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Forord 

 

Jeg har oplevet århundredets eller måske det andet årtusindes orkan, der indtraf den 3. december 

1999, og hvis lige ikke er overgået her i det tredje årtusinde. Så her følger en reportage om mit liv 

som vejrforbruger: 

 

Ved 16-tiden befandt jeg mig i Roskilde. Jeg styrtede hen på banegården, lige tids nok til at se 

Ringsted-toget køre ud fra perronen. Dette betød, at jeg ikke kunne nå bus 42 mod Stenlille kl. 

16,42, men først som vanligt den sidste bus kl. 17,42. 

 

Jeg kom med bussen og alt forløb planmæssigt til kl. var ca. 18,20, og vi var midt i den 1 km brede 

Lille Bøgeskov, kun ca. 3 km fra mit hjem. Så var der væltet et træ ud over vejen. Chaufføren 

standsede og kaldte alarmcentralen op og meddelte, at de måtte rykke ud og fjerne træet. Modta-

geren afbrød imidlertid opkaldet. Hvad chaufføren ikke vidste, var, at der lå i hundredevis af vælte-

de træer i Vestsjælland. Men videre mod Stenlille kunne han jo ikke komme. I stedet holdt han og 

ventede på bussen mod Ringsted. Den kom, og chaufførerne blev enige om at bytte bus, os der 

skulle mod Stenlille kunne så gå over i den anden bus. Imidlertid udspandt der sig en 10 minutters 

lang diskussion mellem chaufførerne om, hvorledes de så skulle ændre deres vagtplaner. Jeg over-

vejede at gå hjem, men situationen med at gå gennem den mørke skov, var alligevel så faretruende, 

at jeg blev i bussen. Chaufførerne skiftede så endeligt bus, men i ventetiden havde stormen rigtigt 

fået fat, så jeg valgte at returnere til Ringsted St. Jeg ville så tage toget tilbage til København og 

overnatte hos min mor.  

 

Vi kom uden problemer til Ringsted, men på stationen blev mine retræteplaner skudt i sænk. Statio-

nen var fuld af mennesker, fordi DSB havde valgt at evakuere flere tog ved Borup og bringe passa-

gererne til Ringsted St. Klokken har vel da været godt 19. Passagererne var næsten udelukkende 

unge mennesker, mange i fint festtøj, på vej til julefrokost. Jeg fik tilkæmpet mig en siddeplads og 

sad så ret op og ned til kl. 24. Der var kun et toilet i stilleventesalen, hvor jeg sad fastklinet, og det 

var et betalingstoilet. Efter 1 times tid var der en kvik ung dame, der satte noget i klemme i døren, 

så toilettet mod lettere indkik kunne benyttes gratis af alle. DSB-kiosken havde åbent, men perso-

nalet ville gerne hjem til normal tid ved 21-tiden. De blev imidlertid beordret til fortsat at holde 

åbent. Til sidst begyndte de at forære spise- og drikkevarer væk til de sultne og tørstige passagerer, 

der ikke havde fået aftensmad. 

 

Ved 24- tiden kom beredskabsstyrelsen i nogle ultralette køretøjer og oplyste os om, at vi ville blive 

evakueret over på den anden side af jernbanepadsen til Dagmarskolen, hvor vi ville kunne komme 

til at sove. En overordnet kom og kommanderede, efter at vi først alle havde fået udleveret et tyndt 

gråt tæppe. ”Der vil nu ske evakuering, først vil kvinder med småbørn og gamle mennesker blive 

evakueret”. En enkelt mor med et par børn rejste sig og stillede sig op bag evakueringslederen. ”Der 

sidder en gammel mand derovre”, sagde flere imidlertid højlydt, og så kom jeg med i første evakue-

ringsbølge, selvom jeg den gang kun var 53 år gl., men det var jo gammel for nogen, der kun selv 

var 20 år, og måske så jeg også mere gammel og fortabt ud, som den eneste over 30 år. 

 

Vi blev så fulgt gennem stormen hen på skolen, hvor der lå madrasser i hele gymnastiksalen. Vi fik 

noget suppe, og derefter lagde jeg mig på en madras med mit tæppe. Jeg sov til næste morgen, hvor 

vi fik morgenmad. 
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Jeg tog derefter bussen kl. 8,42 mod Stenlille. Alt gik godt indtil vi var ved Lille Bøgeskov. Jeg 

foreslog chaufføren, jeg var den eneste passager, at køre uden om skoven og over Højbjerg. Da vi 

kom til det skarpe sving i Højbjerg ved en gård, var der væltet et stort træ ud over kørebanen, så 

bussen måtte stoppe. En staldbygning på gården var også væltet. Nu var gode råd dyre, men i det 

samme kom min nabo bagfra, han havde været oppe med sin kone på frisørsalonen i Ringsted og 

skulle nu som vanligt over og drikke lørdagsmorgenkaffe hos mig.  

 

Jeg steg så ind i hans bil, og vi besluttede os for at køre til Slaglille og ad den vej til St. Ebberup. Vi 

nåede uden problemer ad omvejen til min ejendom. Der var gavlen på staldbygningen trykket ind 

og ved at styrte sammen. Da vi kom ind i stuehuset, blev vi mødt af mine katte, der lallede rundt og 

legede med babykattelegetøj, som var de gået i barndom. 

 

Den oprindelige chauffør kaldet Tintin var det ikke lykkedes at vende bussen for at køre mod Sten-

lille, han sad fast på en skovvej, og som træerne væltede omkring ham, krøb han ned under bussen. 

Ud på aftenen blev han undsat. 

 

Der gik flere år inden jeg fik erstatning for den ødelagte gavl. Ifølge syns- og skønsmanden var ta-

get fejlkonstrueret, og det selv om det havde holdt i 130 år. Jeg fik kun det halve beløb i erstatning, 

men som de sagde i forsikringsselskabet, jeg kunne jo bare få udbedret skaden sort. 

 

Men også i januar 2005 blev jeg lidt ramt af den orkan, der var over Småland. En dansk skovejer, 

som jeg var til et møde med i ministeriet, fortalte, at han havde 40 tdr. ld skov oppe mod Kalmar, 

men der var væltet så mange træer, at han nu kunne se durkt igennem skoven. Også vores hus ved 

Bjärnum blev ”ramt” af stormen. På skovnabogrunden ned mod søen var der væltet så mange træer, 

at vi næsten havde fået søkig. 

 

I øvrigt lå der væltede træer og elledninger hang i laser overalt i det sydlige Småland. Havde det 

været 1700-tal havde tidspunktet for at tilbageerobre Skåne været ideelt. Svenskerne ville simpelt-

hen ikke kunne komme skåningerne til undsætning for væltede træer. 

 

 

Markaryd, 5. august 2013 

 

 

 

Kilder: 

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

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

Luxdorphs dagbøger, er følgende kilder anvendt: 

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

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

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

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

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

Selskab, København 1978) 
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Eiler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst, Gentofte, Lyngby og Søllerød Sogne i Fortid og 

Nutid (1938)  

 

Bemærkninger til læsning af bogen: 

Ved læsning af oplysninger fra vagtskibene betyder: 

Stille - vindstyrke 0 

Liden laring (ll) - vindstyrke 1 

Liden laber - vindstyrke 1,5 

Laber - vindstyrke 2 

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

Stiv bramsejlskuling (stiv b) - vindstyrke 3,5 

Merssejlskuling (m)- vindstyrke 4 

Stiv merssejlskuling (stiv m) - vindstyrke 4,5 

Rebet merssejlskuling rm (rm) - vindstyrke 5 

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

Dobbelt rebet merssejlskuling (2rm) - vindstyrke 6 

Tredobbelt rebet merssejlskuling (3rm) - vindstyrke 7 

Undersejlskuling (u) - vindstyrke 8 

Stiv undersejlskuling (stiv u) - vindstyrke 9 

Storm - vindstyrke 10 

Stærk storm - vindstyrke 11 

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

dette skema. 
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Fra Eiler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst (1938) s. 343 
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VEJRET I 1776  

 

 

1776 Temperatur 8,2 gr. C. Varmt år. Helt usædvanlig fastlandsklimaår med forskel mellem kolde-

ste og varmeste måned på hele 27,2 gr. Januar-måned var den koldeste i tidsrummet 1761-2013. 

Streng isvinter. Lang og meget varm sommer. Meget solrigt år. 

 

Januar 

 

Helt ekstrem kold.  

Meget solrig. Østlige og NØ-

vinde. Stærk frost i hele måne-

den. Kulden kulminerede fra 

den 24.-31. 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 

Februar 

 

Varm.  

Meget solfattig. Megen søn-

denvind. Meget koldt fra den 

1.-3., derefter tøvejr. Isbåde-

træk på Storebælt den 2. Den 

3. kom mange folk over fra 

Skåne. Den 7. kunne man end-

nu gå over isen til Helsing-

borg, men den 8. begyndte 

isen at brække op. Den 12. gik 

man stadig til Landscrona. 

Den 19. var der åbent vand 

mellem Helsingør og Helsing-

borg. 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 

Marts 

 

Varm. 

Den 8. megen drivis i Øresund 

og den 10. fortsat drivis i Sto-

rebælt. Den 11. fortsat is ved 

Sjællandskysten. Den 15. dri-

ver isen ud af Øresund. 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 begyn-

delsen af måneden. Nattefrost 

den 30. 

 

Temperatur: 9,7 gr. C 

Juni 

 

Meget varm.  

Den 7. regn efter en tørkepe-

riode. Morbærtræerne sprang 

ud nogle dage før den 7. Især 

varmt fra den 10.-17. Den 24. 

tordenvejr med hagl ved Bo-

gense. Den 26. stærk regn. 
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Temperatur: 17,1 gr. C 

 

Juli 

 

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 Vi-

borg og i Viborg den 24. og 

25., ligeledes sydvest for Nibe.  

Den 25. ligeledes tordenvejr 

ved Nærum. Den 13. og 30. 

stærk regn. 

 

Temperatur: 19,6 gr. C 

August 

 

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 

September 

 

Meget varm.  

Meget solrig. Sommerligt vejr, 

dog koldt med natte- og rim-

frost fra den 18.-21. Tørke fra 

den 9. september til den 7. ok-

tober. Stærk regn den 4. og 5. 

 

Temperatur: 14,7 gr. C 

Oktober 

 

Meget varm.  

Stormende fra den 8.-12. og 

der blæste en kold nordenvind 

fra den 11.-14. Stærk regn den 

10. og 27. 

 

Temperatur: 10,1 gr. C 

November 

 

Normal.  

Mildt vejr, fra den 23. natte-

frost. Stærk regn den 2. og 16. 

 

Temperatur: 4,9 gr. C 

December 

 

Normal.  

Stærk frost fra den 27.-31. 

Fugtigt vejr. Stærk regn den 

20. 

 

Juleaften: Råt og tåget vejr. 

 

Nytårsaften: Stærk frost, blæst 

og sne. 

 

Temperatur: 2,0 gr. C 

 

 

 

Formørkelser i 1776 

 

Udi nærværende aar 1776 skee 6 formørkelser, 4 i Solen og 2 i Månen. Den 1ste Solens formør-

kelse indfalder den 21/1 og bliver at se i de nordøstlige lande af Asien; den 2den den 19/2 og bliver 

at se i de ubekendte lande, som ligge i nærheden af Sydpolen under Africa og America; den 3die 

den 15/7 og bliver at se i den sydlige del af America ved freto magellanico; og den 4de den 14/8 og 

bliver at se i nogle ubekjendte lande i den nordlige del af America, saa at disse 4 formørkelser blive 

hos os og i Europa usynlige. 
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Den 1ste Månens formørkelse indfalder den 4/2 og begynder kl. 1,06 eftermiddag, Månen kommer 

ganske ind i Jordens skygge kl. 2,12, midten af formørkelsen sker kl. 3,05. Månen begynder igen at 

komme ud af Jordens skygge kl. 3,59, og endelig kommer Månen ganske ud af Jordens skygge kl. 

5,04. Da Månen den 4/2 står op hos os omtrent kl. halvgåen 5, så følger heraf, at vi ikke får uden 

enden af formørkelsen at se, når den nemmelig er i sit aftagende. Den 2den Månens formørkelse 

sker den 31/7 og begynder den 30/7 kl. 11,00 om aftenen. Månen kommer ganske ind i Jordens 

skygge kl. 11,59, midten af formørkelsen sker den 31/7 kl. 00,47 om morgenen. Månen begynder 

igen at komme ud af skyggen kl. 01,36, og formørkelsen bliver ganske til ende kl. 02,35 om 

morgenen.   
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1776 

 

 

ÅRET 1776 

 

 

Korsør, 11. januar 1776 

 

Nyborg og Sprogø er tillagte med is, fra Sprogø og hertil og på den østre rende er en del drivis. 

 

Helsingør, 15. januar 1776 

 

Siden den 8. januar er slet ingen skibe, hverken fra Nord- eller Østersøen indkomne i Sundet, men 

det har daglig været ØNØ og NØ-vind med stærk blæst og stærk frost, samt noget sne. I havnen er 

heller ikke indkommet noget fartøj. Formedelst den vedholdende stærke frost er havnen ganske 

tillagt, såvel som Sundet overalt er fuldt med is, lige op til København. Sundet havde allerede været 

tillagt, så man kunne gå til Skåne, dersom stormen ikke havde forhindret det. Ved Kronborg er 

endnu formedelst den stærke strøm åbent vand. 

 

Korsør, 18. januar 1776 

 

Formedelst den vedholdende hårde frost og østlige vind er havnen her og langt uden for tillagt med 

fast is, men omtrent den halve vej hertil fra Sproe er isen endnu ikkun svag, hvad der gør 

transporten til og fra Sproe besværlig. Imellem Fyn og Sproe er overalt en stor mængde is, 

hvorigennem det ey har været muligt hidindtil at arbejde sig over fra Fyn, da vinden tillige stedse 

har været østlig. 

 

Helsingør, 19. januar 1776 

 

Siden den 15. januar har vi daglig haft en meget stærk frost og NNØ-vind uden sne. Stærkt 

indkommende drivis fra Nordsøen (JER, dvs. Kattegat). Isen i Sundet er nu så stærk, at der efter 

beretning gås over samme 2 mile herfra mellem dette og København, men inden for Kronborg er 

endnu åbent vand, mest til Kronborg. 

 

Korsør, 19. januar 1776 

 

Den i dag meget stærke strøm gjorde flere åbninger i den overalt stående is, hvorfor 3 både kom 

trækkende på isen fra Sproe. 

 

Helsingør, 22. januar 1776 

 

Frosten vedholder dagligt meget stærk. Isen er så stærk og fast, at man kan gå på den herfra og til 

København, samt til Skåne, men straks uden for Kronborg er endnu noget åbent vand. 

 

Hamborg, 23. januar 1776 
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På nogle dage har vi haft en temmelig stærk frost. Siden 1740 og 1767 har termometret ikke været 

så højt i kulden. Året begyndte med middelmådig frost. Den 9. var frosten 72 grader med tyk 

sneluft, siden blev det noget mildere, så det den 18. kom på 50 grader; om aftenen blev luften på én 

gang klar, og termometret kom på 55 grader, men den 19. om morgenen med østenvind 73 grader, 

den 20. NØ-vind og 85 grader, og den 21. om morgenen med meget skarp vind 90 grader. Men om 

aftenen fornam man allerede nogen forandring. Luften blev tyk af snefog, og den 22. stod 

termometret igen om morgenen på 78 grader og om aftenen på 68 grader. 

 

Denne frost har ikke været stærkere end frosten i 1740, som var 100 grader og i 1767, da den var 93 

grader. Farten går allerede til Blankenese og den øverste kant af staden til Zollenspikker. 

 

Korsør, 27. januar 1776 

 

Herfra til Halsskov rev er som banet en vej over isen, men ¼ mil længere ude er isen endnu kun 4 

tommer tyk, så at ingen både derpå kan trækkes, ellers er overalt i Bæltet megen is. 

 

Helsingør, 29. januar 1776 

 

Den daglige vedholdende frost og stille vejr gør, at isen overalt er så stærk, at daglig en stor 

mængde slæder kører fra og til Skåne ligesom i 1740, da isen uden for Kronborg, dog ikke var så 

tillagt som nu. 

 

Nederelben, 22. januar 1776 

 

Efter anstillede iagttagelser har frosten i denne egn i de sidste 3 dage været nogle grader stærkere 

end i 1740. Da denne frost forårsager, at man bestandig må hede kakkelovnene i værelserne, så er 

derved på nogle steder opkommet ildebrand. Samme frost og de derved, såvel som ved den faldne 

sne, slemme blevne veje forhaler adskillige posters gang. Vinden er gennemgående i nord og SØ. 

 

Ålborg, 25. januar 1776 

 

Is ved Hirtsholmene. 

 

København, 26. januar 1776 

 

Frosten har i disse dage været temmelig stærk. I besynderlighed i dag, da termometrene på det kgl. 

observatorio har stået 13½ grad under frysepunktet. 

 

Leipzig, 23. januar 1776 

 

Den 20. januar om morgenen havde vi den stærkeste frost, som endnu aldrig er bemærket. 

Thermometret faldt 21 grader under reaumurs ispunkt, hvilket efter det fahrenheitiske udgør 14 

grader under 0. I øvrigt er at bemærke, at denne frost har været 3½ grad stærkere end i 1740 og 1 

grad større end i 1755. Vinden kom fra østen og barometrets højde var 27.7.4. 

 

 

Korsør, 31. januar 1776 
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Overalt i Bæltet er vel is til syne, men da strømmen daglig forflytter den gamle is, blive åbningerne 

vel straks igen tillagt med ny is, som mange steder er så tynd, at den ej kan bære at gå eller trække 

på, hvorved det er besværligt at komme til den sammendrevne faste is, som står ved Sprogøs østre 

rev. Fra Fyn til Sprogø skal isen være temmelig fast, ligesom den og den meste vej på denne side 

Sprogø kan bære, undtagen nogle steder, hvor man går igennem, så at dersom den stærke strøm ikke 

var her, som så ofte gør åbninger, ville isen snart med den hårde frost og stille vejr gøre som en 

landevej til Fyn at køre på med slæde. 

 

København, 2. februar 1776 

 

Den stærke kulde holder endnu ved. Den 31. januar var det 13 ¾ grad under frysepunktet, i går aftes 

kl. 6 var den 11 ¾ grad og i dag morges 10 ¾ grad. 

 

Korsør, 2. februar 1776 

 

Isen er nu de fleste steder i Bæltet, undtagen hvor strømmen gør nogle åbninger, så stærk, at fra Fyn 

hertil kan trækkes med isbåde, når det er klart vejr, hvilke siden 1740 ikke er sket. 

 

Helsingør, 3. februar 1776 

 

I hele forrige uge har det været meget stærk frost, så at en stor mængde mennesker både gående og 

kørende er kommet hertil fra overalt i Skåne, ja endog fra Malmø, som er 7 mil herfra. I går og i dag 

er det begyndt at tø, dog hindrer sådant endnu ikke farten hertil fra Skåne, thi isen er overmåde tyk 

og det er dagligt stille vejr, så den ikke kan brække. 

 

Middelfart, 30. januar 1776 

 

Man kan nu gå og ride på isen fra Middelfart til Kolding, og derfra til Fænø og Holsten, og ligeså 

fra Fredericia til Strib. Men mellem Snoghøj og Middelfart er endnu en lille åbning. I dag kom 3 

skovbetjente fra Haderslev ridende på isen hertil og tog samme vej tilbage. 

 

Langeland, 4. januar (sic!) 1776 

 

Ved de høje vande, som for nogen tid siden indfaldt, er nogle små øer, som ligger SV for Thorsing 

(JER, Tåsinge) for det meste oversvømmede, hvorved en del små kreaturer og en mængde får er 

druknede, hvilke er drevet her til lands. 

 

Korsør, 4. februar 1776 

 

Formedelst indfaldende tøvejr er isen blevet tynd og med nordenstrøm meget løsnet på begge sider 

af Sprogø, så at i Bæltet nu findes drivis. 

 

Korsør, 9. februar 1776 

 

I Bæltet er endnu en mængde drivis, som på grund af forandring af vind og strøm driver frem og 

tilbage. 
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Helsingør, 12. februar 1776 

 

Den 7/2 kunne endnu gås over isen til Helsingborg, men den 8/2 brækkede den med NV-blæst og 

højt vand isen op alt sammen ud for Kronborg, samt en ½ mil uden for Kronborg, og er i disse dage 

med SV-vind uddrevet; men 1 mil herfra til København ligger isen endnu så fast, at man kan gå til 

Landscrone, endskønt det på nogle dage har været stærkt tøvejr. 

 

Korsør, 15. februar 1776 

 

På grund af en mængde drivis især fra Sprogø til Halsskov og stærk værende tåge har den danske 

post måttet ligge på Sprogø. 

 

Helsingør, 16. februar 1776 

 

Uagtet den vedholdende tø med meget stille og tåget vejr, ligger isen endnu 1 mil herfra til 

København ganske fast over til Hven og Landscrone, dog fornemmes ikke, at nu mere gås over 

samme. Blæst af NV og VSV er alene den vind, som med højt vand skal drive isen ud af Sundet og 

give klart vand og sejlbar skibsfart. 

 

Paris, 26. januar 1776 

 

Kulden har hos os på nogle dage været overordentlig heftig. Det fryser dag og nat, og stenbroen på 

vore gader er ved den is, som skjuler samme, bleven så glat, at hverken mennesker eller heste kan 

stå eller gå derpå, så at ingen dyre kareter, eller andre borgerlige vogne er at få, såsom ejerne 

befrygte, at deres heste skal brække benene. Siden 1740 har man ej formærket (sic!) så stærk en 

frost. Om natten til den 21. januar stod endog termometret 1 grad lavere end i 1740, nemlig 11 

grader under frysepunktet. Seine-floden er fuld af is, og dersom frosten vedholder således i nogle 

dage, så er den ganske tillagt. På Thuleriernes bassin ser man mange mennesker løbe på skøjter. 

Kongeparret kører i kane. 

 

Korsør, 17. februar 1776 

 

På grund af vindens og strømmens ustadighed driver isen endnu frem og tilbage mellem Sprogø og 

Halsskov, hvor den ligger fast, og har i nogle dage opbrudt sig. 

 

Helsingør, 19. februar 1776 

 

Vi har dagligt stærkt tøvejr og SØ-vind, og dog ligger isen endnu 1 mil herfra fast over til Skåne, thi 

på grund af stille vejr og lavt vand kan isen ikke lettes fra landet. Herfra byen og over til 

Helsingborg er ganske åbent vand. 

 

Korsør, 20. februar 1776 

 

Ved sydlig kuling den 18/2 løsnede isen syd for Badstuen sig, hvor udover renden blev fuld med 

drivis, hvoraf endnu en temmelig mængde mellem Halsskov og Sprogø. 
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Helsingør, 23. februar 1776 

 

Skønt det dagligt har tøet meget stærkt, har isen dog været så stærk, at man den 20/2 gik og kørte 2 

mile herfra på isen lige over til Hven og Landscrone; men i går med stærk blæst fra VSV og højt 

vand begyndte isen igen at brække op mellem dette og København. I går blev havnen ganske fri for 

is.  

 

Wien, 10. februar 1776 

 

Alle vegne fra får man endnu efterretninger om den derværende strenge frost og megen sne. 

Agerhønsene har forladt mange egne, og harerne har begivet sig til husene og laderne, hvor man har 

kunnet gribe dem med hænderne. Nogle mennesker er fundet frosset ihjel. 

 

Korsør, 26. februar 1776 

 

På grund af stærk søndenvind og strøm er en mængde drivis igen indkommet såvel i Storebælt som 

i havnen. 

 

Helsingør, 1. marts 1776 

 

Nu i 4 dage har Øresund været ganske opfyldt med drivis fra Østersøen, så at ingen både har kunnet 

komme mellem dette og Helsingborg. Med det stille vejr med SØ-vind kan isen ikke få luft og 

komme ud af Sundet. 

 

Korsør, 1. marts 1776 

 

Den bestandige SV-vind, som undertiden er helt sydlig og straks derefter vestlig, da vinden hver 

dag forandrer sig, forårsager, at isen står endnu her for havnen fra Badstuen ud til Halsskov og i alle 

bugter heromkring, hvorved især en mænde drivis driver her ud og ind i havnen, hvorimod der på 

dybet ikke er synderlig is at se til nogen stor hindring. 

 

Helsingør, 4. marts 1776 

 

Den 2/3, da en stor del af isen dagen i forvejen var med stærk udgående strøm og SV-vind uddrevet 

af Sundet, kom det første skib i år fra Nordsøen (JER, det kom fra Århus). 

 

Korsør, 3. marts 1776 

 

I går eftermiddags drev isen med NNV-vind meget bort uden om Badstuen, og i dag er havnen helt 

fri for is.  

 

Helsingør, 8. marts 1776 

 

På nogle dage er en mængde drivis indkommet i Sundet fra Landscrone og Malmøe. På grund af 

lavt vand og med østlig vind kan isen ikke lettes fra landet, men ligger 1 mil herfra endnu mest en ¼ 
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mil fast ud fra landet, hvor fiskerne går og fisker på isen. I 3 dage har vi igen haft stærk frost fra 

ØNØ og NØ-vind, hvorved havnen igen er blevet tillagt med is. 

 

Korsør, 7. marts 1776 

 

Med hård SØ-vind og søndenstrøm er kommet en mængde drivis fra Lolland. 

 

Helsingør, 11. marts 1776 

 

På nogle dage med stærk blæst fra ØSØ er kommet en mænge drivis i Sundet fra Østersøen. På 

grund af meget lavt vand ligger isen endnu ganske fast her under landet, så at fiskere ¼ mil herfra 

kan fiske fra isen. Vi mangler vestenvind for at slå isen løs. 

 

Korsør, 10. marts 1776 

 

Skønt endnu daglig med den ubestandige sydlige vind ses megen drivis. 

 

Helsingør, 15. marts 1776 

 

Vi har nu på 2 dage haft en mængde drivis med SØ-vind og stærk strøm, så at isen nu rent er 

bortdrevet herfra. 

 

Helsingør, 22. april 1776 

 

I forrige uge er 4 mil uden for Kronborg ved Rågeleje et skib forlist i storm om natten. 

 

Helsingør, 29. april 1776 

 

Vi har nu på 2 dage haft en velsignet mild regn, så at alting på marken, Gud være lovet, grønnes 

meget skønt. 

 

Helsingør, 3. maj 1776 

 

I Sundet ligger på grund af kontrær vind fra VSV med stærk regn 64 skibe til Nordsøen (dvs. 

Kattegat, JER). 

 

Helsingør, 6. maj 1776 

 

Ved postens afgang god vind af SØ og klar luft. 

 

Den 5. maj tykt vejr og stærk blæst. 

 

Helsingør, 10. maj 1776 

 

Vi har på nogle dage haft bestandigen regn, så at det overalt på marken grønnes meget, og rugen 

står særdeles skøn. 
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København, 10. maj 1776 

 

I mandags den 6. maj om eftermiddagen ved 3-tiden, da vinden blæste temmelig stærk fra SØ, 

hørtes på Ringsted-egnen et overmåde stærkt tordenskrald, hvorpå fulgte et uvejr med slud og store 

hagl, som lollandske ærter, hvilket varede næsten en ½ time.  

 

Helsingør, 7. juni 1776 

 

Vi har på nogle dage haft stedse SØ og SSØ-vind med stærk udgående strøm og i nat såvel som i 

dag en velsignet stærk regn, hvortil jorden højlig trængte. 

 

København, 7. juni 1776 

 

I disse dage er varmen taget mærkelig til, da den på observatoriet er i en tid af 9 dage stegen fra  

9 1/3 over frysepunktet til 19½ grad. 

 

Helsingør, 17. juni 1776 

 

Den 15. juni SØ-vind. 

 

Den 16. juni vedholdende SØ-vind. 

 

Der klages over ukrudtet polske vikker i rugmarkerne på Falster. 

 

Helsingør, 24. juni 1776 

 

Under den 23. juni: ”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 græsset, hvis lige ikke på 20 år er set.” 

 

I Sundet ligger formedelst contrair vind af VSV 35 skibe til Nordsøen (dvs. Kattegat, JER). 

 

Bogense, 24. juni 1776 

 

Sct. Hans dag havde vi her et frygteligt uvejr med lynild og torden, hagl og regn. Kl. 7 om 

morgenen begyndte det at trække op fra SV, man hørte nogle stærke tordenskrald, det begyndte at 

småregne, men derefter nedfaldt en så stor hagl, som ingen her kan erindre sig; de største var som 

mådelige valnødder, de mindste som sukkerærter, nogle stykker is nedfaldt som en ½ finger lange, 

nogle som brede klumper, der gjorde en forfærdelig alarm på husene og vinduerne, hvor vinden bar 

på. De nedslog kirsebær og blommer af træerne og blade affaldt i mængde; man har årsag at 

befrygte, at rugen derved kan have fået skade, hvor den er truffen. Det haglede ungefær 10 minutter 

over byen, haglstenene blev liggende 1 time efter, inden de tøede op. Skyen trak mod NØ, og man 

hørte stærk torden i samme længe efter. De rejsende heril har næppe en halv fjerding vej herfra hørt 

torden og fornam slet intet hagl. Kornegnen heromkring står overmåde godt. 

 

Helsingør, 8. juli 1776 
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Den 7. juli kontrair vind af NV. 

 

Helsingør, 15. juli 1776 

 

Den 14. juli blæst, skibe er returneret fra Nordsøen (dvs. Kattegat, JER) på grund af modvind. 

 

Helsingør, 18. juli 1776 

 

Den 14. og 15. juli stærk storm ved Kullen. 

 

I går og i dag havde vi her en stærk regn dog med stille vejr, så at sæden derved ikke kunne få 

ringeste skade, så at det tegner til en overflødig rig høst. 

 

Viborg, 29. juli 1776 

 

I mandags den 24. juli og påfølgende nat havde vi her et meget stærkt tordenvejr, der varede i 

omtrent 16 timer. Det begyndte ved middagstid kl. 12½ i egnen ved herregården Tjele, 2 mil herfra, 

hvor det under en stærk regn tordnede så forfærdeligt i 2 timer, at der ikke mærkedes i den tid det 

mindste ophold, indtil allersidst et meget heftigt slag gjorde ende derpå. Det slag traf over et sted, 

der i egnen kaldes Gaxdal, hvor en flok hovfolk af Tjele gods arbejdede på en eng. Disse måtte, da 

engen ved tordenens begyndelse af den stærke regn ganske blev sat under vand, søge ly under nogle 

store bøgetræer der nærved. Men aldrig så snart var de kommet dér, førend en lynildstråle slog ned 

midt iblandt dem, så 2 piger straks faldt ned som døde. Den ene, en pige på 14 år var virkelig død. 

Den anden, en foer og fuldvoxen pige, der havde skjult den mindre under sin ene arm, kom efter ½ 

time igen til live, men havde ingen følelse og kunne ikke røre arme og ben. På den døde var intet 

tegn, uden alene at ansigtet var sort. På den endnu levende var enden af tungen sortagtig, den arm 

den ihjelslagne stod under ganske sort fra skulderen til albuen, og en sammenkrympet og ligesom 

sveden plet på ærmet af hendes uldne trøje. En hest stod 5-6 skridt fra dem, men fik ikke den 

mindste skade. 

 

Natten derpå var dette tordenvejr 2 gange, nemlig kl. 1 og kl. 4, meget heftigt lige over byen. 

Lynilden slog ned i et hus her i gravene, hvor den rev den ene side ud af skorstenspiben, slog en del 

tagsten af huset, kløvede skorstenen igennem på langs og foer derpå ned igennem skorstenen og ind 

under en indmuret kobberkeddel på hvilken den slog et hul, 1 tomme i gennemsnit. Ved hullet var 

intet smeltet, men kanterne sad ind i kedlen ganske ujævne og ombøjede. Derfra fór strålen ind i et 

spisekammer bag skorstenen, hvor der aldeles intet spor sås af nogen skade. En ko stod tæt derved, 

ikke en ¼ alen fra det sted, hvor lynilden fór igennem, samme blev ubeskadiget. Til sidst efter at 

lynilden havde opslaget alle dørene fór den ind i stuen, hvor den afrev et forhen revnet stykke af en 

jernkakkelovn og efterlod sig så forskrækkelig en svovldamp, at folkene var nær kvalte. Samme 

damp blev stående nogle sekunder, og brød derpå ud over et vindue ved loftet, hvor den rev et par 

mursten løse, og ved udfarten efterlod den noget soed paa hjørnet af et i vinduet hængende gardin.  

 

Strax derefter steg det ned over sr. Møller Guldsmeds gaard, ikke langt fra førombemeldte sted. Der 

er lynilden faret langs ned med en på forhuset ud til gaden opbygget kvist, formodentlig har den 

trukket efter en på samme kvist stående høj og spids jernstang. På kvisten er intet spor af lynilden at 

se, uden alene, at en del af de murede tavler på samme er løsnede, og udspækningen fraflaget. Siden 

er strålen faret nedover et vindue, har afrevet et stykke på vindue-skuddet og, da den er gået op 
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igen, gjort et spor langs op ad vindue-posten og løsrevet en lang splint af samme. For resten har 

den, Gud være æret, hverken her eller på førommeldte sted antændt nogen ild eller beskadiget noget 

menneske. 

Her på byens mark blev og en hest truffet af lynilden. Samme blev ikke ihjelslaget og intet brændt 

eller svedet sted er at se på den, men det venstre øje er beskadiget og hesten noget paralytisk på den 

venstre side, så øret på den side hænger nedad, og begge de venstre ben sitre, når den går og står. 

Den er desuden ganske fortunlet og døsig i hovedet. 

 

Helsingør, 9. august 1776 

 

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. 

 

Aalborg, 15. august 1776 

 

Den 24. juli om eftermiddagen kl. imellem 1 og 2 opkom i egnen af herregården Lundbeck i Bilslev 

sogn (JER, må være Bislev sogn ved Nibe) et forfærdeligt uvejr med torden og lynild, hagl og regn, 

som varede til henimod aften. Lynilden ved det tredje tordenskrald, hvis lige næppe er hørt, slog 

ned i tørvehuset ved Lundbæk og antændte samme, der tilligemed en af de derved stående 

lyngstakke opbrændte. Gården selv stod i største fare for at blive afbrændt, men blev dog befriet. 

Haglen beskadigede og nedslog en del af kornet på Giørup, Holmager og Ilsøe marker. Natten derpå 

kl. 1 slog lynilden atter ned og satte et i Longsø liggende hus i lys lue, hvor et par næsten 90 år 

gamle ægtefolk, der næsten hverken kan gå eller stå, nær var blevet brændt inde, om ikke naboerne, 

der ved den skrækkelige torden og grusomme lynild var blevet opvakte, vare komne dem til hjælp. 

 

Helsingør, 19. august 1776 

 

Dersom Gud i denne uge giver os tørt vejr kan al sæden komme tørt og vel i hus. Vi har heromkring 

havt en meget rig og velsignet høst, hvis lige i mange år ikke har været set. Høet er særdeles tørt og 

vel i stor mængde her omkring alt indhøstet. 

 

Helsingør, 26. august 1776 

 

Sæden er overalt heromkring, vel og tørt kommen i hus. I går og i dag har vi haft stærk torden og 

regn. 

 

Skalholt stift på Island, 14. august 1776 

 

Forrige sommer var på de fleste steder god, og end skønt græsvæksten ikke på alle steder var lige 

god, så nyttedes dog foderet vel. Vinteren var næsten overalt god, eller i det ringeste middelmådig, 

thi endskønt nu og da indtraf skarp frost, så varede den dog ikke længe. Megen sne så man ikke 

over 3 gange. Nemlig først ved allehelgeners tid, anden gang ved nytårsindgang og siden ved fire 

ugers tid sidst i februar og først i marts, som var den største og temmelig tung. Foråret var 

middelmådigt og nærværende sommer god med middelmådig græsvækst.   

 

Helsingør, 30. august 1776 

 

Den 26. august SØ-vind, men vinden slog straks om i NV. 
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Aalborg, 29. august 1776 

 

Heromkring har de nu fået deres korn lykkelig 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 især været et overmåde frugtbart år. 

 

Helsingør, 16. september 1776 

 

Den 14. september SSV-vind, men vinden ændrede sig samme dag til VSV. 

 

Helsingør, 20. september 1776 

 

Den 18. september storm af NØ. 

 

Den 20. september ØNØ-vind. 

 

Helsingør, 27. september 1776 

 

Den 24. september god SØ-vind. 

 

Helsingør, 30. september 1776 

 

Den 29. september NV-vind. 

 

Helsingør, 11. oktober 1776 

 

Den 8. og 9. oktober stærk storm af NV. 

 

Helsingør, 14. oktober 1776 

 

Den 12. oktober stærk storm af NV. 

 

Wien, 16. oktober 1776 

 

Hastigt indtrådt frostvejr. 

 

Madrid, 10. oktober 1776 

 

I St. Ildephonse-bjergene er sidst i forrige måned faldet meget sne, og det har tillige været 

usædvanligt koldt. 

 

Helsingør, 25. november 1776 

 

I disse dage vind af ØSØ. 
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Amsterdam, 26. november 1776 

 

Storm den 20.-21. november med højvande i Holland. 

 

Wien, 23. november 1776 

 

Den 20. november blæste her så varm en søndenvind, at det nogle gange stærkt lynede og tordnede, 

hvorved faldt meget stærk regn. Næste morgen så stærk tørrende vind, at man ikke kunne se, at det 

havde regnet. 

 

Helsingør, 16. december 1776 

 

Den 16. december SV-vind. 

 

Helsingør, 30. december 1776 

 

Den 23. december stille og tyk luft. 

 

Den 24. december SV-vind. 

 

Den 27. december nordenvind. 

 

Den 29. december nordenvind og stærk frost. 

