 
fra den 15.-20. 

 
Frem til den 10. var SØ-vind og 
søndenvind dominerende, derefter 
vinde fra SV, syd og SØ. Fra den 
26. gik vinden i øst, NØ og NV. 

 
Det blæste storm den 14. og med 
vindstyrke 8 den 10. 
 
Det tordnede den 7. og 10. 

 
Månedens første tredjedel synes at 
have været sommerlig. 

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

 Oktober 
 

 Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn 
 (3). Nordenvind (27 %) og NØ-vind 
 (22 %). 

 
Vinden var næsten konstant i nord 
og NØ måneden igennem. Der var 
kun kortvarige perioder med vesten-
vind fra den 20.-23. og fra den 27.-
29. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 24., 
vinden var bortset herfra svag i hele 
måneden. 

 
Der faldt rekordagtigt lidt nedbør. 
Nedbøren faldt som regn, den 20., 
23. og 29. Der faldt ingen nedbør 
overhovedet fra den 1.-20. 

 

 November 
 

 Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn 
 (8). Østenvind (26 %) og NØ-vind 
 (17 %). 

 
Vinden gik i øst fra den 1.- 4., derefter 
gik den i syd og SV indtil den 10. 
Derefter gik den på ny i øst frem til 
den 23., hvor den gik i nord til den 27. 
De sidste 3 døgn var vinden i SV. 

 
Nedbøren faldt i 4 perioder, den 7. og 
8. som regn, den 16. og 17. som sne 
og regn, den 21. og 22. som sne og 
den 26. og 27. som sne. 

 
Vejret synes at have været vinterligt 
fra den 16.-27., men der er kun omtalt 
døgnfrost den 24. og 25., og nattefrost 
den 29. 

 

 December 
 

 Skydække dag (6,3). Nedbørsdøgn 
 (17). Søndenvind (22 %) og østenvind 
(17 %). 

 
Det milde vejr, der satte ind den 28. 
november med sydlige vinde fortsatte 
til den 9. december. Derefter blev 
vejret koldere med dominerende vinde 
fra øst og SØ frem til den 18. Derpå 
gik vinden på ny i syd og SV frem til 
den 25. Derefter blev vejret mere 
vinterligt. 

 
Nedbøren faldt som regn fra den 1.-
9., hvor der faldt nedbør i 8 døgn. 
Den 15. faldt nedbøren som sne, fra 
den 17.-26. på ny som regn, og i alt 
med nedbør i 8 døgn. Den 29. faldt 
nedbøren som regn og sne. 
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Den konstante norden- og NØ-vind 
må have afkølet havene. 

 
Månedens gennemsnitstemperatur 
synes at have ligget meget under det 
normale. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 6 gr. C. 

Vinden var svag fra den 9. 
 

Perioden fra den 4.-7. var meget 
blæsende (fra syd og SV) med 
vindstyrke 8 den 4., 5., 6., og 7. 

 
Månedens gennemsnitstemperatur 
synes at have ligget noget under det 
normale. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 3 gr. C. 
 

 
Den 24. var vinden i vest med tørt vejr 
efter, at der var faldet regn dagen før. 

 
Den 31. var det overskyet, vind-
stille og mildt. 

 
Den 11.-14. omtales der døgnfrost. 
Den 10. og 15. omtales der nattefrost. 
 
Det blæste storm den 3., og med 
vindstyrke 8 den 7., 14., 17. og 18. 

 
Fra den 23. var vinden svag. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 

 

 
 

VEJRET i 1740 
 

 

   1740. Temperatur 6,0 gr. C. Helt usædvanligt koldt år. Det var ekstremt koldt i januar og februar. Man kørte 
over isen til Skåne. Forholdsvis varm sommer. Usædvanligt stormende i begyndelsen af december-måned. 
 

Januar 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-5. januar. 

 
Endnu den 2. var vinden i SV, og 
nedbøren faldt som regn. Den 3. gik 
vinden i NØ, og der meldes om nat-
tefrost den 4. og 5. Den 5. var det 
vindstille med ringe skydække og 
dagsfrost. 

 
Ifølge Speerschneider var vinteren 
1740 én af de allerstrengeste. Han 
henviser til Hannov, der skriver ” at 
Sundet var i januar og februar tilfros-
set, og man kørte over det med fragt-
vogne. Hjorte gik fra Sjælland til 
Skåne, og ulve fra Skåne til Sjæl-
land”. Lillebælt var tilfrossen, lige-
som Kieler Bugt så langt øjet rakte. 
Kulden kulminerede den 11. 

 
Ifølge Linné gik valnøddetræerne i 

 Februar 
 
Der foreligger ikke observationer. 

 
Ifølge Speerschneider omtaler Pfaff 
vinteren som en af de overordentlig 
strenge. Ifølge Hennig var vinteren i 
strenghed på niveau med vinteren i 
1608. 

 
Vinteren 1740 bruges senere som re-
ference for en meget kold vinter, i 
øvrigt sammen med vinteren i 1709. 
Der henvises således til vinteren i 
1767 og 1776. 

 
Sundet må have været tilfrosset, og 
Speerschneider omtaler, at Ålands-
havet var tilfrosset, så posten kunne 
komme over isen til Åland både fra 
Finland og Sverige. Der var megen 
kystis ud for Holland. 

 
Månedens middeltemperatur formodes 

 Marts 
 
 Der foreligger ikke observationer. 

 
Ifølge Speerschneider var havet ved 
Englands kyst tillagt, og Pfaff skri-
ver, at vinteren holdt ved til enden af 
marts. 

 
Det bemærkes dog, at der var vagt-
skibe på Øresund den 13. april. 

 
Der har således formentlig været hård 
vinter i begyndelsen af marts, hvor-
efter mildere vejr er sat ind. 

 
Det bemærkes, at Speerschneider kun 
omtaler kørsel over Øresund i januar 
og februar måned. 

 
Månedens middeltemperatur formodes 
at have været -1 gr. C. 
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Åhus og Simrishamn ud i de hårde 
vintre omkring 1740. Det samme 
skete for morbætræet. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -7 gr. C. 

at have været - 6 gr. C. 

 April 
 

 Der foreligger kun observationer 
 fra den 13.-20. april og fra den 25.- 
 30. april. Desuden foreligger der 
 observationer fra fregatten 
 ”Hummeren” under sejlads fra Kø-
benhavn til Nyborg fra den 21.- 30. 
april. 

 
Den 13. april var vinden i vest. Den 
15. gik vinden i nord og NØ frem 
til den 20. Den 21. og 22. var vin-
den i vest, derefter i øst og nord 
måneden ud. 

 
Perioden fra den 13.-30. synes at 
have været meget tør. Der faldt 
regn den 16., og regn og senere 
sne den 18. 

 
Vinden var jævn. Den 29. blæste det 
dog med vindstyrke 8 og den 30. 
med vindstyrke 9. 

 
Gennemsnitstemperaturen for den 
13.-30. synes at have ligget under det 
normale, jf. at havvandstemperaturen 
må have været lav. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 4 gr. C. 

 Maj 
 

 Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn 
 (15). Nordenvind (21 %) og østenvind 
(21 %). 

 
Vinden var meget skiftende må-
neden igennem, dog mest fra 
nordlige og østlige retninger. 

 
Det synes at have været koldest i 
begyndelsen af måneden med hagl-
byger den 2. og 12. Hele måneden 
synes dog at have været kold, bl.a. på 
grund af lave havtemperaturer. Der 
faldt sne den 26. 
 
Det var regnfuldt fra den 6.-21., der-
efter tørt. 

 
Det var ret overskyet frem til den 
21., derefter meget solrigt, dog i en 
kold luftmasse, med skyfri døgn den 
23. og 24, og fra den 28.-30. 

 
Vinden var svag i hele måneden, 
med højeste vindstyrke 6 den 4. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 

 Juni 
 

 Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn 
 (12). Nordenvind (18 %) og NV- 
 vind (14 %) og vindstille (14 %). 

 
Vinden var fra den 1.-7. mest i øst, 
derefter i nord til den 14., så i syd til 
den 20. og resten af måneden mest i 
SV. 

 
Det var regnfuldt fra den 1.-5., derefter 
tørt til den 17. 

 
Vejret var meget solrigt fra den 6.-19. 
og meget solfattigt fra den 24.- 30. 
 
Vinden var svag i hele måneden med 
megen vindstille fra den 3.-7., fra 
den 13.-15. og den 19. og 20. 

 
Det var varmt fra den 5.-20., hvor et 
tordenvejr afsluttede den varme pe-
riode. Vejret var køligt fra den 23.-
30. med SV-vind og bygevejr. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperaturs til 15 gr. C. 

 Juli 
 

 Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn 
 (13). Vestenvind (37 %) og NV-vind 
 (18 %). 

 
Vestenvinden var dominerende må-
neden igennem med normalt sommer-
vejr. Sommeren fortsatte med at skifte 
mellem varmere og køligere perioder. 

 
Således afløstes den kølige periode 
sidst i juni af en varm og tør periode 

 August 
 

 Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn 
 (12). Vestenvind (24 %) og søn-
denvind (15 %) og østenvind (15%). 

 
Vinden var svag måneden igennem 
og temperaturen lå formentlig noget 
over det normale. 

 
Vinden var i vest fra den 1.-5., der-
efter i øst og syd fra den 6.-18. I res-
ten af måneden var vinden i vest og 

 September 
 

 Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn 
 (13). Vestenvind (32 %) og søn-
denvind (23 %). 

 
Vinden var meget i SØ fra den 1.-9. 
med sommerligt vejr med tordenvejr 
og plaskregn den 5. og på ny stærk 
regn den 9. 

 
Derefter fulgte opklaring fra NV. Fra 
den 11.-28. var vinden i syd og vest. 
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fra den 1.- 8. juli med meget solskin. 
Derefter fulgte en køligere periode 
med blæsende vejr fra den 9.-11. og 
senere regnfuldt vejr fra den 16.-20. 
og igen fra den 24.-31. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 9., 
10., og 11. og den 24. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 20. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

syd. 
 

Det var regnfuldt fra den 7.- 10. og fra 
den 25.- 28. 

 
Det var tørt, solrigt og varmt vejr 
fra den 11.-17. Vejret var ustabilt 
og formentligt lummert fra den 25.-
28., derefter temmelig varmt de 
sidste dage af måneden. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltempertur til 17 gr. C. 

Den 29. gik vinden i NØ. 
 

Det var regnfuldt den 5., den 9., fra 
den 15.-18. og fra den 22.-30. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 22. 
og 23. 

 
Temperaturen faldt jævnt  henover 
måneden. 

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

 Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn 
 (14). Vestenvind (23 %) og norden-
vind (21 %). 

 
NØ-vinden, der satte ind den 29. 
september fortsatte frem til den 14. 
oktober, derefter var vinden skiftende  
til den 21. I resten af måneden var 
vinden i vest. 

 
Det blæste med stormstyrke den 17., 
og med vindstyrke 8 den 16. og 20. 

 
Der faldt nedbør næsten hver dag fra 
den 8.-21. 

 
Der faldt slud den 11., hagl fra den 17. 
- 19. og igen sneslud den 20. og 21. 

 
Vejret synes at have været koldt frem 
til den 21., derefter mildt. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 7 gr. C. 

 November 
 

 Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn 
 (13). Vestenvind (21 %), nordenvind 
 (17 %) og søndenvind (17 %). 

 
Vinden var i vest den 1. og 2., derefter 
i øst og nord fra den 3.-8., på ny i vest 
og syd fra den 9.-17., derefter 
kortvarigt i øst den 18., i SV fra den 
19.-21., så i øst og nord fra den 22.-26. 
og til sidst i vest fra den 26.-30. 
Vinden var således periodevis 
skiftende måneden igennem. 

 
Det var tørt fra den 1.-9., derefter 
faldt der nedbør fra den 10.-14., hvor 
en stor del af nedbøren faldt som 
slud. Der faldt på ny slud den 18. 

 
Der var i alt 7 døgn med sludned-
bør. 

 
Det blæste med storm den 30. og 
med vindstyrke 9 den 13. og 14. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 4 gr. C. 

 December 
 

 Der foreligger kun observationer 
 på Øresund fra den 1.-24. (27.) 
 december. Desuden foreligger der 
 observationer fra fregatten 
 ”Hummeren” på Nyborg rhed fra 
 den 1.-31. december 

 
Vinden var i vest fra den 26. 
november og frem til den 21. 
december. 

 
Det blæste med storm den 2., 9., 
11., og stærk storm den 13. 

 
Der var mange nedbørsdøgn fra den 
2.-10. Nedbøren faldt som regn og 
slud. Der faldt således slud den 5. 
og 6., den 8. og 9., den 14., 18. og 
21. 

Vejret var mildt frem til den 21. 

Den 22. gik vinden i nord, og den 

24. og 25. faldt der sne. 

 
Det var helt usædvanligt mange storme 
fra den 2.-13. 

 
Vejret var mildt i begyndelsen af 
måneden, normalt i midten og 
vinterligt i den sidste tredjedel. 

 
Fregatten ”Hummeren” melder om 
snefald den 5. og 8., dog sammen med 
regn. 

 
Fregatten ”Hummeren” melder 
endvidere om snefald den 28. og 29., 
og om nattefrost den 18. og fra den 
20.-26. samt om dagsfrost den 21., 30. 
og 31. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 1 gr. C. 
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VEJRET i 1741 
 

 

  1741. Temperatur 6,9 gr. C. Koldt år. Kold og langvarig vinter.Meget koldt forår og forsommer. Varmt i juli og 
september. Solrig sommer. Der observeredes nordlys den 11. august. 
 

Januar 
 

 Der foreligger ikke observationer fra 
Øresund. Der foreligger  derimod 
observationer fra fregatten ”Humme-
ren” på Nyborg rhed. 

 
Det var frost og sne fra den 1.-3., 
derefter fulgte et tøfremstød fra den 4.-
8. Den 9. blev det på ny frostvejr med 
sne frem til den 29. Derefter tøvejr den 
30. og 31. 
 
Vinden var i øst og SØ fra den 1.- 4., 
i NØ den 5. og 6., og derpå fra nord-
lige og vestlige retninger fra den 8.-
10. Fra den 11.-13 var vinden i øst, i 
SV fra den 15.-17., så i nord og NØ 
fra den 18.-25, i øst fra den 26.-28. 
og endelig i syd og SV fra den 29.-
31. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 2. og 
3. og den 25.og 26. 

 
Der omtales forekomst af is ved Ny-
borg den 1., 2., 17., 19., 20., 27. og 
30. 

 
Ifølge Linné kom vinteren 1740-41 i 
Skåne, mens træerne endnu stod med 
grønne blade, og i vintrene 1740 og 
1741 gik morbærtræerne i Ystad ud. 
Ligeledes tog piletræerne i Käm-
pinge skade i den stærke vinter 1741. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til - 2 gr. C. 

 Februar 
 

 Der foreligger ikke observationer 
 fra Øresund. Der foreligger derimod 
observationer fra  fregatten ”Humme-
ren” på Nyborg rhed. 

 
Vinden var i vest fra den 1.-6. med 
tøvejr. Fra den 7.-9. gik vinden i nord 
med sne og frost. Den 9. gik vinden 
kortvarigt i øst, fortsat med frost, 
natten til den 11. endog med stærk 
frost. 

 
Den 12. var det på ny vestenvind og 
tøvejr frem til 19. Den 20. kortvarig 
frost, den 21. på ny tøvejr frem til 
den  28. 

 
Det omtales, at isen brød op den 4. 
Den 9. var der stærk drivis, som 
lagde sig ind på Nyborg fjord. På ny 
is fra den 10.-12. Den 13.-14. gik 
isen igen bort og atter den 18.-19. så 
hele Nyborg fjord var isfri. Den 
sidste is omtales den 21. 

 
Vejret var forholdsvis stille måne-
den igennem. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til - 1 gr. C. 

 Marts 
 

 Der foreligger ikke observationer 
 fra Øresund. Der foreligger derimod 
observationer fra fregatten ”Humme-
ren” på Nyborg rhed. 

 
Vinden var i øst med hård frost fra 
den 2.- 6. Derefter vinde fra vest og 
fra den 10. fra nord. Fra den 13. mest 
vinde fra nord og NV. Fra den 26.-31. 
var vinden i øst og SØ, den 27. med 
snebyger. 

 
Måneden var meget nedbørsfattig, 
der faldt kun nedbør den 1. (slud) og 
den 27. (sne). 

 
Det omtales, at Nyborg fjord blev 
tillagt med is den 7. Det nævnes ikke, 
hvornår isen forsvandt igen. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 5., i 
øvrigt ret stille vejr frem til den 28. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 1 gr. C. 

 April 
 

 Der foreligger kun observationer fra 
 fregatten ”Hvide Ørn” ved  Køben-
havn fra den 12.-17. april og fra den 
18.-30. april ved Helsingør. 
 
 Der foreligger endvidere observa-
tioner fra fregatten ”Hummeren” på 

 Maj 
 

 Skydække dag (2,8). Nedbørsdøgn 
 (14). Nordenvind (19 %) og vindstille 
(16 %). 

 
Vinterligt vejr frem til den 10. med 
snebyger den 2. og fra den 7.-9. 

 

 Juni 
 

 Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn 
 (18). Vestenvind (31 %) og norden-
vind (27 %). 

 
Overvejende vinde fra vest og nord 
måneden igennem. 
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Nyborg rhed fra den 1.-11. april. 
 
 

Perioden fra den 22.-30. var helt usæd-
vanligt blæsende, kulminerende med 
storme den 23.-24. og den 27. Det 
blæste endvidere med vindstyrke 9 den 
26. og den 29.-30. Den 22. blæste det 
med vindstyrke 8. 
 
Vinden var i øst fra den 1.-10. med 
snefald den 3. og 4. og frost fra den 
3.- 6., natten til den 4. var det endog 
stærk frost. Fra den 11. gik vinden i 
NV og fra den 14. også i vest. Den 
24. gik vinden i nord og NØ og 
kulde trængte frem på bagsiden af 
stormlavtrykkene med snefald og 
vinter den 29. og 30. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 3 gr. C. 

Der var megen vindstille fra den 
13. og måneden ud. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 8. 

 
Vinden var hovedsagelig i nord frem 
til den 12., derefter i øst til den 20., 
og så igen i nord til den 26. De sidste 
dage i måneden var vinden meget i 
syd. 
 
Der var en nedbørsrig periode, især 
med sne fra den 7.-13. Det var meget 
tørt og med sol fra den 14.- 23., hvor 
temperaturen skønnes at være steget til 
omkring det normale. Et nyt kulde-
fremstød med sludnedbør kom den 26. 
Derefter blev på ny varmt med østen-
vind og tordenvejr. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 7 gr. C. 
 

Nedbørsperioder fra den 6.-24. og 
fra den 27.-30. Det var tordenvejr 
natten til den 1. juli. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 
10. og med vindstyrke 8 den 26. 

 
Den 17. noterede Chr. VI i sin dagbog 
under sit ophold i Dyrehaven ” at der 
var stærk regn, der holdt op om 
eftermiddagen.” 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperaturs til 12 gr. C. 

 Juli 
 

 Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn 
 (16). Vestenvind (20 %) og sønden-
vind (19 %). Mange døgn, hvor der 
forekom vindstille (13 %). 

 
Ingen døgn med blæst, men mange 
døgn, hvor der forekom vindstille. 

 
Der var meget tordenvejr fra den 1.- 
4. Perioden fra den 19.- 31. var 
meget regnrig. 

 
Solen skinnede meget især fra den 
5.-18. Den meget solrige og varme 
periode sluttede med tordenvejr den 
19. 

 
Det skønnes, at perioden fra den 
5.-18. lå langt over 
normaltemperaturen (hedebølge) 
med højtryksvejr. Denne stabile 
periode afløstes af mere 
omskifteligt vejr med mange 
nedbørsdage. 

 
Den 10. noterede Chr.VI i sin dag-
bog, at det var en frygtelig hede og 
den 13. noterede han i sin dagbog 

 August 
 

 Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn 
 (17). Vestenvind (39 %) og NV-vind 
 (18 %). 

 
Der var forholdsvis mange døgn 
med torden 9.-10., fra den 16.-18., 
og den 22. 

 
Der var nedbørsperioder fra den 1.-3., 
fra den 9.-13., fra den 16.-18., og fra 
den 21.-26. 

 
Der var solrige perioder fra den 4.-8., 
og kortvarigt den 14.-15., den 19.-20. 
og endeligt fra den 27.-31. 

 
Det var meget blæsende fra den 21.-
23., hvor det blæste med vindstyrke 
9. 

 
Den 11. observerede fregatten 
”Hvide Ørn” ved Helsingør nordlys i 
hundevagten. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

 September 
 

 Skydække dag (3,4). Nedbørsdøgn 
 (11). Østenvind (26 %) og vestenvind 
(16 %). 

 
Det var ekstremt solrigt fra den 1.- 15., 
derefter meget solfattigt. 

 
Det var kun 1 døgn (den 9.) med ned-
bør fra den 27. august -17. september. 

 
Vinden var konstant i øst fra den 1.-8., 
og igen fra den 12.-18. Fra den 20.-26. 
og den 29. og 30. var vinden i vest. 

 
Der var blæste storm den 20. Det 
blæste med vindstyrke 9 den 4. og med 
vindstyrke 8 den 19. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 
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under sit ophold i Ringsted, at det 
midt på dagen var et ”kortvarigt 
stærkt uvejr” og om aftenen i Vallø, 
at ”heden er ikke mere så stærk”. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 18 gr. C. 

 Oktober 
 

 Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn 
 (16). Østenvind (21 %) og søndenvind 
(19 %). 

 
Måneden var temmelig solfattig, især 
fra den 19.-31. 

 
Vinden var i vest og NV fra den 1.- 
4., derefter kortvarigt i SØ den 6. og 
7., på ny i vest fra den 8.-16., i øst 
fra den 17.-29. og sluttelig i syd. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 2., 
10., 13., 14., 28. og 29. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 9 gr. C. 

 November 
 

 Skydække dag (6,3). Nedbørsdøgn 
 (16). Vestenvind (23 %) og SV-vind 
 (18 %). 

 
Måneden var solfattig. 

 
Det var meget blæsende fra den 23.-
26. Det blæste med stormstyrke den 
24., med vindstyrke 9 den 3., 11., 13. 
og 26. og med vindstyrke 8 den 2., 
23. og 25. 

 
Fra den 1.-11. var vinden hovedsagelig 
i øst og fra den 15.-30. i vest. Der faldt 
sne omkring den 15. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 5 gr. C. 

 December 
 

 Der foreligger kun observationer 
 fra Øresund fra den 1. - 28. 
 december. Observationerne kan 
 dog suppleres med observationer 
 fra Nyborg rhed fra den 29. -31. 
december. 

 
Det var meget stormende og blæsende 
fra den 9.-19. 

 
Det blæste med stormstyrke den 4.- 
5. og den 11.-12. Det blæste med 
vindstyrke 9 fra den 17.-19. 

 
Der synes at være trængt koldt vin-
terligt vejr ned på bagsiden af 
stormlavtrykket den 11.-12., og det var 
stærk frost fra den 16.-19. med isdan-
nelser ved Nyborg. Det blev kortvarigt 
mildere fra den 23.-26., derpå på ny 
koldere. 

 
Vinden var fra den 15. stedse i 
SSØ, bortset fra den 21., og der-
efter i øst. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 0 gr. C. 
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VEJRET i 1742 
 

 

  1742. Temperatur 7,2 gr. C. Koldt år. Kold vinter, koldt forår og forsommer. Varm oktober. Der observeredes 
jordskælv den 3. august. 
 

Januar 
 

 Der foreligger observationer fra Øre-
sund fra fregatten ”Hummeren” til an-
kers på Københavns rhed fra den 16. - 
20. januar.  
 
Der foreligger endvidere observationer 
fra fregatten ”Hummeren” på Nyborg 
rhed og senere under sejl til Køben-
havn fra den 1.-15. januar. 
 
Det var meget blæsende fra den 8.- 11. 
 
Vinden var i øst i hele perioden frem 
til den 20., bortset fra den 13.- 16. 
 
Der omtales frost og streng frost den 
8.-10. Der faldt sne fra den 6.-8. og 
den 11., fra den 13.-17. faldt nedbøren 
i form af regn, derpå atter som sne. 
 
Fra den 8.-14. var Grønsund fuld af 
drivis. Fra den 18.-20. berettes det, at 
der var så megen is ved Kastelspyn-
ten, at mandskabet gik i land på isen, 
og den 19. og 20. måtte man ise fre-
gatten ind i Flåden. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 8. 
og 9., og med vindstyrke 8 den 10. 
og 11. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til - 2 gr. C. 

 Februar 
 

 Der foreligger ikke observationer. 
 
Der var større isdannelser den 20. 
januar, men allerede den 14. marts 
sejlede fregatten ”Hummeren” ud. Det 
tyder på, at vejret har været forholdsvis 
mildt i februar. 
 

Samlet set formodes månedens mid-
deltemperatur at have været 1 gr. C. 
 

 Marts 
 

 Der foreligger observationer fra 
 Øresund fra den 14.-16. marts  
 
Der foreligger endvidere observationer 
fra fregatten ”Hummeren” på Nyborg 
rhed fra den 17, -31.marts. 

 
Der omtales ingen isforekomst, og 
der faldt ingen nedbør fra den 14.- 
31. 
 
Fra den 14.-23. var vinden vestlig, i 
resten af måneden hovedsagelig 
nordlig. 
 
Det var meget stormende fra den 19.-
24. 
 
Det blæste med stærk storm den 19.-
20., og med vindstyrke 9 den 18., 
21., 22., 23. og 29. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 24. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 

 April 
 

 Der foreligger kun observationer fra 
Øresund fra den 9.-30. april. 
 
 
 Der foreligger endvidere observatio-
ner fra fregatten ”Hummeren” på 
Nyborg rhed fra den 1.- 8. april. 

 
Der faldt sne den 2., 8. og 11. Fra den 

 Maj 
 

 Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn 
 (9). NV-vind (25 %) og vestenvind 
 (18 %). 

 
Det var en meget blæsende må-
ned, især fra den 11.-31. Det 
blæste med stormstyrke den 14. og 
med vindstyrke 8 den 25. Der var 

 Juni 
 

 Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn 
 (9). Nordenvind (34 %) og NV-vind 
 (19 %). 

 
Det var en temmelig blæsende må-
ned, især fra den 1.- 9., den 15. og 
16., og fra den 21.-30., kulmine-
rende med storm den 16. 
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17. begyndte nedbøren at falde som 
regn. Fra den 20. faldt der kun nedbør 
1 dag (den 26.). 

 
Det stormede den 2. og 8. Det blæste 
med vindstyrke 9 den 13. og med 
vindstyrke 8 den 15. 

 
Det var solfattigt fra den 13.-27. 
 
Vinden var i vest fra den 9.-16., der-
efter i øst til den 23. og endelig i nord i 
resten af måneden. 

 
Der var stærk frost den 3. og det 
vinterlige vejr synes at have fortsat til 
den 12., derefter lå temperaturen for-
mentlig omkring det normale, med 
sparsomt solskin og nedbør. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 
 

usædvanligt megen vind fra NV. 
 
Temperaturen synes at have været 
jævnt stigende måneden igennem, 
indtil der kom et voldsomt kulde-
angreb fra den 25.-28. med vinde 
fra NV og regn- og haglbyger 4 da-
ge i træk, den 27. faldt der endog 
sne, derefter bedredes vejret, men 
kun lidt. 
 
Der faldt næsten ingen nedbør frem 
til den 25., derefter faldt der nedbør 
hver dag i resten af måneden. 

 
Det var meget solrigt fra den 14.-24. 
og meget solfattigt fra den 1.-11. og 
fra den 25.-31. 

 
Ifølge Chr. VI´s dagbog regnede og 
haglede det stærkt i Kolding den 5. om 
eftermiddagen, og modvind hindrede 
ham den 2. i at sætte over Storebælt fra 
Korsør. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 

 
Der var usædvanlig megen 
norden- og nordvestenvind. 

 
Det synes kun at have været som-
merligt vejr fra den 8.-14. 

 
Denne varme periode sluttede med 
tordenvejr, efterfulgt af storm og på 
ny vinde fra nordlige retninger. 
 
Det var meget solrigt fra den 3.-14. 
og meget solfattigt fra den 24.-30. 

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

 Juli 
 

 Skydække dag (5,7). Nedbørsdøgn 
 (21). Vestenvind (33 %), NV-vind 
 (19 %) og søndenvind (19 %).. 

 
Vinden var helt overvejende i vest 
og NV, samt til dels i syd. Der var 
stort set ingen vind fra østlige 
retninger. 

 
Det var tørt frem til den 7., derefter 
regnede det stort set hver dag i resten 
af måneden. 

 
Temperaturen synes at have været 
faldende måneden igennem. Det var 
kun varmt – lummervarmt indtil den 
8. 

 
Det var meget dårligt sommervejr i 
månedens sidste 3 uger. Det var 
meget overskyet, dog især om natten. 

 
Den lune periode i begyndelsen af 

 August 
 

 Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn 
 (11). Vestenvind (27 %) og 
 nordenvind (26 %). 

 
Vinden var helt overvejende i vest 
og NV, fra den 1.-7., dog i SV. Der 
var stort set ingen vind fra østlige 
retninger. 

 
Det var regnfuldt frem til den 8., der-
efter tørt fra den 10.-24., og på ny 
regnfuldt fra den 25.-29. 

 
Perioden fra den 1.-9. var meget 
solfattig, derefter fulgte en lang 
periode med meget solskin fra den 
10.-19. og derefter vekslende sky-
dække i resten af måneden. 

 
Den varmeste periode var fra den 
10.-19. med solrigt vejr, men kølige 
vinde fra nord og NØ. 

 

 September 
 

 Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn 
 (14). Vestenvind (33 %), NV-vind 
 (15 %) og søndenvind (15 %). 

 
Det stormede den 4.- 5., i resten af 
måneden, bortset fra den 20.-21., 
var der ingen dage med blæst. 

 
Fra den 1.-11. var det tørt og solrigt 
vejr, i resten af måneden, bortset 
fra den 27.-29., var det temmelig 
skyet. 

 
Det var meget regnfuldt fra den 
12.-22., hvor det stort set regnede 
hver dag. Fra den 26.-30. var vinden i 
øst med tørt og solrigt vejr. 

 
Det var varmt vejr i de første 3 
dage, derefter kom stormen, og 
vejret blev køligere. I resten af 
måneden lå temperaturen omkring det 
normale. 
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måneden afsluttedes med et stærkt 
tordenvejr den 8. 
 
Fra den 20.-31. regnede det hver dag, 
undtagen den 24., hvor det var klart 
solskinsvejr. 

 
Det var kun varmt vejr fra den 5.- 8. 
og den 24. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 
 

Temperaturen var i hele måneden tæt 
på det normale. 
 
Ifølge Kjøbenhavnskes Tidende fra 
1769 var der et større jordskælv i 
Salling den 3. kl. 18, mens vejret var 
meget mildt og stille. 

 
Samme jordskælv beretter Chr. VI 
om i sin dagbog. Det mærkedes ved 
Fredensborg mellem kl. 18 og 19. 
Kongen mærkede det dog ikke selv, 
da han på det tidspunkt var på jagt. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

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

 Oktober 
 

 Skydække dag (5,2). Nedbørsdøgn 
 (14). Søndenvind (34 %) og 
 vestenvind (16 %). 

 
Vinden var overvejende i syd helt 
frem til den 22., derefter i vest og 
fra den 27.-31. i SØ og NØ. 

 
Det var regnfuldt og solfattigt fra den 
7.-20., hvor det samtidigt var blæsen-
de. Det var endog meget blæsende fra 
den 11.-19. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 
14., 15., 16., 17. og 19. og med 
vindstyrke 8 den 11. og 12.  
 
Måneden var mild frem til den 26. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 11 gr. C. 

 November 
 

 Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn 
 (19). Søndenvind (30 %), vestenvind 
(14 %) og SV-vind (14 %). 

 
Vinden var i vest fra den 1.-8., derefter 
i syd frem til den 21., og i NØ og øst i 
resten af måneden. 

 
Det var meget mildt vejr fra den 6.- 
21., fra den 25. var det vinterligt 
koldt med frost og lidt sne. 

 
Det stormede den 3.- 4. og igen den 7. 
Det blæste med vindstyrke 9 den 5. og 
med vindstyrke 8 den 6., 10., 12., 13., 
26. og 27. 

 
Stormen den 7. åbnede op for en 
meget lun SSV-lig strømning, og 
lavtrykspassagen den 26.-27. for 
meget kold luft fra øst. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 5 gr. C. 

 December 
 

 Der foreligger kun observationer 
 fra Øresund fra den 1.- 24. december., 
fra den 1.-19. december fra fregatten 
 ”Høyenhald”  og fra den 20.-24 fra 
 fregatten ”Hummeren”.  
 
Endvidere foreligger der observationer 
fra fregatten ”Hummeren” fra den 1.-
19. december på Nyborg rhed og under 
sejlads til København. 

 
Det var tøvejr fra den 1.-3. med 
nedbør i form af regn. Derefter 
blev det formentligt koldere og i 
forbindelse med en mildning fra 
den 8.-10. faldt der sne. 

 
Fra den 11. blev det på ny koldere, 
fregatten ”Hummeren” melder således 
om dagsfrost den 11. Vinden gik i øst, 
og der faldt sne den 13., 17. og 19. 
Fregatten ”Hummeren” observerede 
dog nedbøren den 17. som regn. 

 
Fra den 22.-24. indtrådte på ny 
en mildning. 

 
Da Arago ifølge Speerschneider 
oplyser, at Seinen var frosset til fra 
den 27. december - 10. januar, må det 
have været ganske koldt i slutningen 
af december. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
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deltemperatur til -1 gr. C. 
 
 

 
VEJRET i 1743 

 

 

   1743. Temperatur 8,5 gr. C. Varmt år. Koldt  i januar. Meget varm og hel ekstrem solrig sommer. Tørt i maj. 
Det meget solrige sommervejr varede til medio september. Der observeredes nordlys den 26. marts. 

 
Januar 

 
Der foreligger ikke observationer. 

 
Da Arago ifølge Speerschneider 
oplyser, at Seinen frøs til fra den 
27. december - 10. januar må det 
have været meget koldt i Nordeuro-
pa i begyndelsen af januar. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til - 3 gr. C. 

Februar 
 

Der foreligger ikke observationer. 
 

Speerschneider har ingen oplysnin- 
ger. 

 
Da skibene kommer tidligt ud i for-
året 1743, må det formodes, at det 
har været ganske mildt i februar. 

 
Samlet set formodes månedens mid- 
deltemperatur til 2 gr. C. 

Marts 
 

Der foreligger kun observationer fra 
fregatten ”Christiansøe”, fra den 23. 
-28. marts på Københavns rhed og 
fra den 28.-31. på Helsingør rhed. 

 
Vinden og skydækket var fra 23.-31. 
vekslende og nedbøren faldt i form af 
slud og regn. 

 
Under henvisning til at skibene var 
tidligt ude, må det antages, at marts 
har været ganske mild. 

 
Den 26. observerede fregatten ”Chri-
stiansøe” på Københavns rhed i A-
vagten nordlys. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 3 gr. C. 

April 
 

Der foreligger ikke observationer. 
 

Det må formodes, at måneden tem- 
peraturmæssigt har ligget omkring 
det normale. 

 
Samlet set formodes månedens mid- 
deltemperatur til 6 gr. C. 

 Maj 
 

Der foreligger observationer fra 
 snauen ”Møn”, fra den 4.-20. maj på 
Københavns rhed og fra fregatten 
 Blåhejren” fra den 21.-31. maj 
på Københavns rhed. 

 
Fra den 7.-12. var vinden i øst og 
NØ, derefter i nord og NV frem til 
den 17., hvor vinden kortvarigt gik i 
syd, fra den 19. på ny i nord indtil 
den 27., hvor den gik i vest. 

 
Det var meget solrigt fra den 7.-23. 

 
Mellem den 7. og 24. faldt der kun 
nedbør den 10. 
 
Vinden var svag fra den 10.-18. Den 
27. blæste det med stormstyrke. Den 
4., 21. og 28. blæste det med vind-

Juni 
 

Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn 
(12). Vestenvind (21 %) og norden- 
vind (15 %). 

 
Det var næsten skyfrit vejr fra den 1.-
21. juni med østlige vinde og få 
nedbørsdøgn. Fra den 22. juni 
indtrådte et omslag til vestlige og 
nordlige vinde med regnfuldt, især 
fra den 26. juni, og temmelig 
blæsende vejr. 

 
Den 18. blæste det med vindstyrke 
9. 

 
Ifølge Chr. VI´s dagbogsoptegnel-
ser var det den 17. juni ”ikke særligt 
godt vejr” på Øresund. 
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styrke 8. 
 

Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til 11 gr. C. 

Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 16 gr. C. 

Juli 
 

Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn 
(12). Søndenvind (16 %) og vesten- 
vind (15 %). 

 
Temmeligt normalt vejr fra den 1.-10. 
med en del regn og vind fra forskel-
lige retninger. Fra den 9. juli blev 
vejret meget solrigt indtil den 20., der-
efter mere skyet, men dog stadig 
meget solrigt. 

 
Den 20. og 21. blæste det med vind- 
styrke 8. 

 
Vinden var i hele måneden vekslende 
og ret svag. Den mest stille periode 
var fra den 9.-19. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 18 gr. C. 

August 
 

Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn (8). 
Vestenvind (26 %) og østenvind 
(15 %). 

 
Temperaturen skønnes at have været 
normal frem til den 13., derefter blev 
det varmere, og fra den 18.-30. var 
det meget varmt. 

 
Der var kun få nedbørsdøgn, der lå i 
perioden fra den 1.-13. august, der-
efter fulgte 17 døgn uden nedbør, og 
det var skyfrit både dag og nat fra 
den 18.-29., med svage vinde fra øst 
og megen vindstille fra den 18.-23. 

 
Den 31. slog vejret om med regn og 
vinde fra NV og blæst og køligt vejr. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 8., 9. 
og 13. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 18 gr. C. 

September 
 

Skydække dag (3,4). Nedbørsdøgn (8). 
Vestenvind (42 %) og NV-vind 
(18 %). 

 
Det var meget solrigt fra den 1. til 
den 12. 

 
Der var længere perioder med tørvejr 
fra den 8.-13. og fra den 19.-24. Der 
faldt i det hele taget næsten ingen 
nedbør fra den 19. til den 29. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 5., 
15. og 16. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 14 gr. C. 

Oktober 
 

Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn 
(17). Vestenvind (22 %), nordenvind 
(20 %) og østenvind (20 %). 

 
Der var kun lidt søndenvind. 

 
Fra den 1.-11. var vinden hovedsa-
geligt i vest, derefter i nord fra den 
12.-18., kortvarigt i syd den 19. og 
20. og derefter i øst i resten af måne-
den. 
 
Måneden var meget blæsende. Det 
blæste med stormstyrke den 2., og 
med vindstyrke 9 den 24. Det blæste 
med vindstyrke 8 den 1., 10., 14., 15., 
23. og 25. 

 
Der var mange nedbørsdøgn fra den 
den 10.-16., hvor der også faldt hagl, 

November 
 

Der foreligger observationer fra 
fregatten ”Søridderen” til ankers 
mellem Københavns rhed og 
Dragør fra den 1.-12. november og 
fra snauen ”Færø” fra den 13.-30. 
november. Der mangler enkelte 
observationer for den 12. og 13. 
november. 

 
Det var meget blæsende fra den 
11.-18. og nedbøren faldt som regn, 
dog den 18. som hagl og samme 
dag lynede det. Den 17. blæste det 
med vindstyrke 8. 

 
Den 22. faldt nedbøren som slud. 

 
Der var megen tåge fra den 1.-8., 
hvor vinden især var i syd og SØ. 
Derefter gik vinden i SV frem til den 

December 
 

Skydække dag 5,4, Nedbørsdøgn 
(11).Vestenvind (37 %), NV-vind 
(19 %) og østenvind (19 %). 

 
Det blæste med stormstyrke den 5. og 
29. Det blæste med vindstyrke 8 den 
23. 

 
Vinden var i vest og nordvest fra 
den 1. til den 25., i resten af måne- 
den var vinden i øst. 
 
Der faldt kun lidt nedbør fra den 
11. til den 31., derimod var perioden 
fra den 1.-7. ret regnfuld. Der faldt 
ikke sne eller slud i måneden. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 3 gr. C. 
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og igen fra den 21.-31., hvor nedbø-
ren udelukkende faldt som regn. 

 
Af Hammershus Tingbog fremgår, at 
det ved stranding den 23. var stærk 
østenstorm. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 8 gr. C. 

24. De sidste dage var vinden vek-
slende. 

 
Samlet set skønnes månedens mid- 
deltemperatur til 6 gr. C. 

 
 

 
 

VEJRET i 1744 
 

1744. Temperatur 7,7 gr. C. Solrig sommer. Varmt i november. Megen nedbør i august og september. Store storme 
den 14. og 20. december, hvor odden ved Hvalpsund blev borttaget af havet. 

Januar 
 
Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-7. januar 

 
Frostvejret fra julen fortsatte med 
vinde fra nord og øst. Den 7. gik vin-
den dog i vest. Den 2. kom der lidt 
sne, en yderligere mildning satte ind 
med isslag den 4.  

 
Vinden steg fra næsten stille til storm 
om morgenen den 2. 
 
Det blæste med vindstyrke 10 den 2. 
og vindstyrke 8 den 3.  

 
Resten af måneden formodes at have 
haft temperaturer omkring det nor-
male. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 0 gr. C. 

Februar 
 

Der foreligger ingen observationer. 
 

Speerschneider har ingen oplysnin-
ger. 

 
Måneden formodes at have haft tem-
peraturer omkring det normale. 
 
Samlet set formodes månedens mid-
deltemperatur til 0 gr. C. 

 

Marts 
 

Der foreligger ingen observationer. 
 

Speerschneider har ingen oplysnin-
ger. 

 
Måneden formodes at have haft tem-
peraturer omkring det normale, hvil-
ket kan understøttes af, at skibene 
kom på havet først i april. 
 
Samlet set formodes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 

 

April Maj Juni 
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Der foreligger delvise observationer 
fra den 2.-30.april og fuldstændige 
fra den 11.-30. april 
 
Det synes at have været ganske lunt i 
vejret fra den 17.-27. 
 
Den 13. blæste det med vindstyrke 8. 
 
Antal nedbørsdøgn skønnes at have 
ligget omkring det normale. Der er 
kun observeret nedbør i form af regn. 
 
Det var meget solrigt fra den 14.-29. 
 
Ifølge Chr. VI´s dagbogsoptegnelser 
var det i Hørsholm den 25. april 
”meget skønt og behageligt varmt 
vejr”. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 

 
Skydække dag (3,1). Nedbørsdøgn 
(8). Vestenvind (22 %) og NV-vind 
(17 %). 
 
Der var megen vindstille fra den 1.- 
4. Derefter var der megen vind fra 
østlige retninger indtil den 20., hvor-
efter vinden gik i NV. 
 
Der faldt meget lidt nedbør fra den 
1.-25., derefter var resten af måneden 
regnfuld. 
 
Det var meget solrigt indtil den 25., 
især fra den 10. til den 25. 
 
Det blæste stærk storm den 30., og 
med vindstyrke 9 den 29. og 31. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 
 

 
Skydække dag (3,3).  Nedbørsdøgn 
(11). Vestenvind (30 %) og NV-vind 
(29 %). 
 
Det var meget solrigt fra den 11. -16. 
 
Der var en lang periode næsten uden 
regn fra den 7.-19. 
 
Det var en usædvanlig blæsende juni-
måned (gennemsnitlig vindstyrke på 
3,7). Vinden var næsten udelukkende 
i nord og vest, især var det blæsende 
fra den 25. til den 29.  
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 10., 
13., 25., 26., 28. og 29. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 13 gr. C. 
 

Juli 
 

Skydække dag (4,3). Mange nedbørs-
døgn (20). Vestenvind (16 %) og SØ-
vind (16 %). 

 
De første 10 dage var meget solrige,  
mens resten af måneden var mere 
skyet.  
 
Der var mange nedbørsdage, der var 
jævnt fordelt henover måneden, dog 
var det tørvejr fra den 7.-10., fra den 
19.-21 og fra den 29.-31. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 13. 
 
Der var forholdsvis megen vind fra 
SØ og øst. 
 
Der var tordenvejr den 4., 11., 22. og 
27. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

August 
 

Skydække dag (4,9). Antal nedbørs-
døgn (18). Vestenvind (28 %) og SV-
vind (18 %). 

  
Det var meget overskyet fra den 1. til 
den 9. Det var solrigt fra den 18.- 21. 
 
Det var temmeligt blæsende fra den 
10.  
 
Der var kun lidt østenvind, men der-
imod megen vind fra vest og sydvest. 
 
Det blæste med stormstyrke den 17. 
og igen den 31. Det blæste med vind-
styrke 8 den 10. og 27. 
 
Der faldt megen regn og hagl den 17. 
i forbindelse med det stormende vejr. 
Det var meget regnfuldt fra den 22. 
og måneden ud, og der var en del 
døgn med torden.   
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 

September 
 

Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn 
18. SV-vind (25 %) og søndenvind 
(25 %). 

 
Der faldt nedbør i 16 dage ud af de 
første 20 dage, derefter fulgte en tør 
periode. 
 
Fra den 7. - 20. regnede det hver dag. 
Det meget regnfulde vejr fra den 22. 
august fortsatte således til den 20. 
september, det regnede hver dag fra 
den 22. august til den 3. september. 
Vinden var frem til den 20. i vest og 
SV, derefter gik den mere i syd og 
SØ. 
 
Det var ligeledes meget solfattigt 
frem til den 19., hvorefter vejret blev 
solrigt. 
 
Det blæste med stormstyrke den 11. 
og 13. Det blæste med vindstyrke 9 
den 22. og med vindstyrke 8 den 2. 
og 14. Den 24. var det et stormende 
vejrlig. 
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Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 13 gr. C. 

Oktober 
 

Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn 
(15). SØ-vind (22 %) og østenvind 
(19 %). 

 
Vinden var i SØ og øst fra den 1.-16., 
derefter gik vinden i NØ og den 21. 
igen i SØ. Fra den 22.-29. var vinden 
mest i vest, fra den 30. var den igen i 
øst og SØ. 
 
Det var forholdsvis tørt frem til den 
20., derefter regnfuldt i resten af 
måneden. 
 
Der blev observeret nattefrost den 25. 
og den 26. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 6. 
og den 27. Det blæste med vindstyrke 
8 den 7., 24. og 25. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 8 gr. C. 

 

November 
 

Skydække dag (5,3), Nedbørsdøgn 
(18). SV-vind (33 %) og vestenvind 
(28 %). 

 
Vinden var helt overvejende i SV og 
vest i alt 61 %, der var næsten ingen 
østen- eller nordenvind. 
 
Vinden var i vest og NV alle dage 
undtagen den 1., 6. og 30. 
 
Vejret var i hele måneden frem til den 
29. mildt og regnfuldt. Den 29. og 30. 
blev det koldere. 
 
Det var solrigt fra den 4. - 8. 
 
Det blæste med stormstyrke den 1., 
den 2., og den 14. Det blæste med 
vindstyrke 9 den 13. og med 
vindstyrke 8 den 30. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 7 gr. C. 

December 
 

Skydække dag (5,0), Nedbørsdøgn 
(16). Vestenvind (35 %) og norden-
vind (19 %). 

 
Det var en meget blæsende måned 
med to storme, den 14. stærk storm 
og den 20. storm og stormvind - 
ifølge Berlingske Tidende fra 1768 
”den store storm, hvor odden ved 
Hvalpsund blev borttaget af havet”. 
 
Herudover blæste det med vindstyrke 
9-10 den 29. og 30. og med vindstyr-
ke 9 den 1., 2., 3., 13., 25., 26. og 27. 
Det blæste med vindstyrke 8 den 16., 
17., 19. og den 24. 
 
Tøvejret slog igennem fra den 2. -7., 
derefter fulgte et kortvarigt kulde-
fremstød efterfulgt af isslag den 8. 
 
Det var på ny tøvejr fra den 10. - 19.,  
dog faldt der isslag den 12., og der 
var et kuldefremstød til den 15. 
 
Efter stormen den 20. trængte kulden 
på ny kraftigt frem indtil den 22. med 
snebyger, herefter fulgte på ny tøvejr 
frem til den 28., hvor der fulgte 1 
døgn med sne og derefter tøvejr må-
neden ud. 
 
Kulden forsøgte således gentagne 
gange på bagsiden af dybe lavtryk at 
fortrænge den mildere luft, uden at 
det dog lykkedes. 
 
Chr. VI skriver i sin dagbog om den 
1. december, hvor han rejste fra Kø-
benhavn til Jægerspris ”i dag var det 
et afskyeligt slemt vejr”.  
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 

 
  



 

283 

 

VEJRET i 1745 

 

1745. Temperatur 7,2 gr. C. Koldt år. Kold og lang vinter. Meget solfattig sommer. Tørt og varmt i september og 
varmt i oktober. Der observeredes jordskælv den 7., 12. og 13. februar. Kvægsygen (kvægpesten) nåede den 4. 
oktober til Mørup ved Ringsted. 

Januar 
 
Der foreligger kun observationer fra 
Øresund fra den 1.-18. januar 
 
Der foreligger endvidere observatio-
ner fra fregatten ”Hummeren” under 
sejlads fra Nyborg til København fra 
den 16.-31. januar 

 
Tøvejret med regn og vestlige vinde 
fortsatte indtil den 12., hvor vinden 
gik i nord og øst med snebyger. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 3., 
9., 13., 14 og 30. Den 11. blæste det 
med vindstyrke 9. 
 
Der faldt sne den 18., hvor det satte i 
med stærk frost, der varede måneden 
ud med SØ-vind. Snevejret fortsatte 
den 19. Den 24. var fregatten ”Hum-
meren” helt omgivet af is ved Falster, 
den 25. var der drivis og den 29. lå 
der is på hele fjorden ved Stubbekø-
bing. Den 30. faldt der sne og var 
megen drivis i forbindelse med vest 
og VNV-lig blæst. 

 
Arago oplyser ifølge Speerschneider, 
at Italien havde en hård og lang vin-
ter. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til - 2 gr. C. 

 

Februar 
 

Der foreligger ikke observationer fra 
Øresund. 

 
Til gengæld foreligger der observa-
tioner fra fregatten ”Hummeren” 
under sejlads fra Nyborg til Køben-
havn. 

 
Kulden fortsatte den første uge af 
februar med streng frost og snefald 
de første 4 dage. Den 3.- 4. stormede 
det og mildere luft trængte frem på 
bagsiden af lavtrykket. Den 8. faldt 
der isslag og regn og vinden gik fra 
SØ til syd og SV. 
 
De vestlige vinde fortsatte frem til 
den 24., hvor vinden gik i NØ. Det 
var streng frost fra den 13.-16. og 
igen fra den 18. og måneden ud. 
 
Under den kortvarige mildning den 
17. faldt der regn. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 fra den 
15.-20. 
 
Fra den 10.-12., den 16., den 19. og 
den 28. faldt der sne. 
 
Der var isproblemer i hele måneden 
og den 6., 13., 17., 24. og 25. kørte 
man med slæde over isen ud til fre-
gatten. Under mildningen fra den 8.-
12. meldtes der om drivis. 
 
Den 5. var det kraftigt tøvejr (Lux-
dorph). 

 
Den 19. var der stærkt snefald på 
Midtsjælland (Luxdorph). 

Marts 
 

Der foreligger ikke observationer fra 
Øresund. 

 
Til gengæld foreligger der observa-
tioner fra fregatten ”Hummeren” 
under sejlads fra Nyborg til Køben-
havn. 
 
Det var stærk frost fra den 1.- 4. På 
bagsiden af stormlavtrykket den 5. 
trængte der på ny stærk kulde ned fra 
den 6.-9. Derefter kom en mildning 
med snefald fra den 10.-12. og der-
efter vekslen mellem frost og tø fra 
den 13.-16. 
 
Den 17. slog vejret om til tø med 
regn og tåge. Den 22. gik vinden i 
NØ med stærk frost.  
 
Den 25. blæste det storm fra SØ med 
snefald, som slog over i regn. Tøvej-
ret slog endeligt igennem og i resten 
af måneden var det stærkt tøvejr med 
regn og tåge. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 
11. og 12. Den 28. blæste en SSV-
storm.  
 
Der var isproblemer i hele måneden. 
Den 3., 11., 13., 17. og 18. kørtes der 
på isen ud til fregatten. Den 20.blev 
der iset ind til Stubbekøbing. Den 30. 
og 31. meldes der om stærk drivis. 
Den 31. var der så opskudt drivis i 
Grønsund, at det lignede isbjerge. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -2 gr. C. 
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Den 7. kl. 9 var der stærkt jordskælv i 
Salling, vejret var mildt og stille. 
Jordskælvet var ved Kristianssand og 
mærkedes i København. Ved Thy-
holm skred nogle bakker ned på 
stranden og muren over koret i 
Søndbjerg kirke revnede. Luxdorph 
omtaler også jordskælv den 12. i 
Søllerød og den 13. i Viborg. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til -3 gr. C. 

April 
 

Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn 
(15). Vestenvind (24 %) og østenvind 
(19 %). 

 
Det var meget blæsende fra den 12.- 
18., hvor det blæste storm den 13., 
15. og 18. Der var endvidere storm 
den 2. Måneden havde således ikke 
mindre end 4 dage med storm. 

 
Den 16. og 17. blæste det med vind-
styrke 9. Den 26. blæste det med 
vindstyrke 8. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 5 gr. C. 

 

 Maj 
 

Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn 
(9). Nordenvind (14 %), søndenvind 
(14 %), SØ-vind (14 %), og østen-
vind (14 %). 

 
Det var stort set tørvejr i hele måne-
den, bortset fra en nedbørsperiode fra 
den 27.-31. 

 
På grund af megen norden- og øs-
tenvind fra den 1.-16. skønnes tempe-
raturen at have ligget noget under det 
normale. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 

 

Juni 
 
Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn 
(15). Søndenvind (23 %) og vindstille 
(22 %). 

 
Måneden var forholdsvis tør frem til 
den 14. Derefter fulgte en regnfuld 
periode frem til den 27. 

 
I perioden fra den 5.-14. var der 
usædvanligt mange observationer 
med vindstille. 

 
Fra den 22.-27. var det blæsende, 
bl.a. blæste det den 24. med vind-
styrke 8. 

 
Der var megen tordenluft fra den 6.-
19. med svage vinde fra syd. Perio-
den fra den 22.-27. var på ny karak-
teriseret af søndenvind, men med 
blæst. 

 
Ifølge Luxdorphs dagbog for den 23. 
regnede det uafbudt i 3 dage på Mø-
rup ved Ringsted. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

Juli 
 

Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn 
(15). Vestenvind (37 %) og norden-
vind (15 %). 

 

August 
 

Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn 
(16). Vestenvind (21 %) og NV-vind 
(17 %). 

  
De første 19 døgn var sommerlige, 
mens de sidste 12 døgn var kølige. 

September 
 

Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn 
(8) . SØ-vind (23 %), vestenvind  
(16 %) og søndenvind (16 %). 

 
Der faldt ingen nedbør fra den 20.-30. 
Der var en nedbørsperiode fra den 3.-
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Vejret var regnfuldt fra den 3.-18., 
derefter var det tørt i resten af måne-
den. 
 
De første 5 dage var det stille vejr, 
derefter blæste det pludselig op nat-
ten til den 6. med vindstyrke 9 en 
kort overgang og vindskift fra SØ til 
SV. Vinden var derefter i vest og NV 
helt frem til den 30., hvor vinden gik 
i øst. 

 
Vind- og vejromslaget den 6. blev 
indvarslet af tordenvejr den 3.-4. 

 
Det var temmelig blæsende fra den 
6.-20. 

 
Det skønnes, at vejret var varmt frem 
til den 5., derefter var det køligt frem 
til den 20. I resten af måneden 
skønnes temperaturen at have ligget 
omkring det normale. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

De første 12 dage havde en del sol-
skin, i resten af måneden var der kun 
lidt sol, og fra den 18. -30. var det 
regnfuldt. 

 
Vejret var overskyet med svage vinde 
fra øst fra den 13.-18. Denne periode, 
som synes at have været lummer-
varm, afsluttedes af tordenvejr fra 
den 18.-20. Derefter gik vinden i vest 
og det blev blæsende. Den 27. -28. 
blæste det med vindstyrke 8. 

 
Temperaturen skønnes i de første 19 
dage at have ligget over det normale, 
mens temperaturen i de sidste 12 
dage skønnes at have ligget en del 
under det normale. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

8., derudover faldt der stort set ikke 
nedbør. 

 
Det var forholdsvis stille vejr i hele 
måneden, dog blæste det den 19. med 
vindstyrke 8. 

 
Det var meget solrigt fra den 9. og i 
resten af måneden. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 
 

Oktober 
 

Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn 
(11). Søndenvind (34 %) og vesten-
vind (17 %). 

 
Det var NØ-vind fra den 2.-6., der-
efter nordenvind. Fra den 10. og i 
resten af måneden dominerede søn-
denvinden. 

 
Der var forholdsvis megen stille vind 
i måneden, især fra den 1.-10. 

 
Der faldt ingen nedbør fra den 1.-10., 
der faldt således ingen nedbør i perio-
den fra den 20. september - 10. 
oktober. 

 
Ifølge Luxdorphs dagbog nåede 
kvægsygen (kvægpesten) den 4. til 
Mørup gods ved Ringsted. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 11 gr. C. 

November 
 

Skydække dag (7,0). Nedbørsdøgn 
(21). Østenvind (29 %) og vestenvind 
(23 %). 

 
Måneden startede med søndenvind, 
men den 2. gik vinden i øst, og den 
var derefter konstant i øst og SØ ind-
til den 16., hvor den kortvarigt gik i 
NØ. Fra den 18. til den 30. var vin-
den i vest, bortset fra et kuldefrem-
stød den 25. Den 29. og 30. kom et 
nyt kuldefremstød med snebyger. 
 