 

Den 30. december ØNØ-vind og stærk frost.  
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 vind tryk  

Januar 1776 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

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

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

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

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

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

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 uvis 772,2 Klart vejr og stærk frost. I nat stærk ildebrand hos Rybergs. Alle fra mit kontor 

samt Saxtorf gratulerede. 

  -0,5 

2 ø 767,8 Klart vejr og stærk frost, lidt mere sne   -2,7 

3 nø 766,6 Klart vejr og stærk frost. Spist hos Suhms om aftenen.   -6,1 

4 nø 768,5 Klart vejr og stærk frost   -6,6 

5 ø 757,8 Frost og sne og stærk blæst   -4,3 

6 nø 764,2 Frost og sne og stærk blæst. Dorthe kom ind til byen for at få sin søster begra-

vet. Søsteren var trolovet med en katolsk landsoldat og døde uden at blive for-

løst. 

  -8,6 

7 ø 763,5 Blæst, frost og sne. Mit termometer viste 3½ sub 0.   -6,7 

8 ø 764,2 Frost, sne og stærk blæst. Mit termometer 3 sub 0. Posten kom ved middagstid.   -5,3 

9 ø 759,2 Noget mildere luft med sne. Mit termometer 1½ sub 0.   -5,3 

10 ø 757,2 Blæst og sne, men mildere luft. Mit termometer lige under 0.   -3,7 

11 ø 754,2 Frost med mildere luft. Mit termometer 0.½. Der begynder at ligge is ved stran-

den. 

Korsør: ”drivis i Storebælt” 

  -4,8 
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12 nø 751,0 Stærk frost og sne. Mit termometer 0.3½. Da jeg havde ondt i brystet, holdt jeg 

mig inde og medicinerede. 

  -9,6 

13 nø 754,2 Stærk frost, sne og blæst. Mit termometer 0.4. -10,0 

14 nø 757,4 Solskin, klart vejr og stærk frost. Mit termometer 0.5½. -11,2 

15 nø 756,6 Stærk frost, dog tykkere luft. Mit termometer 0.5½.   -9,0 

16 n 757,2 Stærk frost og tykkere luft. Mit termometer 0.5. Kongen har givet en indføds-

retslov i går. Den skal trykkes på dansk og tysk og publiceres til geburtsdagen. 

Indholdet er, at ingen uden landets indfødte skal have embeder i landet. 

  -7,0 

17 uvis 762,2 Tyk luft, snart omslag til tø med rimtåge. Mit termometer 0.3. Talt med Steman 

om udfærdigelsen af indfødsretsloven. NB. Prins Frederik har gjort sin forsik-

ringsakt, at den skal overholdes, selvom regeringen overgik til ham som eneste 

broder eller den anden linie. 

  -5,8 

18 nø 768,5 Tyk luft med lidt sne. Mit termometer 0.2½. 

Korsør: ”megen is i Storebælt” 

  -7,1 

19 v 767,2 Tyk luft med lidt sne. Mit termometer om morgenen 0.4½, op ad dagen 0.2½. 

Endnu er 3 hamborgske poster udeblevne. Indfødsretten, efter lang tvivl bliver 

som den er, og dateres den 14. januar, som kongen selv har villet, da den dato 

var den første dag, han tiltrådte regeringen. 

Helsingør: ”megen is i Øresund” 

  -8,1 

20 uvis 764,8 Tyk luft med lidt sne. Mit termometer 0.2½. Forordningen om indfødsret blev 

underskrevet. 

  -5,2 

21 sø 756,0 Solskin, frost og blæst. Mit termometer 0.2½. Bornemann og frue besøgte om 

eftermiddagen. Han fortalte, at kronprinsen også skulle forsikre at ville over-

holde indfødsretsloven, når han blev myndig. 

  -8,0 

22 sv 747,2 Solskin, frost og blæst. Mit termometer 0.4 om morgenen, 0.4½ om aftenen. 

Helsingør: ”man går til Skåne”  

  -6,8 

23 s 747,8 Solskin, frost og blæst med mildere luft, fordi det sneede. Mit termometer 0.2.   -4,6 

24 nø 758,5 Klart vejr og stærk frost. Mit termometer 0.4. En pige dræber en karl, som vil 

beligge hende, ved at afskære hans lem. Der holdes vagt omkring staden, en 

mængde soldater deserterer. 

-10,6 

25 uvis 764,2 Iståge og meget stærk frost. Mit termometer 0.6. Hauch sagde, at det kun var 16 

soldater, der var deserteret, hvorimod vi havde fået 10 svenskere (der var deser-

teret over isen). 

-12,7 
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26 nø 768,5 Iståge, frosten tiltager. Mit termometer 0.7¾. Oprør i Skive, hvor almuen slår en 

angivers vindue ind. 

-13,0 

27 ø 772,2 Iståge og meget stærk frost. Mit termometer 0.7. Denne gang har kongen under-

skrevet: Christian Rex. 

Korsør: ”megen is i Storebælt” 

-12,1 

28 n 766,0 Solskin og stærk frost. Mit termometer 0.7. I Helliggejst kirke.   -9,3 

29 uvis 769,8 Tykt og tåget vejr med isslag. Mit termometer 0.4. Om aftenen igen frost. Gjort 

kur overalt om formiddagen undtagen hos den lille prinsesse. 

  -5,3 

30 uvis 774,2 Klart vejr og frost. Mit termometer 0.5½. Fået medaljen over indfødsretten. 

Helsingør: ”mange kører på slæde til Skåne” 

-12,8 

31 uvis 767,8 Klart vejr og meget stærk frost. Mit termometer 0.7¼. Den bagersvend, der kør-

te over isen til Skåne med hestevogn og 10 tdr. hvede, skal være bragt tilbage af 

sin husbond. 

-13,3 

 

Januar 1776 

Temperatur: -7,6 gr. C 

Tryk: 762,2 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Februar 1776 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

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

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

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

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

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

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sv 766,0 Klart vejr, men mindre stærk frost. Mit termometer 0. 6 ¼. Jeg har nu i 14 dage 

fået mere end sædvanligt anstød af min hæmorrhide. 

-10,8 
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2 s 758,5 Klart vejr, men mindre stærk frost. Mit termometer 0. 6 ¼. Holdt mig indendørs 

på grund af min hæmorrhide. 

Korsør: ”isbåde trækkes over Storebælt” 

  -9,1 

3 sø 753,5 Mildt vejr med sne og isslag. Mit termometer 0.4. 

Helsingør: ”mange folk er kommet over fra Skåne” 

-4,7 

4 uvis 747,2 Tø og tåget vejr. Mit termometer 0. ¼. 

Korsør: ”isen begynder at brække op” 

-0,3 

5 s 739,2 Regn og stærk tø. Mit termometer over 0. Medaljer skulle være uddelt i Land-

husholdningsselskabet, men blev udsat, da kronprinsen fik et anstød af forkølel-

se, som dog ikke var af betydning. 

 2,1 

6 sv 734,8 Regn og stærk tø  2,7 

7 sv 733,5 Regn og sne. Saxtorf tilså mig.   1,6 

8 nv 745,4 Fugtigt vejr, om aftenen frost  0,9 

9 uvis 755,4 Solskin og mildt vejr -0,2 

10 s 736,6 Stærkt snefald og regn. Jeg fik et anfald af chiragra.  2,2 

11 s 740,4 Bestandig regn  3,1 

12 sø 749,8 Råt og fugtigt vejr 

Helsingør: ”man går endnu over isen til Landscrona” 

 2,2 

13 uvis 749,8 Nattefrost med mildt vejr. Jeg kørte igen på kancelliet. Fra Altona Mercur under 

lørdag den 2. februar: Warszawa, den 24. januar. Ved sønden og SØ-vind har 

det reaumurske termometer stået under frostpunktet. Den 19/1 morgen 13 gr., 

aften 14½. 20/1 morgen 15½, aften 15. 21/1 morgen 17, aften 13. 22/1 morgen 

15, aften 16. 23/1 morgen 6, aften 4. Fra Altona Mercur under den 5. februar: 

Paris, den 26. januar. Den 21/1 stod termometret på 0.11. 1 grad mindre end i 

1740. Leipzig, den 29. januar: Den 28/1 stod reaumurtermometret på 0.21½, 4 

grader stærkere end i 1740. 

 1,4 

14 s 752,2 Regn og slud  1,8 

15 s 756,6 Fugtigt vejr og tåge 

Korsør: ”megen drivis i Storebælt” 

 3,3 

16 s 756,0 Regnvejr. Spist ved kongens taffel. 

Helsingør: ”man kan ikke længere gå til Sverige” 

 1,8 

17 v 756,0 Fugtigt vejr  1,4 
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Korsør: ”drivis mellem Sprogø og Korsør” 

18 ø 749,8 Hagl, slud og sne. I Helliggejst kirke. Højmesse ved hr. Hansen, aftensang ved 

hr. Møller. 

 0,7 

19 nø 747,8 Fugtigt vejr 

Helsingør: ”der er åbent vand mellem Helsingør og Helsingborg” 

 1,4 

20 s 756,0 Fugtigt vejr 

Korsør: ”drivis i Storebælt” 

 1,6 

21 s 751,0 Nattefrost og fugtigt vejr 

Helsingør: ”Man kører til Skåne” 

 1,8 

22 v 744,2 Nattefrost og fugtigt vejr. Udtærsket 3 tdr. og 6 skæpper rug og 9 tdr. og 4 skæp-

per byg. 

 2,6 

23 s 741,0 Stærkt snefald om morgenen. I Holmens kirke.  1,8 

24 nv 742,8 Fugtigt vejr -0,2 

25 sv 750,4 Klart vejr og frost -0,3 

26 sø 750,4 Klart vejr og frost, siden blæst og regn. I Helliggejst kirke.  1,3 

27 sv 742,2 Regn, blæst og solskin. I Helliggejst kirke. 

Korsør: ”megen drivis i Storebælt” 

 3,1 

28 s 744,2 Regn og kold blæst. I Vor Frue kirke.  3,4 

29 s 746,6 Regn og kold blæst. Spist ved kongens taffel.  3,1 

 

Februar 1776 

Temperatur: 0,7 gr. C 

Tryk: 748,2 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Marts 1776 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

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

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

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

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

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

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 s 746,6 Regn og kold blæst. I Holmens kirke. Madam Lauritzen mister sine 3 døtre af 

småkopper. 

Helsingør: ”Sundet er fyldt med drivis” 

 2,9 

2 v 747,2 Sne, slud og regn 

Korsør: ”fortsat megen is ved Korsør” 

 1,6 

3 s 749,2 Nattefrost med blæst og kolde driveskyer. I Helliggejst kirke.  0,8 

4 ø 751,0 Nattefrost, sne og slud. Niels Brun lagde mine laksegl i orden. Prinsesse Char-

lotte skal være meget syg. 

 0,2 

5 n 761,0 Stærk frost og driveskyer. I Helliggejst kirke. -2,3 

6 ø 759,8 Frost, blæst og blandet luft. I Vor Frue kirke. -3,2 

7 n 757,2 Frost, blæst og blandet luft 

Korsør: ”is i Storebælt” 

-4,7 

8 ø 757,2 Frost, blæst og blandet luft. Mit termometer står næsten ved 0. I Holmens kirke. 

Skomagersvendene i Rasphuset falder til fode og benådes. 

Helsingør: ”is i Helsingør havn” 

-1,7 

9 s 746,0 Frost, blæst og blandet luft, men om aftenen stærkt snefald og slud (JER Lux-

dorph mener formentlig, at snevejret var om aftenen den 8/3). Et ubegrundet 

rygte gik over hele byen om, at jeg var blevet udnævnt til geheimeråd. 

 1,7 

10 ø 747,2 Råt og fugtigt vejr  1,7 

11 sv 759,2 Råt og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”fortsat is ved Sjællandskysten” 

 2,9 

12 v 759,8 Råt og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke.  2,9 

13 nv 760,4 Fugtigt vejr og solskin. I Vor Frue kirke.  4,9 

14 sø 761,0 Fugtigt vejr med solskin og tåge. Refereret i statsrådet. Kongen kørte ikke ud.  3,3 

15 s 759,8 Fugtigt vejr med solskin og tåge, dog noget koldere. I Holmens kirke.  4,6 
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16 nv 762,8 Solskin og forårsvejr. Spist om aftenen hos Horrebows.  4,3 

17 v 769,2 Solskin og driveskyer. I Helliggejst kirke.  5,1 

18 sv 767,8 Solskin og forårsvejr. I Helliggejst kirke.  4,6 

19 sv 761,6 Tyk luft og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke.  6,7 

20 nv 762,2 Solskin og blæst fra nord. I Vor Frue kirke.  2,8 

21 v 772,8 Nattefrost og solskin  2,7 

22 sv 768,5 Blandet luft og kulde. I Holmens kirke. 

Elstrup på Als: ”begyndt at pløje” 

 5,7 

23 sv 763,5 Solskin og forårsvejr  9,3 

24 v 764,2 Solskin og forår, mildt vejr. I Helliggejst kirke.  5,6 

25 n 772,2 Solskin med frost og skarp nordenvind. Anders kom herind fra Nærum for at 

lade de unge heste tilkøre ved Suhms kuske, de gamle blev solgt til manden på 

Blågård for 20 rdr. 

 2,7 

26 n 772,8 Solskin med frost og skarp nordenvind. Spist ved kongens taffel med grev Sche-

el, general Hoben, grev Haxthausen og kammerherre Kaas. 

 3,4 

27 nv 761,6 Kold nordenvind og overtrukket himmel  4,8 

28 nv 756,0 Kold nordenvind og overtrukket himmel. Refereret i statsrådet og spist ved 

kronprinsens taffel. 

 3,3 

29 uvis 762,2 Solskin og kold luft. I Holmens kirke. Været i Videnskabernes Selskab i de nye 

værelser på palæet. Hielmstierne blev valgt til formand. 

 1,8 

30 s 768,5 Blandet luft med kulde  2,6 

31 v 759,8 Mildt vejr, om aftenen blæst og måneskin. I Helliggejst kirke.  6,3 

 

Marts 1776 

Temperatur: 2,8 gr. C 

Tryk: 760,3 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

April 1776 

Vejrligsobservationerne fra den 11.-25. april er fra fregatten ”Kiel”, fortøjet ved 

Kastelspynten fra den 11.-22. april og fra den 23.-25. april på Helsingør rhed. 

temp. 
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Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

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

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

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

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

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

Vindobservationerne fra den 1.-10. og fra den 26.-30. april er fra Holmen, fore-

taget kl. 12, og gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 n 763,5 (K) solskin og blæst. Spadseret på Volden. 

Elstrup på Als: ”sået ærter” 

 5,0 

2 n 767,8 (K) solskin og blæst. Spadseret over Volden til Christianshavn og besøgt fru 

Borre. 

Elsmark på Als: ”sået ærter” 

 3,7 

3 v 769,2 (K) solskin og siden blandet vejr  5,0 

4 ø 757,8 (K) regnvejr. I Helliggejst kirke.  3,0 

5 sø 767,2 (K) solskin og kold blæst. I Helliggejst kirke.  2,0 

6 sv 766,0 (K) solskin og kold blæst med nattefrost. Christian siger op til Sct. Hans dag.  2,8 

7 v 741,6 (K) regn og slud med solskin og stærkt haglvejr. I Helliggejst kirke.  3,0 

8 nv 737,2 (K) solskin og regn. I Helliggejst kirke.  2,3 

9 n 753,5 (K) solskin og regn  3,0 

10 v 763,5 (K) nattefrost, siden solskin og fugtigt vejr  4,6 

11 nnv 758,5 (07) nv 3 rm bygeluft (11) nnv (13) nnv 3 rm blandet luft (17) 1 a 2 rm (20) nv b 

(24) vnv 

(K) regn, solskin og mildt vejr 

 4,8 

12 vnv 750,4 (03) vnv (05) tyk luft med snuskregn (13) vnv u (14) vnv (16) nv (21) 2 a 3 rm 

bygeluft 

(K) regn, solskin og mildt vejr. Om aftenen i societetet. 

 6,1 

13 nnv 747,8 (01) vnv regnbyger (05) 2 rrm bygeluft (09) nv 3 rm (13) nnv 3 rm med haglby-

ger (14) nnv (17) 2 rm bygeluft 

 2,3 
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(K) regn og solskin med koldere blæst  

14 nv 757,8 (01) nv m blandet luft (05) vnv b klar luft (13) nv m blandet luft (16) vnv b (21) 

vsv (23) ssv grå luft 

(K) nattefrost, solskin og kold blæst. Den gamle Drewsen døde i går (ifølge Ny-

strøm var papirsfabrikant Johan Drewsen på Strandmøllen 61 år, da han døde). 

 2,7 

15 sv 753,5 (09) m grå luft (13) sv m (14) vsv 2 a 3 rm blandet luft (18) sv (22) vnv b (24) 

nv 

(K) solskin og overtrukken luft.  I går kom adskillige af de med radesyge be-

fængte folk herned fra Norge (ifølge Nystrøm en smitsom sot, der lignede spe-

dalskhed) 

 6,2 

16 ø 764,2 (03) v (05) nv ll klar luft (09) var (13) ø ll klar luft (18) øsø (21) sø b 

(K) solskin, men køligt vejr. Spadseret på Volden og i Kongens Have. 

 4,3 

17 sø 765,4 (05) m (13) sø m klar luft (17) øsø 

(K) solskin og koldt vejr. Spist ved kongens taffel. 

 7,8 

18 ssø 764,2 (01) sø (06) ssø b (13) ssø b klar luft (17) m (22) stilleagtigt 

(K) solskin og mildt forårsvejr 

11,7 

19 s 762,8 (01) sø ll klar luft (09) s (13) s ll diset luft (16) ssv (18) sv (20) var mest stille 

(K) solskin og mildt forårsvejr, termometret stiger alt mere og mere. Indtaget la-

vement. Min kone lod sig årelade. 

Elstrup på Als: ”sået havre” 

Elsmark på Als: ”sået havre” 

11,7 

20 var 766,6 (02) sø overtrukken luft med regn (04) ø (05) stilleagtigt (13) var mest stille med 

småregn (17) sø b blandet luft (22) ønø b overtrukken luft 

(K) solskin og mild regn med varme 

 8,8 

21 nø 769,2 (05) ønø (08) nø (13) nø b grå luft (17) m (22) nø tyk luft med regn (24) ønø 

(K) overtrukken himmel med vandskyer (JER, dvs. tåge) 

 6,0 

22 ssv 769,2 (05) ø b overtrukken luft (08) stilleagtig (11) sv laber b diset luft (13) ssv laber 

tyk og diset luft (16) sv (18) s ll tåget (21) ssv laber b tåget luft (23) ssv 

(K) overtrukken himmel med vandskyer (JER, dvs. tåge). En ny formular skal 

bruges ved geheimeråders etc. bestallinger i anledning af indfødsretten. 

 7,5 

23 v 768,5 (05) tyk og diset luft (06) ssv (11) sv (13) v laber b blandet og diset luft (17) v 

mest stille (20) var (21) klar luft (24) nv 

10,7 



 29 

(K) overtrukken himmel med vandskyer (JER, dvs. tåge). Ny opstand i Lolland 

af bønderne ved Nysted på grund af brændevinsinkvisitionen. Dette er altså den 

tredje opstand, der har været én i Jylland og én i det Vordingborgske. 

24 nnv 766,0 (01) vnv laber b meget tyk tåge (06) vnv (13) nnv laber b tåget luft (17) stille-

agtigt (21) stille klar luft 

(K) tyk luft, siden solskin og varme. Spadseret på Volden og i Kongens Have. 

10,3 

25 ønø 759,8 (02) s laber b meget tyk tåge (03) ssø (08) s (09) sø klar luft, diset horisont (11) 

stilleagtigt (12) ønø 

(K) solskin med varme og ret angenemt forårsvejr. De oprørske brændevinsbøn-

der fra Jylland kom hertil den 23. april. Dem fra Lolland og Vordingborg skal 

også føres hertil. 

12,6 

26 v 751,0 (N) om morgenen solskin, siden mild og stærk regn. Rejst til Nærum med min 

kone og jomfru Hansen. 

 8,6 

27 n 758,5 (K) regnvejr 

Helsingør: ”regnvejr” 

 6,2 

28 v 765,4 (K) regnskyer og tyk luft. I Helliggejst kirke. Aftensang ved hr. Møller, som ved 

den lejlighed talte om den forargelige opførsel, som skomagerdrengene hver af-

ten udviser med liderlige viser i Klosterstrædet. 

Helsingør: ”regnvejr” 

 8,4 

29 nv 754,8 (K) solskin og regnvejr, det siges at have tordnet og haglet. Den unge Horrebow 

besøgte mig. Han rejser til Sverrig, og jeg noterede i hans stambog. 

 7,0 

30 n 758,5 (K) solskin og kold blæst  6,2 

 

April 1776 

Temperatur: 6,1 gr. C 

Tryk: 760,0 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Maj 1776 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

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

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

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

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

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

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 nø 766,0 (K) solskin og koldt vejr. Spist ved kongens taffel.  5,7 

2 sv 766,0 (K) solskin og koldt vejr. Spist ved kronprinsens taffel.  8,5 

3 v 736,6 (K) regn og blæst om natten, siden solskin. Hielmstierne bliver justitiarius.  6,0 

4 v 742,2 (K) solskin og mildt vejr med regnskyer. Jeg blev færdig med mit latinske digt 

om indfødsretten, Engenes Eugenetes, på 227 vers. 

 7,1 

5 sø 739,8 (K) regn og slud. Straks efter midnat opkom en farlig ildebrand hos brygger 

Kautrup i Vingårdsstræde, som først blev slukket helt i dag. 

Helsingør: ”tykt vejr og stærk blæst” 

 6,5 

6 s 744,8 (K) blæst og blandet luft, dog mildere 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

 8,4 

7 s 751,0 (K) solskin og blandet luft, dog endnu kold luft. Bedt om prinsens tilladelse til at 

bruge brønden på landet i sommer (som jeg har meget behov for) 

Elsmark på Als: ”sået byg” 

 8,7 

8 n 749,8 (K) bestandig og stærk regn  6,6 

9 sv 754,2 (K) solskin med regnbyger. Brev fra prinsen om at jeg må blive på landet, og at 

han synes om mit digt om indfødsretten. 

 9,1 

10 s 762,2 (K) mildt vejr med solskin. Været til herrens bord i Helliggejst kirke. Fru Rhe-

der besøgte mig og tog afsked, de rejser til Ørholm i morgen. 

Helsingør: ”meget regnfuld periode”  

10,9 

11 nø 771,0 (K) mildt vejr med solskin 11,1 

12 s 771,0 (K) stærk og bestandig regn. Christian udlæste Snorre Sturlason.  9,2 

13 uvis  774,2 (K) solskin og regn. Spadseret på Volden og i Kongens Have. 10,9 

14 sv 769,8 (K) tyk luft og vandkoldt. Statsråd fordi det er helligdag på torsdag og kongen 

mønstrer på fredag. 

 9,6 

15 nv 762,2 (K) tyk luft og regn  9,0 



 31 

16 sv 759,8 (K) regnskyer og mildt vejr. I Helliggejst kirke. 11,1 

17 uvis 763,5 (K) solskin og lummervarmt. Spadseret over Langebro. 12,5 

18 uvis 766,6 (K) solskin og lummervarmt. Herskabet rejste til Fredensborg. Guldberg bliver 

stats- og geheimekabinetssekretær med rang af oversekretær. 

12,0 

19 ø 769,2 (K) solskin og regnskyer med mild luft. Spadseret på Volden. 13,9 

20 n 764,2 (K) solskin og varmt med overtrukket himmel. Indtaget medicin. 14,2 

21 nv 764,2 (Fredensborg) solskin og kold blæst. Rejst til Fredensborg, vejen er nu betydelig 

kortere (ifølge Nystrøm som følge af, at anlæggelsen af den nye Kongevejen var 

påbegyndt). Spist om aftenen ved taflet, det begyndte ca. kl. 10½. 

10,2 

22 n 751,6 (K) regnskyer, nordøstenvind og blæst  8,5 

23 nø 754,2 (N) solskin og overtrukket himmel. Flyttet med alle til Nærum for at blive dér 

sommeren over. Fundet alt, gud ske tak, i god stand. 

 7,7 

24 nø 764,2 (N) solskin med kold og stærk nordøstenvind og driveskyer. Spadseret i Dyreha-

ven. 

 7,0 

25 s 764,8 (N) solskin og kold vind, siden et stænk regn. I går fortalte Anders mig først, at 

min chaise var ødelagt, da han i morges skulle hente Thurahs, lod han mine hes-

te gøre sig gal og slå hammelen itu. Jeg lånte derpå Staffelts og lejede Ole Han-

sens heste, som, da jeg kørte ud af Nørreport på vejen hjemad, løb løbsk, så jeg 

måtte leje Niels Olsens. Bernsdorff fortalte onsdag, at hans vindruer var modne. 

 9,5 

26 v 761,6 (N) solskin med regn og haglskyer og fugtig kulde  9,0 

27 v 761,0 (N) solskin med regn og haglskyer og fugtig kulde. Brændevinsforordningen 

blev oplæst fra prædikestolen i Søllerød kirke. Spist til middag og aften hos Bor-

res. 

 8,9 

28 nv 764,2 (N) solskin og blæst, om eftermiddagen sommervejr med mild luft. Frøerne 

kvækker, jeg begyndte at drikke af brønden. Spadseret først overalt i Nærum by 

og siden til Søllerød. Thurah besøgte om morgenen, Bagger om aftenen. 

10,5 

29 uvis 768,5 (N) solskin, driveskyer og varmt. Spadseret med min kone om eftermiddagen til 

Rheders og over Søllerød hjem igen. 

12,4 

30 nø 768,5 (N) solskin og varmt. Rejst med min kone til byen og tilbage igen. Ole kørte og 

de nye heste gik meget fint. 

14,1 

31 sø 768,5 (N) solskin og sydøstlig blæst med regnskyer og kulde 13,4 
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Maj 1776 

Temperatur: 9,7 gr. C 

Tryk: 760,5 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juni 1776 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

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

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

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

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

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

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 767,8 (N) solskin og om aftenen stærk og kold blæst. Fæstet en ny kusk ved navn Jør-

gen, som tilforn har tjent hos admiral Hoppes. 

15,0 

2 ø 772,2 (N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Rheders på Ørholm. 

Spadseret til Brede. 

16,5 

3 sv 772,2 (N) en rigtig sommerdag med solskin, varmt og stille vejr. Spadseret med min 

kone til Aggershvile.  

18,1 

4 ø 767,2 (N) varmt vejr, men kølig blæst. Justitsråd Friis kom om aftenen og lå her om 

natten. I morgen laver han rektorsmaus i den botaniske have og lader sin lille 

datter udklæde og stå i haven som en statue af Flora.( Ifølge Nystrøm var Friis 

Rottbøll, der var medicinsk professor, men nok så betydningsfuld som botaniker 

og meddirektør ved den botaniske have, i det år rektor ved Universitetet). 

18,9 

5 sø 762,2 (N) solskin, vindigt og stærk varme med et stænk regn. Rosa sine spinis blom-

strer. Fået 43 rdr. af Borre for Skyttevænget. Friis red bort herfra om formidda-

gen 

19,6 

6 uvis 756,0 (N) solskin og en velsignet mild regn 19,3 

7 v 752,2 (N) bestandig regn. Thurahs morbærtræer er sprunget ud for nogle dage siden. 12,9 
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8 s 763,5 (N) solskin og varmt. Spist om aftenen hos Borres. 15,0 

9 s 767,2 (N) solskin, blandet luft og nogle steder torden. I Søllerød kirke. Spist hos Bor-

res. 

17,3 

10 s 767,2 (N) solskin og blandet mild luft. Hintzes kanelrose blomstrer. 18,8 

11 uvis 766,0 (N) solskin med varme. Spadseret ad Valdemarsvej omkring (Gl.) Holte. 19,8 

12 s 759,8 (N) solskin, varmt og vindigt. Rheder og frue besøgte om eftermiddagen, og vi  

fulgte dem et stykke af vejen (mod Ørholm). 

19,6 

13 ø 757,2 (N) solskin, varmt og vindigt. Suhm har koldfeber. 20,1 

14 ø 760,4 (N) solskin, varmt og vindigt, lummervarmt. Spadseret med min kone til Sølle-

rød. Staffelts tjenere taber væddeløbet om 6 dukater mod madam Nielsens bro-

der om at ride fra Vibenhus til Lyngby. 

21,0 

15 ø 764,8 (N) solskin, varmt og vindigt. Hintze forlovet med Ole Hansens Maren. Min nye 

kusk Jørgen begyndte tjenesten, og Anders forlod den. Spist om aftenen hos 

Borres. 

Helsingør:”sydøstlig vind” 

19,6 

16 ø 765,4 (N) solskin og varmere. I Søllerød kirke. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

19,4 

17 s 757,2 (N) varmt og et stænk regn, overtrukken himmel 19,0 

18 n 764,8 (Fredensborg) varmt og et stænk regn, overtrukken himmel. Da Aagaard fik et 

anfald af chiragra, rejste jeg til Fredensborg og spiste om aftenen ved kongens 

taffel. 

16,5 

19 v 767,2 (N) solskin, regnskyer og varmt. Refereret i statsrådet. Derpå rejste jeg hjem (til 

Nærum) og spiste til middag og aften hos Borres, der fejrede deres 25 års bryl-

lupsdag med omtrent 50 personer. 

16,8 

20 v 767,8 (N) solskin og kølig luft. Cynosbatus blomstrer. 16,9 

21 v 764,8 (N) solskin med regnskyer. Muremesteren blev færdig med tagene. Min kone 

fandt en centifolierosenknop på toften. Spist om aftenen på Retraite hos Hersleb. 

18,8 

22 sv 756,0 (N) tæt og mild rod-regn, det blev senere torden med regnbyger. Hielmstiernes 

centifolia minima blomstrer. Spist hos Borres om aftenen. Stampe, Aagaard og 

jeg blev fritaget for at betale portpenge. 

16,4 

23 v 756,6 (N) solskin, stærk blæst og regnbyger. I Søllerød kirke. 14,0 
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24 sv 751,6 (N) solskin, blæst og regnbyger med hagl og torden. Slået min eng. General-

krigskommissær Oppen og hans vært stenhugger Grundt spiste til middag hér. 

Herskabet var ved Kirsten Piils kilde. 

14,4 

25 v 746,0 (N) bestandige regnbyger og vandkold luft. Eglanteria blomstrer. Mit vers (om 

indfødsretten) blev sendt til Guldberg i Fredensborg. Suhm kom ud på landet. 

11,6 

26 nv 752,2 (N) om morgenen køligt solskin, siden stærke regnbyger, om aftenen klart vejr. 

Første jordbær fra vor have, rosa gallica carnea i blomst. 

14,1 

27 uvis 758,5 (N) solskin, varmt og blæst, tørvejr. Sendt mit vers omkring. 17,4 

28 nv 760,4 (N) solskin, varmt og blæst, tørvejr. Den store enkelte eddikerose, og den ene 

centifoliarose samt den røde pimpinella blomstrer. 

16,9 

29 v 759,8 (N) mildt vejr med overtrukken himmel hele dagen. Den dobbelte hvide rose og 

den dobbelte gule på muren blomstrer. Rejst med min kone til og fra byen og 

spist til middag hos Voltelens med hr. Saxtorf ved Nicolai kirke. Aagaard be-

troede mig, at mit vers havde behaget grev Thott. Spist om aftenen hos Borres. 

14,8 

30 v 757,2 (N) blæst og overtrukken himmel. Rosa spinosissima blomstrer. Den synes at 

være en art af de store eddikeroser. Er en smuk art ved navn rosa silvestris an-

glica multiplex. Spist til middag hos Suhms med bl.a. Rheder og frue. 

14,0 

 

Juni 1776 

Temperatur: 17,1 gr. C 

Tryk: 761,4 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juli 1776 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

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

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

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

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

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

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 s 757,8 (N) overtrukken himmel og et stænk regn, siden solskin og temmeligt blæsende. 

Alle mine folk kørte til Kirsten Piils kilde. En hvid rose med store blade, som er 

mellem de enkelte og dobbelte, blomstrer på toften. Sluttet min brøndkur med 

den 15. flaske. 

13,6 

2 sv 757,8 (Fredensborg) solskin, blæst og regnbyger. Rejst med min kone til byen og der-

fra om eftermiddagen til Fredensborg. Spist om aftenen ved kongens taffel og 

fik anvist sæde hos prinsessen (ifølge Nystrøm arveprins Frederiks gemalinde). 

Jørgen tiltrådte sin tjeneste, og Christian imod min ordre satte sig til hest og red 

til Nærum. 

13,9 

3 nv 759,8 (K) solskin, blæst og regnbyger. Rejst til byen om aftenen. 13,9 

4 uvis 764,2 (N) solskin og varmt. Rejst med min kone til Nærum. 17,5 

5 uvis 766,0 (N) solskin og stærk varme. Høet blev vendt og sat i 2 stakke. Den hvide enkelte 

rose og mosrosen blomstrer.  

20,5 

6 sø 763,5 (N) solskin og stærk varme. Spist om aftenen hos Borres med Windtmøller. En 

grønlandsfarer kommer et år for tidligt hjem med kun én fisk (dvs. hval) til en 

værdi af 2.000 rdl. Herover holdes der forhør. 

21,4 

7 s 759,8 (N) solskin og varmt med kølig vind. I Søllerød kirke. Centifolierosen og den 

sorte (?) rose (JER, der kan være tale om rosa rubro nigricans flore pleno) be-

gyndte at blomstre stærkt. 

21,3 

8 v 764,8 (N) solskin og varmt med kølig vind. De franske eksemplarer af den dobbelte 

gule rose er sprunget ud. Den sorte (?) rose (JER, der kan være tale om rosa 

rubro nigricans flore pleno) er i blomst. Spadseret på Kong Valdemars vej. 

Trukket vod i begge parker (dvs. fiskedamme ifølge Nystrøm) og fanget ka-

russer. 

21,1 

9 v 764,8 (N) solskin og varmt med kølig vind. Kørt høet ind, 3 stakke i 3 læs, noget af 

græsset havde hestene ædt. Den dobbelte engelske rose blomstrer. Gået med min 

kone til Øverød og besøgte kammerherreinde Suhm, kammerherren var gået til 

Ørholm. 

17,1 

10 nv 764,2 (K) solskin og varmt 17,4 

11 nv 762,8 (N) solskin og varmt 18,5 

12 uvis 764,8 (N) solskin og varmt, langt borte hørtes nogle tordenslag. Den store burgundiske 

rose ved lysthuset blomstrer. Havde mine bøger ude i solen. Lavet katalog sam-

men med Hintze over mine roser. Herskabet rejste til Jægerspris. 

20,6 
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13 ø 761,0 (N) stærke regnbyger om morgenen, siden solskin og varmt. Spist om aftenen 

hos Borres. 

19,4 

14 uvis 751,6 (N) regnvejr, regnbyger og blæst. I Søllerød kirke. Spist til middag og aften hos 

Borres. Konferensråd Hübner er for nogle dage siden styrtet med en hest og 

kommet til skade. 

Helsingør: ”blæst” 

17,5 

15 v 754,2 (N) blæst, driveskyer og solskin. Spist alene på Enrum med bl.a. Borre. Beset 

haven og skoven. 

15,9 

16 s 759,8 (N) solskin og mildt vejr, siden overtrukken himmel. Mange roser blomstrer, 

bl.a. den dobbelte fløjlsrose ved trappen. Forseglet nogle rosenknopper i enden 

med lak.  Hintze viste en gartner von Brocken fra Lübeck rundt i min have. 

20,0 

17 s 757,2 (K) solskin, tyk luft og lummervarmt 21,9 

18 nv 756,6 (N) regnvejr til hen mod aften 

Helsingør: ”stærk regn” 

17,3 

19 sv 762,8 (N) solskin og varmt. Indtaget medicin. 19,0 

20 sø 764,2 (N) solskin og varmt. Spist til aften hos Borres. 20,5 

21 ø 764,8 (N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. 22,6 

22 ø 763,5 (N) solskin og varmt. Mine folk trakteres for min geburtsdag. Købt hø, det er 

godt i år. Spadseret i marken. Gøgen er holdt op med at kukke. 

23,5 

23 ø 764,8 (N) solskin og varmt. Bagger spadserede med om til henimod Søllerød. Det si-

ges, at Halling har fået det hvide bånd. 

24,5 

24 s 767,8 (K) solskin og stærk varme. Rosa burgundica blomstrer. 

Viborg: ”tordenvejr, der varede 16 timer” 

25,1 

25 uvis 766,0 (N) solskin og stærk varme, om aftenen torden, lynild og stille regn 24,3 

26 uvis 767,8 (N) stærk regn om natten, siden tordenskyer, solskin og varmt. Staffelts rejste til 

Giesegård. 

21,1 

27 sv 768,5 (N) solskin, varmt og tordenskyer. Min tjener Jørgen er noget vanskelig og tilli-

ge enfoldig og skødesløs. Spist om aftenen hos Borres. 

22,6 

28 v 764,8 (N) solskin og overtrukken himmel. Spist med min kone og jomfru Hansen hos 

Voltelen i Lyngby. 

22,3 

29 v 766,6 (K) solskin og varmt 18,9 
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30 v 758,5 (Fredensborg) solskin, blæst og stærke regnbyger. Spist ved kongens taffel. Set 

lidt af måneformørkelsen i billardstuen, hvor hoffet gik op. 

17,9 

31 nv 763,5 (K) solskin og varmt med blæst. Beset de to kinesiske lysthuse på Fredensborg. 

Refereret i statsrådet. 

18,0 

 

 

Juli 1776 

Temperatur: 19,6 gr. C 

Tryk: 762,4 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

August 1776 

 

Vejrligsobservationerne fra den 28.-31. august er fra fregatten ”Kiel” på Øre-

sund og fortøjet ved Kastelspynten.. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

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

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

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

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

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

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”, dog er vindobservationerne fra den 28.-

31. august fra fregatten ”Kiel”. 

temp. 

1 nv 771,0 (N) solskin og varmt med blæst. Min kone og jeg rejste med Stampe og frue til 

Gentofte, og deltog i fru Kløckers afholdelse af den gamle (admiral) Hoppes ge-

burtstag i Gentofte, han går nu i sit 87. år. I øvrigt deltog fru Black og jomfru 

Mangor, Pelt og jomfruerne Lindemann, Voltelen, frue og søn, løjtnant Kløcker 

og konferensråd Hoppe. 

20,2 

2 nv 771,0 (N) solskin og varmt med blæst. Spadseret om eftermiddagen til Øverød og be-

søgt Suhms. 4 grønlandsfarere kommer hjem med 14½ fisk (dvs. hval) til en 

værdi af 20.000 rdl. 

21,4 
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3 s 766,6 (N) solskin og varmt med blæst. Spist om aftenen hos Borres. Rheder falder på 

en trappe i byen og slår sig. 

23,8 

4 v 764,2 (N) solskin og stærk varme. I Søllerød kirke. Den 1. august begyndte de at meje 

ved Øverød og den 3. august ved stranden. 

Elsmark på Als: ”høsten varede fra den 6.-17. august. Høstresultat: 60 traver 

rug, 94 traver byg, 43 traver havre, 13 traver blandsæd og 13 læs boghvede” 

23,2 

5 n 764,2 (N) solskin og stærk varme. Spist hos Borres middag og aften. Niels Brun og 

kone samt alle mine folk var i Skyttevænget. 

24,0 

6 sø 764,2 (N) solskin og stærk varme, men med blæst. Begyndt at meje rugen. Bispen, 

bispinden og 2 døtre, Borch og Lange, birkeskriver Terkelsen og (præst) Halling 

fra Ballerup spiste hos os. Vi beså Borres have. Grev Bernsdorff, grevinden og i 

alt 12 eller 13 af familien og folkene blev syge af en irret skildpadde, som havde 

stået natten over i en kobberkaserolle. 

23,3 

7 sø 760,4 (K) solskin, hede og blæst, om aftenen torden, lynild og regn. Rejst til byen med 

Niels Brun og kæreste. 

22,7 

8 v 764,8 (N) regn og køligere luft, om aftenen tørvejr. Spist middag på Blegdammen hos 

(professor) Stampe. 

19,5 

9 uvis 764,8 (N) om formiddagen regn og overtrukken himmel, om eftermiddagen solskin og 

varmere. Spadseret om eftermiddagen til Øverød, hvor vi ikke fandt nogen 

hjemme, men før vi kom hjem igen, havde Suhms været hér for at besøge os. 

20,5 

10 sø 762,2 (N) solskin og varmt. Opbundet rugen og fået 12½ traver. Spist om aftenen hos 

Borres. 

21,5 

11 sv 764,8 (N) solskin, varmt og vindigt med tordenskyer. I Søllerød kirke. Vi spadserede 

gennem Dyrehaven til Aggershvile og besøgte Hemmer og var oppe ved hans 

lysthus. 

21,8 

12 sø 764,2 (K) solskin og varmt med stærkere blæst og regnbyger. Mejet byggen. Hintze 

viste mig den enkelte kanelrose, som han har hos sig. 

20,9 

13 sv 755,4 (Fredensborg) solskin og varmt med blæst og regnbyger. Rugen blev kørt ind. 

Rejst til Fredensborg. Om aftenen til taffels og sad hos prinsessen. 

19,9 

14 v 755,4 (K) blæst og regnbyger, stærkt nordlys om aftenen. Guldberg viste os (på Fre-

densborg) Jægersprises antikviteter. Spist ved kongens taffel med Bernsdorff, 

Hauch og Stemann. Nogle rejsende franskmænd fik audiens, deriblandt en af 

kong Jakobs efterkommere, som kan forvente at få en tønde guld om året. Hav-

ren mejet. 

17,4 

15 v 761.6 (N) solskin, blæst og driveskyer. Rosa damascena blomstrer. 18,9 
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Elstrup på Als: ”høsten færdig” 

16 sø 757,2 (N) tyk luft og om eftermiddagen stærke regnbyger. Der er opbundet 4½ traver 

byg og 28 neg havre. Slået engen for 2. gang. Thomas Bartholin kommer i mit 

kontor i stedet for Cederfeldt (som var blevet vicelandsdommer på Fyn). 

19,8 

17 sv 754,8 (N) solskin, regnbyger og regnbue. Spist om aftenen hos Borres. 16,5 

18 sv 757,2 (N) solskin, driveskyer, kold blæst og regnbyger. I Søllerød kirke. 16,3 

19 sv 759,2 (N) solskin, driveskyer, kold blæst og regnbyger. Rheders kom ud (på landet) 

igen. 

17,8 

20 nv 754,8 (N) om eftermiddagen solskin og varmt. Kørt byggen ind. 18,0 

21 nv 758,5 (K) solskin og regn. Tre gønlandsfarere kommer hjem med 9 fiske (sic!) (dvs. 

hvaler). 

17,3 

22 nv 759,8 (N) solskin og regn 16,3 

23 v 762,2 (N) overtrukken himmel. Spist til middag i Øverød hos Suhms med Rheder og 

frue, Friis Rottbøll, Schiønning og frue, hr. Blicher, kæreste og frk. Mickelsen. 

16,2 

24 v 760,4 (N) solskin og et stænk regn. Sat efterslættet i 6 stakke. Den skønne fru Ager-

schou dør elendig. 

16,0 

25 v 756,0 (N) solskin, driveskyer og sydvestenstorm, om natten torden, lynild og stærk 

regn. I Søllerød kirke. Adskillige skal i forrige uge være forulykkede og strandet 

på Anholt. 

12,8 

26 uvis 760,4 (K) regnbyger og hagl, siden klart vejr 

Helsingør: ”stærk torden og regn” 

12,8 

27 n 764,2 (Fredensborg) solskin og blandet luft. Rejst til Fredensborg med Treschow og på 

vejen læst ”Pottemageren” et syngestykke, der ikke er et potteskår værd. Spist 

om aftenen til taffels og sad hos prinsessen. 

13,8 

28 nnv 763,5 (13) nnv b klar luft (18) sv blandet luft (22) var grå luft 

(K) solskin og varmt. Refereret i statsrådet. 

Elstrup på Als: ”kørt det sidste korn ind” 

15,2 

29 ø 759,2 (01) nnø m ustadig kuling (04) nv bygeluft med regnbyger (06) nnv (09) nø m 

(13) ø rm blandet luft (17) øsø m (21) klar luft  

(N) solskin og regnskyer. Min efterslæt af hø blev kørt ind i går, i alt 4 læs. 

14,0 

30 øsø 758,5 (03) rm (04) sø (09) øsø m (13) øsø rm klar luft (17) sø rm overtrukken luft (19) 

øsø (23) blandet luft 

15,3 
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(N) solskin, blæst og driveskyer. Rheder, Schiønning og fruer, Hielmstierne, 

frue og frk. Finckenhagen, Suhm, frue, søn og Pohl spiste hér til middag. 

31 ssø 757,2 (05) øsø (07) klar luft (12) sø tyk luft (13) ssø b tyk luft med regn (17) sø blan-

det luft (22) øsø 

(N) solskin, blæst og driveskyer med et stænk regn. Suhm fortalte mig i går, at 

de på Kongens bibliotek har fundet 2 afskrifter af Wilhelmi abbatis epistler. 

Spist om aftenen hos Borres.  

16,3 

 

 

 

August 1776 

Temperatur: 18,5 gr. C 

Tryk: 761,2 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

September 1776 

Vejrligsobservationerne fra den 1.-5. september er fra fregatten ”Kiel” ved Ka-

stelspynten og under indvarpning i flåden. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

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

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

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

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

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

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”, dog er observationerne fra den 1.-5. sep-

tember fra fregatten ”Kiel”. 

temp. 

1 sø 757,2 (01) sø b overtrukken luft (05) ssø laber (10) sø laber b (13) sø b overtrukken 

luft (20) øsø 

(N) solskin og driveskyer. (Tjenestepigen) Dorthe, som gik op til degnen for at 

blive åreladt, fik den nye sygdom og blev liggende dér til aften. I Søllerød kirke. 

Spist om aftenen hos Borres. 

17,3 
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2 øsø 754,2 (01) øsø (06) blandet luft (13) øsø m overtrukken luft med regn (15) øsø 

(N) solskin og driveskyer, om eftermiddagen regn 

16,7 

3 øsø 749,8 (04) sø laber tyk luft og tåge (06) ø (09) klar luft (11) blandet luft (13) øsø b klar 

luft (14) s (15) ssø (18) s laber b klar luft (20) ssv (22) sv 

(N) solskin og varmt  

17,2 

4 n 743,5 (01) vsv (04) v (06) vsv laber regnbyger (09) v (11) n (13) n laber b blandet luft 

(15) ø (16) var og stille (19) nv laber b bygeluft 

(N) tyk luft og stærke regnbyger. Kørt til Øverød og derfra fulgtes jeg med 

Suhm til Fredensborg og tilbage til Øverød og derfra hjem. Så fyrværkeriet på 

vejen. Spiste ved marskalkstaffelet. Fik medaljen, grev Thott fortalte, at (enke) 

dronningen blev meget rørt, da han overrakte mig den.  

15,9 

5 vnv 747,8 (01) vnv (07) m bygeluft (11) rm (13) vnv b blandet luft (16) v (19) sv ll klar 

luft (20) ssv (23) ssv 

(N) tyk luft og stærke regnbyger, siden solskin og varmt 

16,2 

6 v 754,8 (02) v (03) v b klar luft 

(N) solskin, mildt vejr og et stænk regn, nordlys. Kørt ærterne ind og gået en 

lang tur rundt på Søllerød mark.  

14,4 

7 n 761,0 (N) solskin og mildt vejr med regnbyger i Nærum og om aftenen kulde. Rejst til 

og fra byen og besøgt den gamle Hoppe i Gentofte, han synes at komme sig. 

Spist om aftenen hos Borres med bl.a. Windtmøller. 

14,2 

8 ø 761,6 (N) solskin, blæst og driveskyer med regn. I Søllerød kirke. 14,7 

9 ø 766,6 (K) blæst, solskin og mildt vejr. Fru Bagger og jomfruerne Borre og Hyllested 

gik til fods ind til byen og kørte hjem igen om aftenen. 

14,5 

10 uvis 769,2 (Fredensborg) blæst, solskin og mildt vejr. Spist om aftenen ved kongens taffel.  14,2 

11 sv 766,0 (K) solskin og mildt vejr. Spist ved kronprinsens taffel med Bernsdorff, jæger-

mester Rantzau og kammerjunker Buchwald. 

16,3 

12 v 764,2 (N) solskin og mildt vejr. Justitsråd Bagger bliver syg, men kommer sig igen. 16,4 

13 v 764,2 (N) solskin og mildt vejr. Spadseret med min kone og jomfru Hansen til Ør-

holm. På vejen derfra til Søllerød mødte vi Rheders og Suhms og gik med dem 

tilbage, og siden hjem. De fortalte, at etatsråd Horrebow skal være død.  

17,5 

14 sv 760,4 (N) solskin og mildt vejr. Horrebow lever. Bagger har det kun nogenlunde. Spist 

om aftenen hos Borres. 

18,8 
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15 v 761,0 (N) solskin og mildt vejr. I Søllerød kirke. Til Zinns geburtsdag i Lyngby med 

fyrværkeri og dans, hvor jomfruerne Borre, begge Hyllesteder og Wøldike vare. 

15,8 

16 v 759,2 (N) solskin og mildt vejr 15,4 

17 v 761,0 (N) solskin og mildt vejr. Jeg besøgte Bagger om eftermiddagen, han er i god 

bedring. 

14,5 

18 nø 755,4 (K) bestandig regn, men siden nattefrost 

Helsingør: ”nordøstenstorm” 

10,5 

19 n 766,6 (N) solskin og blæst, stærk rimfrost om natten. Etatsråd Christian Horrebow dø-

de kl. 2. 

 8,4 

20 n 772,2 (N) solskin og stille vejr, rimfrost. Falckenskiold kommer ud fra Munkholm.  8,4 

21 v 771,0 (N) solskin og stille vejr. Spist om aftenen hos Borres. 10,3 

22 v 769,8 (N) solskin og mildt vejr, da vinden er gået fra nordøst til vest. I Søllerød kirke. 

Dorthe gik til gudsbord og bad min kone om forladelse, samt om at hun måtte 

blive. Spist til middag hos Borres. Hintzes bryllup med Maren Ole Hansens. Om 

aftenen blev der spist kold mad, vi var 25. Om aftenen blev der danset hos Bor-

res med flere, som kom til. 

12,7 

23 uvis 768,5 (K) solskin, regnskyer og mildt vejr. Hintze kom og takkede. Rejst med min ko-

ne til byen. Staks efter at vi kom, var der ildløs i skorstenen i hjørnehuset hos 

parykmageren på hjørnet af Naboløs, i den anledning kom hr. Hansen og datter 

samt mange andre og så til os. Ved guds forsyn havde det ingen fare. 

12,9 

24 sø 767,8 (Fredensborg) solskin, regnskyer og mildt vejr. Rejst til Fredensborg. Spist om 

aftenen ved kongens taffel. 

13,9 

25 s 761,6 (K) solskin og mildt vejr 15,2 

26 ø 756,0 (N) solskin og mildt vejr. Rejst med min kone til Nærum og været på vejen inde 

for at se til den gamle Hoppe i Gientofte, han er meget slet. 

16,5 

27 nø 751,6 (N) særdeles mildt og varmt vejr med solskin. Plukket adelantade (?) æblerne. 

Spist på toften og siden gået med min kone til Øverød og besøgt Suhms. 

16,7 

28 sø 756,0 (N) særdeles mildt og varmt vejr med solskin 17,9 

29 nv 757,2 (N) regn og solskin med blæst og noget koldere luft. I Søllerød kirke. 14,2 

30 nv 764,8 (N) solskin og kold nordenvind. Rosa damascena stadig i stærk blomstring. 12,7 

 

September 1776 

Temperatur: 14,7 gr. C 

Tryk: 760,7 mm Hg 
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 vind tryk  

Oktober 1776 

Vejrligsobservationerne fra den 7.-21. oktober er fra orlogsskibet ”Slesvig” for-

tøjet ved Kastelspynten. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

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

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

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

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

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

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”, observationerne fra den 7.-20. oktober er 

dog fra orlogsskibet ”Slesvig”. 

temp. 

1 uvis 770,4 (N) solskin og rimfrost om natten. Spadseret om eftermiddagen i Frydenlund 

skov med min kone, fru Bagger, jomfru Borre, begge jomfruerne Hyllested og 

frøken Staffelt. 

Elstrup på Als: ”pløjet” 

13,5 

2 sø 772,2 (K) solskin, varmt og lidt rimfrost 13,9 

3 s 771,6 (K) solskin og mildt vejr 13,0 

4 s 765,4 (K) solskin og mildt vejr 

Elsmark på Als: ”sået rug” 

13,5 

5 s 759,8 (N) solskin og mildt vejr med regnskyer. Spist hos Borres om aftenen. 14,1 

6 sø 756,6 (N) vandkoldt og regnskyer. I Søllerød kirke. 2 brudepar, 2 børn til dåben og en 

kirkegangskone. Rheders besøgte os, og vi fulgte dem over til Borres, hvor vi 

spiste om aftenen. Det ene bryllup blev holdt i smedens hus, hvor Borres ung-

dom var og dansede. 

14,9 

7 vnv 754,2 (07) s laber b blandet luft (10) vsv b tyk luft med regn (13) vnv b blandet luft 

(17) nnv (19) ll (23) vnv b blandet luft 

12,4 
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(K) solskin og regn. Opgravet kartoflerne, 3 kurvefulde. Spist til middag hos hr. 

Hansens på deres 25 års bryllupsdag. 

8 vnv 754,2 (02) v m grå luft (05) vsv 2 a 3 rm tyk luft og regn (13) vnv m bygeluft (17) b 

(21) vnv b tyk luft og snuskregn 

(Fredensborg) regn, blæst og solskin. Rejst til Fredensborg. Spist ved kongens 

taffel. 

Helsingør: ”nordvestenstorm” 

12,4 

9 vnv 751,6 (01) vnv (04) nv rm bygeluft (09) 2 a 3 rm (10) u hagl (13) vnv u haglbyger (16) 

nv (19) nnv 3 rm (22) nnv 2 rm bygeluft 

(K) regnbyger og hul blæst fra nordvest 

Helsingør: ”stærk nordvestenstorm” 

 9,1 

10 nv 754,2 (04) nnv u tyk luft (08) n m stærk regn (11) blandet luft (13) nv 1 a 2 rm blandet 

luft (20) nnv m (23) vnv b blandet luft 

(K) solskin og regnbyger 

Elsmark på Als: ”den 10. oktober væltede Hakkenberg mølle med vinger og 

mølleakselen blev ødelagt” 

 9,8 

11 n 756,0 (01) nnv m blandet luft (04) nv (08) n rm (10) 3 rm (11) u (12) blandet luft (13) 

n u stormbygeluft (14) nø (21) nø u og storm 

(K) solskin med stærk og kold blæst. Rejst med Hielmstierne og Suhm til Fre-

densborg. Spist ved marskalktaflet. Gjort kur overalt. Om aftenen, da vi kørte 

forbi, var der fyrværkeri på Tuborg, kom hjem kl. 23. 

 7,6 

12 n 761,6 (06) 2 rm (09) 3 rm bygeluft (10) nnø (13) n 3 rm blandet luft (15) bygeluft (19) 

nv 2 rm (21) nv 3 rm bygeluft 

(N) solskin med stærk og kold blæst. Min ene ko har fået en kviekalv. Rejst med 

min kone til Nærum for at spise dér til middag. 

Helsingør: ”nordvestenstorm” 

 7,5 

13 nnø 761,6 (03) nnv 2 a 3 rm bygeluft (10) nnø 3 rm (13) nnø 3 rm blandet luft (17) nnø 1 a 

2 rm (19) nnø rm blandet luft (21) nø m 

(N) solskin med skarp og kold blæst. I Søllerød kirke. Vi avlede 1 tønde kartof-

ler. 

 6,1 

14 ø 769,8 (01) ønø b klar luft (09) ønø ll blandet luft (13) ø ll blandet luft (16) sø (17) s 

(22) ssv laber b blandet luft 

 6,5 
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(N) om natten så stærk frost, at der var is på gadekæret (i Nærum), solskin og 

kold blæst. Afplukket alle de få æbler. Borre, frue, jomfru Birgitte, begge jom-

fruer Hyllested og jomfru Wöldike spiste her middag og aften. Fru Thurah be-

søgte. 

15 vsv 766,6 (02) sv laber b overtrukken luft (07) vsv laber b (10) snuskregn (13) vsv b over-

trukken luft og snuskregn (15) v (20) vnv 

(N) overtrukken himmel og så mildt vejr, at det var varmere ude end inde. Rosa 

damascena blomstrer stadig. Borres rejste ind (til byen) med alle. 

11,0 

16 sv 768,5 (01) nv ll tyk luft (07) snuskregn (10) sv (13) sv ll tyk og overtrukken luft (16) 

ssv (21) s b klar luft 

(K) solskin og mildt vejr 

11,6 

17 sø 767,2 (02) ssø (08) sø (13) sø b blandet luft (20) ll (24) sv ll overtrukken luft 

(N) solskin og mildt vejr, men dog koldere vind 

11,0 

18 nnv 767,8 (03) ssv b (06) vsv tyk diset luft (10) nv m (13) nnv rm blandet luft (18) nnv b 

(22) nv b diset luft 

(N) solskin og mildt vejr. Treschow spister hér til middag. 

11,6 

19 s 771,0 (03) n (04) ll tyk luft med tåge (08) s (13) s laber b tåget (14) sø blandet luft (15) 

ssø (17) ssø b tyk luft med regn 

(K) om morgenen stærk og kold tåge, som varede langt op af dagen. Lagt i kak-

kelovnen. Udlæst Augustinus De Civitate Dei, gennemlæsningen var ikke let. 

 9,8 

20 ssø 768,5 (01) 2 rm overtrukken luft (08) blandet luft (13) ssø stiv m klar luft (16) diset 

luft (21) ssø m blandet luft 

(K) regn om natten, solskin og mildt vejr. I Helliggejst kirke. Kabinetsordre i 

går om, at Bugge søger den astronomiske profession (efter Chr. Horrebow), og 

at kancelliet skal føre tilsyn med, at den ikke forfalder, og at (Peder) Horrebow 

skal gøre regnskab for det avertissement i aviserne om, at han tiltræder samme 

(stilling) og vil holde forelæsninger. (Ifølge Nystrøm gik Peder Horrebow ud 

fra, at det astronomiske professorat efter hans bestalling af 7. januar 1773 tilfaldt 

ham efter broderens død. Hans avertissement findes i Adresseavisen 1776, nr. 

168). Den gamle Hoppe blev ført fra Gentofte herind til byen. 

11,6 

21 sø 766,6 (01) ssø b bygeluft (05) sv grå luft (08) s (09) s b småregn 

(K) mildt vejr med regn. Min kone, jomfru Hansen, Bartholin og alle mine hus-

folk kom ind fra Nærum. 

12,6 

22 sø 769,2 (K) mildt vejr med regn. Herskabet kom hjem. 12,4 



 46 

23 sø 771,0 (K) regnvejr. Den unge Horrebow hjemkommen fra sin rejse besøgte os. 11,0 

24 ø 771,6 (K) regnvejr  9,0 

25 ø 772,2 (K) solskin, rå luft og kulde. Gjort kur overalt.  7,5 

26 ø 766,6 (K) solskin og klar luft. Hoppe dør ved middagstid.  7,0 

27 ø 761,6 (K) regnskyer og råt vejr, siden stærk regn. I Helliggejst kirke.  8,1 

28 n 756,0 (K) stærk regn om natten, fugtigt vejr hele dagen. Ved middagstid opkom der 

ildløs i brygger Skibsteds gård, og baggården nedbrændte. Læst Suhms blandede 

tanker. Dristige. 

 7,3 

29 n 764,2 (K) solskin og blandet luft  5,5 

30 n 764,8 (K) solskin med blandet luft  5,6 

31 nø 763,5 (K) solskin med blandet luft. Spist hos kronprinsen.  6,8 

 

Oktober 1776 

Temperatur: 10,1 gr. C 

Tryk: 764,4 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

November 1776 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

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

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

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

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

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

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nø 766,0 Solskin med blandet luft. Om aftenen i societetet, hvor Schanckes kort over Lol-

land og Falster blev forevist. 

Elstrup på Als: ”køerne tages ind” 

 5,9 
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2 sø 763,5 Solskin med blandet luft, stærk regn om eftermiddagen  6,3 

3 sv 768,5 Solskin og frost. Rheder og frue samt fru Hielmstierne besøgte. Gjort kur med 

min kone hos Thotts. 

 4,8 

4 sv 761,0 Tyk luft  8,0 

5 v 764,2 Mildt vejr med solskin  9,8 

6 v 769,2 Mildt vejr med solskin. Der har været en orkan i Vestindien, hvorved St. Chri-

stopher er ødelagt. På St. Croix har den ikke gjort nogen særlig skade, men der-

ved har de fået en regn, som de trængte hårdt til.  

 7,8 

7 sv 767,2 Mildt vejr med solskin  9,1 

8 v 767,2 Mildt vejr med solskin. Spist ved kongens taffel, efter først at have gjort kur hos 

prinsesse Frederikke, prins Frederik og kongen. 

 5,9 

9 sv 769,2 Mildt vejr med regn. Fulgt Hoppes jordefærd. Min kone sidder i sørgestuen i 

dag og i morgen. 

 7,6 

10 sø 769,2 Tyk luft og fugtigt vejr. Kammerherre Hornemann besøgte og opførte sig ufor-

skammet. 

 6,5 

11 sø 767,2 Tyk luft og fugtigt vejr med blæst. Professor Hee fik en rørelse natten mellem 

fredag og lørdag (dvs. natten mellem den 8-9/11, JER). 

 5,0 

12 s 765,4 Tyk luft og fugtigt vejr med blæst  4,8 

13 s 767,2 Tyk luft og fugtigt vejr  7,0 

14 s 766,0 Tyk luft og fugtigt vejr, regn om natten  8,0 

15 v 761,0 Tyk luft og fugtigt vejr med solskin. I societetet blev kortet over Lolland og Fal-

ster forevist. 

 6,9 

16 s 748,5 Stærk regn om natten og dagen igennem. Bugge gav mig en smuk afhandling 

om Rundetårns meridian. Spist til middag hos Hielmstierne med bl.a. Stampe, 

Carstens, Suhm, Guldberg, Jacobi, Sevel, Holm, Augustin, Rotbøll, Kratzen-

stein, Gerner, Brünnike, Bugge, Abildgaard og Schiønning. 

 8,3 

17 sv 744,6 Om morgenen klart, siden regn  6,4 

18 v 751,6 Regnskyer og klart vejr  6,5 

19 v 745,4 Regnskyer og klart vejr. Professor Saxtorf og dr. Roggert besøgte mig. De for-

rådnelsesfebere, som grasserer, skal være kommet fra Skåne og når ikke til Kon-

gens Nye Torv. 

 4,3 

20 v 750,4 Solskin og regn  4,3 
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21 nv 750,4 Solskin og regn  3,0 

22 nv 746,0 Først tåget, siden solskin. Læst Schumachers beretning om czar Peter d. Tredies 

afsættelse og død. 

 2,9 

23 uvis 749,8 Først tåget, siden solskin med nattefrost  1,3 

24 nø 741,0 Regnskyer med solskin, men stærk nattefrost  1,8 

25 n 762,2 Mild frost 

Elstrup på Als: ” efter den 23. november kom der nogen frost” 

 0,0 

26 nø 776,0 Klart vejr med stærkere frost -1,9 

27 nø 765,4 Frost og blandet luft  0,5 

28 ø 765,4 Frost og stærk storm hele dagen  1,8 

29 ø 754,2 Om natten sne, siden regn og slud  1,4 

30 ø 757,2 Regn og blæst  3,3 

 

November 1776 

Temperatur: 4,9 gr. C 

Tryk: 760,0 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

December 1776 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

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

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

gen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”. 

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

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

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 s 766,0 Råt og fugtigt vejr  4,8 
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2 s 771,6 Råt og fugtigt vejr  4,6 

3 s 770,4 Solskin og kold blæst  3,6 

4 sv 764,2 Fugtigt og koldt vejr.   3,1 

5 nø 769,2 Fugtigt og koldt vejr. Spist til middag og aften hos Rheders.  3,6 

6 s 768,5 Fugtigt og koldt vejr, nattefrost. Spist om aftenen ved kongens taffel med prin-

sen af Bevern, Thott, Bernsdorff og Bülow. 

 3,7 

7 nø 769,8 Fugtigt og koldt vejr, nattefrost. Spist til middag ved kronprinsens taffel med ad-

miral Fontenay, Barnfleth og Scholten. 

 3,1 

8 sv 772,8 Klart vejr og frost  1,9 

9 uvis 774,8 Klart vejr og frost  0,8 

10 s 773,5 Klart vejr og tiltagende frost  0,2 

11 sv 771,6 Tåge og fugtigt vejr  5,1 

12 v 771,0 Råt og fugtigt vejr  8,3 

13 v 771,6 Råt og fugtigt vejr  7,7 

14 v 771,0 Råt og fugtigt vejr  6,6 

15 sv 768,5 Råt og fugtigt vejr  6,2 

16 sv 754,2 Råt og fugtigt vejr 

Helsingør: ”sydvestenvind” 

 3,4 

17 v 748,5 Råt og fugtigt vejr med tåge  2,6 

18 ø 751,6 Regn og slud  1,9 

19 sv 749,8 Regn og slud med nattefrost  0,9 

20 sø 747,2 Stærk regn. Om aftenen i societetet, hvor Bugge forelæste om de regler, han 

havde brugt ved landmålingen. 

 1,7 

21 v 749,8 Råt vejr og regn  2,2 

22 v 748,5 Kold luft og tåge  3,1 

23 uvis 747,2 Kold luft og tåge 

Helsingør: ”stille og tyk luft” 

 3,1 

24 sv 741,0 Kold luft og tåge. Suhm besøgte om eftermiddagen. Jeg tilskrev ham om at købe 

mit sølvtøj, hvad han lovede. 

Helsingør: ”sydvestenvind” 

 2,6 
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25 n 749,2 Råt vejr med isslag og sne. I Helliggejst kirke.  0,9 

26 nø 761,0 Sne om natten og frost og sne  1,1 

27 nø 766,0 Solskin, klar himmel og frost. Gjort kur hos kronprinsen, prins Frederik og kon-

gen. 

Helsingør: ”nordenvind” 

-2,7 

28 uvis 761,6 Solskin og frost og om aftenen fin sne. I Århus stift er fødte 3.919, døde 2.869, 

altså 1.050 flere fødte; i Aggershus stift er født 10.128 og døde 6.373, altså 

3.755 flere fødte. 

-4,6 

29 nø 749,2 Solskin, klart vejr og rå frost 

Helsingør: ”stærk frost” 

-7,2 

30 ø 751,0 Solskin, blæst og snefog. Spist ved kongens taffel. 

Helsingør: ”stærk frost” 

-3,6 

31 n 749,8 Solskin, blæst og snefog. I Viborg stift er født 1.759 og døde 1.247, altså 512 

flere fødte.. 

Helsingør: ”blæst og sne” 

-5,2 

 

December 1776 

Temperatur: 2,0 gr. C 

Tryk: 760,6 mm Hg 
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Tegning fra fregatten Raa 1740/1741(på Rigsarkivet) 
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VEJRET I 1777  

 

 

1777 Temperatur 6,6 gr. C. Meget koldt år. Drivisvinter. Kold vinter og forår. Meget kold sommer. 

Kun maj, august, november og december var ikke meget kolde. Nordlys den 29. marts, 1. april og i 

mange nætter omkring den 10. april. 

  

Januar 

 

Meget kold.  

Meget solrig. Nordlige vinde i 

begyndelsen af måneden, øst-

lige vinde fra den 15. Stærk 

frost fra den 1.-10. Tøvejr fra 

den 12.-16. Frost fra den 17.-

31. Den 9. begyndende isdan-

nelse i Sundet, isen forsvandt 

dog igen den 16. Drivis i Sto-

rebælt den 24. og den 31. i 

Sundet. Den 12. stærkt sne-

fald, siden stærk regn. 

 

Temperatur: -2,0 gr. C 

Februar 

 

Meget kold. 

Drivisen i Øresund forsvandt 

den 2. Megen drivis i Store-

bælt 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 Kø-

benhavn. 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 Sun-

det 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. Nordlys den 29. 

 

Temperatur: 0,1 gr. C 

 

April 

 

Meget kold. 

Megen nattefrost. Stærkt sne-

fald den 1. og den 20. Den 25. 

og 26. stærk storm i Kattegat 

med en del skibsforlis. Nord-

lys 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., der-

efter 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 Helsingør. 

Skrækkelig storm i Nærum 

den 28. Stærk regn den 5. 

 

Temperatur: 13,0 gr. C 
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Juli 

 

Meget kold. 

Meget koldt for årstiden den 

1., 13., 14. og 28. Blæsende 

med stærk NV-storm den 14. 

og 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.,16. og 23. 

Skybrud med hagl i Løvel ved 

Viborg den 6. Den 31. august 

og den 1. september orkan i 

Holsten (Bramstedt), Nord-

tyskland og Polen, og ved Hel-

singør 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, An-

holt 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 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 Køben-

havn 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 vinterligt fra den 16. 

 

Juleaften: Frostvejr og over-

skyet. 

 

Nytårsaften: NØ-vind og stærk 

barfrost. 

 

Temperatur: 1,3 gr. C 

 

 

 

 

Formørkelser i 1777 

 

Udi nærværende år ske 5 formørkelser, 3 udi Solen og 2 udi Månen. Den første Solens formørkelse 

indfalder den 9/1 om aftenen og bliver fornemmelig at se i America, men slet ikke hos os. Den 

anden Solens formørkelse indfalder om natten mellem den 4/7 og 5/7 og bliver ikke at se, uden på 

den søndre part af Jorden, på en del af de øer, som ligge i Det stille Hav. Den tredje Solens 

formørkelse indfalder om natten imellem den 29/12 og 30/12 og bliver ligeledes ikke at se uden på 

adskillige steder ved Det stille Hav. 
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Den første Månens formørkelse indfalder den 23/1 og begynder om eftermiddagen kl. 3,37, da 

Solen endnu er over og Månen under horizonten. Den største formørkelse er kl. 5,02, da noget over 

halvdelen af Månen ses formørket og endelig kl. 6,27 endes formørkelsen ganske. Den anden 

Månens formørkelse indfalder den 20/7. Den bliver ikkun liden, men slet ikke hos os at se, efterdi 

den falder ind om dagen strax efter middag. 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1777 

 

 

ÅRET 1777 

 

 

Helsingør, 3. januar 1777 

 

Den 31. december NNØ-blæst. Natten til den 31. december snefog og storm. 

 

Den 3. januar NNØ-blæst, tyk luft og stærk frost. 

 

Helsingør, 9. januar 1777 

 

Den 4. januar stærk frost, fare for indefrysning i havnen. 

 

Den 8. januar SV-vind. 

 

Den 9. januar blev Sundet og havnen, samt langs med landet fuld af en mængde tynd is, da det var 

stærk frost og meget stille vejr, så at Sundet snart kan blive tillagt om samme stille vejr og stærke 

frost i nogle dage vedholde. 

 

Speyer, 28. december 1776 

 

I morges kl. 3 fornam vi et jordskælv. 

 

Mannheim, 29. december 1776 

 

I går morges kl. 3 ¼ ere her 2 befrygtelige jordskælv fornumne. De varede 12 til 15 sekunder. De 

gik så vidt man kunne mærke fra NV til SØ, følgelig kan det måske være fornummet i Utrecht, 

Jülich, Koblenz, Maynz og opad i Ulm, i Tyrol og Venedig. De 2 hovedstød skete fra neden af og 

opad. Dunstkredsen viste og denne gang ingen forbud eller tegn til jordskælv. Barometret stod 27 

tommer og 6½ linie højt. Det reamurske termometer stod 2½ linie over frysepunktet inden for og 

uden for 3 ¼ linie under frysepunktet. Den magnetnål, som er 1 fod lang, viste heller ikke, mens 

jordskælvet varede, nogen synderlig afvigelse. Man fandt samme på den 19. grad 48 minutter mod 

vesten. Jordskælvet fulgte 39 minutter, efter at månen var gået igennem sin middagskreds.  

 

Helsingør, 17. januar 1777 

 

Den 16. og 17. januar god vind af SØ. 

 

Vi har på nogle dage haft stærk tø og mildt vejr, så at Sundet og havnen ganske er fri for is, og langs 

med landet ej heller den ringeste is. 
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Alicante, 9. december 1776 

 

Ved en overordentlig heftig og vedholdende regn, som næsten i 3 uger ikke har ophørt, er i egnen 

og forstæderne af staden Valencia forårsaget betydelig skade, og en bro er bortskyllet. 

 

Helsingør, 24. januar 1777  
 

Siden den 17. januar har vinden daglig vedholdt af SØ og ØSØ, temmelig blæst og frost, dog er 

ingen is at se, hverken i Sundet, havnen eller under landet. 

 

Bordeaux, 26. december 1776 

 

Den skrækkeligste orkan nogensinde var den 6. juni 1776 på Guadeloupe, Martinique og Marie 

Galante (JER, en af de små antiller, der administreres sammen med Guadeloupe). 

 

Korsør, 24. januar 1777 

 

Formedelst den vedholdende SØ-vinds ustadighed, da det undertiden blæser en storm, og samme 

dag igen er stille vejr, ses en del drivis i Bæltet og ved Slibshavn er nu snart tillagt.  

 

Korsør, 27. januar 1777 

 

På denne side af Sprogø er såvel sønder som nord for endnu en mængde drivis, som gør transporten 

noget besværlig. 

 

Helsingør, 31. januar 1777 

 

Vi har nu på 3 á 4 dage havt bestandig SØ-vind med stærk udgående strøm, sne og stærk frost samt 

en mængde drivis i Sundet. 

 

Korsør, 31. januar 1777 

 

Formedelst det stille vejr og temmelig hård frost er nu kommet ny is i Bæltet, hvoraf såvel som af 

den gamle is ses en del på renderne. 

 

Wien, 22. januar 1777 

 

En stor mængde sne er faldet overalt rundt omkring, endog langt hen mod sønden, hvoraf de ældste 

folk, som aldrig have set sådant, er faldne i stor forundring derover. Udi Triest blive holdte skjønne 

kanefarter af tydske kiøbmænd. 

 

Korsør, 5. februar 1777 

 

Overalt i Bæltet er en stor mængde drivis, desårsag såvel de afgående som kommende poster have i 

nogen tid måttet ligge på Sproe. 
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Helsingør, 7. februar 1777 

 

Den 31. januar og den 1. februar var i Sundet en mængde småt drivis indkommet med SV-vind og 

stærk frost, men den 2. februar borttog en stærk storm af ØSØ al isen, og da vinden siden har 

vedholdt af SØ, er her slet ingen is. 

 

 

Korsør, 15. februar 1777 

 

Den 14. og 15. februar NV- og V-kuling, der har skabt åbning i den sammenbrækkede is. 

 

Warszawa, 1. februar 1777 

 

I Lithauen er faldet så megen sne, at vejene derved ere blevne meget vanskelige, og frosten har i 

nogle dage således taget til, at fuglene i Vilna blev fundne døde. 

 

Trondheim, 1. februar 1777 

 

Vi har her en besynderlig vinter, den er ligesom en sommer. I november måned var her så stærke 

tordenskrald og lynild, som om det havde været i juli måned. Nu har vi højeste vinters tid, men om 

man ville give 10 rdl. for så megen sne, som kunne behøves til en snebold, fandtes den ikke i den 

hele by. Vejret er mildt, og vinden blæser bestandig fra sønden, ja undertiden så stærk, at både sand 

og småsten flyver langs gaderne. 