I forbindelse med den megen vind 
fra øst og SØ faldt der regn, hver dag 
fra den 1. til den 11. Der faldt således 
regn hver dag fra den 28. okt. til den 
11. november. Derefter fulgte en tør 
periode, men fra den 19. og måneden 
ud, faldt der på ny nedbør næsten 
hver dag, mest som regn, men den 
24. som hagl, den 25. som slud, og 
den 29. og 30. som sne. 

December 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1,-28.december 
 
Vinden var i øst fra den 3.-7., derefter 
i syd fra den 8.-12., fra den 13. i NØ 
og øst. Den 27. gik vinden i syd og 
vest. 
 
Der faldt nedbør fra den 1.-13. mest 
som regn, men også i form af sne. 
Den 12. faldt der sne og den 13. regn. 
Fra den 14.-27. faldt der ingen ned-
bør, den 28. faldt der regn. 
 
Det var meget overskyet indtil den 
20., derefter meget solrigt frem til 
den 25., og derpå på ny meget over-
skyet. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 1 gr. C. 

 



 

286 

 

  
Måneden var meget solfattigt frem til 
den 23. kun afbrudt af ”dejligt sol-
skin” og ”varmt solskin” den 11. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 7. 
og 8. og med vindstyrke 8 den 5., 13. 
og 14. 
 
Ifølge Luxdorphs dagbog nåede 
kvægsygen den 6. til selve Mørup. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

 
 

VEJRET i 1746 
 
 
1746. Temperatur 7,3 gr. C. Langvarig vinter. Kold og meget solfattig sommer. Varm oktober og kold november. 
Varm december med megen vestenvind. Meget tør maj måned. Rekordagtig nedbør for sommerhalvåret (1. maj -
31. oktober) og nedbørsrekord for en måned i august, hvor der faldt regn i 29 af månedens dage og var mange 
døgn med torden. 
 

Januar 
 

Der foreligger ikke observationer. 
 
Arago oplyser, ifølge Speerschneider, 
at vinteren var meget hård i russisk 
Asien. 
 
Under henvisning til at skibene kom 
meget sent ud på Øresund formodes 
vinteren at have varet ved ret længe. 
 
Samlet set formodes månedens mid-
deltemperatur til -1 gr. C. 

Februar 
 

Der foreligger ikke observationer. 
 

Samlet set formodes månedens mid-
deltemperatur til -1 gr. C. 

 

Marts 
 

Der foreligger ikke observationer. 
 

Samlet set formodes månedens mid-
deltemperatur til -1 gr. C. 

 

April 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 21.-30. april 
 
De sidste 10 dage af måneden skøn-
nes at have været temmelig kolde, 
bl.a. faldt der slud den 25. og sne den 
26. og 27. Vinden var fra den 25.-30. 
overvejende i øst og SØ. 

  

Maj 
 

Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn 
(4). Østenvind (20 %) og søndenvind 
(16 %). 

 
Der faldt nedbør fra den 2.- 4., der-
efter faldt der ikke nedbør før den 9. 
juni, altså i 5 uger, bortset fra lidt fin-
regn den 12. 

 

Juni 
 

Skydække dag (5,4), Nedbørsdøgn 
(12). Søndenvind (23 %) og vesten-
vind (19 %). 

 
De første 8 dage var solrige og uden 
nedbør. Fra den 3.- 8. var det meget 
stille vejr, denne periode afsluttedes 
af tordenvejr den 9. 
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Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

 

Fra den 1.-7. var vinden i øst og SØ. 
Fra den 11.-18. var vinden i NV. Fra 
den 19.-22. i øst og fra den 23.-26. i 
NØ. 

 
Fra den 1.- 4. var der kun lidt solskin, 
derefter kom der gradvis mere sol, 
især var det meget solrigt fra den 23.-
31. 

 
Sidst på måneden og i begyndelsen af 
juni var der tørke. Der faldt slet ingen 
nedbør fra den 13/5- 9/6. 

 
Temperaturen skønnes i begyndelsen 
af måneden at have ligget under det 
normale, fra den 7. skønnes tempera-
turen at have ligget på det normale og 
lidt over. Fra den 22. skønnes tempe-
raturen at have ligget meget over det 
normale. 

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

Fra den 13.-19. fulgte en regnrig pe-
riode med regn hver dag. Fra den 21. 
og måneden ud var vinden i NV og 
solen skinnede kun lidt, men vejret 
holdt stort set tørt.  

 
Vejret skønnes at have været varmt 
og tørt frem til den 13. Resten af må-
neden var mere regnfuld og kølig. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 

 

Juli 
 

Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn 
(19). Vestenvind (24 %) og NV-vind 
(22 %).  

 
Det var en måned med vekslende 
vejr, hvor sommeren ikke rigtigt brød 
igennem på noget tidspunkt.  

 
Der var usædvanligt mange blæst-
døgn, især fra den 7.-11., fra den 17.-
19., og fra den 21.-25. Den 9. blæste 
det med vindstyrke 8. 

 
I hele måneden skønnes temperaturen 
at have ligget under det normale.  

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 

August 
 

Skydække dag (6,9). Nedbørsdøgn 
(29). Vestenvind (47 %) og SV-vind 
(25 %). 

 
Det regnede i 29 af månedens 31 
døgn. Der faldt regn hvert døgn fra 
den 1. til den 25., altså i 25 døgn i 
træk. Kun den 26. og 27. holdt det 
tørvejr. Kun den 26. var en solskins-
dag.  

 
Det var usædvanligt meget blæsende 
(vindstyrke 4,0 i gennemsnit), især 
var det meget blæsende den 23., hvor 
det blæste vindstyrke 9. Den 9. blæ-
ste det med vindstyrke 8. Det var især 
blæsende i perioden fra den 21.-26. 

 
Der var usædvanligt mange døgn 
med torden. Tordenen faldt i peri-
oderne fra den 4.-6., den 11. og 12., 
og fra den 16.-19. 
 
I hele måneden skønnes temperaturen 
at have ligget under det normale.  

September 
 

Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn 
(23). Vestenvind (31 %), SV-vind  
(19 %) og søndenvind (19 %). 

 
Der var megen vind fra vest, vind fra 
vest, SV og syd udgjorde således hele 
69 %. 

 
Det var tørvejr fra den 1.-5., derefter 
regnede det stort set hver dag i resten 
af måneden. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 9., 
10., 16., og 23. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C. 
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Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 

Oktober 
 

Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn 
(16). Vestenvind (22 %) og sønden-
vind (22 %). 

 
Vestenvinden var meget domineren-
de, således udgjorde vinde fra vest, 
SV og syd hele 61 %. 

 
For første gang siden i maj-måned 
var der meget solskin. 

 
Natten til den 16. var der stærk lyn-
ild. 

 
Det stormede den 11. og 13. Det blæ-
ste med vindstyrke 8 den 30. og 31. 

 
Samlet set skønnes månedens 
middeltemperatur til 11 gr. C. 

November 
 

Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn 
(9). Østenvind (29 %) og NV-vind 
(13 %). 

 
Der var få nedbørsdøgn.  

 
Det var en meget stille måned, hvor 
højeste vindstyrke var vindstyrke 6. 

 
Der var megen østenvind og vinter-
ligt vejr fra den 19.-28. Bl.a med 
snebyger den 21. Fra den 29. brød 
vestenvinden igennem, der faldt dog 
sne den 30. i SV-vind. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 3 gr. C. 

 

December 
 

Skydække dag (7,1). Nedbørsdøgn 
(21).Vestenvind (35 %) og sønden-
vind (28 %). 

 
Der var helt usædvanligt megen 
vestenvind, således udgjorde vind fra 
vest, SV og syd 88 %. 

 
Det stormede den 26. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 3., 
20. og 25. 

 
Den 3. faldt der sne i SØ-vind. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

 

 
 

VEJRET i 1747 
 
 
1747. Temperatur 7,7 gr. C. Koldt i marts og april. Solfattig sommer. Der faldt nedbør i 27 døgn i november og 
21 døgn i december. 
 
 

Januar 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-7. januar 

 
Tøvejret i december 1746 fortsatte 
ind i januar 1747, men den 4. slog det 
om til frost. 
 
Speerschneider har ingen oplysnin-
ger. 

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

Februar 
 

Der foreligger ingen observationer 
 

Speerschneider har ingen oplysnin-
ger. 
 
Det formodes at have været mildt 
vejr. 

 
Samlet set formodes månedens mid-
deltemperatur til 2 gr. C. 

 
 

Marts 
 

Der foreligger ingen observationer. 
 

Speerschneider har ingen oplysnin-
ger. 

 
Under henvisning til at skibene kom 
forholdsvis sent ud på Øresund for-
modes der at være kommet vinter i 
marts måned. 

 
Samlet set formodes månedens mid-
deltemperatur til -1 gr. C. 

April 
 

Maj 
 

Juni 
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Der foreligger kun observationer fra 
den 12.-30. april 

 
Vejret var vinterligt med slud- og 
snebyger fra den 19.-23., derefter 
blev det tøvejr. 

 
Der faldt nedbør hver dag fra den 
19.-25. 
 
Til gengæld var det tørvejr fra den 
12.-18. og fra den 26.-30. 

 
Der var meget solskin fra den 26.-30. 

 
Den 21. blæste det med vindstyrke 8. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn 
(9). Østenvind (17 %), nordenvind 
(15 %), vestenvind (15 %) og vind-
stille (15 %). 

 
Det var stort set tørvejr fra den 1.-8., 
fra den 12.-20. og fra den 25.-31. 

 
Den 10. og 11. faldt der sne. 

 
Det var meget solrigt fra den 25.-30. 
 
Temperaturen skønnes i de første 3 
uger at have ligget noget under det 
normale. Fra den 25. skønnes tempe-
raturen at have ligget en del over det 
normale. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 

Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn 
(9). Vestenvind (18 %) og 
søndenvind (16 %). 

 
Der var ikke megen sol på noget tids-
punkt i måneden. Da vinden var svag 
indtil den 20. og der næsten kun faldt 
regn i forbindelse med tordenvejr, må 
luften have forekommet lummer, 
under tiden lummervarm (lavtryk).   

 
Der synes kun at have været få 
frontpassager. 

 
Fra den 21. friskede vinden op fra 
vestlige retninger fra den 21.-24. og 
den 29.-30. og fra østlige fra den 25.-
28. 

 
Temperaturen skønnes igennem hele 
måneden, bortset fra enkelte varmere 
perioder den 1. og 2., fra den11.-13. 
og fra den 25.-28 for det meste at 
have ligget lidt under det normale.  

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 

Juli 
 

Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn 
(21). Vestenvind (28 %) og NV-vind 
(19 %). 

 
Der var en helt usædvanlig lang pe-
riode med nedbør hvert døgn fra den 
30. juni - 17. juli, altså 18 døgn i 
træk. 

 
Måneden kan i øvrigt opdeles i fire 
perioder. En meget regnrig periode 
fra den 1. til den 8., solfattig og blæ-
sende med vinde fra SV og VNV. 
Den 7. blæste det med vindstyrke 8.  

 
Fra den 9. til den 17., hvor det fortsat 
var meget regnfuld, men med mere 
sol og mindre blæsende med SV-
vind.  

 
Fra den 18. til den 22., hvor vejret 
bedredes med især NV-vind.  

August 
 

Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn 
(11). Vestenvind (38 %) og NV-vind 
(20 %) 

 
Måneden var tør, bortset fra en regn-
periode fra den 12. til den 18.  

 
Det var en blæsende måned, især 
blæste det fra den 14. til den 16. med 
vindstyrke 8. Det blæste endvidere 
med vindstyrke 8 den 5. og den 9.  

 
Vejret var sommerligt fra den 18.- 
24. med vinde fra nordlige retninger. 

 
De første 17 dage skønnes tempera-
turen at have ligget omkring det nor-
male, derefter fulgte en sommerlig 
periode på en uges tid, hvorefter vej-
ret blev køligere.  

 

September 
 

Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn 
(16). Søndenvind (26 %) og vesten-
vind (18 %) og SV-vind (18 %). 

 
Den 27. blæste det med vindstyrke 9. 

 
Det var tørvejr fra den 1.- 8. 

 
Det lynede stærkt natten mellem den 
17. og 18. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 13 gr. C. 



 

290 

 

 
I resten af måneden var det mere 
sommerligt, især var det tørt og sol-
rigt vejr fra den 27. med svage vinde 
fra østlige og nordlige retninger.  

 
Vejrskiftene indvarsledes af torden-
vejr den 9. og den 17. og af vindstille 
den 18. og den 23. 

 
I de første 3 uger skønnes tempera-
turen at have ligget under det nor-
male. I den sidste uge skønnes den at 
have ligget omkring det normale. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 15 gr. C. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 16 gr. C. 

Oktober 
 

Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn 
(15). Vestenvind (29 %) og sønden-
vind (18 %). 

 
Fra den 14.-19. var det meget stor-
mende. 

 
Det stormede den 14., 18. og 19. Den 
16. blæste det med vindstyrke 8 og 
den 17. med vindstyrke 9. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 10 gr. C. 

November 
 

Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn 
(27). Vestenvind (28 %) og NV-vind 
(20 %). 

 
Der var helt usædvanligt mange ned-
børsdøgn 27 døgn ud af månedens 30 
døgn. 

 
Det blæste storm den 30. Det blæste 
med vindstyrke 8 den 4., 14., 28. og 
29. Det blæste med vindstyrke 9 den 
12. 

 
Det var vinterligt med snebyger og 
NØ-vind fra den 5.-7., og den 15. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 6 gr. C. 

 December 
 

Skydække dag (6,7). Nedbørsdøgn 
(21). Søndenvind (27 %) og vesten-
vind (20 %). 

 
Der var mange nedbørsdøgn (21), 
heraf med sne den 6., 9. og fra den 
10.-13. 

 
Det tordnede natten mellem den 2. og 
3. 

 
Det stormede den 2. og 3., og den 12. 
og 13. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 1. 
og 21. og med vindstyrke 9 den 7., 8.,  
11. og 15. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 3 gr. C. 

 
 

VEJRET i 1748 
 
1748. Temperatur 8,2 gr. C. Varmt år. Langvarig vinter. Meget varm og solrig sommer. Våd forsommer, meget 
tørt i juli og meget regnfuldt i august. December var varm og først regnfuld derefter stormende. 
 

Januar 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 1.-5. januar. 

Februar 
 
Der foreligger ikke observationer. 

 

Marts 
 

Der foreligger ikke observationer. 
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Tøvejret i december måned skønnes 
at være fortsat med finregn fra den 
1.-3. 

 
Vinden var stille, senere fra SØ og til 
sidst fra øst. 

 
Det var helt overskyet fra den 1.-5. 
 
Speerschneider har ingen oplysnin-
ger. 

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

Da skibene kommer meget sent ud på 
Øresund formodes det at have været 
vinterligt i februar og marts. 

 
Samlet set formodes månedens mid-
deltemperatur til -1 gr. C. 

Samlet set formodes månedens mid-
deltemperatur til -1 gr. C. 

April 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 23.-30. april. 

 
Vejret skønnes at have været ret koldt 
med snebyger den 23. og 28. 

 
Vindene var fra SØ og NV. Det var 
solrigt med svage vinde. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

Maj 
 

Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn 
(12). Søndenvind (28 %) og vesten-
vind (17 %). 

 
Måneden vekslede mellem nedbørs- 
og tørvejrsperioder. Den længste ned-
børsperiode var fra den 8.-14. 

 
Det var meget solrigt fra den 26.-31. 
med svage vinde fra østlige retninger. 
Denne periode afsluttedes med tor-
denvejr den 31. 

 
Det skønnes, at temperaturen var 
jævnt stigende frem til den 26., hvor 
det blev varmt sommervejr, som fort-
satte ind i juni måned. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 12 gr. C. 

Juni 
 
Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn 
(7).  Nordenvind (20 %), vestenvind 
(18 %) og østenvind (18 %). 

 
Fra den 1- 4. var der tordenvejr og 
nedbør, derefter tørvejr frem til den 
16., bortset fra nogen nedbør den 11. 
Der faldt megen nedbør i perioden fra 
den 16.-20. Fra den 21. og måneden 
ud var det tørt vejr. 

 
Det skønnes, at det var meget varmt 
fra den 1.-10. og fra den 21.-30. Det 
skønnes, at det var køligt fra den 16.-
20. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 17 gr. C. 

Juli 
 

Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn 
(8). Vestenvind (21 %) og NV-vind 
16 %. 

 
Der var en lang periode uden nedbør 
fra den 1.-13. Den faldt således ingen 
nedbør fra den 21. juni til den 13. ju-
li. Der må således have været en tør-
keperiode på 3 uger. 

 
Fra den 2.-14. var der meget solskin 
og svage vinde fra forskellige retnin-

August 
 

Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn 
(12). Østenvind (17 %) og NV-vind 
(14 %). 

 
Der var vekslende svage vinde, dog 
især fra øst og nord. Muligvis meget 
varme perioder, der afsluttedes af 
stærke tordenvejr den 4., den 11., og 
den 29., hvor tordenvejret den 4. var 
meget kraftigt. 

 

September 
 
Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn 
10. Vestenvind (19 %) og østenvind 
(18 %). 
 
Det var meget blæsende fra den 16.-
21. Den 20. blæste det med vindstyr-
ke 8. 
 
Vinden var i øst fra den 12.-23. 
 
Det var meget solrigt fra den 1.-11. 
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ger, fra den 8.-14. var det især østen-
vind.  

 
Den 16. blæste det med vindstyrke 8. 
Fra 21. blev det mere fugtigt og fra 
den 21.-28. var det normalt sommer-
vejr.  

 
Vejrskiftene indvarsledes af torden-
vejr den 14. og 26., og af vindstille 
den 9.,14.,19. og 27. 

 
Det skønnes, at temperaturen i de 
første to uger lå langt over det nor-
male (højtryksvejr), derefter blev 
vejret gradvis køligere og den sidste 
uge var det normalt sommervejr.  
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 18 gr. C. 

Det skønnes, at temperaturen lå væ-
sentligt over det normale i hele måne-
den. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 18 gr. C. 

Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 14 gr. C. 
 

Oktober  
 

Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn 
(16). Vestenvind (27 %) og NV-vind 
(18 %). 

 
Det var meget regnfuldt fra den 21.-
31., hvor der faldt nedbør hver dag 
undtagen den 29. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 14. 
og 17. 

 
Fra den 23. blev østenvinden domine-
rende, indtil da havde vestenvinden 
været den dominerende vind. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 9 gr. C. 

November 
 

Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn 
(16). Østenvind (24 %) og NV-vind 
(15 %). 

 
Det var blæsende fra den 2.-7., især 
den 3., hvor det blæste med vindstyr-
ke 8. Ligeledes fra den 11.-14, især 
den 12., hvor det blæste med vind-
styrke 8. 
 
Det var regnfuldt fra den 8.-22. 
 
Vinden var uafbrudt i øst fra den 1.- 
12, fra den 25. var vinden i vest. 
 
Der blev observeret frost fra den 18.-
25., den 20. og 21. endda stærk frost. 
Den 19. og 21. faldt nedbøren som 
slud. 
 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 

 December 
 

Skydække dag (6,0). Nedbørsdøgn 
(21).Vestenvind (31 %) og sønden-
vind (21 %). 

 
Der faldt nedbør i 14 af månedens 
første 18 dage. 

 
Det var tøvejr, bortset fra den 4.-6., 
hvor der blev observeret frost. 

 
Den 3. blæste det med vindstyrke 8. 

 
Vinden var konstant i vest, bortset fra 
den 5. og 6., hvor vinden var i øst. 

 
Der faldt sne den 6., og igen den 22., 
men allerede om natten til 23. faldt 
nedbøren på ny som regn. 

 
Det var meget stormende fra den 20.-
28. Således blæste det med stormstyr-
ke den 20. og 21. og igen den 23.og 
24. (om eftermiddagen og aftenen). 
Den 25., 27. og 28. blæste det med 
vindstyrke 8. 

 
Samlet set skønnes månedens mid-
deltemperatur til 4 gr. C. 
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VEJRET i 1749 
 
1749. Temperatur 8,1 gr. C. Megen vindstille i maj. Regnfuldt i juni og august. December var varm og stormende. 
 
 

Januar 
 
Der foreligger kun observationer fra 
1.-14.januar. 

 
Tøvejret i december 1748 fortsatte 
frem til den 5. Derefter gik vinden i 
øst med vintervejr og snefald den 8. 
og 13. Den 13. og 14. slog vejret om 
til tø med vinde fra SV. 

 
Det stormede den 5. 

 
Den 6., 7., 13. og 14. blæste det med 
vindstyrke 8. 
 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 1 gr. C. 

Februar 
 

Der foreligger ikke observationer. 
 

Speerschneider oplyser, at der mu-
ligvis har været isforekomst i første 
halvdel af februar. 
 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på -1 gr. C. 

 
 

Marts 
 
Der foreligger ikke observationer. 
 
Under henvisning til at skibene er ude 
på Øresund i begyndelsen af april, må 
det formodes at have været relativt 
mildt i marts. 
 
Samlet set formodes middeltempera-
turen at have ligget på 2 gr. C. 

 
 

April 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 5.-30. april. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 27. 
og 28. 

 
Der faldt ingen nedbør fra den 5.- 15. 

 
Der faldt regn fra den 16.-18, herun-
der med torden den 17. 

 
Der faldt sne den 24. og 25., men 
allerede den 25. gik nedbøren over i 
regn. Der faldt derefter regn til 28. 

 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 5 gr. C. 

 
 

Maj 
 

Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn 
(9). Vindstille (21 %) og nordenvind 
(18 %). 

 
Det var regnfuldt fra den 13.-19., 
bl.a. med tordenvejr den 17. og 18. I 
resten af måneden var det stort set 
tørvejr, især fra den 23.-31. 

 
Natten til den 18. stormede det. Det 
blæste med vindstyrke 8 den 6. 

 
Der var helt usædvanligt mange 
døgn, hvor der blev observeret vind-
stille (21 døgn). 

 
Temperaturen skønnes generelt at 
have ligget over det normale. 

 

Juni 
 

Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn 
(20). Søndenvind (25 %) og vesten-
vind (14 %). 

 
Det var tørvejr i de første 4 dage, 
derefter fulgte mange regndøgn i 
resten af måneden, afbrudt af en kort 
varm periode fra den 18.-20. Især var 
der kun lidt solskin fra den 21. 

 
Der var megen torden fra den 5.-10. 

 
Bortset fra perioden fra den 18.-20., 
skønnes temperaturen at have ligget 
under det normale. 

 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 13 gr. C. 

 
 



 

294 

 

Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 12 gr. C. 

Juli 
 

Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn 
(15). Vestenvind (22 %) og NV-vind 
(20 %). 

 
Vejret var omskifteligt.  

 
De første 11 dage var solfattige og 
regnfulde med vestenvinde. Derefter 
fulgte en kort sommerlig periode fra 
den 12.-15., efterfulgt af tordenvejr 
den 16. og regnfuldt vejr til den 18.  

 
Derefter fulgte atter en sommerlig 
periode fra den 19.-23. og derefter 
var det mere regnfuldt måneden ud 
med vinde fra sydlige og vestlige 
retninger. 
 
Den 31. blæste det med vindstyrke 8. 

 
Temperaturen skønnes at have ligget 
under det normale frem til 11., der-
efter skønnes at have fulgt en varm 
periode frem til den 15. Derefter var 
vejret køligt frem til den 20. I resten 
af måneden skønnes temperaturen at 
have ligget omkring det normale. 

 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 16 gr. C. 

August 
 

Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn 
(14). Vestenvind (24 %), søndenvind 
(19 %) og østenvind (19 %). 

 
Vejret var omskifteligt frem til den 6. 
Derefter fulgte en solrig periode med 
østenvind frem til den 12., dog var 
vejret fra den 10.-12. meget blæsen-
de, især den 12., hvor det blæste med 
vindstyrke 9. 

 
Fra den 13.-21. var der kun lidt sol-
skin og mange regndøgn, herunder 
med torden den 19.-21. 

 
Derefter fulgte en periode med om-
skifteligt og lummert vejr frem til den 
27., hvorefter vejret i resten af måne-
den blev mere solrigt og tørt, men 
med vinde fra vest. 
 
Temperaturen skønnes at have ligget 
lidt over det normale, bortset fra pe-
rioden fra den 10.-18., hvor den 
skønnes at have ligget noget under 
det normale. 
 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 16 gr. C. 
 

September 
 

Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn 
(13). Østenvind (22 %) og sønden-
vind (21 %). 

 
Den 12. blæste det med vindstyrke 8. 
Den 15. blæste det med vindstyrke 9. 

 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 13 gr. C. 

 
 

 Oktober 
 

Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn 
(14). Vestenvind (22 %) og NV-vind 
(19 %). 

 
Det stormede den 17. Den 11., 18., 
19., og 20. blæste det med vindstyrke 
8. 

 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 10 gr. C. 

 
 

November 
 

Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn 
(13). Søndenvind (18 %) og østen-
vind (17 %). 
 
Nedbøren faldt hovedsagelig fra den 
9.-20. Al nedbør i måneden faldt som 
regn. 
 
Vinden kom fra skiftende retninger. 
 
Det stormede den 30. Den 28. blæste 
det med vindstyrke 8. 
 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 6 gr. C. 

December 
 

Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn 
(22). Nordenvind (21 %) og vesten-
vind (21 %). 

 
Vejret var vinterligt fra den 8.-14., og 
igen fra den 29.-31. 
 
Måneden havde i alt 7 døgn, hvor der 
faldt sne. 
 
Det tordnede mellem den 19. og 20., 
hvor det stormede, og der faldt sne, 
regn og hagl. 
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Der var 20 døgn, hvor vindstyrken 
mindst var vindstyrke 6 og der var 
hele 6 døgn med storm.  
 
Den 6., 7., 9., 19., 25. og 26. 
stormede det. Den 5. blæste det med 
vindstyrke 9. Den 12., 17. og 20. 
blæste det med vindstyrke 8. 

 
Vestenvinden var dominerende fra 
den 15.- 28. 
 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 4 gr. C. 

 
 
 

VEJRET i 1750 
 
1750. Temperatur 8,0 gr. C. Helt usædvanlig mild vinter. Kold november med mange snedøgn. Solfattig sommer. 
Megen nedbør fra den 3.-19. juli. 
 

Januar 
 

Der foreligger ikke observationer.  
 

Speerscneider oplyser, at der var 
skibsfart hele vinteren, og at der tales 
om den milde vinter. 

 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 4 gr. C. 

 
 

Februar 
 

Der foreligger ikke observationer. 
 

Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 3 gr. C. 

 

Marts 
 

Der foreligger kun observationer fra 
den 16.-31. marts 

 
Fra den 16. var vinden i vest, der 
faldt kun lidt nedbør, og det var ret 
solrigt. Det var formentligt relativt 
mildt vejr. 

 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 4 gr. C. 

April 
 

Skydække dag (4,6).Nedbørsdøgn 
(14). Søndenvind (24 %), nordenvind 
(18 %) og vestenvind (18 %). 
 
Det var tørvejr fra den 16.-24. Indtil 
da var der ret mange nedbørsdøgn 
med regn og hagl. 
 
Det blæste med stormstyrke natten 
mellem den 6. og 7. 
 

Maj 
 

Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn 
(11). Nordenvind (24 %) og sønden-
vind (14 %). 

 
Der var to nedbørsperioder fra den 
10.-17. og fra den 29.-31. 

 
Der ligeledes to tørvejrsperioder fra 
den 3.-9., og fra den 18.-28. 

 

Juni 
 

Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn 
(14). Vestenvind (23 %) og sønden-
vind (19 %). 

 
Der var mange nedbørsdøgn og kun 
lidt solskin fra den 1.-11., derefter 
solrigt og tørt fra den 12.-21. med 
vinde fra østlige, senere nordlige og 
vestlige retninger.  

 
Resten af måneden var mere regnfuld 
bl.a. med torden den 23.-24. 
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Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 6 gr. C. 
  

Det var meget blæsende fra den 10.-
20., især den 15., hvor det blæste med 
vindstyrke 9. 

 
Temperaturen skønnes måneden 
igennem at have ligget lidt under det 
normale. 
 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 10 gr. C. 

 

 
Det skønnes, at temperaturen de 
første 11 døgn lå en del under det 
normale, derefter lå temperaturen 
omkring det normale frem til den 21., 
i resten af måneden skønnes tempera-
turen at have ligget lidt under det 
normale. 

 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 13 gr. C. 

Juli 
 

Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn 
(15). NV-vind (16 %), vestenvind  
(15 %) og søndenvind (15 %). 

 
Vejret var solrigt den 1. og 2., der-
efter fulgte en lang regnvejrsperiode 
fra den 3.-19. med megen tordenvejr, 
især fra den 3.-9. Fra den 20. og må-
neden ud faldt der ingen nedbør og 
vejret bedredes, især fra den 23. var 
vejret meget solrigt med svage vinde 
fra sydlige og østlige retninger. 

 
Vejret var således køligt frem til den 
18. og derefter varmt. 

 
Temperaturen skønnes fra den 3. til 
18. at have ligget en del under der 
normale, mens temperaturen fra den 
19.-31. skønnes at have ligget 
væsentligt over det normale, især 
skønnes det at have været meget 
varmt fra den 23. og måneden ud. 

 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 16 gr. C. 

August 
 
Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn 
(19). Vestenvind (30 %) og sønden-
vind (24 %). 

 
Der var kun lidt solskin, og det var 
regnfuldt og temmelig blæsende 
gennem hele måneden. Der var 
megen torden fra den 2.-6. 
 
Temperaturen skønnes i hele måne-
den at have ligget noget under det 
normale. 

 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 14 gr. C. 
 

September 
 

Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn 
(8). Østenvind (18 %) og SØ-vind 
(16 %). 

 
Måneden var solrig og der var få 
nedbørsdøgn. 
 
Det var blæsende fra den 6.-9. Den 6. 
blæste det med vindstyrke 9, og den 
9. med vindstyrke 8. 
 
Det var regnfuldt fra den 5.-9., der-
efter faldt der ikke nedbør i 14 dage. 
Ny regnperiode fra den 24.-27. 
 
Der var megen NV-vind frem til den 
11., derefter østen og SØ-vind med 
megen vindstille fra den 16.-21., og 
derefter igen SØ- og østenvind. 
 
Måneden var ret sommerlig. 
 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 14 gr. C. 

 

Oktober 
 

Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn 
(12). Nordenvind (24 %) og NV-vind 
(21 %), 

 
Der faldt sne den 30. 

 
Der var ingen døgn med større vind-
styrke end vindstyrke 6. 

 

November 
 
Skydække dag (5,7). Nedbørsdøgn 
(24). Østenvind (26 %)  og NØ-vind 
(21 %).  

 
Der var hele 13 døgn, hvor der faldt 
sne, og der var hele 24 nedbørsdøgn. 
  
Der var hele 21 døgn med mindst 
vindstyrke 6. 
 

December 
 

Der foreligger kun oplysninger fra 
den 1.-24. december. 

 
Vejret var vinterligt med snebyger fra 
den 1.-3. og igen fra den 6.-9., deref-
ter var vejret på vippen til tø, indtil 
tøvejret slog igennem den 12. 

 
Det var derefter tøvejr med mange 
regndage indtil den 18., hvor vejret 



 

297 

 

Måneden var helt domineret af nor-
denvind, og det var ret solrigt, især i 
begyndelsen af måneden. 

 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 8 gr. C. 

 

Det blæste med stormstyrke den 17. 
og den 27. Den 30. blæste det med 
vindstyrke 8. 
 
Der faldt sne den 2. og perioden fra 
den 1.-8. var vinterlig med sne. 
 
Den 9. slog vejret om, og nedbøren 
faldt indtil den 20. som regn. 
 
Fra den 20.-30. faldt nedbøren på ny 
som sne, og vejret var vinterligt, dog 
var der et par kortvarige tøfremstød 
med regn den 22. og den 26. 
 
Østenvinden var dominerende især 
frem til den 21. 
 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 3 gr. C. 

slog om til østenvind og tørvejrsdage 
lige frem til og med den 24. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 12. 
og med vindstyrke 8 den 1. og den 
10. 
 
Observationer fra snauen ”Færø” til 
ankers på Nyborg rhed melder om 
østenvind med tørvejr og frost fra den 
25.-27., derefter blandet vejr med sne 
og regn den 28. og 29. og tøvejr med 
tåge den 30. og 31. 

 
Samlet set skønnes middeltempera-
turen at have ligget på 1 gr. C. 

 

 
 
 

VEJRET i 1751 
 

1751. Temperatur 6,8 gr. C. Koldt år. Koldt vinter og forår. Megen is i Øresund. Meget regnfuldt i maj, 
juli, august og september. Mange tordendøgn i august. Orkan og stormflod den 11. september fra Varde til 
Frederiksstad. Skybrud i København natten mellem den 11. og 12. september. Koldt i november. 

 

Januar 

Meget kold. 
 
Frost i stort set hele måneden. 

 
Den 5. gik vinden i SØ, hvor den 
holdt sig til den 17., derefter mere 
i øst til den 22. Fra den 23. til den 
28. var vinden i SV, derefter i SØ. 

 
Der blev observeret stærk nattefrost 
fra den 8.-10., og dagsfrost fra den 
12.-16. og fra den 21.-24. samt den 
30. og 31. 

 
Der faldt sne den 10., isslag den 11., 
15. og 17., sne og isslag den 24., sne 
den 25. og regn den 26. Den 13. ob-

Februar 

Meget kold. 
 
Frost i stort set hele måneden, især 
var der meget stærk frost fra den 
18.-22. 

 
Megen vindstille og en del tåge.Vinden 
var i øst til den 3., derefter i syd til den 
12., fra den 15. i øst og fra den 17. i 
nord og NØ, fra den 22. mere skif-
tende. 

 
Megen is i Øresund den 8. og stærk 
drivis den 10. og 11. 

 
Der faldt sne den 1., finregn den 5. og 
på ny sne fra den 12. -20. og fra den 

Marts 

Normal. 
 
Den 1. omslag til tø. Koldt indtil 
den 16., derefter mildt især fra 
den 22.-26. 

 
Vestlig vind indtil den 5., derefter 
østlig vind fra den 6.- 9., herefter 
vestenvind i resten af måneden. 

 
Der faldt sne den 1., regn den 2. og 3., 
sne den 5. og 6. Fra den 8. faldt ned-
børen som regn, den 14. dog som 
slud. 

 
Der var drivis i Øresund fra den 2.-4. 
og den 8. og 9. Den 10. brækkede isen 
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serveredes der stærk drivis i Øresund. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 
10., 11. og 30. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 29. 
 
Temperatur: -1,4 gr. C 

23.-25. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
18. og 19. 

 
Temperatur: -2,7 gr. C 

op. Den 14. var der endnu drivis. 
 
Det blæste med stormstyrke den 
9. Den 17. og 18. blæste det med 
vindstyrke 9, og med vindstyrke 8 
den 3., 4., 13., 14., 25. og 30. 

 
Temperatur: 2,1 gr. C 

April 

Meget kold. 
 
Det var især koldt indtil den 8. 

 
Vinden var i nord den 1. og 2., derefter 
i SV indtil den 10. Fra den 11.-20. var 
vinden i øst, derefter skiftende. 

 
Der var megen solskinsvejr fra den 
22. og måneden ud. 

 
Der var mange regnvejrsdage fra den 
5.-16. Fra den 17. april - 4. maj faldt 
der ingen nedbør. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 
9., 10., 19. og 20. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 15. 

 
Temperatur: 4,3 gr. C 

Maj 

Meget kold. 
 
Hele måneden var kold. 

 
SØ-vind fra den 1.-6., derefter NØ-
vind fra den 7.-9., derefter overvejende 
SV-vind. Fra den 19.-25. skiftende 
vind, og fra den 26. NV-vind. 

 
Tordenvejr og stærk regn den 5.  
 
Temperatur: 8,6 gr. C 

 

Juni 

Meget kold. 
 
Det var koldt indtil den 11. især om-
kring den 7. Varmt fra den 16.-18. 

 
Vinden var i nord frem til den 26., den 
28. og 29. i syd, den 30. på ny i nord. 

 
Det var tordenvejr den 3., 5. og 6. 

 
Det blæste med stormstyrke den 
26. og med vindstyrke 9 den 25. 

 
Temperatur: 13,1 gr. C 

Juli 

Kold. 
 
Meget solfattig. Koldt indtil den 9., 
varmt fra den 12.-16. og fra den 22.-
25. 

 
Vestenvind indtil den 11., der-
efter skiftende vind. 

 
Tordenvejr hver dag fra den 3.- 6., 
den 27. og 31. 

 
Den 25. stærk tordenvejr og 
hvirvelstorm i Randers. 

 
Temperatur: 15,0 gr. C 

August 

Meget varm. 
 
Det var især varmt fra den 12.-19. 
Solfattig, især indtil den 9. og fra den 
13.-23. 

 
Skiftende vind måneden igennem. 
Mange nedbørsdage. 

 
Det var tordenvejr den 1., 3., 
14., 15., 17., 21. og 29. 

 
Temperatur: 16,8 gr. C 

September 

Normal. 
 
Varmt indtil den 10., koldt fra den 
20.-26. Meget solfattig. 

 
NV-vind indtil den 7., derefter sydlig 
vind, fra den 11. vestlig. Fra den 27.-
30. SØ-vind. 

 
Tordenvejr den 24. ved Kø-
benhavn og i Husum i Syd-
slesvig. 

 
Det blæste storm den 11. i Øresund 
og med orkanstyrke med stormflod 
fra Varde til Frederiksstad. Natten 
mellem den 11. og 12. skybrud i 
København. Orkanen var værst fra kl. 
17-21 den 11. Den ramte ligeledes 



 

299 

 

Delmenhorst. 
 
Lufttrykket var i København den 10. 
ca. 1010 hpa, den 11. ca. 981 hpa og 
den 12. ca. 996 hpa. Den 11. blæste 
det om morgenen med vindstyrke 9, 
om formiddagen og eftermiddagen 
med stormstyrke og først på aftenen 
med vindstyrke 8. 

 
Temperatur: 12,8 gr. C 

Oktober November December 

Normal. 
 
Meget varmt indtil den 14. med 
sommerligt vejr fra den 6.-8. Meget 
koldt fra den 21. 

 
Stille og SØ-vind indtil den 9., der-
efter østlig og SØ-vind indtil den 17., 
derefter mest NV- og NØ-vind. 

 
Solrigt fra den 1.-8., derefter solfattigt 
fra den 9.-21., derefter atter solrigt. 

 
Temperatur: 9,5 gr. C 

 

Meget kold. 
 
Koldt fra den 8. og vinterligt fra den 
11.-16. Forholdsvis lunt fra den 27. 

 
Skiftende vind indtil den 22., der-
efter sydlig og SØ-vind. 

 
Solrigt fra den 1.-3. 

 
Nedbøren faldt som slud den 9., og 
som sne den 11., 12. og 14. Fra den 
16. faldt nedbøren som regn. 

Kold. 
 
Lunt indtil den 8. Fra den 17. vin-
tervejr med kortvarigt omslag til tø 
den 23. og 24., derefter på ny 
frostvejr. 

 
Vestenvind til den 7., NØ-vind fra 
den 8.-11. og fra den 17.- 20., der-
efter vestenvind. Fra den 29. 
østenvind. 

 
Nedbøren faldt som regn indtil den 7., 
den 8. som slud og den 17. og 18. som 
sne. Den 24. faldt der regn, og den 25. 
og 26. på ny sne. 

 Storm den 16. og blæst af vind-
styrke 8 den 15. 
 
Tørvejr fra den 23. oktober- 8. no-
vember. 

 
Temperatur: 2,9 gr. C 

 
Det stormede den 2., 4. og 26. Den 1. 
og 25. blæste det med vindstyrke 8. 

 
Juleaften:  
Søndenvind med omslag til tø, over-
skyet med regn. 

  Nytårsaften:  

Frost, østenvind, overskyet og tørvejr. 
  

Temperatur: 0,9 gr. C 
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VEJRET i 1752 
 
 
1752. Temperatur 8,4 gr. C. Varmt år. Nogen vinter, dog uden langvarig kulde. Forårstørke i april. Helt 
usædvanligt varmt i juli og august. Mange tordendøgn i august. Varmt efterår. Stormflod i Ribe den 4. november. 
Stærkt nordlys den 3. oktober. 
 

Januar 
 
Meget kold.  
 
Der foreligger ikke oplysninger om 
vind og nedbør, undtagen for den 1. 
 
Det var tøvejr fra den 1.-6., derefter 
frost indtil den 23., kortvarig tø fra 
den 24.-27., derefter stærk frost. 
 
Der var lavtrykspassager den 4., 8., 
18., 25.-28. med dybt lavtryk den 27. 
(ca. 983 hpa). På bagsiden af dette 
lavtryk trængte meget kold luft frem. 
 
Der faldt regn den 1. i forbindelse 
med omslag til tø. 
 
Temperatur: -1,1 gr. C 

Februar 
 
Meget kold.  
 
Der foreligger ikke oplysninger om 
vind og nedbør. 
 
Stærk frost fra den 1.- 4., derefter 
omslag til tø. Fra den 13. på ny frost. 
Fra den 25.-28. tøvejr. Den 29. på ny 
frost. 
 
Lavtrykspassager den 4., 10., 12., 17., 
19. og 27. (ca. 1002 hpa), derefter 
opbyggedes et højtryk der allerede 
den 29. var på ca. 1025 hpa. 
 
Temperatur: -1,2 gr. C 

Marts 
 
Meget varm. 
 
Der foreligger først vind- og ned-
børoplysninger fra den 13. 
 
Let frost fra den 1.- 4. Mildt omkring 
den 9. Den 16. og 17. frost. Fra den 
21. meget varmt for årstiden. 
 
Fra den 13.-24. NV- og vestlig vind, 
derefter skiftende. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 fra den 
21.-23. 
 
Der var lavtrykspassager den 13., 15., 
21., fra den 24.-27. (den 25. var 
lufttrykket kun ca. 978 hpa) og den 
29. 
 
Det var meget højt lufttryk fra den 
10.-12., især den 11. med ca. 1040 
hpa. 
 
Der faldt regn den 13., 20. og 26.  (i 
VNV-vind). Den 27. faldt der sne i 
NØ-vind og ligeledes den 28. i 
nordenvind. 
 
Temperatur: 3,5 gr. C 

April 
 
Normal. 
 
Det var koldt fra den 6.-13. og varmt 
fra den 23. og måneden ud. 
 
Fra den 7.-14. var vinden i NØ, 
derefter i vest og fra den 19. 
skiftende. 
 
Meget solskinsvejr. 

Maj 
 
Meget kold.  
 
Det var koldt fra den 7.-22., især om-
kring den 14. 
 
Vinden var skiftende indtil den 11., 
derefter østlig og nordlig til den 27. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 14. 
 

Juni 
 
Normal.  
 
Det var koldt fra den 1.-5. og fra den 
17.-20. Det var varmt fra den 23. og 
meget varmt den 29. og 30. 
 
Meget solrig. 
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Der faldt regn den 1. og 3. Derefter 
faldt der først nedbør den 5. maj. 
 
Temperatur: 5,4 gr. C 

Der faldt hagl den 7., 10., 11. og 26. 
 
Det regnede den 5. efter tørke siden 
den 3. april. 
 
Der var tordenvejr den 27. 
 
Temperatur: 9,8 gr. C 

Vinden var i SØ fra den 1.-7., i vest 
fra den 13.-19. og i syd og SØ fra den 
26. og måneden ud. 
 
Det blæste storm den 16. 
 
Der var stærkt tordenvejr den 6. og 7. 
 
Det var tørke fra den 20. juni-4. juli. 
 
Temperatur: 14,7 gr. C 

Juli 
 
Meget varm. 
 
Det var meget varmt fra den 1.-6., 
varmt fra den 9.-23. og meget varmt 
fra den 25. og måneden ud. 
 
Vinden var i øst fra den 1.-5., i vest 
fra den 6.-16., vekslende fra den 17.-
27. og i NV og NØ fra den 28. og 
måneden ud. 
 
Der faldt regn den 5. efter 14 dages 
tørke. 
 
Det var tordenvejr den 5., 6., 14., 19. 
og 31. 
 
Temperatur: 18,4 gr. C 

August 
 
Helt usædvanlig varm.  
 
Hedebølge fra den 1.-7., især varmt 
den 3., derefter varmt vejr og fra den 
15.-24. på ny hedebølge, der kulmi-
nerede den 22. Varmt i resten af 
måneden. 
 
Vinden var skiftende. 
 
Det var tordenvejr den 2., 7., 14., 16., 
17., 24., 26. og 27. 
 
Stærk regn den 8. 
 
Temperatur: 19,2 gr. C 

September 
 
Meget varm.  
 
Varmt fra den 1.-7., især den 6., og 
fra den 10.-21. Køligt den 29. og 30. 
 
Vestlig vind fra den 1.-9., SØ-lig fra 
den 10.-13., derefter NV. 
 
Den 6. stærkt tordenvejr. 
 
Den 7.-8. storm. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 1. og 22. 
 
Temperatur: 14,4 gr. C 

Oktober 
 
Meget varm.  
 
Det var varmt indtil den 19. 
 
Østlig vind fra den 7.-12., derefter 
vestlig. 
 
Højt lufttryk måneden igennem, indtil 
lavtrykspassagen den 30. 
 
Tørke fra den 30. september- 12. 
oktober. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 30. 
 
Stærkt nordlys den 3. 
 
Temperatur: 10,1 gr. C 

November 
 
Varm.  
 
Meget varmt den 1. og 2., derefter 
mildt, koldt den 29. og 30. 
 
Vestenvind indtil den 28., derefter 
nordenvind. 
 
Snebyger den 29. 
 
Det blæste storm den 4.-5., den 8., 
den 10.-11. og den 27. 
 
Stormflod ramte Ribe den 4., dog 
stod vandet 1 fod lavere end i 1751. 
 

December 
 
Normal.  
 
Frost fra den 27. og NØ-vind. 
 
Lavtryksmåned. 
 
Vestenvind fra den 10.-24., derefter 
NV-vind. 
 
Tordenvejr den 6. 
 
Sne den 8. og 9. Slud fra den 17.-19. 
Regn den 20. og 21. Den 23. slud, 
den 24. regn, den 25. slud og den 27. 
sne. 
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Der var mange skibsforlis i stormene 
fra den 4.-8. både i Kattegat og Øster-
søen. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 26. 
 
Temperatur: 5,5 gr. C 

Det blæste storm den 12., 19.-20. og 
den 24. Det blæste med vindstyrke 8 
den 18. 
 
Juleaften:  
Efter natlig storm, vestlig vind, tøvejr 
og overskyet. 
 
Nytårsaften:  
Jævn østlig vind, overskyet med 
temperatur omkring frysepunktet. 
 
Temperatur: 1,6 gr. C 

 
 
 

VEJRET I 1753 
 

1753 Temperatur 7,6 gr. C. Meget tordenvejr (12 døgn) i juli. Meget koldt sidst på året og megen sne i december. 
Stærkt nordlys den 2. september. 

 

Januar 

Kold.  
  
Der foreligger ikke vind- og nedbørs-
observationer. 
 
Let frost fra den 1.-11. Fra den 19. på 
ny frost, der varede måneden ud. 
 
Forholdsvis højtryksmåned med et 
lufttryk på ca. 1035 hpa den 25. 
 
Der var lavtrykspassager den 11. og 
31. 
 
Temperatur: -0,7 gr. C 

Februar 

Normal.  
 
Der foreligger kun vind- og nedbørs-
observationer fra den 8.-18. 
 
Omslag til tøvejr den 1. og 2., derefter 
frost til den 15. I resten af måneden lå 
gennemsnitstemperaturen omkring 0 
gr. C. 
 
Den 8. var vinden i øst, derefter skif-
tende. Fra den 12.-14. var det østen-
vind, fra den 15.-17. vestenvind og 
den 18. søndenvind. 
 
Der faldt sne den 8., finregn den 11., 
den 14. sne, den 15. regn, den 16. sne 
og den 17. regn. 
 
Der var lavtrykspassage den 10. Luft-
trykket var meget lavt fra den 14.-21., 
den 19. således ca. 980 hpa. 
 
Det var meget højt lufttryk over 1040 
hpa den 27. og 28.  
 
Temperatur: -0,2 gr. C 

Marts 

Meget varm. 
 
Let tø fra den 2.-9., derefter varmt for 
årstiden især den 15. og 18. 
 
Der foreligger kun vind- og ned-
børsobservationer fra den 20.-31. 
 
Fra den 20.-23. var vinden i VNV, 
derefter i SØ i resten af måneden. 
 
Der faldt regn den 20., 21., 26. og 27. 
 
Den 21. blæste det med vindstyrke 9. 
Den 30. og 31. blæste det med 
vindstyrke 8. 
 
Lufttrykket var højt ca. 1035 hpa den 
1.,7. og 10. 
 
Lufttrykket var lavt fra den 15.-23. 
med lavtrykspassager den 16. og 21. 
 
Temperatur: 3,4 gr. C 

April Maj Juni 
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Normal. 
Det var koldt fra den 7.-17. og varmt 
fra den 22.-30. 
 
Vinden var i øst fra den 1.-13., der-
efter i syd, fra den 20. i SV. 
 
Der faldt regn indtil den 6. Den 7. og 
9. faldt der sne. Fra den 14. på ny 
regn. 
 
Der var tordenvejr den 24. og 29. 
 
Lufttrykket var lavt fra den 3.-7. Der 
var lavtrykspassage den 16. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 2. og 
med vindstyrke 8 den 1.  
 
Temperatur: 5,8 gr. C 

Kold.  
Det var koldt fra den 4.-18., især om-
kring den 8. Det var sommervarmt fra 
den 28. og måneden ud. 
 
Vinden var skiftende til den 11., der-
efter i syd, SØ og SV. Fra den 19. var 
vinden i nord og NV. 
 
Der faldt hagl hver dag fra den 3.-8., 
den 5. og 6. iblandet sne. 
 
Der faldt næsten ingen nedbør fra den 
14. og måneden ud. 
 
Det var tordenvejr den 12. 
 
Der var meget solskinsvejr fra den 25. 
 
Temperatur: 9,9 gr. C 

Varm.  
Det var varmt fra den 1.-17., især den 
3. Det var koldt fra den 21.-27., især 
den 26. Fra den 28. var det på ny 
varmt især den 30. 
 
Vinden var mest i nord indtil den 19., 
derefter gik den i vest den 20. og 
derefter i vest og SV. Fra den 27. var 
vinden i NV. 
 
Indtil den 19. faldt der kun regn den 
10. i forbindelse med tordenvejr. 
 
Der var stærk tørke på Als frem til den 
16., hvor der faldt regn. 
 
Det var tordenvejr den 20. 
 
Fra den 26. var det på ny tørke. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 10. 
og 23. 
 
Vinden var ellers svag fra den 1.-8. og 
fra den 11.-18. samt fra den 27. 
 
Der var meget solskinsvejr fra den 1.-
8., og fra den 11.-13. 
 
Temperatur: 15,1 gr. C 

Juli 
Varm. 
 
Det var varmt fra den 1.-9., især den 
1. og 2. Det var koldt fra den 18. og 
måneden ud. 
 
Vinden var skiftende dog overvejende 
i NV måneden igennem. 
 
Det var tordenvejr den 2., 3., 8., 10., 
12., 13., 18., 19., 20., 22., 23. og 27. 
 
Temperatur: 16,1 gr. C 

August 
Kold.  
 
Det var koldt fra den 1.-5. og fra den 
13. og måneden ud. 
 
Vinden var hovedsagelig i SV. 
 
Det var tordenvejr den 6., 9., 10. og 
den 31. 
 
Temperatur: 15,0 gr. C 

September 
Meget varm.  
 
Det var varmt indtil den 22. 
 
Vinden var mest i NV indtil den 15., 
derefter i syd til den 22., derefter i 
vest og NV, fra den 27. i SØ. 
 
Det var tordenvejr den 1. 
 
Meget solskinsvejr fra den 13.-17. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 28. 
og med vindstyrke 8 den 8. 
 
Stærkt nordlys den 2. 
 
Temperatur: 13,8 gr. C 

Oktober 
Meget varm.  
 
Det var varmt indtil den 24. især indtil 
den 17. Det var koldt fra den 28. 
 
Vinden var i syd fra den 1.- 3., der-
efter i vest og fra den 7.-19. i SØ. Fra 

November 
Meget kold.  
 
Det var koldt fra den 1.-25. og fra den 
28.-30. 
 

December 
Meget kold.  
 
Det var koldt i hele måneden og frost 
fra den 7.-22. og igen fra den 26.-31. 
Det var dog varmt fra den 3.-5.  
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den 20.-27. var vinden i øst. I de 
sidste dage af måneden var vinden i 
NØ. 
 
Det blæste med stormstyrke den 19. 
Det blæste med vindstyrke 8 den 13. 
 
Der faldt hagl- og snebyger den 29. 
 
Lufttrykket var lavt den 30. med ca. 
984 hpa. 
 
Temperatur: 10,9 gr. C 

Vinden var mest i øst fra den 1.-10., 
derefter i SV. Den 29. og 30. var vin-
den i NØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 15. 
og med vindstyrke 8 den 16. 
 
Der faldt lidt sne den 2. ellers faldt 
nedbøren som regn. 
 
Lufttrykket var lavt den 27. med ca. 
981 hpa. 
 
Temperatur: 3,4 gr. C 

Der foreligger kun vind- og ned-
børsobservationer fra den 1.-28. 
Vinden var i øst den 1., derefter 
skiftende, fra den 12.-21. i øst. Fra 
den 22.-24. var vinden i vest. Fra den 
28. i øst. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 5. 
og 19. 
 
Der faldt sne den 6., 8., 10., 11., 15., 
16., 17., 18., 19., 26. og 27. Der faldt 
regn den 22., 23., 24., 25. og 26. 
 
Der lå megen sne i København den 
21. 
 
Der faldt så megen sne på Als den 8., 
at man ikke kunne komme ud af 
landsbyerne. Ca. 10 dage efter var der 
to dage med så meget isslag, at mange 
grene brækkede af. Den 21. omslag til 
tøvejr med megen vand i landskabet. 
Lufttrykket var meget lavt ca. 973 hpa 
den 26. 
 
Juleaften: Tøvejr, overskyet med lidt 
finregn. Jorden var formentlig tø-
sjappet. 
Nytårsaften: Frost og højtryksvejr. 
 
Temperatur: -1,1 gr. C 

 
  



 

305 

 

VEJRET I 1754 
 

 1754 Temperatur 6,3 gr. C. Meget koldt år. Helt ekstrem kold sommer, især var juli ekstrem kold. Ligeledes 
meget koldt i februar, marts og april. Nordlys den 23. september, 16.oktober og 20.oktober. 

 

Januar 

Normal.  
 
Det var afvekslende mellem frost og 
tø. Det var således frost fra den 1.- 4., 
derefter tø til den 7. Frost fra den 8.-
16., så tø fra den 17.-25. I resten af 
måneden var det frost. Frosten var i 
hele måneden kun stærk den 31. 
 
Der foreligger ingen vind- og ned-
børsobservationer. 
 
Der var lavtrykspassager den 5., 
8.,11.,15. og 24. Den 24. og 25. var 
lufttrykket kun ca. 980 hpa, derefter 
steg det til ca.1032 hpa den 31. 
Den 20. var lufttrykket ca. 1037 hpa. 
 
Temperatur: -0,4 gr. C 

Februar 
Meget kold.  
 
Det var stærk frost fra den 1.-10., 
især fra den 6.-9. Fra den 11. og 
måneden ud var det tø, dog var der let 
frost den 17. og 18. og den 24. og 25. 
Det var varmt for årstiden den 28.  
 
Der foreligger ingen vind- og ned-
børsobservationer. 
 
Der var lavtrykspassager den 3., 
11.,16., og 23. Lufttrykket var højt 
ca. 1026 hpa den 1. og igen den 10. 
og 27. Den 28. var lufttrykket ca. 
1030 hpa. 
 
Temperatur: -1,6 gr. C 

Marts 
Meget kold. 
 
Det var tøvejr den 1. og 2., derefter 
frost den 3. og 4. Det var på ny tøvejr 
fra den 5.- 8. Den 9. satte det ind med 
stærk frost frem til den 22., derefter 
let frost. Det var tøvejr fra den 25.-
28., derefter på ny frost. 
 
Der foreligger ingen vind- og ned-
børsobservationer. 
 
Der var lavtrykspassager den 7., 14., 
og 29. Lufttrykket var højt ca. 1030 
hpa den 1. og 4. Det var meget højt 
den 24. ca. 1039 hpa. 
 
Temperatur: -1,5 gr. C 

April 
Meget kold. 
 
Det var koldt i hele måneden, bortset 
fra den 29. og 30. Det var frost den 1. 
 
Der foreligger kun vind- og ned-
børsobservationer fra den 8.-30. 
 
Den 8. var vinden i øst. Fra den 12. 
var vinden skiftende, fra den 23. 
vestlig. Den 28. og 29. var vinden i 
nord. 
 
Der faldt regn den 8. Den 15., 16. og 
17. faldt der haglbyger, den 18. slud 
og den 19. på ny hagl. Fra den 20. 
faldt nedbøren som regn. 
Stærk regn den 25. 
 
Temperatur: 2,9 gr. C 

Maj 
Normal. 
 
Det var koldt fra den 1.-19., resten af 
måneden var varm. 
 
Vinden var i øst og SØ indtil den 11., 
derefter i syd og vest. Fra den 20. var 
vinden meget i SØ, den 30. dog i NØ 
og den 31. i nord. 
 
Det var tørt fra den 28. april - 7. maj. 
 
Der faldt stærk regn den 13. og 23. 
Det var tordenvejr den 8. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 18. 
og 28.  
 
Temperatur: 10,4 gr. C 

Juni 
Meget kold. 
 
Det var koldt i hele måneden især fra 
den 10.-14. og den 30. 
 
Vinden var i NØ fra den 1.-6., der-
efter i NV til den 14., så i SØ til den 
18. I resten af måneden var vinden 
mest i NV. 
 
Det var tørt fra den 30. maj - 5. juni. 
Der faldt stærk regn den 26. 
Der faldt regn hver dag fra den  6.-11. 
og fra den 26.-30. 
Det var tordenvejr den 7. 
 
Temperatur: 12,5 gr. C 

Juli 
Meget kold. 
 
Det var meget koldt indtil den 24., 
derefter fulgte 4 dage med normalt 
vejr, den 27. endda med varmt vejr. 
Fra den 29. blev det på ny koldt, den 
31. var helt ekstrem kold. 

August 
Meget kold.  
 
Det var koldt i hele måneden, dog 
især den 1. 
 
Den 1. var vinden i nord. Vinden var 
i SV fra den 2.-6., derefter i syd til 

September 
Meget kold. 
  
Det var koldt i hele måneden, dog 
undtaget fra den 3.-5. Det var især 
koldt fra den 17.-19., den 24. og den 
30. 
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Vinden var i VNV frem til den 21., 
derefter i SV frem til den 28. Den 29. 
og 30. var vinden i NV, den 31. i 
nord. 
 
Der faldt stærk regn den 10. 
 
Det var tordenvejr den 14. og 16. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 31. 
 
Temperatur: 12,8 gr. C 

den 9. Fra den 10. -18. var vinden i 
vest. Fra den 21.-26. i øst, derefter 
kortvarig i syd og fra den 29.-31. i 
vest og SV. 
 
Der faldt hagl den 30. 
 
Temperatur: 13,7 gr. C 

Vinden var i NV frem til den 25., den 
26. og 27. i SSØ, den 28. og 29. på 
ny i NV og den 30. i nord. 
 
Det var tørvejr fra den 13.september - 
3. oktober. 
 
Det var tordenvejr den 12. 
 
Det blæste med stormstyrke den 9. 
 
Nordlys den 23. 
 
Temperatur: 11,2 gr. C 

Oktober 

Varm.  
 
Det var især varmt fra den 4.-7., fra 
den 10.-12., fra den 20.-23. og den 
26. og 27. 
 
Vinden var i NV indtil den 6., der-
efter i syd til den 13., så i vest, den 
16. og 17 i SØ. Frem til den 30. var 
vinden derefter i vest. Den 31. var 
vinden i øst. 
 
Der faldt stærk regn den 13. og 30. 
 
Det blæste stærk storm den 12. Den 
25. blæste det med vindstyrke 9. 
 
Nordlys den 16. og 20. 
 
Temperatur: 9,7 gr. C 

November 

Normal.  
 
Det var varmt indtil den 15., især den 
2. Fra den 18. var det koldt. Den 29. 
og 30. var det frost. 
 
Vinden var i øst fra den 1.-3., derefter 
i NV til den 6. Fra den 8.-13. var vin-
den i SØ. Frem til den 27. var vinden 
i vest og NV. Den 28. og 29. var vin-
den i SØ. Den 30. var vinden i vest. 
 
Det var tørvejr fra den 7.-23. Den 24. 
faldt der regn og den 25. stærk regn.  
 
Der faldt sne den 26., 27. og 30. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 25. 
 
Lufttrykket var meget lavt den 25. ca. 
970 hpa. 
 
Temperatur: 4,4 gr. C 

December 

Normal.  
 
Det var koldt fra den 1.-3., den 1. 
endda med frost. Det var varmt for 
årstiden fra den 11.-18. Fra den 19.-
31. var det koldt. Det var let frost den 
26. og 31. 
 
Der foreligger kun vind- og ned-
børsobservationer fra den 1.-18. 
 
Vinden var i vest fra den 1.- 6., den 7. 
i nord, derefter i syd til den 14., så i 
SV, den 17. i SØ og den 18. i nord. 
 
Det blæste stærk storm den 5. og 
storm den 7. Det blæste med vind-
styrke 9 den 13. Det blæste med 
vindstyrke 8 den 3., 4. og 8. 
 
Der faldt stærk regn den 4. og stærk 
sne den 7. Der faldt sne den 2. og 7. 
Der faldt regn den 14.,16., 17. og 18. 
 
Fra den 19. og måneden ud var luft-
trykket meget højt fra ca. 1025 hpa 
den 26. og 27. og til ca. 1040 hpa den 
22. og 23. 
 
Juleaften: Meget højt lufttryk ca. 
1035 hpa og let tø. Intet snelandskab. 
 
Nytårsaften: Meget højt lufttryk ca 
1035 hpa og let frost. Intet sneland-
skab. 
Temperatur: 1,4 gr. C 
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VEJRET I 1755 
 
 
1755. Temperatur 6,0 gr. C. Helt usædvanlig koldt år. Kold vinter. Det var usædvanligt koldt i februar. Meget 
koldt i august og september. 

 

Januar 

Meget kold.  
 
Det var frost i hele måneden med 
stærk frost omkring den 6. og især den 
30. og 31. Den 13. steg temperaturen 
kortvarigt til frysepunktet. 
 
Der foreligger ikke vind- og nedbørs-
observationer. 
 
Lufttrykket var højt den 1. med ca. 
1035 hpa. Fra den 22.-25. var luft-
trykket ca. 1039 hpa. Der var 
lavtrykspassager den 9., 13. og 29. 
 
Temperatur: -2,5 gr. C 

Februar 
Helt usædvanlig kold.  
 
Det var frost i hele måneden. 
Det var især koldt fra den 1.-10., med 
ekstrem kulde den 8. 
 
Der foreligger ikke vind- og nedbørs-
observationer. 
 
Lufttrykket var højest den 19. med ca. 
1027 hpa. Der var lavtrykspassager 
den 2., 4., 10. og 27. Den 11. og 12. 
var lufttrykket meget lavt ca. 983 hpa. 
 
Temperatur: -4,8 gr. C 

Marts 
Meget kold. 
 
Det var koldt med frost indtil den 27., 
derefter tøvejr. 
 
Der foreligger ikke vind- og nedbørs-
observationer. 
 
Lufttrykket var højest den 19. med ca. 
1019 hpa. Der var lavtrykspassager 
den 6., 11., 22. og 26. Lufttrykket var 
lavest ca. 995 hpa den 7.,12. og 26. 
 
Temperatur: -1,0 gr. C 

April 
Kold. 
 
Det var koldt fra den 1.-11. Fra den 
15.-20. var det varmt. 
 
Der foreligger kun vind- og ned-
børsobservationer fra den 10.-30. 
 
Den 10. var vinden i vest. Fra den 11.-
15. i SV, derefter mest i vest. Fra den 
24.-26 i SØ, derefter i vest. 
 
Det var tørvejr fra den 10.-16. Den 17. 
faldt der regn. Der faldt sne den 25. 
 
Temperatur: 4,8 gr. C 

Maj 
Meget kold.  
 
Det var meget koldt fra den 1.-11., 
især den 1. og 4. Det var kortvarigt 
varmt fra den 14.-16. og omkring den 
25. Det var på ny koldt den 29. og 30. 
 
Vinden var i vest fra den 1.- 4., deref-
ter kortvarig i syd, fra den 8.-13. i 
nord. Den 14. var vinden i syd. Fra 
den 15.-27. var vinden på ny i nord. 
Fra den 29.-31. var vinden atter i 
nord. 
 
Der faldt sne den 1. og 4., i resten af 
måneden faldt nedbøren som regn. 
 
Det var tordenvejr den 14. og 31. 
 
Temperatur: 9,1 gr. C 

Juni 
Normal.  
 
Det var varmt fra den 3.-10., fra den 
15.-17., den 20. og 30. Det var koldt 
den 1., den 11. og 12., den 18. og 19. 
og fra den 22.-28., især fra den 25.-27. 
 
Vinden var i øst den 1., derefter i nord 
til den 5. Den 6. var vinden i syd. Fra 
den 7.-12. i nord, derefter kortvarig i 
syd. Fra den 15.-22. var vinden i vest, 
den 23. i SØ, derefter i vest til den 27. 
Fra den 28.-30. var vinden i SØ. 
 
Det var tordenvejr den 5., og 18. 
 
Temperatur: 14,5 gr. C 
 

Juli 
Normal. 
 
Det var varmt den 1. og 2. derefter 
koldt indtil den 10.Varmt fra den 12.-
18., især den 14., 16. og 17. Det var 
koldt fra den 20. og måneden ud. 
 
Vinden var i nord og NV frem til den 
10., i SØ fra den 11.-14., i nord den 

August 
Meget kold.  
 
Det var koldt i hele måneden, især fra 
den 9.-12. og fra den 23. 
 
Vinden var overvejende i NV til den 
13., fra den 19. i syd og SV. Fra den 
25.-30. i NV. Den 31. i syd. 
 

September 
Meget kold.  
 
Det var koldt fra den 10.-28., især den 
12. og fra den 22.-28. 
 
Vinden var fra den 1.-3. i syd, den 4. 
og 5. i SV. Derefter gik vinden i nord 
og NV. Fra den 17.- 24. var vinden i 
øst, derefter mest i SV. 
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15. og fra den 16.-18. i syd. I resten af 
måneden var vinden i vest og NV. 

 
Det var tordenvejr den 2., 11., 12., 
14., og 23. 
 
Temperatur: 15,5 gr. C 

Det var tordenvejr den 24. 
 
Temperatur: 13,2 gr. C 

 
Det var tordenvejr den 11. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 13. 
og 14. 
 
Temperatur: 10,7 gr. C 

Oktober 
Kold.  
 
Det var varmt fra den 1.-8., derefter 
koldt fra den 9.-15. På ny varmt fra 
den 16.-20. Derefter koldt og meget 
koldt fra den 28.-31. 
 
Vinden var i SV til den 11., derefter i 
SØ til den 15. Fra den 16. i syd og 
vest. Fra den 27. i NØ. 
 
Der faldt haglbyger den 10., 25., 26., 
og 27. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 24., 
25., 26., 27., 28. og 30. 
 
Temperatur: 8,3 gr. C 

November 
Meget kold.  
 
Det var koldt den 1. og fra den 5. og 
måneden ud. Det var vinterligt fra den 
8.-11. 
 
Den 1. var vinden i NØ. Vinden var i 
vest fra den 2.- 6. Fra den 7.-11. var 
vinden på ny i NØ. Den 12. var vin-
den i SV og fra den 13.-19. i SØ. Fra 
den 20.-25. var vinden mest i SØ, den 
26. og 27. i SV. Fra den 28.-30. var 
vinden i NØ. 
 
Der faldt sne den 9. og 10. 
 
Det blæste storm den 25. og 26. Det 
blæste med vindstyrke 9 den 4. og 23. 
Det blæste med vindstyrke 8 den 3. 
 
Temperatur: 3,0 gr. C 

December 
Normal.  
 
Det var frost fra den 3.- 5., især den 5. 
og let frost den 14. og 15., samt den 
31. I resten af måneden var det mildt, 
især den 9. og fra den 27.-30. 
 
Fra den 1.-5. var vinden i NØ. Fra den 
6.-11. i vest og NV. Fra den 14.-17. 
var vinden i SØ. Fra den 18.-23. var 
vinden i syd. Fra den 24. og måneden 
ud var vinden i vest. 
 
Der faldt slud den 6. og 25. I resten af 
måneden faldt nedbøren som regn. 
 
Juleaften: Mildt, overskyet, med jævn 
vestenvind. Intet snedække. 
 
Nytårsaften: Skyfrit med svag vesten-
vind og let frost. Intet snedække. 
 
Temperatur: 1,3 gr. C 

 
 
 
 

 
VEJRET I 1756 

 

1756. Temperatur 7,2 gr. C. Koldt år. Det var mildt i januar og februar og helt ekstrem koldt i april 
og maj. Mange tordendøgn i juni. Den 7. oktober ramte Den store Vandflod Holsten. Den 20. 
januar var der ligeledes oversvømmelser i Holsten og ved Frederiksstad.  
 

Januar 
 

Meget varm. 
 
Fra den 1.-9. lå temperaturen om-
kring 0 gr. C eller lidt over, fra den 
10.-14. var det meget mildt. Derefter 
temperaturer omkring 0 gr. C, fra 
den 20. meget mildt, især den 25. 

 

Februar 
 

Meget varm. 
 
Temperaturen lå fra den 1.-5. om-
kring 0 gr. C, derefter fulgte en 
længere mild periode. Fra den 18.-
20. lå temperaturen kun lidt over 0 
gr. C. Den 21. og 22. steg tempe-

Marts 
 

Normal. 
 
Temperaturen lå i begyndelsen af 
måneden omkring 0 gr. C, men mild 
luft trængte fra den 3. ind over 
landet og temperaturen steg i de 
følgende dage, indtil den toppede 
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Måneden var præget af lavtryksvejr, 
den 5., 15. og 20. med lavtrykspas-
sager. Fra den 27. blev det højtryks-
vejr. 

 
Den 20. var der digegennembrud og 
oversvømmelser i Holsten, heftig SV-
vind (registreret som stormflod). 
Ligeledes oversvømmelser ved 
Frederiksstad (og ved Cuxhaven). 

 
Temperatur: 1,6 gr. C 

raturen til over 5 gr. C. formentlig i 
vestenvind. Den 26. og 27. lå tem-
peraturen omkring 0 gr. C. 

 
Lufttrykket var meget højt fra den 
1.-9., især den 3. Der var 
lavtrykspassage med ”orkan” i 
Salling den 13. i forbindelse med en 
lavtrykspassage. Der var et nyt dybt 
lavtryk fra den 16.-19., med stærkt 
stigende tryk den 20. På bagsiden af 
lavtrykket strømmede meget mild 
luft frem fra vest. 

 
Landet blev muligvis ramt af den 
storm, der den 18. omtales at have 
ramt Stor-Polen og Schlesien. 

 
Temperatur: 1,7 gr. C 

den 8. med 7 gr. C. Derefter fulgte 
en kølig periode fra den 10.-17., så 
en varm fra den 18.-22., hvor det 
især var varmt den 20. I resten af 
måneden var det koldt for årstiden 
med temmelig vinterligt vejr. 

 
Lufttrykket var forholdsvis højt fra 
den 1.- 8. og på ny fra den 12.-17., 
især den 14. I resten af måneden var 
lufttrykket forholdsvis lavt. Der var 
lavtrykspassager den 19.- 20., 23.-
24., og fra den 27.-29. 

 
Vinden var fra den 11.-14. i NØ, 
derefter fra skiftende retninger. Fra 
den 21. i det østlige hjørne. Fra den 
28. i SV og vest. 

 
Det var tørvejr fra den 11.-15. Den 
16. faldt der regn siden sne. Den 19. 
og 20. faldt der lidt regn. Den 23. 
faldt der først regn siden slud. Den 
24. og 25. faldt der sne. Den 27. 
faldt der først slud siden regn. Den 
28. faldt der slud, den 29. slud og 
senere sne. Den 30. og 31. faldt der 
sne. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 
24. og med vindstyrke 8 den 23. 
og 28. 

 
Lufttrykket var højest den 14. og 
lavest den 24. 

 
Temperatur: 2,0 gr. C 

April 
 

Helt usædvanlig kold. 
 
Det var vinterligt med frost og sne fra 
den 1.- 10. I resten af måneden var 
det tø, men meget koldt for årstiden. 
Den 22., 27. og 29. faldt der sne. 

 
Vinden var hovedsagelig i øst frem 
til den 24., hvorefter den gik i vest. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 
25. og med vindstyrke 8 den 3., 
4., 5., 22., 24. og 29. 

Maj 
 

Helt usædvanlig kold.  
 
Temperaturen var fra den 1.- 6. som i 
marts måned og i resten af måneden 
som i april måned, kun den 22. og 23. 
var temperaturen majagtig. 

 
Vinden var først skiftende og fra 
den 15.-24 østlig og nordlig, der-
efter mest vestlig. 

 
Der var en del dage med vindstille, og 
den stærkeste vind var vindstyrke 7 

Juni 
 

Normal. 
 
Det var helt usædvanligt koldt den 1. 
og 2., derefter var det koldt frem til 
den 14. I resten af måneden var det 
forholdsvis varmt, især den 20. og 
26. 

 
Det tordnede den 4., 5. og 6. Den 8. 
trak et tordenvejr op fra Tyskland, og 
det vedvarede til den 9. På ny torden 
den 17., 18., 21., 25., 26., 27., 28. og 
29. 
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I slutningen af måneden faldt der 
en del haglbyger. 

 
Det tordnede den 17. 
 
Flagskibet ”Stormarn” observere-
de frost den 2., 5. og 7. 
 

 
Lufttrykket var højest den 2. og 
lavest den 21 
 

 
Temperatur: 1,3 gr. C 

den 2. 
 

Der var en del dage med torden, 
således den 8., 9., 16. og 17. 

 
Der faldt sne og hagl den 1., hagl 
den 5., slud den 10. og hagl den 30. 
Det var tørt fra den 11.-14., og fra 
den 19.- 23. med meget solskin. 

 
Lufttrykket var højest den 13. og 
14. og lavest den 2. og 27. 

 
Temperatur: 6,7 gr. C 

 
Vinden var mest i syd frem til den 
17., derefter skiftende. 

 
Den stærkeste vind var den 9. og 
11., hvor det blæste med vindstyrke 
7. 

 
Det var tørvejr fra den 1.-3., og fra den 
22.-24. Det var regnfuldt fra den 4.-
11., fra den 13.-18. og fra den 25.-30. 

 
Lufttrykket var højest den 22. og 
23. og lavest den 9. og 11. 

 
Temperatur: 13,9 gr. C 

Juli 
 

Meget varm. 
 
Det var koldt fra den 1.-9. og varmt 
fra den 12.-25. Det var hedebølge 
fra den 16.-23. 

 
Frem til den 14. var vinden meget i 
NV, derefter i øst, fra den 24. i 
vest. 

 
Vinden var gennemgående svag. Den 
stærkeste vindstyrke var den 9. og 
29., hvor det blæste med vindstyrke 
6. 

 
Det var tørvejr fra den 1.- 4., fra den 
10.-19., og fra den 27.-29. 

 
Det tordnede den 20., 25. og 31. 

 
Lufttrykket var højest den 19. og 
lavest den 2. og 3. 

 
Temperatur: 17,1 gr. C 

August 
 

Normal. 
 
Det var køligt fra den 1.- 8., derefter 
normalt. Det var kun rigtig varmt den 
11., 19. og 20. 

 
Vinden var vestlig frem til den 8., 
derefter østlig frem til den 13., så 
NV-lig til den 16. Fra den 17.-23. 
var vinden i NØ. I resten af måneden 
var vinden i vest. 

 
Det blæste med vindstyrke 9 den 
7., 26. og 31., og med 
vindstyrke 8 den 5. 

 
Der faldt regn fra den 1.-5., fra den 
12.-14., den 20. og 21., fra den 24.-
29. og den 31. 

 
Der var ingen dage med torden. 

 
Lufttrykket var højest den 8. og lavest 
den 1. 

 
Temperatur: 15,4 gr. C 
 

September 
 

Varm. 
 
Det var varmt frem til den 14., i 
resten af måneden lå temperaturen 
omkring det normale. 

 
Vinden var mest i NV frem til den 
13., derefter i SØ og øst frem til den 
22. I resten af måneden var vinden 
skiftende. 

 
Den stærkeste vind var vindstyrke 7 
den 15., 17. og 18. 

 
Det var tørvejr fra den 1.-14., fra den 
17.-20., og fra den 23.- 26. 

 
Det tordnede den 16. med 
stærk lynen. 

 
Lufttrykket var højt måneden 
igennem, højest den 26. og lavest 
den 30. 

 
Temperatur: 13,4 gr. C 

Oktober 
 

Normal. 
 
Det var temmelig varmt frem til 
den 7., derefter var temperaturen 
lidt under det normale. 

 
Vinden var i SV til den 7., derefter 

November 
 

Meget kold. 
 
Det var meget varmt i begyndelsen 
af måneden, især den 2. og 3., og 
igen den 16. og 17. Derefter blev det 
vinterligt med stærk frost især den 
21. og 23. Den 29. slog det om til 

December 
 

Normal. 
 
Det var forholdsvis mildt fra den 1.- 
4. Det var frostvejr fra den 5.-8. I 
resten af måneden lå temperaturen 
omkring det normale 1-3 gr. C. Der 
foreligger ikke observationer fra den 
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kortvarigt i nord og NV. Fra den 10.-
14. mest i SV, så i øst og NØ frem til 
den 25., derefter i NV. 

 
Det blæste storm den 7. med meget 
store oversvømmelser i Holsten - Den 
store Vandflod i Holsten. Det blæste 
med vindstyrke 9 den 8. Det blæste 
med vindstyrke 8 den 24., 28. og 29. 

 
Det var tørvejr fra den 14.-19., og 
fra den 24.-31. 

 
Der faldt stærk regn den 4. 

 
Lufttrykket var højest den 27. og 
lavest den 7. Lufttrykket var lavt 
frem til den 18., derefter højt. 

 
Temperatur: 8,8 gr. C 
 

tøvejr. 
 

Vinden var temmelig skiftende, og 
det var meget blæsende. Det blæste 
med vindstyrke 9 den 4., 18. og 26., 
og med vindstyrke 8 den 2., 5., 7., 
15., 16., 19., 24., 25., 27., 28., 29. og 
30. 

 
Nedbøren faldt som regn den 1., 3., 
delvis den 4., den 5., 6., 10., 16. og 
17. 

 
Nedbøren faldt som delvis sne den 
4., den 18. som sne og hagl, den 19., 
20. og 24. som sne, den 25. som sne 
og hagl, den 26. som sne, siden 
regn, den 27. som sne og hagl, den 
28. som sne, hagl og slud, den 
29. som sne, siden regn. Den 
22. faldt nedbøren som hagl og den 
30. som regn. 

 
 

Fregatten ”Samsøe” observerede 
frost den 19., 20. (stærk frost), 21. 
(stærk frost), 22., 23. (stærk frost), 
24., 25., 26., 27., 28. og 29. 

 
Lufttrykket var højest den 9. og lavest 
den 6. Der var lavtrykspassager den 
4., 6., 17., 23. og 27. 
 
Temperatur: 3,0 gr. C. 
 

29.- 31. 
 

Vinden var i SV den 1., derefter i øst 
og NØ til den 8. I vest og SV fra den 
9.-11. Derefter i SØ indtil den 21. Fra 
den 22.-27. var vinden i øst og SØ. 
Den 28. gik vinden i NV. 

 
Det var blæsende frem til den 
24. Således blæste det med 
vindstyrke 8 den 4., 5., 7., 10., 13., 
16., 17., 22. og 24. 

 
Det var barfrost fra den 5.- 8., og der 
faldt ingen nedbør fra den 1.- 9. Der 
faldt lidt regn fra den 10.-12. Der 
faldt igen lidt regn den 15. og 16. Der 
faldt sne og siden lidt regn den 17. 
Den 18. faldt der lidt regn. Den 20. 
og 21. faldt der lidt sne. Der faldt 
hagl den 27. 

 
Fregatten ”Samsøe” observerede frost 
den 4., 5. (dagsfrost), 6. (dagsfrost), 7. 
(dagsfrost), 8. (dagsfrost), 9., 13. og 
14. 

 
Juleaften:  
Blæsende med SØ-vind, grå him-
mel og tøvejr. Intet snedække. 

 
Nytårsaften:  
(der foreligger ingen observatio-
ner). 
 
Lufttrykket var højest den 22. og 
lavest den 16. Lufttrykket var 
måneden igennem højt. 
 
Temperatur: 1,5 gr. C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

312 

 

VEJRET I 1757 
 
 
1757. Temperatur 7,5 gr. C.  Det var stærk storm i København den 14. januar og den 26. februar i København og 
ved Eiderstedt, ligeledes stærk storm fra den 23.-25. februar med stærkt stormfald. Der var formentlig en del is i 
farvandene fra den 10. januar-10. februar. Ifølge Luxdorph var det fra den 23. marts stærk storm og kulde, der 
varede i 3 dage. Stormen var stærkest om natten og varede i 30 timer. Stormen blæste hele stykker af skove om og 
gjorde nogen skade i Holsten. Stærkt nordlys den 22. marts og nordlys den 15. og 16. september, den 22. oktober, 
den 12. november og den 6. december. Helt ekstremt varmt i juli - den varmeste måned i tidsrummet 1703-2020. 
Den 16. juli faldt der ifølge Luxdorph hagl så store som nødder i København. Det var ekstremt varmt den 15., 20. 
og 21. juli. Det var meget koldt i oktober. 
 

Januar 
 
(Der foreligger kun lufttryksobser-
vationer).  
 
Meget kold. 
 
Ifølge Speerschneider var der skibs-
fart indtil den 10/1. Der var is på 
Seinen fra den 1/1-20/1. Og der tales 
om den stærke og langvarige frost. 
Det formodes, at der har været stærk 
frost fremtil den 20. 
 
Lufttrykket var højest den 7. og la-
vest den 26., hvor det var ekstremt 
lavt. Lufttrykket var højt fra den 1.-
10., i resten af måneden var 
lufttrykket lavt. Der var 
lavtrykspassager fra den 11.-14., den 
19. og 20. og den 25. og 26. 
 
Ifølge Luxdorph var det den 13. sne 
og kulde. Dette vejr fortsatte den 14., 
nu også med stærk storm. 
 
Ifølge Luxdorph var der i dagene fra 
den 14.-18. problemer med at få pos-
ten fra Hamborg frem på grund af 
frost. 
 
Ifølge Luxdorph var det den 25. 
stærkt snefald mellem København og 
Nærum. 
 
Det var meget koldt den 1. februar. 
En mildning satte formentlig ind 
omkring den 20., men på bagsiden af 
det meget dybe lavtryk den 26. satte 
formentlig en ny kuldebøge ind.  
 
Månedens middeltemperatur for-
modes at have været - 2 gr. C. 
 
Temperatur: -2,0 gr. C 

Februar 
 
(Der foreligger kun lufttryks- og 
temperaturobservationer). 
 
Normal.  
 
Det var meget koldt i de første dage 
af måneden, især fra den 1.-3. Fra 
den 7.-14. var det mindre streng frost, 
den 15. var det stærk frost, derefter 
slog det om i tø, og det var tøvejr i 
resten af måneden. 
 
Ifølge Luxdorph begyndte det at tø 
om aftenen den 6. 
 
Den 10. brød isen op ved Fanø. 
 
Ifølge Luxdorph var det tøvejr i pe-
rioden fra den 18.-28. og stærk storm 
i København den 26. Samme dag 
meldes der også om stor storm ved 
Eiderstedt. 
 
Der var lavtrykspassager fra den 6.-
9., den 14., og den 26. og 27.  
I forbindelsen med lavtrykket den 6. 
trængte en mildning frem, men på 
bagsiden trængte allerede den 9. ny 
kulde frem. Lufttrykket var højest 
den 2. og lavest den 14. 
 
Temperatur: -0,4 gr. C 

Marts 
 
(Der foreligger kun vejrligsobser-
vationer fra den 12.-31. marts). 
 
Meget kold. 
  
Det blev frost og vinterligt fra den 3., 
og fortsatte så med frostvejr indtil 
den 18., fra den 6.-10. endda med 
stærk frost. Efter en forholdsvis 
mildning fra den 12.-16. med let 
frost, skiftevis med tø, blev det kort-
varigt stærkere frost den 17. og 18., 
hvorefter det slog over i varigt tøvejr 
dog med kortvarigt kuldefremstød 
den 26. og 27. Fra den 28. var det 
varmt for årstiden. 
 
Vinden var den 12. og 13. i vest og 
NV, den 14. i SØ, den 15. i NV, den 
16. og 17. i NØ, fra den 18. var vin-
den i SV, den 25. og 26. dog i NV. 
 
Det blæste stærk storm den 23. og 
24., og storm den 25. Det blæste med 
vindstyrke 9 den 21. og 22. og med 
vindstyrke 8 den 16., 18. og 31. 
 
Der faldt sne den 16., og slud den 18. 
og 21., siden regn. Fra den 22. faldt 
nedbøren som regn, den 26. dog som 
sne. 
 
Det tordnede den 29. 
 
Lufttrykket var højest den 27. og 
lavest den 16. og 24. Lufttrykket var 
gennemgående lavt måneden 
igennem. 
 
Der var lavtrykspassager den 3. og 4., 
fra den 11.-16., fra den 19.-21., den 
24., 28., 29. og 31. 
 
Ifølge snaven ”Færø” var det stærk 
frost natten mellem den 16. og 17. og 
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frost natten mellem den 17. og 18. 
Det var dagsfrost den 26. og frost den 
27. indtil middag. 
 
Ifølge Luxdorph var det tøvejr den 1. 
og 2., men begyndte så at fryse den 3. 
efter 14 dages tøvejr.  
 
Ligeledes ifølge Luxdorph var det 
den 8. stærk vedvarende frost.  
 
Ifølge Luxdorph var det stærkt 
nordlys den 22. om aftenen.  
 
Ifølge Luxdorph var det fra den 23. 
stærk storm og kulde, der varede i 3 
dage. Stormen var stærkest om natten 
og varede i 30 timer. Stormen blæste 
hele stykker af skove om og gjorde 
nogen skade i Holsten. 
 
Temperatur: 0,1 gr. C 

April 
 
Kold. 
 
Vejret var koldt fra den 3.- 8., fra den 
14.-17., og fra den 24.-27. Det var 
varmt for årstiden fra den 20.-23. 
 
Den 1. og 2. var vinden i syd, fra den 
3.- 8. i NV. Fra den 9.-14. var vinden 
på ny i syd. Fra den 19.-21. i SØ, der-
efter skiftende, fra den 28.-30. dog i 
NØ. 
 
Måneden gavde gennemgående svage 
vinde, den stærkeste vind var frisk 
vind den 2., 8., 17. og 18. 
 
Nedbøren faldt som regn, den 4. og 
16., dog som hagl, og den 15., som 
regn og hagl. Den 23. faldt nedbøren 
som regn siden som slud. Den 12. 
faldt der stærk regn. 
 
Det tordnede den 20. og 23.  
 
Den 6. om morgenen observerede 
fregatten ”Christiansøe” rimfrost. 
Den 21. melder fregatten om til-
strømning af varm luft, ligeledes den 
28. Den 24. observerede fregatten 
tilstrømning af kold luft. 
 
Luxdorph omtaler stærk torden og 
lynild i København den 21. efterfulgt 
af regn om natten. Ligeledes at der i 
København den 23. var torden og 
lynild med stærkt snefald. Den 27. 
kom varmen for alvor i luften. 

Maj 
 
Meget kold.  
 
Det var koldt fra den 4.- 23. Det var 
forholdsvis varmt fra den 28.-31. 
 
Vinden var i øst og NØ frem til den 
7., derefter kortvarigt i vest den 8. og 
9., så i SØ og øst frem til den 17. Fra 
den 18.-27. var vinden i NV, fra den 
28.-31. var vinden i SØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 19.  
 
Nedbøren faldt som hagl den 4. og 
den 23. og delvis som hagl den 26. 
ellers som regn. Der faldt 
vedholdende regn den 6. og 17., og 
stærk regn den 14. og 15. 
 
Det tordnede den 1. 
 
Der var lavtrykspassager fra den 6.-
8., den 11. og 12., fra den 15.-17., og 
den 23. og 24. 
 
Fregatten ”Christiansøe” melder den 
13. om tilstrømning af kold luft. 
 
Luxdorph oplyser, at det den 4. og 5. 
var regn og kulde, ligedes den 13. 
Den 14. endog regn og stærk kulde. 
Den 15. regn og kulde. Den 16. var 
det solskin og mildt vejr. Den 17. 
faldt der stærk regn i København. 
 
Lufttrykket var højest den 27. og 
lavest den 17. 

Juni 
 
Meget varm.  
 
Det var meget varmt fra den 3.-5., 
derefter køligt fra den 7.-9. I resten af 
måneden var det meget varmt, bortset 
fra den 25. Der var hedebølge fra den 
3.-5., fra den 12.-15., og fra den 18.-
20. Det var især varmt den 14. 
 
Vinden var i øst og stille frem til den 
19., derefter gik vinden i SV, vest og 
NV frem til den 26. Fra den 27.-29. 
var vinden i NØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 25. 
 
Det tordnede den 1. og den 19. 
 
Det var tørvejr fra den 2.-5., fra den 
8.-19. og fra den 24.-28. 
 
Fregatten ”Christiansøe” melder om 
tilstrømning af varm luft den 1., den 
4. og 5., og fra den 8.-13., samt den 
15. og 17. 
 
Luxdorph oplyser, at det den 3. var 
stærk varme og at der efter stærk 
tørke faldt nogen tordenregn den 19. 
Den 23. var det køligt med blæst. 
 
Lufttrykket var højest den 13. og 
lavest den 7. 
 
Temperatur: 16,9 gr. C 
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Der var lavtrykspassager den 2., fra 
den 11.-14. og fra den 21.-23. 
Lufttrykket var højest den 6. og 
lavest den 13. 
 
Temperatur: 4,8 gr. C 

 
Temperatur: 9,0 gr. C 

Juli 
 
Helt ekstrem varm. 
 
Det var hedebølge fra den 5. og i stort 
set resten af måneden. Det var især 
varmt fra den 5.-7., fra den 10.-16., 
og fra den 18. og måneden ud. Det 
var ekstremt varmt den 15., 20. og 
21. 
 
Vinden var i NV frem til den 4., der-
efter i SØ og stille fra den 5.-7., så i 
nord fra den 8.-12., fra den 13.-22. 
var vinden mest i syd og SØ. Fra den 
23.-25. var vinden i syd og vest.  Fra 
den 26.-31. var vinden i syd og øst. 
 
Vinden var stort set svag måneden 
igennem. Den stærkeste vind var 
frisk vind den 18.  
 
Det var tørvejr fra den 4.-7., fra den 
9.-18., og fra den 24.-27. 
 
 Der faldt hagl den 16. og 23. 
 
Fregatten ”Christiansøe” melder om 
tilstrømning af varm luft den 6. og 7., 
fra den 10.-15., den 20. og 21. og den 
26. og 27. 
 
Det tordnede den 15., 21., 22., 28. og 
31. 
 
Luxdorph oplyser, at der den 16. faldt 
usædvanlig store hagl, så store som 
nødder, der slog mange ruder i styk-
ker i København. Ligeledes, at der 
faldt stærk tordenregn i Nærum den 
22. om morgenen, og at det den 31. 
var stærk torden og regn i Nærum. 
 
Lufttrykket var højest fra den 9.-11., 
og lavest den 22. Lufttrykket var 
gennemgående højt måneden igen-
nem.  
 
Temperatur: 20,7 gr. C 

August 
 
Meget varm. 
 
Der var hedebølge fra den 2.-11. Det 
var køligt fra den 17. og måneden ud, 
bortset fra den 25., hvor det var 
varmt. 
 
Vinden var i SØ fra den 1.-3., der-
efter mest i NØ, fra den 12. i NV, fra 
den 16.-20. i øst og NØ. Fra den 21. 
var vinden i syd og SV. 
 
Det blæste med stormstød den 13. og 
med vindstyrke 8 den 1. og 29. 
 
Det tordnede den 3., 17., 20. (stærk 
torden) og den 25. 
 
Det var tørvejr fra den 5.-12., og fra 
den 14.-16. 
 
Fregatten ”Christiansøe” melder om 
tilstrømning af varm luft den 6., 7. og 
9. 
 
Luxdorph oplyser, at der den 13. faldt 
usædvanlig stærk regn i Nærum. 
 
Lufttrykket var højest den 7. og 
lavest den 23. 
 
Temperatur: 17,0 gr. C 

September 
 
Varm.  
 
Det var sommerligt varmt frem til 
den 21., fra den 22.-25. var det 
normalt og køligt, og fra den 26. 
koldt for årstiden. 
 
Vinden var i NV og NØ frem til den 
8., derefter i SØ til den 11., den 12. i 
NØ, og fra den 13.-15. i NV og vest. 
Fra den 16. var vinden i NØ og øst, 
den 28. og 29. dog i vest og den 30. i 
nord. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 21., 
22., 23. og 24. 
 
Det var tørvejr fra den 1.-7., fra den 
11.-18. og fra den 20.-22. 
 
Der faldt hagl den 30. 
 
Fregatten ”Christiansøe” melder om 
tilstrømning af kold luft den 27. 
 
Luxdorph oplyser, at det natten til 
den 27. var stærk nattefrost. 
 
Lufttrykket var højest den 22. og 
lavest den 30.  Lufttrykket var 
gennemgående højt måneden 
igennem. 
 
Der blev observeret nordlys den 15. 
og 16. 
 
Temperatur: 13,5 gr. C 

Oktober 
 
Meget kold.  

November 
 
Normal.  
 

December 
 
(Der foreligger kun vejrligsobserva-
tioner fra den 1.-21.december.) 
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Det var meget koldt for årstiden i 
hele måneden, det var varmest den 
27. og koldest den 29. 
 
Vinden var i NØ fra den 1.-5., der-
efter i SØ fra den 6.-14. Fra den 15. 
og stort set i resten af måneden var 
vinden i NV. 
 
Det blæste storm den 27. og 30. Det 
blæste med vindstyrke 9 den 21. og 
med vindstyrke 8 den 22. 
 
Der faldt hagl den 1. og 2. Der faldt 
hagl- og snebyger den 28. Der faldt 
stærk regn den 15. 
 
Fregatten ”Christiansøe” melder om 
tilstrømning af kold luft den 1., fra 
den 11.-13., den 23., den 25., og den 
29. Fregatten observerede frost den 1. 
om aftenen, den 23. om morgenen, 
natten mellem den 28. og 29., og den 
29. om aftenen. 
 
Luxdorph oplyser, at kulden vedva-
rede den 2., og at vintervejrliget be-
gyndte den 22. 
 
Lufttrykket var højest den 17. og 
lavest den 24. 
Der blev observeret nordlys den 22. 
 
Temperatur: 5,6 gr. C 

Det var meget varmt for årstiden fra 
den 2.- 6., derefter faldt temperaturen 
til 0 gr. C den 8. og 9. Det blev på ny 
koldt den 14. og 15. Fra den 20.-25. 
var det lunt, derefter koldere og den 
29. og 30. vinterligt. 
 
Vinden var i NV frem til den 4., der-
efter i SV frem til den 21. Fra den 22. 
og måneden ud i SØ. 
 
Det stormede den 7. og 30. Det 
blæste med vindstyrke 9 den 10. og 
den 29., og med vindstyrke 8 den 1.  
 
Der faldt stærk regn den 5. og 28.  
 
Der faldt slud den 7. og 30., og sne 
den 9. 
 
Fregatten ”Christiansøe” melder om 
tilstrømning af kold luft den 8. Fre-
gatten observerede stærk frost den 9. 
om aftenen. 
 
Der blev observeret nordlys den 12. 
 
Lufttrykket var højest den 1. og 2. og 
lavest den 7., hvor det var meget lavt. 
 
Temperatur: 4,4 gr. C 

Meget kold. 
 
Det var meget varmt for årstiden fra 
den 1.-9., især den 4. og 7. Fra den 
11. slog det om til frost, og fra den 
17. og måneden ud var det frostvejr. 
Vinden var fra den 1.-3. i øst, så i syd 
indtil den 8. Fra den 9.-12. var vinden 
i SØ. Fra den 13.-15. var vinden i 
SV. Fra den 16.-20. var vinden i NØ. 
 
Den stærkeste vind var frisk vind den 
17. og 18. 
 
Nedbøren faldt som regn frem til den 
10. Den 13. faldt der slud og sne, den 
14. regn. Der faldt ligeledes regn den 
16. Den 20. faldt der sne. 
 
Fregatten Christiansøe” observerede 
frost om morgenen den 11., og nat-
tefrost natten mellem den 11. og 12., 
og natten mellem den 12. og 13. 
Fregatten observerede ligeledes nat-
tefrost natten mellem den 17. og 18., 
og natten mellem den 18. og 19.  
 
Luxdorph oplyser, at det den 26. var 
frost og blæst i Nærum. 
 
Der observeredes nordlys den 6. 
 
Der var lavtrykspassager den 1. og 2., 
den 6. og 7., og den 15. 
Fra den 18. var det stabilt højttryks-
vejr, endda med stigende lufttryk fra 
den 28. Lufttrykket var højest fra den 
29.-31. og lavest den 15. 
 
Juleaften:  
Det var frost, og der var faldet sne 
den 20. En forholdsvis mildning den 
23. og 24. kan have givet lidt mere 
sne. Formentligt snedække. 
 
Nytårsaften:  
Det var stærk frost og højt lufttryk. 
Formentligt snedække. 
 
Temperatur: 0,4 gr. C 
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VEJRET i 1758 
 
1758. Temperatur 6,7 gr. C. Meget koldt år. Det var meget koldt i januar, og ligeledes i februar, marts og april. 
Det var endvidere koldt i juli og oktober. Meget tør maj-måned. Uventet storm den 20. juni. Nordlys den 3. 
oktober. 
 

Januar 
 
Meget kold.  
 
Det var meget koldt den 1. og 2., der-
efter fulgte omslag til tø fra den 3.-5. 
Fra den 6. blev det på ny koldt i 
nogle dage. Den 13. og 14. slog det 
om til tø. Den 15. blev det meget 
koldt, og det var særdeles koldt fra 
den 16.-21., især var det ekstremt 
koldt den 19. og 20.  Den 22. 
indtrådte en forholdsvis mildning i 
forbindelse med en lavtrykspassage, 
men på bagsiden strømmede på ny 
meget kold luft frem og kulden 
vedblev i resten af måneden. 
 
Der var endvidere lavtrykspassager 
der 3. og 14., og på bagsiden strøm-
mede meget kold luft frem. 
Lufttrykket var højest den 31. og la-
vest den 22. 
  
Temperatur: - 4,2 gr. C 

Februar 
 
Meget kold.  
 
En forholdsvis mildning indtrådte 
den 1. og 2., men den 3. slog det atter 
om til streng frost. Kulden kulmine-
rede den 7. med ekstrem kulde. Fra 
den 21. slog det om i tø, og i resten af 
måneden var frosten ikke så hård. 
 
Der var lavtrykspassager den 3., den  
9., fra den 11.-14., den 17., den 21., 
den 23. og den 27. 
 
Luxdorph oplyser, at det den 8. var 
stærkt snefald. At det den 10. slog om 
til stærk tø og at tøvejret for alvor 
begyndte den 21. 
 
Der omtales isproblemer på Storebælt 
den 23. i forbindelse med mildnin-
gen, og den 24. er der kun is i mindre 
omfang tilbage på Øresund. 
 
Lufttrykket var højest den 7. og la-
vest den 13. Lufttrykket var ekstremt 
lavt den 13. og 17., og lufttrykket var 
måneden igennem lavt. 
 
Temperatur: -2,8 gr. C 

Marts 
 
Meget kold. 
 
Det var let tø fra den 1.-7. Derefter 
var det let frost fra den 8.-15. I resten 
af måneden var det let tø med et 
mindre kuldefremstød fra den 21.-26. 
 
Der var lavtrykspassager den 1.-2., 
den 6.-7., fra den 17.-19. og den 23. 
 
Luxdorph oplyser, at det den 8. på ny 
begyndte at fryse. At det var stærk 
frost den 21. At det atter begyndte at 
tø den 27. og at det på ny begyndte at 
fryse den 30. 
 
Lufttrykket var højest den 29. og la-
vest den 19. 
 
Temperatur: 0,3 gr. C 

April 
 
Meget kold. 
 
Det var vinterligt med frost fra den 
2.-7., derefter mildere, men koldt for 
årstiden, indtil det på ny blev vinter-
ligt med frost fra den 13.-16. Vejret 
blev mildt fra den 20. og var ret 
varmt den 26. og 27. 
 
Vinden var skiftende frem til den 10., 
hvor den gik i øst, hvor den holdt sig 
til den 28. Den 29. og 30. var vinden 
i NV. Det var vindstille fra den 18.-
20., og igen den 26. og 27. 
 
Den 29. blæste det med vindstyrke 9, 
ellers var det temmeligt stille måne-
den igennem. 
 
Der faldt regn den 1., sne den 3., 4., 
5., 6. og 7. Derefter var det tørvejr 

Maj 
 
Varm.  
 
Det var meget koldt fra den 1.- 4. og 
på ny koldt den 9. og 10. Det var der-
efter varmt frem til den 28. I de sidste 
dage var det forholdsvis køligt. Det 
var sommerligt fra den 18.-22. 
 
Vinden var i hele måneden overve-
jende østlig, fra den 23.-27. SØ-lig. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 29. 
og med vindstyrke 8 den 30., indtil da 
havde vinden gennemgående været 
svag. 
 
Det tordnede den 28.  
 
Det var tørvejr fra den 2.- 27. Der 
faldt småregn den 1., 28. og 30., og 

Juni 
 
Normal.  
 
Det var meget koldt fra den 1.-3., der-
efter køligt fra den 4.-7. Det var 
varmt fra den 9.-18., især den 12. I 
resten af måneden var det køligt, og 
den 29. og 30. koldt. 
 
Fra den 2.- 6. var vinden sydlig, der-
efter var den skiftende, fra den 17.-
22. vestlig. Fra den 25.-27. var 
vinden østlig, derefter vestlig. 
 
Det blæste storm den 20. og med 
vindstyrke 8 den 21. 
 
Det tordnede den 8.  
 
Det var tørvejr fra den 1.-5. Den 16. 
faldt der stærk regn.og  ligeledes den 
18. 
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indtil den 13., hvor der faldt sne. Den 
15. faldt der slud. I resten af måneden 
faldt der ikke nedbør. 
 
Fregatten ”Wildmanden” observerede 
frost den 2. (dagsfrost), 3. (stærk frost 
om morgenen), den 4., den 5, den 6., 
den 12., den 13., den 14. (stærk frost 
om morgenen) og den 15. (stærk frost 
om morgenen). 
 
Luxdorph oplyser, at det den 15. be-
gyndte at tø, og at der den 29. kom 
kold luft med hagl. 
 
Lufttrykket var højest den 13. og la-
vest den 4. 
 
Temperatur: 3,0 gr. C 

kun den 31. faldt der egentlig regn, 
ledsaget af hagl. 
 
Det var solskinsvejr fra den 3.-15. 
Derefter var det letskyet og diset. I de 
sidste dage var det overskyet. 
 
Fregatten ”Wildmanden” melder om 
tilstrømning af varm luft fra den 5.-
7., fra den 13.-16., den 21. og den 23. 
 
Luxdorph oplyser, at det den 28. be-
gyndte at regne efter lang tids tørke. 
 
Lufttrykket var højest den 10. og 11. 
og lavest den 29. Lufttrykket var højt 
måneden igennem. 
 
Temperatur: 11,7 gr. C 

 
Fregatten ”Wildmanden” melder om 
tilstrømning af varm luft den 3. og 
om skader på orlogsskibe under den 
pludselige storm den 20. 
 
Luxdorph oplyser, at det var natte-
frost i Nærum natten til den 2., at der 
den 16. faldt en mild og frugtbar 
regn, og at to orlogsskibe gik på 
grund på Rheden den 20. 
 
Lufttrykket var højest den 25. og 
lavest den 28. og den 29. 
 
Temperatur: 13,9 gr. C 

Juli 
 
Kold. 
 
Det var køligt måneden igennem 
uden rigtig varme dage. 
 
Vinden var i SØ og øst, indimellem i 
syd og vest frem til den 23. Derefter 
var vinden i vest, den 27. i SØ, den 
28. i syd og fra den 29.-31. i NØ. 
 
Den stærkeste vind var den 1. med 
vindstyrke 7. 
 
Det tordnede den 6., 8., 28. og 29. 
 
Det regnede meget den 4. Herudover 
faldt der kun lidt regn frem til den 21. 
Derefter fulgte en periode med regn 
fra den 22.-29. 
 
Lufttrykket var højest den 30. og la-
vest den 23. Lufttrykket var stedse 
lavt fra den 3.-25. 
 
Temperatur: 14,8 gr. C 

August 
 
Varm. 
 
Det var varmt fra den 1.-10., dog kun 
rigtigt varmt den 6. Derefter var det 
forholdsvis køligt indtil den 21., 
hvorefter fulgte en varm periode 
indtil den 29. Rigtigt varmt var det 
dog kun den 23. 
 
Vinden var i øst og SØ frem til den 
19., den 20. og 21. var vinden i NV, 
derefter gik den atter i SØ. Den 31. 
var vinden i nord. 
 
Det blæste storm den 11. og med 
vindstyrke 9 den 10., 12. og 13. 
Det var tørvejr fra den 1.-9., og fra 
den 14.-18. 
 
Det tordnede den 23., 25., 26., 28. 
(med stærk lynild) og den 29. 
 
Fregatten ”Wildmanden” melder om 
tilstrømning af varm luft den 5., 6., 8. 
og 22. 
 
Luxdorph oplyser, at det den 12. var 
dagsregn, og at det var tordenvejr den 
26. 
 
Lufttrykket var højest den 4. og den 
16., og lavest den 30.  
 
Temperatur: 16,5 gr. C 

September 
 
Normal.  
 
Der var sommerlige temperaturer fra 
den 1.-10., derefter temperaturer 
omkring det normale, koldt fra den 
19. og i resten af måneden. 
 
Vinden var skiftende i begyndelsen af 
måneden, fra den 7.-14. SV-lig og 
vestlig, derefter gik vinden i nord og 
NØ, hvor den holdt sig indtil den 26. 
I de sidste dage var vinden i NV. 
 
Det blæste storm den 29. og med 
vindstyrke 8 den 2., 5., 6. og 14. 
 
Efter en længere periode med regn-
byger var det tørvejr fra den 15.-22. 
og fra den 25.-28. 
 
Det tordnede den 23. 
 
Luxdorph oplyser, at det var uroligt 
vejr omkring den 1., at det den 14. 
blæste med en stærk kold vind, og at 
det natten til den 15. var nattefrost i 
Nærum. Endvidere at det lynede den 
23., og at det den 29. blæste stærkt og 
regnede.   
 
Lufttrykket var højest den 28. og la-
vest den 14. 
 
Temperatur: 12,6 gr. C 

Oktober 
 
Meget kold.  
 
Temperaturen var omkring det nor-
male for årstiden frem til den 10., i 

November 
 
Normal. 
 
Det var meget mildt for årstiden frem 
til den 12. Derefter blev det koldere 

December 
 
Normal.  
 
Det var mildt fra den 1.-6., derefter 
omkring det normale frem til den 12. 
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resten af måneden lå temperaturen 
meget under det normale. 
 
Vinden var mest i vest frem til den 
21., derefter i SØ og senere i NØ. Fra 
den 28.-31. var vinden i syd. 
 
Det stormede den 9. og blæste med 
stormstød den 10. og 11. Den 1., 2., 
6. og 7. blæste det med vindstyrke 8. 
Fra den 17.-26. var det temmelig 
stille vejr. 
 
Det var tørvejr den 3. og 4., 6., 8.-11., 
14.-24. og 28.-31.  
 
Der faldt haglbyger den 12. og sne-
byger den 26.  
 
Fregatten ”Wildmanden” observere-
de nordlys den 3. og nattefrost natten 
til den 17. og rimfrost den 18. om 
morgenen. 
 
Luxdorph oplyser, at det den 13. var 
solskin og varmt efter 8 dage med 
uroligt vejr, blæst og regn. Endvidere 
at det natten til den 15. var stærk nat-
tefrost i Nærum. 
 
Lufttrykket var højest den 16. og la-
vest den 25. Lufttrykket var ekstremt 
højt den 16. og 17. 
 
Temperatur: 7,5 gr. C 

og fra den 23.-27. var det temmeligt 
vinterligt. I de sidste dage af måne-
den blev det atter mildere.  
 
Vinden var i begyndelsen af måneden 
vestlig, den 8. og 9. i SØ, derefter 
skiftende og fra den 20. i NØ og øst. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 27. 
og 28. 
 
Nedbøren faldt som regn, således den 
2., den 19., den 28., den 29. og den 
30. Der var således længere perioder 
uden nedbør. 
 
Fregatten ”Wildmanden” melder om 
frost den 13., nattefrost natten til den 
15. og til den 16., natten til den 24. 
og den 24. (dagsfrost).  
 
Lufttrykket var højest den 13. og den 
26. og lavest den 16. Lufttrykket var 
højt fra den 23.-29.  
 
Temperatur: 4,8 gr. C 

Det var vinterligt fra den 13.-15. og 
derpå atter mildt til den 19. I resten af 
måneden lå temperaturen omkring 
frysepunktet. 
 
Vinden var i øst den 1. og den 2., 
derefter i SV, fra den 12.-14. i NØ, så 
i SV og vest, fra den 19. i NØ og øst. 
Fra den 26.-31. var vinden i SV og 
SØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 9 den 9. 
og med vindstyrke 8 den 10. 
 
Nedbøren faldt den 2. som ved-
holdende regn, der varede til den 3. 
Den 4. som slud. Den 6. som slud. 
Den 7. var der stærkt snefald. Den 9. 
faldt der slud og senere sne. Den 10. 
og 11. faldt der regn. Den 15. faldt 
der først sne siden regn. Den 16.og 
den 18. faldt der regn. Den 19. faldt 
der regn. Den 22. faldt der sne og 
ligeledes den 24. Den 25. faldt der 
først sne siden regn. Fra den 28.-31. 
faldt der sne. 
 
Fregatten ”Wildmanden” melder om 
frost natten til den 7., den 7. om stærk 
frost og dagsfrost, den 8. om frost. 
Den 13. om dagsfrost og den 14. om 
stærk dagsfrost. Den 20. om stærk 
dagsfrost og den 21. om dagsfrost. 
Den 22. om først frost siden mildning 
med sne. 
 
Juleaften: Overskyet med jævn østlig 
vind, om aftenen snevejr. Temperatur 
omkring frysepunktet. Formentlig har 
der ligget et tyndt lag sne fra sne-
faldet den 22. 
 
Nytårsaften: Blæsende fra øst med 
snefald, senere opklaring. 
Snelandskab.  
 
Lufttrykket var højest den 25. og la-
vest den 11. Lufttrykket var meget 
højt den 25. og ekstremt lavt den 11. 
 
Temperatur: 1,5 gr. C 
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VEJRET I 1759 
 

 
1759. Temperatur 8,1 gr. C. Usædvanlig mild vinter. Helt usædvanlig stormende maj måned. Varm og solrig 
sommer. Kold november og december. Stærk jordrystelse natten mellem den 21. og 22. december. Nordlys den 4. 
februar, den 16. september og den 27. november.  
  

Januar 
 
Meget varm.  
 
Mildt i hele måneden, undtaget fra 
den 1.- 4. Især var det usædvanligt 
mildt fra den 10.-19. og den 30. og 
31.  
 
Vesten- og SV-vinden var helt do-
minerende.  
 
Meget lavt lufttryk den 3. og meget 
højt lufttryk den 21. 
 
Temperatur: 2,9 gr. C 

Februar 
 
Meget varm.  
 
Usædvanligt mildt indtil den 5.  
 
Meget stærk storm og overmåde 
slemt tordenvejr på Fyn den 6.  
 
Vestenvind, dog omslag til østenvind 
den 23.  
 
Megen nattefrost sidst på måneden. 
 
Meget højt lufttryk omkring den 14. 
 
Nordlys den 4. 
 
Temperatur: 2,9 gr. C 

Marts 
 
Varm. 
 
Vinterligt fra den 6.-9. Især mildt fra 
den 26.-30. 
 
Storm den 24., den 26. og den 30. 
 
Temperatur: 3,0 gr. C 

April 
 
Kold. 
 
Varmt fra den 4.- 8. og fra den 26.-
30. Koldt fra den 16.-19. med sne, 
slud og hagl. 
 
Måneden var meget solrig, især fra 
den 24.-30. 
 
Måneden havde en del østenvind. 
 
Storm den 1. og stormende den 17. 
 
Tørke fra den 21. april - 4. maj. 
 
Temperatur: 5,2 gr. C 

Maj 
 
Meget kold. 
 
Det var koldt måneden igennem. 
 
Der var megen NV-vind. 
 
Det var uroligt vejr med en række 
dybe lavtryk fra NV. 
 
Måneden var helt usædvanlig stor-
mende med storm den 6., 14., 17., 25. 
og 31 
 
Det var en regnfuld måned og der 
faldt en del haglbyger. 
 
Temperatur: 8,7 gr. C 

Juni 
 
Normal.  
 
Det var varmt fra den 22. 
 
Der var megen søndenvind. 
 
Der var en del torden, især i begyn-
delsen af måneden. 
 
Temperatur: 14,7 gr. C 

Juli 
 
Meget varm. 
 
Det var varmt fra den 1.-3. og fra den 
8.-24. med hedebølger fra den 9.-13. 
og fra den 16.-19. 
 
Måneden var meget solrig, især var 
det meget solrigt fra den 8.-24. 
 
Der var megen NV-vind. 
 
Lufttrykket var højt fra den 5.-24. 
 

August 
 
Meget varm. 
 
Måneden var meget solrig, især var 
det meget varmt og solrigt fra den 
10.-16. med hedebølge den 12. og 13.  
 
Det var køligt fra den 3.-8. 
 
Der var en del torden. 
 
Det var tørke fra den 6.-22. 
 
Temperatur: 17,1 gr. C 

September 
 
Varm.  
 
Det var østenvind fra den 19. 
 
Fregatten ”Christiansøe” observerede 
stærkt nordlys om aftenen den 16., 
ligeledes Luxdorph i Nærum 
 
Temperatur: 13,3 gr. C 
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Temperatur: 17,5 gr. C 
Oktober 
 
Varm.  
 
Det var meget varmt fra den 1.-16., 
derefter koldt. 
 
Det var en forholdsvis stille måned 
med overvægt af vesten- og SV-vind. 
 
Der faldt slud- og snebyger den 30. 
og 31. 
 
Temperatur: 9,6 gr. C 

November 
 
Meget kold.  
 
Det var temmelig vinterligt med frost 
og sne fra den 16.-25. Der var megen 
nattefrost. 
 
Måneden var meget solrig. 
 
Det var en temmelig tør måned. 
 
Nordlys den 27. 
 
Temperatur: 2,6 gr. C 

December 
 
Meget kold.  
 
Det var vinterligt med frost fra den 6. 
Der var is på havnen i København 
den 17., og på Vejle fjord og Limfjor-
den den 21. 
 
Der var svage vinde, overvejende fra 
øst.  
 
Det var stillestående vejr fra den 13.-
22. 
 
Det var stormende fra øst fra den 28.-
31. med omslag til tø den 31. 
 
Der forekom en stærk jordrystelse 
natten mellem den 21. og 22.  
 
Juleaften: SØ-vind og let frost. For-
mentlig barfrost. 
 
Nytårsaften: SØ-vind. Temperatur 
omkring 0 C. Meget lavt lufttryk. 
Uvist om der var snedække.  
 