 

Korsør, 25. februar 1777 

 

Formedelst stærk østlig storm den 21. og 22. februar blev isen i mængde sammenpakket herimellem 

og Sproe. 

 

I dag er vinden i VSV. 

 

Helsingør, 25. februar 1777 

 

Den 22. februar meget stærk storm af SØ. 

 

Isen ligger til København endnu fast. 

 

På 2 á 3 dage har det været stærkt tøvejr med bestandig SV-vind. 

 

Korsør, 1. marts 1777 

 

Formedelst indfaldende tøvejr, stærk storm og NNØ-vind er isen i Bæltet brækket og meget 

bortdrevet fra landet. 

 

Helsingør, 3. marts 1777 

 

Den 28. februar med stærk blæst og VSV-vind blev Sundet såvel som havnen rent frie af is. Der 

meldes om stærkt tøvejr i Sverige på vejen til Norge (JER, man kan ikke længere køre i slæde). 
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Helsingør, 7. marts 1777 

 

Med SØ- og ØSØ-vind har på nogle dage i Sundet været en mængde drivis fra Østersøen og 

bugterne af Landscrona og Malmø, så at langs landet lige til København lige til København ligger 

nu ingen fast is. 

 

Den 6. marts NV-vind og isen kommer ind fra Kattegat. 

 

Af breve fra Skotland erfares, at der har været en stærk frost og en mængde sne. 

 

Korsør, 7. marts 1777 

 

I dag NNØ-vind og nordenstrøm. 

 

Helsingør, 10. marts 1777 

 

Den 8. marts stærk blæst af SV og højt vande. Ganske isfrit. 

 

Den 10. marts NV-vind. 

 

Helsingør, 14. marts 1777 

 

Den 12. marts liden vind af ØNØ. 

 

Den 13. marts ØNØ-vind og stærk udgående strøm. 

 

Natten til den 14. marts er Sundet blevet fuld af drivis fra Østersøen på grund af ØSØ-vind. 

 

Kusamo i Lapmarken, 5. februar 1777 

 

Udi dette sogn 65 grader 56 minutter i polhøjde, har på denne tid af vinteren været så mildt, og der 

er falden så lidet sne, at ingen kan erindre sådant tilforn her at være hændtes. 

 

Korsør, 14. marts 1777  

 

Der ligger is ved Agersø og Glænø. 

 

Helsingør, 17. marts 1777 

 

Den 16. marts SØ-vind. 

 

Den 17. marts meget stærk strøm af SØ. En mængde is driver ud af Sundet. Langt ud fra landet lige 

til København ligger en mængde fast is. 

 

Corsør, 18. marts 1777 

 

Formedelst vindens ustadighed er der stadig drivis overalt i Bæltet. 
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Danzig, 7. marts 1777 

 

Vi have i mange aar ey havt så gode is- og snebaner som i vinter. 

 

 

 

Corsør, 21. marts 1777 

 

Den 19. marts sydlig vind, der drev isen ind af Slibshavn over mod Holckenhavn. 

 

Helsingør, 24. marts 1777 

 

Siden den 14/3 havde vi her daglig SØ-vind og en mængde drivis, men den 17/3 var det meget 

stærk storm af SØ. 

 

Sundet, havnen og langs med landet er ved den i nogle dage vedholdende vestlige vind med stærk 

blæst og højt vande blevet ganske fri for is. 

 

Corsør, 23. marts 1777 

 

Den 22. marts hård NV-storm. 

 

Helsingør, 28. marts 1777 

 

Den 24. marts SØ-vind og siden har der været god SØ-vind. 

 

Helsingør, 28. april 1777 

 

Den 25. april storm i Kattegat. 

 

Warszawa, 16. april 1777 

 

Vandet, som på forskellige steder, særdeles ved Thorn, hvor alle lave stæder står under vand, har 

gjort megen stor skade. 

 

Helsingør, 2. maj 1777 

 

I den store storm i Kattegat den 25. og 26. april forulykkede adskillige skibe (JER, 6-7 skibe gik 

ned). 

 

Helsingør, 23. maj 1777 

 

Den 20. maj SSØ-vind. 
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Helsingør, 26. maj 1777 

 

Vi har nu på nogle dage haft stedse regn og varmt vejr, så at sæden, især rugen, her overalt står 

meget skøn.  

 

Helsingør, 6. juni 1777 

 

I Sundet ligger nu for contrair vind og stærk storm af NV 35 skibe til Nordsøen (JER, dvs. 

Kattegat). 

 

Helsingør, 9. juni 1777 

 

Den 6. juni stærk storm af NV. 

 

Den 9. juni VSV-vind. 

 

Helsingør, 23. juni 1777 

 

Vi har nu på nogle dage haft bestandig regn og varmt vejr, så at sæden overalt her omkring står 

særdeles skøn, og det tegner til at blive en velsignet rig høst. Det samme bekræftes og alle vegne fra 

af de hertil ankomne rejsende. 

 

Mayn, 21. juni 1777 

 

Ved det franske hof har etiketten hidindtil udfordret at klæde sig i silke og taft på pinsefesten, i 

hvad vejr der endog måtte indfalde. Men da regn og kulde bestandig har vedholdet i en måned, så 

har kongen givet ordre, hvorefter ikke at påtage sommerklæder, førend varmen udkrævede det. 

 

Helsingør, 4. juli 1777 

 

Den 2. juli NV-vind. 

 

Antigua, 6. maj 1777 

 

Der berettes om usædvanligt tørt vejrlig. 

 

Helsingør, 14. juli 1777 

 

Forud for den 14/7 var der en stærk NV-storm, der fik skibene til at returnere fra Kattegat. 

 

Mayn, 1. juli 1777 

 

Der berettes om skybrud på grund af forskellige tordenvejr. Udi mange egne står sæden på 

kornmarkerne 7 á 8 fod høj, og dette år er et af de frugtbareste, endskønt mange steder hele egne har 

lidt skade ved skybrud. 
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Helsingør, 18. juli 1777 

 

Af breve berettes, at et engelsk skib er forlist ved Dragør på grund af stor storm i forrige uge. 

 

Helsingør, 21. juli 1777 

 

Den 18. juli NNØ-vind og om eftermiddagen SSV-vind. 

 

Helsingør, 25. juli 1777 

 

Den 22. juli ØSØ-vind 

 

Den 24. juli SSØ-vind 

 

Wien, 5. juli 1777 

 

Alle vegne hører man klager over dette års ubestandige sommervejr. Udi egne af Krams skal det i 

disse dage så stærkt have sneet, at sneen i skovene og de tykke buske er bleven liggende en fod høj. 

På vinbjergene og de jævne kornmarker er den vel stax smeltet, og dog har den gjort skade, især på 

vinstokken. 

 

Augsburg, 7. juli 1777 

 

Udi Italien klager man over kulde, hårdt vejr og bestandig regn. 

 

Helsingør, 1. august 1777 

 

Den 29. juli (mod aften) ØSØ-vind. 

 

Helsingør, 8. august 1777 

 

Den 6. august SØ-vind. 

 

Wien, 24. juli 1777 

 

Vejrliget er nu her så godt, at man venter en velsignet vinhøst. Med kornhøsten er man allerede i 

arbejde, og alting er voxet godt, undtagen havren. I Wien har man i år ikkun én gang havt 

tordenvejr. 

 

Helsingør, 11. august 1777 

 

Den 9. august SØ-vind. 

 

Ålborg, 11. august 1777 

 

Afvigte onsdag den 6/8, opkom over Løvel bye udi Nørlyng herred, et forfærdeligt og her til lands 

fast uhørt uvejr og skybrud med hagl og flere isstykker. Haglene var så store som hønseæg og 

isstykkerne en håndsbredde, hvilke udslog fast alle vinduerne i byen og ganske ødelagde bøndernes 
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kålhauger, ja som værre er, nedslog og fast ødelagde bøndernes korn på marken, af rug, byg og 

havre udi 4 vangskifter…. 

 

Wien, 2. august 1777 

 

I Comorn indtraf jordskælv den 18/7 kl. 5½ om aftenen. Samtidig faldt stærk regn. 

 

Helsingør, 18. august 1777 

 

Der berettes om storm i Kattegat den 16. august. 

 

 

Gøppingen, 12. august 1777 

 

Frygteligt haglvejr i den sidste Ulmske landsby den 1. august. 

 

Oedenburg i Ungarn, 13. august 1777 

 

Vi vente i år så rig en vinhøst, som vi i dette århundrede, anno 1729 undtagen, ikke har havt lige til. 

Vore vinbjerge på hvilke den bekjendte gode oedenburgske vin voxer står især meget godt. 

 

Helsingør, 1. september 1777 

 

Den 29. august SØ-vind. 

 

Den 31. august SØ-vind. 

 

Den 31. august-1. september overmåde stærk storm og vedholdende regn. 

 

Bramsted, 1. september 1777 

 

Den 31. august havde vi her om aftenen med vestlig vind en usædvanlig stærk storm, som begyndte 

om eftermiddagen kl. 2 og vedholdt til i dag morges kl. 2, da den lagde sig med stærk regn. 

 

Mercurius i det store barometer faldt i går formiddag mesten så meget, at man kjendeligt kunne se 

det, og i går kl. 6 stod det på storm så lavt, som i mange år ikke er set. I det store dobbelte 

barometer stod spiritus på den tid på 68 grader, men henimod kl. 10 var det allerede steget 6 grader, 

og kl. 12 10 grader. Det florentinske thermometer stod 14 grader over frysepunktet…. 

 

Stormen har væltet træer og rykket dem op med rod, samt ødelagt korn- og frugthøsten. 

 

Vi har ellers den hele sommer haft næsten kulde, megen vind og liden regn. Af hvede, byg og havre 

har vi en velsignet høst, derimod har boghveden slået meget fejl. 

 

Helsingør, 5. september 1777 

 

Den 1. september stærk storm. 
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Den 5. september NV-vind. 

 

Neder- Elven, 2. september 1777 

 

Den 31. august var her i egnen så stærk en sønden- og sydvestenstorm, som man i 20 år ikke har 

haft. Den begyndte om eftermiddagen og blev stedse heftigere, så at den om eftermiddagen fra kl. 3 

til kl. 6 var ligesom en orkan og siden vedholdt til om natten kl. 3. På husene såvel som tage og 

skorstene er gjort stor skade. Vandet i Elben står på grund af stormen højt og de lave gader i Altona 

og Hamborg står under vand. 

 

 

 

Skalholt stift på Island, 15. august 1777 

 

Forrige sommer 1776 var temmelig god, græsset voxte vel og nyttedes vel, thi nattefrosten, som 

påkom udi august og september kunne ikke hindre dets væxt. 

Efteråret 1776 var meget hårdt med afvekslende sne, storm, regn og frost, så at sidst i september 

faldt så megen sne, at den lå 1 alen høj og mer på den slette mark, endog på den sydligste kant af 

landet, og sådant vejr holdt ved til henimod juletider. 

 

Men fra solhverv og til midt i april var vinteren meget god, så at det så ud til at blive et meget godt 

forår, men just i det samme kom den grønlandske is til Nord- og Sønderlandet, hvilke forvoldte 

luftens forandring, så at man fra den tid og indtil begyndelsen af august havde jævnlig afveksling af 

sne, frost og slud, som allesteds hindrede græsvæksten meget. 

 

Siden 1766, da det bekjendte Hekla begyndte med sin forfærdelige ildsprudnen, og continuerede 

dermed 5 á 6 år efter hinanden, endskønt med ulig force, hvilke andre mindre bjerge og 

ildsprudende steder, siden have efterfulgt, dog uden at gøre stor skade. Så er dette nærværende år 

det første, da bjerget har været roligt, undtagen at man på et sted skal nogle gange have fornummet 

nogle jordskælv. 

 

Warszawa, 3. september 1777 

 

Den 1. september havde vi her en overordentlig stærk storm, som har gjort stor skade på træer, 

hauger, huse, tage etc. 

 

Helsingør, 19. september 1777 

 

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. 

 

Helsingør, 22. september 1777 

 

Der omtales storm ved Anholt den 20. september med skibsforlis. 

 

Den 22. september SSØ-vind. 
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Helsingør, 26. september 1777 

 

Den 26. september god ØSØ-vind. 

 

Ålborg, 5. oktober 1777 

 

Det omtales, at et fransk skib strandede på Læssø natten mellem den 20. og 21. september. 

 

Helsingør, 13. oktober 1777 

 

Den 13. oktober SØ-vind. 

 

Helsingør, 20. oktober 1777 

 

Den 20. oktober NØ-vind. 

 

Helsingør, 24. oktober 1777 

 

Den 23. og 24. oktober SSV-vind. 

 

Helsingør, 27. oktober 1777 

 

Den 27. oktober SV-vind. 

 

Helsingør, 31. oktober 1777 

 

Den 29. oktober stærk storm af SSV. 

 

Florenz, 17. oktober 1777 

 

Om natten mellem den 15. og 16. oktober havde vi en forskrækkelig storm, hvormed fulgte regn, 

torden, lynild og hagl, som vedholdt meget længe. Denne orkan har ødelagt markerne etc. Dagen 

derpå rejste sig atter en langt heftigere storm etc. 

 

Helsingør, 10. november 1777 

 

Vi havde i går nat en stærk storm af SSØ. 

 

Helsingør, 5. december 1777 

 

Den 30. november stærk blæst af SSØ. 

 

Den 4. december SSØ-vind. 

 

Den 5. december stormen fra i går vedholder endnu i dag af SSØ. 
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Helsingør, 8. december 1777 

 

Den 8. december ØSØ-vind. 

 

Fladstrand, 8. december 1777 

 

Imellem den 4. og 6. december strandede 7 skibe ved Læssø i det hårde vejr. 

 

Helsingør, 26. december 1777 

 

Siden den 21. december har vinden været i ØNØ og ØSØ. 
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 vind tryk  

Januar 1777 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Morgentemperaturobserva-

tionen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen fore-

taget kl. 06. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nø 758,5 Frost og sne. 1 grad under 0. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -5,4 

-4,0 

2 nø 767,0 Frost og sne 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -4,8 

-4,0 

3 n 759,2 Frost og sne, noget mildere 

Helsingør: ”nordnordøstlig blæst” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -5,4 

-3,0 

4 n 749,6 Frost og sne, noget mildere. Schlegel besøgte. 

Helsingør: ”stærk frost” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-3,4 

-3,0 

5 n 748,5 Klar luft, tynd sne og imellem frost og tø 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -4,0 

-1,0 

6 v 749,6 Klar luft, stærkere frost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -9,1 

-7,0 

7 sv 749,2 Klar luft, stærkere frost. Spist ved kronprinsens taffel med Guldberg, Bentz og 

Jacob v. d. Osten. 

-6,0 
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Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-6,2 

8 s 752,0 Klart og mildt vejr, om aftenen snefald. Spist ved kongens taffel med grev Molt-

ke, Brockenhuus og grev Schulenburg. Min kone var på visitter. 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -2,9 

-1,0 

9 uvis 751,0 Skarp frost med tåge 

Helsingør: ”stille, begyndende isdannelse” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -6,7 

-5,0 

10 s 752,0 Skarp frost. 14 grader under 0. Gjort kur hos kronprinsen, prins Frederik og kon-

gen. I societetet, hvor Temler forelæste om en afhandling om det illyriske sprog. 

Besluttet, at jeg med Bugge og Schiøning skulle besørge kalenderne for i år. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: - 9,7 

-7,0 

11 s 753,5 Mild luft med regn, frost om aftenen. Været med Aagaard hos (arve)prins Frede-

rik for at takke for det gamle år. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -1,9 

-1,0 

12 sø 751,5 Stærkt snefald om natten, siden tøvejr og om aftenen stærk regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -1,2 

-1,0 

13 sv 754,6 Regnvejr. 5 grader over 0. Fru Munthe besøgte. Brev fra societetet om den hi-

storiske kalenders nye indretning. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: 2,2 

 2,5 

14 s 761,0  Regnvejr. Alarm i Kammeret, fordi alle skal være studerede.                 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: 1,9 

 2,5 

15 sø 766,0 Råt vejr med blæst. Spist middag og aften hos Bülows med Hielmstierne, Suhm, 

Rheder, Guldberg og frue, samt Guldbergs datter. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: 2,7 

 2,5 

16 sø 771,6 Råt vejr med slud. Spist hos Borres middag og aften. 

Helsingør: ”god sydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: 2,1 

 2,0 

17 sø 773,5 Klart vejr og mild frost. Om aftenen i societetet, hvor Holm forelæste om fisken 

malle ved Sorø. 

Helsingør: ”god sydøstlig vind” 

 0,0 
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Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: 0,2 

18 sø 777,0 Solskin, blæst og frost. Bugge bliver virkelig professor, Horrebow får i alt 400 

rdr. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -2,9 

-1,5 

19 ø 776,0 Solskin, klar luft og frost. Fru Hielmstierne besøgte for at takke for den buket 

min kone sendte hende i dag på hendes fødselsdag. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -2,5 

-2,5 

20 ø 771,0 Solskin, klar luft og frost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -3,5 

-2,5 

21 ø 768,5 Solskin, klar luft og frost. Udlæst med stor fornøjelse La republique de Platon i 

den ypperlige oversættelse (til fransk). Fru Rheder besøgte. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -4,1 

-3,5 

22 ø 764,0 Solskin, blæst og kulde. Spist til middag hos Hielmstiernes med Carstens, Suhm, 

Guldberg, Schiønning og Jacobi, hvorefter konceptet til instruksen for Strøm 

(ifølge Nystrøm stiftskriver Ole Strøm i Roskilde) vedrørende Videnskabernes 

Selskabs danske ordbog. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -3,5 

-2,0 

23 ø 756,6 Mildere vejr med en del sne. Fru Horrebow og datter besøgte min kone. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,2 

-1,0 

24 nø 756,0 Solskin og frost. Bugge besøgte mig. 

Helsingør: ”ingen is i Øresund” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -2,3 

-1,0 

25 nø 770,2 Solskin og frost. Sendt mit sølvtøj til Suhms (JER, der havde lovet at købe det). 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -2,3 

-2,0 

26 ø 774,0 Solskin og frost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -2,1 

-3,0 

27 sø 766,6 Solskin og frost med blæst og snefald. Fået af 11 traver rug på Nærum kun 4 

tønder korn og 2 skæpper. 

Korsør: ”drivis” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -3,3 

-2,0 

28 sø 756,6 Mildt tøvejr. Gjort kur hos kronprinsen. Suhm sendte mig 500 rdr. for sølvtøjet.  0,0 
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Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -3,1 

29 ø 749,0 Tøvejr med lidt regn og isslag. Kapitelstakst: rug 11 mark, byg 8½ og havre 6 ¼ 

pr. td. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -0,8 

 0,0 

30 nø 752,6 Snefald om natten, siden lidt frost. Spist til middag hos Hielmstiernes. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -3,4 

-1,0 

31 uvis 767,0 Solskin og stærk frost. ½ grad under 0. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -7,2 

-5,0 

 

Januar 1777 

Temperatur: -2,0 gr. C 

Tryk: 760,5 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Februar 1777 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Morgentemperaturobserva-

tionen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen fore-

taget kl. 06. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sv 764,6 Tyk luft, blæst og mildere 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -5,6 

 -4,0 

2 sø 756,6 Frost og kold blæst, om aftenen snefog. Jomfru Hansen spiste her om aftenen og 

kørte hjem med Mathias i snefog. 

Helsingør: ”storm” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -2,9 

 -2,0 
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3 sø 754,6 Frost og kold blæst, om aftenen snefald. Rottbøll Friis besøgte mig. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -6,2 

 -3,0 

4 ø 753,5 Frost og kold blæst. Grev Adam Moltke besøgte mig. Spist om aftenen hos Her-

slebs. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -5,6 

 -3,0 

5 s 761,4 Frost og mild luft. Udtærsket på Nærum 4 ¼ tønde rug og 27 skæpper byg. 

Korsør: ”stor mængde drivis” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -2,2 

 -2,0 

6 ø 762,0 Frost og stærkt snefald. Den danske post kom først i morges. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -2,7 

 -2,5 

7 ø 767,0 Stærkt snefald og mildt vejr. Procession af grønlandsfarerne med en hvalfisk. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -3,1 

 -2,0 

8 nø 769,6 Stærkt snefald og mildt vejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -4,4 

 -2,0 

9 n 769,6 Solskin og frost. En franskmand foreviste et søur. Spist hos Hielmstiernes mid-

dag og aften med Bülow, Rheder og frue, Borch, Olivarius og mademoiselle le 

Jeune. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -3,7 

 -4,0 

10 nø 771,0 Tyk luft og fin sne. Da en god ven berettede for justitsråd Hee, at man i byen 

havde fortalt, at han var død, svarede han: Af bysladder skal man kun tro på det 

halve. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -4,6 

 -3,0 

11 nø 769,0 Tyk luft og mildt tøvejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -1,0 

 -1,0 

12 nø 766,0 Tøvejr med blæst. Kun den sjællandske post er kommet. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -0,8 

  0,0 

13 nø 759,6 Frostvejr og blæst. Spist ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -2,5 

 -2,0 

14 v 754,0 Frostvejr og blæst. I Holmens kirke. Været i Societetet, hvor Brünnike forelæste 

om en fisk, der er fanget her og kaldes vels. 

Korsør: ”nordvestlig kuling” 

 -4,0 
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Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -7,1 

15 sv 751,6 Snefald og imellem frost og tø. Besøgt kammerfrøken Schmettau. Staldmester 

Bülow besøgte om eftermiddagen. 

Korsør: ”vestlig kuling” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -0,4 

  0,0 

16 sv 736,0 Klart vejr og vandkoldt, men lidt eller ingen frost. Sekretær Voltelen var her 

med hr. Jonge, som forærede mig sin geografiske beskrivelse af Danmark. De 3 

udeblevne hamborgske poster kom på én gang. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -1,2 

 -0,5 

17 n 740,2 Solskin og stærk frost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -5,9 

 -5,0 

18 uvis 749,6 Solskin og stærk frost. 1½ grad under 0. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -12,2 

- 8,0 

19 nø 752,0 Blæst, tyk luft og frost. 1 grad under 0. I Vor Frue kirke. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -6,9 

 -4,0 

20 nø 754,6 Solskin, frost og blæst. 2½ grad under 0. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -9,6 

 -6,0 

21 ø 758,5 Solskin, frost og blæst. I Holmens kirke. Min kone var på Komedien med fru 

Hielmstierne. 

Korsør: ” stærk østenstorm” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -9,0 

 -4,0 

22 ø 756,0 Meget stærk blæst og frost. 1 grad under 0. Om aftenen snefog og tø. I dag ind-

fandt sig den regel i Bonde-Practica om, at Skt. Peder kaster den varme sten i 

vandet. Borch sagde, at geheimeråden havde hørt, at fru Suhm ville klage. (Iføl-

ge Nystrøm bemærker Gude hertil: Hun ville klage over Suhms ødselhed, han 

spillede i tallotteriet og havde lagt sig efter et tvetydigt fruentimmer ved navn 

Gielstrup, som han havde givet et møbleret hus i Gothersgade og det såkaldte 

Gehls hus ved skoven af samme navn på hin side Lyngby; hvilken adfærd han så 

lidt skjulte, at snart hele byen talte derom.).  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: -5,4 

 -3,0 

23 v 750,2 Stærk tø og tåge 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: 0,3 

  1,0 
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24 sø 757,0 Stærk tø og tåge. Skrevet til Suhm (JER, om Suhms umoralske adfærd). 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: 1,9 

  2,0 

25 sv 757,0 Stærk tø og tåge, dog lidt nattefrost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: 1,3 

  2,0 

26 s 764,6 Tøvejr og tåge 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: 0,0 

  2,0 

27 sv 760,2 Tøvejr og tåge. Kongen tabte i tallotteriet. Suhm er meget fortørnet over mit 

brev. Måtte Gud forbedre ham. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: 3,4 

  4,0 

28 v 749,6 Råt vejr og blæst 

Helsingør: ” vestsydvestlig blæst” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: 2,5 

  4,0 

 

Februar 1777 

Temperatur: -1,8 gr. C 

Tryk: 757,7 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Marts 1777 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Eftermiddagstemperaturobser-

vationen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foreta-

get kl. 18. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nø 769,2 Solskin og mildt frostvejr. Spist til middag hos Schiønnings med bl.a. Suhm (u-

sædvanlig mild). (Ifølge Nystrøm havde Suhm således allerede tilgivet Lux-

dorph for hans vennebrev). Min kone spiste hos Rheders. 

-2,0 
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Korsør: ”nordnordøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -3,7 

2 sø 766,0 Frost og blandet luft. Skrtevet til fru Suhm. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -3,4 

-1,0 

3 nø 757,0 Frost og blandet luft. Der grasserer forrådnelsesfeber. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -0,6 

-0,5 

4 sø 766,0 Frost og blandet luft med tynd sne. Bartholin fik et anstrøg af feber og blev på 

sit kammer. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -1,6 

-2,0 

5 uvis 764,6 Frost og blandet luft. Treschow besøgte mig. Min kone var på visitter. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -4,6 

-2,5 

6 v 750,2 Frost og blandet luft. Ved retsafgørelsen i Højesteret sad Thott som assessor for 

50. gang. Spist ved kongens taffel med Thott, v.d. Lühe, Schack-Rathlau, Køl-

ler-Banner, Braem, Stampe, Haxthausen, Hielmstierne og Juell. Ild i økonomi-

kollegiets skorsten på kancelliet. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -3,7 

-2,0 

7 n 752,6 Hård frost med fin sne. I Holmens kirke. I societetet, hvor Suhm forelæste om 

slaverne, en smuk geografisk afhandling. 

Helsingør: ”nordlig strøm” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -7,5 

-6,0 

8 sv 744,2 Tøvejr og snefald. Spist til middag hos Hielmstiernes med hele Højesteret samt 

Aagaard, Borch, Sevel etc. Wiwet fortalte, at kinafareren var gået på grund ved 

Saltholm, fordi drivisen havde skåret ankertovet over. Køller- Banner formår 

jomfru Morell (ifølge Nystrøm den senere madam Gjelstrup) til at forlade tea-

tret, hvor hun tjente 300 rdr. årligt, imod at forpligte sig til at give hende ligeså 

meget. Han betaler hende imidlertid kun for et kvartal for at ernære det barn, 

som hun havde fået med ham, hvilket han også tager fra hende og sætter i pleje 

hos en trompeterer. Men da hun besøgte barnet og ville føre det bort, blev hun 

standset af folkene, der rev hendes klæder i stykker og smed smuds på hende. 

Siden sendte magistraten bud til trompetererens kone, som er jordemoder, at hun 

skulle beholde barnet, og magistraten sørge for at det skete. Men Køller-Banner 

bemægtigede sig barnet med magtanvendelse. 

-1,0 
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Helsingør: ”højvande” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -1,6 

9 s 744,6 Stærkt snefald om natten, siden tøvejr. Suhm og frue besøgte mig. Kinafareren 

skal være kommet til Helsingør. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 0,0 

 1,0 

10 nv 749,6 Frostvejr 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -3,7 

-2,0 

11 n 754,2 Snefald om natten, frost. Udlæst Josefs historie i lyriske vers af Møller, tilskre-

vet biskop Harboe. Velskrevet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -4,4 

-2,5 

12 uvis 757,0 Solskin og frost 

Helsingør: ”liden vind af østnordøst” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -4,4 

-3,0 

13 uvis 759,2 Solskin og frost. Køller-Banner søger commissarier mod magistraten. 

Helsingør: ”østnordøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -7,1 

-5,0 

14 ø 760,2 Solskin og frost. Der frygtes for, at rugen kommer til at stå mellem tvende iise. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind, megen drivis” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -6,7 

-5,0 

15 uvis 759,6 Solskin og frost, lidt mildere i luften 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -4,8 

-3,0 

16 sø 754,6 Solskin, vandkoldt og blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -5,8 

-3,0 

17 ø 742,0 Stærk blæst og snefog. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”meget stærk sydøstenstorm” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -2,5 

-0,5 

18 v 748,5 Mildt vejr med stærk tø og småregn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 0,2 

 2,0 
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19 sø 752,0 Stærk tø og tåge. Samling i den Arnæ kommission, abs. Mølman, Torkelin an-

taget. 

Korsør: ”søndenvind og is i Storebælt” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 0,3 

 2,0 

20 s 738,5 Regnvejr 

Korsør: ”Slibshavn atter tilstoppet af is” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 3,5 

 6,0 

21 ø 746,0 Regnvejr. I Holmens kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 2,7 

 5,5 

22 nv 745,2 Sne, regn, slud og blæst. Spist til middag hos Hielmstiernes, fru Rheders ge-

burtsdag. 

Korsør: ”hård nordvestenstorm” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 1,7 

 2,0 

23 nv 757,0 Solskin og blæst, om natten var der faldet sne, og det havde været let frost. I 

Helliggejst kirke. Gjort kur hos Thotts. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 0,4 

1,0 

24 s 768,5 Solskin, blæst, hagl og regn. Fået den historiske kalender fra Schiønning og 

sendt den til Hielmstierne. 

Helsingør: ”god sydøstenvind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -0,4 

1,0 

25 s 763,5 Solskin og forårsvejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 2,9 

 6,0 

26 s 762,6 Solskin og fugtigt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 4,7 

 6,0 

27 uvis 765,2 Solskin og fugtigt vejr. I Slotskirken. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 4,4 

 6,0 

28 n 764,2 Solskin og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 4,4 

 5,0 

29 nv 758,5 Solskin med nattefrost, hagl og nordenvind, meget stærkt nordlys om aftenen 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -0,4 

 3,0 
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30 n 759,2 Solskin og frost. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: -0,3 

-0,5 

31 ø 764,0 Solskin og frost. Spist til middag og aften hos Suhms med bl.a. Schiønning, 

Sommer og frue, amtmand Hammer og løjtnant Pohl. Den gamle sekretær Biehl 

dør (ifølge Nystrøm Dorothea Biehls fader, sekretær ved Kunstakademiet, 69 år 

gl.). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 0,0 

-1,0 

 

Marts 1777 

Temperatur: 0,1 gr. C 

Tryk: 756,2 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

April 1777 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Eftermiddagstemperaturob-

servationen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foreta-

get kl. 18. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sv 759,6 Solskin, frost og en stænk sne, om aftenen nordlys. Stiftamtmand Rosenørn har 

indberettet, at en meget smitsom venerisk sygdom har bredt sig ved Århus og 

vidt deromkring. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 2,7 

-1,0 

2 sv 759,6 Frostvejr og tåge om morgenen. Skrevet til Guldberg om at få fri til sommer ind-

til Sct. Hans dag. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 6,0 

 3,0 

3 n 755,2 Sne, slud og regn  3,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 2,7 

4 n 767,6 Solskin og kold nordenvind. Gjort kur hos prinsesse Augusta, prins Frederik og 

kongen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 3,1 

 3,5 

5 nø 776,0 Solskin og kold nordenvind, stærk nattefrost. Man frygter mere og mere for ru-

gen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 1,5 

-1,0 

6 nv 769,6 Solskin, kold blæst og stærk nattefrost. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 3,5 

 1,0 

7 n 770,2 Lidt snefald om morgenen og mildere luft 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 5,4 

 3,0 

8 uvis 772,6 Tøvejr og tåge. Min kone er blevet åreladt, og (barber) svenden slog to gange 

fejl. 

Elstrup på Als: ”sået ærter” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 1,6 

 4,0 

9 n 774,0 Kold tåge om natten, siden mildt vejr og solskin 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 4,6 

Elsmark på Als: ”sået ærter” 

 4,0 

10 uvis 775,2 Nattefrost og nordlys i mange nætter, solskin og mildt vejr. Jeg fik tilladelse til 

at være på landet indtil Sct. Hans dag. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 7,9 

 4,0 

11 s 774,6 Nattefrost, kold vind og solskin. Om aftenen alene til hr. Thorhallsens bryllup 

med guldsmed Thorstensens datter. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 7,7 

 4,0 

12 s 764,6 Solskin og forårsluft. Spadseret fra Kancelliet til Langebro og derfra hjem. Sorg 

for kongen af Portugal i 4 uger. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 11,3 

 8,0 

13 sv 750,5 Mildt vejr med overtrukken himmel og et stænk regn. Min kone gratulerede hr. 

Thorhallsen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 12,3 

 9,0 
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14 ø 761,6 Mildt vejr med overtrukken himmel og et stænk regn. Spadseret på Volden. Kle-

venfeldt døde kl. 10, han var født i 1710. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 7,9 

 6,0 

15 nø 773,5 Solskin og kold blæst, nattefrost. Spadseret på Volden. Sagen mellem Køller-

Banner og mademoiselle Morel om deres barn, som han dog havde vundet ved 

Hof- og Stadsretten, er ved hans ansøgning ved kabinetsordre ophævet, så han er 

fri for tiltale og hun ej må appellere. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 6,0 

 4,0 

16 nv 764,2 Solskin, mildt vejr og blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 9,1 

 6,0 

17 nv 754,2 Solskin og kold blæst, om aftenen et stænk regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 6,5 

 3,0 

18 nø 754,2 Solskin, blæst og kulde, kl. 18 regn, kl. 21 hagl og derefter stærk nattefrost. Køl-

ler-Banner fik brev om, at da mademoiselle Morel havde frafaldet sin appel, op-

hørte den ham ellers tiltænkte særdeles kongelige nåde. I societetet forelæste 

Augustin om årsagen til forskellen mellem Tychos og Picarts bestemmelse af 

Uranienborgs meridian. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 3,5 

Elsmark på Als: ”sået havre” 

 2,5 

19 nø 756,2 Solskin, blandet luft og stærk nattefrost. Om natten fik min velsignede kone en 

formodentlig pleuristisk feber. Karen ligger også med feber. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 4,4 

 2,0 

20 sv 762,4 Solskin og kulde og stærkt snefald. Min kone var gudskelov oppe og i daglig-

stuen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 3,8 

 2,0 

21 s 764,2 Stærk nattefrost, ved middagstid blev himlen overtrukket og det så ud til regn, 

og om aftenen regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 4,4 

 3,0 

22 sv 749,2 Hele natten og det meste af dagen faldt der en varm regn. Klevenfeldt blev be-

gravet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 12,5 

 8,0 
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23 v 756,0 Regnskyer og mild luft, dog nordenvind. Spist ved kongens taffel. Køller- Ban-

ner har skrevet et uforskammet brev til Braem. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 12,1 

 9,0 

24 s 751,0 Solskin, varmt og regnbyger. Læst Køller-Banners brev, som han har uddelt til 

mange. Intet kan være grovere og mere bidende og anstødelig. Været i boet efter 

Klevenfeldt. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 11,9 

 9,0 

25 v 751,6 Solskin, regnskyer og kold blæst. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”storm i Kattegat” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 5,9 

 6,0 

26 v 751,6 Solskin, hagl og regnbyger. NB! Almanakken har spået sandt den hele uge. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 4,7 

 5,0 

27 n 755,2 Solskin, haglskyer og kold blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 5,4 

 5,0 

28 n 758,5 Solskin, regnskyer og mildere vejr. Jørgen Kusk kom ind fra Nærum og fortalte, 

at svalerne allerede var kommet for nogle dage siden. Spadseret i Kongens Ha-

ve. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 5,4 

 6,0 

29 nv 756,4 Is på vandet om natten, solskin og kold blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 8,5 

 4,0 

30 nv 756,0 Regnskyer, mildt vejr og solskin. Været med min kone, justitsråd Voltelen og 

søn for at bese Bilsteds værelse (JER, dvs. lejlighed); netop da vi kørte, satte de 

plakater op her på huset (i Snaregade) om, at det skal på auktion i dag 8 dage. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 7,9 

 6,0 

 

April 1777 

Temperatur: 4,4 gr. C 

Tryk: 761,8 mm Hg 
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 vind tryk  

Maj 1777 

 

Vejrligsobservationerne fra den 15.-31. maj er fra fregatten ”Samsøe” fortøjet 

ved Kastelspynten. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Eftermiddagstemperaturob-

servationen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange 

af ”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen fore-

taget kl. 18. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”, observationerne fra den 15.-31. maj er 

dog fra fregatten ”Samsøe”. 

temp. 