Temperatur: -0,8 gr. C 

 
 
 

VEJRET I 1760 
 
 
1760. Temperatur 7,6 gr. C. Isvinter. Man kører over isen til Skåne den 18. januar. Meget solfattig og regnfuld 
sommer. Regnfuldt forår og efterår. Østenstorm og stormflod ved Køge den 13. oktober efterfulgt af 
vestenvindsstorm den 18. oktober. Solformørkelse den 13. juni. 
 

Januar 
 
Meget kold.  
 
Det var især stærk frost fra den 4.-17. 
med konstant NØ-vind, i resten af 
måneden vestenvind. Omslag til tø-
vejr den 27. 
 
Den 18. kører man over isen til Skå-
ne. Storebælt er også fuld af is. Den 
24. bliver der atter åbent vand i mid-
ten af Øresund. 
 
Temperatur: - 2,6 gr. C 

Februar 
 
Kold.  
 
Det var frostvejr indtil den 9. og fra 
den 18.-27. Det var tøvejr fra den 
10.-16., og den 28. og den 29. 
 
Det var et helt usædvanligt lavt luft-
tryk den 16.  
 
Der var på ny megen is i Øresund den 
24. 
 
Temperatur: -0,6 gr. C 

Marts 
 
Meget kold. 
 
Der var en del norden, NØ- og NV-
vind.  
 
Det var højt flodvande ved Ribe den 
7. 
 
Temperatur: 1,0 gr. C 

April 
 
Kold. 

Maj 
 
Meget kold. 

Juni 
 
Varm.  
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Der faldt sne- og haglbyger fra den 
1.-3. 
 
Det var varmt fra den 21. 
Der var megen nordenvind, især fra 
den 24. 
 
Det var tordenvejr den 22. 
 
Det var en regnfuld måned. 
 
Temperatur: 4,9 gr. C 

 
Det var meget koldt vejr med en del 
haglbyger og norden- og østenvind 
indtil den 14. Det var sommervejr fra 
den 27.-31. 
 
Måneden var meget solfattig. 
 
Det var en meget regnfuld måned. 
  
Temperatur: 9,5 gr. C 

 
Det var varmt sommervejr med 
nordlig vind indtil den 10. Det var 
koldt vejr fra den 14.-18. med SV-
vind. 
 
Det var højtryksvejr indtil den 11. 
 
Det var en regnfuld måned. 
 
Solformørkelse den 13. 
 
Temperatur: 15,2 gr. C 

Juli 
 
Meget varm. 
 
Det var varmt fra den 1.-8. og fra den 
12.-20. Resten af måneden var kold. 
Der var kortvarige hedebølger fra den 
4.-7. og den 15. og 16. 
 
Måneden var solfattig. Der var kun 
lidt sol fra den 15.-28. 
 
Der var megen norden- og NV-vind. 
 
Det var regnfuldt fra den 20. 
 
Temperatur: 16,8 gr. C 

August 
 
Normal. 
 
Det var varmt fra den 1.-9., meget 
køligt fra den 13.-20. og igen fra den 
26.-31. 
 
Måneden var ekstrem solfattig. Der 
var mange overskyede dage. 
 
Der var megen SV-vind. 
 
Måneden var meget regnfuld. 
 
Temperatur: 15,8 gr. C 

September 
 
Meget varm.  
 
Det var sommervejr fra den 7.-21. 
 
Lufttrykket var højt fra den 5.-18.  
 
Det var regnfuldt fra den 25. 
 
Temperatur: 15,4 gr. C 

Oktober 
 
Normal.  
 
Det var usædvanligt varmt indtil den 
12., derefter koldt i resten af måne-
den. 
 
Måneden var solfattig. 
 
Det var en voldsom østenstorm den 
13. og 14. med usædvanlig høj vand-
stand ved Århus. NV-storm den 18. 
 
Det var en regnfuld måned. 
 
Ifølge www.vang-hansen.dk 
/hammershus Tingbog/Strandin-
ger.htm. optegnedes den 22. oktober 
1760 følgende forklaring om en 
hollandsk smakke, der var kommet 
fra Sct. Petersborg med hamp og jern 
og strandet: ”Vi sejlede ned langs Ø-
land den 12. oktober, hvor det blæste 
op til stiv kuling. Dagen efter den 13. 
oktober blæste det så hårdt, at de 
måtte stryge foksejlet, og de sejlede 
mod syd med en ØSØ-vind med 
storm. På eftermiddagsvagten så de 
Bornholm i VSV- retning. De satte 
fokken og stormklyveren til for at 

November 
 
Kold.  
 
Der var megen vestenvind. 
 
Der var lavt lufttryk fra den 2.-23., 
herunder ekstremt lavt lufttryk den 
21. 
 
Det var en regnfuld måned. 
 
Temperatur: 4,2 gr. C 

December 
 
Varm.  
 
Det var vinterligt fra den 5.-12. med 
nordlige vinde og sne. Det var meget 
lunt fra den 25. 
 
Måneden havde et meget lavt luft-
tryk.  
 
Der var megen SV-vind. 
 
Det blæste storm fra den 25.-27. 
 
Det var en meget nedbørsrig måned. 
 
Juleaften: Lunt, blæsende med regn-
byger. Intet snedække. 
 
Nytårsaften: Søndenvind og lunt. 
Intet snedække. 
 
Temperatur: 2,2 gr. C 
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komme syd om Bornholm, men det 
lykkedes ikke. Kl 18 havde de Chri-
stiansø VSV ¼ mil foran dem. De 
forsøgte så at komme nord om Born-
holm. Kl. 19 gik loj(?)bommen i 
stykker, så fokken, og de kunne ikke 
styre skibet. Da de kom tæt ved 
kysten, drejede skibet for vinden, og 
en styrtsø slog klyvfokken i stykker. 
De kastede anker på ca. 20 favne 
vand, men ankertovet sprang. De 
drev mod stranden, og efter 3 - 4 stød 
fik de vand på 3 til 4 fod i skibet. 
Strandingen skete kl. 22 så tæt ved 
land, at folk kunne komme dem til 
hjælp. Men søen var så hård, at de 
ikke kunne redde skibet. Kl. 02 den 
14. oktober forlod de skibet i deres 
båd. 
Det blev bevidnet, at det var stærk 
østenstorm med stærk regn. 
Det bevidnedes senere, at det den 13. 
oktober var et forskrækkeligt hårdt 
stormvejr med vinde af SØ og ØSØ. 
Vidnerne kom til stranden kl. 22, 
hvor de fandt smakken ”De fire 
brødre” strandet ved Sandvig. De 
gjorde deres bedste for at redde 
besætningen i den stærke pålands-
storm.Trosser blev fastgjort om livet 
på nogle af de redningsfolk, som gik i 
vandet for at fange det tov, der var 
smidt i vandet fra skibet. Kl 02 blev 
folkene reddet i land. Skipperen 
havde fået et hul i hovedet, der blødte 
kraftigt. Dagen efter var vidnerne 
kommet ombord på skibet, hvor de 
kunne konstatere, at bomme, sejl og 
fokken var slået i stykker, og at der 
var ligeså meget vand inde i skibet 
som udenfor. Det var et held, at ski-
bet ikke var strandet lidt nord eller 
lidt syd for stedet. I såfald var det 
blevet slået i stykker på klipperne og 
det havde været umuligt at redde 
mandskabet”. 
 
Af Efterretninger om Gammel-
kjøgegaard og Omegn samlede af 
Franziska Carlsen, 2. del (København 
1878) omtales ovennævnte storm s. 
82. 
”Dette år, 1760 den 13de oktober, 
rasede her i egnen om Gammel-
kjøgegaard en meget stærk storm og 
vandflod. Underretning herom fik 
grevinde Meyerfeldt i et brev fra C. 
Brasch af den 18. oktober 1760. At 
den 13. oktober begyndte at rase en 
så stærk storm, som ingen erindrede 
magen til; søen voksede med en 
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østenvind så stærk, at den i 24 timer 
stod 12 fod højere end sædvanligt og 
dermed forårsagede en oversvøm-
melse over alle ved stranden liggende 
marker. I Køge havde vandet ned-
brudt et af købmændenes pakhuse. 
Ved Gammelkjøgegaard, som var 
omfyldt med vand, stod vandet 2 alen 
højt op på den storesalslængde, og 
det havde nedrevet dæmningen ud til 
Køge å. Stormen havde revet både 
tage og træer over ende og forårsaget 
en ubodelig skade på søfarende. På 
Køge Bugt var strandet 6 skibe, hvor-
af det ene var løbet ind på Kjøge- 
gade og et andet lå oppe på Køben-
havnsvejen, nogle hundrede skridt fra 
søen. Han skriver, at den dag han 
skrev dette brev, den 18. oktober, 
vedblev det hårde vejr endnu, men 
med vestenvind, som var endnu 
stærkere end før, og ender beret-
ningen om denne slemme storm og 
vandflod med ”Gud se i nåde til os og 
stille dette forfærdelige vejr”.   
 
Temperatur: 9,3 gr. C 

 
 
 

VEJRET I 1761 
 

 

1761. Temperatur 8,3 gr. C. Varmt år. Mild vinter. Usædvanlig regnfuld juli måned. Meget varm 
september-måned og meget kold oktober-måned. Venuspassage den 6. juni. Nordlys den 11. maj 
og den 25. og 26. september. 
 
Januar 

 
Meget varm. 
 
Meget mildt fra den 1.-11., derefter 
kortvarigt koldere. Fra den 19. vek-
slende mellem tø og frost.  
Meget højt lufttryk omkring den 29.  
Storm og stærk regn den 3. og stærk 
storm den 5. 

 
Temperatur: 1,8 gr. C 

Februar 
 

Meget varm. 
 
Solfattig. Kortvarig frostperiode 
omkring den 12., meget mildt fra 
den 16.  
Meget lavt lufttryk omkring den 
23.  
Dominerende vestenvind. 

Stærk regn den 15. og den 26. 

Temperatur: 1,7 gr. C 

Marts 
 

Meget varm. 
 
Meget solrig. Kun enkelte nætter 
med nattefrost. Vestenvind indtil 
den 8., derefter østenvind med 
meget solrigt vejr indtil den 20., og 
derefter sydlig vind. 

 
Temperatur: 4,6 gr. C 

April 
 

Maj 
 

Juni 
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Normal. 
 
Temperatur: 5,4 gr. C 

Normal. 
 
Meget solfattig. Nattefrost den 
10. og derefter megen NØ- vind.  
Stærk regn den 23.  
Nordlys den 11. 

 
Temperatur: 11,1 gr. C 

Meget varm. 
 
Meget solrig. Varmt sommervejr fra 
den 14. En del torden, bl. a. stærkt 
tordenvejr den 5.  

  Megen østenvind. 

Venuspassage den 6. 

Temperatur: 15,7 gr. C 

Juli 
 

Kold. 
 
Helt usædvanlig solfattig. Hedebølge 
fra den 1.-3., derefter køligt vejr, 
især omkring den 20.  
Vestenvind i hele måneden.  
Meget regnrig måned med regn 
næsten hver dag, den 9. stærk regn.  
En del torden. 
 
Temperatur: 15,1 gr. C 

August 
 

Meget varm. 
 
Solrig. Varmt fra den 5. Meget søn-
denvind. 

 
Temperatur: 17,2 gr. C 

September 
 

Meget varm. 
 
Meget solrig. Varmt sommervejr 
indtil den 11., med hedebølge fra 
den 8.-11.  
Regnfuldt vejr fra den 12.-20., 
derefter østenvind med solrigt vejr.  
Den 15. stærkt tordenvejr og den 
18. stærk regn.  
Nordlys den 25. og den 26. 
 
Temperatur: 15,5 gr. C 

Oktober November December 

Meget kold. 
 
Koldt med østenvind i hele måneden 
og nattefrost fra den 21.-23.  
Stormende med stærk storm den 4. 
og storm den 12., hvor der også faldt 
slud. 

Normal. 
 
Meget mildt indtil den 25., derefter 
vinterligt med nordenvind.  

   Stærk regn den 11. 
 

Temperatur: 4,9 gr. C 

Meget kold. 
 
Solfattig. Gennemsnitstempera-
turer omkring 0 gr. C måneden 
igennem. SØ-vind. 

 
Juleaften: SØ-vind med frost. 

Temperatur: 6,9 gr. C 
 

 Temperatur: - 0,3 gr. C 

 
 
 

 
VEJRET I 1762 

 

 

1762. Temperatur 7,5 gr. C. Meget sne i februar, helt usædvanligt meget solskin i april måned, 
og helt usædvanligt højt lufttryk i december måned. Nordlys den 13. august. 
 
Januar 

 
Meget varm. 
 

Februar 
 

Varm. 

Marts 
 

Meget kold. 
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Meget solfattig.  
 
  Stærk regn den 12. og stærkt snefald   
den 16. SV-vind. 
 

Temperatur: 1,6 gr. C 

 
Meget højt lufttryk den 3. og helt 
usædvanligt lavt lufttryk den 10., 
også dybe lavtryk den 13. og den 20.  

  
  Den 9.-10. faldt der en usædvanlig     
stor mængde sne. Snestorm den 12. 
Tøvejr fra den 15.-21., derefter 
frosvejr. 
 

Temperatur: 0,5 gr. C 

 
Vinterligt med frost og sne indtil 
den 26., med kortvarigt tøfrembrud 
i forbindelse med en stærk storm 
den 13.  
 
Stærkt snefald den 8. og den 30.  
Meget lavt lufttryk den 31. og 
omslag til tøvejr. 

 
Temperatur: - 0,5 gr. C 

April 
 

Meget varm. 
 
Helt usædvanlig solrig. Nattefrost og 
megen sol med østen- og NØ-vind 
indtil den 9. Derefter fortsat meget 
solskin, varmt fra den 22. og fra den 
27. nærmest sommerligt.  
 
Meget nedbørsfattig. 

 
Temperatur: 6,9 gr. C 

Maj 
 

Varm. 
 
Koldt fra den 5.-13. med en del nat-
tefrost, derefter sommerligt, dog atter 
koldt fra den 29.-31. 

 
Temperatur: 11,7 gr. C 

Juni 
 

Meget varm. 
 
Koldt fra den 1.-3. Hedebølge fra 
den 11.-13. og fra den 18.-20. 
Begge hedebølger afsluttedes med 
tordenvejr. Varmt fra den 9.-20. 

 
Temperatur: 15,6 gr. C 

Juli 
 

Normal. 
 
Stormende og regnfuldt i begyn-
delsen af måneden. Stærk NV-storm 
den 2. Varmt fra den 10.-23., især 
den 19. og 20. Køligt fra den 24.  
Vestlige vinde undtagen den 11.-16., 
hvor vinden var i nord, øst og SØ. 

 
Temperatur: 15,6 gr. C 

August 
 

Meget kold. 
 
Meget solfattig.  
Koldt hele måneden igennem, fra 
den 23. efterårsagtigt.  
Meget regnfuld måned, især fra den 
6.- 14.  
Vestlige vinde.  
Nordlys den 13. 
 
Temperatur: 13,8 gr. C 

September 
 

Normal. 
 
SV-vind. Nattefrost den 1.  
Regnfuldt fra den 4.-7. 

 
Temperatur: 12,8 gr. C 

 

Oktober November December 

Meget kold. 
 
Meget solfattig.  
Mildt fra den 1.-5. Stormende den 
3. Resten af måneden østlige vinde 
og koldt med megen nattefrost.  
Der faldt slud den 21. og 27. 

Kold. 
 
SV-vind. Meget lavt lufttryk den 12. 
med storm og regn den 11. og 12.  
Stærk regn den 7. 

 
Temperatur: 3,9 gr. C 

Normal. 
 
Meget mildt fra den 1.- 4. Tåget 
vejr fra den 9.-16. Den 12. stærk 
regn. Vinterligt fra den 19.  
Helt usædvanligt højt lufttryk fra 
den 6., som kulminerede fra den 
26.-30. 

Temperatur: 6,1 gr. C   
    Juleaften: Blæsende. 
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Temperatur: 1,7 gr. C 

 
 
 

VEJRET I 1763 
 

 

1763. Temperatur 7,3 gr. C. Kortvarig isvinter i slutningen af januar og i februar. Den 28. januar 
gik folk over isen til Sverige. Regnfuld sommer. Megen sol og megen nattefrost i september. Meget 
mildt i december. Stormflod ved Ribe sidst i december. 
 
Januar 

 
Meget kold. 
 
Højt lufttryk.  
Frost i hele måneden. NØ-vind 
indtil den 13. Barfrost.  
Nedbørsfattig.  
Den 28. går folk over isen til 
Skåne. 

 
Temperatur: - 2,5 gr. C 

Februar 
 

Normal. 
 
Åbent vand mellem Helsingør og 
Helsingborg den 4. Den 7. fortsat 
megen is mellem Sjælland og Ven. 
Drivis i Øresund indtil den 28. 
Vekslende mellem let frost og let tø.  
Fra den 15. megen SV-vind.  
Den 21. stærk regn. 

 
Temperatur: 0,1 gr. C 

Marts 
 

Meget kold. 
 
Vekslende mellem tøvejr og frost. 
En del sne. 

 
Temperatur: 0,9 gr. C 

April 
 

Meget kold. 
 
Meget solrig.  
Koldt med frost indtil den 12.  
Nedbørsfattig. Stærk regn den 23. 

 
Temperatur: 3,8 gr. C 

Maj 
 

Normal. 
 
Meget solrig.  
Nattefrost fra den 27.-31. 

 
Temperatur: 10,7 gr. C 

Juni 
 

Normal. 
 
Solrig.  
Meget koldt den 6. og derefter 
køligt indtil den 18., derefter varmt 
sommervejr.  
Megen regn den 23. 

 
Temperatur: 14,1 gr. C 
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Juli 
 

Meget varm. 
 
Megen vesten- og SV-vind.  
Varmt indtil den 15., derefter 
tordenvejr og køligt resten af 
måneden. Hedebølge fra den 8.-13.  
Meget regnfuld måned med en del 
torden. Stærk tordenregn den 15. 
og den 18. styrtregn, stærke 
regnbyger den 21. 
 
Temperatur: 16,6 gr. C. 

August 
 

Varm. 
 
Dominerende SV-vind, dog SØ-vind 
og kortvarig hedebølge fra den 17.-
20., der afsluttedes med tordenvejr. 
Derefter køligt vejr  
Regnfuld måned. 

 
Temperatur: 16,2 gr. C 

September 
 

Normal. 
 
Helt usædvanlig solrig.  
Megen norden-, NØ- og SØ-vind. 
 
Sommerligt i 1. halvdel af måne-
den. Nattefrost fra den 20.-22. og 
stærk nattefrost den 29. og 30. 

 
Temperatur: 12,8 gr. C 

Oktober November December 

Meget kold. 
 
Solrig.  
Helt dominerende vestenvind, kun 
lidt østenvind. Nattefrost den 1., 7., 
15., 20. og 22.  
SV-storm den 4.  
Stærk regn den 10. og den 26. 

 
Temperatur: 7,7 gr. C 

Meget kold. 
 
SV-vind.  
Mildt fra den 1.-11. og fra den 27.-30. 
Vinterligt fra den 17.-23.  
Dominerende vestenvind fra den 20.  
Den sidste uge af måneden var meget 
regnfuld. Stærk regn den 25. 

Meget varm. 
 
Meget solfattig.  
Storm den 2.  
Stærk regn den 5. og den 20. Stærkt 
snefald og stærk regn den 27.  
Fra den 27.-31. stærkt stormende og 
frygtelig stormflod ved Ribe.  
Meget mildt indtil den 20. 

 
Temperatur: 3,5 gr. C Juleaften: Regnvejr og mildt. 

  
Temperatur: 3,5 gr. C 
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VEJRET I 1764 
 

 

1764. Temperatur 7,7 gr. C. Meget mild vinter. Meget kold juni. Usædvanlig varm og solrig juli. 
Meget solrigt, men koldt efterår. Stormflod ved Ribe fra den 11.-13. november. Nordlys den 3. og 
4. marts samt den 28. og 29. september. 
 
Januar 

 
Varm. 
 
Indtil den 11. NØ-vind, let frost og 
megen sne, derefter SØ-vind og tø-
vejr.  
Meget lavt lufttryk den 31. 

 
Temperatur: 0,9 gr. C 

Februar 
 

Meget varm. 
 
Solrig.  
Fugtigt vejr indtil den 7., derefter 
sol og blæst. Fra den 24. sol og 
nattefrost.  
Syd og SV-vinde indtil den 22. 

 
Temperatur: 3,4 gr. C 

Marts 
 

Varm. 
 
Meget solrig.  
Megen NØ-, øst og SØ-vind, og 
vinterligt indtil den 12. med 
nattefrost, men ingen sne.  
Nedbørsfattig måned.  
Højtryk måneden igennem.  
Stærkt nordlys den 3. og 4. 

 
Temperatur: 2,7 gr. C 

April 
 

Meget kold. 
 
Meget solfattig.  
Lufttrykket var højt indtil den 8., 
derefter lavt, bortset fra i perioden fra 
den 21.-24.  
Regnfuld måned.  
Det var varmest i begyndelsen af 
måneden og forholdsvis koldt fra den 
8.-22.  
Der var en del NØ-vind. 

 
Temperatur: 4,5 gr. C 

Maj 
 

Normal. 
 
Vejret var koldt indtil den 15., der-
efter varmt. Vejret var dog for-
holdsvis køligt i de sidste dage af 
måneden.  
Vinden var meget i SV og NV. 

 
Temperatur: 10,9 gr. C 

Juni 
 

Meget kold. 
 
Især usædvanligt koldt i begyn- 
delsen af måneden med nattefrost. 

 
Temperatur: 12,1 gr. C 

Juli 
 

Meget varm. 
 
Helt usædvanlig solrig.  
Hedebølge fra den 5.-23.  
Ingen vestenvind fra den 1.-19.  
Højtryksvejr bortset fra 
lavtrykspassager den 20. og 26. 
 
Langvarigt regnvejr den 16. Stærke 
regnbyger den 20. Tordenvejr den 
26. 

August 
 

Normal. 
 
Meget solrig.  
Vekslende vejr. Stærk og langvarig 
regn den 8. og langvarig regn den 
11. 

 
Temperatur: 15,9 gr. C 

September 
 

Kold. 
 
Meget solrig.  
Ingen østlige vinde.  
Koldt fra den 18. Meget stærk 
nattefrost den 20., nattefrost den 21. 
og den 28. og stærk nattefrost den 
29.  
Langvarigt regnvejr den 27. Hagl og 
sne den 29.  
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Temperatur: 18,9 gr. C 

Meget koldt den 28.- 
30. 
 Nordlys den 28. og 29. 
 
Temperatur: 11,9 gr. C 

Oktober November December 

Meget kold. 
 
Solrig.  
Megen sønden og SV- vind.  
Koldt i begyndelsen af måneden. 
Mildt fra den 6.-22., derefter på ny 
koldt. Stærk nattefrost den 30. og 
31. 

 
Temperatur: 8,0 gr. C 

Meget kold. 
 
Meget solrig.  
Meget lavt tryk den 7.  
Stærk SV-storm og vandflod ved 
Ribe fra den 9.-11. Fra den 15. 
NØ-vind, nattefrost og solskins-
vejr.  
Nedbørsfattig måned. 

Meget kold. 
 
NØ-vinden var dominerende. 
 Fugtigt vejr indtil den 15., derefter 
barfrost.  
Nedbørsfattig måned. 

 
Juleaften: Overskyet, barfrost og 
NØ-vind. 

 Temperatur: 2,7 gr. C  
  Temperatur: 0,6 gr. C 

 
 
 

VEJRET I 1765 
 

1765. Temperatur 7,1 gr. C. Koldt år. Kortvarigt isvinter i februar med isbådsejlads på Storebælt. 
Februar måned var helt usædvanlig solrig, mens marts måned var helt usædvanlig solfattig. Meget 
koldt sommervejr i sidste halvdel af juni og i juli måned. Nordlys den 20. september. 
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Januar 
 

Normal. 
 
Østenvinden var dominerende fra 
den 1.-11. og fra den 20.-24. Søn-
denvinden dominerede fra den 12.-
19. og SV-vinden fra den 25.-29. 
Der var ingen nordenvind.  
Frostvejr i begyndelsen af måneden, 
men omslag til tøvejr den 6. og 
derefter tåget vejr. Atter frostvejr i 
nogle dage fra den 20. 

 
Temperatur: - 0,2 gr. C 

Februar 
 

Meget kold. 
 
Helt usædvanlig solrig.  
Frost i hele måneden med østenvind 
indtil den 17. Omkring den 22. 
kortvarigt isbådssejlads på Storebælt. 

 
Temperatur: -1,8 gr. C 

Marts 
 

Normal. 
 
Helt usædvanlig solfattig.  
Måneden var helt domineret af 
vesten- og søndenvinde, og ingen 
nordenvind.  
En del nattefrost indtil den 23., 
derefter meget mildt vejr.  
Den 18. meget stærkt tordenvejr på 
Fyn og i Sønderjylland med meget 
stærk regn. 

 
Temperatur: 2,4 gr. C 

April 
 

Normal. 
 
Solrig.  
SV-vind indtil den 15. med 
regnfuldt vejr, derefter NØ-vind 
med tørt vejr.  
Træerne på Volden var sprunget ud 
den 26.  
Langvarigt regnvejr den 9. 

 
Temperatur: 5,4 gr. C 

Maj 
 

Meget kold. 
 
Meget solrig.  
Koldt vejr indtil den 16. og igen fra 
den 24.  
Træerne i skoven var sprunget ud 
den 3.  
Stærk regn den 25. og 26. 

 
Temperatur: 9,0 gr. C 

Juni 
 

Meget kold. 
 
Især kold fra den 11. med domine-
rende østenvind og regnfuldt vejr.  
Langvarigt regnvejr den 14.  
Tordenregn den 30. 

 
Temperatur: 13,2 gr. C 

Juli 
 

Meget kold. 
 
Regnfuldt og blæsende med 
vesten- og SV-vind indtil den 30.  
Stærk tordenregn den 16. og stærk 
regn den 17. Atter stærk regn den 
18. og 21. Den 22. mange regnby-
ger, fra den 

August 
 

Normal. 
 
Solrig.  
Varmt i begyndelsen og slutningen af 
måneden. Køligt fra den 10.- 25.  
Tordenregn den 7. Stærk regn den 14. 

 
Temperatur: 15,9 gr. C 

September 
 

Normal. 
 
Solrig.  
Sommerligt indtil den 7.  
Vestenvinden dominerede indtil den 
20.  
 
Den 20. nordlys og nattefrost og 
derefter kold luft fra nord. Den 27. 
stærk nattefrost. 

 

23. bedredes vejret noget. 
 

Temperatur: 14,0 gr. C 
 
 
 

 
 

  
Temperatur: 12,6 gr. C 
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Oktober November December 

Normal. 
 
Meget solfattig.  
Måneden var helt domineret af SV-
vinden med megen regn. 
 Meget lavt lufttryk i hele må-
neden.  
Ingen nattefrost.  
Stærk regn den 3. Stormende den 
12. Den 14. langvarigt regnvejr. 

Normal. 
 
Måneden var helt domineret af 
sønden- og vestenvinde.  
Ingen nattefrost før den 18., derefter 
megen nattefrost. Sne fra den 19.-
21. 

 
Temperatur: 5,1 gr. C 

Kold. 
 
Meget solrig.  
Nattefrost måneden igennem, fra den 
26. også dagsfrost.  
Nedbørsfattig. 

 
Juleaften: Tøvejr og formentlig 
overskyet med temperatur omkring 
1-2 gr. C. 

Temperatur: 9,2 gr. C 
 

Temperatur: 0,8 gr. C 

 
 
 
 

 
 

VEJRET I 1766 
 

 

1766. Temperatur 7,3 gr. C. Helt usædvanligt solrigt år. Kold vinter, men kun lidt is. Solrig 
sommer. Vinterligt vejr i juledagene. 
 
Januar 

 
Meget kold. 
 
Meget solrig.  
Fra den 1.-28. nordenvind. Ingen 
søndenvind. 
 Meget højt lufttryk, dog undtagen 
den 18. og 23. med frontpassager.  
Stærk frost indtil den 13., derefter 
temperatur omkring 0 gr. C. 
 Stærk regn natten til den 23. 

 
Temperatur: -1,3 gr. C 

Februar 
 

Meget kold. 
 
Stærk frost fra den 4.-10. Kun 
mindre isforekomster.  
Den 2. SV-storm ved København 
og Korsør. Den 19. og 20. storm 
ved Korsør. 

 
Temperatur: -2,1 gr. C 

Marts 
 

Normal. 
 
Stille måned, fra den 20. overve-
jende SV-vinde.  
Den 26. stærkt snefald.  
Den 27. stærk regn.  
Den 31. storm i Nærum. 

 
Temperatur: 1,3 gr. C 
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April 
 

Normal. 
 
Helt usædvanlig solrig.  
Megen østen- og NØ-vind.  
Nedbørsfattig.  
Jævnt stigende temperatur måneden 
igennem.  
Træerne springer ud den 23.  
Den 2. stærk regn. Den 14. stærkt 
tordenvejr i Salling. 

 
Temperatur: 5,9 gr. C 

Maj 
 

Kold. 
 
Koldt omkring den 11. med stærkt 
snefald ved Slesvig den 10.  
Temmelig varmt fra den 18.  
Den 11. storm ved Korsør.  
Den 25. stærk regn ved Odense. 

 
Temperatur: 10,2 gr. C 

Juni 
 

Varm. 
 
Meget solrig.  
En del torden fra den 9.-15., 
hvorefter en kortvarig hedebølge 
blev efterfulgt af kølig luft. Igen 
varmt fra Sct. Hans.  
Natten til den 13. og natten til den 
14. stærk regn. Den 17. stærk regn 
om morgenen. 

 
Temperatur: 15,1 gr. C 

Juli 
 

Meget varm. 
 
Indtil den 16. østenvind, derefter SV-
vind.  
En del torden. Slemt tordenvejr den 
18. i Viborg og den 26. i Nærum. 
 
Meget varmt fra den 13.-22.  
Den 1. stærk regn. Den 4. stærk regn 
hele dagen. Den 5. 

August 
 

Normal. 
 
Meget solrig.  
Megen NV-vind og kun lidt 
østenvind.  
Det synes at have været varmt om 
dagen og køligt om natten.  
Solformørkelse den 5. og en mængde 
stjerneskud fra den 12.-16. 

September 
 

Normal. 
 
Vestlige vinde var totalt domine-
rende, bortset fra den 26.- 30., hvor 
vinden var i NØ og øst, og lufttryk-
ket var meget højt med stærk natte-
frost.  
Stærk storm den 14. og 15.  
Den 17. stærk regn om aftenen. 

 

stærk regn. Den 31. torden og stærk 
regn hele dagen. 
 

Temperatur: 16,9 gr. C 

 
Temperatur: 15,4 gr. C 

 
Temperatur: 13,0 gr. C 

Oktober 
 

Kold. 
 
Meget solrig.  
Østenvind i begyndelsen af 
måneden, fra den 12. overvejende 
søndenvind og SV-vind. Blæsende 
fra den 1.- 11. 

 
Temperatur: 8,5 gr. C 

November 
 

Varm. 
 
Solfattig.  
Fugtigt mildt vejr måneden igennem. 
Ingen nordenvind.  
Højtryksvejr.  
Den 8. stærk storm i København.  
Den 27. stærke regnbyger. 

 
Temperatur: 5,3 gr. C 

December 
 

Meget kold. 
 
Nordenvinden var dominerende fra 
den 1.-5., og NØ- vinden fra den 
21.-31. Vinterligt vejr, især fra den 
19. 

 
Juleaften: Stærk frost og blæsen-
de. Den 20. var der faldet megen 
sne. 

 
Temperatur: - 0,4 gr. C 
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VEJRET I 1767 
 

 

1767. Temperatur 6,3 gr. C. Helt usædvanligt koldt år. Isvinter (i januar og februar). Januar var 
helt usædvanlig kold og den 15. januar gik man over isen til Helsingborg. Den 15. febrar kørte 
man stadig over isen til Landscrona. Koldt forår. Våd og kold sommer. Meget stormende i 
oktober med stor vandflod ved Ribe fra den 4.-6. oktober. Stormende i december med høj 
vandstand ved Korsør. Meget solfattigt år. Nordlys den 5. og 6. august. 
 
Januar 

 
Helt usædvanlig kold. 
 
Meget solrig.  
Den 15. går folk over isen fra 
Helsingør til Helsingborg. Ekstrem 
kulde fra den 15.-18. Omslag til 
tøvejr den 26. Endnu den 31. var ¾ 
af Øresund dækket af is. Den 24. 
stærkt snefald. 

 
Temperatur: - 6,0 gr. C 

Februar 
 

Kold. 
 
Helt usædvanlig solfattig.  
Stærk frost i begyndelsen af 
måneden med ekstrem kulde den 6. 
Derefter vekslende mellem tøvejr og 
stærk frost. Fra den 16. vedvarende 
tøvejr.  
Den 14. blev der åbent vand mellem 
Helsingør og Helsingborg. Den 15. 
kørte man stadig over isen fra Nivå 
til Landskrona, og den 22. var der 
fortsat is fra Rungsted til Ven.  
Stærk storm ved Nyborg den 26. og 
27. 

 
Temperatur: - 0,9 gr. C 

Marts 
 

Kold. 
 
Helt usædvanlig solfattig.  
Øresund var isfrit fra den 5.  
Megen sne fra den 17.-19. 

 
Temperatur: 1,2 gr. C 

April 
 

Meget kold. 
 
I hele måneden var vinden i NØ og 
øst.  
Meget højt lufttryk fra den 1.-8. med 
megen sol og nattefrost.  
Vinterligt fra den 14.-19. med sne og 
stærk nattefrost. Atter nattefrost den 
27. og 28. 

 
Temperatur: 2,7 gr. C 

Maj 
 

Meget kold. 
 
Meget solfattig.  
Stærkt snefald den 2.  
Hele måneden var kold, bortset fra 
lidt mildere vejr omkring den 15. I 
den sidste uge af måneden faldt der 
en del hagl.  
Sønden- og vestenvinden var 
dominerende.  
Den 25. stærkt tordenvejr ved 
Viborg. Den 30. stærk regn. 

 
Temperatur: 8,3 gr. C 

Juni 
 

Meget kold. 
 
Solfattig.  
Sønden- og vestenvinden var 
dominerende.  
Hele måneden var kold, dog især fra 
den 18.-23. 

 
Temperatur: 12,1 gr. C 

Juli 
 
Meget kold. 
 

August 
 
Normal. 
 

September 
 
Meget varm. 
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Meget solfattig.  
Megen SV- vind og ingen 
østenvind.  
Megen nedbør, især i 
begyndelsen af måneden.  
Blæsende. Hele måneden var 
kold, bortset fra den 31., hvor der 
var hvirvelstorm i Odense. 

 
Temperatur: 14,5 gr. C 
 

Solrig.  
Megen regn i begyndelsen af 
måneden, og fra den 14.- 21., derefter 
tørt.  
Varmt vejr fra den 5.-15.  
Nordlys den 5. og den 6. i Salling.  
Stærk regn natten til den 16. Den 17. 
stærk regn. Stærk regn den 20. om 
formiddagen og stærk regn den 24. 

 
Temperatur: 15,7 gr. C 
 

Solrig.  
Varmt vejr indtil den 19., især 
omkring den 6. Meget koldt den 29. 
og 30.  
Den 6. hvirvelstorm i Salling. 

 
Temperatur: 13,7 gr. C 

Oktober 
 

Meget kold. 
 
Meget solfattig.  
Stormende. Vestenvinden var 
dominerende. Helt usædvanligt lavt 
lufttryk den 4. Stærk NV- og SV- 
storm fra den 4.-6., og overmåde 
stor vandflod ved Ribe. Stormen 
efterfulgtes af koldt vejr med 
nattefrost. Hårde storme den 18. og 
19. og den 26. og 27. med for 
årstiden meget varmt vejr.  
Stærke regnbyger den 4., 5. og 6. 

 
Temperatur: 8,0 gr. C 

November 
 

Varm. 
 
Mest SV-vinde og megen regn.  
Meget højt lufttryk den 21. 

 
Temperatur: 5,5 gr. C 

December 
 

Meget kold. 
 
Stærk NV-storm den 1., med høj 
vandstand i Korsør, efterfulgt af 
frostvejr. Indtil den 16. vestenvind, 
derefter østenvind og barfrost. Stærk 
østenstorm den 20.-22., efterfulgt af 
højt lufttryk. 

 
Juleaften: Overskyet og 
frostvejr. 

 
Temperatur: 0,2 gr. C 

 
 
 
 

VEJRET I 1768 
 

 

1768. Temperatur 7,3 gr. C. Isvinter i januar og februar måned. Vestenvindsorkaner den 14. og 
18. marts med en mængde væltede træer i skovene. Usædvanlig solfattig november måned, og 
meget mild og usædvanlig solrig december måned. Nordlys den 4. og 5. maj, og den 6. august. 
 
Januar 

 
Meget kold. 
 
Usædvanlig megen SØ-vind.  
Streng frost i begyndelsen af 
måneden, derefter mildere og fra den 
24. tøvejr. Den 21. isfart fra Sjælland 
til Ven. Stærkt snefald den 24. og 25. 

 

Februar 
 

Meget kold. 
 
Stærk frost fra den 1.-5. og fra den 
15.-20. Tøvejrsperioder fra den 8.-13. 
og fra den 21.-29.  
Megen SØ og NØ-vind.  
Meget højt lufttryk omkring den 17.  

Marts 
 

Meget kold. 
 
Stærk frost den 2. og 3.  
Megen norden- og vestenvind. Den 
14. og 18. meget kraftige 
vestenvindsorkaner med en mængde 
væltede træer i skovene.  
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Temperatur: - 1,9 gr. C Megen is i Øresund den 19. 
 
Stærkt snefald den 12. 

 
Temperatur: - 1,0 gr. C 

Stærkt snefald den 20. 
 

Temperatur: - 0,3 gr. C 

April 
 

Normal. 
 
Solrig.  
Indtil den 10. NØ-vind med megen 
nattefrost og solskin, derefter SV-
vind. Forholdsvis varmt fra den 13.-
26.  
Tørt indtil den 19. Stærk regn den 
22. 

 
Temperatur: 5,4 gr. C 

Maj 
 

Kold. 
 
Megen NØ- og NV-vind.  
Varm periode fra den 4.-8.  
Nordlys den 4. og 5.  
Stærk regn den 26. 

 
Temperatur: 9,9 gr. C 

Juni 
 

Normal. 
 
Varmt fra den 4.-19., derefter køligt, 
især var det koldt omkring Sct. 
Hans.  
Stærk tordenregn den 18. 

 
Temperatur: 14,5 gr. C 

Juli 
 

 
  Varm. 

 
Østenvind og stærk varme fra den 
26. Indtil da blandet vejr med en 
kølig periode fra den 10.-23.  
Stærke regnbyger den 8. 

 
Temperatur: 16,5 gr. C 

August 
 

Normal. 
 
Megen vestenvind fra den 3.- 14. 
Stormende den 26. og 27. og køligt i 
resten af måneden.  
Meget regnfuld måned. En del torden.  
Nordlys den 6.  
Stærke regnbyger den 25. 

 
Temperatur: 16,0 gr. C 

September 
 

Normal. 
 
Koldt, men tørt vejr fra den 23. med 
fremherskende NØ-vind.  
Meget højt lufttryk den 27.  
Meget regnfuld måned. Stærk regn 
den 18. om morgenen og den 21. om 
aftenen og den 25. ved middagstid. 

 
Temperatur: 12,2 gr. C 

Oktober 
 

Kold. 
 
Solrig.  
Varmt indtil den 10., derefter 
højtryksvejr med østenvind med 
solskin og kulde. Fra den 26. regn-
fuldt og blæsende. 

 
Temperatur: 8,6 gr. C 

November 
 

Normal. 
 
Usædvanlig solfattig.  
Dominerende SV-vind med fugtigt 
vejr.  
Meget stormende fra SØ og meget 
lavt lufttryk fra den 21.-24.  
Stærk regn den 22. 

 
Temperatur: 4,6 gr. C 

December 
 

Meget varm. 
 
Usædvanlig solrig.  
Mildt indtil den 9., derefter østenvind 
med frost, sol og blæst indtil den 18. 

 
Juleaften: Solskin og frost, den 
25. omslag til tøvejr, der vedvare-
de resten af måneden. 

 
Temperatur: 3,2 gr. C 
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VEJRET I 1769 

 

1769. Temperatur 7,7 gr. C. Solfattigt år. Kraftige regnbyger i august. Nordlys den 1., 26. og 30. september og 
den 1., 8. og 26. oktober. Meget kold oktober-måned. Megen sne i juledagene. Venuspassage den 3. juni. 

 
Januar 

 
Meget varm. 
 
Meget solfattig.  
Meget lavt tryk den 29.  
Stærkt snefald den 21. 

 
Temperatur: 1,2 gr. C 

Februar 
 

Normal. 
 
Meget solfattig.  
Megen sne.  
Megen østenvind.  
Stærkt snefald den 8. og 9. Stærkt 
snefald og regn den 28. 

 
Temperatur: 0,2 gr. C 

Marts 
 

Varm. 
 

Meget solfattig. 

Temperatur: 2,7 gr. C 

April 
 

Normal. 
 
Megen østenvind.  
Meget højt lufttyk den 26.  
Megen nattefrost indtil den 10., 
derefter mildt vejr.  
Den 9. stærk østenstorm i 
København. 

 
Temperatur: 5,5 gr. C 

Maj 
 

Kold. 
 
Koldt med nordenvind indtil den 21. 
SØ-vind og sommerligt fra den 24.  
Den 1. stærk regn om morgenen. Den 
10. stærk regn. 

 
Temperatur: 10,0 gr. C 

Juni 
 

Normal. 
 
Rigtigt varmt fra den 23.  
Venuspassage den 3. kl. 20,01. 
Solformørkelse (50 pct.) den 4. 
kl. 7,46 - 9,38.  
Den 12., 17., og 
22. stærke regnbyger. 

 
Temperatur: 14,4 gr. C 

Juli 
 

Varm. 
 
Køligt indtil den 15., derefter hede-
bølge indtil den 25.  
Græsseligt tordenvejr den 25. i 
Haderslev. 
 Hård storm den 30.  
Den 12. stærk regn. Den 31. stærk 
regn om morgenen. 

 
Temperatur: 16,3 gr. C 

August 
 

Normal. 
 
Meget solfattig.  
Megen SV- vind.  
Megen regn. Den 7. tordenregn 
næsten hele dagen. Den 11. stærk 
regn ved middagstid. Den 12. stærk 
regn om eftermiddagen. Stærke regn- 
byger den 13., 14. og 15. Stærk regn 
natten til den 28. 

 
Temperatur: 15,3 gr. C 

September 
 

Meget varm. 
 
Varmt fra den 1.- 6., køligt fra den 
22.  
Nordlys den 1., 26. og 30.  
Stærke regnbyger den 16. Stærk 
regn den 23. om eftermiddagen. 
Stærk regn og torden den 29. 

 
Temperatur: 13,8 gr. C 

Oktober 
 

Meget kold. 
 
Især meget koldt i begyndelsen 
af måneden.  

November 
 

Kold. 
 
Meget mildt indtil den 8., derefter 
omslag til vintervejr indtil den 18. 

December 
 

Normal. 
 
Solfattig.  
Indtil den 16. højtryksvejr med tåge. 
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Usædvanlig solrig.  
 
Megen NØ-vind.  
 
Meget højt luftryk, især omkring den 
14.  
Nordlys den 1., 8. og 26. 

 
Temperatur: 6,9 gr. C 
 

 
Temperatur: 4,0 gr. C 

Stærk frost i juledagene med 
snestorm og store mængder sne den 
27. og 28. 
 
Juleaften: Blæsende med slud.  
 
Temperatur: 1,6 gr. C 
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VEJRET I 1770 

 

1770. Temperatur 7,8 gr. C. Isvinter i slutningen af marts og den 26. marts gik man til Skåne via Ven. Varmt i 
juli, august og september. Nordlys den 18. januar, den 31. august, den 1. og den 17. september. 

 
Januar 

 
Kold. 
 
Meget solfattig.  
Meget koldt fra den 5.-9. Tøvejr fra 
den 12., dog frost fra den 17.-19.  
Indtil den 12. nordenvind, derefter 
vestenvind.  
Meget stærkt nordlys den 18.  
Stærkt snefald den 5.  
Den 8. megen drivis i Øresund.  
Den 11. stærkt snefald. 

 
Temperatur: - 0,7 gr. C 

Februar 
 

Meget varm. 
 
Solfattig.  
Mildt vejr, undtagen fra den 7.-10. 
og fra den 22.- 26. 
 Meget lavt lufttryk fra den 18.-20.  
Megen SV-vind. 

 
Temperatur: 1,3 gr. C 

Marts 
 

Helt usædvanlig kold. 
 
Meget solrig.  
Megen NØ-vind.  
Meget stærk frost fra den 7.- 
27.  
Den 26. kunne man gå til Skåne 
via Ven. 

 
Temperatur: - 2,3 gr. C 

April 
 

Meget kold. 
 
Meget solfattig.  
Nattefrost indtil den 16. Endnu den 8. 
var der megen is i Øresund.  
Meget lavt lufttryk fra den 5.-7.  
Stærkt snefald den 4. Stærkt snefald 
natten til den 7. 

 
Temperatur: 4,2 gr. C 

Maj 
 

Normal. 
 
Meget solfattig.  
Meget koldt fra den 29.-31.  
Konstant østenvind fra den 10.-22. 

 
Temperatur: 10,5 gr. C 

Juni 
 

Normal. 
 
Solfattig.  
Meget koldt den 1. og 2.  
En del torden.  
Varmt fra den 24. 

 
Temperatur: 14,0 gr. C 

Juli 
 

Meget varm. 
 
Meget solrig.  
Meget højt lufttryk, der var 
usædvanlig højt den 23.  
Tordenbyger og stærk regn om 
aftenen den 2.  
Natten til den 13. stærkt 
tordenvejr. 

 

August 
 

Meget varm. 
 
Meget højt lufttryk.  
Megen norden-vind. Meget stærk 
hede fra den 8.-10. Køligt fra den 
23.  
Stærkt nordlys den 31.  
Den 1. stærk regn. 

 
Temperatur: 17,3 gr. C 

September 
 

Meget varm. 
 
Det var især meget varmt omkring 
den 19.  
Megen nordenvind.  
Nordlys den 1. og den 17.  
Stærk regn den 11. og natten til den 
27. Stærke regnbyger den 27. 

 
Temperatur: 15,3 gr. C 
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Temperatur: 17,0 gr. C 
Oktober 
 
Meget varm. 
 
Solrig.  
Det var især varmt indtil den 13.  
Stærk regn natten til den 22. 

 
Temperatur: 11,0 gr. C 

 

November 
 
Meget kold. 
 
Det var meget mildt indtil den 13., 
derefter stærk frost fra den 16.-23. og 
derefter køligt.  
SV- storm i København den 7. og 
kraftig storm den 26. og 27. 

 
Temperatur: 3,4 gr. C 

 

December 
 
Normal. 
 

Stærkt snefald den 12.  
Juleaften: Overskyet, fugtigt mildt 
vejr. 
 
Temperatur: 2,0 gr. C 



 

340 

 

VEJRET I 1771 

 

1771. Temperatur 6,4 gr. C. Meget koldt år. Kold vinter og ekstremt koldt forår, 
ekstremt regnrig august med mange nedbørsdøgn. Streng isvinter. Marts var helt 
ekstrem kold og april var den koldeste april i tidsrummet 1703-2020. Man gik til Ven 
den 8. februar, den 15. marts kørte man til Ven, og den 29. marts kørte man med slæde 
til Skåne. Den 14. april gik man fortsat til Ven, den 19. april var der fortsat fast is til 
Skåne, den 26. april var der store drivisbjerge ved Helsingør og den 29. april fortsat is 
til Ven. Meget varmt i juni og meget koldt i august og november. 
  

Januar 
 

Meget kold. 
 
Solfattig.  
Det var især meget koldt fra den 8.-
16. og den 29.  

Limfjorden blev tillagt den 7. og der 
kørtes over Limfjorden den 22.  

Stærkt snefald den 7. og 8.  
Kun is i Øresund nogle dage fra den 
20. 

 
Temperatur: -2,5 gr. C 

Februar 
 

Meget kold. 
 
Det var især meget koldt omkring 
den 5.- 8. og begyndende isdannelse 
i Øresund. Man gik fra Rungsted til 
Ven den 8.  

Usædvanligt højt lufttryk den 17. og 
18. 

 
Temperatur: -3,5 gr. C 

Marts 
 

Helt ekstrem kold. 
 
Det var især meget koldt omkring 
den 24.- 27. Den 15. kørte man til 
Ven. Den 29. kørte man med slæde 
til Skåne. Isen på Limfjorden var den 
27. over 1 alen tyk.  
Stærkt snefald fra den 9.-11., den 14. 
og fra den 20.-23. Megen sne ved 
Ribe den 8. Kun tøvejr den 18. 

 
Temperatur: -4,0 gr. C 

April 
 

Helt ekstrem kold. 
 
Det var især meget koldt omkring 
den 6.- 8. Den 14. gik man stadig til 
Ven. Den 19. var der fortsat fast is til 
Skåne. Den 26. var der store drivis-
bjerge ved Helsingør. Den 29. fortsat 
is til Ven.  
Stærkt snefald den 6.  
Tøvejr fra den 14.  
Stærk regn den 25. 

 
Temperatur: 1,2 gr. C 

Maj 
 

Normal. 
 
Ekstrem solrig.  
Meget varmt fra den 26.-30. med 
kraftige tordenvejr og hvirvelstorme.  
Den 10. megen drivis ved Helsingør.  
Den 14. snefald. 
 Nedbørsfattig. 

 
Temperatur: 11,2 gr. C 

Juni 
 

Meget varm. 
 
Meget solrig.  
Især meget varmt fra den 10. -15. og 
fra den 24.-30. 

 
Temperatur: 17,0 gr. C 

Juli 
 

Varm. 
 
Temmelig solfattig.  
Meget varmt fra den 1.-7.  

August 
 

Meget kold. 
 
Solfattig og ekstrem regnrig.  
Kun et par dage uden nedbør.  

September 
 

Normal. 
 
Regnfattig, især den sidste tredjedel. 
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En del torden i begyndelsen af 
måneden. Sidst på måneden køligt 
og blæsende. Stærk regn ved Ålborg 
den 7. Stærk regn den 27. 

 
Temperatur: 16,4 gr. C 

Blæsende. Stormende den 13.  
Overmåde stærk regn den 13. Stærk 
regn den 4., 26 og 27. 

 
Temperatur: 14,3 gr. C 
 

Temperatur: 12,8 gr. C 

Oktober 
 

Normal. 
 
Megen SV- og vestenvind. Blæsen-
de måned og storm den 18. 
 
Plaskregn den 5. 

 
Temperatur: 9,4 gr. C 

November 
 

Meget kold. 
 
Vinterligt fra den 18.  
Storm den 20. 

 
Temperatur: 2,5 gr. C 

December 
 

Varm.  
 
Solfattig. 

Juleaften: Tåget og fugtigt vejr. 

Nytårsaften: Nattefrost og tåge. 

Temperatur: 2,5 gr. C 

 
 
 

VEJRET I 1772 
 

 

1772. Temperatur 7,1 gr. C. Koldt år. Det var meget koldt i de første 5 måneder af 
året og meget varmt i de sidste 4 måneder af året. Kold vinter og meget koldt 
forår. Den største snemængde i Salling i 60 år. Den 17. marts kunne man gå til 
Skåne. Normal sommer og meget varmt efterår. Orkan den den 6. og den 25. 
september. Nordlys den 25. juli, den 5. september, den 26. september og den 18. 
oktober. 
 

Januar 
 

Meget kold. 
 
Solrig.  
Stærkt snefald den 8.  
Limfjorden tillagt den 16.  

Kanekørsel i Københavns gader den 
19.  
Megen NØ-vind. 

 
Temperatur: -2,1 gr. C 

Februar 
 

Meget kold. 
 
Det var især meget koldt den 24. og 
den 25.  
Stærkt snefald den 2., 3., 16. og 23. 
Snestorm den 14. Den største sne-
mængde i Salling i 60 år den 23.  
Megen østenvind. 

 
Temperatur: -3,0 gr. C 

Marts 
 

Meget kold. 
 
Meget solfattig.  
Det var især meget koldt omkring 
den 15. Den 17. kunne man gå til 
Skåne.  
Megen sne den 19.  

Den 23. omslag til tø. 
 

Temperatur: -2,2 gr. C 
April 

 
Maj 

 
Juni 
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Meget kold. 
 
Solrig.  
Drivis fra Østersøen den 7.  
Frostvejr den 19.  
Blæsende måned.  
Storken kom den 1. 

 
Temperatur: 3,0 gr. C 

Meget kold. 
 
Det var især meget koldt den 18.  
Meget tør. 

 
Temperatur: 8,4 gr. C 

Normal. 
 
Varmt fra den 21.-30.  
Tørt fra den 11. 

 
Temperatur: 14,4 gr. C 

Juli 
 

Normal. 
 
Meget regnrig, især den 20. (stærk 
regn) og 21. (megen regn i Århus).  
Nordlys den 25. 

 
Temperatur: 16,0 gr. C 

August 
 

Normal. 
 
Varmt fra den 5.-9.  

Stærk regn den 3. og den 31. Meget 
stærk regn ved Helsingør og Nærum 
den 10., den 24. stærk regn ved 
Helsingør. 

 
Temperatur: 16,0 gr. C 

September 
 

Meget varm. 
 
Den 6. stærk storm på Als, så ærter-
ne fløj af markerne, stormen ramte 
også Helsingør.  

Den 25. stærk søndenstorm i 
Salling med mange skader på 
husene.  

Nordlys den 5. og den 26. 
 

Temperatur: 13,8 gr. C 
Oktober 
 
Meget varm. 
 
Ret solrig.  
Især den første halvdel af måneden 
var meget varm.  
Den 29. søndenstorm i Salling.  
Den 26. stærk regn.  
Nordlys den 18.  
 
Temperatur: 11,1 gr. C 
 

November 
 
Meget varm. 
 
Temmelig solfattig.  
Det var især meget varmt fra den 1.-
12. Den 10. stærk regn. 

 
Temperatur: 6,9 gr. C 

December 
 
Meget varm.  
 
Meget solfattig. 

 
Juleaften: Klart vejr med barfrost. 

 
Nytårsaften: Råkoldt med snevejr. 

 
Temperatur: 2,7 gr. C 

 

 
 

VEJRET I 1773 
 

 

1773. Temperatur 8,5 gr. C. Varmt år. Frygtelige tordenvejr i august. Orkan den 4. 
november. Nordlys den 16. januar, 18. januar, 27. juli, 19. oktober og 15. november. 
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Januar 
 

Meget varm. 
 
Solfattig.  
Meget stormende.  
Stærk regn den 20.  
Stærkt snefald den 30.  
Nordlys den 16. og den 18. 

 
Temperatur: 1,2 gr. C 

Februar 
 

Meget kold. 
 
Især meget stærk frost den 2. og 3. 
Mildt i den sidste uge. 

 
Temperatur: -1,3 gr. C 

Marts 
 

Kold. 
 
Meget solrig.  
Højeste lufttryk i 11 år den 12.  
Stærkt snefald ved Helsingør den 27. 

 
Temperatur: 1,4 gr. C 

April 
 

Normal. 
 
Storken kom den 19.  
 
Temperatur: 5,6 gr. C 

Maj 
 

Meget varm. 
 
Første halvdel var kold for årstiden, 
anden halvdel meget varm for års-
tiden.  
Megen nedbør, især i den første 
halvdel. Megen torden. Stærk regn 
den 15. og tordenvejr den 6., 19., 23. 
og 26. 
 

Temperatur: 11,9 gr. C 

Juni 
 

Normal. 
 
Meget solfattig.  
Usædvanlig kulde for årstiden 
den 7.  
Stærk regn den 26. Tordenvejr 
den 2., 15., 24. og 25. 

 
Temperatur: 14,4 gr. C 

Juli 
 

Meget varm. 
 

Solrig og tør. 

 Især varmt fra den 18.-27.  
Tørke fra den 7.-28.  
Nordlys den 27. 
 

Temperatur: 17,4 gr. C 

August 
 

Meget varm. 
 

Solrig og meget tør.  

Især meget varm fra den 8.-17. Varmen 
kulminerede den 14. og efterfulgtes af 
tordenvejr den 15. og 16. Køligt fra den 
21., atter varmt fra den 26.  
Den 20. slemt tordenvejr med overmåde 
stærk regn ved Ærøskøbing.  

Samme dag forskrækkelig storm i 
Odense.  

Den 15. frygteligt uvejr med torden, 
regn, hagl og storm i Viborg. 
 

Temperatur: 17,8 gr. C 

September 
 

Meget varm. 
 

Megen søndenvind.  

Varmt indtil den 8.  
Stærk regn den 8. og 9., derefter 
regnfuldt indtil den 19.  
Meget højt vande ved Helsingør den 
12.  
I Salling var september meget våd. 
 

Temperatur: 14,5 gr. C 

Oktober November December 

Meget varm. 
 
Megen søndenvind.  

Den 12. stærk storm ved 

Normal. 
 

Første halvdel var varm for årstiden.  

Megen SØ-vind og blæsende. Frost-

Varm. 
 

En del tåge.  

Meget mildt i Helsingør fra den 8.-16. 
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Helsingør.  

Nordlys den 19. 
 

Temperatur: 11,4 gr. C 

vejr fra den 24.-27., derefter tø.  

Orkan fra SSV i Salling den 4. og 
ligeledes i Helsingør.  

Nordlys den 15. 

Vinterligt fra den 23. 
 

Juleaften: solskin og barfrost 
 

Nytårsaften: stærk frost og sne-
fald 

 Temperatur: 5,0 gr. C  
  Temperatur: 2,2 gr. C 

 

 

Vejret i 1774 

 
1774. Temperatur 6,6 gr. C. Meget koldt år. Det var meget koldt i januar. November 
måned var den koldeste i tidsrummet 1703- 2020. Uvejr i juni-måned. Meget 
tordenvejr i juli. Begyndende isdannelser i Storebælt den 30. november. Meget sne i 
begyndelsen af december og meget is i Øresund den 10. december. Meget kold 
december-måned. Nordlys den 26. juli, den 3. september og den 1. oktober. 
 

Januar 
 

Meget kold. 
 
Solrig.  
Kulden kulminerede den 19. med 
meget stærk kulde.  
Megen sne i dagene omkring den 
21. 
 Lidt is i Sundet og Storebælt. 

 
Temperatur: -3,9 gr. C 

Februar 
 

Normal. 
 
Solfattig.  
Meget kold indtil den 11., især den 2.  
Is på Limfjorden.  
Megen vestenvind.  
Mildt i slutningen af måneden. 

 
Temperatur: -0,3 gr. C 

Marts 
 

Normal. 
 
Megen nattefrost.  
Ekstremt højt lufttryk omkring den 
23.  
Meget nedbørsfattig, især efter den 
9. 

 
Temperatur: 2,1 gr. C 

April 
 

Normal. 
 
Solfattig.  
En del haglbyger og regn. 

 
Temperatur: 6,1 gr. C 

Maj 
 

Normal. 
 
Varmt omkring den 5. og 24., koldt for 
årstiden omkring den 8. og 17., og 
nattefrost omkring den 20. og hagl-
byge med store hagl ved Helsingør.  
SØ-storm ved Helsingør den 7. Megen 
østenvind.  
Stærk regn den 16. 

 
Temperatur: 10,7 gr. C 

Juni 
 

Meget varm. 
 
En del torden.  
Meget varmt den 18. på Fyn 
efterfulgt af stærkt uvejr. Stærk 
heldagsregn ved Helsingør den 23. og 
tordenvejr ved Århus.  
Tordenvejr ved Augustenborg og Sil-
keborg den 21. Stærke regnbyger den 
30. 
Temperatur: 15,5 gr. C 
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Juli 
 

Meget varm. 
 
Meget regnrig.  
Megen torden, især slemt tordenvejr 
den 4. på Ærø og den 28. i København. 
Stærk regn den 10. og stærke 
regnbyger den 14. Stærk heldagsregn 
den 21. og stærke regnbyger den 22.  
Nordlys den 26. 
 
Temperatur: 16,9 gr. C 

August 
 

Normal. 
 
Heldagsregn den 3., stærke 
regnbyger den 11. og stærk regn 
den 17. 

 
Temperatur: 16,0 gr. C 

September 
 

Normal. 
 
Stærk storm den 7. og 8. og fra den 
24.-26.  
Megen østenvind. 

 
Temperatur: 12,7 gr. C 

Oktober 
 

Normal. 
 
Meget højt lufttryk.  
Stærk storm den 11. og 12.  
Heldagsregn den 24.  
Nattefrost fra den 28. og måneden 
ud. 

 
Temperatur: 8,9 gr. C 

November 
 

Helt ekstrem kold. 
 
Streng vinter fra den 5. især fra den 
10.-14. og omkring den 20., dog tø-
vejr den 17. og 18. med stærk storm 
ved Helsingør.  
Nordlige og østlige vinde.  
Begyndende isdannelser i Storebælt 
den 30.  
Snefald den 7. Stærkt snefald den 24. 

 
Temperatur: -2,8 gr. C 

December 
 

Meget kold. 
 
Vintervejr i hele måneden.  
Megen sne fra den 7.-10., så det var 
vanskeligt at gå. Tøvejr fra den 11.-
15., derpå på ny frost.  
Fra den 10. megen is i Øresund.  
Meget højt lufttryk den 30. 

 
Juleaften: frostvejr med stærk tåge, 
men formentlig intet snedække. 

 
Nytårsaften: stærk frost, men for-
mentlig intet snedække. 

 
Temperatur: -2,2 gr. C 
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VEJRET I 1775 

 

1775. Temperatur 8,8 gr. C. Meget varmt år. Meget solrigt år. Meget lang og varm 
sommer. September måned var den næstvarmeste i tidsrummet 1703-2020. 5 meget 
varme måneder i træk fra juni måned til og med oktober måned. Der faldt megen sne i 
marts. Hedebølge fra den 7.-19. juni og fra den 21. juli-13. august. Meget kold og vinterlig 
november-måned. Nordlys den 19. april, den 19. august og den 23. september. 
 

Januar 
 

Meget kold. 
 
Det var især meget koldt omkring 
den 26.  
Meget højt lufttryk den 24. og 25.  
Lidt is i Øresund i begyndelsen af 
måneden.  
Stærkt snefald den 6. og derefter 
stærkt tøvejr. Fra den 14. på ny frost. 
Fra den 21. stærk frost og en del is i 
Øresund. Tøvejr fra den 30.  
Stærk regn den 7. 

 
Temperatur: -1,7 gr. C 

Februar 
 

Meget varm. 
 
Tøvejr fra den 1.-3., og isen i Øresund 
forsvinder. Fra den 5. hård frost i et 
par dage. Vedvarende tøvejr fra den 8.  
Næsten ingen østenvind. 

 
Temperatur: 1,4 gr. C 

Marts 
 

Meget varm. 
 
Meget solfattig.  
Megen vind fra vestlige kanter. 
Overmåde stærk SSV-storm den 
11. og 12. og tillige stærk regn.  
Stærk snestorm den 29. og 30. med 
stærkt snefald og mange 
skibsforlis.  
I Ålborg faldt der en stor mænge 
sne og der var høj vandstand. 
Vinterligt fra den 26.-31. 

 
Temperatur: 3,1 gr. C 

April 
 

Normal. 
 
Meget solrig.  
Vinterligt fra den 12.-14. Sommerligt 
den 27. og 28.  
Nordlys den 19. 

 
Temperatur: 5,4 gr. C 

Maj 
 

Normal. 
 
Tørke omkring den 4. Koldt om-
kring den 18. Sommerligt omkring 
den 24. Den 18. tordenvejr, storm, 
stærk regn og en mængde hagl ved 
Helsingør. Stærk regn den 9. og 10. 

 
Temperatur: 10,7 gr. C 

Juni 
 

Meget varm. 
 
Hedebølge fra den 7.-19. Heden 
kulminerede den 13. Tørke indtil den 
19. Stærk regn den 20., den 23. og 
den 24., hvor der også faldt hagl. 

 
Temperatur: 17,7 gr. C 

Juli 
 

Meget varm. 
 
Hedebølge fra den 21.-31. Heden 
kulminerede den 24.  
Skrækkelige tordenvejr den 23. og 
24. Megen søndenvind. Stærk regn 
den 8., 9. og 14. 
 

August 
 

Meget varm. 
 
Hedebølge fra den 1.-13. Heden 
kulminerede den 6. Det var således 
hedebølge fra den 21. juli til den 13. 
august.  
Slemt tordenvejr den 6. og 7. 
Endvidere tordenvejr den 3. på Bågø 

September 
 

Helt ekstrem varm. 
 
Solrig.  
Stærk varme fra den 6.-10., især den 
8. Varmt vejr hele måneden igennem.  
Meget vind fra sydlige kanter. SSV-
storm ved Helsingør den 11.  
Stærk regn den 1.  
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Temperatur: 18,5 gr. C og Helnæs og den 10. stærkt tor-
denvejr og stærk regn på Falster.  
Megen søndenvind.  
Stærk regn den 7. og 9.  
Nordlys den 19. 

 
Temperatur: 18,9 gr. C 

Nordlys den 23.  
 
Temperatur: 17,2 gr. C 

Oktober 
 

Meget varm. 
 
Sommerligt fra den 1.-4.  
Stærk storm fra den 20.-22. Megen 
SV-vind.  

Koldt fra den 25.  
Stærk regn den 10. og 20.  
 
Temperatur: 10,3 gr. C 

November 
 

Meget kold. 
 
Vinterligt fra den 16. En del tåge.  
Megen østenvind.  
Stærk regn den 3. 

 
Temperatur: 1,5 gr. C 

December 
 

Normal. 
 
Meget mildt til den 8.  
Stærk nordenstorm den 9. Stærk 
NV- storm den 14. og 15. og derefter 
stærk kulde. Tøvejr den 17. og 18., 
derefter frost indtil den 22. Mildt 
omkring den 25., let frost fra den 27. 

 
Juleaften: SV-vind, fugtigt og tåget 
tøvejr, dog råkoldt. 

 
Nytårsaften: SV-vind, let frost og 
lidt snefald. 

 
Temperatur: 2,0 gr. C 

 
 
 

VEJRET I 1776 
 

1776. Temperatur 8,2 gr. C. Varmt år. Helt usædvanlig fastlandsklimaår med forskel 
mellem koldeste og varmeste måned på hele 27,2 gr. Januar-måned var den koldeste i 
tidsrummet 1703-2020. Streng isvinter. Den 22. januar kunne man gå til Skåne og den 
31. januar køre med hestevogn over isen til Skåne. Isbådetræk på Storebælt den 2. 
februar og den 21. februar kørte man stadig til Skåne. Lang og meget varm sommer 
med hedebølger i juli og august. Meget solrigt år. 

 
Januar 
 
Helt ekstrem kold. 
 
Meget solrig.  
Østlige og NØ- vinde.  
Stærk frost i hele måneden. Kulden 
kulminerede fra den 24.-31.  

Februar 
 

Varm. 
 
Meget solfattig.  
Megen søndenvind.  
Meget koldt fra den 1.-3., derefter 
tøvejr.  

Marts 
 

Varm. 
 
Den 8. megen drivis i Øresund og 
den 10. fortsat drivis i Storebælt. Den 
11. fortsat is ved Sjællandskysten. 
Den 15. driver isen ud af Øresund.  
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Is i Øresund og Storebælt fra den 15. 
Den 22. kunne man gå til Skåne. Den 
29. kørte mange slæder over isen til 
Skåne. Den 31. kørte en bagersvend 
med hestevogn til Skåne. 
 
Temperatur: -7,6 gr. C 

Isbådetræk på Storebælt den 2.  
Den 3. kom mange folk over fra 
Skåne. Den 7. kunne man endnu 
gå over isen til Helsingborg, men 
den 8. begyndte isen at brække op. 
Den 12. gik man stadig til 
Landscrona. Den 19. var der åbent 
vand mellem Helsingør og 
Helsingborg. Den 20. var der 
stadig en stor ismængde i 
Storebælt. Den 21. kørte man 
stadig til Skåne.  
Den 10. stærk slud.  
Den 23. stærkt snefald. 

 
Temperatur: 0,7 gr. C 

Især varmt for årstiden omkring den 
23.  
Den 8. stærkt snefald. 

 
Temperatur: 2,8 gr. C 

April 
 
Normal. 
 
Smukt forårsvejr den 18., 19. og 25.  
Den 26. stærk regn.  
 
Temperatur: 6,1 gr. C 

Maj 
 

Meget kold. 
 
Solfattig.  
Megen regn i begyndelsen af 
måneden. Nattefrost den 30. 

 
Temperatur: 9,7 gr. C 

Juni 
 

Meget varm. 
 
Den 7. regn efter en tørkeperiode.  
Morbærtræerne sprang ud nogle 
dage før den 7.  
Især varmt fra den 10.-17.  
Den 24. tordenvejr med hagl ved 
Bogense. Den 26. stærk regn. 
 
Temperatur: 17,1 gr. C 

Juli August September 

Helt usædvanlig varm.  

Meget solrig.  

Køligt fra den 1.-3., derefter varmt 
i resten af måneden.  

Hedebølge fra den 5.-8. og fra den 
16.-28. 

 Meget stærkt tordenvejr i 16 timer 
med lynnedslag sydøst for Viborg 
og i Viborg den 24. og 25., 
ligeledes sydvest for Nibe. Den 25. 
ligeledes tordenvejr ved Nærum.  

Den 13. og 30. stærk regn. 

Meget varm. 
 
Hedebølge fra den 1.-7., især var 
det ekstremt varmt den 5. Køligt 
fra den 25.  
Den 7. og 25. tordenvejr ved 
Nærum. Stærk regn den 16. 

 
Temperatur: 18,5 gr. C 

Meget varm. 
 
Meget solrig.  
Sommerligt vejr, dog koldt med 
natte- og rimfrost fra den 18.-21.  
Tørke fra den 9. september til den 7. 
oktober.  
Stærk regn den 4. og 5. 

 
Temperatur: 14,7 gr. C 

Temperatur: 19,6 gr. C 
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Oktober November December 

Meget varm. 
 
Stormende fra den 8.-12. og der 
blæste en kold nordenvind fra den 
11.-14.  
Stærk regn den 10. og 27. 

Normal. 
 
Mildt vejr, fra den 23. nattefrost.  
Stærk regn den 2. og 16. 

 
Temperatur: 4,9 gr. C 

Normal. 
 
Stærk frost fra den 27.-31.  
Fugtigt vejr.  
Stærk regn den 20. 

  Juleaften: Råt og tåget vejr. 
Temperatur: 10,1 gr. C   
  Nytårsaften: Stærk frost, blæst og 

sne. 
  

Temperatur: 2,0 gr. C 

 
 
 

 
 
 

VEJRET I 1777 
 

 

1777. Temperatur 6,6 gr. C. Meget koldt år. Drivisvinter. Kold vinter og forår. Meget 
kold og stormende sommer. Kun maj, august, november og december var ikke meget 
kolde. Nordlys den 29. marts, den 1. april og i mange nætter omkring den 10. april. 
 

Januar 
 
Meget kold. 
 
Meget solrig.  
Nordlige vinde i begyndelsen af 
måneden, østlige vinde fra den 15.  
Stærk frost fra den 1.-10. Tøvejr fra 
den 12.-16. Frost fra den 17.-31.  
Den 9. begyndende isdannelse i 
Sundet, isen forsvandt dog igen den 
16. Drivis i Storebælt den 24. og den 
31. i Sundet.  
Den 12. stærkt snefald, siden stærk 
regn. 
 
Temperatur: -2,0 gr. C 

Februar 
 
Meget kold. 
 
Drivisen i Øresund forsvandt den 2. 
Megen drivis i Storebælt den 5.  
Stærkt snefald den 6.-8.  
Streng kulde omkring den 18. Tøvejr 
fra den 22.  
Den 25. lå isen stadig fast langs 
kysten fra Helsingør til København. 
Der var megen drivis i Storebælt den 
25. Sundet var på ny isfrit den 28.  
Storm ved Helsingør den 2. og 22. 
den 21. ved Korsør. 
 
Temperatur: -1,8 gr. C 

Marts 
 
Meget kold. 
 
Frost indtil den 17., derefter tøvejr.  
Meget stærk SØ-storm den 17.  
Megen drivis i Sundet i begyndelsen 
af måneden bl.a. ved Saltholm. Den 8. 
var Sundet fri for is, men den 14. var 
der på ny drivis. Samme dag var der is 
ved Agersø. Den 17. lå der megen is i 
Sundet ved Sjællandskysten. Den 18. 
var der stadig drivis i Storebælt. 
Den 22. hård NV-storm ved Korsør.  
Den 24. var Sundet endeligt fri for 
is.  
Storm ved Korsør den 1.  
Stærkt snefald den 9.  



 

350 

 

Nordlys den 29. 
 
Temperatur: 0,1 gr. C 

April 
 
Meget kold. 
 
Megen nattefrost.  
Stærkt snefald den 1. og den 20.  
Den 25. og 26. stærk storm i Kattegat 
med en del skibsforlis.  
Nordys den 1. og i mange nætter 
omkring den 10. 
 
Temperatur: 4,4 gr. C 

Maj 
 
Normal. 
 
Megen østenvind.  
Koldt vejr for årstiden indtil den 25., 
derefter varmt, især fra den 28.-31.  
Tordenvejr ved Nærum den 27.  
Stærke haglbyger den 
8. Stærk regn den 9.,15. og 17. 
 
Temperatur: 10,9 gr. C 

Juni 
 
Meget kold. 
 
Meget solfattig.  
Meget koldt vejr for årstiden fra den 
6.-14. og den 28. og 29.  
Den 6. stærk NV-storm ved Hel-
singør.  
Skrækkelig storm i Nærum den 28.  
Stærk regn den 5. 
 
Temperatur: 13,0 gr. C 

Juli 
 
Meget kold. 
 
Meget koldt for årstiden den 1., den 
13., den 14. og den 28. Blæsende 
med stærk NV-storm den 14. og den 
15.  
Tordenvejr ved Nærum den 25. og 
26. Stærk regn den 7. og 19. 
 
Temperatur: 14,4 gr. C 

August 
 
Kold. 
 
Kun lidt sommer omkring den 10. 
Nattefrost omkring den 22.  
Stærk regn den 2., den 16. og den 23. 
Skybrud med hagl i Løvel ved Viborg 
den 6.  
Den 31. august og den 1. september 
orkan i Holsten (Bramstedt), 
Nordtyskland og Polen, og ved 
Helsingør og Nærum overmåde stærk 
storm. 
 
Temperatur: 15,0 gr. C 

September 
 
Meget kold. 
 
Indtil den 15. norden og NV- vind.  
Nattefrost den 15.  
Stærk storm den 1. og stærk NV- 
storm den 20. ved Nærum, Anholt og 
Læsø med skibsforlis. 
 
Temperatur: 11,3 gr. C 

Oktober 
 
Meget kold. 
 
Solrig.  
Mildt fra den 1.-9. Lave 
dagtemperaturer fra den 19.-24. 
Mildt den 30. og den 31. Stærk 
SSV-storm den 29. ved Helsingør.  
Stærk regn den 9., 25. og 30. 
 
Temperatur: 7,7 gr. C 

November 
 
Normal. 
 
Solfattig.  
Megen søndenvind. Meget mildt fra 
den 1.- 6. Stærk SSØ-storm den 9.  
Stærk blæst og højvande ved 
København den 20.  
Stærk regn den 
22. og 23. 
 
Temperatur: 4,9 gr. C 

December 
 
Normal. 
 
Meget lavt lufttryk den 5. og stærk 
storm ved Læsø.  
NØ- vind og vin-terligt fra den 16. 
 
Juleaften: Frostvejr og overskyet. 
 
Nytårsaften: NØ-vind og stærk 
barfrost. 
 
Temperatur: 1,3 gr. C 
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VEJRET I 1778 

 

 

1778. Temperatur 7,2 gr. C. Koldt år. Is i Storebælt og Øresund i midten af februar. 
God sommer. Helt usædvanlig kold oktober-måned med vintervejr i midten og 
slutningen af måneden. Nordlys den 25. februar, den 26. marts, den 22. august og 22. 
september. 
 

Januar 
 
Kold. 
 
Meget solfattig.  
NØ-vinden var fremherskende fra den 
1.-21.  
Vekslende vejr mellem frost og tø. 
Ingen is i Øresund.  
Stærkt snefald den 21. og 24. 
 
Temperatur: - 0,8 gr. C 

Februar 
 

Meget kold. 
 
Østenvind og frost fra den 2.-22. med 
is i Storebælt og Øresund, derefter tø. 
Den 27. og 28. atter frost.  
Meget højt lufttryk indtil den 13., 
derefter lavt lufttryk.  
Stærkt snefald den 17.  
Nordlys den 25. 

 
Temperatur: -1,4 gr. C 

Marts 
 

Meget kold. 
 
Megen NØ-vind indtil den 12.  
Usædvanligt højt lufttryk den 12.  
Frost fra den 1.- 4., derefter tø. Atter 
frost fra den 12.-16., fra den 19.-21. 
og fra den 25.-27.  
Vestenvindsstorm den 31.  
Stærk slud den 18. 

 
Temperatur: 0,7 gr. C 

April 
 
Meget varm. 
 
Temmelig ensartede temperaturer 
måneden igennem, dog lave tempe-
raturer fra den 14.-20.  
Stærkt snefald den 15. 
 
Temperatur: 6,8 gr. C 

Maj 
 

Kold. 
 
Solfattig.  
Megen østenvind og koldt vejr 
indtil den 8. Sommervejr med 
søndenvind fra den 9.-15. Resten af 
måneden var på ny kold.  
Regnfuld måned. 

 
Temperatur: 9,8 gr. C 

Juni 
 

Normal. 
 
Torden i Nærum den 1.-2.  
Varmt fra Sct. Hans. 

 
Temperatur: 14,6 gr. C 

Juli 
 
Meget varm. 
 
Solrig.  
Vestenvind indtil den 15., derefter 
østenvind indtil den 21., og resten af 
måneden søndenvind.  
Tordenvejr ved København den 14., 
den 18.,,den 28. og den 29.  
Varmt solskinsvejr fra den 6.-22. 

August 
 

Normal. 
 
Solrig.  
Højtryksvejr, især meget højt 
lufttryk omkring den 18.  
Kortvarig hedebølge fra den 21.-23. 
Køligt fra den 25.  
Næsten ingen østenvind.  
Tordenvejr ved Nærum den 14. 

September 
 

Meget kold. 
 
NØ-vind fra den 1.-10. og meget 
kold luft.  
Stærk regn den 1., den 13. og den 
27.  
Nordlys den 22. 

 
Temperatur: 11,5 gr. C 
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Temperatur: 16,9 gr. C 

Stærk regn den 31.  
Nordlys den 22. 
 
Temperatur: 16,2 gr. C 

Oktober 
 
Helt usædvanlig kold. 
 
Mildt vejr fra den 1.-10. Natten til den 
11. skrækkelig storm med regn og sne 
ved Ålborg efterfulgt af nordenvind 
og stærkt snefald ved Helsingør den 
16. Dagsfrost fra den 16.-19. og igen 
sne og dagsfrost fra den 26.-29.  
Stærk regn den 2. og 10.  
Stærkt snefald den 26. 
 
Temperatur: 5,0 gr. C 

November 
 

Normal. 
 
Solfattig.  
Østenstorm fra den 4.-6. Kolde 
perioder med frost den 14. og 15., 
og den 20. og 21. Mildt og regnfuldt 
fra den 23. med SV-vind.  
Stærk regn og hagl den 2. Stærk 
regn den 22. 

 
Temperatur: 4,3 gr. C 

December 
 

Varm. 
 
Solfattig.  
Meget højt lufttryk den 25., 
hvorefter lufttrykket faldt med ca. 46 
mm (ca. 61 hpa), til den 29., hvor det 
var meget lavt, fra ca. 1040 hpa til 
ca. 979 hpa.  
Fugtigt vejr måneden igennem.  
Stærk vestenvindsstorm den 26., og 
den 31. meget højt vande ved 
Korsør.  
Stærk regn den 2. og den 12. 

 
Juleaften: Kold nordlig blæst med 
frost og nogen sne. 

Nytårsaften: solskin og frost. 

Temperatur: 2,2 gr. C 

 
 
 

 
VEJRET I 1779 

 

 

1779. Temperatur 8,9 gr. C. Meget varmt år. Usædvanligt solrigt år. Usædvanligt 
mildt i februar. Meget varm sommer med helt usædvanlig varm august-måned. 
Hedebølge fra den 3. august til den 3. september. Tørkesituation med vandmangel på 
Lolland i august, september og til ind i oktober. Helt usædvanligt lavt lufttryk den 22. 
december. Nordlys den 13. februar, den 25. april og den 17. september. 
 

Januar 
 
Normal. 
 
Overvejende let frost indtil den 15., 

Februar 
 

Meget varm. 
 
Solfattig.  

Marts 
 

Meget varm. 
 
Solrig.  
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derefter tøvejr.  
Megen tåge.  
Stærk regn den 4. og 31. 
 
Temperatur: 0,4 gr. C 

Kun få nætter med nattefrost. Især 
meget mildt den 6. og den 18.  
SV-vinden var totalt dominerende, 
ingen østen- og nordenvind.  
Døgngennemsnitstemperaturen var i 
hele måneden over 0 gr. C.  
Stærk storm i København den 7.  
Nordlys den 13. 

 
Temperatur: 3,8 gr. C 

SV-vinden var dominerende fra 
den 17. Kun lidt østen- og 
nordenvind.  
Megen nattefrost fra den 4.-16. Fra 
den 19.-27. meget mildt, især fra 
den 23.-25. 

 
Temperatur: 3,1 gr. C 

April 
 
Normal. 
 
Solfattig. 
 Ingen østenvind. SV-vinden var 
helt dominerende. 
  
Meget omskifteligt vejr med meget 
bygevejr fra den 23. og temmelig køligt 
i slutningen af måneden.  
Blæsende måned. Den 23. storm ved 
Helsingør.  
Nordlys den 25. 
 
Temperatur: 5,4 gr. C 

Maj 
 

Normal. 
 
Solrig.  
Usædvanligt koldt fra den 1.- 6., 
derefter sommerligt indtil den 12. 
Kortvarig hedebølge fra den 25.-27. 
 En del torden. Meget bygevejr. Tor- 
denvejr ved Fredensborg og Køben-
havn den 18. og den 19. Den 4. og 
den 11. stærk regn. 

 
Temperatur: 10,9 gr. C 

Juni 
 

Meget varm. 
 
Meget solrig.  
Koldt fra den 1.- 6. Varmt fra den 8.-
18. med meget varmt vejr den 11. 
med efterfølgende tordenvejr. 
Hedebølge og tordenvejr den 14. 
Atter hedebølge fra den 25.- 28., 
derefter køligt vejr.  
Voldsomt haglvejr ved Giesegård og 
Tokssværd den 4. 

 
Temperatur: 16,1 gr. C 

Juli 
 
Meget varm. 
 
Usædvanlig solrig.  
Indtil den 19. NØ- og NV-vind, 
derefter SØ-vind.  
Koldt fra den 1.- 7., derefter kortvarige 
hedebølger fra den 8.-11, og fra den 
19.- 21., med meget varmt vejr den 20., 
24. og 25., og den 28.-31.  
Den 29. tordenvejr ved Juellinge. 
Stærkt tordenvejr den 31. ved Nærum 
og i Rødby. 
 Stærk regn den 16. 
 
Temperatur: 17,5 gr. C 

August 
 
Helt usædvanlig varm.  
 
Usædvanlig solrig.  
Meget højt lufttryk måneden 
igennem, især den 21. Hedebølge fra 
den 3. og måneden ud. Hedebølgen 
kulminerede med meget stærk hede 
den 5. Tornado på Frederiksberg den 
18.  
Kun enkelte dage med nedbør, 
således den 11. tordenvejr i 
København, den 14. stærk regn i 
Nærum og den 15. regnbyger. Der 
faldt således ingen nedbør fra den 1.-
10. og fra den16. august til den 2. 
september. 

 
Temperatur: 20,0 gr. C 

September 
 
Meget varm. 
 
Solrig.  
Vestenvinden var den domi-nerende 
vindretning. 
 Hedebølge fra den 1.-3. Hedebølgen 
sluttede med tordenvejr fra den 3.-5.  
Den 8. stærk regn.  
Nordlys den 17. 

 
Temperatur: 14,7 gr. C 

Oktober 
 

November 
 

December 
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Varm. 
 
Mild luft indtil den 20., derefter SV-
vind og vandkoldt.  
I Brøns hastigt påkommen vandflod 
den 28. 
 
Temperatur: 9,8 gr. C 

Kold. 
 
Meget mildt indtil den 13., derefter 
mere vinterligt med nattefrost og 
fugtigt vejr.  
Den 26. meget lavt lufttryk og øsende 
regn hele dagen. Den 4. stærk regn. 

 
Temperatur: 3,9 gr. C 

Normal. 
 
Solfattig.  
Helt usædvanligt lavt lufttryk den 
22. og helt usædvanligt højt 
lufttryk den 29. Stigning på 58 
mm (77 hpa) fra ca. 965 hpa til ca. 
1042 hpa.  
Frostvejr fra den 4.-10.  
Meget regnfuldt fra den 13.-18.  
Den 11. storm ved Helsingør. 
Storm den 22. og 23., der efter-
fulgtes af frostvejr i resten af 
måneden. 

 
Juleaften: Fugtigt vejr og nattefrost 
med stærkt stigende lufttryk. 

 
Nytårsaften: Frostvejr med rimtåge. 

 
Temperatur: 1,2 gr. C 

 

 
VEJRET I 1780 

 

 

1780. Temperatur 7,6 gr. C. Der var kun lidt is i farvandene. Meget stærk storm i Nordjylland den 
10. marts. Meget koldt i april med vinterligt vejr i 1. halvdel. Meget varm sommer med helt 
usædvanlig varm og tør august måned, sommeren fortsatte ind i september. Resten af året var koldt 
med stærke storme den 1. oktober og den 23. november. 
 

Januar 
 
Meget kold. 
 
Vekslende mellem frost og tø i be-
gyndelsen af måneden, fra den 11.-16. 
frost efterfulgt af tø. Fra den 22. og 
måneden ud frost. Fra den 11.-13. 
faldt der megen sne på Als. Kun lidt is 
i Øresund. 
 
Temperatur: -1,0 gr. C 

Februar 
 

Meget kold. 
 
Stærkt snefald den 1., derefter frost. 
Kortvarigt tøvejr den 8. og den 18. 
Stærk frost den 24. Den 14. is langs 
Sjællands Øresundskyst. Den 25. 
drivis ved Helsingør. Den 28. var der 
is på Københavns havn. Den 29. 
tøvejr. 

 
Temperatur: -1,2 gr. C 

Marts 
 

Normal. 
 
Natten til den 10. voldsom storm i 
Nordjylland (og Norge).  
Mildt fra den 15.-18. Frost fra den 
24.-26., derefter tø. Den 31. på ny 
frost.  
Stærk regn fra den 5.-7. 

 
Temperatur: 2,2 gr. C 

April Maj Juni 
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Meget kold. 
 
Vinterligt, med sne den 7., indtil den 
14., hvor der kom omslag til tø. For-
årsagtigt den 17. og 18., derefter atter 
ret koldt.  
Stærk regn den 29. og 30. 
 
Temperatur: 2,5 gr. C 

 
Normal. 
 
Det var varmt fra den 4.- 6., derpå 
koldt til den 11. og på ny koldt fra 
den 18.-26., især var den 20. og 21. 
kolde med haglbyger. Det var koldt 
og blæsende med regnbyger fra den 
23.-26. Fra den 27. varmt sommer-
vejr.  
Stærk regn den 2., den 9., den 10. 
og den 17. 

 
Temperatur: 10,9 gr. C 

 
Kold. 
 
Varmt sommervejr fra den 1.- 3., 
derefter koldt og blæsende fra den 
5.-16., så en periode med varmt vejr 
fra den 18.- 21., på ny koldt fra den 
23.-28.  
Vinden var i syd og SV fra den 14.-
21. og i NV fra den 24.-29.  
Stærk regn den 25. 

 
Temperatur: 13,7 gr. C 

Juli 
 
Meget varm. 
 
Meget varmt fra den 1.- 4., der af-
sluttedes med tordenvejr den 4. Derefter 
koldt og stormende bygevejr fra den 6.-
9. Fra den 10. atter sommerligt med 
stærk varme den 18. og den 19. Fra den 
22.-25. hedebølge, der afsluttedes med 
tordenvejr den 25.  
Vinden var fra den 1.- 4. sydlig, 
derefter vestlig og NV- lig, fra den 15. 
vestlig og SV- lig. Fra den 18.-23. var 
vinden i SØ og syd, derefter i NV.  
Stærk regn den 9. 
 
Temperatur: 17,3 gr. C 

August 
 
Helt usædvanlig varm.  
 
Varmt solskinsvejr i hele må- 
neden. Hedebølge fra den 2.-9. 
og fra den 29.-31. 
Vinden var svag i næsten hele 
måneden, den stærkeste vind var 
jævn vind den 10., den 17. og den 
31. Fra den 14.-22. var vinden østlig, 
derefter nordlig og den 30. og 31. 
sydlig.  
 
Fregatten ”Søridderen” på Køben-
havns rhed observerede overhovedet 
ikke nedbør i måneden.  
 
Luxdorph observerede et lille stænk 
regn ved Nærum den 22. og oplyser, 
at der nogle dage før var tordenregn 
og hvirvelstorm ved Kalundborg. 
 

Temperatur: 20,2 gr. C 

September 
 

Meget varm. 
 
Meget varmt den 1. og sommer-
ligt i 1. halvdel, derefter køligere. 
Atter sommerligt fra den 24.-26. 
Koldt fra den 28.  
Der var en del østen- og 
søndenvind i måneden.  
 
Stærk regn den 21., den 22., den 
29. og den 30. 

 
Temperatur: 14,2 gr. C 

Oktober 
 
Kold. 
 
Koldt fra den 1.-9. Varmt fra den 12.-
19. På ny koldt fra den 27.  
I begyndelsen af måneden vestlig og 
NV-vind. Fra den 6. sydlig og SØ-
vind. Fra den 26. østenvind. Den 1. 
meget stærk SØ-storm ved Helsingør 

November 
 

Meget kold. 
 
Frost den 6., 8. og 9. Nattefrost fra 
den 1.-3. og fra den 15.-18. Den 6. 
faldt der megen sne i Ålborg og 
derefter frost. Den 18. og 20. faldt 
der slud og den 25. meget tøsne.  
Den 10. var der storm ved Korsør og 

December 
 

Meget kold. 
 
Det var mildt indtil den 4., derefter 
let frost indtil den 11. og igen fra 
den 15.-28. Tøvejr fra den 29. Kun 
lidt sne. Meget højt lufttryk den 19. 
Der faldt sne den 23. 

 
Juleaften: Overskyet og blæ- 
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og Bornholm med en del skibsforlis.  
Nattefrost den 6. og den 31.  
Stærk regn den 1., den 2., den  3., den 
8., den 19. og den 21. 
 
Temperatur: 8,5 gr. C 

den 23. stærk storm ved Als.  
Stærk regn den 12. og den 13. 

 
Temperatur: 3,0 gr. C 

sende med snedække. 
 

Nytårsaften: Fugtigt vejr med 
småregn. 

 
Temperatur: 0,4 gr. C 

 
 

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 måne-
den igennem, dog en kortvarig kold 
periode den 7. og den 8. 
 
Temperatur: 0,1 gr. C 

Marts 
 
Normal. 
 
Megen NV-vind. En del nattefrost fra 
den 20.-31. Lidt dagsfrost fra den 28.-
31. 
 
Temperatur: 2,2 gr. C 

April 
 

Normal. 
 
Solfattig.  
Østenvind og solfattigt fra den 1.- 
6., derefter vestenvind 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 måneden 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 den 28.  
Megen SØ- og NØ-vind. 
 
Temperatur: 17,1 gr. C 

Juli 
 

Varm. 
 
Meget solfattig.  
Frygteligt tordenvejr den 2. og 3., 
især ved Ærøskøbing.  
Varmt med SØ-vind og en del torden 

August 
 
Meget varm. 
 
Solrig.  
Varmt med hedebølge fra den 1.-13., 
med svage vinde fra syd og øst. Resten 
af måneden køligt.  

September 
 
Meget varm. 
 
Sommerligt indtil den 18., derefter 
koldere og regnfuldt.  
Skrækkeligt uvejr med hvirvelvind og 
tordenvejr den 2. i Roskilde, Nakskov 
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indtil den 8., derefter køligt vejr 
resten af måneden.  
Megen torden måneden igennem. 
Stærkt tordenvejr i Nærum og 
København natten mellem den 21. og 
22. 

 
Temperatur: 16,4 gr. C 

Megen torden måneden igennem. Stærk 
regn den 20. og den 23.  
Nordlys den 13. 
 
Temperatur: 17,1 gr. C 

og Nærum.  
Stærk regn den 6.  
Stærk østenstorm den 26. i Nærum og 
på Øresund.  
Nordlys den 24. 
 
Temperatur: 13,9 gr. C 

Oktober November December 

Meget kold. 
 
Mildt indtil den 5., resten af måne-
den var kold med NV-vind. Natte-
frost fra den 8.-10.  
Mange haglbyger. Nattefrost og sne 
fra den 22.-24.  
Stærk regn den 21. og 31. 

Normal. 
 
Meget solrig.  
Vesten- og søndenvind, dog SØ-vind 
fra den 27.-30. og frost.  
Mildt, solskin og fugtigt vejr indtil 
den 22., derefter nattefrost senere også 
dagsfrost. Fra den 15. en del tåge.  
Stærk regn den 12. 

Meget kold. 
 
Usædvanlig solrig.  
Megen østenvind i begyndelsen af 
måneden. Dagsfrost indtil den 14., 
derefter vekslende mellem tø og frost. 
Usædvanligt solrigt indtil den 14. 

 
Temperatur: 7,1 gr. C 

 
Temperatur: 4,3 gr. C 

Juleaften: Tøvejr, stille og klart. 

  
Nytårsaften: Klart og stærk frost. 

  
Temperatur: - 0,7 gr. C 

 
 
 
 

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. 
Mange nætter med nordlys således den 18. februar, den 7. marts, den 10. marts, den 
14. marts, den 15. marts, den 17. marts, den 27. april, den 5. maj, den 24. august, den 
25. august, den 1. oktober, den 8. oktober, den 19. november og den 30. december. 
 

Januar 
 

Meget varm. 
 
Solfattig, megen vestenvind.  
Helt usædvanlig megen nedbør. 

 
Temperatur: 1,9 gr. C 

Februar 
 
Meget kold. 
 
Usædvanlig solrig.  
Især ekstrem frost den 12. og 15. Den 
22. var der isbelagt til Ven. Megen 
drivis i Øresund. Tøvejr fra den 23.  

Marts 
 
Meget kold. 
 
Meget solfattig.  
Især koldt omkring den 14. og den 24. 
Megen drivis i Øresund.  
Usædvanligt lavt tryk den 9. med 
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Nordlys den 18. 
 
Temperatur: -1,5 gr. C 

stærk regn og sne. Stærkt snefald den 
12. Ekstrem megen nedbør.  
Stærk storm i København fra den 28.-
30.  
Nordlys den 7., den 10., den 14., den 
15. og den 17. 
 
Temperatur: - 0,4 gr. C 

April 
 

Meget kold. 
 
Sol- og nedbørsfattig.  
Vinterligt fra den 23.-29. Stort 
temperaturfald 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 
den 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. S 
tærk regn den 1. 
 
Temperatur: 15,2 gr. C 

Juli 
 

Meget varm. 
 
Solfattig og usædvanlig nedbørs-
fattig.  
Køligt fra den 1.-7. Hedebølge fra 
den 22.-29.  
Stærkt tordenvejr den 14. Stærk 
regn den 10. Regnfuldt den 30. og 
den 31. 
 
Temperatur: 16,8 gr. C 

August 
 
Meget varm. 
 
Meget solfattig.  
Helt ekstremt megen nedbør. Megen 
vestenvind.  
Stærk regn den 5., den 8., den 14., den 
17., den 21., den 26., og den 30.  
Stærke nordlys den 24. og den 25. 
 
Temperatur: 16,7 gr. C 

September 
 
Meget varm. 
 
Sommervejr indtil den 13.  
Stormende vejr den 20. Meget stærk 
SV-storm den 30.  
Stærk regn den 17. og den 18. 
 
Temperatur: 15,1 gr. C 

Oktober 
 

Meget kold. 
 
Meget solfattig. 
 Især koldt fra den 7.-14.  
Regnfuldt i begyndelsen 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 Kattegat og 
ved Bornholm med stranding.  
Stærkt snefald den 15. Stærk regn den 
23. og 26.  
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Nordlys den 30. 
 
Juleaften: Omslag til nordenvind 
med frost. 
 
Nytårsaften: Klart vejr og stærk 
frost. 
 
Temperatur: 1,1 gr. C 

 
 
 
 

VEJRET I 1783 
 

1783. Temperatur 9,3 gr. C. Meget varmt år. Rekordvarm sommer, den varmeste i 
tidsrummet 1703-2020 - og helt usædvanlig varm juni og juli. Meget solrigt og 
nedbørsfattigt år. Stormflod ved Ribe den 6.-7. september. Sne og snestorm i 
juledagene. Mange nætter med nordlys således den 20. januar, den 28. februar, den 1. 
marts, den 4. marts, den 12. april, den 26. april, den 27. april, den 29. april, den 12. maj, 
den 21. maj, den 1. august, den 10. august, den 25. september, den 26. september og 
den 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.  
Ekstremt lavt lufttryk den 7. 
 Meget nedbørsfattig.  
Nordlys den 1. og den 4. 
 
Temperatur: 0,3 gr. C 

April 
 

Meget varm. 
 
Sommervejr den 30. 
 Højt lufttryk.  
Stærk regn den 15.  
Nordlys den 12., den 26., den  27. 
og den 29. 

 
Temperatur: 7,6 gr. C 

Maj 
 
Meget varm. 
 
Meget solrig.  
Sommer fra den 13. Meget varmt den 
29. Tørt.  
Nordlys den 12. og den 21. 
 
Temperatur: 13,3 gr. C 

Juni 
 
Helt usædvanlig varm. 
 
Meget varmt med torden fra den 14.-
16. Hedebølge fra den 20.- 27., 
varmen kulminerer den 26. Tørt. 
 
Temperatur: 18,1 gr. C 

Juli 
 

August 
 

September 
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Helt usædvanlig varm. 
 
Meget solrig.  
Meget varmt fra den 2.-4. Hedebølge 
fra den 10. med ekstremt varmt vejr 
den 29. Tørt. 
Slemt tordenvejr den 3. ved 
Tønningen. Sidst i juli stor 
hvirvelstorm ved Hohen- 
wedstedt med store skader. Stærk 
storm i Nærum den 6. og den 7. 
Tornadoer.  
Stærk regn den 19.  
 
Temperatur: 20,5 gr. C 

Meget varm. 
 
Meget varmt fra den 1.- 4., fra den  6.-
8. og den fra den 17.-31.  
Megen søndenvind.  
Stærk regn den 7., den  9. og den 31.  
Nordlys den 1. og den 10.  
 
Temperatur: 18,7 gr. C 

Meget varm. 
 
Natten mellem den 6. og 7. stormflod 
ved Ribe.  
Stærk regn den 9. Tørt.  
Nordlys den 25. og den 26. 
 
Temperatur: 15,8 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 den 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.  
Østensnestorm på Bornholm fra den 
24.-26. og i København den 26. og 
den 27. 
 
Juleaften: Frost, blæsende og stærkt 
snefald. 
 
Nytårsaften: Solskin og frost. 
 
Temperatur: - 0,1 gr. C 
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VEJRET I 1784 
 
 

1784. Temperatur 6,9 gr. C. Koldt år. Kold og lang vinter, isvinter. I marts kørte man over isen 
mellem Fyn og Ærø. Meget tør periode i oktober. Nordlys den 22. februar, den 16. maj, den 17. 
maj, den 25. juli og den 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 snefald 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.  
Vintervejr 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 den 17. 
 
Temperatur: 11,0 gr. C 

Juni 
 
Varm. 
 
Solfattig. 
 Især varmt den 4. og den 21.  
Stærk regn den 22. og den 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 den 23. 
 
Temperatur: 16,5 gr. C 

September 
 
Meget varm. 
 
Sommervejr indtil den 13.  
Nordenvind 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.  

November 
 
Varm. 
 
Meget solfattig.  

December 
 
Meget kold. 
 
Fra den 11. NØ-vind.  
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Meget nedbørsfattig. Ingen 
nedbør fra den 1.-23. 

 
Temperatur: 8,2 gr. C 
 

Skiftende perioder med østen- og 
vestenvind. Fra den 1.-8. østenvind, fra 
den 9.-18. vestenvind, fra den 19.-22. 
østenvind og fra den 23.-29. 
vestenvind.  
Meget stærk storm ved Helsingør den 
11. og storm ved Helsingør den 20. 
 
Temperatur: 5,3 gr. C 
 

Den 4. snestorm ved Helsingør. Stærkt 
snefald den 6. 
 
Juleaften: Sol, stille og frost  
 
Nytårsaften: Rimfrost og tåge.  
 
Temperatur: 0,0 gr. C 

 

 
 

VEJRET I 1785 
 

1785. Temperatur 7,0 gr. C. Koldt år. Kold og lang vinter, streng isvinter med helt 
usædvanlig kold marts. Isbåde på Storebælt fra den 22. februar. Man går og kører til 
Sverige fra den 14. marts. Meget koldt forår med megen sne først i april og snefald 
endnu den 17. maj. Stærke storme den 8. og den 10. juli, orkanagtig storm den 26.-
27. september, og overmåde stærk storm den 30. oktober med usædvanligt højvande 
ved Helsingør. Meget solfattigt og meget nedbørsfattigt år. Nordlys den 24. juli, den 
29. november og den 30. december. 
 

Januar 
 

Normal. 
 
Meget solfattig.  
Megen SØ- vind.  
Omkring frysepunktet måneden igen-
nem.  
Stærk storm ved Helsingør den 30.-
31.  
Stærkt snefald den 16 og den 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 snefald 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.  

Maj 
 
Meget kold. 
 
Helt usædvanlig solfattig.  
Megen NV-vind, og stærk NV- storm 
den 15. -16., også storm ved 
Helsingør den 8.-9.  

Juni 
 
Meget varm. 
 
Meget solrig.  
Megen nordenvind.  
En del torden, og især slemt 
tordenvejr ved Ingstrup i Vendsyssel 



 

363 

 

Megen NV-vind.  
Meget stærkt snefald fra den 1.-3., så 
alle veje var lukkede af sne. 

 
Temperatur: 3,9 gr. C 

Snevejr i Helsingør den 17.  
Nattefrost den 24.  
Stærk regn den 20. 
 
Temperatur: 8,9 gr. C 

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. Hedebølge fra den 27.  
Stærk storm i Odense den 8. 
Stormende 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., den 22. og den 
23.  
Nordlys den 24. 

 
Temperatur: 16,2 gr. C 

August 
 
Normal. 
 
Meget solfattig.  
Køligt fra den 25.  
Stærk storm ved Helsingør den 27.-28.  
Stærk regn den 6., den 13., den 25., den 
27. og den 28. 
 
Temperatur: 16,1 gr. C 

September 
 
Meget varm. 
 
Meget solfattig.  
Sommerligt indtil den 16. 
Nattefrost den 19. og fra den 
28.-30.  
Stærk regn den 4., den 17., den 
24., den 25. og den 26. 
 
Overmåde stærk storm den 26.- 
27. ved Helsingør og København 
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.  
Nordlys den 30. 
 
Juleaften: Stærk blæst, frost og lidt 
sne på jorden. 
 
Nytårsaften: Stærk frost, stille og 
snelandskab. 
 
Temperatur: 0,8 gr. C 

 
 
 
 

VEJRET I 1786 
 

1786. Temperatur 6,8 gr. C. Koldt år. Helt usædvanlig kold marts og november. Nogen 
is i Øresund i januar og februar. Den 10. marts kørte man over isen fra Nyborg til 
Korsør for første gang siden i 1709 og man kunne køre over Lillebælt ved Strib. Den 
12. marts kunne man gå over isen til Sverige. Tørke i maj og juni. Grusom orkan i Thy 
den 4. september med store ødelæggelser på lader, stalde og fæhuse og hvor meget 
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korn på markerne ødelagdes. Snefald midt i oktober. Mange nætter med nordlys 
således den 28. februar, den 2. april, den 18. april, den 22. april, den 2. maj, den 22. 
maj, den 15. juli, den 29. september, den 13. oktober og den 14. november. 

 
Januar 

 
Kold. 
 
Solfattig.  
Stærk frost fra den 1.-9., især den 5. 
og 6. Fra den 10.-14. tøvejr. Derefter 
frostvejr fra den 15.-21. Meget 
varmt fra den 25. Megen regn fra 
den 24.-26.  
Is på Øresund den 9., derefter drivis, 
fra den 27. var Sundet isfrit. Også is 
i Storebælt.  
Stærkt snefald den 2. og 3. 

 
Temperatur: - 0,8 gr. C 

Februar 
 

Kold. 
 
Solrig.  
Forholdsvis mildt indtil den 20., hvor 
det satte i med stærk frost, men kun 
lidt sne.  
Højtryksvejr fra den 13.  
Stærk regn den 1.  
Snefygning den 4. og den 12. Stærk 
vestenstorm ved Helsingør den 7.  
Is på Øresund den 22. og Sundet var 
dækket af is den 24.  
Nordlys den 28. 

 
Temperatur: - 0,6 gr. C 

Marts 
 

Helt usædvanlig kold. 
 
Solrig.  
Meget stærk frost med NØ-vind i 1. 
halvdel af måneden. Kulden 
kulminerede fra den 3.-7.  
Kun lidt sne.  
Den 10. kørte man over isen fra Ny-
borg til Korsør for første gang siden i 
1709, og man kunne køre over Lille-
bælt ved Strib. Den 12. kunne man 
gå til Sverige. Fra den 24. begyndte 
isen at bryde op. 

 
Temperatur: -2,9 gr. C 

April 
 

Meget varm. 
 
Meget solrig.  
Meget tør.  
Kuldetilbageslag fra den 9.-13. og 
den 30. Meget varmt fra den 20.-28.  
Den 3. var der stadig fast is mellem 
Sjælland og Ven, og den 6. anvendtes 
der stadig isbåde på Storebælt. Den 
10. var der fortsat fast is ved Dragør. 
Den 15.-18. en mængde drivis i 
Øresund. Snebyger den 30.  
Østenstorm den 6. på Storebælt.  
Nordlys den 2., den 18. og den 22. 
 
Temperatur: 6,9 gr. C 

Maj 
 

Meget kold. 
 
Solfattig.  
Koldt igennem hele måneden. Tør 
måned med megen nattefrost i 
begyndelsen af måneden og SØ-vind. 
Snevejr den 1.  
Stærk haglbyge ved Ålborg den 23.  
Nordlys den 2. og den 22. 

 
Temperatur: 9,0 gr. C 

Juni 
 

Meget varm. 
 
Meget solrig.  
Hedebølge med vinde fra nord, øst 
og SØ fra den 20.-30., især varmt 
den 23. Tørkeperiode indtil den 25.  
Forfærdeligt skybrud med store hagl 
ved Svendborg den 25. 

 
Temperatur: 17,0 gr. C 

Juli 
 

Normal. 
 
Meget solfattig.  
Vestlige vinde.  

August 
 

Normal. 
 
Solfattig.  
Vekslende mellem kølige og varme 

September 
 

Kold. 
 
Meget solfattig.  
Varmt fra den 1.- 4., derefter 
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Varmt fra den 1.-3., derefter køligt til 
13. I resten af måneden vekslende 
mellem varmt og køligt vejr.  
Stærk regn den 5. og 6., derefter tørt 
til den 20. og 21., hvor der kom 
tordenregn. Stærk regn den 27.  
Nordlys den 15. 

 
Temperatur: 15,7 gr. C 

perioder, varmt fra den 17.- 22.  
Natten mellem den 4. og 5. en art 
orkan ved Ålborg.  
Den 7., den 8., den 16. og den 31. 
stærk regn. 

 
Temperatur: 15,9 gr. C 

temmelig køligt i resten af måneden.  
Stærk regn den 4., den 9., den 12., 
den 14., den 18. og den 26.  
Grusom orkan i Thy den 4. fra SV, 
hvorved mange lader, stalde og 
fæhuse blæste omkuld, kornet på 
markerne ødelagdes og nogle 
hundrede kreaturer og får druknede i 
Limfjorden.  
Den 9. og den 15. blæste det med 
vindstyrke 8.  
Den 19. stod stadig meget korn 
uhøstet, bl.a. ved Horsens, og meget 
fordærvet af den usædvanlige strenge 
og vedholdende regn og blæst.  
Nordlys den 29. 

 
Temperatur: 12,1 gr. C 

Oktober 
 

Meget kold. 
 
Lunt i begyndelsen af måneden.  
I 1. halvdel blæsende og regnfuldt 
vejr.  
Den 14. sne og derefter megen nat-
tefrost i resten af måneden.  
Højtryksvejr fra den 20.  
Det blæste med vindstyrke 8 den 5. 
og med stærk storm ved Ålborg den 
13. og den 14.  
Nordlys den 13. 

 
Temperatur: 7,8 gr. C 

November 
 

Helt usædvanlig kold. 
 
Solrig.  
Temperaturer omkring frysepunktet 
måneden igennem, dagtø og 
nattefrost. Især koldt omkring den 13.  
Ingen regn og kun lidt sne, dog stærkt 
snefald den 20.-22. i forbindelse med 
en mildning.  
Nordlys den 14. 

 
Temperatur: 0,1 gr. C 

December 
 

Normal. 
 
Solfattig.  
Den 1. omslag til tøvejr og meget 
mildt omkring den 7. Fra den 17. 
frostvejr og stærk frost fra den 19. -
24., derefter på ny mildere.  
Megen isslag den 1.  
Stærkt snefald den 16. og 20.  
Den 3. SSØ-storm ved Helsingør. 

 
Juleaften: Stærk frost og vekslende 
skydække. Den 20. var der faldet 
megen sne, så jorden var snedækket. 
 
Nytårsaften: Tøvejr, men råt og 
fugtigt. 

 
Temperatur: 1,2 gr. C 
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VEJRET I 1787 
 

 

1787. Temperatur 8,3 gr. C. Varmt år. Mild vinter. Stærke tordenvejr om sommeren. Snefald og 
snefygning i juledagene. Mange nætter med nordlys således den 22. januar, den 25. januar, den 
20. februar, den 21. februar, den 18. marts, den 21. marts, den 24. marts, den 2. april, den 20. 
april, den 21. april og den 13. oktober. 
 

Januar 
 

Normal. 
 
Solfattig.  
Temperaturer vekslende omkring 
frysepunktet.  
Kun lidt nedbør. 
 Isslag den 23. og 30.  
Nordlys den 22. og den 25. 

 
Temperatur: 0,0 gr. C 

Februar 
 

Meget varm. 
 
Solfattig.  
Megen vestenvind.  
Tøvejr, dog kortvarig frost fra den 
21.-25., derpå på ny tø.  
Stærk regn den 5. og stormende. 
Atter stormende den 18. 
 Nordlys den 20. og den 21. 

 
Temperatur: 2,1 gr. C 

Marts 
 

Meget varm.  
 
Gennemgående meget mildt, dog 
lidt vinter fra den 5.-10. Meget 
mildt omkring den 15. og fra den 
29.-31.  
Den 6. stærk storm på Øresund.  
 
Snebyger den 9. og 10. Kun lidt 
nedbør.  
Nordlys den 18., den 21. og den 
24. 

 
Temperatur: 3,5 gr. C 

April 
 

Kold. 
 
Meget solrig.  
NØ-vind og koldt fra den 1.- 8. med 
megen nattefrost, derefter mildt, fra 
den 17.-21. vinterligt, derefter på ny 
mildt.  
Tørke helt frem til den 29., hvor der 
kom stærk regn. Sne og slud fra den 
20.- 23.  
Nordlys den 2., den 20. og den 21. 

 
Temperatur: 5,0 gr. C 

Maj 
 

Normal. 
 
Koldt frem til den 8., derefter som-
mervejr fra den 9.-12., der kulmine-
rede den 12. med tordenvejr. Ganske 
køligt den 15.-17. med hård natte-
frost, hvorefter det vekslede mellem 
køligt og varmt vejr.  
Stærk regn den 4., den 24. og den 
25. Tordenvejr den 26. 

 
Temperatur: 10,8 gr. C 

Juni 
 

Normal. 
 
Hedebølge fra den 13.-16. Temmelig 
køligt fra den 20.  
Stærk regn den 16., den 23. og den 
27. Tordenvejr den 5., den 14 og den 
26.  
 
Temperatur: 14,6 gr. C 

Juli 
 

Meget varm. 
 
Det var varmt fra den 6.-9., fra den 
14.-17., den 23. og den 24. og den 30. 
og den 31. Det var køligt den 11. og 
12.  
Stærk tordenregn i Lyngby den 7. 

August 
 

Varm. 
 
Det var varmt den 2., den 6., fra den 
9.-11., og fra den 17.-19. Det var 
køligt den 8., den 14. og den 24.  
Stærk regn den 1. og den 19. Stærk 

September 
 

Meget varm. 
 
Solrig.  
Varmt sommervejr fra den 1.-8. 
Koldt fra den 13.-16., derefter på ny 
varmt for årstiden frem til den 27.  
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Stærkt tordenvejr i Valby den 31. 
Stærk regn den 16., den 22., den 24., 
den 25. 

 
Temperatur: 16,9 gr. C 
 

tordenregn i Ørholm den 10. Torden-
vejr den 17. i Ørholm og stærk tor-
denregn ved Helsingør den 20. Regn-
byger og torden ved Bogense fra den 
11.-13. 

 
Temperatur: 16,2 gr. C 
 

Stærk regn den 17. og den 27. 
 
Temperatur: 14,3 gr. C 

Oktober 
 

Meget varm. 
 
Sommerligt fra den 4.-11.  
Stærk regn den 14., den 19. og 
den 26.  
Nattefrost fra den 29.  
Nordlys den 13. 
 
Temperatur: 11,1 gr. C 

November 
 

Meget kold. 
 
Mildt indtil den 13., derefter vin-
terligt med en del frost.  
Stærk regn den 1. og den 22., og 
stærk regn og slud den 14. Lidt 
sne fra den 18.-21. og den 29.  
Højtryk fra den 26.-30. 

 
Temperatur: 3,6 gr. C 

December 
 

Normal. 
 
Solfattig.  
Mildt indtil den 16., derefter 
vintervejr.  
Snefygning fra den 23.-25.  
Stærk regn og sne den 8.  
Stærkt snefald den 23., den 26. og 
den 27.  
NØ-vind fra den 18.-27. 

 
Juleaften: NØ-vind, stærk frost og 
lidt snefald og snefygning. Sneland-
skab fra snefald den 22. og den 23. 

 
Nytårsaften: Temperatur omkring 
frysepunktet med svag vind, det 
meste sne var smeltet væk. 

 
Temperatur: 1,4 gr. C 

 
 
 

VEJRET I 1788 
 

 

1788. Temperatur 7,5 gr. C. Helt usædvanligt fastlandsklimaår med en forskel 
mellem varmeste og koldeste måned på hele 27,6 gr. C, den største i tidsrummet 
1703-2020 overhovedet. Kold vinter i februar og marts med is i sund og bælt. Den 
20. februar gik enkelte over isen til Sverige. Usædvanlig varm sommer, især i juli. 
Tørke i maj og juni og hedebølge fra den 14.-28. juni med helt ekstrem varme den 
18. juni. Hedebølge fra den 10.-18. juli med ekstrem varme den 11. og den 13. juli. 
Helt ekstremt vinterligt vejr i december med den koldeste måned overhovedet i 
tidsrummet 1703-2020. Vinteren satte ind den 1. december og den 15. december var 
Øresund tillagt. Nordlys den 17. februar, den 2. september og formentlig den 23. 
december. 