1 sø 760,2 (K) regnskyer, mildt vejr og solskin. Spadseret på Volden. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 7,9 

 7,0 

2 ø 757,0 (K) regnskyer, mildt vejr og solskin med blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 7,2 

 7,0 

3 ø 754,6 (K) bestandig regn med mild luft 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 9,2 

 8,0 

4 ø 758,5 (K) solskin og behageligt forårsvejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 15,0 

12,0 

5 ø 757,0 (K) solskin og behageligt forårsvejr med regnskyer. Voltelen var her med Bild-

sted og vi underskrev lejekontrakten. Gud give lykke. Vort liv er en vandring. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 13,5 

12,0 

6 uvis 765,0 (K) solskin, regnskyer med mild regn. Køller-Banner besøgte mig for at tage af-

sked. Jeg skrev til Johan Eichel, at nu da jeg satte mig i en større husleje skulle 

hans broder betale 50 rdl. mere. Han meddelte, at han havde besluttet, at tage 

ham i huset hos sig selv. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 10,8 

10,0 
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7 sø 762,0 (K) lummervarmt og solskin, om aftenen tordenregn. Svaret Johan Eichel, at jeg 

var indforstået hermed, men at han selv skulle foreslå sin broder det. Derpå viste 

Christopher mig hans brev, og af hans tale forstod jeg, at dette var aftalt for læn-

ge siden.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 15,4 

Elsmark på Als: ”sået byg og kløver” 

13,0 

8 sv 762,0 (K) regnbyger og solskin med stærke haglbyger af og til. Spist ved kongens taf-

fel i Eremitagen (ifølge Nystrøm på Christiansborg). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 10,2 

 8,5 

9 v 764,2 (K) solskin og stærk regn. Gjort kur hos kronprinsen, dronningen og prins Fre-

derik. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 10,2 

 9,0 

10 nø 759,2 (K) solskin og regnskyer. Svalen er kommet til byen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 12,1 

 9,5 

11 nv 762,0 (K) solskin og nordenvind, køligt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 12,3 

 8,5 

12 s 761,0 (K) solskin og lummervarmt. Spadseret på Volden ud til Reberbanen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 12,2 

10,5 

13 v 761,6 (K) solskin og lummervarmt. Spadseret på Volden. Adam Holst, Hielmstierne 

og jeg bliver geheimeråder. Rottbøll Friis besøgte. Voltelen, frue og søn, Suhm 

og frue, Borch og Lange og Aagaard gratulerede. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 13,1 

10,5 

14 s 759,2 (K) solskin og kølig luft. Rejst til Nærum med min kone og spist til middag og 

derefter tilbage til København. Skoven er halvgrøn. Nattergalen, gøgen og frøer-

ne er kommet.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 14,2 

11,0 

15 stille 754,0 (06) øsø b klar luft (08) ønø laber (13) stille klar luft (18) nø b blandet luft (21) s 

grå luft med regn (23) sv 

(K) solskin, blandet luft og om aftenen stærk regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 14,2 

10,0 

16 s 749,2 (01) vnv b grå luft (04) nø (07) s (13) s b grå luft (21) sv b (22) klar luft  9,0 



 82 

(K) regnskyer, siden solskin og kold luft om aftenen. Hielmstierne og jeg får 

vore bestallinger gratis. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 12,9 

17 ø 748,5 (01) s b klar luft (04) øsø (10) m tyk luft og regn (13) ø b tyk luft med regn (16) 

nø 

(K) bestandig regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 13,1 

 9,0 

18 nnv 746,6 (01) nv rm (05) grå luft (08) nnv 3 rm (10) nnv regn (13) nnv 3 rm regn (17) 3 

rm regn 

(K) regn og blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 9,8 

 9,0 

19 nv 757,4 (01) nv (13) nv 3 rm klar luft (16) vnv m (21) vnv laber 

(K) solskin og kold blæst. Til højmesse og aftensang i Helliggejst kirke. I Arnæ 

Magnæi kommissionen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 12,5 

 9,5 

20 ssø 762,0 (01) nv ll klar luft (05) sv (08) s b (13) ssø b blandet luft (19) ssø m lidt regn 

(23) b 

(Fredensborg) solskin og regn. Den kære hr. Hansen (ifølge Nystrøm sogne-

præst ved Helliggejst kirke Movrids Hansen) døde kl. 10. Mit endeligt blive 

som hans! Rejst til Fredensborg. Spist om aftenen ved taflet. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 12,1 

10,0 

21 ssv 757,0 (01) sv laber (05) vsv b (07) grå luft med regn (13) ssv m (15) grå luft (18) regn 

(22) b (24) regn 

(K) solskin, men siden regn. Været hos Guldberg og Eichsted. Refereret i stats-

rådet in pleno. Da prinsen var gået, sagde grev Thott, at jeg godt måtte sidde 

ned, hvad jeg så gjorde. (Ifølge Nystrøm var Luxdorph nu aldrende og kunne 

dårligt stå op under hele statsrådsreferatet). Spist ved kongens taffel. Takket 

kronprinsen og dronningen før, og prins Frederik og prinsessen efter taflet (JER, 

for udnævnelsen til geheimeråd). Rejst til byen om aftenen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 11,7 

 9,0 

22 nv 761,6 (01) sv (06) vnv (10) nv (12) nv (13) v b grå luft (17) ssv b grå luft (22) ssv m 

blandet luft  

 9,0 
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(K) overtrukket himmel. Været med min kone hos fru Hansen. Om eftermidda-

gen var jeg med Borch hos Brünicke og beså den prægtige og ordentlige natur-

samling både på Sahlen og hos ham selv. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 10,9 

23 nnv 756,6 (03) sv grå luft (05) vsv laber regn (09) vsv (12) nnv b (13) nv m blandet luft 

(17) b (21) nv laber (23) klar luft 

(K) regnvejr og siden solskin 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 12,2 

 9,0 

24 sø 761,0 (01) nv laber (04) klar luft (09) ssv stiv b (13) sø b klar luft (16) m (19) ssø 

(N) solskin og kølig blæst. Fulgt hr. Hansen til jorde. Rejst med min kone, Bar-

tholin og hele huset til Nærum. Spist om aftenen hos Borres. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 14,0 

 10,0 

25 s 755,2 (01) ssø m klar luft (05) b (09) sø (13) s b klar luft (16) øsø m (20) rm (22) sø 

(23) ø m 

(N) solskin og hul blæst, om aftenen tog blæsten til og luften var tyk og lum-

mervarm. I Søllerød kirke. Spadseret til stranden (ved Aggershvile) og talt med 

Hemmer (på Aggershvile), som er moribundus. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 15,6 

12,0 

26 ssø 754,2 (01) øsø m grå luft (07) ø laber (13) ssø laber b tyk luft med regn (19) sø (21) sv 

laber b (24) nv 

(N) mildt sommervejr, om morgenen tyk og varm luft, om eftermiddagen sol-

skin. Spist på toften. Begyndt kuren med seidlitzervand. Spadseret om eftermid-

dagen til stranden. Nu er der sået på toften 6½ skæppe byg, 6 skæpper rug, 1½ 

skæppe ærter, foruden at der er lagt kartofler. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 17,2 

14,0 

27 nv 761,0 (02) nv (03) blandet luft (06) nø b torden og regn (09) nnø (12) grå luft (13) nv 

m blandet luft (16) rm (19) n m klar luft (24) nø 

(N) regnvejr med nogen torden og lynild og kold blæst. Om eftermiddagen be-

søgte Bagger og frue, jomfru Børre og Peter Christian. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 14,7 

13,0 

28 nø 763,5 (02) nnø laber b (07) nnø b (09) diset luft (13) nø laber diset luft (17) mest stille 

(20) nnv laber (22) laber b opklarende luft 

17,0 
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(N) solskin og stærk varme. Oldenborrene er her i stor mængde. Gået om efter-

middagen op på Trørød bakke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 21,3 

29 nnø 766,6 (01) nnv laber b klar luft (08) n b (10) nø klar luft (13) nnø b klar luft (16) øsø ll 

(21) stille (23) ssv 

(N) solskin og stærk varme 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 21,0 

18,0 

30 nnv 765,2 (01) sv (03) vsv ll klar luft (07) vnv (12) nnv (13) n laber klar luft (16) nnø (18) 

n (24) nv laber b 

(N) solskin og stærk varme. Gået med min kone til Ørholm, hvor vi besøgte 

Rheders, og tilbage. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 20,8 

18,0 

31 nø 767,0 (01) nnv stiv b (05) b klar luft (09) nø (13) nø b klar luft (17) nnø b klar luft 

(20) mest stille  

(N) solskin og stærk varme, dog kold luft morgen og aften. Rosa sine spinis 

blomstrer. Spist om aftenen hos Borres med Selbye og Windtmøller. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 17,2 

16,0 

 

Maj 1777 

Temperatur: 10,9 gr. C 

Tryk: 759,0 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juni 1777 

 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Eftermiddagstemperaturob-

servationen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foretaget 

kl. 18. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 s 766,0 (N) solskin og kold blæst, i aftes var der stærk kold dug. Madam Blicher (JER, 

præstekonen i Søllerød) blev i går forløst med en søn.  

Fregatten ”Samsøe” under sejl nordpå i Øresund: (02) ssø (03) ssv laber b (06) s 

(12) nø. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 18,1 

13,0 

2 nv 764,6 (N) solskin og et stænk regn om morgenen. Før måltidet gik jeg med Bülow og 

Voltelen til Aggershvile og så Hemmers lysthus. Om eftermiddagen var vi alle i 

Borres have. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 17,5 

13,0 

3 v 758,5 (Fredensborg) solskin og kølig vind. Rejst med min kone til byen og derfra til 

Fredensborg. Spist ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 19,4 

13,5 

4 uvis 770,2 (K) solskin og kølig vind. Gået om morgenen rundt i Fredensborg have og været 

øverst oppe på æreporten. Ved taffelet var der meloner og jordbær. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 19,7 

13,5 

5 s 759,6 (N) solskin og stærk regn om eftermiddagen, føleligt koldt med nordenvind 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 15,9 

12,0 

6 nv 766,0 (N) solskin og stærk blæst fra vestnordvest. Min kone bar hr. Blichers barn, der 

blev døbt Peder. 

Helsingør: ”nordvestenstorm” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 11,5 

12,0 

7 v 768,5 (N) solskin og stærk blæst fra vestnordvest. Spist hos Borres om aftenen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 11,7 

 11,5 

8 nv 758,5 (N) solskin, regnbyger og kold blæst. I Søllerød kirke. Spist til middag og aften 

hos Borres. Borre og Schneider beså min have. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 11,9 

 11,5 

9 v 760,2 (N) solskin og driveskyer med kold blæst, om aftenen mildere. Borch, madam 

Godche og Berling spiste hér til middag. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 12,5 

 12,0 
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10 ø 761,0 (N) solskin og siden mild regn. Lavet noter til en af Horats oder. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 9,8 

 11,0 

11 nø 756,0 (K) regn og driveskyer. Nattergalen holdt op med at slå. Fulgt Gustmeier frem, 

som havde bryllup med rådmand Kiøbkes ældste datter. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 12,9 

 12,0 

12 v 763,5 (N) solskin og varmt. Maj- eller jomfrurosen blomstrer. Kongen vil høre nogen 

prædike på Helliggejsts kald. Brev fra Malerakademiet om, at jeg med prinsens 

godkendelse er antaget som medlem. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 16,3 

14,0 

13 ø 755,2 (N) regnvejr indtil om aftenen. Huset (Luxdorphs bolig i Snaregade) blev solgt 

til en bødker, som vil lade os blive boende. Derfor skrev jeg til Bildsted, at jeg 

bliver boende, men vil betale ham for ½ års husleje. Fru Bagger kom og dekla-

rerede partiet mellem jomfru Birgitte (hendes datter) og Selbye (ifølge Nystrøm 

en rig handelsmand, senere godsejer og baron).  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 13,1 

11,5 

14 s 757,4 (N) solskin, varmt og tordenskyer. Bildsted besvarede mit brev, han returnede 

lejekontrakten og ville ingen penge have. Den hvide pimpinella rose blomstrer. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 14,1 

 14,0 

15 sv 761,0 (N) solskin, driveskyer og hul blæst. I Søllerød kirke. Suhms kom ud. Staffeldt 

besøgte mig og siden kørte min kone og jeg til Kilden i Dyrehaven for at prøve 

den nye hest. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 17,8 

14,0 

16 sv 764,6 (N) solskin, tordenskyer og lummervarmt. Jeg tror, at det nu bliver sommer ef-

tersom jeg har fået frost i min finger. Bagger besøgte. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 21,5 

17,0 

17 sø 762,4 (Fredensborg) solskin, varmt og blæst. Rejst med min kone til byen og derfra til 

Fredensborg. Spist om aftenen ved kongens taffel. Prinsesse Charlotte rejste til 

Frederiksberg. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 21,9 

17,0 

18 v 759,2 (K) torden og regnbyger. Jøderne havde deres gesandter på Fredensborg. Talt 

med Guldberg og Thott. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 18,1 

15,2 
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19 v 767,6 (N) solskin og blæst med driveskyer. Sat bord og bænk ved parken. Bødkeren, 

der har købt huset, lader os leje værelserne for 200 rdl. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 16,9 

13,5 

20 s 762,0 (N) solskin, driveskyer og blæst. Begyndt at slå engen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 19,8 

15,0 

21 ø 753,5 (N) solskin, regn og driveskyer. Rejst til byen og hjem til middag. Jeg talte med 

fru Rheder på vejen. Spist om aftenen hos Borres. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 17,5 

14,0 

22 v 757,0 (N) regn, driveskyer og kold blæst. I Søllerød kirke, hvor min kone bar skole-

holderens datter Ane Kristine. Cynosbatus blomstrer. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 15,0 

12,0 

23 ø 753,5 (Frederikssund) bestandig og kold regn hele dagen. Kørte med min kone til Øve-

rød, derfra i selskab med Suhm, frue og søn over Frederiksborg til Frederiks-

sund, sejlede over vandet, spiste og sov i Færgehuset om natten. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 15,9 

11,0 

24 s 756,4 (N) solskin og varmere, siden regnbyger og kold blæst om aftenen. Beset Jæ-

gerspris (udførlig beskrivelse hos Nystrøm), spist til middag i færgegården, rejst 

samme vej tilbage, men igennem Slangerup, hvor vi var i kirken, hvor der intet 

var, der var værd at se. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 15,6 

12,0 

25 nø 761,0 (N) solskin, driveskyer og lummervarmt. Eglanteria og pimpinella rubro blom-

strer. Til middag til Selbyes og jomfru Birgittes ja-ord, med dem selv var der 32 

til stede i huset. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 15,9 

14,0 

26 nv 765,2 (N) solskin og kold nordenvind. Rejst til byen og hjem igen til middag. Min ene 

vognhest måtte jeg lade skyde. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 16,9 

12,0 

27 s 757,0 (N) solskin og varmere med driveskyer og tørvejr. Nr. 32 Meause (?) blomstrer, 

den er måske Hielmstiernes lille. Holdt op med min seidlitzervandskur. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 20,9 

13,0 

28 nv 749,6 (N) skrækkelig storm med regnskyer. Fru Borre siger, at lørdags kvarterskifte 

altid giver ondt vejr (ifølge Nystrøm var den 28. juni en lørdag, og månen stod i 

12,0 
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sidste kvarter). Borre har rosen i benene og kommer ikke herud før på tirsdag 

(JER, dvs. den 1. juli). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 14,4 

29 nv 751,6 (N) bestandig regn og hul blæst. I Søllerød kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 14,7 

11,0 

30 v 756,0 (N) overtrukket himmel og tørvejr. Udlæst ”Tom Jones”. Den har adskillige 

samlinger og stillinger, men det er altid en halv samvittighed at spilde tiden på at 

læse romaner, hvoraf man ikke engang kan lære et sprog. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 16,6 

12,0 

 

Juni 1777 

Temperatur:13,0 gr. C 

Tryk: 760,4 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juli 1777 

 

Vejrligsobservationerne fra den 29.-31. juli er fra fregatten ”Samsøe” til ankers 

ud for Eremitagen. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Eftermiddagstemperaturob-

servationen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foretaget 

kl. 18. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”, observationerne fra den 29.-31. juli er 

dog fra fregatten ”Samsøe”. 

temp. 

1 v 752,5 (Fredensborg) regn og blæst. Rejst til Fredensborg. Spist om aftenen ved taflet. 

Prinsessen var på sit kammer, men dagen efter spiste hun igen ved taflet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn: 12,5 

11,0 
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2 v 748,5 (K) regnvejr hele formiddagen, solskin om aftenen. Refereret i statsråden, fra-

værende Thott og Bernsdorff, som har podagra. Besøgt frk. Schmettau. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

12,0 

3 v 755,2 (N) solskin, blæst og driveskyer 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,5 

13,0 

4 sø 759,0 (N) solskin, blæst, driveskyer og et stænk regn. Vendt høet og sat 6 små stakke 

mellem det våde og tørre. Rubus adoratus og rosa burgundica blomstrer. Hielm-

stiernes rose og carnea gallica rosen er ved at springe ud. Eglanteria rosen blom-

strer meget vel og ligeledes pimpinella rubra. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,9 

14,0 

5 s 760,2 (N) regn og torden, om eftermiddagen solskin. Kaas fortalte, at en vis højtstå-

ende søofficer engang har sagt: om jeg så fik den pressanteste ordre og ekspedi-

tion samt den bedste vind og mit skib lå sejlklar på Rheden, og det var lørdags-

nymåne, så sejlede jeg ikke. Efter et mandtal forfattet den 15. august 1769 var 

der i købstæderne i Danmark (minus København) 73.591 sjæle og i amterne 

641.046. I de små købstæder i Sjællands stift (minus Sorø og Bornholm) fandtes 

ved udgangen af 1776 931 komplette brændevinsredskaber. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,4 

16,0 

6 s 756,0 (N) solskin, mild blæst og drivende regnskyer, senere bestandigt regnbyger. 

Acetosa (?) simplex, den mørkeste og Hielmstiernes blomstrer. Centifolia, Alba 

Duplex og Provincialis står på spring til at blomstre. Jasminen blomstrer stærkt. 

Mosrosen blomstrer, ligeledes en vild rose, som Hintze har fundet i skoven. Hørt 

provst Hviid visitere i Lyngby kirke. Provsten fortalte, at der var adskillige vi-

denskaber; de fleste kunde kaldes døde videnskaber, idet de kun talte til hjernen 

og forlod os på denne side graven, mens den sande Guds kundskab var en leven-

de videnskab, som talte til hjertet og fulgte os ind i evigheden. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,7 

14,0 

7 nv 757,4 (N) stærk regn om natten, overtrukket himmel og kold blæst. Centifolia og Pro-

vincialis blomstrer. Rubus adorate er nu i stærkt flor. Spist til middag og aften 

hos Suhm med Rheder og frue, fru Tønder, professor Treschow og frue, jomfru 

Treschow, Schow, provst Hee og datter. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

13,0 

8 sv 756,0 (N) solskin og blandet luft. Centifolia rubra nr. 36 ved plankeværket og den dob-

belte hvide rose blomstrer. Hæggebærtræerne bærer frugt (JER, saften fra bær-

rene brugtes til tilsætning ved vinfremstilling). 

14,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,6 

9 n 762,0 (N) solskin og regnskyer og mild luft. Den dobbelte sukkerrose blomstrer. 

Spredt høstakken ud for at tørre og sat den sammen igen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,1 

15,0 

10 n 766,0 (N) solskin og stærk varme, sommeren er nu begyndt.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,5 

17,0 

11 n 763,5 (N) solskin og varmt, temmelig blæsende. Kørt høet ind. Den enkelte hvide rose 

og den dobbelte gule rose blomstrer. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,3 

16,0 

12 nv 764,6 (N) finregn og siden blæst, driveskyer med varme. Pøbelen plyndrer og sætter 

ild på glarmester Schmidts gård ved Volden. Rosa gallica carnea blomstrer. Bor-

re flyttede ud med hele sit hus. Spist hos dem om aftenen med Selbye. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,2 

16,0 

13 nv 762,0 (N) regnskyer og stærk varm blæst. Begge engelske skovroser ved trappen og 

lysthuset blomstrer. I Lyngby kirke. Spist til middag hos Borch i Ordrup. Beset 

Charlottenlund og den rude, hvorpå Chr. VI egenhændigt har skrevet: ”Gulden-

lund ist fort, Charlottenlund heist dieser Ort”. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,4 

15,0 

14 nv 763,5 (N) solskin og stærk blæst med driveskyer. Den dobbelte burgundiske rose ved 

lysthuset blomstrer. Afplukket roser. 

Helsingør: ”stærk nordvestenstorm” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,2 

 14,0 

15 n 762,0 (N) solskin og varmt, blæsten lagde sig, dog køligt 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,6 

14,0 

16 nv 764,6 (N) om morgenen blandet luft, siden blæst, solskin og mildt. Josephs og Tres-

chows rose i blomst. Med kanelrosen har det den beskaffenhed, at den blomstrer 

hele sommeren, så at når blomsten visner, springer et andet ud i stedet. Den kal-

des rettere Omnium Kalendarium, men hver gang jeg har skrevet efter Kanel-

rosen har jeg fået den. Her er mange snoge i år. Om eftermiddagen på Sølund 

(ifølge Nystrøm er det det samme som Springforbi) og besøgt frøken Fincken-

hagen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,4 

15,0 

17 nv 764,6 (N) solskin og mildt 16,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,8 

18 sv 760,0 (N) solskin og varmere. Om eftermiddagen drukket caffé hos Rheders med 

Suhms og Pohl. 

Helsingør: ”vinden går i sydsydvest” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,9 

17,0 

19 s 757,4 (N) solskin og blandet luft, om aftenen stærk regn. Den dobbelte fløjlsrose ved 

trappen, nr. 9 og den mørke ved lysthuset nr.32 blomstrer. Spist om aftenen hos 

Borres med Selbye. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

15,0 

20 s 756,6 (N) solskin og tordenskyer, regn fra middag til midnat. Den røde måneds rose 

nr. 38 i bassinet blomstrer. I Søllerød kirke. Om aftenen hos Borres. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,0 

12,0 

21 nv 756,0 (N) solskin, blæst og driveskyer. Kasemachers rose blomstrer. Nr. 38 var en 

slags silvestris. De dobbelte gule roser blomstrer godt. Spist til aften hos Her-

slebs. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,2 

13,0 

22 uvis 757,6 (Fredensborg) solskin og regn. Spist om aftenen ved taflet, sad hos prinsessen. 

Det siges, at hun er frugtsommelig. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

12,0 

23 nv 759,6 (K) solskin, driveskyer og kold blæst. Spist ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,1 

13,0 

24 sø 756,0 (N) solskin, driveskyer og kold blæst. Koefoeds kusk på Stampemøllen blev kørt 

over af hestene og døde på stedet i går, og blev begravet i morges. Spist til mid-

dag på (lystgården) Godthåb (på Frederiksberg). 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,4 

16,0 

25 sv 753,5 (N) varmt, fugtigt og overtrukket himmel, siden solskin, torden og regn. Nr. 36 

ved plankeværket den dobbelte fløjlsrose samt den dobbelte eddikerose fra Lan-

ge blomstrer. Det er det flotteste roseneksemplar, jeg endnu har set. Der er to 

slags centifolier. På den ene, som lader sig drive, er stængelen rød og tyk, på den 

anden er den grøn og tynd. Frøken Staffeldt kom ud og fik en buket roser. Besøg 

af Suhm, frue og søn, som gav mig et stykke farvelagt kobber i fødselsdagsgave. 

17,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,0 

26 s 752,0 (N) solskin, varmt og tordenbyger. Spist om aftenen hos Borres med Selbye. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,8 

16,0 

27 v 754,6 (N) blæst med overtrukken himmel af regnskyer. I Søllerød kirke. Stået fadder 

til Hintzes søn Peter Wilhelm. Spadseret ud til Borres jorder. Spist til middag og 

aften hos Borres. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,3 

13,5 

28 v 756,6 (N) solskin og regnbyger. Besøg af Suhm, som jeg lod køre hjem på grund af 

regnen. Spist til middag hos Suhms med bl.a. Rheder og frue. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,4 

13,5 

29 v 762,0 (13) v laber b grå luft (15) vnv ll (16) nv (18) sv b (21) (23) blandet luft 

(N) om morgenen overtrukket himmel og et stænk regn, om eftermiddagen ren 

luft og solskin 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,8 

14,0 

30 ssø 759,6 (01) s stiv m (03) ssø (07) m blandet luft (13) ssø m blandet luft (16) m bygeluft 

og regn (19) ssø (20) sø 

(K) solskin og mildt vejr, om aftenen regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,1 

14,0 

31 s 757,6 (01) ssø b klar luft (03) sø (13) s b (17) m regnbyger (20) s m snuskregn (24) 

stille 

(N) solskin og om eftermiddagen tæt regn, lummervarmt. Rejst til Nærum og 

først spist om aftenen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,4 

15,0 

 

Juli 1777 

Temperatur: 14,4 gr. C 

Tryk: 758,6 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

August 1777 

 

Vejrligsobservationerne fra den 1.-17. august er fra fregatten ”Samsøe” fortøjet 

på Københavns rhed. 

temp. 
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Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Eftermiddagstemperaturob-

servationen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foretaget 

kl. 18. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”, observationerne fra den 1.-17. august er 

dog fra fregatten ”Samsøe”. 

1 sv 757,0 (01) s mest stille snuskregn (09) sv b blandet luft (13) sv m blandet luft (21) sv 

laber b grå luft 

(N) solskin og varmt med ren luft. Vi kørte til Frydenlund med vores gæster. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,1 

16,5 

2 sv 757,4 (01) stille lidt regn (07) vsv mest stille tyk luft med regn (13) sv ll tyk luft med 

regn (19) n b tyk luft med regn (21) v b grå med regn 

(N) næsten bestandig regn, dog mest om aftenen, men solen gik rød ned. Spist 

om aftenen hos Borres. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,6 

13,0 

3 nv 759,2 (01) v b regn (05) v m grå luft småregn (13) nv stiv rm blandet luft (21) vnv m 

blandet luft 

(N) solskin, regnbyger, blæst og meget uroligt vejr. I Søllerød kirke. En eng-

lænder skal i London have samlet folk med stortrommen og ladet folk vide, at ”I 

ingen sommer får i år”. En franskmand skal have sagt ”L´hiver est arrivé a Paris 

pour y passer vote.” Englænderne skal have tabt et slag mod amerikanerne. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,0 

12,5 

4 vnv 764,6 (01) vnv m grå luft (09) vnv rm blå luft (13) vnv rm klar luft (19) vnv b klar luft 

(23) vnv b blandet luft 

(K) stærke driveskyer og blæst. Afskåret rosenknopperne. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,8 

13,0 
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5 v 765,2 (01) vnv b grå luft (08) v b grå luft (13) v b grå luft (18) ssv b grå luft (22) sv b 

grå luft 

(Fredensborg) blandet vejr. Jacobi, der er kommet fra Sct. Croix besøgte mig, 

han havde en skildpadde med fra Suhr. Rejst til Fredensborg. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,1 

14,0 

6 s 764,6 (01) sv b grå luft(07) sv b grå luft (13) s b klar luft (19) sø m regnbyger (22) s m 

regnbyger 

(K) solskin, tordenskyer og en regnbyge. Spadseret til middag i slotshaven. Be-

søgt kammerfrøken Schmettau. 

Løvel: ”skybrud” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,3 

15,0 

7 nv 765,0 (01) sv m blandet luft (06) v m blandet luft (13) v b og m klar luft (17) v b og m 

regn (22) v b klar luft 

(N) solskin, tordenskyer og et stænk regn med regnbue. Rejst med min kone til 

Nærum uden at spise. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

14,5 

8 nv 765,0 (01) v b klar luft (07) v m klar luft (13) nv rm blandet luft (16) nv m blandet luft 

(22) vnv ll blandet luft 

(N) solskin, varmt og efter nogle tordenskyer mildt vejr, dog gik solen ned under 

skyerne. Vi kørte med Bartholin til Ørholm og spadserede hjem. Jørgen Kudsk 

opsagde sin tjeneste til min kone. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,0 

17,0 

9 ssø 764,2 (01) vnv laber blandet luft (11) sø laber blandet luft (13) ssø laber b klar luft 

(18) sv laber b klar luft (22) s laber b klar luft 

(N) solskin og varmt. Spist om aftenen hos Borres. 

Helsingør: ”sydøstenvind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,7 

17,0 

10 v 762,0 (01) s b klar luft (07) ssø b klar luft (13) v laber b blandet luft (18) sv mest stille 

blandet luft (23) sv laber b blandet luft 

(N) solskin og varmere med tordenskyer og et stænk regn. I Søllerød kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,0 

18,0 
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11 sø 766,0 (01) s stiv m blandet luft (08) ssø m blandet luft (13) sø m blandet luft (17) sø m 

bygeluft (20) sø m bygeluft 

(N) mildt vejr og tyk luft. Været på Malerakademiet og deltaget i bedømmelsen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,9 

17,5 

12 ssv 766,0 (01) ssø b blandet luft (06) sø b blandet luft (13) ssv b klar luft (17) sv b klar luft 

(20) sv laber klar luft (23) sv laber blandet luft 

(N) solskin og varmt, ret sommervejr. Spist og arbejdet på toften. Gået med min 

kone i marken. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:22,7 

19,0 

13 nv 766,0 (01) v b blandet luft (05) nv laber blandet luft (08) vnv m grå luft med regnby-

ger (13) nv m blandet luft (16) nv stiv m klar luft (23) nv m blandet luft 

(K) solskin og regn, om aftenen nordlys. Da det i mandags (JER, dvs. den 11/8) 

fra Jægersborg er blevet befalet, at alle køerne skal være ude af Dyrehaven på 

torsdag (JER, dvs. den 14/8) skrev jeg herom til Kammeret. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,8 

15,0 

14 nv 767,6 (01) nv m blandet luft (07) nv rm blandet luft (13) nv m grå luft (16) vnv m grå 

luft med småregn (21) nv b grå luft med småregn 

(N) solskin, regn og blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,1 

14,0 

15 vnv 762,6 (01) vnv 3 rm grå luft med regn (13) vnv 3 rm blandet luft (17) vnv 3 rm regn-

byger (23) vnv rm regnbyger 

(N) lummervarmt med tykke skyer, blæst og om aftenen regn. Spist til middag 

på toften. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,2 

Elsmark på Als: ”høsten begyndte den 15. august og sluttede den 28. august. 

Høstresultat: 55 traver rug, 106 traver byg, 64 traver havre, 12 traver blandsæd, 

23 læs ærter og 7 læs boghvede.” 

16,0 

16 nnv 756,0 (01) nv rm regnbyger (06) nv 2 rm grå luft (13) nnv 3 rm stærke regnbyger (21) 

rm 

(N) solskin, blæst, regnbyger og regnbue. Ole Hansen begynder at meje. På ny 

skrevet til Kammeret om køerne, der formentlig får lov til at blive. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,2 

15,0 

17 nnv 759,6 (01) m (03) b (06) nv b grå luft (10) nv laber b klar luft (12) nnv laber b klar luft 17,0 
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(N) solskin, tynde driveskyer og hul varm blæst. Gået med min kone i Dyreha-

ven. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,7 

18 nv 762,4 (K) stærk regn om natten, solskin og driveskyer. Brev fra Kammeret om, at mi-

ne køer må blive i Dyrehaven. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,1 

15,0 

19 uvis 769,6 (Fredensborg) solskin og varmere. Rejst til Fredensborg. Spist ved taflet om af-

tenen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,5 

16,0 

20 sø 770,2 (K) solskin og varmt, men allerede koldt morgen og aften. Spadseret i slotsha-

ven om morgenen. Spist ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,2 

15,5 

21 sø 769,6 (N) solskin, varmt og blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,2 

16,0 

22 s 759,6 (N) blæst og tyk luft, om aftenen regn. Det siges, at der har været nattefrost i 

nogle nætter. Begyndt at meje på toften. Spist til middag hos Suhms med Rhe-

der, Thurah, professor Treschow og fruer, frk. Wengel, justitsråd Treschow og 

søster, Klingenberg, Pohl, Holbøll og kæreste, i alt 19 personer. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

13,5 

23 v 763,5 (N) solskin og en stærk regnbyge. Siden det blev tørvejr for nogle dage siden, er 

luften blevet kølig som ved efterhøst. Spist om aftenen hos Borres med Selbye 

og Caroline. De 3 banco-seddelmagere skal spille om, hvem der skal dø. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,5 

13,5 

24 sv 767,0 (N) mildt vejr med overtrukken himmel, om aftenen nordlys. I Søllerød kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,4 

16,0 

25 s 765,0 (N) overtrukken himmel og lummervarmt med et stænk regn af og til. Hielm-

stierne kom hjem. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,4 

16,0 

26 sv 764,6 (N) overtrukken himmel om formiddagen, siden blæst og solskin. Opbundet 

byggen, 11 traver. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,2 

16,0 

27 nv 771,0 (K) solskin, blæst og et stænk regn. Opbundet rugen, 4½ traver. 14,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,8 

28 n 772,0 (N) solskin og kølig luft 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,2 

13,5 

29 s 765,2 (N) nattefrost, solskin og kold blæst, om aftenen regn.  Indkørt kornet og be-

gyndt at slå engen for anden gang. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,8 

11,5 

30 nv 760,2 (N) solskin og lummervarmt, kold dug om aftenen. Spist om aftenen hos Borres 

med Selbye og Windtmøller. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,0 

14,0 

31 ø 746,0 (N) om morgenen tyk luft, om eftermiddagen stærk blæst og regnbyger. Det hår-

deste vejr vi har haft i år. I Lyngby kirke. Tybring bliver provst ved Holmens 

kirke og Vogelius ved Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,7 

12,0 

 

 

August 1777 

Temperatur:15,0 gr. C 

Tryk: 763,7 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

September 1777 

 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Eftermiddagstemperaturob-

servationen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume- Jantzen er observationen fore-

taget kl. 18. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak. 

temp. 
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1 n 753,5 (K) blæst og regnskyer. Rejst til byen med min kone, Karen fulgte med. Læst 

Marmontels Yncas (ifølge Nystrøm ”Les incas ou la destruction de l´empire du 

Pérou” (1773). Velskrevet, men løselig og uden umage og efterlader sig ingen 

behagelig erindring, da alt er så sørgeligt. Charlottenborg Have skænkes Univer-

sitetet til botanisk have. Pladsen på Amalienborg skal sælges for at dække om-

kostningerne ved havens anlæggelse. 

Helsingør: ” stærk storm” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,4 

12,0 

2 sv 749,2 (Fredensborg) driveskyer, regn og hagl. Rejst til Fredensborg med Bagger. Spist 

om aftenen til taffels med janitsharmusik. 

Elstrup på Als: ”regn” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,9 

11,0 

3 s 746,0 (Fredensborg) solskin og kølig luft. Besøgt kammerfrøken Schmettau. NB. Fru 

Suhm skal have været ude hos Guldberg. Om eftermiddagen var der forlystelse i 

artillerilejren for herskabet, hvor Sancho Panca blev prællet (ifølge Nystrøm be-

tyder det lege himmelspræt med og var en gammel dansk jagt”forlystelse”, der 

gik ud over ræve, i romertiden over alkoholikere, på Cervantes tid over indfan-

gede hunde (og Sancho Panza)). 

Elstrup på Als: ”regn” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,4 

11,0 

4 n 756,6 (K) solskin og blæst. Da dronningen vågnede, blev der affyret 27 kanonskud. 

Stort fyrværkeri på Fredensborg. 

Elstrup på Als: ”regn” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,8 

12,0 

5 nv 762,0 (K) solskin og mild luft. Fået flere boghylder i mit bibliotek og flyttet om på 

bøgerne. 

Helsingør: ”nordvestenvind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,5 

13,0 

6 v 760,2 (N) regn og blæst, som tog mere og mere til. Rejst med min kone og Karen til 

Nærum. En af mine køer fik en kviekalv. Spist om aftenen hos Borres med Sel-

bye og Windtmøller. 

Elstrup på Als: ”regn” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,7 

12,0 
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7 n 762,0 (N) solskin og kold blæst. Om aftenen nordlys som så ofte før. I Søllerød kirke. 

Spist til middag på Sølund med Rheders og Treschow.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,6 

11,0 

8 nv 764,6 (N) regnskyer og siden solskin. Slået det halve af ærterne. Vore grønlandsfarere 

skal være blevet bestukket af hollænderne, og det skal ved gennemgang af deres 

journaler undersøges, om de er kommet for tidligt hjem. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,9 

12,0 

9 nv 764,2 (N) solskin, mildt vejr og et stænk regn. Sat efterslættet i stakke. Min kone be-

søgte fru Thurah, som var upasselig og om eftermiddagen geheimerådinde Staf-

felt. Da Bagger besøgte mig, skyndte han sig hjem i seng formodentlig af sam-

me inflamationsfeber, som han nu i to år har haft ved denne tid. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

13,0 

10 nv 756,6 (K) solskin, driveskyer og en stærk nordvestenvind 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,1 

12,0 

11 nv 759,6 (K) stormende og regn. Rejst til byen og spist til middag hos Borres ved Frue 

Plads. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,2 

12,0 

12 n 764,6 (K) solskin og blæst med regn. Spist til middag hos Rheders med bl.a. Hielm-

stierne og frue. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,3 

11,0 

13 n 772,6 (N) solskin og kold nordenvind. Spist om aftenen hos Borres med Selbye. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,5 

11,0 

14 n 776,0 (N) nattefrost, solskin, kold nordenvind og driveskyer. I Søllerød kirke. Spist til 

middag hos Borres. I morges døde Debes, han gik ud som et lys af en hastig 

blodstyrtning. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,5 

  9,0 

15 nv 774,6 (K) solskin og mildt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,2 

10,5 

16 sv 766,0 (Fredensborg) blandet luft og et stænk regn. Rejst til Fredensborg. Spist om af-

tenen ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,8 

12,5 
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17 v 761,4 (K) solskin og stærk blæst. Spadseret om morgenen i slotshaven. Havens fodsti, 

fra porten til vejen, bagom kronprinsens plantage og indtil tværalleen langs med 

rækværket, er 1040 af mine skridt. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,3 

12,0 

18 nv 767,4 (N) regnskyer med mild og blandet luft. Ærterne og 3 læs efterslæthø indkørt. 

Min værts baghus til hans værksted er rejst. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,8 

12,0 

19 s 769,0 (N) regnskyer med mild og blandet luft. Jeg har stadig roser, der blomstrer. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,4 

12,5 

20 nv 756,6 (N) om morgenen mildt vejr, siden småregn og derpå solskin og stærk storm af 

nordvest. Spist om aftenen hos Borres med Selbye. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,3 

11,0 

21 v 767,0 (N) solskin, tynde driveskyer og kold luft. I Søllerød kirke. Spist om aftenen hos 

Borres med Selbye. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,6 

  9,0 

22 s 749,2 (N) blæst af sydvest og driveskyer med regnbyger. Hielmstierne, Suhm, Rheder 

og fruer, frk. Finckenhagen og mr. Suhm, Aagaard og søn, Bartholins, Borch og 

Lange spiste hér til middag. 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,9 

10,0 

23 v 752,4 (N) stærk blæst med regnbyger 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,2 

10,0 

24 v 764,6 (K) solskin og mildt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,9 

11,0 

25 s 764,6 (K) solskin og mildt vejr. Thomas Bartholin forlader mit kontor og kommer i 

stedet for til Colbiørnsen, da han påtænker at blive højesteretsadvokat. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,5 

12,0 

26 uvis 766,6 (K) solskin og mildt vejr. I Helliggejst kirke. Etatsråd Lange besøgte mig med 

sin søn, som kommer i mit kontor efter Thomas Bartholin. 

Helsingør: ”god østsydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,3 

12,5 
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27 nø 769,6 (N) solskin og ret sommervejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,4 

14,0 

28 ø 777,6 (N) driveskyer og siden solskin og blæst, om aftenen nordlys. I Søllerød kirke.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,0 

12,0 

29 uvis 776,0 (K) stærk nattefrost, solskin og mildt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,0 

  8,0 

30 sø 774,0 (Fredensborg) solskin og mildt vejr. Sendt en rose til frøken Schmettau. Forkø-

let. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,9 

  9,0 

 

 

September 1777 

Temperatur: 11,3 gr. C 

Tryk: 763,5 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Oktober 1777 

 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Eftermiddagstemperaturob-

servationen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume- Jantzen er observationen fore-

taget kl. 18. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak. 

temp. 

1 sø 766,0 (K) stærk og fugtig tåge morgen og aften, ellers mildt solskin. Spist ved kongens 

taffel. Besøgt Eichstedt, som er ved at komme sig, men hvis øjne er svage for-

talte, at Canariis har forpligtet sig til for landstinget at bevise, at Beringskiold er 

landsforræder. (Ifølge Nystrøm drejer det sig om Jacob Canariis, prokurator og 

selvejer i Tjørnemark på Møn). Højesteret og komedierne begynder. 

11,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,3 

2 s 757,0 (N) solskin og et stænk regn om aftenen 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,4 

12,0 

3 nø 755,2 (N) tyk luft, men mildt vejr. Spist til middag hos Suhms med bl.a. Rheder og 

frue.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,8 

12,0 

4 sv 756,0 (N) tyk luft med solskin indimellem. Kongens titel ændres til hertug af Olden-

borg. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,1 

11,5 

5 sv 754,6 (N) noget solskin med stærke regnbyger og blæst. I Søllerød kirke. Nattereno-

vationen skal udkøres på en plads bag acciseboden på Amager. Holm, Aagaard 

og Rotbøll skal anslå udgifterne til anlægget af den botaniske have på Charlot-

tenborg. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,2 

10,0 

6 v 761,4 (N) tyk luft og regn siden solskin. Spist på Ørholm med bl.a. Suhm, frue og søn, 

Nielsen og kæreste. I går blev dommen over banco-seddelmagerne eksekveret. 

Lassegaard kastede straks 10, men Børgesen og Schmidt hver 9; anden gang fik 

Schmidt de laveste øjne og blev henrettet med to hug af sværdet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,4 

10,0 

7 nv 766,0 (N) om morgenen tyk og våd tåge, siden solskin og mildt vejr. Plukket æbler af 

en del af æbletræerne. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,9 

Elsmark på Als: ”sået rug” 

11,0 

8 sv 758,5 (K) stærk regn. Rejst med min kone til byen. Karen, den kone, som skal i Dor-

thes sted, kom ud til Nærum. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,5 

  9,0 

9 nø 763,5 (N) tåge og siden stærk regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,3 

  9,0 

10 sø 772,0 (N) klart og mildt solskin. Afplukket en del af frugten. Kroen ved Brede mølle 

nedbrænder. Dorthe kørte ind til sin nye tjeneste. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:9,4 

10,0 
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11 sø 770,2 (N) solskin, blæst og køligt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,0 

  8,5 

12 sø 764,6 (N) driveskyer og stærk blæst. I Søllerød kirke. Min kone bar Sidses datter Ka-

ren. Der var 1 trolovelse, 3 brudevielser og 2 barnedåb. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:7,5 

  8,5 

13 nø 765,2 (K) solskin og kold blæst. Rejst med min kone til byen for at blive dér. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:9,0 

  7,5 

14 nø 766,6 (Fredensborg) solskin og kold blæst. Rejst til Fredensborg. Guldberg adles un-

der navnet Høegh Guldberg. Spist ved taflet om aftenen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,0 

  7,5 

15 nø 767,6 (K) om morgenen kold tåge, siden solskin og regnskyer. Besøgt kammerfrøken 

Schmettau, som fortalte mig, at hendes søster skal giftes med Stemann. Den vise 

har Guldberg gjort.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,8 

  8,5 

16 sø 763,5 (K) regnskyer og kold luft 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:9,7 

  8,0 

17 uvis 761,6 (K) tyk luft og mildt vejr. Fået 10 tdr. frugt. Hele vort hus kom ind. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,0 

10,0 

18 n 764,6 (K) regn om natten, siden solskin og kold blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:5,0 

  8,0 

19 n 772,0 (K) solskin og frostvejr. Hr. Faith, missionær fra Vestindien, som har været med 

til at udarbejde det kreolske nye testamente, bliver præst i Slaglille. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:4,4 

  3,0 

20 nø 780,2 (K) solskin og frostvejr. I går lå jeg hjemme, men er i dag på kancelliet. Rheders 

og Thurahs kom til byen. 

Helsingør: ”nordøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:2,7 

  2,5 

21 sv 777,6 (K) solskin og frostvejr. Bugge skrev til mig den 18. september fra London, om 

at der er opdaget en ny stjerne i Herkules skulder. Han skrev endvidere om det 

bekendskab, som han havde gjort med de lærde i Holland og England. Det ulov-

lige og letfærdige samleje blandt ungdommen i Norge skal afskaffes. 

  2,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:2,5 

22 v 771,6 (K) solskin og mildere vejr med et stænk regn. Herskabet kom hjem efter at 

have spist på Søllerød slot. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:5,9 

  3,0 

23 sv 767,0 (K) solskin og frost. Spist ved kongens taffel. 

Helsingør: ”sydsydvestlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:2,5 

  2,0 

24 s 756,6 (K) solskin og frost siden regn. Gjort kur overalt. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:5,6 

  2,5 

25 sv 754,6 (K) om morgenen solskin, om aftenen øsende regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:7,5 

  6,0 

26 sv 747,0 (K) regn, blæst og solskin. I Helliggejst kirke, hvor provst Hviid indsatte hr. Vo-

gelius. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,8 

  8,0 

27 v 744,6 (K) regn, blæst og solskin. Sået 9 skæpper rug. 

Helsingør: ”sydvestenvind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:7,2 

  6,5 

28 nv 757,6 (K) solskin og kold luft. Parforcejagt for sidste gang. Ildebrand i Lille Færge-

stræde. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:4,6 

  6,0 

29 sø 752,0 (K) solskin og blæst. Spist ved kronprinsens taffel. Ildebranden i går var hos 

porcelænhandler Degn, som er arresteret for assurancesvig. Hans pige havde 

drukket sig fuld i brændevin, sat sig til at sove ved et bord med lyset på gulvet, 

hvorved hun blev forbrændt og kvalt. 

Helsingør: ” stærk sydsydvestenstorm” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:6,7 

  8,0 

30 s 748,5 (K) stærk regn om natten, siden solskin og stærk blæst om aftenen. Skrevet på 

Marthas skudsmål. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,6 

  9,0 

31 s 749,2 (K) solskin, blæst og regn. Om aftenen i societetet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,3 

  8,5 
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Oktober 1777 

Temperatur:7,7 gr. C 

Tryk: 761,7 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

November 1777 

 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Morgentemperaturobserva-

tionen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume- Jantzen er observationen fore-

taget kl. 06. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak. 

temp. 

1 s 756,6 Solskin, blæst og regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:9,7 

 8,5 

2 uvis 761,0 Mildt og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,8 

 7,0 

3 s 762,0 Mildt og fugtigt vejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:8,4 

  7,0 

4 sv 761,4 Fugtigt vejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:10,0 

  8,0 

5 sv 766,0 Solskin og fugtigt vejr. Spist til middag hos Hielmstiernes. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:9,4 

  8,0 

6 s 768,5 Solskin og fugtigt vejr. Spist ved kongens taffel. Skov var her om aftenen, Bar-

tholin er syg. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,5 

  7,5 
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7 v 764,2 Solskin og fugtigt vejr. Om aftenen var jeg til hove med Suhm og gratulerede 

frk. Schmettau og Steeman, hvis mariage i dag blev deklareret. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,6 

  7,5 

8 sv 747,4 Nattefrost, stærk blæst og regn, om aftenen hagl. Kvægsygen er brudt ud to ste-

der på Lolland. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,1 

  4,0 

9 s 741,0 Regnvejr. For få dage siden havde jeg roser i blomst på Nærum. 

Helsingør: ”sydsydøstenstorm” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,3 

  5,0 

10 uvis 749,6 Regnvejr, men nattefrost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,9 

  2,0 

11 sv 753,5 Regnvejr. Bartholin og Skov var hos os om aftenen. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,8 

  3,0 

12 sv 763,5 Solskin og fugtigt vejr. Kaptajn Stibolt oplæste en afhandling om mørser (JER, 

mørser er en gl. betegnelse for mortér). 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:8,8 

  6,0 

13 sø 767,0 Solskin og fugtigt vejr, men koldere 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,3 

  5,0 

14 s 758,5 Solskin og fugtigt vejr, men koldere. I societetet. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,8 

  4,5 

15 v 767,0 Solskin og fugtigt vejr, men begyndelse til frost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,8 

  3,0 

16 uvis 763,5 Regn og solskin 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,4 

  4,0 

17 s 760,5 Nattefrost, koldt og tåget. Skarlagensfeberen vedvarer og fru Guldberg er syg 

deraf. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,9 

  3,0 

18 sv 757,6 Regn og fugtigt vejr. Spiste til middag hos Thott. I de engelske aviser stod, at 

man i Danmark seriøst beredte sig på krig, siden man nøje optegnede hver hest, 

enten den var stump- eller langrumpet, enten den var grå eller brun. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,3 

  5,0 
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19 v 759,2 Bestandigt regnvejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,0 

  6,0 

20 nv 737,6 Regnvejr og stærk blæst. I disse dage var der højvande i kanalen. I den stærke 

storm sank en pram, hvorved den ostindiske præst mistede alt. Den anden, som 

hørte til et particulairskib, drev bort. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,4 

  6,0 

21 uvis 761,4 Bestandig regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,9 

  3,0 

22 uvis 756,4 Fugtigt vejr, om aftenen stærk regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,7 

  4,0 

23 v 741,6 Fugtigt vejr, efter en skyllende regn om natten 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,3 

  5,5 

24 n 748,5 Regnvejr. Været på Klevenfeldts auktion formiddag og eftermiddag. Suhm køb-

te Resens atlas for 60 rdr. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,9 

  4,0 

25 n 764,5 Frost om natten og langt op ad dagen 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,6 

  1,0 

26 s 761,6 Nattefrost, sne, regn og tåge. Om aftenen til jomfru Borre og agent Selbyes bryl-

lup, vi var 40 personer ved bordet. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,3 

  1,5 

27 sv 757,0 Fugtigt vejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,0 

  4,0 

28 s 747,6 Bestandig regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,6 

  5,0 

29 nv 756,0 Kølig luft og begyndelse til frost. Holt, Bartholin og Skov var hér om aftenen. 

Holt fremviste 6 tavler med urter fra Pancks store urtebog. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:3,1 

  3,0 

30 s 756,0 Råt vejr og tyk luft, stærk blæst og regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:3,4 

  4,5 
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November 1777 

Temperatur: 4,9 gr. C 

Tryk: 757,5 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

December 1777 

 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Morgentemperaturobserva-

tionen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume- Jantzen er observationen fore-

taget kl. 06. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak. 

temp. 

1 v 744,6 Råt vejr og tyk luft, stærk blæst og regn. Om aftenen i Malerakademiet med 

Hielmstierne. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,0 

 5,0 

2 s 744,0 Råt vejr og tyk luft, stærk blæst og regn. Ildløs i Møllers porcelænsfabrik. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,6 

 4,0 

3 v 742,0 Solskin og mildt vejr, om aftenen nordlys. Man frygter, at kvægsygen har spredt 

sig til hele Fyn. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,7 

 4,0 

4 sø 741,4 Bestandig regn og om aftenen blandet med sne 

Helsingør: ”sydsydøstenstorm” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,1 

 3,5 

5 s 729,2 Solskin, driveskyer og stærk blæst. Ved postens afgang fra Norge indløb tidende 

om, at Schien er nedbrændt med kirke og rådhus. I societetet, hvor Müller fore-

læste om de dyr eller orme, der avles i dyr. Holm fremviste sin svampebog. Kort 

over ¼ af Sjælland er færdig. 

 4,0 
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Helsingør: ”sydsydøstenstorm” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,6 

6 s 744,6 Fugtigt vejr og vindigt. Suhm sætter i adresseaviserne, at han ikke spiller i tal-

lotteriet. En anonym angivelse fra Nærum om, at Jørgen kusk holder kro og op-

trækker folk. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,8 

 3,0 

7 v 749,2 Fugtigt og rusket vejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,3 

 2,5 

8 uvis 761,0 Solskin og frost. Anmeldt til amtmanden, at en saddelmagersvend fra Birkerød 

ved navn Carl er klatret over plankeværket og gået ind i Jørgens kammer på Næ-

rum og har stjålet ting fra hans kiste. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,9 

 1,0 

9 uvis 766,6 Nattefrost og siden fugtigt vejr.  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0.6 

 1,0 

10 sv 771,0 Solskin og frostvejr. Til kongens taffel. Besøgt kammerfrøken Schmettau. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,6 

-0,5 

11 v 767,6 regnvejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,4 

 3,0 

12 v 766,0 Regnvejr. Kvægsygen er på Ærø. Steemanns bryllup med frk. Schmettau til ho-

ve. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,5 

 6,0 

13 s 774,2 Regnvejr med tåge. Gratuleret sammen med Suhms til Steemanns. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,2 

 3,0 

14 sv 771,4 Råt og fugtigt vejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,9 

 3,0 

15 s 769,6 Råt og fugtigt vejr. Nu er der kommet underretning om, at Washington er slået. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,0 

 3,0 

16 nø 763,5 

 

Råt og fugtigt vejr. Brigader Halling var hos mig på kancelliet. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,9 

 2,5 
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17 n 757,0 Regn og slud med frost af og til. Spist ved kronprinsens taffel. Matroserne på-

står, at prisstigningerne på tobak skyldes Borres datters giftermål. (Ifølge Ny-

strøm var agent Peter Borre administrator af tobaksmonopolet). Jomfru Hylle-

sted holder bryllup med dr. Schønheyder.  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,7 

 1,0 

18 n 764,2 Solskin og frostvejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,5 

-1,0 

19 uvis 767,6 Solskin og frostvejr. I societetet, hvor etatsråd Rothe forelæste om lensretten og 

folkefriheden i de ældste tider. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,3 

-1,5 

20 uvis 767,6 Solskin og frostvejr.  Spist til middag hos Aagaard. I tirsdags 8 dage (JER, dvs. 

den 9/12) var der stort spektakel blandt husarerne i Roskilde. I Århus stift er 

døde 116 flere, end der er fødte.  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-3,7 

-3,0 

21 nø 759,6 Frost med tykt og tåget vejr. Spist om aftenen hos Suhms. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,2 

-1,0 

22 nø 752,4 Mildere vejr. Fru Rheder besøgte og fortalte, at der ventes at komme et brev til 

Suhm fra hove. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,0 

 0,0 

23 nø 756,0 Frost og om aftenen tøvejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,2 

-0,5 

24 sø 756,0 Frostvejr og tyk luft. Besøgt frk. Schmettau. Refereret i statsrådet abs. principe. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,6 

-1,0 

25 ø 753,5 Blæst og vandkoldt. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,2 

 0,0 

26 ø 748,5 Blæst og vandkoldt. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ” den 21.-26. december østnordøstlig og østsydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,3 

 0,5 

27 nø 749,2 Blæst og vandkoldt, om aftenen fugtigt vejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,5 

 1,0 

28 nø 756,0 Mildt tøvejr. I Helliggejst kirke. Gjort kur med min kone hos Thotts.  3,0 
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Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,5 

29 nø 756,0 Om morgenen tøvejr, siden frost og blæst 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,3 

 1,5 

30 nø 757,0 Skarp frost og blæst. Spist om aftenen hos Schiønnings. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-3,5 

-3,0 

31 nø 762,0 Stærk barfrost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-4,0 

-3,0 

 

December 1777 

Temperatur: 1,3 gr. C 

Tryk: 757,0 mm Hg 

 

 

Indført i begyndelsen af årets kalender: 

 

Århus stift 3.919 fødte, 2.869 døde, 1.050 flere fødte end døde. 

Aggershus stift 10.128 fødte, 6.373 døde, 3.755 flere fødte end døde. 

Viborg stift 1.759 fødte, 1.247 døde, 512 flere fødte end døde. 

København stift 2.769 fødte, 2.825 døde, 56 flere døde end fødte. 

Sjællands stift 9.999 fødte, 9.454 døde, 545 flere fødte end døde. 

Fyns stift 5.509 fødte, 5.324 døde, 185 flere fødte end døde, men i Odense 311-329= -18. 

Ålborg stift 2.440 fødte, 1.773 døde, 667 flere fødte end døde, i Ålborg by 134-117= 17. 

Ribe stift 3.681 fødte, 2724 døde, 957 flere fødte end døde, i Ribe by 89-82= 7. 

Trondheim stift 4.756 fødte, 3.777 døde, 979 flere fødte end døde. 

Christianssand stift 3.539 fødte, 2.372 døde, 1.167 flere fødte end døde. I Christianssand by 127-

96=31. 

Bergen stift 3.499 fødte, 2.748 døde, 751 flere fødte end døde, i Bergen by 271-284= -13. 

I Bergen blev copuleret 1.012 par. 
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Fra Eiler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst (1938) s. 557 
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VEJRET I 1778  

 

 

1778 Temperatur 7,2 gr. C. Koldt år. Is i Storebælt og Øresund i midten af februar. Helt usædvanlig 

kold oktober-måned med vintervejr i midten og slutningen af måneden. Nordlys den 25. februar, 26. 

marts, 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 Øre-

sund, derefter tø. Den 27. og 

28. atter frost. Meget højt luft-

tryk 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., 

19.-21. og 25.-27. Vesten-

vindsstorm den 31. Stærk slud 

den 18. 

 

Temperatur: 0,7 gr. C 

April 

 

Meget varm. 

Temmelig ensartede tempera-

turer måneden igennem, dog 

lave temperaturer fra den 14.-

20. Stærkt snefald den 15. 

 

Temperatur: 6,8 gr. C 

Maj 

 

Kold.  

Solfattig. Megen østenvind og 

koldt vejr indtil den 8. Som-

mervejr med søndenvind fra 

den 9.-15. Resten af måneden 

var på ny kold. Regnfuld må-

ned. 

 

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., 18., 28. 

og 29. Varmt solskinsvejr fra 

den 6.-22.  

 

August 

 

Normal.  

Solrig. Højtryksvejr, især me-

get højt lufttryk omkring den 

18. Kortvarig hedebølge fra 

den 21.-23. Køligt fra den 25. 

Næsten ingen østenvind. Tor-

denvejr ved Nærum den 14. 

Stærk regn den 31. Nordlys 

den 22. 

September 

 

Meget kold.  

NØ-vind fra den 1.-10. og me-

get kold luft. Stærk regn den 

1., 13. og 27. Nordlys den 22. 

 

Temperatur: 11,5 gr. C 
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Temperatur: 16,9 gr. C  

Temperatur: 16,2 gr. C 

Oktober 

 

Helt usædvanlig kold.  

Mildt vejr fra den 1.-10. Nat-

ten til den 11. skrækkelig 

storm med regn og sne ved Ål-

borg efterfulgt af nordenvind 

og stærkt snefald ved Helsin-

gør den 16. Dagsfrost fra den 

16.-19. og igen sne og dags-

frost fra den 26.-29. Stærk 

regn den 2. og 10. Stærkt sne-

fald 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 må-

neden igennem. Stærk vesten-

vindsstorm den 26., og den 31. 

meget højt vande ved Korsør. 

Stærk regn den 2. og 12. 

 

Juleaften: Kold nordlig blæst 

med frost og nogen sne. 

 

Nytårsaften: solskin og frost 

 

Temperatur: 2,2 gr. C 

 

 

 

 

Formørkelser i 1778 

 

Udi nærværende år 1778 ske 3 formørkelser, 2 i soelen og 1 i maanen, hvoraf 2 blive hos os at see, 

nemlig 1 i soelen og 1 i maanen. Solens formørkelse indfalder den 24/6 om eftermiddagen og 

begynder kl. 04,38, er størst kl. 05,21, da lidet over 1/3 af soelen bliver formørket og endelig endes 

formørkelsen kl. 6,02. Månens formørkelse sker den 4/12. Den begynder om morgenen kl. 04,36. 

Månen går ganske ind i Jordens skygge kl. 05,33, begynder at komme ud af Jordens skygge kl. 

07,10 og omsider endes formørkelsen kl. 08,07. 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1778 

 

 

ÅRET 1778 

 

 

København, 5. januar 1778 

 

Det berettes, at der den 2. september 1777 var et forskrækkeligt jordskælv på Sct. Thomas. 

 

Paris, 19. december 1777 

 

Den 3. december 1777 har man i provinsen Roussillon set et meget usædvanligt nordlys. Den 26. 

september og den 12. november havde man der og set nordlys. Der var en stor oversvømmelse den 

15. november 1777, der næsten ødelagde provinsen. 

 

Helsingør, 12. januar 1778 

 

Den 10. januar ØNØ-vind. 

 

Sundet og havnen er nu fri for skibe, såvel som is. 

 

Uppsala, 14. januar 1778 

 

Linné døde den 10/1 1778 kl. 14, i Uppsala, 70 år gl. 

 

Corsør, 26. januar 1778 

 

Storm, snefog og modvind har i nogle dage hindret transporten fra Fyen, hvor ved landet ingen 

hinderlig is har været. 

 

Neapolis, 20. december 1777 

 

Vesuvius har i nogle dage igen opkastet ild. 

 

Helsingør, 26. januar 1778 

 

Stærk frost. Sundet er endnu fri for is. 

 

Philadelphia, 29. november 1777 

 

Den 22/11 var hér det værste jordskælv i 14 år. 

 

Helsingør, 31. januar 1778 

 

Nordenvind og tykt tåget vejr. Sundet og havnen er ganske fri for is. 
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Helsingør, 6. februar 1778 

 

Den 3. februar SØ-vind. 

 

Vinden har siden stedse været i SØ. Sundet og havnen er ganske fri for is. 

 

Korsør, 13. februar 1778 

 

I morges har man set is overalt fra landet såvel sønder som nord for Halschou Rif og til Badstuen, 

som mod al formodning er kommet lige mod vinden, der var SØ. 

 

Warszawa, 28. januar 1778 

 

Natten mellem den 26. og 27. januar er Weichelfloden bleven således tillagt med is, at den sværeste 

last kan bringes derover.  

 

Corsør, 18. februar 1778 

 

Imellem dette og Sproe har i disse dage været en stor del is. 

 

Nyborg, 20. februar 1778 

 

Formedelst den vedvarende stærke frost, hvorved i disse dage er falden en mængde sne, er 

transporten mellem dette og Corsør meget vanskelig og må ske med isbåde fra Knudshoved til 

Halschow rev. 

 

Corsør, 20. februar 1778 

 

Den hårde østenvind har drevet isen til vestre side af Sproe til Fyn, så at det er besværligt at komme 

der imellem. Herfra og til Sproe er ingen is, så længe den vind står, men både sønden og norden for 

Halsskov rev kan isen ses at ligge. 

 

Helsingør, 23. februar 1778 

 

På tvende dage har Sundet og havnen været fri for is, samt al isen fra landet bortdrevet. I går ankom 

til Sundet 11 skibe af og fra København til Grønland på hvalfiskefangst, hvilke formedelst contrair 

vind af SV og tøvejr endnu ligge her. I nat er en mængde drivis ankommet i Sundet fra Østersøen. 

 

Wien, 11. februar 1778 

 

Den 18. januar var et heftigt jordskælv i Siebenbürgen. 

 

Corsør, 25. februar 1778 

 

Stærk snefog og tåge, samt storm og en del is hist og hel i Bæltet, især fra Sproe til Nyborg. 
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Helsingør, 27. februar 1778 

 

Sundet og havnen har nu været isfri i 4 dage. Vinden er i NV. 

 

Corsør, 27. februar 1778 

 

Udi vinter har i Bæltet bestandig været nordenstrøm, som mest har forårsaget, at isen er drevet bort 

derfra, eftersom vinden har været ustadig. Vinden er i dag SV, som vil drive isen hertil igen, 

såfremt nordenstrømmen ikke bliver desto stærkere. 

 

Helsingør, 2. marts 1778 

 

Den 27. februar SØ-vind. 

 

Vinden har siden været ØSØ, ligeledes i dag, hvor der er tyk luft og snefug (sic!). 

 

Corsør, 6. marts 1778 

 

Formedelst østlig vind er isen drevet fra Knudshoved over til den vestre side af Holckenhavn. 

 

Helsingør, 6. marts 1778 

 

ØSØ-vind og stærk udgående strøm. 

 

Helsingør, 9. marts 1778 

 

Den 9. marts ØSØ-vind. 

 

Helsingør, 16. marts 1778 

 

I dag SØ-vind. 

 

Nyborg, 22. marts 1778 

 

Isen er nu, efterat den på nogle steder er savet igennem, bortdrevet her af havnen med vestlig og 

nordlig storm. 

 

Helsingør, 27. marts 1778 

 

I dag SV-vind. 

 

Helsingør, 30. marts 1778 

 

Der omtales, fmt. under den 30/3, SV-blæst og regn. 

 

Helsingør, 3. april 1778 

 

I dag SØ-vind. 
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Christiania, 28. marts 1778 

 

I dag morges heftig ildebrand under stærk søndenvind. 

 

Mannheim, 5. april 1778 

 

Den 2/4 indtraf hér et jordskælv. Det var den hele dag et meget angenemt og varmt vejr, ja så længe 

jordskælvet varede, ganske blikstille. Udi året 1727 er og i april måned fornummet et stærkt 

jordskælv udi hele Tyskland. 

 

Helsingør, 20. april 1778 

 

Den 17. april storm. 

 

Den 18. april SSØ-vind. 

 

Helsingør, 1. maj 1778 

 

Den 29. april liden vind af SØ. 

 

Helsingør, 8. maj 1778 

 

Den 7.maj ØSØ-vind. 

 

Helsingør, 11. maj 1778 

 

Den 9. maj NV-vind. 

 

Sct. Petersborg, 21. april 1778 

 

Den 18. april brækkede isen løs, efter at Neva-floden fra den 27. november 1777, altså i 142 dage 

havde været tillagt med is. I vinteren 1776-77 var bemeldte strøm tillagt i 170 dage. 

 

Helsingør, 15. maj 1778 

 

Den 14. maj SØ-vind. 

 

Helsingør, 29. maj 1778 

 

Den 25. maj SV-vind. 

 

Ulm, 27. maj 1778 

 

Der omtales et kraftigt jordskælv den 25. maj. 
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Helsingør, 8. juni 1778 

 

Den 5. juni SØ-vind. 

 

Paris, 1. juni 1778 

 

Voltaire er død den 30. maj kl.23, og det formedelst hans egen uforsigtighed, da han på én gang 

havde indtaget for meget opium, for derved at befordre det forholdte vands gang. 

 

Helsingør, 15. juni 1778 

 

Den 14. juni SØ-vind. 

 

Helsingør, 19. juni 1778 

 

Den 18. juni liden SØ-vind. 

 

Helsingør, 22. juni 1778 

 

Den 21. juni stærk NV-strøm. 

 

Helsingør, 26. juni 1778 

 

Den 25. juni SV-vind. 

 

Helsingør, 29. juni 1778 

 

Den 28. og 29. juni SØ-vind. 

 

Helsingør, 6. juli 1778 

 

Den 3. juli SØ-vind. 

 

Den 6. juli ØSØ-vind. 

 

Helsingør, 17. juli 1778 

 

Den 14. juli SSV-vind. 

 

Helsingør, 7. august 1778 

 

Den 5. sugust SØ-vind. 

 

Det meldes, at der overalt i England har været en velsignet kornhøst. 
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Wien, 30. juli 1778 

 

Vi har her og i Ungarn en så velsignet høst, at man ikke kan erindre sig dens lige. Man ser alle 

vegne hen mod den skønneste vinhøst, og lover modne druer allerede ved enden af august måned. 

Lige fra Torkay indløbe de bedste efterretninger. Det lader som Himmelen i besynderlighed i dette 

år vilde velsigne Jorden. 

 

Helsingør, 28. august 1778 

 

Den 26. august stærk storm af NV. 

 

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. 

 

Helsingør, 7. september 1778 

 

Den 7. september liden ØSØ-vind. 

 

Helsingør, 9. oktober 1778 

 

Den 7. oktober god vind af norden. 

 

Helsingør, 12. oktober 1778 

 

Den 9. oktober ØSØ-vind. 

 

Den 11. og 12. oktober stærk NNØ-blæst til storm. 

 

Helsingør, 16. oktober 1778 

 

Den 15. oktober ØSØ-vind. 

 

Den 16. oktober NV-vind. 

 

I nat er faldet en stor mængde sne, som har forhindret skibene i at se fyrene i Kattegat. 

 

Ålborg, 15. oktober 1778 

 

Natten mellem den 10. og 11. oktober opkom her en skrækkelig storm, blandet med regn og sne, af 

norden og østen, hvorved en del fartøjer her ved byen bleve meget beskadigede. 

 

Helsingør, 26. oktober 1778 

 

Den 23. oktober SØ-vind. 

 

Helsingør, 4. november 1778 

 

Den 4. november stærk ØSØ-blæst. 
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Den 5. og 6. november den stærke ØSØ-storm vedvarer. (JER, blæsten er formentlig tiltaget til 

storm). 

 

Skrivelse fra Skalholt stift, 10. august 1778 

 

Fra mikkelsdag 1777 var det en hård og langsom vinter, som på mange steder varede indtil aprils 

udgang. Foråret var så koldt, at man ved juni måneds indgang så lidet grønt græs og mange steder 

intet. 

 

Helsingør, 20. november 1778 

 

Den 16. november ØSØ-vind. 

 

Helsingør, 4. december 1778 

 

Den 3. december god ØSØ-vind. 

 

Helsingør, 11. december 1778 

 

Den 10. december NØ-vind. 

 

Den 11. december SV-vind. 

 

Helsingør, 28. december 1778 

 

Den 26. december stærk storm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

 

 vind tryk  

Januar 1778 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Temperaturobservationen kl. 

06 er fra observatoriet på Rundetårn (observeret på en væg inde i observatoriet), 

gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nø 758,5 Frost og blæst. Termometret stod ½ grad over 0. Allerede i 14 dage har isen bå-

ret. Den unge Suhm er meget syg. 

Elstrup på Als: ”næsten ingen sne i denne vinter” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-4,1 

-2,0 

2 nø 761,0 Frost og blæst. Termometret stod ¼ grad under 0. Suhm skal være uden håb. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-4,0 

-2,5 

3 nø 766,0 Mildere vejr. Termometret stod 1 grad over 0. Den kære unge Suhm døde om 

natten, begge forældrene ligger i sengen, og faderen som i en døs. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,9 

-1,0 

4 uvis 764,2 Tyk luft og mildere vejr. Mit termometer stod 2 grader over 0. Jeg havde om ef-

termiddagen sammen med Aagaard audiens hos dronningen, som især talte om 

den unge Suhm. Om aftenen hos Suhm, han ligger syg og i en døs. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,9 

 1,0 

5 n 767,6 Tyk luft og mildere vejr.  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,1 

 1,0 

6 nø 771,6 Tyk luft og mildere vejr. Spist ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,4 

 1,0 

7 nø 772,6 Mild frost med blæst. Spist om aftenen hos Suhms. -1,0 
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Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,6 

8 nø 772,0 Mild frost med blæst. Haft audiens hos prinsen sammen med Aagaard og Præto-

rius. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,9 

-2,0 

9 uvis 772,0 Mild frost med blæst. Spist om aftenen hos Suhms. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,5 

-2,0 

10 nø 769,2 Mild frost med blæst med nogen sne 

Helsingør: ”østnordøstlig vind, ingen is på Sundet” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,2 

-1,0 

11 nø 763,5 Tyk luft med råt og fugtigt vejr. Kl. 5 ildløs i en skorsten hos en skrædder i 

Magstræde. Purpur- eller skarlagensfeberen grasserer stærkt. Baronesse Haxt-

hausen, biskop Harboes søn og datter, madam Vogelius og mange flere er syge 

deraf. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,2 

-0,5 

12 ø 757,0 Tøvejr og snefald om natten. Baronesse Haxthausen døde efter midnat. Justits-

rådTreschow havde i går aftes ja-ord med fru Hennings. (Ifølge Nystrøm enke 

efter Peter Hennings, deputeret i Tyske Kancelli).  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,6 

 1,0 

13 uvis 754,6 Frostvejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,6 

-1,0 

14 ø 751,0 Frost vejr og kold blæst. Spist om aftenen hos Suhms. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,6 

-2,0 

15 nø 744,2 Tøvejr med blæst, regn og slud. Udlæst Mallings bog om ”Store og gode hand-

linger”. Jeg har ej for nyligt læst en bedre bog. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,6 

 0,5 

16 nø 754,6 Tøvejr med blæst, regn og slud, om aftenen frost. Ordre om at alle tiggere i Dan-

mark på en gang skal pågribes. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,6 

 0,0 

17 ø 762,0 Frost og blæst 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,3 

-2,0 
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18 ø 762,0 Tyk luft, frost og blæst fra sydøst. Spist om aftenen hos Suhms med fru Fedder-

sen og professor Bugge. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,9 

-2,0 

19 nø 759,2 Tyk luft, frost og blæst. Spist til middag og aften hos Hielmstiernes. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-5,0 

-3,0 

20 ø 759,6 Stærk blæst med skarp frost og tynd sne 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,9 

-4,0 

21 ø 747,0 Stærkt snefald om natten og tøvejr. Refereret i statsrådet. Herskabet beså en ma-

skine, der kan sætte glans på silketøj. Maskinen skal koste 5.500 rdr. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,2 

 0,5 

22 s 739,6 Regn, sne og tåge. Fulgte den unge Suhm til jorde i den tyske kirke på Chri-

stianshavn. Suhm var så medtaget af sorg, at intet kunne være ynkværdigere at 

se. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,8 

 2,0 

23 uvis 742,6 Tøvejr med stærk tåge 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,3 

 2,0 

24 uvis 747,6 Tøvejr med stærkt snefald.  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,6 

 1,0 

25 nø 753,5 Frostvejr og blæst 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,6 

-2,0 

26 nv 768,5 Solskin og stærk frost. Mit termometer 1½ grad under 0. Hemmer på Aggershvi-

le er død for 14 dage siden. 

Helsingør: ”stærk frost, ingen is på Sundet” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-9,1 

-7,0 

27 sv 764,5 Tyk luft og frost. Været på Malerakademiet, hvor enkedronningen, kronprinsen, 

prins Frederik og prinsesse Sophie Fredrica beså udstillingssalen. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,6 

-0,5 

28 s 762,6 Tyk luft, blæst og frost. Biskop Tideman dør. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-4,4 

-0,5 

29 nv 757,0 Tøvejr og tåge med nordenvind 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,8 

 0,5 
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30 v 766,6 Tøvejr og tåge. Linné døde den 10. januar. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,6 

 0,5 

31 uvis 769,6 Tøvejr  

Helsingør: ”nordenvind og tyk tåge, ingen is på Øresund” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,3 

 0,5 

 

 

Januar 1778 

Temperatur: -0,8 gr. C 

Tryk: 760,0 mm  

 

 

 vind tryk  

Februar 1778 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Temperaturobservationen kl. 

06 er fra observatoriet på Rundetårn (observeret på en væg inde i observatoriet), 

gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 uvis 772,0 Fugtigt vejr og tyk luft 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,3 

 1,0 

2 sø 776,0 Let frost og lidt sne om natten. Spist hos Suhms om aftenen. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,8 

-1,0 

3 sø 777,0 Let frost og lidt sne. Tobaksadministrationen ophører, og Borre får 12.000 rdr. i 

refusion. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,6 

-1,0 
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4 s 771,6 Tyk luft og frost. I fjor avlede jeg 5 skæpper rug, efter 6 skæppers udsæd, 

formalet (?) korn, men 6 tdr. byg efter 1 td. udsæd. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,7 

-2,0 

5 sø 766,6 Frost og solskin og blæst. Spist ved kronprinsens taffel. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,5 

-2,0 

6 ø 764,2 Frost, solskin og blæst med mildere luft. Om aftenen i societetet, hvor Kratzen-

stein gjorde et par eksperimenter om krudts kraft og om at gøre seltzervand. 

Helsingør: ”sydøstlig vind, ingen is på Øresund” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,1 

-1,5 

7 ø 763,5 Frost, solskin og blæst med mildere luft 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,8 

-1,5 

8 sø 767,0 Solskin og klart vejr med frost og blæst. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,9 

-3,0 

9 ø 769,2 Solskin og klart vejr med frost og blæst. Været til magisterkonferens med Schov 

fra Jylland. (Ifølge Nystrøm den senere professor i arkæologi Niels Iversen 

Schow). Ildløs i Selbyes sukkerhus på Christianshavn. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,2 

-3,5 

10 ø 772,0 Frost, blæst og blandet luft. Ildløs i den skorsten, som går fra værten op igennem 

sovekammeret, men som ved Guds forsyn ikke blev af betydning. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,1 

-3,0 

11 ø 774,6 Mild frost med tyk luft og blæst. Spist ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,2 

-1,5 

12 ø 778,5 Solskin, frost og vindigt 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,5 

-4,0 

13 sø 777,6 Solskin, frost og vindigt. Mit termometer 1 gr. over 0. I societetet, hvor Holm 

forelæste om de svampe, som vokser ud af insekter. 