 

368 

 

 

Januar 
 

Meget varm. 
 
Solfattig.  
Vinden var mest i vest.  
Vejret var mildt indtil den 13., der-
efter storm fra NV efterfulgt af frost i 
et par dage. Ny storm den 19. fra 
nord efterfulgt af et par dage med 
frost. Fra den 24. vekslende mellem 
tø og frost og vandkoldt.  
Tordenvejr ved Viborg den 25. 

 
Temperatur: 1,6 gr. C 

Februar 
 

Meget kold. 
 
Megen østenvind.  
Den 10. slog det om til frost, fra den 
13. stærk frost og meget stærk frost 
fra den 14.-18. Den 20. og den 21. 
gik enkelte over Øresund til Sverige. 
Isen gik atter bort den 22.  
Nordlys den 17. 

22  
NTTemperatur: -2,3 gr. C 

Marts 
 

Meget kold. 
 
Nordenvind og frost til den 12., der-
efter østenvind og fortsat frost til den 
17.  
I resten af måneden overvejende 
tøvejr med SØ-vind og temperaturer 
omkring 0 gr. C. Fra den 5. snedække 
og stærkt snefald den 7.  
Megen is i Sundet fra den 11.-14. og 
den 31. endnu drivis i Sundet.  
Snefygning ved Viborg fra den 22.-
24. 

 
Temperatur: -1,0 gr. C 

April 
 

Normal. 
 
Solrig.  
Vinden var skiftende, dog mest i vest.  
Stærk regn den 14.  
Koldt den 26. og den 27. med sne- og 
haglbyger og stærk NV-blæst. 

 
Temperatur: 5,8 gr. C 

Maj 
 

Meget varm. 
 
Meget solrig.  
Koldt med norden-vind fra den 3.-5. 
og igen fra den 10.-13. Fra den 16. 
sommerligt. Meget lummervarmt fra 
den 25.-27., derefter regn og 
normale temperaturer.  
Østenvind fra den 11.-20., derefter 
vestenvind.  
Tørke fra den 11.-27. 

 
Temperatur: 12,0 gr. C 

Juni 
 

Meget varm. 
 
Solrig.  
Det var koldt, derefter køligt i 
begyndelsen af måneden. Fra den 9. 
gik vinden i øst med varmt og solrigt 
vejr. Fra den 14. til den 28. hedebøl-
ge med ekstremt varmt vejr den 18.  
Stærk tørke fra den 8.- 27.  
Torden-vejr og stærk regn den 28. og 
29. 

 
Temperatur: 16,8 gr. C 

Juli 
 

Helt usædvanlig varm. 
 
Det var varmt fra den 3.-20. med 
ekstremt varmt vejr den 11. og 13. 
Hedebølge fra den 10.-18.  
Vinden var i SØ fra den 9.-16.  
Stærk regn den 2. og 7.  
Skrækkeligt tordenvejr i 
København den 20. Det var køligt 
den 26. og 27., men blev på ny 
varmt den 30. og 31. 

August 
 

Meget varm. 
 
Meget solfattig.  
Vinden var gennemgående i vest, fra 
den 11.-14. og fra den 22.-25. dog i 
syd med varmt vejr.  
Det var stærkt blæsende den 15. og den 
16.  
Der faldt stærk regn den 5., den 6., den 
16., den 20. og den 25. 

 
Temperatur: 16,7 gr. C 

September 
 

Meget varm. 
 
Meget solrig.  
Fra den 4. megen søndenvind. Varmt 
sommervejr frem til den 14., hvor der 
kom tordenvejr på Bornholm. Tørt i 
øvrigt fra den 1.-20.  
Meget stærk regn ved Viborg den 23.  
Nordlys den 2. 

 
Temperatur: 15,7 gr. C 
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Temperatur: 19,6 gr. C 
Oktober 

 
Normal. 
 
Solrig.  
Megen NV-vind.  
Lunt indtil den 11.  
Regnperiode fra den 1.-5., derefter 
tørvejr fra den 6.-15.  
Fra den 18.-20. temmeligt vinterligt 
med slud og hagl. 
 Ingen dage med blæst. 

 
Temperatur: 8,8 gr. C 

November 
 

Kold. 
 
Lunt med vestenvind indtil den 13., 
især lunt den 12. og den 13. Den 14. 
slog vejret om til vinter med NØ-
vind, sne og snefygning. Den 19. 
storm med snebyger. Fra den 21. 
blev vejret mildere med lidt regn. Fra 
den 25. på ny vinterligt med NØ-vind 
og sne.  
Tørt indtil den 14.  
Stærk storm i Kattegat den 4. 

 
Temperatur: 4,0 gr. C 

December 
 

Helt ekstremt kold. 
 
Vinteren satte for alvor ind den 
1. og varede måneden ud og ind i 
1789.  
Østen- og NØ-vind i stort set hele 
måneden.  
Stærkt snefald den 1. Snefygning 
den 3. og 4., den 13. og 14. og den 
21. Fra den 6. lå der megen sne.  
Fra den 13. helt ekstrem frost.  
Storm den 15. og 16., og hård storm 
den 23. og 24.  
Den 15. var Øresund tillagt og fuld 
af is og drivis.  
Kulden var stærkest den 14., den 
22., den 23., den 28. og den 29.  
Formentlig nordlys den 23. 

 
Juleaften: NV-vind, klart og stille 
vejr med lidt frost og sneland-
skab. 

 
Nytårsaften: NV-vind, gråvejr og 
meget stærk frost. 
 
Temperatur: - 8,0 gr. C 

 

 
VEJRET I 1789 

 

1789. Temperatur 7,6 gr. C. Helt ekstremt fastlandsklimaår med en forskel på 
varmeste og koldeste måned på 25,1 gr. C. Helt ekstrem koldt vejr i januar og marts. 
Marts var den koldeste i tidsrummet 1703-2020. Den 2. januar gik folk over isen til 
Sverige og den 3. januar gik folk over isen på Storebælt. Den 13. februar kunne man 
køre over isen til Ven. Den 24. marts kørtes med vognlæs mellem Ærø og Fyn. Den 
4. april kørte man fra Drejø til Ærø. Tøvejr i februar-måned. Meget varm og solrig 
sommer. Stærke tordenvejr om sommeren. Helt usædvanlig varmt i december. 
Nordlys den 23. februar og den 23. maj. 
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Januar 
 

Helt ekstrem kold. 
 
Fra den 1.-14. var vinden i øst og 
nord, i resten af måneden i vest 
bortset fra fra den 29.-31., hvor 
vinden på ny var i nord.  
Den helt ekstreme kulde i december 
måned fortsatte indtil den 15. I resten 
af måneden var der kun lidt frost, fra 
den 25.-28. endda plusgrader. 
Derefter på ny stærk frost. Kulden 
var strengest fra den 1.- 4. og fra den 
11.-13.  
Den 2. gik folk over isen til Sverige, 
den 3. gik folk over isen på Storebælt, 
og den 8. gik mange folk over 
Storebælt.  
Den 3. lå der meget sne overalt ved 
Viborg. Stærk snefygning den 13. og 
den 14.  
Den 14. isslag og tøvejr. Den 17. på 
ny stærk frost. Den 19. stærk storm 
og regn. Den 23. kom der slæder over 
isen fra Landscrona. Den 26. lå der 
endnu fast is mellem Ven og Sjæl- 
land. Den 29. megen drivis i Øre-
sund. Den 31. snefygning. 

 
Temperatur: - 6,6 gr. C 

Februar 
 

Normal. 
 
Mest vestenvind.  
Skiftevis frost og tø. Streng frost den 
1. og den 2., derefter tøvejr til den 11. 
Stærk frost den 12., men fra den 14. 
på ny tø. Stærkt snefald den 8. Den 9. 
var Storebælt fuld af drivis og den 
17. var der også megen drivis i 
Storebælt. Den 13. kunne man køre 
med heste fra Sjælland til Ven.  
Nordlys den 23.  
 
Temperatur: 0,4 gr. C 

Marts 
 

Helt ekstrem kold. 
 
Vind fra østlige kanter måneden 
igennem.  
Der var frost hver dag i måneden. 
Især var det stærk frost fra den 17.-
20. Der lå sne i hele måneden. Den 6. 
atter is på Øresund, den 13. gik folk 
til Ven. Den 19. var isen på Øresund 
tykkere end i januar måned, og den 
27. var Øresund helt tillagt.  
Den 24. kørtes der med heste og 
vognlæs mellem Ærø og Fyn.  
Der var snefygning den 14. og igen 
fra den 21.-25. 

 
Temperatur: - 6,1 gr. C 

April 
 

Meget kold. 
 
Skiftende vind. Stærk frost den 
1. og 2. og vinterligt indtil den 
17. På ny koldt med slud den 23.-26.  
Meget stærk snefygning den 3.  
Den 3. var Sundet belagt med is.  
Den 4. kørte man med heste fra 
Drejø til Ærø.  
Den 13. sås de første skibe i 
Øresund. Den 24. og 27. stadig 
megen drivis i Øresund.  
Den 23. stærk regn og slud. 
Temperatur: 2,9 gr. C 

Maj 
 

Meget varm. 
 
Meget solrig.  
Megen sønden- og østenvind.  
Det var koldt i begyndelsen af 
måneden. Sommerligt fra den 27.  
Torden den 1. (med stærk regn), den 
5., den 6. og den 30. Der faldt stærk 
regn den 15., den 18. og den 26.  
Nordlys den 23. 

 
Temperatur: 11,8 gr. C 

Juni 
 

Meget varm. 
 
Meget solrig.  
Megen norden- og søndenvind.  
Varmt fra den 10.  
Den 8. meget stærk tordenregn og den 
17. stærkt tordenvejr på Ærø.  
Det var stærk regn den 1., den 4., den 
20., den 22., og den 24.  
Storm ved Als den 29. 

 
Temperatur: 16,7 gr. C 
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Juli 
 

Meget varm. 
 
Meget solrig.  
Megen sønden- og nordenvind.  
Vejret var meget uroligt i den sidste 
halvdel af måneden. Det var varmt 
fra den 4.-17. og derefter ustadigt.  
Der faldt megen regn den 1. og stærk 
regn den 21.  
Stærk torden og megen regn den 29. 

 
Temperatur: 17,8 gr. C 

August 
 

Meget varm. 
 
Meget solrig.  
Skiftende vind.  
Tørt fra den 1.- 6., fra den 15.-21. 
og fra den 24.-30.  
Overmåde stærk regn den 7. og 8. 
og stærkt blæsende.  
Forfærdelig stærk tordenregn ved 
København den 12. og stærk torden 
og regn den 13. Stærkt tordenvejr 
den 22., stærk regn den 23. 

 
Temperatur: 18,5 gr. C 

September 
 

Meget varm. 
 
Solrig.  
Megen vesten- og søndenvind.  
Meget uroligt vejrlig med 
sommerligt vejr fra den 1.-18.  
Stærk regn den 3. og regnfuldt med 
stærk varme fra den 3.-9. 

 
Temperatur: 15,4 gr. C 

Oktober 
 

Meget varm. 
 
Usædvanlig solrig.  
Vinden var helt overvejende i syd og 
øst.  
Det blæste med vindstyrke 8 den 1. 
og den 2., resten af måneden var ret 
stille.  
Det var regnfuldt fra den 1.-8., med 
stærk regn den 1., den 3. og den 4. 
Derefter var det tørvejr indtil den 16. 
og igen fra den 25.-29. 

 
Temperatur: 11,3 gr. C 

November 
 

Kold. 
 
Usædvanlig solrig.  
Megen søndenvind. Svag vind.  
Stærk regn den 8.  
Mildt indtil den 21., derefter vinter 
fra den 22.-29. med frost, men kun 
lidt sne. 

 
Temperatur: 4,3 gr. C 

December 
 

Meget varm. 
 
Lunt i hele måneden. Stærk regn 
den 19. og den 21. 

 
Juleaften: Helt usædvanlig mild 
med SV-blæst til storm. 

 
Nytårsaften: Helt usædvanlig mild 
med søndenvind. 

 
Temperatur: 5,3 gr. C 

 

 

VEJRET I 1790 
 

 

1790. Temperatur 8,3 gr. C. Varmt år. Helt usædvanlig mild vinter. Meget mildt 
i januar, februar og marts, men vinterligt i april. Meget stærk storm den 13. 
februar. I juni et utal af guldsmede. Meget solfattig sommer. 
  
Januar 

 
Meget varm. 
 

Februar 
 

Helt usædvanlig varm. 
 

Marts 
 

Meget varm. 
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Det var mildt til den 17., derefter 
mere normalt.  
Stærkt snevejr den 30. 

 
Temperatur: 2,8 gr. C 

Kun lidt vinter den 9. og den 10.  
Meget stærk storm ved Stavnsholt og 
på Bornhom den 13.  
Stærk regn fra den 26.-28. 

 
Temperatur: 4,6 gr. C 

Meget tør.  
Lidt vinter fra den 1.-6. Meget høje 
temperaturer fra den 18.-28. 

 
Temperatur: 5,8 gr. C 

April 
 

Meget kold. 
 
Vinterligt koldt indtil den 25.  
Stærkt snefald den 13. og den 14. 
Snestorm den 17.-18.  
NØ-vind fra den 1.-21. 

 
Temperatur: 2,9 gr. C 

Maj 
 

Meget varm. 
 
Meget solrig.  
Jorden var tør. Varmt fra den 25.-30.  
Den 26. stærkt tordenvejr og 
skylleregn ved Stavnsholt, derefter tørt 
i resten af måneden. 

 
Temperatur: 12,0 gr. C 

Juni 
 

Normal. 
 
Meget solfattig.  
Stærk regn den 5., den  6., den 9. og 
den 26. Den 23. stærk tordenregn ved 
Nr. Tulstrup. Tordenvejr den 20.  
Varmt den 10. og den 23. Køligt fra 
den 5.-8., fra den 13.-18. og fra den 
27.-30.  
Omkring den 10. et utal af guldsmede. 

 
Temperatur: 13,9 gr. C 

Juli 
 

Normal. 
 
Meget solfattig.  
Det blev først rigtigt sommerligt fra 
den 27., og det var koldt den 22. og 
den 23.  
Stærk regn den 2., den 3., den 10. og 
den 14. Den 7. og den 29. stærk 
torden ved Nr. Tulstrup.  
Uroligt vejr og blæsende fra den 20.-
23. 

 
Temperatur: 15,9 gr. C 

August 
 

Normal. 
 
Solfattig.  
Kun varmt den 17., køligt og 
blæsende fra den 22. Stormende ved 
Helsingør den 21. og 22.  
Regnfuldt i begyndelsen af 
måneden. Stærk regn den 22., den 
29. og den 31. 

 
Temperatur: 15,4 gr. C 

September 
 

Meget varm. 
 
Meget solfattig.  
Vestenvind.  
Stærk regn den 1., den 2., den 7., 
den 10., den 11., den 16. og den 
25.  
Natten mellem den 15.-16. stærkt 
tordenvejr ved Stavnsholt og 
Øresund og igen tordenvejr dér 
den 20.  
Stormende ved Helsingør den 27. 

 
Temperatur: 13,8 gr. C 

Oktober 
 

Normal. 
 
Næsten sommerligt i den første uge. 
Koldt i de sidste dage af måneden.  
Stormende ved Helsingør den 12. og 
den 13. 

 
Temperatur: 8,8 gr. C 

November 
 

Meget kold. 
 
Megen NØ-vind.  
Temperaturen var i hele måneden 
under det normale. Vinter fra den 27.  
Det blæste med vindstyrke 8 den 2. 

 
Temperatur: 2,7 gr. C 

December 
 

Normal. 
 
Hovedsageligt vestlige vinde, med 
vekslende vejr mellem frost og tø.  
Der faldt en stor dyne sne den 18., 
men sneen smeltede bort igen fra 
den 22. Den 25. stærk regn. 

 
Juleaften: Klart, mildt tøvejr og 
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vestenvind. 
 

Nytårsaften: Overskyet med lidt 
sne. 

 
Temperatur: 1,4 gr. C 

 
 
 

 
 

VEJRET I 1791 
 

 

1791. Temperatur 8,8 gr. C. Meget varmt år. Det var meget mildt i januar, februar, marts og april. 
Meget tørt forår. Det var tørt fra den 2.-20. marts. Der faldt ingen nedbør fra den 24. marts-21. 
april og fra den 21. maj-10. juni. Det var meget varmt i juli med hedebølge fra den 15.-19. juli og 
fra den 25.-31. juli. Det var ekstremt varmt den 1. august. Den 13. december stærk storm og 
derefter mange dage med snevejr. 
 

Januar 
 
Meget varm.  
 
Formentlig solfattig. 
 
Vinden var helt overvejende i det 
vestlige hjørne. 
 
Temperaturen lå fra den 1.-9. 
omkring 0 gr. C, derefter blev det 
meget mildt især omkring den 17. og 
26. 
 
Den 5. faldt der sne, regn og slud 
(ved Stavnsholt). Fra den 14. -28. 
bestandig VSV- og SV- vind med 
tyk luft og regn (ved Helsingør). 
Den 14. var der højvande i 
Stavnsholt gade-kær formentlig på 
grund af megen nedbør. 
 
Det blæste stærkt den 3. (ved 
Helsingør) - udløber af stor storm 
over Sydengland. 
 
Lufttrykket var højest den 1. og lavest 
den 8. Lufttrykket var gennemgående 
lavt måneden igennem. 

Februar 
 

Meget varm.  
 
Formentlig solfattig. 
 
Vinden var i nord fra den 2.- 4., der-
efter i vest indtil den 18., i resten af 
måneden overvejende i SØ. 

 
Temperaturen lå fra den 2.- 6. lidt 
under 0 gr. C., derefter over 0 gr. C. 
i resten af måneden. Det var meget 
mildt fra den 13.-18., køligere sidst 
på måneden. 

 
Der faldt slud den 2. (ved 
Stavnsholt) og sne (ved Nr. 
Tulstrup). Omslag til tø den 6. Fra 
den 12.-19. regn og slud (ved Nr. 
Tulstrup). 

 
Lufttrykket var højest den 5. og den 
6., og lavest den 1. 

 
Der var lavtrykspassager den 
30. januar, og den 11., den 13. og 
Den 16. februar.  
Lavtrykket den 30. januar gav stærk 

Marts 
 

Meget varm.  
 
Formentlig solrig. 
 
Den 1. var det lidt koldt i en østen-
vind med sneslud ved Nr. Tulstrup 
og Stavnsholt, men allerede den 2. 
gik vinden i SV med mildere luft. I 
resten af måneden var det mildt for 
årstiden især omkring den 16. 

 
Vinden var i øst den 1., derefter i 
det vestlige hjørne frem til den 19., 
derefter i syd og vest, fra den 24. og 
måneden ud i NØ og øst med lidt 
køligere, men tør luft. 

 
Lufttrykket var højest den 3. og 
lavest den 22. Lufttrykket var 
gennem-gående højt. 

 
Den 22. var der en lavtrykspassage, 
der i Nr. Tulstrup gav meget stærk 
blæst og ved Stavnsholt regn. På 
bagsiden strømmede køligere luft 
frem fra nord og øst. 
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Der var lavtrykspassager den 3., 
den 8., den 14., den 16., den 20. og 
den 30. 
 
Temperatur: 3,1 gr. C 
 
 
  

storm over Holland fra den 1.-3. 
februar. I Danmark gav det 
nordenvind og frost. 

 
Temperatur: 2,7 gr. C 

Den 9.-10. overmåde stærk NV-
storm ved Helsingør, og meget 
stærk blæst ved Nr. Tulstrup. 

 
Tørt vejr fra den 2.-20., derefter et par 
dage med regn, fra den 25. stærk 
forårstørke. 

 
Temperatur: 4,4 gr. C 

April 

 Meget varm.  

 Formentlig solrig. 
 
Vinden var overvejende i øst frem til 
den 16., derefter i SV frem til den 25., i 
resten af måneden i nord og siden i øst. 

 
Maj 

Meget kold. 
 
Formentlig solrigt frem til den 12., 
derefter solfattigt til den 24., i 
resten af måneden på ny solrigt. 

 
Vinden var i nord og øst frem til 
den 8., derefter vekslende, fra den 
25. nordlig. 

 
Det var meget koldt for årstiden 
frem til den 10. især omkring den 
5. Det var på ny koldt fra den 17.-
21. Den 31. var det sommervejr. 

 
Der faldt sne og hagl i skarp NØ-
vind ved Stavnsholt fra den 4.-6., 
og der var streng nattefrost ved Nr. 
Tulstrup. Fra den 13.-20. faldt der 
regn. Den 20. endda megen regn 
ved Stavnsholt. 

 
Der var stærk tørke frem til den 12. 
og på ny fra den 21. 

 
Det blæste stærk storm ved 
Helsin-gør den 20., og der var 
stærk blæst ved Aalborg den 24. 

 
Lufttrykket var højest den 27. og 
lavest den 20. 
 

Der var lavtrykspassager den 4., 13. 
og 20.  

 Temperatur: 9,5 gr. C 

 
Juni 

  Normal. 
 

Formentlig solrigt frem til den 10., i 
resten af måneden solfattigt. 

 
Vinden var skiftende frem til den 
16., i resten af måneden fra det 
vestlige hjørne, den 30. dog SSØ-
vind. 

 
Det var meget varmt frem til den 9, 
derefter var det køligt frem til den 
26, derefter på ny varmt, især den 
30 
 
Det var tørvejr frem til den 10. Der 
faldt således ingen regn fra den 21. 
maj til den 10. juni. 

 
Lufttrykket var højest den 5. og 
lavest den 11. 

 
Der var lavtrykspassager den 11., 
den 17., den 20. og den 26. 

 
Det var stærk storm ved Helsingør og 
Ålborg den 10.-11., ved Stavnsholt 
var det stærk blæst. Den 15. var der 
over-måde stærk blæst ved Nr. 
Tulstrup. 

 
Omslaget den 10. blev efterfulgt af 
daglig regn fra den 11.-25. Den 12. 
faldt der hagl ved Nr. Tulstrup, og 
den 16. kom der stærk regn samme-
steds. Den 30. kom der torden og 

I begyndelsen af måneden var der en 
del nattefrost. Det blev varmere fra 
den 15. og var meget varmt for års-
tiden fra den 17.-25., derefter blev 
det køligere. 

Der faldt først nedbør den 22. Der 
faldt således ikke nedbør fra den 24. 
marts til den 21. april. 

Lufttrykket var højest den 3. og 
lavest den 23. 

Der var lavtryksfrembrud den 6. og 10. 
Den 21. var der en lavtrykspassage, der 
gav regn den 22. og 23., derefter blev 
det på ny tørt.  
Temperatur: 7,7 gr. C 
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regn efter en hed dag i Nr. Tulstrup 
og Stavnsholt.  

 Temperatur: 14,1 gr. C 

  Juli 

Meget varm. 
 
Formentlig solfattigt frem til den 12. 
og derefter solrigt i resten af måne-den. 

August 
 

Meget varm. 
 
Formentlig solrigt fra den 6.- 23., 
derefter solfattigt. 

 
Vinden var i vest indtil den 7., der-
efter skiftende, fra den 26. i vest. 

 
Det var ekstrem varmt den 1. og 
meget varmt den 2. Derefter var det 
køligt frem til den 9. Fra den 10.-28. 
var det meget varmt, især omkring 
den 17. og den 24. 

 
Der faldt regn den 1. og 3. Derefter 
var det tørvejr indtil den 23. I resten 
af måneden mere regnfuldt. 

 
Der faldt strenge regnbyger ved Nr. 
Tulstrup den 3. og den 30., stærk 
regn den 24. og den 26. og 
tordenregn den 28. 

 
Lufttrykket var højest den 20. og 
21. og lavest den 29. 

 
Der var lavtrykspassage den 3., den 
8., den 26. og den 29. 

 
Lufttrykket var gennemgående højt. 

 
Temperatur: 17,7 gr. C 

September 

Vinden var i vest frem til den 10., 
der-efter i syd til den 13., så i nord 
til den 18., derefter i øst og SØ til 
den 21. I resten af måneden var 
vinden i syd. 

 Varm. 
 
Formentlig solfattigt til den 4., 
solrigt fra den 5.-14. og fra den 23. 

 
Det var varmt fra den 1.-3., derefter 
koldt fra den 4.-12. I resten af måne-
den var det meget varmt, endda med 
hedebølge fra den 15.-19. og fra den 
25. og måneden ud. 
 

Der faldt en del regn frem til den 12., 
endda megen regn ved Stavnsholt den 
5. og stærk regn ved Nr. Tulstrup den 
10. 

Vinden var skiftende til den 18. der-
efter nordlig til den 22., i resten af 
måneden østlig og NØ. 

Stærk tordenregn ved Nr. Tulstrup 
den 23. Mere regnfuldt fra den 27. 

Det var varmt frem til den 13., endda 
meget varmt omkring den 6. Resten 
af måneden var kølig og decideret 
kold omkring den 19. og den 30. 
 

Der faldt stærk regn ved Nr. 
Tulstrup og Stavnsholt den 1. Fra 
den 5.-14. tørvejr. Den 15. faldt der 
stærke regnbyger ved Nr. Tulstrup. 
Fra den 19. formentlig tørvejr. 

Det var tørvejr fra den 13.-21. Den 1. stærk storm af SSØ, senere af 
NV med kastevinde ved Helsingør. 

Lufttrykket var højest den 31. og 
lavest den 5. 
 
Der var lavtrykspassage den 5., 12., 
25. og 30. 
 

Temperatur: 18,5 gr. C  

Natten mellem den 14. og 15. stærk 
NV-storm ved Helsingør.  

 
 

Lufttrykket var gennemgående højt 
måneden igennem, højest den 10. og 
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den 11. og lavest den 18. 
 
Der var lavtrykspassage den 4., den 
15. og den 18. 

 
Temperatur: 13,3 gr. C 

 Oktober November 
 

December 
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Varm. 
 
Det var solrigt i begyndelsen af måne-
den, derefter formentligt solfattigt 
indtil slutningen af måneden. 
 
Det var varmt for årstiden indtil den 
14. Fra den 27. var det koldt for års-
tiden. 
 
Vinden var i SØ og syd frem til den 6., 
derefter skiftende, fra den 13.-19. var 
vinden i NØ og øst. Fra den 20.-30. var 
vinden i vest og SV. Den 31. gik 
vinden i ØNØ. 
 
Det var tørvejr i begyndelsen af måne-
den, fra den 6.-23. synes vejret at have 
været regnfuldt. I de sidste dage af 
måneden var det på ny tørvejr. 
 
Der var lavtrykspassager den 8., den 
14., fra den 18.-21., den 25. og den 29. 
 
Der er ikke omtalt storm eller blæst. 
 
Lufttrykket var højest den 4. og lavest 
den 21. Lufttrykket var højt frem til 
den 5., derefter lavt til den 30. 
 
Temperatur: 9,9 gr. C 

Kold. 
 
Det satte ind med vinter den 5. og 
den 7. var det stærk frost, den 9. 
blev det atter tøvejr. Det var mildt 
for års-tiden omkring den 17. 

 
Vinden var i øst fra den 1.-3., der-
efter i nord til den 7. Fra den 8.-11. 
var vinden i SV og vest. Vinden var 
derefter i syd til den 25. De sidste 
dage i måneden var vinden i vest. 

 
Der er ikke omtalt storm eller 
blæst. 

 
Der faldt en del sne ved Stavnsholt og 
Klemensker den 5. I slutningen af 
måneden faldt der regn ved Nr. Tul-
strup. 

 
Lufttrykket var højest den 7. og 
lavest den 29. 

 
Der var lavtrykspassager den 4., den 
9., den 12., fra den 14.-18. og fra 
den 25.-29. 

 
Temperatur: 4,0 gr. C 

Kold. 
 
Det var forholdsvis mildt fra den 
1.-8., især den 2. Resten af 
måneden var vinterlig, dog med 
omslag til tøvejr den 10., fra den 
14.-16., den 24.-25. og den 28. 

 
Vinden var i syd og SV frem til den 
12., derefter nordlig og NV-lig indtil 
den 18. I resten af måneden var vin-
den skiftende. 

 
Den 13. havde Helsingør en over-
måde stærk storm af SSØ og regn-
vejr. Samme dag havde Nr. Tulstrup 
snevejr og stærk snefygning. 

 
Nr. Tulstrup havde endvidere 
stærkt snefald den 23. og fygning. 

 
Den 17. lå der et godt lag sne 
mellem Nr. Tulstrup og Viborg. 

 
Den 25. og den 26. snevejr og sne- 
fygning ved Nr. Tulstrup. 

 
Den 3. havde Nr. Tulstrup stærke 
regnbyger. Fra den 4.-12. faldt der 
sne ved Nr. Tulstrup. 

 
Juleaften: SV-vind og meget lavt 
lufttryk, formentlig med snevejr 
og temperatur omkring 
frysepunktet. Formentlig 
snelandskab. Nr. Tul-strup havde 
stærkt snefald med op-klaring om 
aftenen og vindskifte til SV-vind 
(og tø). 

 
Nytårsaften: søndenvind og tøvejr. 

 
Lufttrykket var højest den 17. og 
lavest den 2. Lufttrykket var 
måneden igennem gennemgående 
lavt. 

 
Der var lavtrykspassager den 1., 
den 2., den 6., fra den 8.-10., den 
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13.-14., den 19., fra den 22.-24., 
den 26. og den 28. 

 
Temperatur: 1,0 gr. C 
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VEJRET I 1792 

 

1792. Temperatur 8,2 gr. C. Varmt år. Megen sne i januar og februar. Det var ekstremt koldt 
omkring den 9. marts, og den 10. marts folk gik over Øresund. Samtidig lå der sne over husene i 
Ålborg, og den 7. og 8. marts var der stærk snestorm ved Klemensker og Nr. Tulstrup. Den 29. 
marts gik isbåden stadig på Storebælt. Det var til gengæld meget varmt i 2. halvdel af marts. 
Snefygning den 12. maj. Det var helt usædvanlig varmt fra den 5. juli-14. august med hedebølge fra 
den 8.-19. juli og ekstrem hede fra den 10.-13. juli. Fra den 18.-20. november var der højvande i 
gaderne i Korsør. Oktober og november var nedbørsfattige. Der var ifølge historiske 
stormflodshændelser stormflod fra den 7.-12. december. På Bornholm faldt der megen nedbør om 
sommeren, efteråret og lige til juletid. 
 

Januar 
 
Kold. 
 
Måneden startede med temperaturer 
omkring frysepunktet. På bagsiden af 
lavtrykspassagen den 7. strømmede 
meget kold luft ned fra nord. Den 16. 
og den 17. slog det kortvarigt om til tø. 
Fra den 18.-24. var det på ny frostvejr. 
Derefter slog det om til tø, dog med 
frost ind imellem. Det var meget mildt 
den 31. 
 
Vinden var den 1. og den 2. i SØ, 
den 3. og den 4. i NØ, fra den 5.-11. 
i vest og SV, den 7. og den 8. dog i 
nord. Den 13. og den 14. var vinden 
i nord, derefter i syd til den 17. så i 
NV til den 20. I resten af måneden 
var vinden skiftende. 
 
Den 9. og 10. melder Helsingør om 
stærk og hård storm fra SSV og syd 
(grusom storm fra NV ved Oslo fra 
den 10.-12., efterfulgt af ekstrem 
kulde). 
 
Nr. Tulstrup havde stærkt snefald den 1. 
og den 15. (med fygning). Klemensker 
havde snefald fra den 10.-12. Stavnsholt 
fik sne den 18. og Helsingør den 24. 
 
Der faldt stærk regn ved Stavnsholt 
den 17. og regn den 26. Nr. Tulstrup 
fik regn den 25. 

Februar 
 

Normal. 
 
Det var meget mildt fra den 1.-3. Det 
var fortsat forholdsvis mildt frem til 
den 12., derefter var det vinterligt med 
frost i resten af måneden. Det var især 
stærk frost omkring den 16. og om-
kring den 24. 

 
Kulden strømmede frem på bagsiden 
af lavtrykspassagen den 12. 

 
Vinden var fra den 1.- 3. vestlig, 
derefter NV-lig frem til den 12. I 
resten af måneden var vinden 
hovedsagelig i øst og NØ. 

 
Der var stærk snefygning ved Kle-
mensker fra den 15.-18. Den 13. 
snefald ved Stavnsholt. Den 19. og 
den 20. snevejr og fygning ved Nr. 
Tulstrup. Den 21. snefald ved Nr. 
Tulstrup. 

 
Klemensker havde fra den 26. 
februar til den 3. marts det bedst 
tænkelige slædeføre. 

 
Nr. Tulstrup havde den 26. jord-
fygning. 
 
Nr. Tulstrup havde meget stærk blæst 
den 4., samme dag havde Korsør 
stærk storm. Klemensker havde storm 

Marts 
 

Meget kold. 
 

Det var vinterligt med stærk frost frem 
til den 14., i resten af måneden var det 
meget mildt. Det var ekstrem stærk 
frost fra den 6.-11., især den 9. med en 
gennemsnitstemperatur på - 14,1 gr. 
C. Det var til gengæld meget varmt 
for årstiden den 28. 
 

Det regnede meget i Klemensker den 
5., men på bagsiden af lavtrykket 
strømmede den ekstrem kolde luft 
ned fra NØ. 

 
Vinden var fra den 1.-3. i SØ, der-
efter i øst og den 9. og den 10. i 
NNØ. Omslaget til tøvejr satte ind 
ved søndenvind den 14. I resten af 
måneden var vinden i syd og SV. 

 
Det regnede i Klemensker den 
3. Det sneede i Klemensker fra den 
6.-10., den 7. med meget stærk 
fygning. I resten af måneden synes 
det at have været tørvejr, dog havde 
Nr. Tulstrup den 25. støvregn. Den 8. 
havde Nr. Tulstrup snevejr og meget 
stærk fygning. Den 6. havde Nr. 
Tulstrup lidt snefald. 

 
Øresund var den 2. fuld af drivis, den 
9. var der is helt til Hven, og den 10. 
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Den 23. var Sundet næsten ganske 
belagt med is, men derefter kun lidt 
drivis. 
 
Måneden var præget af lavtryksvejr, 
fra den 20.-23. dog af højtryksvejr. 
 
Lufttrykket var højest den 22. og 
lavest den 12. 
 
Der var lavtrykspassager den 7., fra 
den 9.-12., den 15., den 18., fra den 
23.-26. og den 29. 
 
Temperatur: - 0,9 gr. C 

den 19. 
 

Det var formentligt klart og sol-
rigt fra den 24.-29. 

 
Fra den 20. var der en mængde drivis 
i Storebælt, og fra den 24.-27. var 
Øresund helt tillukket af is. 

 
Lufttrykket var højest den 29. og 
lavest den 3. 

 
Der var lavtrykspassager den 3., den 
8., den 11.-12., og fra den 17.-21. 

 
Temperatur: - 0,4 gr. C 

gik nogle folk over isen til Helsing-
borg. Den 19. lå der endnu is mellem 
Snekkersten og Hven. Den 26. var 
Øresund meget fuld af drivis, den 27. 
drev isen over til Sverige. Den 29. 
gik isbåden stadig på Storebælt. 

 
Klemensker havde meget stærk 
snestorm den 7. 

 
Den 30. begyndte man at pløje ved 
Klemensker. 

 
Lufttrykket var højest den 12. og 
den 13.. og lavest den 5. 

 
Der var lavtrykspassager fra den 
3.-5., den 7., den 15., og fra den 
21.-26. 

 
Temperatur: 0,3 gr. C 

April 
 
Meget varm. 
 
Det var varmt for årstiden fra den 9.-
13., derefter blev det meget koldt, den 
20. med en gennemsnitstemperatur på -
0,5 gr. C med hård nattefrost. Fra den 
23.-30. var det nærmest sommerligt. 
 
Det synes at have været solrigt fra den 
8.-21. 
 
Vinden var skiftende frem til den 14. 
Fra den 15.-17. var vinden i NV, der-
efter gik den i øst og NØ fra den 18.-
20. I resten af måneden var vinden i 
SV og syd, den 29. og den 30. dog i 
NV. 
 
Stavnsholt havde dagsregn den 5. 
 
Lufttrykket var højest den 29. og la-
vest den 5. 
 
Der var lavtrykspassager fra den 2.-
5., og fra den 16.-19., hvorpå 
vintervejret trængte frem fra ØNØ. 
Fra den 22.-25. var der på ny en 

Maj 
 

Meget kold. 
 
Det var meget koldt fra den 2.-5. med 
nattefrost. Nattefrosten fortsatte til den 
13. Den 5. var gennemsnitstempera-
turen - 0,3 gr. C. Fra den 19. blev det 
forårsmildt. 

 
Vinden var i vest fra den 1.-3., der-
efter i øst og ØNØ fra den 5.-7., der-
efter var vinden skiftende dog mest 
fra nordlig retning, den 16. gik vin-
den i syd, fra den 19.-21. skiftende, 
derefter i NV frem til den 25. Fra 
den 26.-29. var vinden i syd, den 30. 
og den 31. var vinden i nord. 

 
Det var blæsende i begyndelsen af 
måneden, og Nr. Tulstrup havde 
stærk tørke. 

 
Stavnsholt havde omslag til hagl, 
sne og kulde og siden regnbyger 
den 10. 

 
Nr. Tulstrup havde snefygning den 
12., men omslag til mildere vejr den 

Juni 
 

Meget varm. 
 
Det var gennemgående varmt må-
neden igennem bortset fra den 5. 
og den 15. og den 16. Den 15. frøs 
det endog om natten ved Nr. 
Tulstrup. Det var meget varmt fra 
den 24.-29. 

 
Det var stærk torden i Nr. Tulstrup 
den 21., og det tordnede i Stavnsholt 
den 30., hvor der faldt megen regn. 

 
Vinden var i øst fra den 1.- 8., 
hvor vinden gik i SSØ med stærk 
varme og heldagsregn i Nr. Tulstrup. 
Vinden var derefter i SV til den 12. 
Fra den 13.-23. mest i NV. Den 26. 
og den 27. var vinden i NØ, i resten 
af måneden i SV. 

 
Det var tørvejr fra den 1.- 4., derefter 
regnfuldt til den 8. Det var stort set 
tørvejr fra den 15.- 27. 

 
Den 7. faldt der stærk regn i Nr. 
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lavtrykspassage med omslag til mildt 
vejr med regn og stærk blæst i Nr. 
Tulstrup den 22. Endvidere var der 
lavtrykspassage fra den 30. april-1. 
maj. 
 
Temperatur: 7,7 gr. C 

13. Nr. Tulstrup fik den 18. megen 
regn og den 27. jævn stærk regn. 

 
Lufttrykket var højest den 7. og den 
25. og lavest den 1. 

 
Der var lavtrykspassager den 30. 
april-1. maj, den 8.-9., den 16.-17. og 
fra den 26.-28. 

 
Temperatur: 9,6 gr. C 

Tulstrup. 
 

Lufttrykket var højest den 17. og 
lavest den 21. 

 
Der var lavtrykspassager den 4.-5., 
den 8., den 11., fra den 18.-21. og 
30. juni -1. juli. 

 
Temperatur: 15,7 gr. C 

Juli 
 
Helt usædvanlig varm. 
 
Det var forholdsvis køligt fra den 1.-3., 
derefter varmt i resten af måneden. Det 
var hedebølge fra den 8.-19., med 
ekstremt varmt vejr fra den 10.- 13. 
 
Det var meget solrigt fra den 7.-18. 
Fra den 22.-30. temmeligt solfattigt 
med lummervarme og nogen regn. 
 
Vinden var i vest fra den 1.-3., der-
efter i SØ frem til den 12., fra den 
13.-19. var vinden i vest, i resten af 
måneden temmelig skiftende. 
 
Stavnsholt fik i de første dage af 
måneden megen regn, men havde 
derpå tørke og brændende solhede 
frem til den 18. I disse dage var det 
ligeledes tørt i Nr. Tulstrup. 
 
Stavnsholt havde torden og stærk 
lummerhede den 18. Stavnsholt 
havde ligeledes stærk torden og regn 
den 21. Samme dag fik Nr. Tulstrup 
megen regn. Den 28. faldt der stærk 
regn i Nr. Tulstrup. 
 
Lufttrykket var højest den 31. og 
lavest den 28. 
 
Der var lavtrykspassager den 21.-
22., og fra den 26.-28. 
 
Temperatur: 19,9 gr. C 

August 
 

Meget varm. 
 
Det var hedebølge frem til den 14., 
derefter blev det noget køligere, men 
dog fortsat ganske varmt. Det var 
køligt den 20. og den 21. og igen fra 
den 28.-31. 

 
Vinden var i øst fra den 2.- 8., der-
efter i NV til den 12. Den 13. gik 
vinden i SV og den 14. i vest. Der-
efter var vinden mest i NNV, fra 
den 22. i SV og vest. Den 30. og 
den 31. var vinden i NØ 
 
Det var meget stærk tørke frem til den 
13., dog fik Klemensker meget stærk 
tordenregn den 4., så der stod vand 
som efter et tøbrud. 

 
Ved vejromslaget den 14. fik Stavns-
holt stærk skylregn, derpå fulgte dage 
med stærke regnbyger, fra den 22. blev 
det tørvejr, den 27. havde Nr. Tulstrup 
dog stærk torden og regn. 

 
Lufttrykket var højest den 1. og lavest 
den 23. 

 
Der var lavtrykspassager fra den 
3.-6., den13., den 16.-17., den 19.-
20. og den 22.-23. 

 
Temperatur: 18,1 gr. C 

September 
 

Varm. 
 
Det var varmt, men lummert frem til 
den 9., derefter blev det normalt for 
årstiden i resten af måneden. 

 
Vinden var mest i øst frem til den 5., 
derefter mest i vest og NV, den 17. og 
den 18. var vinden i øst, derefter i syd 
og SV. Fra den 25. var vinden i SØ 
med tørvejr. 

 
Helsingør havde stærk storm den 10.-
11. og stærk SSV- storm natten mel-
lem den 12. og 13. Samtidig havde Nr. 
Tulstrup meget stærk blæst. 

 
Stavnsholt havde stærk regn fra den 
3.- 6. Nr. Tulstrup havde dagsregn 
den 10. og meget stærk regn den 22. 

 
Lufttrykket var højest den 17. og 
lavest den 22. 

 
Der var lavtrykspassager fra den 
1.- 5., fra den 8.-11., den 13., fra 
den 19.-22. og den 29. 

 
Temperatur: 13,5 gr. C 
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Oktober 
 
Meget kold. 
 
Det var gennemgående koldt måne-
den igennem, bortset fra en lunere 
periode fra den 14.- 22. 
 
Det var formentlig solrigt i 1. halvdel 
af måneden og igen fra den 20. 
 
Vinden var stedse i øst og SØ frem til 
den 13., derefter i vest til den 20. Den 
21. og den 22. var vinden i syd. Fra 
den 23. var vinden i NØ og øst, den 
30. og den 31. dog i syd. 
 
Den 29. - 30. blæste en meget hård 
SSØ-storm ved Helsingør og Nyborg. 
 
Det var tørt frem til den 15. Den 16. 
havde Nr. Tulstrup regn og haglbyger. 
Det var atter tørvejr fra den 20.-31. 
Måneden synes således at have været 
nedbørsfattig. 
 
Lufttrykket var højest den 3. og lavest 
den 15. Lufttrykket var gennemgående 
ret højt. 
 
Der var lavtrykspassager fra den 
10.-15., den 18. og den 30.-31. 
 
Temperatur: 7,8 gr. C 

November 
 

Varm. 
 
Det var meget varmt i 1. halvdel af 
måneden, især omkring den 8. Fra 
den 16. blev det koldere, og der 
fulgte kortvarigt frost på bagsiden af 
stormlavtrykket den 19. Derefter 
blev det normalt for årstiden. Fra den 
26. blev det vinterligt. 

 
Vinden var i vest frem til den 19., 
derefter kortvarigt i nord den 20., 
derefter i SV, fra den 27. var vinden 
i øst. 
 
Måneden synes at have været 
meget nedbørsfattig. 

 
I forbindelse med den hårde SV til 
nord drejende storm den 18.-20. var 
der højvande i gaderne i Korsør. 

 
Lufttrykket var højest den 5. og lavest 
den 15. 

 
Der var lavtrykspassager den 3., fra 
den 10.-15., og den 19. 

 
Temperatur: 5,5 gr. C 

December 
 

Normal. 
 
Det vinterlige vejr fra slutningen af 
november fortsatte i de første 3 dage 
af december, derefter blev vejret 
mildt frem til den 7., så kom et kul-
defremstød den 8., men straks den 9. 
efterfulgt af mildt vejr indtil det den 
12. på ny slog om til frost. Fra den 
18. blev det varigt tøvejr, som holdt 
til den 30. Den 31. var det let frost. 

 
Ifølge historiske stormflodshændel-
ser var der stormflod fra den 7.-12. 

 
Vinden var i øst fra den 1.-3., der-
efter i NV til den 8., så i vest til den 
11. Fra den 12.-16. var vinden i 
nord. Fra den 17.-23. i vest og siden 
i NV. Den 23. og 25. var vinden i 
SØ og syd. Fra den 26. og året ud 
var vinden i vest. 

 
Nr. Tulstrup havde kortvarigt stærk 
blæst den 7., Stavnsholt havde blæ-
sende vejr fra den 8.-11. Helsingør 
havde overmåde hård VNV-storm 
den 7. og 8. 

 
Stavnsholt fik sne den 1. og fra den 
25.-28. Stavnsholt fik slud den 4. og 
5. 

 
Nr. Tulstrup fik megen regn den 5., 
den 7. regn, hagl og snebyger, end-
videre sne den 8., stærk regn den 11. 
og nogen sne den 15. Regn i dagene 
fra den 17., især den 22. Endelig kom 
der stærk regn den 29. 

 
Stavnsholt fik regn fra den 8.-11. og 
fik megen regn den 19. 

 
Klemensker fik megen regn den 
17. og 18. 

 
Juleaften: SØ-vind med gråt stille 
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vejr. Intet snelandskab. 
 

Nytårsaften: Let barfrost med sol-
skinsvejr. 

 
Lufttrykket var højest den 2. og 
3. og lavest den 6. Lufttrykket var 
måneden igennem lavt. 

 
Der var lavtrykspassager den 6., 
fra den 9.-11., den 14., fra den 18.-
21. og fra den 25.-27. 

 
Temperatur: 1,9 gr. C  

 
 
 

VEJRET I 1793 
 

1793. Temperatur 8,8 gr. C. Meget varmt år. Der var en vestenvindsorkan den 24. februar med 
stor skade i skovene. Megen østenvind om foråret. Hagl, sne og hård nattefrost sidst i maj måned. 
Meget varm juli måned med helt usædvanligt voldsomt tordenvejr den 18. juli (ved Nr. Tulstrup) 
og ødelæggende haglvejr på Agersø den 17. juli, samt ødelæggende tornado ved Hjallerup den 
19. juli. Varmt efterår. 
 

Januar 
 
Varm. 
 
Temperaturer omkring frysepunktet 
frem til den 8., derefter streng frost fra 
den 9.-11., derpå kortvarigt omslag til 
tø den 12. og den 13., derpå på ny 
frostvejr indtil den 18., så tøvejr til den 
23. Fra den 24.-26. frost, der på tøvejr. 
 
Vinden var i øst fra den 1.-5., derefter i 
SØ frem til den 14., så i øst fra den 
15.-17., i resten af måneden var vinden 
i NV og vest. 
 
I begyndelsen af måneden faldt der sne 
i Klemensker og ved Stavnsholt, så 
man kunne køre med slæde. Der faldt 
sne ved Stavnsholt fra den 6.- 8. og 
igen den 12. Nr. Tulstrup fik sne den 

Februar 
 

Meget varm.  
 
Gennemsnitstemperaturen lå for alle 
dage over 0 gr. C, men der synes at 
have været megen nattefrost, fra den 
23. omslag til mildt vejr. 

 
Vinden var i SV og vest frem til den 
5. derefter skiftende, fra den 14. i 
SSV senere SSØ frem til den 18. Fra 
den 21. var vinden i SV og vest. 

 
Der faldt regn i Nr. Tulstrup den 2. 
Den 16. faldt der sammesteds regn, 
sne og hagl. Nr. Tulstrup fik stærk 
sne den 23., der slog over i regn. 

 
Den 24. var der ved Nr. Tulstrup 
overmåde stærk blæst og der skete 

Marts 
 

Kold. 
 
Det milde vejr fra slutningen af 
februar fortsatte til den 6. marts, 
derefter blev det vinterligt indtil den 
13. Derefter tø om dagen og frost om 
natten. Den 25. slog det om til vinter- 
vejr, der varede til den 30., hvor det 
slog om til tø. 

 
Vinden var i vest indtil den 3., der-
efter i nord. Fra den 9. og måneden 
ud var vinden i SØ og øst. 

 
Det regnede meget i begyndelsen af 
måneden. Stavnsholt og Klemensker 
fik en del sne den 9. Der faldt også 
sne den 11., den 12. og den 27. 
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11. og den 12. 
 
Der faldt formentlig ingen nedbør efter 
den 12. 
 
Lufttrykket var højest den 17. og 
lavest den 29. 
 
Der var lavtrykspassager den 2., den 
11.-12., den 20.-21. og fra den 27.-
29. 
 
Temperatur: 0,6 gr. C 

stor skade i skovene. Stavnsholt 
havde stærk storm, med skader på 
bygninger, og en stor mængde træer 
i skove og haver væltede. Klemen-
sker havde en meget stærk storm. 

 
Formentlig må stormen katego- 
riseres som en vestenvindsorkan. 

 
Lufttrykket var højest den 20. og 
lavest den 10. 

 
Der var lavtrykspassager den 1., den 
9.-10., og fra den 23.-25. 

 
Temperatur: 2,2 gr. 

Klemensker havde en meget 
stærk vestenstorm den 3. 

 
Der var lidt isforekomst på Øre-
sund den 13. og den 28. 

 
Der faldt stærk regn den 11.  før-
end omslaget til sne. 

 
Fregatten ”Christiania” ved 
København omtaler nattefrost fra 
den 8.-10. og dagsfrost den 
11. efter den stærke regn, endvidere 
stærk nattefrost natten til den 12. 
Ligeledes nattefrost natten til den 
23. og nætterne til den 25.-28., nat-
ten til den 28. endda stærk frost. 

 
Lufttrykket var højest den 13. og 
lavest den 3. og 4. Lufttrykket var 
gennemgående højt. 

 
Der var lavtrykspassager fra den 
1.- 4., den 16.-17. og den 28. 

 
Temperatur: 1,5 gr. C 

April 
 
Normal. 
 
Det blev mildere i vejret fra den 3. Fra 
den 15. blev det på ny vinterligt i 
nogle dage, indtil det slog om den 21. 
Fra den 26. var det majagtigt vejr. 
 
Østenvinden fortsatte indtil den 10., 
derpå gik vinden i NV. Fra den 18.-28. 
var vinden atter i øst. Den 29. og den 
30. var vinden i SV og syd. 
 
Der faldt regn den 1., derefter tørrende 
luft indtil den 15., hvor der faldt 
snebyger. Der faldt også sne den 16. 
Den 18. gik sneen over i regn, den 19. 
og den 20. megen regn iblandet sne. 
Der faldt regn den 25. og den 26., hvor 
det også tordnede ved Nr. Tulstrup. 
Stavnsholt fik endvidere regn den 30. 
 

Maj 
 

Varm. 
 
Det blev sommerligt fra den 7.- 13., 
især den 13. Derefter blev det koldt i 
vejret især den 16. Varmen vendte 
kortvarigt tilbage den 20. og den 21. I 
resten af måneden var det koldt især 
den 29. 

 
Vinden var først skiftende og fra den 
6.-13. mest SØ-lig, derefter mest NØ-
lig indtil den 25. I resten af måneden 
var vinden mest vestlig. 

 
Der var en del dage med svage vin-
de, og den stærkeste vind var vind-
styrke 8 den 28. 

 
Det tordnede om morgenen den 14. 

 
Der faldt sne og hagl den 29. ved Nr. 

Juni 
 

Normal. 
 
Det var varmt fra den 5.-9., derefter 
blev det køligere, og det var meget 
koldt den 21. og den 22. Det blev på 
ny varmt fra den 27. 

 
Vinden var i nord og NØ i begyn-
delsen af måneden, derefter i syd og 
SØ. Fra den 8. blev vinden skiftende. 
Fra den 16. var vinden i vest. 

 
Det tordnede den 20. med torden-
regn i Nr. Tulstrup. 

 
Der faldt stærk regn i Stavnsholt den 
17. og den 18. og heldagsregn den 
22. i Nr. Tulstrup. Der faldt stærk 
regn på Øresund den 12. og den 18. 

 
Regnmangel i Stavnsholt indtil den 
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Lufttrykket var højest den 8 (hvor 
det var meget højt). Og lavest den 
17. Lufttrykket var gennemgående 
højt. 
 
Der var lavtrykspassager fra den 
12.-17. og den 29.-30. 
 
Fregatten ”Christiania” ved Køben-
havn observerede nattefrost den 6. og 
den 16. 
 
Temperatur: 5,5 gr. C 
 

Tulstrup og Stavnsholt, mens fregat-
ten ”Christiania” på Øresund meldte 
om hagl. Der faldt endvidere hagl den 
23. ved Stavnsholt og den 31. ved Nr. 
Tulstrup. 

 
Stavnsholt meldte om forfærdelig 
hård nattefrost natten til den 30. Nr. 
Tulstrup meldte om hård nattefrost 
natten til den 1. juni, og samme nat 
var det stærk nattefrost ved Stavns-
holt. 

 
Der faldt stærk regn på Øresund 
den 1. og den 2. ved Nr. Tulstrup. 
Nr. Tulstrup havde skybrud den 
31. 

 
Stavnsholt havde tørke fra den 2.- 14. 
Nr. Tulstrup havde tørke fra den 3.-
28. 

 
Stavnsholt omtaler meget varmt vejr 
omkring den 11., Nr. Tulstrup om-
taler meget koldt vejr den 19. og 
Stavnsholt den 28. Begge omtaler 
det usædvanligt kolde vejr den 29. 
og den 31. 

 
Lufttrykket var højest den 7. og lavest 
den 1. 

 
Der var lavtrykspassager den 1., den 
14. (efter en længere periode med 
højtryk), 16., den 18., og fra den 25.-
29. 

 
Temperatur: 11,3 gr. C 
 

8. 
 

Svag vind indtil den 10. 
 
Fregatten ”Christiania” melder den 
28. og den 29. om frembrud af varm 
luft. 

 
Lufttrykket var højest den 4. og lavest 
den 18. 

 
Der var lavtrykspassager den 8., den 
12., fra den 15.-18., fra den 21.-23. 
og den 30. 

 
Temperatur: 14,5 gr. C 

Juli 
 
Meget varm. 
 
Det var koldt fra den 2.-5.  
 
Det var varmt fra den 8.-20. og igen fra 
den 24. Det var meget varmt den 16. og 
især den 17. 
 
Fregatten ”Christiania” melder om 

August 
 

Meget varm. 
 
Det var meget varmt fra den 1.- 10., 
især den 3. og den 4., og igen fra den 
13.-16., derefter faldt temperaturen 
hen igennem måneden. Begyndelsen 
af måneden var meget lummerhed 
med hyppige tordenvejr. 

 

September 
 

Meget varm. 
 
Det var varmt frem til den 18., især 
var det lummervarmt fra den 14.-17., 
i resten af måneden lå temperaturen 
omkring det normale, dog var det 
meget koldt fra den 20.-22. 

 
Vinden var i vest frem til den 11., 
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varmefrembrud den 9. og den 15. 
 
Vinden var i vest frem til den 7., der-
efter stille senere østlig. Den 16. gik 
vinden i SV og syd. Den 17. var vin-
den i SSV, den 18. gik vinden i vest, 
den 20. dog i SØ. Fra den 21.-23. var 
vinden i NV. Fra den 24.-30. var 
vinden mest i øst og SØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 7 den 3. 
og den 5. Fra den 8.- 17. var vinden 
svag og igen fra den 23.-28. Det var 
meget stærk blæst ved Stavnsholt den 
5. 
 
Begyndelsen af måneden var regnfuld, 
og det regnede meget af den 4. og 5. 
på Øresund, ligeledes ved Stavnsholt. 
Fra den 6. blev det tørvejr frem til den 
16.  
 
Den 17. tordnede det på Øresund og 
ved Stavnsholt. Samme dag blev 
Agersø udsat for et ødelæggende 
haglvejr.  
 
Natten til den 18. havde Nr. Tulstrup 
et helt usædvanligt voldsomt 
tordenvejr, ligeledes torden i Stavns-
holt. Nr. Tulstrup meldte om stærk 
regn den 29. 
 
 Endvidere frygteligt uvejr, formentlig 
tornado, ved Hjallerup den 19. juli 
med omblæste huse og ødelagte 
kornmarker. 
 
Lufttrykket var højest den 10. og den 
11. og lavest den 5. Luft trykket var 
forholdsvis højt fra den 6.- 16. og fra 
den 22.-28. 
 
Der var lavtrykspassager den 2., 5., 
17.-18., 20., og 29.-30. 
 
Temperatur: 18,5 gr. C 

 

Vinden var i syd den 1., derefter 
svage østlige og nordlige vinde. Fra 
den 6. gik vinden i vestlige retnin-
ger, hvor den holdt sig i resten af 
måneden. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
16. 

 
Der var mange nedbørsdøgn. 

 
Nr. Tulstrup meldte om stærk varme 
den 2., og fregatten ”Christiania” 
meldte om fremstød af varm luft den 3. 
og den 4. 

 
Det tordnede på Øresund og i Nr. 
Tulstrup den 4. Der faldt torden-
byger den 15. på Øresund. 

 
Der faldt stærk regn ved Stavnsholt 
den 18. og på Øresund den 23. 

 
Lufttrykket var højest den 20. og 
lavest den 16. 

 
Der var lavtrykspassage den 9.- 10., 
den 15.-16., den 22.-23., den 28. og 
den 31. 

 
Temperatur: 17,1 gr. C 

derefter i SØ fra den 12.-14. og i 
SV fra den 15.-17. Derefter gik 
vinden i NØ frem til den 23. Fra 
den 24.-27. var vinden i vest og 
NV, derefter gik vinden i SØ. 

 
Det blæste storm den 22. fra ØNØ 
og det blæste med vindstyrke 8 den 
4. 

 
Det tordnede den 16. i Nr. Tulstrup, 
den 17. var det stærk torden med 
regnskyl ved Stavnsholt. Der faldt 
stærk regn den 14. i Nr. Tulstrup og 
den 23. på Øresund. 

 
Lufttrykket var højest den 27. og la-
vest den 3. Lufttrykket var relativt 
højt fra den 7.-29. 

 
Der var lavtrykspassager den 1., 
den 3., den 10., den 14.-15. og den 
30. 

 
Temperatur: 14,0 gr. C 
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Oktober November 
 

Meget varm. 
 
Det var meget varmt for årstiden, 
især omkring den 13. Fra den 25. 
blev det lidt vinteratigt. 

 
Vinden var temmelig skiftende frem 
til den 10., derefter gik vinden i SV, 
fra den 16. i øst og ØSØ, hvor den 
holdt sig indtil den 24. Fra den 25.-
28. var vinden i nord, den 29. og 

  Den 30. i VNV. 
 

Den højeste vindstyrke var vind-
styrke 7 fra den 17.-19. 

 
Nedbøren faldt som regn, Nr. Tul-
strup observerede dog slud den 5. 
og den 9. 

 
Fregatten ”Christiania” observerede 
frost den 27. om dagen, og rimfrost 
den 28. om morgenen. 

 
Lufttrykket var højest den 25. og la-
vest den 12. Fra den 16. og måneden 
ud var lufttrykket højt. 

 
Der var lavtrykspassager fra den 
4.- 6., og fra den 9.-12. 
 
Temperatur: 6,7 gr. C 

December 
 

Normal. 
 
Det satte ind med stærk frost den 2., 
og frosten fortsatte frem til den 9. Den 
8. var det meget stærk frost. Den 10. 
og den 11. var det tøvejr, den 12. satte 
frosten på ny ind, men den 14. blev 
det tøvejr. Derefter var det meget lunt 
for årstiden frem til den 23. Fra den 
26. blev det på ny vinterligt. 

 
Vinden var den 1. endnu i VNV, 
derefter i NØ fra den 2.- 8., så i SØ 
den 9., i SV den 10. Den 11. gik 
vinden i SSØ, hvori den holdt sig til 
den 15., vinden var derefter i SV 
frem til den 21. Den 22. gik vinden i 
SØ, den 25. i NØ, hvori den forblev 
til månedens udgang. 

 
Om aftenen den 1. blæste det med 
vindstyrke 8, senere med stormstød. 
Den 9. blæste det storm og den 13. 
blæste det med vindstyrke 8. Fra den 
15. var det temmelig stille i vejret. 

 
Der faldt sne den 4., den 5. og den 9. 
Den 10., den 11. og den 13. faldt der 
slud. Nr. Tulstrup meldte om snefald 
den 2., den 9. og den 13. og 
endvidere om lidt kraftigt snefald 
den 27. og kraftigt snefald hele da-
gen den 28. Nr. Tulstrup meldte om 
snefygning den 9. og stærk regn den 
11. Stavnsholt fik sne i dagene efter 
den 2. og den 14. 

 
Fregatten ”Friedrichsværn” medte om 
nattefrost den 3., den 5. og den 7. 
(stærk frost). Nr. Tulstrup meldte om 
hård frost fra den 2., og igen den 8. 

 

Meget varm. 
 
Det var sommerligt varmt i de første 
dage af måneden og i det hele taget 
meget lunt i 1. halvdel af måneden, fra 
den 18. blev det temmelig koldt frem 
til den 24., derefter på ny varmt for 
årstiden. 
 
Vinden var mest i SV frem til den 12., 
derefter kortvarigt i SØ, fra den 16.-
22. i NV og nord, fra den 23. og måne-
den ud i SV og vest. 
 
Det blæste med stormstyrke den 8. og 
med vindstyrke 8 den 7. og den 16. 
 
Der faldt megen regn fra den 6.- 8. 
 
Fregatten ”Christiania” meldte om 
rimfrost om morgenen den 23. 
 
Lufttrykket var højest den 14. og 
lavest den 26. 
 
Der var lavtrykspassager den 8., den 
16., den 20. og den 26. 
 
Temperatur: 11,8 gr. C 
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Juleaften: Østen og NØ-vind med 
gråvejr og temperatur over fryse-
punktet. Intet snelandskab. 

 
Nytårsaften: Nordenvind med 
temperatur lidt under frysepunktet 
og overskyet. Barfrost på Sjælland 
og snelandskab i Midtjylland. 

 
Lufttrykket var højest den 30. og 
lavest den 11. 

 
Der var lavtrykspassager den 4., 
den 6., fra den  9.-11., den 14.-15., 
og den 22. 

 
Temperatur: 1,5 gr. C 
 

 

 

 
 
 

VEJRET I 1794 
 

1794. Temperatur 9,7 gr. C. Helt usædvanligt varmt år. Det tredievarmeste år i 
tidsrummet 1703-2020 kun overgået af 2014 (10,0 gr. C) og 2020 (9,8 gr. C). Alle årets 
måneder undtagen december lå over det normale. Det var mildt i januar og februar, 
meget varmt for årstiden i marts og april, og helt usædvanlig varmt i juli med 
hedebølge fra den 5.-21. Fra den 9. juni 6 ugers hård tørke på Bornholm så kornet gik 
ud. Det satte ind med vinter midt i december. Ifølge Historiske stormflodshændelser var 
der stormflod fra den 24.-26. januar. 
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Januar 
 
Meget varm.  
 
Gennemgående tøvejr, dog med 
kortvarige frostperioder fra den 4.- 
6., den 21., den 22., den 27. og den 
28. 
 
Vinden var i SØ den 1. og den 2., 
derefter i vest frem til den 11., den 
12. i SØ, derefter i vest og NV, den 
21. i NØ og den 22. i NV, resten af 
måneden i vest og SV. 
 
Lufttrykket var højest den 4. og lavest 
den 26., hvor det var ekstremt lavt. 
Lufttrykket var meget højt frem til den 
10. 
 
Der var kun én lavttrykspassage fra 
den 23.-26. 
 
Frem til den 22. faldt der ingen ned-
bør, den 23. faldt der regn i Nr. Tul-
strup, den 24. og den 25. lidt sne, og 
den 26. stærke snebyger. Den 27. og 
den 28. var det snefygning i Nr. 
Tulstrup, efterfulgt af omslag til 
tøvejr. 
 
Ved Stavnsholt sås lyn i SØ den 
27. 
 
Klemmensker havde storm den 26. 
 
Ifølge Historiske stormflodshændel-
ser var der stormflod fra den 24.-26. 
 
Temperatur: 1,7 gr. C 

Februar 
 

Meget varm. 
 
Det var lunt tøvejr frem til den 12., 
derefter blev det vinterligt med 
stærk frost ra den 17.-19. Derpå 
meget varmt for årstiden, især fra 
den 22.-25. De sidste 3 dage var det 
på ny vinterligt. 

 
Vinden var i SV fra den 1.- 7., den 
8. i vest, derefter i NV frem til den 
13., den 14. i SØ, fra den 15.-19. i 
nord og NØ, derefter i vest, fra den 
26.-28. var vinden i SØ. 

 
Den 8. faldt der regn ved Nr. Tul-
strup, sammesteds faldt der sne fra 
den 14.-16. med snefygning. Den 26. 
faldt der på ny sne med snefygning 
ved Nr. Tulstrup. Den 16. sneede det 
ved Klemensker. 

 
Det blæste meget stærkt fra VNV 
den 12. ved Nr. Tulstrup og ved 
Stavnsholt. 

 
Lufttrykket var højest den 4. og lavest 
den 15., hvor det var ekstremt lavt. 

 
Der var lavtrykspassager fra den 
9.-11., den 14. og den 15., og fra 
den 22.-24. 
 
Den 12. nedbrændte Lille Værløse 
by, og om aftenen den 26. Chri-
stiansborg slot. 

 
Temperatur: 1,7 gr. C 

Marts 
 

Meget varm. 
 
Det var frostvejr den 1. og 2., men 
allerede den 3. slog det om til tø. 
Det var især meget varmt for års-
tiden fra den 16.- 30. 

 
Vinden var i SV, syd og SØ frem til 
den 12. derefter i syd og SV frem til 
den 19., derefter i NV og nord, fra 
den 24 i syd. 

 
Lufttrykket var gennemgående højt, 
højest den 25. og lavest den 12. 

 
Der var lavtrykspassager den 3., 
den 12., den 16., den 30. og den 
31. 

 
Der faldt lidt regn ved Nr. Tulstrup 
den 6. og den 7. Slud den 12. ved 
Stavnsholt, heldagsregn ved Nr. Tul-
strup den 15., og regn ved Nr. Tulstrup 
og Stavnsholt den 30. og den 31.  
 
Briggen ”Sarpen” observerede slud 
den 31. 

 
Ved Stavnsholt var det meget stærk 
solhede i dagene omkring den 28.  
 
Briggen ”Sarpen” ved København 
observerede rimfrost den 21., den 25. 
og den 26. 
 
Vinden var gennemgående 
svag. 

 
Temperatur: 5,6 gr. C 

April 
 
Meget varm. 
 
Omslaget til kulde sidst i marts fort-
satte den 1. april med nattefrost og 
sne. Den 2. forsvandt sneen på ny, og 
fra den 5.- 8. var det meget varmt for 

Maj 
 

Meget varm. 
 
Det var omskifteligt frem til den 8., 
derefter varmt og meget varmt den 
12., derefter normalt for årstiden 
indtil en kold periode satte ind fra 

Juni 
 

Meget varm. 
 
Efter en blandet start, der sluttede af 
med kulde, blæst og regn den 9. 
blev det varmt fra den 11., især den 
14., den 16., den 18., den 19., den 
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årstiden, derefter satte et kuldefrem-
stød kortvarigt ind den 10. og den 11. 
Det blev derefter på ny varmt og fra 
den 16.-21. med majagtige 
temperaturer, fra den 23.-28. med 
juniagtige temperaturer. 
 
Vinden var i SØ fra den 1.-3., derefter 
i SV frem til den 8., derefter i øst ind-
til den 25., i resten af måneden var 
vinden i NV. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
29., og Stavnsholt havde jordfyg-
ning. 
 
Nr. Tulstrup fik sne og regn den 3., 
stærk regn den 4. og dagsregn den 
7. 
 
Nr. Tulstrup havde den 19. meget 
varmt vejr, men derefter nattefrost. 
Stavnsholt havde meget stærk solhede 
den 20., og fra Horsens meldtes den 
26. om, at skoven allerede var grøn, og 
at ingen kunne mindes en så (varm) 
april måned. 
 
Lufttrykket var højest den 17. og la-
vest den 8. 
 
Der var lavtrykspassager den 4. og den 
5., den 7. og den 8., og den 28. og den 
29. 
 
Briggen ”Sarpen” observerede frost den 
1. og den 2. 
 
Temperatur: 9,2 gr. C 

den 21.-25., derefter atter varmt. 
 

Vinden var i SV den 1., derefter i 
nord fra den 2.- 4., den 5. kortvarigt i 
SØ, derpå i SV, fra den 9.-12. i syd 
og SØ. Derefter fulgte NV-vind frem 
til den 17. og igen den 22. og den 23. 
Fra den 26. gik vinden i SØ og øst, 
fra den 30. dog i nord. 

 
Det var nattefrost ved Nr. Tulstrup 
natten til den 3. 

 
Nr. Tulstrup fik stærk regn den 10. På 
Øresund langvarig regn den 13. og den 
15. Stavnsholt fik hagl den 23. 

 
Lufttrykket var højest den 16. og 
lavest den 6. og den 21. 

 
Der var lavtrykspassager den 6., den 
9., den 12., den 20. og den 21., og 
den 28. og den 29. 

 
Temperatur: 11,8 gr. C 

25., den 26. og den 30. 
 

Vinden var i NØ frem til den 4., der-
efter gik vinden i vest og NV indtil 
den 11. Den 12. gik vinden i SØ, den 
16. og den 17. i NØ. Fra den 18.-22. 
var vinden i NV. Den 23. og den 24. 
var vinden i SØ. Fra den 25.-28. var 
vinden i NV, den 29. og den 30. i øst. 

 
Fra den 9. satte en meget hård tørke 
ind i 6 uger så sæden tørrede ud 
mange steder (Klemensker).  
 
Der faldt en del regn ved Stavnsholt 
og Klemensker den 9. Det regnede 
ved Nr. Tulstrup den 25. og den 26., 
og ved Stavnsholt efter 14 dages hede 
den 26. 

 
Det blæste med vindstyrke 6 den 9., 
før og efter var vinden svag. 

 
Stavnsholt og Nr. Tulstrup omtaler 
stærk varme fra den 12.-26. Briggen 
”Sarpen” omtaler tilstrømning af 
varm luft den 25., den 26. og den 30. 

 
Lufttrykket var højest den 29. og 
den 30.. og lavest den 9. 

 
Temperatur: 16,9 gr. C 

Juli 
 
Helt ekstrem varm. 
 
Det var usædvanlig varmt frem til den 
26., i de sidste dage var det moderat 
varmt. Heden kulminerede den 8., den 
14. og den 20. Det var decideret 
hedebølge fra den 5.-21. Det meget 
varme vejr afsluttedes med stærkt 

August 
 

Meget varm. 
 
Måneden var gennemgående varm, 
det var dog køligt fra den 11.-14. og 
fra den 28.- 30. Det var især varmt 
den 3. og den 4., den  8., fra den 18.-
21., den 24. og den 26. 

 

September 
 

Meget varm. 
 
Det var sommerligt varmt frem til 
den 8., derefter blev det køligere, fra 
den 17. blev det på ny sommerligt 
varmt, især omkring den 20. Fra den 
28. blev temperaturen oktoberagtig. 
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tordenvejr ved Nr. Tulstrup den 21. 
 
Briggen ”Sarpen” rapporterer om 
fremstød af varmluft hver dag fra 
den 1.- 8., og igen fra den 16.-20. 
 
Fra Horsens rapporteres om stærk 
hede i begyndelsen af måneden, fra 
Nr. Tulstrup om stærk varme og tørke 
hver dag, og fra Stavnsholt om uaf-
brudt hede til begyndelsen af hunde- 
dagene, derefter bygevejr. Fra Horsens 
tales den 14. om, at den stærke hede 
brænder alt bort på markerne. 
 
Vinden var i NV i begyndelsen af 
måneden, fra den 6.-8. i øst, deref-
ter på ny i NV frem til den 15. Den 
16. gik vinden i øst indtil den 20. I 
resten af måneden var vinden mest 
i NV. 
 
Vinden var svag frem til den 26. 
Den 29. blæste det med vindstyrke 
7. 
 
Lufttrykket var højest den 1. og lavest 
den 28. 
 
Der var lavtrykspassager den 14., 
den 23. og den 24., og den 27. og 
den 28. 
 
Temperatur: 20,6 gr. C 
 

Briggen ”Sarpen” rapporterer om 
fremstød af varmluft den 19. og den 
22. 

 
Vinden var sydlig frem til den 5., 
derefter skiftende, fra den 9.-12. NV-
lig, så nordlig indtil den 17. Derpå 
gik vinden i SØ frem til den 21. Den 
22. og den 23. var vinden i NØ. I 
resten af måneden i syd og senere i 
NV. 

 
Det blæste med vindstyrke 7 den 

28. Fra den 14.-26. var vinden 
svag. 

 
Der faldt stærk regn ved Nr. Tul-
strup og Stavnsholt den 2. og på 
Kattegat den 27. Det tordnede på 
Samsø Bælt den 26. 
 
Lufttrykket var højest den 14. og 
lavest den 28. og den 29. 

 
Der var lavtrykspassager den 1. og den 
2., fra den 4.- 6., den 11., og fra den 
27.-29. 

 
Temperatur: 17,9 gr. C 

Vinden var i øst og NØ frem til den 
10., derefter NV-lig. Fra den 14.-20. 
var vinden i SØ og syd. Fra den 21.-
27. var vinden i vest og syd. Den 28. 
gik vinden i NØ, den 29. og den 30. 
var vinden i NV. 

 
Vinden var svag frem til den 6. Den 
stærkeste vind var vindstyrke 6 fra 
den 7.-9. 

 
Der faldt stærk regn ved Nr. Tul-
strup den 19. og den 23., og 
langvarig regn ved Stavnsholt den 
28. 

 
Lufttrykket var højest den 30. og 
lavest den 27. 

 
Der var lavtrykspassager den 13. og 
den 14., fra den 18.-21. og fra den 24.-
27. 

 
Temperatur: 14,1 gr. C 

Oktober 
 
Meget varm. 
 
Det var sommerligt fra den 1.- 4. I res-
ten af måneden blev det jævnt køligere, 
den 29. var det decideret koldt med 
sludnedbør. 
 
Vinden var i syd den 1. og den 2., 
derefter i øst den 3. og den 4. Derefter 
gik vinden i SV og senere i NV. Fra 
den 14. fulgte en længere periode med 
SØ-vind frem til den 19. Vinden gik 

November 
 

Varm. 
 
Det var meget varmt med oktober-
temperaturer frem til den 13., der-
efter satte en vinterlig periode ind 
med frost og sne. Fra den 27. blev 
det atter mildere. Det var meget 
mildt fra den 6.- 10. 

 
Vinden var i SV frem til den 11., der-
efter gik vinden i NØ, og fra den 18.-
23. var vinden i øst og SØ, fra den 

December 
 

Meget kold. 
 
Det var mildt for årstiden frem til 
den 13., resten af måneden var vin-
terlig. Det var meget koldt den 30. og 
især den 31. 

 
Vinden var i vest og syd frem til den 
10., derefter gik vinden i øst og SØ, 
fra den 15.-19. var vinden mest i SV, 
derefter gik vinden i øst, den 29. i 
nord. 
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derefter i NV og siden i SV, den 29. 
var vinden dog kortvarigt i øst. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 9. 
 
Stavnsholt fik megen regn den 6., og 
Nr. Tulstrup fik megen regn den 7. og 
langvarig regn den 9. Nr. Tulstrup 
meldte om haglbyger den 28. 
 
Lufttrykket var højest den 16. og la-
vest den 9. 
 
Der var lavtrykspassager fra den 4.- 
9., den 18., og fra den 23.-28. 
 
Temperatur: 11,0 gr. C 

24.-26. i SØ. Fra den 27. var vinden i 
vest. 

 
Der faldt sne ved Nr. Tulstrup den 16. 
og ved Klemensker den 19. Sneen 
forsvandt atter den 20. ved omslag til 
tø.  
 
Briggen ”Sarpen” rapporterede om 
stærk regn den 17. og om slud den 25. 
og den 26. ”Sarpen” meldte endvidere 
om frost i dagene fra den 16.- 20. 
 
Det var stærkt tordenvejr ved Nr. 
Tulstrup den 30. 

 
Det blæste med vindstyrke 7 den 
13. og den 20. 

 
Lufttrykket var højest den 23. og 
lavest den 4. 

 
Der var lavtrykspassager fra den 
2.- 4., den 7., den 11. og den 12., 
den 16., den 20., fra den 25.-27. og 
den 29. 

 
Temperatur: 5,5 gr. C 
 

 
Der faldt regn den 1. og den 2., 
derefter var der en lang periode med 
tørvejr. Den 24. og den 25. faldt der 
sne med fygning. Den 26. havde 
Klemensker stærk jordfygning. 

 
Det var barfrost fra den 15.-23. og 
igen fra den 28.-31. 

 
Briggen ”Sarpen” observererede i sin 
sidste observation den 17. frost, 
indtil da havde ”Sarpen” kun obser-
veret svage vinde. Nr. Tulstrup 
omtaler den 22. streng østenblæst, 
der vedblev. 

 
Juleaften: Blæsende med østen-
vind, streng frost med snevejr sidst 
på aftenen. Intet snelandskab. 

 
Nytårsaften: Svag nordenvind med 
meget streng frost og barfrost. 

 
Lufttrykket var højest den 20. og la-
vest den 29. og 30. Lufttrykket var 
højt fra den 10.-24. 

 
Der var lavtrykspassager den 2., 

den 7., fra den 24.-26., og den 29. 
og den 30. 

 
Temperatur: 0,3 gr. C 
 

 
 
 
 

VEJRET I 1795 
 

 

1795. Temperatur 8,2 gr. C. Varmt år. Lang vinter. Helt usædvanlig kold januar, hvor 
Store Bælt frøs til og der var isbådssejlads. Der var ligeledes is i Øresund indtil sidst i 
marts-måned. Langvarig vedholdende sommer fra juni til ind i oktober. Stærk tørke i 
Jylland og på Bornholm i juni-måned. Mange tordendøgn i juli-måned. Oktober måned 
var den varmeste nogensinde i tidsrummet fra 1703-2020. 
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Januar 
 
Helt usædvanlig kold. 
 
Det var streng frost den 1., derefter slog 
det om til tø, og den 4. og den 5. faldt 
der regn. Den 9. begyndte det igen at 
fryse, og fra den 10.-14. og igen fra den 
18. og måneden ud var det streng 
frost. Kulden kulminerede den 1., 
den næstkoldeste dag var den 25. 
 
Vinden var i nord den 1., fra den 2.- 4. 
i syd, derefter i NV og SV. Den 9. og 
den 10. var vinden i nord. Fra den 12.-
14. var vinden i NØ, fra den 15.-24. i 
øst. Den 25. gik vinden kortvarigt i 
syd og den 26. kortvarigt i vest. Den 
27. gik vinden i SØ. I de sidste dage 
var vinden i NØ og NV. 
 
Nr. Tulstrup fik sne den 9., den 12. satte 
vinteren rigtigt ind i Klemesker med sne 
og meget hård frost. Nr. Tulstrup fik sne 
den 19. og den 27. sne og snefygning. 
Natten til den 28. var det ganske kort-
varigt tøvejr på Bornholm, men den 28. 
henimod aften begyndte det på ny at sne 
og fryse stærkt. 
 
Lufttrykket var højest den 15. og la-
vest den 28. 
 
Der var lavtrykspassager den 5., den 
9., den 18., den 23., og den 27. og 
den 28. 
 
Sidst i januar måtte man opgive at 
trække isbåde på isen over Store 
Bælt, da isen ikke kunne bære. 
 
Temperatur: - 4,0 gr. C 

Februar 
 

Meget kold. 
 
Det var stærk frost indtil den 8. Den 9. 
slog vejret om til tø. Den 13. kom 
frosten tilbage, og den 17. og den 18. 
var det meget stærk frost. Fra den 20.-
23. var frosten moderat, derefter slog 
det om til tø indtil den 27. Den 28. på 
ny streng frost. 

 
Den 1. var vinden i NV, derefter i 
SØ fra den 2.-5. Fra den 6.- 8. skif-
tende, derefter fra vestlige retninger 
indtil den 16. Den 17. gik vinden i 
NØ, fra den 20. i SØ. Fra den 24.- 
26. var vinden i SV, den 27. i SØ og 
den 28. i nord. 

 
Nr. Tulstrup fik sne den 3. og den 4. 
med snefygning. Ved tøbruddet den 8.-
9. kom der et stærkt vandløb ved Nr. 
Tulstrup. Klemensker fik en del sne i 
begyndelsen af måneden. Nr. Tulstrup 
fik sne den 14. og en del sne fra den 
23.-25. 

 
Lufttrykket var meget højt den 17. og 
lavest 11. 

 
Der var lavtrykspassager fra den 
2.- 4., fra den 8.-11. og fra den 23.-
27. 

 
Klemensker havde NØ-storm natten til 
den 18.  
 
 
Temperatur: - 2,2 gr. C 

Marts 
 
Meget kold. 

 
Det var frost den 1. og den 2., 
derefter fulgte nogle dage med let tø. 
Fra den 8. satte det ind med en 
langvarig periode med frost. Frosten 
kulminerede den 14. med meget hård 
frost. Den 22. blev det tøvejr, og 
mildningen holdt i resten af 
måneden. 

 
Vinden var den 1. i SØ, derefter i 
vest og SV. Den 8. gik vinden i NØ 
frem til den 14. Vinden gik derefter 
i SØ, den 19. gik vinden i vest, den 
25. og den 26. i syd. Fra den 27. gik 
vinden i øst. 

 
Der var snefygning ved Klemen-
sker den 1., og den 2. sneede det ved 
Klemensker. Ved Højelse på Sjæl-
land var der snelandskab den 4. Nr. 
Tulstrup fik sne den 7. og stærk 
snefygning den 8. Samme dag fik 
Klemensker også sne. Nr. Tulstrup 
havde snefygning fra den 10.-12. og 
igen den 16. og den 17. Nr. Tulstrup 
fik kraftigt snefald den 21. og sne 
den 22. I resten af måneden var det 
tørvejr. 

 
Lufttrykket var højest den 9. og den 
30. Lufttrykket var lavest den 6. 

 
Øresund var belagt med is af flere 
gange, senest den 26. På samme 
tidspunkt lå isen endnu fast mellem 
Nivå og Hven. 

 
Temperatur: - 0,9 gr. C 
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April 
 
Meget varm. 
 
Temperaturen var normal for årstiden i 
begyndelsen af måneden, det var koldt 
den 13. og den 14. Fra den 17. og 
måneden ud var det maj-temperaturer, 
den 30. endda med juni-temperatur. 
 
Vinden var i øst fra den 1.-14., fra den 
15. var vinden i syd, fra den 19.-21. på 
ny i øst, derefter i syd og vest i resten 
af måneden. 
 
Nr. Tulstrup fik stærk regn den 1. Der-
efter fulgte en lang periode uden ned-
bør, indtil Nr. Tulstrup fik stærk natte-
regn den 24. og ligeledes den 26. Den 
30. om aftenen var det meget stærkt 
tordenvejr i Nr. Tulstrup. 
 
Lufttrykket var højest den 14. og la-
vest den 21. 
 
Der var lavtrykspassager fra den 
16.-21. og fra den 28.-30. 
 
Det blæste med vindstyrke 7 den 26. og 
den 27. 
 
Der var nattefrost i Nr. Tulstrup 
den 2., den 3. og den 7. 
 
Temperatur: 7,9 gr. C 

Maj 
 

Meget kold. 
 
Det var varmt fra den 1.-7., derefter 
fulgte en længere periode med 
aprilsvejr frem til den 17., så fulgte 
en kortere sommerlig periode frem til 
den 21., derefter blev det på ny koldt, 
indtil kulden kulminerede den 26., i 
de sidste dage var temperaturen 
omkring det normale. 

 
Vinden var i nord frem til den 3., den 
4. i syd og derefter i NV, fra den 12. 
i nord, den 16. gik vinden i NV, hvor 
den holdt sig til den 26. Den 27. og 
Den 28. var vinden i nord. I de 
sidste dage var vinden i syd og vest. 

 
Den 8. faldt der store hagl- og regn-
byger. Den 12. faldt der sne ved Kle-
mensker. Den 13. faldt der sne og 
hagl ved Nr. Tulstrup, ligeledes den 
14. og den 15., og igen den 16. og 
den 17. Der faldt sne ved Helsingør 
den 12. og hagl den 8., den 9., den 
14., den 15., den 16. og den 26. 
 
Det blæste storm den 22., med vind-
styrke 9 den 8. og den 9., og med 
vindstyrke 8 den 23. 

 
Lufttrykket var højest den 4. og lavest 
den 11. 

 
Der var lavtrykspassager den 8., den 
10. og den 11., den 16., fra den 22.-
24., og den 30. 

 
Temperatur: 9,8 gr. C 
 

Juni 
 

Meget varm. 
 
Det blev varmt sommervejr fra den 
4., fra den 12. noget køligere. Det 
var meget varmt den 7. og den 8. På 
ny meget varmt fra den 15.-19. Den 
21. og den 22. var det koldt og den 
27. ekstremt koldt. Fra den 28. på ny 
varmt sommervejr. 

 
Vinden var i øst og SØ frem til den 
10., derpå i NV den 11. og den 12., 
den 13. i syd, så på ny i SØ fra den 
14.-16. Fra den 17.-22. var vinden i 
NV. Fra den 23.-25. var vinden i 
VSV. Den 26. gik vinden kortvarigt i 
SØ derefter i NV. Den 29. var vinden 
i SV og den 30. i SØ. 

 
Det var stort set tørvejr på Sjæl-
land frem til den 10. og i Jylland 
stort set frem til den 23. med stærk 
tørke. På Bornholm var det stærk 
tørke indtil den 25. 

 
Det blæste med vindstyrke 7 den 
3., i øvrigt mange dage med svag 
og let vind. 
 
Det tordnede den 8. og den 11. 

 
Lufttrykket var højest den 10. og 
lavest den 26. 

 
Temperatur: 16,3 gr. C 

Juli 
 
Meget varm. 
 
Det satte ind med hedebølge fra den 
6.-11. Det var fortsat meget varmt fra 
den 12.-14. Derefter blev det koldt 

August 
 

Meget varm. 
 
Det var varmt den 1. og den 2., fra 
den 7.-11., den 14. og den 15., og 
fra den 25.-29., det var meget varmt 

September 
 

Helt usædvanlig varm. 
 
Det var meget varmt fra den 1.- 20., 
fra den 6.-10. med hedebølge, og den 
8. var en meget varm dag. Fra den 21. 
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fra den 15.-20., den 18. endda ek-
stremt koldt. Fra den 21.-27. temme-
ligt varmt. Den 28. kortvarigt hede-
bølge, derefter varmt fra den 29.-31. 
 
Vinden var i syd den 1., derefter i NV 
den 2. og den 3., den 4. i vest. Fra den 
5.-7. var vinden i nord. Fra den 8. var 
vinden skiftende, fra den 15.-20. var 
vinden i NV. Fra den 21.-23. var 
vinden i SØ, fra den 24.-26. var 
vinden i NØ og ØNØ. Den 27. var 
vinden i nord, den 28. og den 29. var 
vinden i NV, den 30. i vest, den 31. 
på ny i NV. 
 
Det blæste med vindstyrke 7 den 
17., frem til den 14. var vinden 
svag og let. 
 
Mange dage med torden fra den 6.-18. 
Det tordnede således den 6., den 7.,  
den 9., den 12., den 13., den 16. og den 
18. 
 
Den 12. berettede Nr. Tulstrup om 
stærk varme hver dag og tørt, så af-
grøderne var begyndt at vansmægtes. 
 
Den 22. dagsregn i Nr. Tulstrup og 
den 27. i Klemensker. 
 
Det var varmest den 6. og den 28. 
 
Lufttrykket var højest den 7. og lavest 
den 17. 
 
Temperatur: 17,2 gr. C 
 

den 28. 
 

Vinden var mest i NV frem til den 7., 
derefter i SØ fra den 8.-11. Den 12. 
var vinden i VNV, fra den 13.-18. 
var vinden i SØ, den 19. i NØ, den 
19. var vinden i syd, den 20. og den 
21. i NV, den 22. og den 23. i SV og 
syd. Den 24. gik vinden i NØ. Fra 
den 25.-28. var vinden i syd og SØ. 
Den 29. var vinden i NV, den 30. og 
den 31. i NØ og SØ. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
21. 

 
Det tordnede den 22. ved Klemen-
sker, hvor der kom temmelig stærk 
tordenregn. 

 
Der kom stærk regn ved Nr. Tulstrup 
den 2. og den 3. 
 
Der faldt mange regnbyger på 
Bornholm fra den 18.-24. 

 
Det var varmest den 28. 

 
Lufttrykket var højest den 31.. og 
lavest den 22. 

 
Temperatur: 17,0 gr. C 

temperaturer omkring det normale, 
den 29. og den 30. på ny sommerlige 
temperaturer. 

 
Vinden var i SØ fra den 1.-10., der-
næst i nord og NV frem til den 17. 
Vinden var i nord og NØ fra den 18.-
22. Fra den 26.-28. var vinden i NV, 
den 29. og den 30. i syd og SØ. 

 
Den stærkeste vind var vindstyr-
ke 6 den 14. 

 
Det var tørvejr fra den 1.-13., og 
der meldes kun om nedbør ved Kø-
benhavn den 14., den 18., den 24. 
og den 25. 

 
Lufttrykket var højt fra den 1.-23. og 
igen fra den 28. Lufttrykket var højest 
den 1. og lavest den 26. 

21.  
22. Temperatur: 16,8 gr. C 

Oktober 
 
Helt usædvanlig varm. 
 
Det var meget varmt frem til den 9., 
endda med sommertemperaturer fra 
den 1.- 6. Det var på ny meget varmt 
for årstiden fra den 13. og måneden 
ud, med sommerlige temperaturer 
den 22. og den 23. 

November 
 

Kold. 
 
Det varme vejr for årstiden fortsatte 
til den 3., hvorefter vejret slog om til 
frost og sne. Den 5. slog vejret dog 
atter om med lunt vejr indtil den 13., 
hvor et nyt kortvarigt kuldefremstød 
satte ind med frost og sne. Den 18. 

December 
 

Meget varm. 
 
Det var temmelig vinterligt frem til 
den 13., derefter var det i resten af 
måneden meget varmt for årstiden. 
Dog var der et kortvarigt kuldefrem-
stød den 21. Det var især meget varmt 
den 20., den 23. og den 29. 
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Vinden var i syd og SØ frem til den 
15. og på ny i syd og SØ fra den 18.-
24. I resten af måneden var vinden i 
SV. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 10., 
den 11., den 24. og den 30. endda 
med stormstød. 
 
København meldte om stærk regn 
den 17., og Nr. Tulstrup om streng 
regn og blæst den og strenge regn-
byger og blæst den 30. 
 
Lufttrykket var højest den 1. og lavest 
den 24. Lufttrykket var højt frem til 
den 8., derefter lavt. 
 
Temperatur: 12,7 gr. C 

blev det på ny mildt. Fra den 26. blev 
vejret mere vinteragtigt, og den 30. 
var det hård frost med sammenføget 
sne. 

 
Vinden var i vest den 1. og den 2., 
den 3. gik vinden i NV og fra den 4. 
var vinden mest i NØ frem til den 10. 
Fra den 11.-13. var vinden i vest, den 
14. i nord. I resten af måneden var 
vinden i vest og SV, den 28. og den 
29. dog i NØ. 

 
Det blæste med stormstyrke den 19. og 
med vindstyrke 8 den 12., den 13., den 
18., den 22. og den 23. 

 
Der faldt meget stærk regn ved Nr. 
Tulstrup den 2., endvidere stærk regn 
sammesteds den 5. og 23. og strenge 
regnbyger den 24. 

 
Der faldt sne ved Nr. Tulstrup den 3., 
slud ved Helsingør den 4., snebyger 
ved Helsingør den 14. og den 15., og 
slud den 16. Nr. Tulstrup fik sne den 
21. og fra den 26. 

 
Den 13. om aftenen trak en torden-
sky fra nord ind over Bornholm 
med efterfølgende tordenvejr efter-
fulgt af nattefrost og nye torden-
skyer med sne og hagl. 

 
Fregatten ”St. Thomas” observerede 
nattefrost den 4. og dagsfrost den 5. 
Fregatten ”Havfruen” observerede 
nattefrost den 13. Fregatten ”St. 
Thomas” observerede dagsfrost den 
30. 

 
Lufttrykket var højest den 10., hvor 
det var meget højt, og lavest den 25. 

 
Der var lavtrykspassager den 6., den 
13., den 18. og den 19., den 23. og 
den 25. 

 
Temperatur: 4,0 gr. C 

 
Vinden var i øst og NØ frem til den 
8., derefter i NV den 9. og den 10. 
Fra den 11.-14. var vinden i SØ. I 
resten af måneden var vinden i vest 
og SV, bortset fra den 21., hvor den 
var i nord. 

 
Det blæste med vindstyrke 6 den 14. 
og den 20. Nr. Tulstrup meldte om 
stærk blæst fra den 29.-31. 

 
Der faldt regn den 3., sne den 4. og 
den 5., slud den 6., sne den 12. og den 
13., slud den 14., regn den 15., den 
17., den 18., den 19. (stærk regn ved 
Nr. Tulstrup), og den 20. Den faldt der 
21. slud og ved Nr. Tulstrup sne med 
fygning, senere regn. Endelig faldt der 
regn ved Nr. Tulstrup den 29. og 
streng regn sammesteds den 31. 

 
Fregatten ”St. Thomas” observere-
de nattefrost fra den 7.-9. og dags-
frost den 1. 

 
Juleaften: SØ-vind med mildt grå-
vejr. Intet snelandskab. 

 
Nytårsaften: SV-vind med mildt 
vejr. Intet snelandskab. 

 
Lufttrykket var højest den 9. og lavest 
den 20. 

 
Der var lavtrykspassager den 2. og 
den 3., den 6., fra den 13.-15., fra den 
18.-20., den 22., den 25. og den 29. 

 
Temperatur: 3,3 gr. C 
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VEJRET I 1796 

 

1796. Temperatur 9,1 gr. C. Meget varmt år. Meget mild vinter, meget varmt i april og 
august. Januar måned var den varmeste i tidsrummet 1703-2020. Storm den 15. januar, 
den 21. januar og den 31. maj. Regnfuldt vejr fra den 9.-29. juli. Meget stærkt 
tordenvejr henover landet den 3. august. Meget koldt i december med snedække i hele 
måneden. Fregatten ”Sct. Thomas” observerede nordlys ved Helsingør den 28. oktober 
og den 8. december. 

 

Januar 
Der foreligger ingen skibsobserva-
tioner. 

 
Helt ekstrem varm.  
 
Middeltemperaturen var alle døgn > 
0 gr. C. Særlig varmt var det fra den 
13.-15. og fra den 19.-22., hvor tem-
peraturerne var efterårsagtige med 8- 
10 gr. C. De koldeste perioder var 
fra den 9.-12. og den 16., hvor mid-
deltemperaturen kun var 2-3 gr. C. 

 
Vinden var konstant i det vestlige 
hjørne ofte i SV. Kun den 10. og den 
11. var vinden i øst og den 16. i 
nord. 

 
Der var lavtrykspassager den 2.-3., 
den 6., den 10.-11., fra den 13.-15., 
den 19.-20., fra den 24.-26. og den 
31. 

 
Det var klart vejr den 1., derefter 
fulgte stærk regn og blæst fra den 
2.- 4. Derefter en del dage med 
opklaring, den 13. på ny regn og 
blæst, den 15. meldte Nr. Tulstrup 
om meget stærk blæst og Odense 
om stærk storm. Den 16. faldt der 
lidt slud ved Nr. Tulstrup, derefter 
på ny mildt og regnfuldt. Den 21. 
streng blæst ved Nr. Tulstrup så 
mange træer blæste om. I resten af 

Februar 
Der foreligger ingen skibsobserva-
tioner. 

 
Meget varm. 
 
Det meget lune vejr vedvarede til den 
8. I resten af måneden var det mere 
vinterligt, dog med milde perioder. 
Det var frost fra den 10.-12., den 19.-
20. og fra den 27.-29. Det var meget 
varmt den 17. 

 
Frem til den 11. var vinden hoved-
sagelig i SØ, derefter var den ho-
vedsagelig i SV frem til den 17. 
Derefter gik den i NV og nord. Den 
21. var vinden i SSØ, den 22. i syd. I 
resten af måneden var vinden i NØ. 

 
Det var tørvejr frem til den 7., der-
efter regn den 8. efterfulgt af sneslud 
den 9. og stærk snefygning den 10. 
Den 11. lå der sne overalt, men den 
12. slog det om til tø. Efter den 
meget milde 17., trængte kold luft 
frem. Den 21. satte en ny mildning 
ind med stangsne. Fra den 22. opbyg-
gedes et højtryk, og i de sidste dage 
af måneden var det tørvejr og frost. 

 
Lufttrykket var højest den 27. og 
lavest den 9. 

 
Temperatur: 2,4 gr. C 

Marts 
Der foreligger kun skibsobservatio-
ner fra den 22. 

 
Normal. 
 
Det var frostvejr frem til den 9., der-
efter tø om dagen og frost om natten. 
Store temperaturforskelle på dag og 
nat fra den 14.-22. Vinterligt fra den 
23.-30. 

 
Vinden var i NØ fra den 1.- 4., der-
efter i SØ frem til den 14. Derefter 
fulgte nogle dage med vesten og NV-
vind. Fra den 21. gik vinden i nord, 
den 29. gik den i vest. 

 
Det var klart med frost frem til den 
22. Den 23.-27. sneede det en del ved 
Klemensker. Den 26., den 28. og den 
29. sneede det ved Nr. Tulstrup. Den 
24. faldt der hagl og regn på 
Øresund, den 25. regn, hagl og sne, 
den 26. og den 27. sne. Den 29. faldt 
der sne og den 31. stærk regn. 

 
Der var lavtrykspassager den 22 
og fra den 24.-26. 

 
Lufttrykket var højest den 7. og 
12. (meget højt) og lavest den 
26. Lufttrykket var højt fra den 
1. til den 20., derefter lavt. 
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måneden mildt, regnfuldt og blæ-
sende. Den 31. faldt der stærk regn 
ved Nr. Tulstrup. 

 
Lufttrykket var højest den 17. og 
lavest den 3. 

 
Temperatur: 5,9 gr. C 
 

Temperatur: 2,3 gr. C 

 
  

 
Maj 

 
Meget kold. 
 
Den 2. og den 3. blev det vinterligt 
med sne. Derefter fulgte en længere 
periode med koldt vejr og først efter 
den 17. steg temperaturen til det 
normale for årstiden. 

 
Vinden var i øst indtil den 4., der-
efter i NV til den 17. I resten af 
måneden var vinden skiftende. 

 
Det blæste SV-storm den 31. og 
med vindstyrke 8 den 14. 

 
Nr. Tulstrup havde nattefrost i næt-
terne omkring den 9. og igen den 
19. 

 
På Øresund faldt der sne og slud 
den 2. og den 3. Den 4. faldt der 
sne, slud og til sidst regn. Den 6. 
faldt der atter sne, fra den 8. faldt 
nedbøren som regn, den 14. dog 
også i form af snebyger. Den 20. 
faldt der stærk regn. Den 31. faldt 
der i forbindelse med SV-stormen 
stærk plaskregn. 

 
Nr. Tulstrup fik sne og slud den 
3., og den 4. en god del sne. 

 
Den 3.- 4. fik Klemmensker regn i 
forbindelse med en hård storm fra 
NØ og øst. 

 
Stormen på Øresund den 31. blev ved 

 

April 

Meget varm. 
 
Det var forholdsvis mildt i vejret 
frem til den 20. I resten af måneden 
var det forsommervarmt. 

Juni 

Varm. 
 
Temperaturen var omkring det 
normale eller lidt under frem til den 
11., derefter blev det varmere. Det 
var meget varmt fra den 26. 

Viden var svag og skiftende frem til 
den 8. Derefter fulgte en længere 
periode, hvor vinden hovedsagelig 
var i nord frem til den 20. I resten af 
måneden var vinden i syd. 

Vinden var hovedsagelig i vest.  

Det tordnede på Øresund den 3. og 

den 4., og i Nr. Tulstrup den 9. 

 Vinden var gennemgående svag. Det regnede stærkt i Nr. Tulstrup 
den 3. og omkring den 6. 

  Lidt nattefrost den 2., den 4. og den 
18. 

Lufttrykket var højest den 30. og 
lavest den 3. 

Ved Nr. Tulstrup forsvandt sneen 
den 2. og det regnede lidt. Resten 
af måneden var meget tør. Det 
tordnede på Øresund den 9., den 
12. faldt der lidt sne, det regnede 
den 16. og den 30. 

 
Temperatur: 15,1 gr. C 

Der var lavtrykspassager den 11., 
fra den 15.-17. og fra den 28.-30. 

 

Lufttrykket var højest den 4. og lavest 
den 30. Lufttrykket var højt fra den 
20.-27. med stabilt solskinsvejr. 

 

Temperatur: 8,2 gr. C 
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Nr. Tulstrup beskrevet som en 
overmåde stærk blæst, som gjorde 
stor skade på huse og skove. 

 
Der var lavtrykspassager den 1., den 
4.-5., den 9., fra den 11.-14., den 
26.-27. og den 29.-31. 

 
Lufttrykket var højest den 18. og 
lavest den 1. Lufttrykket var gen-
nemgående lavt. 

 
Temperatur: 9,8 gr. C 

Juli 
 

Meget varm. 
 
Det var meget varmt den 1., derefter 
køligt frem til den 13. I resten af 
måneden var det varmt, især om-
kring den 19. 

 
I de første dage var vinden i NV, 
fra den 4.- 6. i øst og SØ, derefter i 
SV, fra den 14. var vinden skif-
tende, fra den 27. dog i vest. 

 
Vinden var gennemgående svag. Den 
stærkeste vindstyrke var den 6., hvor 
det blæste med vindstyrke 5-6. 

 
Det var stærkt tørvejr fra den 1.-6., 
derefter regnfuldt med stærk regn i 
Nr. Tulstrup den 9. og den 10. Den 9. 
faldt der stærk regn i Klemensker, og 
den 12. meldtes det fra Fyn, at det 
regnede i et væk. Øresund havde 
stærk regn den 14., Fyn den 15., Nr. 
Tulstrup den 19., den 23. og den 25. 
Det regnfulde vejr fortsatte til den 
29. 

 
Det tordnede på Øresund den 16. og 
den 17., hvor der var stærk lynen. Nr. 
Tulstrup havde tordenvejr den 19. 

 
Lufttrykket var højest den 1. og lavest 
den 3. 

 
Temperatur: 17,4 gr. C 

August 
 

Meget varm. 
 
Det var meget varmt fra den 1.- 3., 
derefter blev det mere normalt, fra 
den 9. var det på ny meget varmt, og 
det varme vejr fortsatte måneden ud. 
Det var især varmt den 10., den 26. 
og den 27. 

 
Vinden var i SØ den 1. og den 3., 
derefter blev den vestlig, den 10. var 
den i SSØ efterfulgt af vinde fra NV 
og NØ. Fra den 17.- 22. var vinden i 
NV og senere i nord. Den 23. og den 
24. var vinden i syd, den 27.-31. i 
SØ. 

 
Vinden var gennemgående svag og 
stille. Den stærkeste vind blæste 
med vindstyrke 5 den 7. og den 8. 

 
Det tordnede på Øresund den 3. og 
der faldt stærk regn. Samme dag 
forskrækkelig torden og regn i Nr. 
Tulstrup. Der faldt atter stærk regn på 
Øresund den 6. Den 10. lynede det på 
Øresund. Derefter stabiliseredes 
vejret, og det var tørt og varmt indtil 
den 26. Den 27. havde Nr. Tulstrup 
torden og stærk regn om morgenen, 
Øresund torden og stærk regn om 
aftenen. Den 28. faldt der stærk regn 
ved Nr. Tulstrup. Øresund havde 
lynen den 29. 

September 
 

Meget varm. 
 
Temperaturen var svingende med 
koldt vejr den 9. og fra den 24.-30. 
Den 30. var det meget koldt. Til 
gengæld var det varmt fra den 1.- 5. 
og fra den 11.-22. Det var meget 
varmt sommervejr fra den 17.-21. 

 
Den 1. var vinden i SØ, derefter i 
vest indtil den 17. Derefter gik 
vinden i syd. Den 23. gik vinden i 
øst, fra den 26. i nord og NØ. 

 
Den kraftigste vind var den 8. med 
vindstyrke 7. 

 
Der var mange dage med nedbør i 1. 
halvdel af måneden, fra 16.-30. var 
det tørvejr. 

 
Nr. Tulstrup havde stærk regn den 
1. 
Nr. Tulstrup og Fyn havde fint 
sommervejr fra den 18.-20. Til 
gengæld meldte Fyn om isnende 
kulde den 25. og om koldt vejr den 
30. 

 
Lufttrykket var højest den 25. og 
lavest den 7. 

 
Temperatur: 15,9 gr. C 
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Det stærke tordenvejr den 3. 
ramte over hele landet. 

 
Lufttrykket var højest den 21. og den 
22. og lavest den 27. Lufttrykket var 
gennemgående højt. 
 
Temperatur: 19,6 gr. C 
 

Oktober 
 

Meget varm. 
 
Det var sommerligt fra den 3.- 
7. Det var køligt for årstiden med 
temperaturer lidt under normalen 
fra den 15. og i resten af måne-
den. 

 
Vinden var i NV fra den 1.-3., der-
efter i syd til den 9. Den 13. og den 
14. atter i syd. Den 18. gik vinden i 
SØ, den 21. i SV. Den 24. gik vinden 
i NV, og det var meget koldt den 25. 
Fra den 26. gik vinden mere i SV. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 
2. og den 3. 

 
Det regnede hver dag fra den 7.-14., 
og den 10. faldt der megen regn. Det 
var tørvejr fra den 15.-17., derefter 
fulgte en ny periode med regn fra 
den 18.-25. Den 31. faldt der både 
regn og hagl. 

 
Der var lavtrykspassager den 1. 
- 2. og fra den 5.-10. Det 10. var 
lufttrykket meget lavt. Der var atter 
lavtrykspassage den 15., den 23.-24. 
og den 31. 

 
Der blev observeret nordlys den 28. 

 
Lufttrykket var højest den 27. og 
lavest den 10. Lufttrykket var gen-
nemgående højt fra den 17.-30. 

 

November 
 

Kold. 
 
Det var varmt fra den 1.-9., i resten af 
måneden var temperaturen under det 
normale, den 30. var det stærk frost. 

 
Vinden var overvejende sydlig til den 
7., derefter gik den i øst og NØ, hvor 
den holdt sig indtil den 25., i resten af 
måneden var vinden mest i NV. 

 
Vinden var svag frem til den 17. Først 
fra den 28. blev det blæsende. Fra den 
28.-30. blæste det med vindstyrke 7. 

 
Nedbøren faldt som regn den 1., den 
3., den 6., den 7., den 20., den 23. 
(stærk regn), den 24. (stærk regn), den 
26. og den 27. Den 1. faldt der også 
kraftige haglbyger. Den 29. faldt der 
først kraftige sludbyger senere hagl- 
og snebyger. Den 30. faldt der kraftig 
sne. 

 
Der blev observeret stærk rimfrost 
natten mellem den 12. og den 13. på 
fregatten ”Sct. Thomas”, samme 
skib observerede frost natten til den 
30. og stærk frost den 30. om afte-
nen. 

 
Lufttrykket var højest den 25. og 
lavest den 30. Der var lavtryks-
passager den 1., den 3., den 5., den 
7., den 10., fra den 15.-17., den 20., 
og fra den 28.-30. 

 
Temperatur: 3,9 gr. C 

December 
 

Der foreligger kun skibsobser- 
vationer fra den 1.-19. december. 

 
Meget kold. 
 
Det var streng frost i hele måneden, 
kun med korte mildninger den 3.- 4., 
den 11., den 13., den 18. og den 30.-
31. Det var meget koldt den 1., den 
9.-10., den 15.-16., den 21. og fra 
den 26.-28. 

 
Vinden var i NNØ den 1., derefter i 
vest og SV indtil den 8., den 9. i 
NNØ, derefter i vest indtil den 14. 
Den 15. var vinden atter i NNØ, fra 
den 18.-25. var vinden mest i vest, 
den 26. og den 27. i nord og NØ, 
derefter i øst og SØ. Den 31. var 
vinden i SSV. 

 
Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 
derefter fulgte en periode med stille 
vejr fra den 9.-14. Vinden var der-
efter fortsat ret svag indtil den 19. 

 
Der faldt sne den 3., den 4., den 5. 
(stærkt snefald), 6. (stærkt snefald), 
den 7. og den 8. Der faldt derefter 
først nedbør den 18. og den 19., 
denne nedbør faldt ligeledes som sne. 

 
Nr. Tulstrup observerede 
stærkt snefald den 24. 

 
Fregatten ”Sct. Thomas” observerede 
stærk frost den 1., den 8., den 9., og 
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Temperatur: 10,2 gr. C 
 

den 19. 
 

Nr. Tulstrup observerede hård frost 
den 24. og den 26., klart vejr og 
dagsfrost den 27. og den 28. 
Ligeledes hård frost og jordfygning 
den 30. Nr. Tulstrup observerede 
omslag til tø og regn den 31. 

 
Der synes at have været snedække i 
hele måneden indtil et større tøvejr 
satte ind den 30.- 31. 

 
Fregatten ”Sct. Thomas” observe-
rede nordlys den 8. 

 
Lufttrykket var højest den 28. og 
lavest den 5. Der var lavtrykspas-
sager fra den 3.-5., den 11., fra den 
17.-20., den 23., og den 30.-31.  
 
Juleaften: Temmelig stille med 
dagsfrost, muligvis med snefald. 
Snelandskab. 
 
Nytårsaften: Omslag til tø, SSV-vind 
og formentlig regn. Snedækket, men 
lidt grumset. 
 
 Temperatur: - 2,1 gr. C. 
 

 
 
 

VEJRET I 1797 
 
1797. Temperatur 8,2 gr. C. Varmt år. Meget tørt i februar og marts. Meget stormende april. Stærk 
storm ved Lolland-Falster og Holsten fra den 5.-7. april. Koldt forår og forsommer. Meget varm 
høj- og eftersommer. Fra den 12.-20. juli var det hedebølge, især fra den 15.-18. juli var det helt 
ekstremt varmt. Meget varmt i august med mange tordendøgn. Noget vinterligt i november. 
 
 

Januar 
 
Der foreligger ingen skibsobserva-
tioner. 
 
Meget varm. 
 
Tøvejret, der satte ind i slutningen af 
december varede til den 3., derefter 

Februar 
 
Der foreligger ingen skibsobserva-
tioner. 
 
Meget varm.  
 
Det var meget mildt for årstiden fra 
den 1.-6., især den 2. og den 3. Det 

Marts 
 
Der foreligger kun skibsobservatio-
ner fra den 19. 
 
Kold. 
 
Temperaturen lå frem til den 21. 
omkring frysepunktet. Derefter blev 
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lå temperaturen og svingede omkring 
frysepunktet. Den 16. blev det frost i 
et par dage. Den 20. slog det om til 
meget mildt vejr, som varede resten 
af måneden, dog med et mindre tem-
peraturfald den 26. og den 27. 
 
Vinden var i SV den 1. og den 2. 
Den 3. gik vinden i SØ. Fra den 4.-9. 
var vinden i NV, derefter i SØ. Den 
15. gik vinden i NV. Fra den 20. gik 
vinden i SV og vest, den 27. dog i 
SSØ. 
 
Nr. Tulstrup fik regn den 1. og den 
29. faldt der ligeledes regn. 
Fra den 7.-21. sneede det af og til i 
Nr. Tulstrup. 
   
Lufttrykket var højest (meget højt) 
den 4. og den 7. og lavest den 14.  
 
Der var lavtrykspassager den 14., 
den 21., den 28. og den 31. 
  
Temperatur: 1,1 gr. C 

var på ny meget mildt fra den 9. og 
måneden ud. Middeltemperaturen 
var alle dage > 0 gr. C. 
Vinden var i vest frem til den 15., 
derefter skiftede den mellem NV og 
vest. 
 
Lufttrykket var højest (meget højt) 
den 6. og lavest den 15. Lufttrykket 
var gennemgående højt fra den 3.-11. 
og igen fra den 16. 
 
Der var lavtrykspassager den 1. og 
fra den 12.-15. 
 
Nr. Tulstrup observerede nattefrost 
den 22. 
 
Temperatur: 3,2 gr. C 

det forholdsvis mildt i vejret, især 
den 28. og den 29. 
 
Vinden var i SØ og øst frem til den 
12., derefter i NV, fra den 19.-23. i 
nord. Vinden gik derefter i vest og 
syd, fra den 28. dog i SØ. 
 
 I Nr. Tulstrup var det tørvejr med 
nattefrost frem til den 17. Den 18. 
var det blevet meget tørt, og den nat 
var der hård nattefrost. 
 
Chebequen ”Lindormen” observe-
rede frost om morgenen den 19., 
nattefrost natten til den 20. og 
rimfrost den 31. 
 
 ”Lindormen” observerede kun 
nedbør (regn) den 26. 
 
Nr. Tulstrup fik regn den 25. og den 
26. Den 28. meldte Nr. Tulstrup på 
ny om tørt hver dag. 
 
Formentlig faldt der ingen nedbør fra 
den 2. februar til den 24. marts. 
 
Det blæste med vindstyrke 7 den 19.  
 
Lufttrykket var højest den 4. og 
lavest den 26. Lufttrykket var højt 
frem til den 13. Der var lavtryks-
passager fra den 14.-16., den 24. og 
den 26. 
 
Temperatur: 1,5 gr. C 

April 
 
Meget kold. 
 
Meget lun luft, med middeltempera-
tur på 9,5 gr. C., trængte frem fra 
SSØ den 3. Efter en østenstorm om 
aftenen den 3. og den 4. faldt 
døgnets middeltemperatur den 5. til - 
0,5 gr. C. Derefter fulgte mange 
dage med lave temperaturer, men fra 
den 12. blev det mildere i vejret. Fra 
den 16. blev det atter koldere end 
normalt, og fra den 28.-30. var det 
vinterligt koldt. 
 
Vinden var i syd fra den 1.-3., hvor 
den slog om i østenvind. Østenvin-
den fortsatte til den 13., derefter 
fulgte vestenvind til den 17., derpå 
søndenvind den 18. og den 19. Den 

Maj 
 
Meget kold.  
 
Det var ekstrem koldt den 1. Det 
forblev meget koldt efter årstiden 
frem til den 17. Derefter blev det 
mere majagtigt, fra den 25.-30. 
temmelig varmt, den 31. var atter 
ganske kold. 
 
Vinden var skiftende i hele måne-
den, fra den 5.-9. og fra den 23.-25. 
dog nordlig 
. 
Det blæste med stormstyrke den 1. 
og den 5.  
 
Det tordnede den 10. på Øresund og 
den 20. i Nr. Tulstrup. 
 

Juni 
 
Meget kold.  
 
Det var meget koldt den 1., derefter 
fulgte temperaturer omkring det 
normale for årstiden. Fra den 17. og i 
resten af måneden var det koldt, især 
den 28. 
 