Korsør: ”sydøstlig vind, is i Storebælt” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-5,2 

-5,0 

14 sø 761,6 Solskin, frost og vindigt. Mit termometer ½ grad over 0. -2,0 
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Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-5,6 

15 ø 747,6 Solskin, blæst og frost. Mit termometer ½ grad under 0. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-5,2 

-1,0 

16 ø 747,0 Solskin, frost og blæst, siden lettere frost og sne. Mit termometer 1 grad over 0.   

Helsingør: ”drivis i Sundet” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,6 

-2,0 

17 nø 743,5 Stærkt snefald om natten og tøvejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,8 

-0,5 

18 n 744,6 Stærkt snefald og frost. Skrevet til Jørgen Kudsk, at siden han ved Staffelt har 

ansøgt om at komme i de kgl. stalde, har jeg antaget en ny kusk til Sct. Hans 

dag. 

Korsør: ”megen is over mod Sprogø” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,1 

-3,0 

19 n 746,0 Klart vejr og frost. Mit termometer ¼ grad over 0. I morges ildløs i Knabro-

stræde. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-5,6 

-3,5 

20 n 753,5 Solskin og frost, tæt ved frysepunktet. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-4,8 

-0,5 

21 sv 754,6 Om morgenen frost, siden gik vinden hele kompasset rundt, og det blev stærkt 

tøvejr og regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-7,8 

-1,0 

22 nv 757,0 Solskin og mild frost. I Helliggejst kirke. Været med min kone, fru Hielmstierne 

og Rheder, Suhm, Schiønning og fruer på Charlottenborg for at se salonen. Om 

aftenen hos Suhms. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,3 

-1,0 

23 sv 738,5 Stærkt tøvejr med regn 

Helsingør: ”Øresund er fri for is” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,3 

 3,0 

24 sv 732,0 Stærkt tøvejr med sne. Fæstet Carl Axelsen til kusk, en nordmand fra Kristiania. 

Borre har købt ejendommen ”Den gule Hest” (ifølge Nystrøm en gård nær ved 

”Den sorte Hest”) til en tobaksplantage. 

 4,0 



 128 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,2 

25 s 735,2 Tøvejr, om aftenen frost og nordlys 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,3 

 1,0 

26 nø 739,6 Tøvejr  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,8 

 1,0 

27 uvis 752,0 Solskin og stærk frost. I Trinitatis kirke. Stået fadder i Helliggejst kirke til bræn-

devinsbrænder Blochs søn Henrik. Om aftenen i societetet, hvor Strøms afhand-

ling om radesygen blev oplæst. 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

Korsør: ”sydvestenvind” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-4,7 

-3,5 

28 sø 749,6 Solskin og rå luft mellem frost og tø 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,2 

-1,0 

 

Februar 1778 

Temperatur: -1,4 gr. C 

Tryk: 758,3 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Marts 1778 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Temperaturobservationen kl. 

18 er fra observatoriet på Rundetårn (observeret på en væg inde i observatoriet), 

gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 748,5 Frost, tyk luft og blæst. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:-0,9 

-1,0 
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2 sø 750,2 Tyk luft og mildt vejr med tynd sne 

Helsingør: ”østsydøstlig vind og sne” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:-0,2 

-1,0 

3 s 746,6 Tyk luft, snefald om natten og tøvejr. Fulgt Hoppe til jorde i Holmens kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:0,8 

 0,0 

4 nø 749,6 Nattefrost siden tøvejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:0,2 

-1,0 

5 nø 744,6 Regnvejr. Spist ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:1,0 

 2,0 

6 ø 748,5 Regnvejr. Indtaget medicin. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

Korsør: ”østenvind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:2,1 

 2,0 

7 uvis 758,5 Regnvejr med tåge. Efter medicinen i går befandt jeg mig så upasselig, at jeg 

helt mistede appetitten og ikke kom til Højesterets gæstebud hos Hielmstierne. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:1,3 

 2,0 

8 ø 761,6 Råt og vandkoldt vejr. I Helliggejst og Vor Frue kirke.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:1,3 

 2,5 

9 nø 760,0 Fugtigt vejr, blæst og solskin. Spist om aftenen hos Hielmstiernes. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:1,5 

 2,0 

10 nø 762,0 Solskin og mildere vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:1,3 

 2,5 

11 nø 776,0 Solskin og stærk nordøstlig vind. Spist om aftenen hos Suhms. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:0,6 

 1,5 

12 nø 783,5 Nattefrost, solskin og mindre blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:-2,8 

-1,0 

13 v 772,6 Tyk luft og kold blæst med nattefrost. I Holmens kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:-2,3 

-1,0 
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14 nv 764,6 Tyk luft og kold blæst med nattefrost 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:-0,3 

-1,0 

15 sø 770,2 Blandet luft og vindigt med frost 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:0,2 

-2,0 

16 n 762,6 Blandet luft og slemt vejr. Været med min kone på Palæet og set dronningen og 

arveprinsens portrætter. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:0,8 

-0,5 

17 v 762,0 Blandet luft med lidt tåge. Den unge Horrebow døde i Paris den 4. marts. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:0,2 

 1,0 

18 sv 752,0 Blæst ned stærk sne og regn. Spist ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:0,8 

 1,0 

19 nø 752,0 Nattefrost og kold blæst. Et stort bevis på Guds faderlige forsyn: Om aftenen 

lagde Karen sig til at sove, hvorved lyset væltede og opbrændte hendes sykurv 

og hele bordet. Hun vågnede, sprang straks op og kastede kurven i kakkelovnen, 

så at ingen videre skade skete. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:1,3 

-1,0 

20 s 759,6 Stærk nattefrost og solskin. I Holmens kirke. I societetet, hvor Müller oplæste 

Königs brev om hans fysiske og botaniske opdagelser på rejsen til Ceylon. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:-5,9 

-3,0 

21 ø 752,0 Stærk nattefrost med blandet luft. Ildløs i Landemærket. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:-3,1 

-2,0 

22 ø 741,6 Bestandig regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:0,8 

 2,0 

23 sv 742,0 Fugtigt og mildt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:5,4 

 3,5 

24 nv 736,0 Regnvejr og tåget 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:4,4 

 3,0 

25 nø 747,0 Tyk luft med nordøstenvind og frost. Bogtrykker Berling dør. Refereret i stats-

rådet, hvor Bernstorff var fraværende på grund af podagra. Tre gange ildløs i 

-1,0 
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formiddags hos Balle og tæt ved Hielmstierne, i aften hos en brygger i Farver-

gade. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:-0,8 

26 n 757,0 Nordøstenvind, frostvejr og nordlys om aftenen 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:-0,3 

-1,5 

27 s 766,0 Nattefrost og mildt solskin. I Holmens kirke. Frøken Møllmann bliver forlovet 

med grev Schmettau. 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:-1,0 

-0,5 

28 s 766,0 Tøvejr med stærk blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:2,2 

 2,0 

29 sv 758,5 Solskin og tøvejr. Gjort kur hos grev Thott. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:4,0 

 3,0 

30 v 749,2 Regn og blæst. Spist om aftenen hos Suhms. Brev fra Guldberg om, at jeg har 

lov at være på landet i foråret. 

Elstrup på Als: ”næsten ingen sne i denne vinter” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:6,5 

 5,0 

31 v 749,2 Tykke skyer og stormvejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:4,7 

 4,0 

 

 

Marts 1778 

Temperatur: 0,7 gr. C 

Tryk: 755,7 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

April 1778 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

temp. 
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Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Temperaturobservationen kl. 

18 er fra observatoriet på Rundetårn (observeret på en væg inde i observatoriet), 

gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 v 753,5 Solskin og blæst. Fulgt med Suhm Berlings lig til Sct. Petri kirkegård, vi var 11 

par (i optoget), og der blev spillet sørgemusik. Hos prinsen og bede om lov til at 

tilbringe foråret på landet. Mange firmaer i London går fallit. V. d. Lühe dør. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:4,7 

  4,0 

2 uvis 759,6 Solskin og mildt vejr. Spist ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:0,6 

  6,0 

3 sø 750,2 Tyk luft og blæst. Da 14.000 mennesker samles ved campementet, og mange 

mennesker kommer, skal magistraten og politimesteren træffe foranstaltninger 

til, at viktualierne ikke stiger, og at der ej mangler bekvemmeligheder. Amt-

mændene på Sjælland og Fyn tilskrives, at folk kan få deres varer solgt ved den 

lejlighed. (Ifølge Nystrøm, drejede det sig om kabinetsordre af 1. april vedrø-

rende den store lejrmanøvre, hvortil der længe i forvejen blev truffet store for-

anstaltninger, og som holdtes i juni måned). I societetet, hvor Rottbøll forelæste 

om årene i hænderne. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:3,3 

  6,0 

4 uvis 752,0 Mildt vejr med tåge og småregn. Etatsråd Finckenhagen dør. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:6,6 

  6,0 

5 v 758,5 Regn om natten, siden behageligt solskin. Hemmers enke på Aggershvile dør. 

(Ifølge Nystrøm var Fru Marie Macco kun 29 år gl.). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:7,1 

  7,0 

6 s 766,0 Solskin og mildt vejr. I Helliggejst kirke. 

Elstrup på Als: ”begyndt at pløje” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,4 

  9,0 

7 sø 769,6 Solskin og mildt vejr. I Helliggejst kirke.   9,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,6 

8 sø 774,2 Solskin og mildt vejr. Spist om aftenen hos Hielmstiernes. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,8 

  9,0 

9 ø 772,6 Solskin og mildt vejr 

Elstrup på Als: ”sået ærter” 

Elsmark på Als: ”sået ærter” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:9,1 

 10,0 

10 s 773,5 Solskin med kold østenvind. I Holmens kirke. I societetet, hvor Møller læste en 

afhandling af Spengler om de små sandcoquiller. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,1 

  6,0 

11 nv 770,2 Solskin og regnskyer. Prinsen af Bevern skal kommandere ved campementet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,9 

  7,0 

12 ø 766,6 Mildt vejr, solskin og blandet luft. Spist om aftenen hos Suhms. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,4 

  7,0 

13 nv 757,6 Mildt vejr, solskin og blandet luft med regn om natten. Spadseret på Volden. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:9,7 

  7,0 

14 sv 736,6 Solskin, regn og hagl og kølig luft  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,4 

  4,0 

15 s 737,0 Stærkt snefald, regn og blæst. Kaas, Holmens chef dør, efterladende sig kone og 

10 børn i slet tilstand. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,4 

  2,0 

16 sv 747,0 Fugtigt vejr med blæst. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,4 

  3,0 

17 s 756,6 Nattefrost, solskin og blæst. I Garnisons kirke til højmesse. 

Helsingør: ”storm” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,3 

  2,0 

18 sø 756,0 Nattefrost med regn 

Helsingør: ”sydsydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,4 

  2,0 

19 s 759,2 Regn om natten, solskin og mildt vejr   6,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,3 

20 s 754,6 Regn om natten, solskin og mildt vejr. Spist om aftenen hos Suhms med Borne-

mann og frue, som blev kaldt hjem til deres datter, der havde fået et stærkt slag. 

Om eftermiddagen besøgt Schiønning, der er alvorligt syg. 

Elstrup på Als: ”i påsken fra den 17.-20. april kom der megen regn og uvejr” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:7,8 

  5,0 

21 ø 751,0 Solskin og mild regn. Spadseret på Volden. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:9,0 

  7,0 

22 nø 746,6 Tyk og varm luft. Spist ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:9,4 

 10,0 

23 nv 753,5 Solskin, fugtigt og mildt vejr. Guldberg har været syg, men kommer sig. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:9,4 

  8,0 

24 n 755,2 Solskin, fugtigt og mildt vejr. I societetet, hvor Kratzenstein forelæste om mag-

netens deklination. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,8 

  8,0 

25 ø 755,2 Solskin, fugtigt og mildt vejr. Da husareskadronen i Roskilde skulle ekcersere 

red de sporenstregs til København for at klage over deres officerer. Majoren 

kom dem i forkøbet og fik bommen lukket for dem og red op til slottet. Syv af 

husarerne skal være sat i forvaring. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,4 

  8,0 

26 ø 752,6 Mildt vejr med solskin og tynde skyer. I Helliggejst kirke. Christoffer blev kon-

firmeret af hr. Møller. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,6 

 10,0 

27 uvis 752,6 Overtrukken himmel med stille og varmt vejr. Kørt til Nærum. Alting grønnes 

dejligt. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,6 

 12,0 

28 uvis 751,0 Overtrukken himmel med stille og varmt vejr, lidt fugtigere. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,6 

 10,0 

29 s 754,2 Blandet luft og køligt vejr. For 8 dage siden holdt vi op med at lægge i kakkel-

ovnen. 

Helsingør: ”liden vind af sydøst” 

  7,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,4 

30 uvis 754,2 Blandet luft og køligt vejr. Besøgt Schiønning. Schow spiste her om aftenen. 

Elsmark på Als: ”sået havre” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,4 

  7,0 

 

April 1778 

Temperatur: 6,8 gr. C 

Tryk: 756,6 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Maj 1778 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Temperaturobservationen kl. 

18 er fra observatoriet på Rundetårn (observeret på en væg inde i observatoriet), 

gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nø 752,6 (K) blandet luft og køligt vejr. Været i societetet for sidste gang. 

Elstrup på Als: ”sået havre” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,6 

  7,0 

2 nø 759,6 (K) blandet luft og køligt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,8 

  7,0 

3 sø 762,0 (K) kølig vind og blandet luft. Spist om aftenen hos Schiønnings sammen med 

Suhms. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,8 

  7,0 

4 ø 761,6 (K) solskin og kølig luft, om aftenen stærk blæst. Svalen og nattergalen er kom-

met. Spadseret på Volden. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,9 

  7,5 



 136 

5 ø 762,0 (K) bestandigt regnvejr. Min kone blev åreladt. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,4 

  8,0 

6 uvis 764,6 (K) tyk luft og af og til regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,6 

  8,0 

7 ø 769,2 (K) tyk luft, siden solskin og koldt 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,9 

  6,0 

8 ø 769,2 (K) tyk og kold luft. Gøgen er kommet for 8 dage siden. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,9 

  6,0 

9 ø 769,2 (K) solskin og sommervejr 

Helsingør: ”nordvestlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,8 

12,0 

10 uvis 767,6 (K) solskin og behagelig luft. I Vor Frue kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,2 

13,0 

11 uvis 767,0 (K) solskin og behagelig luft. Været til Schlegels disputats, hvor Rottbøll, Kofod 

Ancher, Wadskiær og Kall var opponenter. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,6 

13,0 

12 s 762,0 (K) varmt vejr og skyer. Udlæst det meste af den nye salmebog. Illumination 

hos den russiske minister. (Ifølge Nystrøm i anledning af storfyrsttronfølgerens 

fødsel. Festen stod på Gæthuset, hvis facade natten igennem oplystes af 8.000 

bliklamper).  

Elsmark på Als: ”sået byg” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,1 

15,0 

13 sø 757,0 (K) varmt vejr med tordenskyer, om aftenen regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,1 

16,0 

14 s 761,0 (K) varmt vejr og regn om aftenen. Spist ved kongens taffel, enkedronningen 

var ikke til stede. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,4 

16,0 

15 s 765,2 (K) solskin og sommervejr 17,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,7 

16 uvis 762,0 (K) bestandig regn 

Elstrup på Als: ”i begyndelsen af maj var det vådt, koldt og stormfuldt” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,8 

11,0 

17 s 759,2 (K) regnskyer og solskin 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,8 

10,0 

18 sv 750,2 (K) regn, solskin og kold blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,2 

  8,0 

19 sv 753,5 (K) solskin, regn, hagl og stærk blæst. Karen havde trolovelse. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,1 

  7,0 

20 nv 762,6 (K) solskin, regnskyer og kold vind. Kongen og (enke)dronningen bliver på Fre-

deriksberg i campementstiden, mens (arve)prinsen og prinsessen i Køben havn. 

Elstrup på Als: ”køerne kommer ud” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,3 

  7,5 

21 nv 764,6 (K) solskin, regnskyer og kold vind. Sået 3 skæpper byg for 8 dage siden. 

Elstrup på Als: ”sået byg” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,9 

  8,0 

22 v 761,0 (K) solskin og regnskyer, men mildere luft 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,1 

  9,0 

23 n 762,0 (N) solskin og kølig luft. Rejst med hele mit hus til Nærum. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,4 

  9,0 

24 v 762,0 (N) regnskyer, vandkoldt og hul blæst. I Søllerød kirke. Besøgt Rheders i Ør-

holm. Rosa sines spinis står i blomst, i fjor den 31. maj. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,8 

  9,0 

25 s 764,6 (N) solskin, tynde skyer og mildt vejr. Røget tobak og spist middag på toften. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,8 

12,0 

26 sv 763,5 (N) solskin med kold blæst og haglskyer 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,8 

  8,5 

27 uvis 761,0 (N) solskin, tordenskyer og mild regn. Jørgen kom ikke i de kgl. stalde.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,4 

11,0 



 138 

28 nv 753,5 (N) regnskyer og blæst, dog med mild luft. Spadseret i Dyrehaven. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,4 

11,0 

29 v 757,6 (N) solskin og haglskyer med meget kold nordvestenvind. Begyndt min kur med 

de grønne safter. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,3 

  7,0 

30 nv 757,6 (N) solskin og kold blæst. Rejst med min kone til byen og hjem igen gennem 

Dyrehaven, hvor vi drak the med Suhms og Schiønnings i Fortunen. Wasser-

schleben skal være kommet fra Holsten og have fortalt, at fredspræliminærerne 

mellem kejseren og kongen af Preussen er underskrevet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,4 

  8,0 

31 nv 763,5 (N) solskin og kold luft 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,0 

  8,0 

 

Maj 1778 

Temperatur: 9,8 gr. C 

Tryk: 761,5 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juni 1778 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Temperaturobservationen kl. 

18 er fra observatoriet på Rundetårn (observeret på en væg inde i observatoriet), 

gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sv 766,0 (N) solskin, behageligt sommervejr med kølig vind 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

14,0 

2 sv 759,2 (N) torden og regnbyger, som begyndte i går aftes og vedvarede natten igennem 14,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,0 

3 s 756,6 (K) solskin og regn, driveskyer og blæst. Grev Thott fik to stærke besvimelser 

hos prins Ferdinand. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,4 

12,0 

4 s 761,0 (N) solskin, varmt og tordenskyer. Fru Borre har vattersot. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,2 

16,0 

5 sv 759,6 (N) dagsregn og kold blæst 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,2 

11,0 

6 sv 765,2 (N) solskin og mildt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,6 

14,0 

7 sø 761,6 (N) driveskyer, solskin og blæst. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Rheders. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,0 

16,0 

8 v 759,6 (N) lummervarmt med solskin og regnbyger. I Søllerød kirke. Sekretær Voltelen 

spiste til middag hér. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,8 

15,0 

9 nv 767,0 (K) solskin, blandet luft og mildt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,8 

15,0 

10 nø 770,2 (K) solskin, blandet luft og mildt vejr. Gjort kur hos prins Ferdinand. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,8 

15,0 

11 uvis 768,5 (N) bestandig regnvejr. Rejst med min kone til Nærum og undervejs besøgt Bor-

nemann på Anchershvile. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,4 

11,0 

12 nv 771,0 (N) solskin og varmt. Om eftermiddagen besøgte vi magister Schiøtt på Kanin-

holmen. Den hvide pimpinellarose blomstrer, i fjor blomstrede den den 17. juni. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

14,0 

13 nv 769,6 (N) solskin og varmt 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,1 

16,0 

14 uvis 769,6 (N) mildt vejr, solskin og regn. I Søllerød kirke. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

15,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

15 nv 767,0 (N) mildt, solskin og nordvestenvind. Engen blev slået. Gået om formiddagen til 

Trørød bro og med min kone om eftermiddagen op ad kirkevejen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,0 

16,0 

16 ø 759,2 (N) bestandig regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,8 

12,0 

17 uvis 759,6 (K) mild luft med regnskyer 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,7 

14,0 

18 uvis 762,0 (N) solskin og varmt. Spist til middag hos fru Kløcker. 

Helsingør: ”liden sydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,8 

17,0 

19 sv 765,2 (N) mildt, men med overtrukken himmel. I går begyndte den røde pimpinella-

rose at blomstre, i fjor den 25. juni. Cynobatus (JER hunderosen) blomstrer, i 

fjor den 22. juni. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,4 

15,0 

20 n 764,2 (N) solskin med torden- og regnskyer samt blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,9 

15,0 

21 v 762,0 (N) solskin med stærk og kold nordvestenvind. I Søllerød kirke. Spadseret til 

stranden. Eglanteria blomstrer, i fjor den 25. juni, ligeledes Hielmstiernes rose, i 

fjor den 6. juli. 

Helsingør: ”stærk nordvestenstorm” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,2 

12,0 

22 v 759,6 (N) meget uroligt vejr med regnbyger og regnskyer i sydvest, solskin indimel-

lem om eftermiddagen. Spist modne jordbær. Den dobbelte hvide rose blom-

strer, i fjor den 8. juli og den enkelte rose blomstrer, i fjor den 11. juli. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

11,0 

23 v 762,0 (K) solskin og varmt. Kongen af Sverrig kom i aftes til byen, og det blev af 

Sprengporten meddelt Bernsdorff, som kl. 7 meldte det på Frederiksberg, og at 

kongen ville besøge (enke)dronningen. I dag til morgen var han i lejren på Is-

levmark, blev budt til taffels af prinsen af Bevern, var hos dronningen i ¾ time, 

spiste i kabinettet med kongen, dronningen, kronprinsen, arveprinsen og prin-

sessen, prins Ferdinand og prinsen af Bevern og rejste så tilbage til Sverrig. 

15,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,2 

24 nv 763,5 (N) solskin og varmt. Sat mit hø i 5 store stakke og en lille stak. En engelsk ka-

per gør adskillige spetakler i Christiania, så pøbelen nær var kommet i oprør. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,5 

16,0 

25 v 764,2 (N) solskin og varmt. Rejst forbi (Kirsten Piils) kilde med min kone og vor nye 

pige Leonore. Prins Ferdinand og prinsen af Bevern besøgte kongen af Sverrig i 

Landskrone. 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,8 

16,0 

26 v 763,5 (N) solskin, blæst og driveskyer 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,4 

16,0 

27 v 762,0 (N) solskin, varmt og blæst. Centifoliarosen blomstrer, i fjor den 7. juli. I bas-

sinet blomstrer eddikerosen, i fjor den 6. juli. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,4 

16,0 

28 n 763,5 (N) solskin og mildt vejr. I Søllerød kirke. Rubus adoratus og rosa gallica carnea 

blomstrer, i fjor den 12. juli. Kørt høet ind. Gået med min kone til Aggershvile. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,4 

15,0 

29 sø 764,6 (N) solskin og sydvestlig blæst. Provinsrosen, den engelske skovrose og nr. 1 

mosrosen blomstrer. Spadseret i Borres have. 

Helsingør: ”sydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,5 

16,0 

30 nø 761,0 (N) solskin, tordenskyer og varmt. Kørt med min kone på høstvognen til Ørholm 

og gået hjem over Søllerød. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,1 

18,0 

 

Juni 1778 

Temperatur:14,6 gr. C 

Tryk: 763,6 mm Hg 

 

 

 

 

 



 142 

 vind tryk  

Juli 1778 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Temperaturobservationen kl. 

18 er fra observatoriet på Rundetårn (observeret på en væg inde i observatoriet), 

gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sv 761,0 (K) solskin og hede med tordenskyer. Rosa gallica blomstrer, i fjor den 14. juli. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,3 

21,0 

2 v 756,6 (N) solskin, stærke vindstød af nordvest og en stænk regn. Nr. 28 Burgundica 

Duplex ved lysthuset blomstrer, i fjor den 14. juli. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,8 

16,0 

3 v 764,2 (N) solskin, driveskyer og varmt. Gået til åen. Rubra Pallidivo (?), den dobbelte 

sukkerrose (blomstrede i fjor den 9.juli) og Silvestris Anglia duplex (blomstrede 

i fjor den 13.juli) blomstrer. 

Helsingør: ”sydøstenvind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,4 

17,0 

4 v 761,0 (N) solskin, tykkere luft, siden kold blæst og haglskyer. Voltelen var hjemme 

hos os. Vi nåede til enighed om, at hans søn ikke skal være kopist i mit kontor. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,2 

14,0 

5 nv 768,5 (N) solskin og blæst. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Hielmstiernes med 

bl. a. Rheders, Suhms, Schiønning og Bülows. Nr. 25 Josepha rosen blomstrer (i 

fjor blomstrede den 16. juli). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,4 

14,0 

6 sø 770,2 (K) solskin, varmt og blæst. Nr. 9 Holoferica (?) duplex ved trappen blomstrer 

(blomstrede i fjor den 19.juli). Afsluttet min kur med de grønne safter. Fra An-

ders Nielsens gård til Borres vænge er der 1800 skridt. 

17,0 



 143 

Helsingør: ”østsydøstenvind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,4 

7 n 769,6 (Fredensborg) solskin og varmt. Rejst til Fredensborg. Spist ved kongens taffel 

om aftenen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,7 

18,0 

8 n 769,6 (Fredensborg) solskin og varmt. Spist ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,4 

18,0 

9 nø 769,2 (N) solskin og varmt 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,6 

19,0 

10 v 766,0 (N) solskin og varmt med regnskyer og blæst. Gået til åen. Derfra til Borres 

vænge- port er der 800 skridt, følgelig 2600 skridt fra åen til Anders Nielsens 

gård (i Nærum). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,8 

17,0 

11 v 761,6 (N) solskin og varmt med et stænk regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,0 

16,5 

12 nv 763,5 (N) solskin og varmt med kølig vind. I Lyngby kirke. Spist til middag hos Borch 

i Ordrup. Spist om aftenen hos Borres. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,0 

16,5 

13 v 764,6 (N) regn om natten, siden solskin og varmt. Spist middag og aften i Øverød hos 

Suhms og spadseret med Suhm forbi den røde bro og (Gl.) Holte og tilbage til 

Øverød. Anders Jensen skal arbejde i min have. Borres rejste ind til byen, hun 

skal årelades i morgen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,8 

17,0 

14 s 766,6 (N) solskin, lummervarmt og om aftenen et tordenslag med lynild. Et af de ægte 

kastanietræer blomstrer. 

Helsingør: ”sydsydvestenvind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,9 

18,0 

15 nv 767,6 (K) solskin og varmt. I smagens selskab. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,4 

19,0 

16 uvis 770,2 (N) solskin og varmt. Spist til middag hos Stampe. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,6 

19,0 
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17 ø 766,6 (N) solskin og varmt. Spadseret med min kone i Dyrehaven. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,0 

19,0 

18 nø 766,0 (N) solskin og varmt, tordenregn om morgenen 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,6 

20,0 

19 nø 766,6 (N) solskin og lummervarmt. Spist middag hos Voltelen i Lyngby og beset Ger-

ners maskine (ifølge Nystrøm havde flådens fabrikmester Henrik Gerner kon-

strueret en tvindemaskine til lærredsfabriken i Lyngby) til at haspe af 80 teene 

på éngang. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:22,2 

20,0 

20 ø 762,0 (K) solskin og lummervarmt 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:23,1 

20,0 

21 sø 757,0 (Fredensborg) solskin og lummervarmt. Rejst til Fredensborg. Spist ved kongens 

taffel om aftenen i Det kinesiske Hus. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:22,5 

19,0 

22 s 757,0 (K) solskin og lummervarmt med blandet luft, barometret falder. Spadseret langt 

omkring i slotshaven. Besøgt frøken Schmettau og Eichstedt, som forsikrede, at 

det havde sin rigtighed med vore køer i Dyrehaven. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,9 

17,0 

23 sv 756,6 (N) solskin med regn, om natten driveskyer, blæst og uroligt vejr. Om aftenen 

fik jeg stærk diarrhae, som fuldstændig fratog mig appetitten. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,7 

16,0 

24 s 757,6 (N) tyk luft med regnbyger 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,3 

14,5 

25 s 758,0 (N) mildt vejr med overtrukken himmel. Rejst med min kone til byen og tilbage 

med Niels Brun og kæreste. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,8 

16,0 

26 sv 759,2 (N) om formiddagen stærke regnbyger, om eftermiddagen solskin. Min vedhol-

dende diarrhae forhindrede mig i at komme i kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,3 

14,5 

27 s 764,6 (N) solskin og et lille stænk regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,3 

14,5 
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28 sø 761,0 (N) solskin og en regnbyge med et tordenslag 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,9 

13,5 

29 sv 756,6 (K) solskin med torden og regnbyger. Om eftermiddagen kørt ind til byen med 

mr. Brun og kæreste. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,9 

14,0 

30 sv 757,6 (N) solskin og regnbyger 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,9 

13,5 

31 s 759,6 (N) solskin og regnbyger. Spadseret med min kone og jomfru Hansen til Borres 

jorder. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,8 

14,0 

 

Juli 1778 

Temperatur: 16,9 gr. C 

Tryk: 763,1 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

August 1778 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Temperaturobservationen kl. 

18 er fra observatoriet på Rundetårn (observeret på en væg inde i observatoriet), 

gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 v 764,6 (N) solskin og varmt. Disput om der må inoculeres i byen, eftersom kopperne nu 

grasserer. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,8 

16,0 

2 nv 769,6 (N) solskin og varmt. Gået op på Søllerød bakke. I Søllerød kirke. Om aftenen 

spiste vi hos Borres. 

16,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,6 

3 s 771,0 (K) solskin og varmt 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,6 

17,0 

4 sv 768,5 (Fredensborg) solskin og varmt. Rejst til Fredensborg. Spist om aftenen ved 

kongens taffel i det kinesiske lysthus. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,9 

18,0 

5 s 763,5 (K) solskin og et par stænk regn. Rejst til byen med et anstød af podagra. Spist 

til middag ved kongens taffel. 

Helsingør: ”sydøstenvind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,8 

16,0 

6 sv 757,0 (N) regn om natten, solskin og varmt 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,3 

16,0 

7 s 760,2 (N) solskin og varmt 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,0 

17,0 

8 nv 763,5 (N) solskin og varmt. Jomfru Hansen kørte ind til byen med chaisen og ud med 

os om aftermiddagen. Møller bliver kancellist i mit kontor. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,8 

Elsmark på Als: ”høsten begyndte den 8. august og sluttede den 24. august. 

Høstresultat: 45 traver rug, 74 traver byg, 55 traver havre, 20 læs ærter og 4 læs 

boghvede. 

17,0 

9 v 764,2 (N) solskin, varmt og blæst med driveskyer. Min kone og jomfru Hansen var i 

kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,6 

17,0 

10 sv 762,6 (N) solskin, varmt og blæst med driveskyer. Begyndt at meje rugen. Skrevet 

Dorthes skudsmål. Besøgt Borres om eftermiddagen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,8 

17,0 

11 s 761,6 (N) solskin, varmt og blæst med driveskyer 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,6 

18,0 

12 v 758,5 (K) solskin, blæst og regnbyger. Kl. 6 om morgenen nedbrændte Iselins baghus 

med høet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,6 

16,0 
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13 sv 758,5 (N) tyk luft, men varmt med småregn og nogen vind 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,0 

16,0 

14 s 759,6 (N) solskin, lummervarmt, blæst og et par tordenslag om aftenen, torden med 

stærk lynild langs med horisonten. Opbundet rugen: 15 traver og 5 neg. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,9 

16,5 

15 v 765,2 (N) overtrukken himmel og mildt vejr. Opbundet byggen: 4 traver og 8 neg. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,6 

15,0 

16 v 771,6 (N) solskin, tynde driveskyer og kølig luft. I Søllerød kirke. Besøgt Thurah og 

beset hans kunstige saveblok. (Ifølge Nystrøm var kommandant Diderik de 

Thurah, der ligesom Luxdorph igennem en lang årrække havde sommerbolig i 

Nærum, en meget fingernem mekanikus). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,0 

14,0 

17 nv 775,2 (K) solskin, blæst og regnbyger. Gået om morgenen på kirkestien og kom hjem 

netop, da der kom en heftig regnbyge. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,4 

12,5 

18 s 779,6 (Fredensborg) solskin og varmt. Rejst til Fredensborg. Spist ved kongens taffel 

om aftenen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,7 

17,0 

19 sø 777,6 (K) solskin og varmt. Spist ved kronprinsens taffel. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,7 

18,0 

20 sø 773,5 (N) solskin og varmt. Kornet indkørt. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,0 

19,0 

21 uvis 768,5 (N) solskin og varmt. Spadseret i Borres have. Rheder og frue, Bülows frue og 

Juliane spiste hér til middag. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,3 

20,0 

22 uvis 768,5 (N) solskin og varmt, om aftenen nordlys 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,3 

20,0 

23 sv 766,6 (N) solskin, varmt og tynde skyer. I Søllerød kirke. Min kone besøgte Staffelts. 

Den sidste rose blomstrer. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,0 

20,0 
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24 nv 764,6 (N) solskin, driveskyer og stærk nordvestenvind med regnbyger. Slået engen for 

anden gang. Spist til middag hos Suhms. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,3 

16,0 

25 nv 764,6 (N) solskin og regnbyger. Mejet ærterne. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,3 

13,5 

26 nv 758,5 (K) solskin, driveskyer og stærk blæst fra nordøst, som har varet hele natten. 

Rejst med min kone til byen i en chaise og jomfru Hansen og Leonore i en an-

den chaise. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,1 

13,5 

27 n 765,2 (K) solskin, vindigt og regnskyer. Om eftermiddagen i kommissionen vedrøren-

de kongens bibliotek. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,5 

13,5 

28 n 772,0 (K) solskin og varmt. Om eftermiddagen i kommisionen vedrørende kongens 

bibliotek. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,5 

16,0 

29 v 768,5 (N) solskin og varmt. Tyve har skåret hasselkæppe på Askebakken (Nystrøm, 

dvs. på Luxdorphs gård). Efterslætten blev sat i 3 stakke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,5 

16,0 

30 v 754,6 (N) solskin og regnbyger. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Voltelens. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

13,0 

31 nv 746,6 (K) kold luft med stærke regnbyger 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,9 

Stavnsholt: ”rig høst, især høstede jeg meget hø, og satte det i stak uden for la-

den samt i laden, jeg solgte 12 store læs” 

11,0 

 

August 1778 

Temperatur: 16,2 gr. C 

Tryk: 765,3 mm Hg 
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 vind tryk  

September 1778 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Temperaturobservationen kl. 

18 er fra observatoriet på Rundetårn (observeret på en væg inde i observatoriet), 

gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 n 751,0 (Fredensborg) kold luft med stærke regnbyger. Rejst til Fredensborg. Spist på 

kammeret om aftenen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,4 

10,0 

2 nø 749,6 (K) kold luft og regnbyger. Spist ved kronprinsens taffel. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,9 

10,0 

3 nø 754,2 (K) kold luft og regnbyger. Om eftermiddagen i kommissionen på kongens bib-

liotek. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,9 

  9,0 

4 nø 756,0 (K) solskin og mildt vejr, dog et stænk regn. Kørt med Suhm til Fredensborg og 

hjem til byen igen om aftenen. Gjort kur overalt. Spist ved marskalkstaffelet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,6 

12,0 

5 nø 757,0 (N) solskin og mildt, dog et stænk regn. Høet og ærterne er indkørt. Jorden plø-

jet. Vores ko har fået en kviekalv. Kilden er blevet renset. Spist med min kone 

til middag på Søelund hos Hielmstiernes. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,8 

12,0 

6 nø 759,6 (N) idelig regn og blæst om natten og hen ad formiddagen, siden blæst og sol-

skin.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,8 

10,0 

7 uvis 766,6 (N) solskin, mildt vejr og et stænk regn. Oppløjet al jorden. 10,0 
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Helsingør: ”liden østsydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,8 

8 nø 762,0 (N) solskin og kølig blæst med regnbyger. Kørt med min kone ned til Ørholm og 

besøgt Rheders, hvor Hielmstiernes var. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,6 

12,0 

9 nø 761,6 (K) solskin og mild luft. Karl frier til Leonore, som betror ham, at hun allerede 

er bundet til en gift mand, som hun ikke kan forlade.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,3 

12,0 

10 nø 761,0 (K) solskin og mild luft 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,3 

13,0 

11 v 757,6 (K) solskin og mild luft. Inoculationen tillades i byen. Om eftermiddagen stået 

fadder til professor Saxtorphs datter Christine Amalia i Nikolaj kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,4 

13,0 

12 ø 752,0 (N) solskin og mildt vejr, men regn fra kl. 14. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,7 

12,0 

13 sv 749,2 (N) stærke regnbyger med solskin og kold blæst. I Søllerød kirke. Kongen af 

Preussen red for nyligt ud for at rekognisere. Da kuglerne fløj omkring ham, og 

nogle af hans folk blev ramt, red prinsen af Hessen hen til ham og advarede 

ham. Que voulez vous que je fasse, svarede han, je n´ai pas la vue bonne. Il faut 

que j´y regarde de près. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,0 

10,0 

14 v 760,2 (K) solskin og mildt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,0 

13,0 

15 nv 769,6 (Fredensborg) solskin og mildt vejr. Rejst med Treschow til Fredensborg. Spist 

om aftenen ved taflet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,6 

14,0 

16 s 764,2 (K) solskin og mildt vejr, om morgenen rimfrost. Spist ved kronprinsens taffel 

med Scheel, Bernsdorff og Rosenørn. Rejst til byen med Treschow.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,6 

  9,0 

17 sv 754,6 (K) solskin og mildt vejr. Svalen er ikke set i 14 dage. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,4 

12,0 
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18 v 764,6 (N) solskin og mildt. Harvet min jord, der allerede er pløjet for 14 dage siden. 