Vinden var mest i nord frem til den 
12., den 13. og 14. i SØ, den 15. i 
syd, derefter gik vinden i NV, fra 
den 23.-26. i syd, i de sidste dage var 
den i NV. 
 
Vinden var svag indtil den 29., hvor 
det blæste med vindstyrke 6. 
 
Det tordnede på Øresund den 3. og 
den 15. 
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20. gik vinden i nord, den 21. i øst 
og SØ, hvori den forblev måneden 
ud. 
 
Det blæste med stormstyrke den 3. 
og den 4., den 10. og igen den 30. 
Det blæste med vindstyrke 9 den 11. 
og med vindstyrke 8 den 23. og den 
28. 
 
Den 1. ophørte den stærke tørke i Nr. 
Tulstrup, den 5. på Øresund efter 
stormen. Derefter fulgte mange dage 
med regn indtil den 20. Fra den 21. 
var det tørvejr. Der faldt slud på 
Øresund den 6. og den 7. sne og 
hagl. 
 
Lufttrykket var højest den 9. og 
lavest den 2. 
 
Temperatur: 4,2 gr. C 

Der faldt kun nedbør i form af regn, 
især den 1. og 14. 
 
Nr. Tulstrup observerede nattefrost 
den 1. og hård nattefrost den 9. 
Lufttrykket var højest den 9. og 
lavest den 5. 
 
Temperatur: 8,5 gr. C 

 
Natten til den 10. faldt der så stærk 
regn ved Nr. Tulstrup, at det ”flød”. 
Der faldt ligeledes stærk regn ved 
Nr. Tulstrup den 24. 
Det var tørvejr fra den 4.-7., fra den 
11.-14., og fra den 18.-23.  
 
Lufttrykket var højest den 6. og 
lavest den 28. 
 
Der var lavtrykspassager den 7.-10., 
den 20.-21. og den 28. 
 
Temperatur: 13,1 gr. C 

Juli 
 
Meget varm. 
 
Det var køligt frem til den 6., der-
efter blev det varmere, og fra den 
12.-20. var det hedebølge, især fra 
den 15.-18. var det helt ekstremt 
varmt. Fra den 21.-29. var tempe-
raturen omkring det normale, den 30. 
og 31. blev det atter meget varmt. 
 
Vinden var fra den 1.-10. mest i vest, 
derefter skiftende og stille indtil den 
20. Den 21. og den 22. var vinden i 
vest, derefter i NV, fra den 25.-28. i 
nord. Den 30. og den 31. gik vinden 
i SØ. 
 
Vinden var gennemgående svag med 
megen vindstille fra den 12.-20. 
 
Det tordnede på Øresund den 24. 
 
Nr. Tulstrup oplyste i sin sidste 
observation, at det regnede dér den 
1.  
 
På Øresund regnede det hver dag fra 
den 1.- 6., derefter holdt det tørvejr 
til den 12. Der faldt regn den 13. og 
den 14., hvorefter det holdt tørvejr 
indtil den 23. I de sidste dage 
regnede det af og til. 
 

August 
 
Meget varm. 
 
Det meget varme vejr fra den 30. juli 
fortsatte indtil den 5. august. Deref-
ter var det forholdsvis køligt i nogle 
dage. Fra den 9. blev det atter meget 
varmt indtil den 12. Derefter var det 
omkring normalen den 13. og den 
14.  I resten måneden var det 
temmeligt varmt især den 16., den 
18.-19., og fra den 26.-31. 
 
Vinden var sydlig indtil den 5. og 
igen fra den 9.-13., derefter blev vin-
den skiftende, fra den 20.-25. dog 
NV-lig. Fra den 26. og måneden ud 
var vinden i syd. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 2. 
Fra den 23.-26. var der megen vind-
stille. 
 
Der var mange døgn med nedbør fra 
den 1.-8., og fra den 13.-22. 
 
Der var usædvanligt mange døgn 
med tordenvejr således den 5., den 
6., den 7., den 18., den 19., den 20. 
og den 30., hvor der faldt stærk regn. 
 
Lufttrykket var højest den 25. og 
lavest den 13. Der var lavtrykspas-
sager den 2., den 12.-13., den 16., fra 
den 19.-21. og den 28. 

September 
 
Meget varm.  
 
De første 2 dage var meget varme, 
derefter faldt temperaturen indtil den 
9., derefter blev det på ny sommer-
varmt helt frem til den 21. Efter et 
par dage med temperatur omkring 
det normale blev det meget varmt for 
årstiden den 25. og 26. Varmen holdt 
sig måneden ud. 
 
Fra den 1.-3. var det søndenvind, 
derefter blev vinden mere vestlig, 
den 9. og den 11. var den dog i syd. 
Fra den 12.-16. var vinden i SV, 
derefter i syd den 17. og den 18. Fra 
den 19.-21. var vinden i SV. Fra den 
22.-26. var vinden i øst. I de sidste 
dage var vinden skiftende. 
 
Det blæste stærk storm fra SV den 9. 
og den 10. Igen storm fra SØ, senere 
SV, den 11. og den 12. 
 
Der var mange døgn med nedbør 
frem til den 23., i resten af måneden 
holdt det tørvejr.  
 
Der faldt svære regnbyger den 9., 
den 10. og den 11. 
 
Lufttrykket var højest den 22. og 
lavest den 9. Der var lavtrykspas-
sager den 2., fra den 7.-9., den 12., 
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I Odense beskrev man vejrliget den 
18. som ”utålelig hede”. 
 
Lufttrykket var højest den 10. og den 
16., og lavest den 6. Der var 
lavtrykspassager fra den 5.-7., den 
23., den 25. og den 28. 
 
Temperatur: 18,1 gr. C 

 
Temperatur: 18,9 gr. C 

den 15., den 17.-18., den 20. og den 
25.-26. 
 
Temperatur: 16,1 gr. C 

Oktober 
 
Normal.  
 
Det var sommerligt fra den 1.-3. 
Derefter blev vejret mere normalt for 
årstiden, indtil det blev ganske koldt 
den 14. og den 15., derefter blev det 
på ny mildt indtil den 21. I resten af 
måneden var det koldt for årstiden. 
 
Vinden var i øst frem til den 8.  Fra 
den 10.-15. var vinden i NV. Fra den 
17.-20. var vinden i SV, derefter 
mest i SØ indtil den 25., hvorefter 
vinden gik i vest. Fra den 29.-31. var 
vinden i NØ. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 13. 
og den 25., men herudover var 
vinden temmelig svag for årstiden. 
 
Det holdt tørvejr fra den 25. sep-
tember til den 9. oktober. Derefter 
fulgte en regnfuld tid frem til den 18. 
I resten af måneden var det mest tør-
vejr. Der faldt stærk regn den 12. 
 
Lufttrykket var højest den 5. og la-
vest den 25.  
 
Der var lavtrykspassager den 13.-
14., den 21.-22., den 24.-25. og den 
30. 
 
Temperatur: 8,9 gr. C 

November 
 
Meget kold.  
 
Det var vinterligt koldt den 1. Fra 
den 3.-5. var det normalt for årstiden, 
et nyt kuldetilbagefald skete den 7.-
8. Fra den 19.-26. og fra den 28.-30. 
var det vintervejr. 
 
Den 1. var vinden i nord, fra den 2.- 
4. i SV, fra den 5.-7. i øst, fra fra den 
8.-10. i NV, derefter fulgte nogle 
dage med søndenvind. Fra den 15.-
17. var vinden i SV, derefter i nord 
den 18. og den 19. Vinden gik 
derefter i syd indtil den 23., derefter i 
SV og vest, den 26. dog i NØ. Den 
30. var vinden i øst. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 
den 7., den 17., den 20., den 21., den 
22. og den 27. 
 
Nedbøren faldt som regn den 4., den 
5., den 15., den 17., og den 27. 
 
Nedbøren faldt som sne den 24., den 
27., den 28. og den 29. 
 
Lufttrykket var højest den 11. og la-
vest den 22.  
 
Der var lavtrykspassager den 3., den 
18., fra den 20.-22., og den 27.  
 
Lufttrykket var usædvanlig højt for 
årstiden fra den 6.-13. 
 
Temperatur: 3,0 gr. C 

December 
 
Der foreligger kun skibsobservatio-
ner fra den 1.-18. 
 
Varm.  
 
Det var temmelig koldt frem til den 
14., derefter blev det lunt frem til 
den 21. og igen den 27. og den 28. 
På bagsiden af stormen fra den 26.-
28. trængte kold luft ind over landet. 
Den 30. og 31. var det vintervejr 
med frost. 
 
Vinden var i SØ den 1., gik derefter i 
syd og senere i NV. Fra den 12.-20. 
var vinden mest sydlig, den 22. NØ-
lig og den 23. SØ-lig. Fra den 24.-
29. var vinden vestlig senere NV-lig. 
Den 30. og den 31. var vinden i øst 
senere SØ. 
 
Den 9. blæste det med vindstyrke 8. 
 
Der faldt lidt sne den 1. Den 2. faldt 
der først sne, senere regn. Den 3. og 
den 5. faldt der regn. Den 6. faldt der 
regn og hagl. Den 7. faldt der først 
regn senere sne. Den 9. faldt der 
først slud senere sne. Den 10. faldt 
der først sne senere regn. Den 11. og 
den 12. faldt der sne. Den 16. faldt 
der regn. Dette er den sidste 
observation af nedbør. 
 
I Kiøbenhavnske Tidender omtales 
en rasende storm ved Helsingør den 
26.-28., der umuliggjorte overfarten 
over Sundet. 
 
Juleaften: Vinden var VSV-lig og 
lufttrykket var stigende til højttryk. 
Temperaturen har formentlig ligget 
på 2-3 gr. C.  Der har formentlig 
ikke været noget snedække. 
 
Nytårsaften: SSØ-lig vind og frost. 
Der er formentlig faldet nedbør i 
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form af sne i forbindelse med lav-
trykspassagen fra den 26.-31. For-
mentlig snedække. 
Lufttrykket var højest den 25. og 
lavest den 9.  
 
Der var lavtrykspassager den 2.-3., 
den 5.- 6., den 9., den 13., og fra den 
26.-31. 
 
Temperatur: 2,2 gr. C 

 
 
 

VEJRET I 1798 
 
 
1798. Temperatur 8,7 gr. C. Meget varmt år. Sommeren var helt usædvanlig varm, ja den 
næstvarmeste i tidsrummet 1703-2020. Det var helt usædvanligt varmt både i juni, juli og august. 
Tørt fra 20. maj-20. juni. Der var hyppige tordenvejr i meget ustabil trykkende luft fra begyndelsen 
af juli til midten af august, især fra den 4.-14. august. Mange nedbørsdøgn i en meget varm 
september-måned. Det var ekstrem koldt fra den 21.-31. december. Der var Is i Øresund fra sidst i 
december. 
 

Januar 
 
Der foreligger ikke skibsobservatio-
ner. 
 
Normal. 
 
Temperaturen lå i hele måneden 
mest omkring frysepunktet, dog var 
det meget koldt den 4., den 7. og den 
8., og meget varmt den 20. og den 
21. 
 
Vinden var i øst fra den 1.- 4., der-
efter kortvarigt i SV og vest den 5. 
og 6. Fra den 7.-10. var vinden i 
nord og øst (meget højt lufttryk). 
Den 11. gik vinden i vest, hvor den 
holdt sig til den 16. Derefter gik vin-
den i SØ indtil den 20. Vinden gik så 
atter i vest og SV fra den 21.-24. 
Den 25. og den 26. var vinden 
kortvarig i nord, fra den 27.-29. var 
den i SV og vest. Den 30. gik vinden 
i øst og den 31. i syd. 
 
Lufttrykket var højest den 8., hvor 
det var meget højt, og lavest den 31., 
hvor det var meget lavt.  
 

Februar 
 
Der foreligger ikke skibsobservatio-
ner. 
 
Meget varm.  
 
Det var mildt og meget mildt i 1. 
halvdel af måneden. I 2. halvdel lå 
gennemsnitstemperaturen omkring 
frysepunktet. Det var især mildt fra 
den 7.-15. 
 
Vinden var i vest fra den 1.-20., der-
efter i SØ og øst, den 27. og den 28. 
dog i vest. 
 
Lufttrykket var højest den 6. og la-
vest den 1.  
 
Der var lavtrykspassager den 3., den 
10., den 15., den 20., og den 24. 
Der var et kraftigt trykfald fra den 
14.-15. 
 
Temperatur: 1,8 gr. C 

Marts 
 
Der foreligger kun skibsobser-vatio-
ner fra den 24.-31. 
 
Kold. 
 
Temperaturen lå frem til den 10. 
omkring det normale, derefter fulgte 
en kold periode frem til den 14., især 
var det streng frost den 12. Fra den 
15.-18. var det meget mildt. I resten 
af måneden faldt temperaturen til at 
ligge omkring frysepunktet. 
 
Vinden var i NV frem til den 10., 
derefter gik den i NØ og nord den 
10. og den 11. Den 14. var den 
kortvarigt i SØ under stærkt stigende 
tryk. Allerede den 15. satte 
imidlertid et meget stærkt trykfald 
ind, fulgt af SV-vind. Efter denne 
lavtrykspassage gik vinden den 21. i 
NØ. Vinden gik den 24. kortvarigt i 
NV og SV. Den 27. gik vinden i øst 
og senere i NØ. Den 31. var vinden i 
syd. 
 
Den 7. var frosten gået af jorden på 
Vestfyn, så man kunne påbegynde 
forårspløjningen. 
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Der var lavtrykspassager den 1., den 
5., den 14., den 24. og den 30.-31. 
Der var meget store trykfald fra den 
4.-5., hvor en kraftig mildning satte 
ind med skift til vestenvind, fra den 
13.-14. og fra den 23.-24. 
 
Temperatur: 0,3 gr. C 

 
Der faldt slud den 26., regn den 27. 
og snebyger den 31. 
 
Vinden var svag fra den 24.-31. 
 
Lufttrykket var højest den 14. og la-
vest den 19.  
 
Der var lavtrykspassager den 5.-6., 
den 10.-11., fra den 15.-19. og fra 
den 29.-31. 
 
Temperatur: 1,4 gr. C 

April 
 
Normal. 
 
Det var vinterligt med frost og sne 
fra den 1.- 3. Derefter fulgte nogle 
milde dage, indtil det atter blev koldt 
fra den 9.-11. I resten af måneden lå 
temperaturen omkring det normale 
for årstiden, dog var det forholdsvis 
koldt i de sidste dage af måneden. 
 
Vinden var i vest frem til den 9., den 
10. og den 11. var den i NØ, den 12. 
og den 13. i NV og nord. Den 14. 
gik vinden i syd og SV. Den 18. gik 
vinden i NV og den 19. i SSV. Den 
20. gik vinden i NV, fra den 24.-28. 
var vinden i nord. Den 29. og den 
30. var vinden i SØ.  
 
Det var temmelig solrigt fra den 10.-
14. og fra den 21.-27. 
 
Det blæste med stormstyrke den 30. 
og med vindstyrke 8 den 26. 
 
Der faldt sne og slud fra den 1.-3. I 
resten af måneden faldt nedbøren 
som regn. 
 
Holevad på Vestfyn fik stærk regn 
den 30. 
 
Det tordnede natten mellem den 19. 
og den 20. på Øresund. 
 
Lufttrykket var højest den 10. (hvor 
det var ekstremt højt) og lavest den 
4. Lufttrykket var fra den 7. gennem-
gående højt.  
 
Der var lavtrykspassage den 3.- 4., 
den 16. og den 30. 

Maj 
 
Normal.  
 
Det var koldt den 1. og den 2. 
Derefter blev temperaturen normal, 
den 9. og den 10. var det forholdsvis 
varmt. Derefter fulgte nogle kølige 
dage, dog afbrudt af varmt vejr den 
16. og den 17., helt frem til den 24. I 
resten af måneden var det forholdsvis 
varmt især den 27. og den 28. 
 
Den 1. og den 2. var vinden i øst, fra 
den 3.-14. mest i syd. Fra den 15.-19. 
var vinden i vest, derefter gik den i 
nord, hvor den holdt sig til den 29. 
Den 30. og 31. var vinden i SSV.  
 
Vinden var svag og stille fra den 3.-
11. og fra den 25. Den 17. blæste det 
med vindstyrke 8. 
 
Der faldt regn fra den 1.- 4., fra den 
12.-15., og den 19. og den 20. 
 
Fra den 21. maj - 10. juni faldt der 
ingen nedbør. 
 
Den 1. pløjede man på Vestfyn. 
 
Lufttrykket var højest den 22. og la-
vest den 13. Lufttrykket var højt fra 
den 21.  
 
Der var lavtrykspassager den 8., efter 
meget kraftigt trykfald, fra den 11.-
13. og den 20. 
 
Temperatur: 10,9 gr. C 

Juni  
 
Helt usædvanlig varm.  
 
Det var varmt fra månedens begyn-
delse og meget varmt fra den 3.-7., 
derefter faldt temperaturen, og den 
10.-11. var det køligt. Fra den 14. 
blev det på ny varmt og fra den 16.-
25. og igen fra den 28.-30. var det 
meget varmt. Den 23. var det ek-
stremt varmt. 
 
Vinden var i SV den 1. Fra den 2. 
gik vinden i NV og nord, hvor den 
holdt sig indtil den 15. Den 16. gik 
vinden kortvarigt i syd. Fra den 17.-
19. var vinden i SØ. Den 20. gik 
vinden i SSV og den 21. i SØ, der-
efter gik vinden i nord og NV, hvor 
den holdt sig indtil den 29. Den 30. 
var vinden i SSV.    
        
Det regnede kun fra den 11.-13. og 
den 19. og 20. 
 
Den stærkeste vind var den 25., hvor 
det blæste med vindstyrke 7,5. Vin-
den var i øvrigt gennemgående svag 
. 
Det var tørvejr fra den 1.-10., 14.-18. 
og 21.-30. 
 
Holevad på Vestfyn oplyser, at vej-
ret var varmt og tørt fra sidst i maj 
og indtil den 20. juni. 
 
Lufttrykket var højest den 6. og la-
vest den 20. Lufttrykket var gen-
nemgående højt måneden igennem. 
 
 Der var lavtrykspassage fra den 18.-
20. 
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Temperatur: 5,3 gr. C 

Temperatur: 17,9 gr. C 

Juli 
 
Helt usædvanlig varm. 
 
Det var meget varmt den 1. og den 
2., fra den 5.- 8., den 11. og den 12., 
fra den 16.-22., og fra den 24.-31. 
Det var især varmt den 21. og den 
22. 
 
Frem til den 8. var vinden skiftende, 
derefter gik den i vest frem til den 
14. Den 15. og den 16. var vinden i 
SV. Fra den 17.-22. var vinden på ny 
skiftende. Den 23. og den 24. var 
vinden i vest. Den 25. og den 26. var 
vinden i syd, fra den 28. var vinden i 
nord. 
 
Vinden var forholdsvis svag måne-
den igennem, og luften synes at have 
været meget trykkende. 
 
Det var tit tordenvejr, således den 2., 
den 3., den 8., den 11., den 12., den 
15., den 16., den 22., den 23., den 
25. og den 26. Det lumre vejr 
fortsatte den 27. og den 28. 
 
Der faldt regn fra den 1.-3., fra den 
7.-17., fra den 20.-23., og den 25. og 
den 26. Det holdt tørt fra den 27.-31. 
Der faldt stærk regn den 8., 9., og 
23. 
 Lufttrykket var højest den 31. og 
lavest den 3. Der var lavtrykspassa-
ger den 2.-3., 9., 12., 15., 17., og 21.  
 
Temperatur: 19,6 gr. C 

August 
 
Usædvanlig varm. 
 
Det var meget varmt den 1. og ek-
stremt varmt den 2. Det var atter me-
get varmt den 4. og den 5. Fra den 
7.-12. var det på ny meget varmt, fra 
den 7.-10. endda ekstemt varmt. Fra 
den 13. blev det køligere, men det 
forblev varmt indtil den 28. De sidste 
dage i måneden var meget kolde for 
årstiden især den 30. 
 
Vinden var i syd den 1. og den 2. 
derefter i SØ den 3. og i NV den 5. 
og den 6. Fra den 7.-10. var vinden i 
SØ og syd. Derefter var vinden 
skiftende. Fra den 25. var vinden i 
NV og nord. 
 
Det trykkende vejr fortsatte, og i 1. 
halvdel af måneden var der mange 
tordenvejr, således den 3., den 8., 
den 9., den 10., den 11., den 13., og 
den 14., hvor det var stærkt 
tordenvejr ved Holbæk. 
 
Der faldt regn på Øresund den 2., 
den 6., den 8., den 9., den 10., den 
11., den 12., den 13., og den 14. Der-
efter holdt det tørvejr fra den 15.-23. 
I resten af måneden holdt det kun 
tørvejr den 27. og den 28. Den 25. 
faldt der hårde regnbyger, og fra den 
29.-31. var regnen iblandet hagl. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 29. 
Vinden var ellers gennemgående 
svag, dog blæste det med vindstyrke 
5 den 4., den 24. og den 26. 
 
Lufttrykket var højest den 18. og 
lavest den 25. Lufttrykket var gen-
nemgående højt.  
 
Der var lavtrykspassager den 14. og 
den 24.-25. 
 
Temperatur: 19,1 gr. C 

September 
 
Meget varm.  
 
Det var gennemgående varmt måne-
den igennem, især var det meget 
varmt den 4. og den 11. 
 
Den 1. var vinden i NØ, derefter gik 
den i syd, den 7. og den 8. var 
vinden i ØSØ, derefter gik den atter i 
syd. Den 14. og den 15. var vinden i 
NØ. Fra den 16.-25. var vinden mest 
i SV. Den 26. gik vinden i NV, fra 
den 27.-30. i syd og SØ. 
 
Den blæste med vindstyrke 8 den 8. 
og den 14. 
 
Det regnede næsten hver dag måne-
den igennem, den 1. og 26. iblandet 
hagl. 
 
Det tordnede den 10. i Næstved. 
 
Lufttrykket var højest den 23. og 
lavest den 29. 
 
 Der var lavtrykspassager den 2., den 
4., den 8.-9., den 11., den 13., den 
21. og fra den 25.-29. 
 
Temperatur: 15,3 gr. C 

Oktober 
 
Meget varm.  
 
Det var temmelig varmt for årstiden 
frem til den 11. I resten af måneden 

November 
 
Kold.  
 
Det var meget varmt for årstiden 
frem til den 13., især den 1. og den 2. 

December 
 
Der foreligger kun skibsobservatio-
ner fra den 1.-14. december. 
 
Meget kold.  
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lå temperaturen omkring det nor-
male. 
 
Vinden var i SV den 1., den 2. og 
den 3. var vinden i NØ, derefter i SØ 
den 4. og den 5. Fra den 6.-11. var 
vinden i vest, den 12. og den 13. i 
NV og nord. Fra den 15.-19. var 
vinden i SØ. Fra den 20.-22. var 
vinden i SV, derefter var vinden 
mest i SØ i resten af måneden. 
 
Det blæste storm på Øresund den 2. 
og med vindstyrke 8 den 1., den 22. 
og den 23. Ved Nexø blæste det 
storm den 3. Ved Nysted blæste det 
SØ-storm den 15.-16. 
 
Det var tørvejr fra den 1.- 6. og fra 
den 14.-28. 
 
Der faldt stærk regn den 11. og den 
12. 
Det tordnede natten mellem den 11. 
og den 12., hvor regnen var iblandet 
hagl.  
 
Lufttrykket var højest den 4. og la-
vest den 11. Lufttrykket var gen-
nemgående højt.  
 
Der var lavtrykspassager den 11., og 
den 28.-29. 
 
Temperatur: 10,6 gr. C 

Fra den 15. satte det ind med 
vintervejr med frost helt frem til den 
27. Fra den 28.-30. blev det atter 
tøvejr. 
 
Vinden var vestlig og SV-lig frem til 
den 6. Derefter gik vinden i SØ til 
den 9. Derefter på ny i SV og vest 
indtil den 12. Den 13. var vinden i 
NV. Fra den 14.-16. var vinden i 
nord og NØ. Den 17. og den 18. var 
vinden i vest. Den 18. gik vinden i 
NØ og øst, hvor den holdt sig, indtil 
varmefrembruddet den 26. I de sidste 
dage var vinden i SV.  
 
Det blæste storm den 5., den 6., og 
den 27. Den 28. blæste det med 
vindstyrke 8.  
 
Det var tørvejr i de første dage af 
måneden. Det var regnfuldt fra den 
6.-18., med stor regn den 10. Der 
faldt endvidere slud og regn den 27. 
og regn den 28. 
 
Det var barfrost fra den 16.-26., den 
21. med streng frost. 
 
Fregatten ”Sct. Thomas” observere-
de nattefrost den 19. 
 
Holevad på Vestfyn oplyser, at vin-
teren begyndte omkring ved 18. og 
vedblev året ud.  
 
Lufttrykket var højest den 21. og la-
vest den 9.  
 
Der var lavtrykspassager den 2., fra 
den 5.-9., den 18., den 23.-24. og den 
27.-28. 
 
Temperatur: 4,2 gr. C 

 
 
Det var meget mildt fra den 1.-5., 
derefter satte det ind med vintervejr. 
Efter en mildning med tøvejr den 17. 
og den 18. satte det ind med 
usædvanlig kulde i resten af 
måneden, især den 20.-21., den 24.-
25. og den 29. 
 
Vinden var i SV og vest fra den 1.- 
4. Vinden var derefter i øst, NØ og 
SØ frem til den 16. Fra den 19.-22. 
var vinden i nord, derefter i nord, 
NØ og øst måneden ud.  
 
Den stærkeste vind fra den 1.-14. var 
den 2. med vindstyrke 6. 
 
Der faldt slud og regn den 1., regn 
den 2., den 4. og den 5. Der faldt 
ingen nedbør fra den 6.-14. 
 
Chebecquen ”Lindormen” observe-
rede frost den 9.-14., den 14. endda 
stærk frost og begyndende isdannel-
se. 
 
Den 28. var Øresund fuld af drivis, 
og den 28. var der fast is ved Snek-
kersten. 
 
I Klemensker var det meget glat fra 
nogle dage før jul, ekstrem kulde 
med snefygning juleaften og i jule-
dagene. 
 
Juleaften: Meget stærk frost og 
ØNØ-vind med meget højt lufttyk. 
Formentlig er der faldet sne i for-
bindelse med den kortvarige mild-
ning fra den 17.-19., muligvis igen 
ved mildningen den 22. Formentlig 
snefygning. Formentlig snelandskab 
. 
Nytårsaften: Helt ekstremt højt luft-
tryk. Svag vind og meget stærk frost. 
Formentlig snelandskab. 
 
Lufttrykket var højest den 31., hvor 
det var nærmest rekordhøjt med ca. 
1047 hpa. og lavest den 3. Lufttryk-
ket var måneden igennem meget 
højt.  
 
Der var lavtrykspassager den 2.-3., 
den 16.-18., og den 27.-28. 
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Temperatur: - 2,1 gr. C 

 
 
 

VEJRET I 1799 
 
 
1799. Temperatur 6,3 gr. C. Meget koldt år. Isvinter med helt ekstrem kulde i februar, og vinteren 
var den 4. koldeste i tidsrummet 1703-2020. Fra den 4. januar var der isbådssejlads på Storebælt. 
Det var ekstrem koldt i februar indtil den 20. februar, hvor vejret slog om til tø. Den 4. marts slog 
det atter om til frost og marts-måned blev meget kold og isvinteren fortsatte. Det meget kolde vejr 
fortsatte i april og maj. Den 8. april slog det om til vedvarende tø, men endnu den 21. april sad skibe 
fast i isen på Øresund og endnu den 13. maj var der megen drivis i Øresund. Fra juni-november lå 
temperaturen over det normale, streng vinter satte ind fra midten af december. Ny isvinter fra 
slutningen af december. Den 31. december var der isbådssejlads på Storebælt. 
 

Januar 
 
Der foreligger ingen skibsobserva-
tioner. 
 
Meget kold. 
 
Det var vinterligt frem til den 22., 
dog var der et kortvarigt varmefrem-
brud den 13.-14. Den 27. blev det 
atter vinter og den 31. var det ek-
stremt koldt. 
 
Vinden var i nord og NV frem til 
den 5., derefter gik den i vest og fra 
den 8.-20. i syd og SV. Fra den 21.-
23. var vinden i SØ. Den 24. og den 
25. var vinden i SV, derefter på ny i 
SØ, den 31. i NØ. 
 
Den 4. var Storebælt så isbelagt, at 
transporten kun kunne ske med isbå-
de. 
 
Ifølge Holevad på Vestfyn var det i 
hele januar tåget og rimfrost og en 
overgang tøvejr, så man ikke kunne 
se ret langt. 
 
Lufttrykket var højest den 1. (meget 
højt) og lavest den 28. Lufttrykket 
var højt indtil den 22., derefter lavt.  
 
Der var lavtrykspassage fra den 23.-
28. 
 
Temperatur: - 2,1 gr. C 

Februar 
 
Der foreligger ingen skibsobserva-
tioner. 
 
Helt ekstrem kold.  
 
Det var ekstemt koldt frem til den 
15., især var det vanvittigt koldt den 
8. og den 9. Det kolde vintervejr 
fortsatte indtil den 21. I resten af 
måneden var det mildt tøvejr. 
 
Vinden var i øst og SØ indtil den 3., 
derefter gik vinden i NØ frem til den 
13. Fra den 14.-19. var vinden i SØ, 
den 18. dog kortvarigt i nord. Fra 
den 22. og måneden ud var vinden i 
vest. 
 
I Holevad på Vestfyn sneede det så 
meget fra den 1.-3., at man nærmest 
var sneet inde. Det blev ved med at 
sne og fyge. 
 
I Klemensker var det meget stærk 
snefygning og meget hård frost i be-
gyndelsen af måneden. Det var ikke 
muligt at tø vinduerne i stuen op, 
ligegyldigt hvor varm kakkelovnen 
var. Vejret slog om til tø omkring 
den 20.-21. og tøvejret fortsatte må-
neden ud. 
 
Lufttrykket var højest den 9. og la-
vest den 16.  
 

Marts 
 
Der foreligger ingen skibsobserva-
tioner. 
 
Helt usædvanlig kold. 
 
 I de første 3 dage var det let tø, men 
den 4. blev det på ny frost og vin-
terligt. Frostvejret fortsatte måneden 
ud med skarp kulde fra den 27.-31. 
 
Den 1. var vinden i NV, den 2. gik 
vinden i SØ, hvor den holdt sig indtil 
den 30., hvor vinden gik i nord. 
 
I Holevad på Vestfyn blev det på ny 
frost den 4. og koldt med barfrost. 
Den 27. var det stærk snefygning, så 
vejene sneede til. 
 
Den 29. var Øresund fortsat ikke 
sejlbar på grund af streng frost og 
drivis. 
 
Lufttrykket var højest den 5. (meget 
højt) og lavest den 14.  
 
Der var lavtrykspassager den 2., den 
13.-14., den 18.-19. og den 27. 
 
Temperatur: - 2,3 gr. C 
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Der var lavtrykspassage fra den 1.-
3., den 11.-12., den 15.-16., den 20., 
den 22. og den 26. 
 
Temperatur: - 7,2 gr. C 

April 
 
Der foreligger kun skibsobserva-
tioner fra den 24. april. 
 
Meget kold. 
 
Det var vinter med streng frost frem 
til den 7. Den 8. slog det endeligt 
vedvarende om til tø. Den 17. og den 
21.-22. var det mildt for årstiden, i 
resten af måneden blev det atter 
koldt for årstiden. 
 
Fra den 1.-3. var vinden i nord deref-
ter i øst, fra den 10.-14. i syd og SV. 
Den 15. gik vinden i SØ. Den 20. gik 
vinden i vest og syd. I resten af må-
neden var vinden i syd og SØ, den 
29. og den 30. dog i NØ.  
 
Vinden var meget svag fra den 24.-
30. 
 
 Den 24.-25. faldt der meget stærk 
regn på Øresund, og ligeledes den 
28. 
 
Det slog om til tøvejr ved Holevad 
på Vestfyn den 8., og den 12. kunne 
man påbegynde forårspløjningen.  
 
Først den 20. kunne man påbegynde 
forårspløjningen i Klemensker. 
 
Den 21. sad skibe fortsat fast i isen i 
Øresund og den 22. var der drivis. 
Endnu den 29. var der drivis i Øre-
sund og sejllads var farlig. 
 
Lufttrykket var højest den 14. og la-
vest den 11.  
Der var lavtrykspassager fra den 6.-
11., den 16., den 18.-19., fra den 23.-
25. og den 28. 
 
Temperatur: 2,9 gr. C 

Maj 
 
Meget kold.  
 
Det var meget koldt for årstiden fra 
den 1.-6. Koldt vejr fortsatte måne-
den igennem, og den 12. og den 25. 
var det meget koldt for årstiden. Den 
30. og den 31. var juniagtige. 
 
Frem til den 6. var vinden i NØ, der-
efter i øst. Fra den 9.-13. var vinden 
på ny i NØ. Den 14. var vinden kort-
varigt i SV og den 15. i SØ. Den 16. 
og den 17. var vinden i nord. Fra den 
18. gik vinden i SV og vest, hvor 
den holdt sig til den 24. Fra den 25.-
29. var vinden atter i nord, den 26. 
dog i vest. Den 30. gik vinden i syd 
og den 31. i NV. 
 
Der var mange dage med svage vin-
de og den stærkeste vind var fra den 
18.-21. med vindstyrke 6. 
 
Der var mange dage med regn, især 
fra den 18.-27., hvor det regnede 
hver dag. Den 23. faldt der stærk 
regn på Øresund, den 21. var regnen 
iblandet hagl, og den 2. faldt der 
først regn siden slud og sne. 
 
Fregatten ”Sct. Thomas” observere-
de stærk frost natten til den 3. 
 
Natten til den 3. var der stærkt sne-
fald ved Helsingør og sneen lå endnu 
om formiddagen. Helsingør rappor-
terer om, at Øresund var fuld af 
drivis den 4. og den 6. Den 11. og 
den 13. rapporteres på ny om megen 
drivis i Øresund. 
 
Fra den 20.-25. faldt der så megen 
regn hver dag i Holevad på Vestfyn, 
at man hverken kunne pløje eller så. 
 
På Bornholm var maj usædvanlig 
kold og det regnede meget, og nogle 
dage regnede det hele og halve dage, 
så jorden blev meget våd. 
  
Temperatur: 7,9 gr. C 

Juni 
 
Varm.  
 
Det var meget varmt den 2., derefter 
normalt og på ny meget varmt den 9. 
Den 13. og den 14. var det 
usædvanlig koldt for årstiden. 
Derefter blev det på ny varmt og fra 
den 21.-23. var det meget varmt, så 
fulgte nogle kølige dage, indtil det 
den 27. på ny blev ganske varmt. 
 
Vinden var i syd den 1. og derefter i 
SV frem til den 5. Derefter var vin-
den i nord og NØ frem til den 22. Fra 
den 23.-30. var vinden i NV og nord. 
 
Vinden var gennemgående svag, og 
den stærkeste vind var den 28. og 
den 29., hvor det blæste med 
vindstyrke 6. 
 
Der faldt regn fra den 2.- 4., den 2. 
med torden. Derefter var det tørvejr 
indtil den 11. Så fulgte en regnpe-
riode fra den 12.-15. Luften var lum-
mer den 20. og den 21., og den 23. 
faldt der regn Der faldt atter regn den 
27., den 29. og den 30. 
 
Lufttrykket var højest den 8. (meget 
højt) og lavest den 13.  
 
Der var lavtrykspassager fra den 2.- 
4., den 12.-13., den 23. og den 29.-
30. 
 
Temperatur: 14,9 gr. C 
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Juli 
 
Meget varm. 
 
Det var meget varmt i begyndelsen 
af måneden frem til den 9., fra den 
3.- 9. var det varmebølge. Fra den 
10. blev det normalt, dog var det 
meget varmt den 12. og den 20. og 
koldt den 21. I resten af måneden var 
det varmt sommervejr, dog undtaget 
den 30. der var kold. 
 
Vinden var i SV fra den 1.-3., deref-
ter i nord og NØ til den 11. Vinden 
var i syd og SV fra den 12.-18. Den 
19. gik vinden i nord og NØ, hvor 
den holdt sig til den 23. I resten af 
måneden var vinden mest i NV. 
 
Der faldt regn den 1., derefter var det 
tørvejr indtil den 8.  Fra den 9.-23. 
faldt der regn hver dag. I resten af 
måneden var det tørvejr, dog faldt 
der stærk regn den 30. 
 
Der var ingen døgn med torden. 
 
Vinden var svag indtil den 11. Den 
stærkeste vind forekom den 22., hvor 
det blæste med vindstyrke 5. 
 
Lufttrykket var højest den 6. og la-
vest den 20.  
 
Der var lavtrykspassa-ger den 12.-
13., den 16., fra den 18.-20. og den 
29.-30. 
 
Temperatur: 17,7 gr. C 

August 
 
Varm. 
 
Temperaturen lå måneden igennem 
omkring det normale, det var dog 
ganske varmt fra den 15.-21. og tem-
melig koldt fra den 24.-30. 
 
Vinden var skiftende frem til den 
14., derefter var vinden i SØ og syd 
indtil den 20. I resten af måneden 
var den i NV og vest. 
 
Der faldt regn jævnt fordelt henover 
måneden. Den 15. lynede det på 
Øresund. 
 
Det blæste med stormstød natten 
mellem den 25. og 26. 
 
Lufttrykket var højest den 11. og 14., 
og lavest den 6.  
 
Der var lavtrykspassager fra den 3.-
6., den 12., den 15.-16., fra den 18.-
20., fra den 23.-25., den 28.-29. og 
den 31. 
 
Temperatur: 16,3 gr. C 

September 
 
Meget varm.  
 
Det var temmelig sommerligt måne-
den igennem. 
 
Vinden var i SV og NV frem til den 
7., derefter gik vinden i SØ og syd, 
hvor den holdt sig til den 19. I resten 
af måneden var vinden i vest og syd. 
 
Der faldt regn fra den 1.- 4., derefter 
holdt det tørvejr indtil den 14. I res-
ten af måneden faldt regnen spredt. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 29. 
 
Holevad på Vestfyn oplyser, at vejret 
fra den 15. blev ustadigt, og at den 
lange vinter havde ført til sen såtid, 
og at regnvejret sommeren igennem 
førte til sen høst. 
 
Lufttrykket var højest den 7. og la-
vest den 30.  
 
Der var lavtrykspassager den 1., den 
14.-15., fra den 18.-20., og den 29.-
30. 
 
Temperatur: 14,3 gr. C 

Oktober  
 
Varm.  
 
Det var varmt for årstiden frem til 
den 15., især omkring den 13. I res-
ten af måneden lå temperaturen om-
kring det normale eller lidt under.  
 
Vinden var i SV frem til den 12., 
derefter gik vinden i SØ frem til den 
19. Fra den 20. til den 25. var vinden 
i øst. Den 26. og den 27. var vinden i 
nord. Den 30. og den 31. var vinden 
i SØ. 
 
Det blæste storm den 1. og den 14. 
Det blæste med vindstyrke 8 den 13. 

November 
 
Meget varm.  
 
Det var meget varmt for årstiden i 
den 1. uge, især fra den 1.- 4. Det 
milde vejr fortsatte derefter frem til 
den 23., derefter blev det koldere og 
den 28.-29. vinteragtigt. Den 30. 
blev det atter mildt. 
 
Vinden var i syd og SØ den 1. og 
den 2. Derefter var vinden fra 
vestlige retninger frem til den 29. 
Den 30. gik vinden i syd. 
 

December 
 
Der foreligger kun skibsobservatio-
ner fra den 1.-17.december. 
 
Meget kold.  
 
Det var mildt frem til den 5., derefter 
blev det koldere, og fra den 14. lå 
gennemsnitstemperaturen under 0 gr. 
C. Det var især koldt den 18.-19., 
den 27.-28. og den 31. 
 
Den 1. var vinden i VSV, derefter 
gik den i SØ og øst og den 6.-7. i 
NØ. Vinden var derefter i øst frem til 
den 16. Den 17. var vinden kortva-
rigt i vest, men allerede den 18. gik 
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Vejret var meget regnfuldt indtil den 
16. I resten af måneden faldt der kun 
regn den 26. 
 
Lufttrykket var højest den 27. og la-
vest den 9. Lufttrykket var lavt frem 
til den 10., derefter forholdsvis højt. 
 
Der var lavtrykspassager den 4., den 
8.-9., den 14., den 25. og den 31. 
 
Temperatur: 9,9 gr. C 

Det blæste storm den 6. Det blæste 
med vindstyrke 8 den 7., den 11., 
den 29. og den 30.  
 
Vinden var gennemgående svag fra 
den 15.-28. 
 
Det var meget regnfuldt i 1. halvdel 
af måneden. Den 7. faldt der endvi-
dere hagl og den 9. slud. 2. halvdel 
af måneden var tør, dog faldt der 
regn den 16., den 20. og den 23., og 
slud og sne den 30. 
 
Holevad på Vestfyn oplyser, at det i 
den 1. uge var bestandigt regnvejr, 
og derefter mindre regnfuldt i resten 
af måneden. 
 
Lufttrykket var højest den 28. og la-
vest den 11. Lufttrykket var meget 
lavt frem til den 13., i resten af må-
neden var lufttrykket højt.  
 
Der var lavtrykspassager den 1., fra 
den 4.-8., den 11., den 13., den 16., 
og den 29.-30. 
 
Temperatur: 6,3 gr. C 

den i nord. Den 20. var vinden atter 
kortvarigt i vest. Fra den 22.-24. var 
vinden i øst. Den 26. og den 27. var 
vinden i nord, den 28. kortvarigt i 
vest. I de sidste dage af måneden var 
vinden i NV og nord. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 14. 
 
Det var tørvejr frem til den 17., idet 
der kun faldt nedbør (regn) den 4. 
 
Holevad på Vestfyn oplyser, at der 
faldt sne i den 3. uge og at den lå året 
ud. Ligeledes at frosten begyndte i 
den 2. uge. 
 
Der rapporteres drivis på Øresund 
den 24. og den 27. 
 
Den 31. var Storebælt så belagt med 
is, at overfarten kun kunne ske med 
isbåde. 
 
Fregatten ”Sct. Thomas” observerede 
frost natten mellem den 8. og den 9., 
stærk dagsfrost den 11. og dagsfrost 
den 16. og den 17. 
 
Juleaften: Meget koldt med stærk 
frost og østenvind. Muligvis snefald. 
Snelandskab fra tidligere snefald. 
 
Nytårsaften: Nordenvind, meget højt 
lufttryk og ekstremt koldt. Forment-
lig ingen nedbør. Snelandskab. 
 
Lufttrykket var højest den 22. (meget 
højt) og lavest den 1. Lufttrykket var 
gennemgående meget højt fra den 5.  
 
Der var lavtrykspassager den 1., den 
4., den 14., den 16.-17., fra den 23.-
25. og den 28. 
 
Temperatur: - 2,5 gr. C 
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VEJRET I 1800 
 
 
1800. Temperatur 7,9 gr. C. Isvinter i januar og igen fra 7. februar. Februar og marts var helt 
usædvanligt kolde. Omslag til tøvejr den 24. marts. Der var endnu drivis i Øresund den 14. april. 
Den 1. januar gik man over Øresund og den 12. januar var der ved Sprogø så megen is som ingen 
kunne mindes. Den 9. marts gik man over isen til Helsingborg og den 12. marts transporteredes 
dagligt hornkvæg over isen til Råå. Der var en del tordenvejr sidst i april. Meget varmt i april og 
maj. Det var ligeledes varmt fra juli og året ud. Det var ekstremt varmt den 14. august. 
 

Januar 
 
Der foreligger ingen skibsobserva-
tioner. 
 
Meget kold. 
 
1. halvdel af måneden var meget 
kold, især var det ekstremt koldt den 
2. og den 3. Fra den 16. var det 
tøvejr, fra den 22.-24. dog lettere 
frost. 
 
Vinden var i vest den 1., den 2. og 
den 3. i nord. Fra den 4.-16. var 
vinden først i øst derefter i SØ. Den 
17. gik vinden i vest, hvor den holdt 
sig til den 22. Fra den 23.-25. var 
vinden i SØ. Fra den 26.-29. var 
vinden i SV og vest. Den 30. og den 
31. var vinden i nord. 
 
Den 1. kunne man gå over Øresund 
til Sverige.  
 
Ved Sprogø var der den 12. så meget 
is, at ingen kunne mindes noget lig-
nende. 
 
Den 31. var Øresund atter fri for is. 
 
Holevad på Vestfyn oplyser, at året 
begyndte med vinter med frost og 
lidt sne, og at det den 23. slog om til 
tøvejr, der vedvarede måneden ud.  
 
Lufttrykket var højest den 10. og 
lavest den 20. Lufttrykket var højt 
indtil den 11., i resten af måneden 
var lufttrykket gennemgående lavt.  
 
Der var lavtrykspassager den 12.-
13., den 15.-16., fra den 18.-20., fra 
den 24.-27., og den 29. 
 
Temperatur: -2,5 gr. C 

Februar 
 
Der foreligger ingen skibsobserva-
tioner. 
 
Helt usædvanlig kold.  
 
Det var tøvejr frem til den 4. I resten 
af måneden lå gennemsnitstempera-
turen under 0 gr. Fra den 7. var det 
meget koldt. Kulden kulminerede 
den 22. 
 
Holevad på Vestfyn oplyser, at det 
på ny blev frostvejr den 5., og at 
frosten vedvarede måneden ud. Un-
dertiden var det rimfrost. 
 
Det har formentlig været barfrost det 
meste af tiden. 
 
På Øresund meldes der den 7. atter 
om is, og den 10. var Øresund fuld af 
drivis. 
 
Lufttrykket var højest den 15. og la-
vest den 2.  
 
Der var lavtrykspassager den 1.-2., 
den 4., den 19.-20., den 22.-23. og 
den 28. 
 
Temperatur: - 4,2 gr. C 

Marts 
 
Der foreligger ingen skibsobserva-
tioner. 
 
Helt usædvanlig kold. 
 
Den 2. og den 3. var kulden moderat, 
fra den 5.-10. var den ekstrem. 
Derefter holdt den stærke kulde sig, 
indtil det den 19.-20. blev blidere 
frost. Fra den 21.-23. satte på ny 
meget stærk frost ind. Den 24. slog 
vejret om til tø, og i resten af 
måneden var det meget mildt for 
årstiden med stærkt tøvejr. 
 
Vinden var mest vestlig indtil den 3. 
Fra den 5.-13. var vinden i nord. 
Derefter var vinden i SØ. Den 22. 
gik vinden i SV. Derefter holdt den 
sig i vest og syd i resten af måneden. 
 
Holevad på Vestfyn oplyser, at 
vinteren holdt ved til den 22. med 
stærk østenvind og kulde. Ligeledes 
at det var blæsende den 23. med sne 
efterfulgt af tøvejr. Den 28. kunne 
man påbegynde forårspløjningen. 
 
Den 9. var Øresund tilfrosset, og 
mange folk gik til Helsingborg. Den 
21. transporteredes dagligt hornkvæg 
over isen til Råå. 
 
Den 23. faldt der en mængde sne ved 
Helsingør. Den 24. slog det om til tø, 
og den 25. var der åbent vand mel-
lem Kronborg og Helsingborg. 
 
Lufttrykket var højest den 22. og la-
vest den 4.  
 
Der var lavtrykspassager fra den 1.- 
4., den 7.-8., den 23.-24. og den 28. 
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Temperatur: - 3,8 gr. C 
April 
 
Der foreligger kun skibsobervationer 
fra den 12.-30. april. 
 
Meget varm. 
 
I begyndelsen af måneden lå tempe-
raturen omkring det normale. Fra 
den 20. og måneden ud var det usæd-
vanligt varmt for årstiden. 
 
Vinden var skiftende frem til den 11. 
Derefter gik vinden kortvarigt i øst 
med kulde den 12. og den 13. Fra 
den 14.-21. var vinden i SV, derefter 
i SØ og NØ i resten af måneden. 
Den stærkeste vind fra den 12.-30. 
blæste med vindstyrke 5 den 13.-15., 
og den 18.-19. 
 
Der var meget solskinsvejr fra den 
23.-30. 
 
Der faldt regn på Øresund den 13., 
den 17., den 22. og den 23. Den 13. 
var regnen iblandet hagl. 
 
Det tordnede på Øresund den 28.  
Samme dag var det stærk torden og 
lynen på Vestfyn og ved Holbæk. 
Vestfyn havde atter tordenvejr natten 
mellem den 29. og 30. og den 30. om 
formiddagen. 
 
Ligeledes observeredes undertiden 
torden på Vestfyn af og til i 2. halv-
del af måneden. 
 
Holevad på Vestfyn oplyser endvide-
re, at det fra den 11.-13. var koldt og 
regnfuldt, men fra den 15. var det 
smukt vejr i resten af måneden. 
 
Fregatten ”Sct. Thomas” observere-
de frost om eftermiddagen den 12. 
 
Øresund var fuld af drivis den 4. og 
den 5., den 12. og den 14. 
 
Lufttrykket var højest den 27. og 
lavest den 11.  
 
Der var lavtrykspassager den 1.-2., 
den 5., fra den 9.-11., den 13.-14., 
den 17.-18., den 21.-22., den 24., og 
den 28.-29. 

Maj 
 
Meget varm.  
 
Det var sommervejr fra den 2.-9., 
endda meget varmt for årstiden den 
2. Derefter fulgte en kold periode 
frem til den 16. Det var meget koldt 
den 14. Fra den 20. til den 30. var det 
sommervarmt især den 24. 
 
Vinden var i syd fra den 4.-8., der-
efter gik vinden i nord til den 15. Fra 
den 16.-21. var vinden i SV. Fra den 
22.-30. var vinden i nord og NØ. 
Den 31. var vinden i vest. 
 
Den stærkeste vind var den 8., hvor 
det blæste med vindstyrke 6. 
 
Der var mange dage med solskin i 1. 
halvdel af måneden. 
 
Der faldt ingen nedbør på Øresund 
fra den 29. april til den 16. maj. 
 
Det var tordenvejr på Øresund natten 
mellem den 24. og den 25.  
 
Holevad på Vestfyn oplyser, at det 
fra den 1.-12. var stærkt tørvejr og 
solskin. Ligeledes at det fra den 20. 
og måneden ud var behageligt vejr 
med regn og solskin. 
 
 Lufttrykket var højest den 4. og la-
vest den 18.  
 
Der var lavtrykspassager den 9., den 
12.-13., fra den 16.-18., og den 31. 
 
Temperatur: 13,4 gr. C 

Juni  
 
Meget kold. 
  
Vejret var koldt måneden igennem, 
dog var det meget varmt fra den 3.-6. 
og den 26. Det var helt usædvanlig 
koldt fra den 9.-18, især den 12. 
 
Vinden var i NØ fra den 1.- 4., de-
refter i NV indtil den 13. Den 14. og 
den 15. var vinden i SV, derefter gik 
vinden i nord. Den 20. var vinden 
kortvarigt i SV. Fra den 21. og 
måneden ud var vinden i NV, den 
26. dog i SV og den 30. i nord. 
 
Den stærkeste vind var den 7., hvor 
det blæste med vindstyrke 7. 
 
Der var meget solskin fra den 4.- 6. 
  
Fra den 9.-15. var vejret regnfuldt, 
den 9. og 12. faldt en del af nedbøren 
som hagl. 2. halvdel af måneden var 
gennemgående tør, dog faldt der 
stærk regn den 26. 
 
Lufttrykket var højest den 28. og la-
vest den 15.  
 
Der var lavtrykspassa-ger den 1., fra 
den 5.-7., den 9., den 12., den 14.-
15., og den 20.-21. 
 
Temperatur: 12,7 gr. C 
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Temperatur: 8,3 gr. C 
Juli 
 
Meget varm. 
 
Det var køligt fra den 1.- 4. Det var 
varmt fra den 5.-10., meget varmt fra 
den 7.-9. Derefter var temperaturen 
under det normale, indtil det den 23. 
blev meget varmt. Det var solrigt fra 
den 23.-30. 
 
Vinden var i nord den 1. og den 2., 
derefter gik den i NV. Fra den 5.-9. 
var vinden i SV. Fra den 10.-23. var 
vinden i nord, den 18. dog kortvarigt 
i SV. Fra den 24.-26. var vinden i 
NV. I resten af måneden var vinden i 
SV og syd, den 30. dog nordlig. 
 
Den stærkeste vind forekom den 13. 
og den 20., hvor det blæste med 
vindstyrke 6. 
 
Nedbøren var jævnt fordelt frem til 
den 22. Fra den 23. var det tørvejr. 
 
Lufttrykket var højest den 28. og 
lavest den 21.  
 
Der var lavtrykspassager den 3. og 
den 20.-21. 
 
Temperatur: 17,2 gr. C 

August 
 
Meget varm. 
 
Det var meget varmt den 3. Derefter 
fulgte nogle kølige dage. Fra den 8. 
og måneden ud var det gennemgå-
ende varmt, dog undtaget den 23. 
Det var meget varmt fra den 9.-15., 
den 14. var det helt ekstremt varmt. 
Det var atter meget varmt den 17., 
22. og den 29.-31. 
 
Vinden var frem til den 9. mest i NV. 
Den 10. gik vinden kortvarigt i nord, 
derefter i syd fra den 11.-14. Fra den 
15.-20. var vinden i vest. I resten af 
måneden var vinden i øst og NØ. 
 
Der stærkeste vind forekom den 16., 
den 18., den 21. og den 22., hvor det 
blæste med vindstyrke 6. 
 
Frem til den 19. faldt der kun regn 
den 4. og den 5. I resten af måneden 
var regnen jævnt fordelt. 
 
Natten mellem den 22. og den 23. 
var der et stærkt tordenvejr på 
Bornholm. 
 
Lufttrykket var højest den 11. og la-
vest den 21. Lufttrykket var meget 
højt fra den 8.-12.  
 
Der var lavtrykspassager den 4.-5., 
den 21. og den 26. 
 
Temperatur: 17,9 gr. C 

September 
 
Meget varm.  
 
Det var varmt i hele måneden frem 
til den 24., i de sidste dage lå tem-
peraturen omkring det normale. Det 
var især varmt fra den 12.-19. 
 
Vinden var i øst og SØ frem til den 
11. Fra den 12. gik vinden i syd ind-
til den 18.  Fra den 25. og måneden 
ud var vinden i SØ. 
 
Den stærkeste vind var vindstyrke 7 
den 29. 
 
Der var kun enkelte dage med regn 
indtil den 18., således den 1., den 8. 
og den 9. 
 
Lufttrykket var højest den 14. og la-
vest den 8.  
 
Der var lavtrykspassager fra den 5.-
8., den 19.-20., den 22.-23. og fra 
den 28.-30. 
 
Temperatur: 15,9 gr. C 

Oktober 
 
Meget varm.  
 
Det var varmt for årstiden frem til 
den 14., især den 7. og den 8. I 
resten af måneden lå temperaturen 
omkring det normale, dog var det 
meget koldt den 22. og den 23. 
 
Vinden var i SV frem til den 11., 
derefter gik vinden i NV, hvor den 
holdt sig frem til den 24. I de sidste 
dage var vinden i vest. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 16. 
og den 22. 

November 
 
Meget varm.  
 
Det var varmt for årstiden i 1. halv-
del, især den 11. Temperaturen lå i 2. 
halvdel omkring det normale, dog 
var det koldt den 20.-21., og fra den 
28.-30. 
 
Vinden var frem til den 16. vestlig. 
Den 17. var vinden i SSØ, derefter i 
NØ indtil den 20. Fra den 21. og må-
neden ud var vinden i SV. 
 
Det blæste med vindstyrke 8 den 3., 
den 10., den 24. og den 27. 

December 
 
Varm.  
 
Det var forholdsvis mildt frem til 
den 14. Fra den 14.-21. var det vin-
terligt, derpå blev det atter mildt. Fra 
den 28. blev det på ny vinterligt. 
 
Vinden var i de første dage i SV. 
Den 5. gik vinden i SØ, hvor den 
holdt sig indtil den 13. Derefter var 
vinden i øst frem til den 17. Den 18. 
og den 19. var vinden i SØ.  Fra den 
21. til den 26. var vinden i SV. I de 
sidste dage var vinden skiftende, 
indtil den den 31. gik i NNØ. 
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Nedbøren var jævnt fordelt ud over 
måneden. 
 
Det var tordenvejr den 9., og den 8. 
faldt der stærk regn. 
 
Lufttrykket var højest den 17. og den 
25., og lavest den 11. og den 22.  
 
Der var lavtrykspassager den 1., fra 
den 3.-5., fra den 8.-11., den 15., den 
21.-22., den 29. og den 31. 
 
Temperatur: 10,6 gr. C 

Der var mange nedbørsdøgn. Nedbø-
ren faldt som regn, den 21. dog som 
sne, og den 23. først som sne senere 
som regn. 
 
Den 9. var det tordenvejr. 
 
Lufttrykket var højest den 20. og la-
vest den 26.  
 
Der var lavtrykspassager fra den 3.-
5., den 8., den 12., fra den 15.-17., 
fra den 21.-23., og den 25.-26.  
 
Temperatur: 6,4 gr. C 

Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 
den 20. og den 21. 
 
Nedbøren faldt som regn frem til den 
14. Den 15. faldt der sne. Den 21. 
slog det om til tø med først nedbør i 
form af sne, så isslag og slud, og en-
delig regn. Efter nogle dage med 
regnnedbør faldt nedbøren den 29. 
først som slud og sne, senere som 
regn og slud. Den 31. faldt nedbøren 
på ny som sne. 
 
Fregatten ”Sct. Thomas” observere-
de stærk frost den 19. og frost natten 
til den 30. 
 
Den 19. oplystes det fra Helsingør, at 
det havde frosset stærkt i et par dage. 
 
Juleaften: SSV-vind, mildt med grå 
himmel. Intet snelandskab. 
 
Nytårsaften: Svag NNV-vind, sky-
frit, frost og lidt snelandskab, da 
århundredet randt ud. 
 
Temperatur: 2,2 gr. C 

 
 
 