Om eftermiddagen kørt til Rheders, hvor Hielmstiernes og Hersleb havde spist. 

Spadseret med dem til Brede. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,3 

13,0 

19 nv 771,6 (N) solskin og mildt 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,4 

13,0 

20 s 777,0 (N) solskin og mildt vejr med regnskyer. I Søllerød kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,0 

13,5 

21 sv 772,6 (N) mild luft, om formiddagen småregn, om eftermiddagen solskin 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,9 

13,0 

22 nv 773,5 (N) tyk og mild luft med lidt solskin, om aftenen tåge og nordlys. Suhm, Rheder 

og fruer, Hersleb, frue, søn og datter og frøken Hersleb spiste hér til middag. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,6 

12,0 

23 s 772,6 (K) solskin og mildt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,8 

14,0 

24 s 764,6 (N) mildt vejr og tåget. Rejst med min kone til Nærum og på vejen besøgt 

Hielmstiernes, hvor Rheders var. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,8 

13,5 

25 v 760,2 (K) solskin og kølig vind. Jeg fik et anstød af hæmorrhidae colic. Saxtorph kom 

om aftenen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,0 

11,0 

26 uvis 759,2 (K) solskin og regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,0 

10,5 

27 s 746,6 (K) mildt vejr med stærk regn. Min kone var til højmesse og aftensang. Hielm-

stierne kom syg hjem fra Søelund. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,8 

12,0 

28 sv 748,5 (K) solskin, stærk og kold blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,4 

  9,5 

29 v 767,6 (Fredensborg) solskin, skarp nordvestenvind. Rejst til Fredensborg. Spist på 

kammeret om aftenen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,8 

  7,5 
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30 v 771,0 (K) solskin og blæst. Spist på kammeret og været i byen kl. 6 (JER, om efter-

middagen). Min kone og jomfru Hansen var imidlertid på Nærum og pakkede 

tingene ned. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,4 

  9,0 

 

 

 

September 1778 

Temperatur: 11,5 gr. C 

Tryk: 761,2 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Oktober 1778 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Temperaturobservationen kl. 

18 er fra observatoriet på Rundetårn (observeret på en væg inde i observatoriet), 

gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 uvis 759,2 (K) regn og mildt vejr. Været hos v. Bekken og siddet for ham for at lade min 

buste modellere. Tilskyndet hertil af min kone og (min læge) Saxstorph. Bagger 

fortalte, at det står slet til med fru Borre (ifølge Nystrøm var Sophie Borre født 

Aagaard). 

Elstrup på Als: ”sået rug” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,6 

10,0 

2 s 752,6 (K) solskin og mildt vejr, stærk regn om aftenen. I aftes indtog jeg et rabarber-

pulver. Ildløs i Skovbogade. Igen siddet for v. Bekken. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,2 

12,0 

3 s 749,6 (K) solskin med regnskyer og kølig blæst. Siddet for sidste gang for v. Bekken. 10,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,2 

4 sv 747,6 (K) solskin og klar luft 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,2 

10,0 

5 nv 751,0 (N) solskin og klar luft. I Helliggejst kirke. Fru Hansens søn Poul blev konfir-

meret. Fru Borre døde om natten. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,4 

11,0 

6 uvis 753,5 (K) solskin og klar luft. Gået til Dyrehaven. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,4 

Elsmark på Als: ”sået rug” 

11,0 

7 sø 759,2 (K) solskin og blæst, om aftenen regn. Jeg fik af Borch den portugisiske bibel 

trykt i Batavia. 

Helsingør: ”god nordenvind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,8 

11,0 

8 ø 757,6 (K) stærk blæst med regnskyer 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,1 

10,0 

9 ø 751,0 (K) tyk luft og fugtigt vejr. Alle vore folk kom hjem fra Nærum. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,1 

11,0 

10 s 744,2 (Fredensborg) stærk regn om natten, tyk luft og småregn. Rejst til Fredensborg. 

Spist på kammeret. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,9 

10,0 

11 ø 744,6 (Fredensborg) råt og koldt vejr med stærk blæst 

Ålborg: ”natten til den 11. oktober var det en skrækkelig storm med regn og 

sne” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,9 

 5,0 

12 n 755,2 (K) koldt vejr med stærk blæst, sne og slud, et rigtigt vintervejr. Rejst om mor-

genen tilbage til byen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,0 

Stavnsholt: ”sået den første rug” 

  4,0 

13 sv 758,5 (Fredensborg) koldt vejr med stærk blæst, sne og slud. Rejst til Fredensborg. 

Spist ved kongens taffel om aftenen. 

  4,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,6 

14 n 754,6 (K) solskin og mildt vejr. Refereret i statsrådet. Afskedsaudiens hos dronningen 

og arveprinsen. Rejst til byen. Mandagsposten, som ved storm var drevet til 

Nakskov kom kl. 10 om formiddagen via Køge. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,6 

  6,0 

15 sø 752,6 (K) bestandigt regnvejr. I kancellikollegiet, hvor Borch var fraværende. Siden i 

mandags har han ligget med en pleuris. Gud lade os beholde ham. 

Helsingør: ”østsydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,4 

  7,0 

16 n 753,5 (K) snefald og usædvanlig frost med istapper. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”i nat er der faldet en stor mængde sne” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,1 

-1,0 

17 n 759,6 (K) frost med tyk luft 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:7,9 

-1,0 

18 n 763,5 (K) solskin og frostvejr. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:7,5 

-2,0 

19 uvis 766,0 (K) solskin og frostvejr. Borre opsiger lejen af Skyttevænget fra 1. maj. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:7,5 

-2,0 

20 uvis 757,6 (K) tåget og slemt vejr. Professor Egede, fru Rheder og kammerherre Suhm be-

søgte. Den dyrebare etatsråd Borch døde kl. 2 om eftermiddagen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:7,5 

 3,0 

21 v 755,2 (K) tåget og slemt vejr. Spist om aftenen hos Suhms. Jeg og min kone gik frem 

og tilbage. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,1 

 4,0 

22 v 754,2 (K) tåget og slemt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,1 

 4,0 

23 uvis 759,6 (K) tåget og slemt vejr, om aftenen regn. Gjort kur overalt til hove. 

Helsingør: ”sydøstenvind” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,1 

Stavnsholt: ”sået det sidste rug” 

 5,0 
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24 sv 734,2 (K) fugtigt vejr med småregn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,4 

 7,0 

25 n 738,5 (K) tyk luft og kold blæst. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,1 

 4,0 

26 v 747,0 (K) stærkt snefald og frost. Fru Steman nedkom med en søn, just på den dag 

dronningen havde spået, prinsens fødselsdag. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:6,7 

-1,0 

27 nv 757,0 (K) solskin og frost. Bagger besøgte mig og fortalte, at kvægsygen er nået til Tå-

singe. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:6,9 

-1,0 

28 uvis 766,0 (K) solskin og frost. Om eftermiddagen fulgt salig etatsråd Borch til jorde. Han 

blev begravet i Holmens kirke. I dag for et år siden holdt han den trykte tale på 

Vajsenhuset. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:6,7 

-2,0 

29 sø 768,5 (K) solskin og frost, om aftenen tøvejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:6,7 

-0,5 

30 sø 766,0 (K) klart vejr og tø 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:6,9 

 3,0 

31 s 769,2 (K) tyk luft og regnvejr. Schow bliver første og Rejersen anden ekspeditionsse-

kretær. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:7,1 

 5,0 

 

Oktober 1778 

Temperatur: 5,0 gr. C 

Tryk: 755,1 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

November 1778 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

temp. 
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Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Temperaturobservationen kl. 

06 er fra observatoriet på Rundetårn (observeret på en væg inde i observatoriet), 

gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 sv 757,0 Fugtigt vejr med solskin og blæst. Spist om aftenen hos Bornemanns. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,2 

 7,0 

2 sv 734,2 Om morgenen stærk regn og hagl, siden solskin og regn. I kancelliet blev drøftet 

problemet med løsgående svin i købstæderne. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:8,4 

 5,0 

3 sv 740,2 Tyk luft og mildt vejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:8,4 

 7,0 

4 sø 737,6 Solskin, blæst og mildt vejr. Om aftenen hos Suhms med Hielmstierne og frue, 

Bornemann og frue, justitsråd Holt og frøken Finkenhagen. 

Helsingør: ”stærk østsydøstlig blæst” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,5 

 7,0 

5 ø 734,6 Fugtigt vejr og blæst 

Helsingør: ”stærk østsydøstenstorm” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,3 

 7,0 

6 ø 758,5 Kold blæst og tør luft. I societetet, hvor Kratzenstein oplæste noget skrevet mod 

Bugge, hvorved det kom til klammeri.  

Helsingør: ” stærk østsydøstenstorm” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,9 

 4,0 

7 s 751,0 Bestandig regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:8,1 

 6,0 

8 sv 746,6 Tyk luft og regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:8,1 

 7,0 

9 nv 752,0 Tyk luft og regn  6,0 
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Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,9 

10 nv 752,0 Tyk luft og regn og udsigt til frost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,9 

 4,0 

11 sø 751,6 Tyk luft og tørrende kulde med blæst 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,8 

 3,0 

12 ø 751,6 Tyk luft, småregn og blæst. I kommissionen vedrørende Arnae Magnaei. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,5 

 5,0 

13 nø 754,6 Nattefrost, siden tynd sne. Ændringer til plakaten om de løsgående svin. Udlæst 

Tacitus. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,3 

 2,0 

14 n 764,6 Klart vejr og frost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,9 

-1,0 

15 uvis 764,6 Frost og rimtåge. I Helliggejst kirke. Spist ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,3 

-2,0 

16 sø 761,2 Regnvejr 

Helsingør: ”østsydøstenvind” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,3 

 3,0 

17 uvis 758,5 Bestandigt regnvejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,3 

 5,0 

18 ø 757,0 Tyk luft og småregn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,3 

 5,0 

19 nø 760,2 Tyk luft og småregn. Spist om aftenen hos Schiønnings. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,3 

 4,0 

20 uvis 770,2 Solskin og frost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,3 

-1,0 

21 uvis 772,6 Mildt vejr med nogen frost. Spist til middag hos Aagaards. Plakaten om de løs-

gående svin underskrives. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,7 

-1,0 

22 s 762,6 Blæst og småregn, siden stærk regn. Spist til middag og aften hos Hielmstiernes.  3,0 
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Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,0 

23 sø 751,6 Bestandig regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,6 

 6,0 

24 sv 747,0 Bestandig regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,2 

 6,0 

25 sv 747,0 Bestandig regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,2 

 6,0 

26 sv 757,6 Solskin og blæst. To af vores søofficerer i den franske flåde bliver taget til fange 

af engelskmændene. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,7 

 5,0 

27 s 757,0 Stærk regn og blæst. Spist til middag ved kongens taffel og om aftenen hos 

Suhms. I societetet, hvor Temler fortalte om alderen på krudtet. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,7 

 6,0 

28 sv 751,6 Regn og blæst 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,9 

 6,0 

29 sv 764,2 Klart og fugtigt vejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,2 

 4,0 

30 s 756,6 Klart og fugtigt vejr. Suhm har været hos fru Rheder (ifølge Nystrøm betegnede 

Gude hende som en fornuftig og dydig kone, der kom meget i Suhms hus) og 

bedt hende tage jomfru Gielstrup (JER, en skuespillerinde, der var Suhms el-

skerinde) i huset, da hun ikke længere kunne være hos moderen (ifølge Ny-

strøm, der har det fra Gude, var hun præsteenke), og da det blev afslået, bad han 

hende tie, da han regnede med at få hende til fru Langebechs. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,3 

 5,0 

 

November 1778 

Temperatur: 4,3 gr. C 

Tryk: 754,2 mm Hg 
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 vind tryk  

December 1778 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Temperaturobservationen kl. 

06 er fra observatoriet på Rundetårn (observeret på en væg inde i observatoriet), 

gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 v 761,0 Klart og fugtigt vejr, rimfrost og solskin. Kvægsygen er nu på Knuthenborg og 

Gisselfeldt.  

Elsmark på Als: ”kvægsygen huserer. Alle syge kreaturer slås ned.” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,7 

 3,0 

2 uvis 761,6 Solskin og nogen frost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,6 

-0,5 

3 s 759,6 Tykt og fugtigt vejr 

Helsingør: ”god østsydøstlig vind” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,9 

 2,0 

4 sø 754,2 Kold nordenvind. Spist om aftenen hos Suhms. I societetet, hvor Temler læste 

slutningen af sin afhandling om krudt og kanoner. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,2 

 2,0 

5 sø 747,6 Stærk blæst og regn. Madam Eichel Bartholin fik småkopper, hvorpå de straks 

lod datteren inoculere. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,9 

 4,0 

6 sø 742,0 Blæst med fugtigt og råt vejr. Til højmesse i Vajsenhuskirken, hvor jeg efter for-

langende påhørte Kyhl prædike. Om aftenen hos Hielmstiernes med Bülow, 

Rheder, Bornemann, Suhm, Schumacher og fruer, Augustin, Holt og Olivarius. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,6 

 3,0 
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7 sø 750,2 Stærk blæst og regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,5 

 3,0 

8 sv 752,6 Blæst og stærk regn om eftermiddagen. Borchs madam Møller får 150 rdr. i pen-

sion. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,2 

 4,0 

9 sv 748,5 Fugtigt vejr. Guldberg skrev på vegne af prinsen, om jeg ville træde ind i kom-

missionerne vedrørende communitetet og skolevæsenet, hvorpå jeg svarede ja. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,5 

 3,0 

10 uvis 763,5 Tørrevejr og kold blæst 

Helsingør: ”nordøstlig vind” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,7 

 3,0 

11 s 752,0 Stærkt regnvejr. I societetet, hvor Kratzenstein forelæste om sine bemærkninger 

vedrørende det franske instrument til at måle afstande med. 

Helsingør: ”sydvestlig vind” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,7 

 4,0 

12 v 749,2 Stærkt regnvejr. Erichsen, Brock, Lange, Schiønning og Møller hos os til mid-

dag. Bartholin og Skov middag og aften. Ved bordet fik Schiønning udkast til et 

brev fra fru Suhm, som han skulle vise til mig. I Århus stift er der 550 flere fød-

te end døde. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,8 

 4,0 

13 sv 744,2 Fugtigt vejr og småregn. Spist om aftenen hos Suhms med Hielmstierne, Bülow, 

Rheder og fruer, frøken Finckenhagen, Holt og Kaalund. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,8 

 3,0 

14 sv 744,6 Fugtigt vejr og småregn. Peter Aagaard blev inoculeret. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,8 

 3,0 

15 uvis 743,5 Fugtigt vejr og småregn. Spist ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,5 

 3,0 

16 nv 754,6 Fugtigt vejr og om aftenen frost. Spist til middag hos Hielmstiernes. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,7 

 1,0 

17 sv 762,0 Fugtigt vejr. Jeg fik et anstød af podagra. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,3 

 2,0 
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18 s 769,6 Tåget og fugtigt 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,2 

 2,0 

19 s 762,6 Tåget og fugtigt 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,5 

 3,0 

20 sv 762,0 Fugtigt vejr og stærk blæst 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,3 

 3,0 

21 sv 759,6 Fugtigt vejr og stærk blæst 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,5 

 2,5 

22 v 762,0 Fugtigt vejr og stærk blæst 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,2 

 3,0 

23 v 759,6 Regn og kold luft. Der nedsættes en kvægsygekommission. Møde i Prinsens Pa-

læ (hvor Videnskabernes Selskab nu havde mødelokale) vedrørende Strøms lek-

sikon (JER, Videnskabernes Selskabs ordbog).  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,9 

 3,0 

24 nv 771,0 Kold blæst fra nord med frost og nogen sne 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,0 

-1,0 

25 v 779,6 Nattefrost, klart vejr. I Helliggejst kirke. I Aggershus stift er der 5000 flere fødte 

end døde, i Ålborg stift 500 flere fødte. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,6 

-1,0 

26 v 773,5 Koldt og råt vejr. I Helliggejst kirke. 

Helsingør: ”stærk storm” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,3 

 2,0 

27 v 772,0 Tyk luft og fugtigt vejr. Ildløs på høloftet hos en skomager i Klosterstræde. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,6 

 3,0 

28 sv 759,2 Tyk luft og fugtigt vejr. Gået på Kancelliet for første gang siden i onsdags 8 da-

ge. I Viborg stift er der født 380 flere, end der er døde. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,3 

 3,0 

29 v 733,5 Tyk luft og fugtigt vejr. Justitsrådsinde Eichel Bartholin dør. (Ifølge Nystrøm 

døde Bolette Marie Bartholin Eichel, født Graah, den 28. december, 33 år gl.). 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,6 

 3,0 
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30 v 739,6 Solskin, frost og sne. Kvægsygen er nået til Ulbølle på Fyn. Spist ved kongens 

taffel. Geheimeråd Schack siger, at her årligt fortæres i begge riger 3 millioner 

pund kaffebønner. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:3,8 

-1,0 

31 nø 745,2 Solskin og frost. Bartholin og Skov var hos os om aftenen. Her i byen er født 44 

flere, end der er døde. 

Korsør: ”meget højt vande på grund af stormen” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,7 

-2,0 

 

December 1778 

Temperatur: 2,2 gr. C 

Tryk: 756,1 mm Hg 
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Fra Luxdorphs dagbøger (fra den 30. juli til 2. august 1788) (på Rigsarkivet). 
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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, 25. april og den 17. 

september. 

  

Januar 

 

Normal.  

Overvejende let frost indtil 

den 15., derefter tøvejr. Me-

gen tåge. Stærk regn den 4. og 

31. 

 

Temperatur: 0,4 gr. C 

Februar 

 

Meget varm. 

Solfattig. Kun få nætter med 

nattefrost. Især meget mildt 

den 6. og den 18. SV-vinden 

var totalt dominerende, ingen 

østen- og nordenvind. Døgn-

gennemsnitstemperaturen var i 

hele måneden over 0 gr.  Stærk 

storm i København den 7. 

Nordlys den 13. 

 

Temperatur: 3,8 gr. C 

Marts 

 

Meget varm. 

Solrig. SV-vinden var domi-

nerende 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 domine-

rende. Meget omskifteligt vejr 

med meget bygevejr fra den 

23. og temmelig køligt i slut-

ningen 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 hede-

bølge fra den 25.-27. En del 

torden. Meget bygevejr. Tor-

denvejr ved Fredensborg og 

København den 18. og 19. Den 

4. og 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. He-

debølge og tordenvejr den 14. 

Atter hedebølge fra den 25.-

28., derefter køligt vejr. Vold-

somt haglvejr ved Giesegård 

og Tokssværd den 4. 

 

Temperatur: 16,1 gr. C 

Juli 

 

August 

 

September 
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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 Juel-

linge. Stærkt tordenvejr den 

31. ved Nærum og i Rødby. 

Stærk regn den 16. 

 

Temperatur: 17,5 gr. C 

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 Frede-

riksberg 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 

Meget varm.  

Solrig. Vestenvinden var den 

dominerende vindretning. He-

debølge fra den 1.-3. Hede-

bølgen sluttede med tordenvejr 

fra den 3.-5. Den 8. stærk 

regn. Nordlys den 17. 

 

Temperatur: 14,7 gr. C 

Oktober 

 

Varm.  

Mild luft indtil den 20., deref-

ter SV-vind og vandkoldt. I 

Brøns hastigt påkommen 

vandflod den 28. 

 

Temperatur: 9,8 gr. C 

November 

 

Kold.  

Meget mildt indtil den 13., der-

efter mere vinterligt med natte-

frost og fugtigt vejr. Den 26. 

meget lavt lufttryk og øsende 

regn hele dagen. Den 4. stærk 

regn. 

 

Temperatur: 3,9 gr. C 

December 

 

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 efterfulgtes af frost-

vejr i resten af måneden. 

 

Juleaften: Fugtigt vejr og nat-

tefrost med stærkt stigende 

lufttryk. 

 

Nytårsaften: Frostvejr med 

rimtåge. 

 

Temperatur: 1,2 gr. C 
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Formørkelser i 1779 

 

Udi nærværende år 1779 ske 5 formørkelser, 3 udi solen og 2 udi månen. Af disse bliver 1 

solformørkelse og 1 måneformørkelse at se i København. Solformørkelsen sker den 14/6, den 

begynder kl. 8,25 formiddag, den er størst kl. 9,09, da noget over 1/6 af solen formørkes. Den endes 

kl. 9,51. 

Måneformørkelsen indtræffer den 23/11, den begynder kl. 6,59 eftermiddag, månen går ganske ind i 

jordens skygge, eller den totale formørkelse begynder kl. 7,58 og endes kl. 9,39. Omsider endes 

formørkelsen eller månen erholder sit fulde lys igen kl. 10,38. Således varer den totale 

måneformørkelse 1,41 time og den partielle 3, 39 timer.   
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1779 

 

 

ÅRET 1779 

 

 

Korsør, 31. december 1778 

 

Formedelst storm og meget stærk indløbende strøm har her i nat været meget højt vande, som 

begyndte at komme ind i byen, så at nogle huse ved stranden har været i stor fare, og grunden er 

blevet bortskyllet fra et af samme. 

 

Helsingør, 4. januar 1779 

 

Den 3. januar SV-vind. 

 

Helsingør, 8. januar 1779 

 

Den 7. januar SØ-vind. 

 

Ujhel i Ungarn, 26. december 1778 

 

Der omtales et jordskælv den 19. december 1778. 

 

Trondhjem, 2. januar 1779 

 

Ligesom man her i egnen afvigte sommer har haft et ubestandigt vejr med regn og stormende vinde, 

som har forårsaget både landmanden stor skade og de søfarende, da det den 15. august 1778 rejste 

hårde vejr har skilt adskillige ved deres timelige velfærd…. Så har høsten og vinteren ikke været 

bedre, thi fra den 18. december 1778 har man hver dag haft et overmåde hårdt vejr med snefug 

(sic!), torden og lynild, som har vedvaret til den 27. december. 

 

Ujhel i Ungarn, 26. december 1778 

 

Der omtales angreb i vinmarkerne i høsten 1778 af millioner af orme (JER, dvs. larver). Disse orme 

ere mest en god tomme lange, askebrune, halvtredie linie tykke og så hårde, at man næppe har 

kunnet knuse dem. Disse overmåde store hære gennemvandrede overalt vore marker og efterlode 

bedrøvelige ødelæggelser på de dyrkede marker. De ældste folk kan ej erindre noget deslige. Man 

forundre sig så meget mere, da man ikke kan formode, hvorfra de have kunnet komme, og hvortil 

de til foråret vil blive forvandlede. På samme tid bleve andre egne plagede af græshopper. Dertil 

kom desuden den overmåde våde, tågede og usunde høst…hertil kvægsyge. 

 

Helsingør, 22. januar 1779 

 

Den 22. januar god vind. 
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Helsingør, 29. januar 1779 

 

Den 28. og 29. januar stille vejr og tyk tåge. 

 

Helsingør, 5. februar 1779 

 

Den 2. februar SSV-vind. 

 

I Sundet og havnen er nu intet skib, dog kan man formedelst den continuerende milde vinter daglig 

vente skibe fra England og Holland…. 

 

Triest, 19. januar 1779 

 

Fra den 7. til den 11. januar blæste der en heftig nordenvind, hvormed fulgte så streng en kulde, at 

man i mange år her ikke kan erindre sig en så ømtfindtlig frost. 

 

Helsingør, 15. februar 1779 

 

Den 13. februar SV-vind. 

 

Den 14. februar SSV-vind. 

 

Helsingør, 22. februar 1779 

 

Den 19. februar SV-vind. 

 

Helsingør, 5. marts 1779 

 

Den 1. marts liden vind af SSØ. 

 

Helsingør, 15. marts 1779 

 

Den 13. marts liden vind af SØ. 

 

Constantinopel, 3. februar 1779 

 

Til den nylig ommeldte kulde, som har været her, kan endnu tilføjes, at der i hele januar måned, 7 

dage undtaget, er falden en mængde sne og tillige har været så stærk en kulde, at over den halve del 

af kanalen, som støder til staden, har været tilfrossen. Den 28. og 29. januar var kulden stegen til 8½ 

grad, følgelig langt stærkere end i 1754, da kanalen vel var tilfrossen, men der ikke nær faldt så 

megen sne som i dette år. 

 

Helsingør, 15. marts 1779 

 

Den 15. marts SØ-vind. 
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En hollandsk fregat meddeler, at i hele vinteren er ej den ringeste is fornummet i Holland eller 

Engeland. 

Helsingør, 26. marts 1779 

 

Den 25. marts SSV-vind. 

 

Venedig, 2. marts 1779 

 

Vi har nu i 10 uger haft bestandig klar himmel og ikke en dråbe regn. Sådant har ingen af de 

nuværende mennesker oplevet. Det er og meget mærkeligt, at søen er så lav. Vore kanaler har ofte 

været næsten ganske tørre. 

 

Helsingør, 29. marts 1779 

 

Den 27. marts liden vind af SØ. 

 

Helsingør, 2. april 1779 

 

Den 29. marts liden SØ-vind.  

 

Helsingør, 9. april 1779 

 

Den 7. april stærk storm af NV. 

 

Den 9. april VNV-vind. 

 

Helsingør, 12. april 1779 

 

Den 12. april stærk storm af NV. 

 

Helsingør, 16. april 1779 

 

Den 15. april SØ-vind. 

 

Constantinopel, 3. marts 1779 

 

Siden kejser Constantin byggede denne stad, så har her måske ikke været så hård en vinter som i år. 

Endnu er ingen milde dage, omendskønt kulden temmelig har aftaget. Der ligger endnu ikke alene i 

bjergene en mængde sne, men den er og her så tyk og fast, at den næppe før påske turde smelte. 

Imedens den forskrækkelige kulde varede, have bønderne fanget i deres huse både løbende og 

flyvende vildt, som frost og hunger have drevet derhen…Vi have en tid af 2 måneder næsten 

bestandig haft nordenvind, og først ved slutningen af februar måned drejede den sig til sønden. 

 

Helsingør, 19. april 1779 

 

Vinden kontinuere endnu i dag meget god af SØ for de skibe, der udgik i går. 
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Constantinopel, 17. marts 1779 

 

Sneen er endelig gået bort, men der blæser en meget skarp vinterlig vind hos os, hvorover vi og 

intet mærke til foråret. Træerne er endnu ikke udsprungne, hvilke ellers på denne tid pleje at stå i 

fuldt flor, men vi håbe derover et godt frugtår. 

 

Neder-Elven, 18. april 1779 

 

Den vinterkulde, som i år ej har regeret i de nordlige lande, synes nu at være kommen tilbage fra 

synden og sydost nemlig fra Smyrna, Constantinopel etc., hvor den midt i februar har taget afsked. 

Allerede sidst i marts havde i Polen, efter beretninger fra Warszawa, det skønne forårsvejr pludselig 

forandret sig til en rå eftervinter, og det frøs stærkt. Her i egnen havde man endnu den 14/4 en dag 

som i juni. Men dette varme vejr er siden i forgårs, med NØ- og SØ-vind således ophørt, at i dag 

endog ved det klareste solskin vinterens kulde er kommet igen. Det har i nat og forrige nat frosset 

temmelig stærk iis (sic!). Alle frugttræer står i beste (sic!) flor. 

 

Helsingør, 26. april 1779 

 

Den 23. april meget stærk storm. 

 

Den 25. april VNV-vind. 

 

Constantinopel, 3. april 1779 

 

Kulden vedvarer her endnu bestandig. April er begyndt med sne og frost, og det så stærkt, at vandet 

i kær og moradser er bleven overtrukken med is. Man mærker og hidindtil endnu næppe, at træerne 

ville springe ud. 

 

Ringsted, 10. juni 1779 

 

Sidste fredag (JER, dvs. den 4. juni) om eftermiddagen kl. omtrent 4 hørte man nogle tordenslag og 

derpå en stærk og skræksom susen i luften, hvorpå faldt en på denne årets tid skrækkelig mængde 

hagl på en strækning af ¾ miles længde og 1/8 mil i bredden. Haglene lå næsten 1 quarter på jorden, 

de vare større end hasselnødder. Haglvejret ramte især Giesegårds hovmark, Ørslev og Klippede 

bys marker, der er ødelagte. 

 

København, 28. juni 1779 

 

Det omtales, at haglnedslaget- i hasselnødstørrelse- ramte området ved Holmegårds bønders 

jordegods især Tokssværd den 4. juni kl. henved 6 om eftermiddagen. Der skete skader på 

markerne. Haglen varede½ time, og jorden var ganske hvid, som havde det været vinter, og 24 

timer efter vare haglene ikke alle bortsmeltede. 

 

Paris, 9. august 1779 

 

Den 30. juni faldt en skrækkelig hagl ved Clermont. 
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Neapel, 10. august 1779 

 

Vesuv gik i udbrud den 8. august. 

 

Skalholt stift, 18. august 1779 

 

Så slet som den almindelige tilstand så ud i fjor på grund af, at høavlingen forrige sommer var 

meget mådelig, så slet ser det nu også ud på hele Sønder- og Vesterlandet, ikke fordi vinteren var 

hård, eller foråret, og nærværende sommer kold, thi begge have næsten været de mildeste, da man 

hele vinteren over aleneste (sic!) 2 á 3 dage havde 4 graders frost, men grunden til den meget slette 

udseende, som den almindelige tilstand nu har, ligger først og fremmeligst (sic!) i den slette 

høavling, som man havde i fjor. 

 

Det varme, stille og regnagtige vejrlig, som siden juni måneds indgang har continueret, har også 

forårsaget en meget tyk og usund luft. 

 

Fra Bunzlauer-kredsen, 30. august 1779 

 

Den 23. august om formiddagen brød et forskrækkeligt tordenvejr med hagl løs i egnen af staden 

Jungbunzlau. I forvejen måtte vi udstå en næsten utålelig hede. 

 

Jerstorp, ¼ mil fra Jønkøping, 25. september 1779 

 

Den 24. august lod sig et usædvanligt og besynderligt fænomen sig her se, hvorover de 

naturkyndige synes at gøre sine betragtninger. Samme dag var sædvanlig varm. Hele morgenen stod 

en stille mørk banke i SØ, som sluttedes med en jævn kant efter middagslinien, og som man syntes 

var på den vestre- og nordsiden ganske klar. Kl. 10½ om dagen syntes ved Jerstorp præstegård i 

fleres påsyn en ildkugle af størrelse som en stor bombe med en tvende alen lang ildsvans efter sig 

komme ud af denne banke, og i det samme øjeblik at den syntes at slippe kanten af banken, kom så 

stærkt et knald, at alle husene bævede, og jorden syntes at bevæge sig, så at folket i husene, som 

ikke så denne tildragelse, troede, at det var en krudtstampe på Husquarna Krudtmølle, som sprang i 

luften. Ildfuglen tog sin vej mod NV med en jævn susen, som et stort vandfald, fulgte skyernes 

gang og vedblev, så længe man kunne øjne den. 

 

Spydeberg imellem Christiania og Frederikshald, 17. september 1779 

 

Varmen var på denne kant af Norge denne sommer så stærk, at Reamurs termometer (af quægsølv) 

fra den 23. juni til den 24. august kuns 4 gange gik ned til 18 grader om middagen i skyggen, 

derimod viste det den 9. juli 25 grader i skyggen om middagen, men 37½ grad i solen og ved solens 

nedgang endnu 22 grader. Den 12. august viste det i skyggen om middagen 26 grader, hvilket 

samme dag som her og blev iagttaget i Christiania med et godt svensk thermometer, dets grader 

reduceret til de reamurske. Om natten før den 15. juli faldt dog thermometret til 4 grader over 

frysepunktet. Fra den 16. juli til den 13. august var der 12 dage, det tordnede udi, og den 7. august 

tordnede det hele dagen, men før den 16. juli hørtes ingen torden. Denne langvarige stærke hede 

forårsagede til dels den megen blodgang… 
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Usædvanligt tidligt forår. Man nåede at høste det overmodne korn i august. (Det var godt man ikke 

fik blæst som den 23. august 1775, så var kornet blæst af). 

 

J. N. Wilse oplyser, at han i Spydeberg præstegård i 10 år nu har optegnet forholdet af årets tider i 

denne egn og daglige forandringer i vejrglassene, hvoraf publico efterhånden kan meddeles det mest 

interessante.   

 

Bergen, 27. september 1779 

 

Den 21. september imellem kl. 4 og 5 fornam man her et jordskælv. 

 

Siebenbürgen, 25. september 1779 

 

I begyndelsen af august havde vi her forfærdelige skybrud og oversvømmelser. 

 

Laaland, 18. oktober 1779 

 

Mangel på vand har i sommer været og er endnu i Laaland så stor, at nogle køber tilladelse til at 

vande deres kreaturer i andre langtfraliggende byer. Den 29. juli slog lynet ned i skolehuset i Tved i 

Juellinge baroni. Den 31. juli slog lynet ned i Rødby. Hvede, rug og ærter høstedes her i Laaland i 

stor overflødighed, formedelst den tørre sommer, men byg, græs og hø var en del mindre., 

 

Ringsted, 21. november 1779 

 

Vinden ved Korsør er i dag SSØ. 

 

Spydeberg i Norge, 18. november 1779 

 

Den 10. november efter at det havde lynet noget natten førhen, frøs det første gang, og siden er det 

vedbleven med lidet sne tillige; og til den tid have creaturerne gået ude, som er 3 uger over den 

sædvanlige tid, altså en herlighed i den almindelige forventede foertrang (sic!), som forårsagedes 

ved den stærke hede i sommers. 

 

Helsingør, 13. december 1779 

 

Natten efter den 10. december var der en stærk storm. 
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 vind tryk  

Januar 1779 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Morgentemperaturobserva-

tionen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foretaget 

kl. 06.  

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 744,0 Klart vejr og frost. I Helliggejst kirke. Saxtorf, Møller, Voltelen, Lange og Fed-

dersen ønskede (godt) nytår. Spist til middag og aften hos Rheders med Hielm-

stierne. Det var Hielmstiernes geburtsdag. Aagaard og jeg havde audiens hos 

prinsen.  

Elsmark på Als: ” i 1779 var det en meget dejlig og tør vinter uden frost og sne” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-3,9 

-2,0 

2 n 761,2 Klart vejr og frost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,8 

-2,0 

3 v 768,0 Solskin og stærk frost. I Ribe stift er 339 flere døde end fødte. Deriblandt en 

nordmand 126 år gl. og 2000 under 10 år. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,7 

-3,0 

4 v 760,5 Stærk regntø. Ole Hansens søn, der var staldkarl i kongens stalde, blev nytårs-

dag slået ihjel af en hest. En nordmand på 80 år, som efter sædvane ville spise 

fisk juleaften, gik med sin søn ud i en jolle, hvor en stærk storm drev dem ud på 

det vilde hav, hvor de holdt ud i nogle dage mellem liv og død, indtil en vestin-

disk kaptajn Hjorth traf dem og reddede dem og bragte dem her til byen. Den 

unge skal have lidt mest. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,5 

 2,0 
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5 uvis 755,5 Tø og klart vejr. Madam Bartholin blev udført til Soderup kirke. Hendes syg-

dom og begravelse har kostet over 1000 rdr. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,1 

 2,0 

6 n 766,2 Solskin og klar frost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-3,8 

-2,0 

7 uvis 773,0 Solskin og klar frost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-3,4 

-2,0 

8 sv 770,5 Tøvejr og tåge. Indtaget medicin. I Fyns stift er der 1400 flere fødte end døde. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,5 

 2,0 

9 n 766,6 Tøvejr og tåge, siden omslag til frost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:3,8 

 0,0 

10 uvis 772,2 Frostvejr  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,5 

-1,0 

11 nv 766,6 Frostvejr. Madam Fengers ældste søn løber på skøjter og drukner. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-3,1 

-1,0 

12 uvis 765,5 Frostvejr med rimfrost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,5 

-1,0 

13 uvis 761,6 Stille vejr med mild frost. Adskillige finder deres grav på denne tid. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-3,3 

-1,0 

14 v 755,5 Stille vejr med mild frost og tåge. Spist ved kongens taffel. Efter taflet lod dron-

ningen mig hidkalde. På Komedien og set ”De nysgerrige Mandfolk”.  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,7 

 0,0 

15 uvis 756,2 Fugtig og kold tåge 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,2 

 0,0 

16 uvis 759,6 Fugtig og kold tåge 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,3 

 0,5 

17 nv 766,6 Tåget og stærk tø. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,6 

 3,0 

18 v 769,0 Tøvejr   3,0 



 175 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,3 

19 sv 766,6 Tyk luft og frost. Spist til middag og aften hos Hielmstierne, det var fruens ge-

burtsdag, og der blev danset. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,6 

-0,5 

20 v 765,5 Mellem frost og tø med tåge 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,1 

 0,0 

21 nv 764,6 Tøvejr  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,5 

 3,0 

22 ø 770,5 Tyk luft og kold blæst. Spist til middag hos Hersleb. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,2 

 0,5 

23 s 769,0 Tyk luft og kold blæst, om aftenen sne og hagl. I går aftes stod etatsråd Seidelins 

og frøken Marianna Bartholins bryllup hos Aagaard. Hr. Møller havde været 

heftigt syg af kolik, men forrettede dog brudevielsen. Gratuleret til Seidelins. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-3,4 

 0,5 

24 v 760,5 Solskin og koldt, tøvejr, om aftenen slud. I Helligåndskirken, hvor etatsråd Sei-

delin og hans brud havde deres kirkegang. Fulgte om aftenen med Suhm (til den 

svenske ambassadør) Sprengporten for at fejre kronprinsen af Sveriges fødsel. 

Der var bal og spilleborde samt 200 kuverter ved 7 borde, hvortil der blev truk-

ket numre. Illuminationen mislykkedes, fordi det regnede og sneede. Jeg kom 

hjem kl. 2 om natten. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,8 

 2,0 

25 sv 760,5 Tyk luft og råt vejr. Den engelske flåde lider et stort skibbrud den 1. januar. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,4 

 0,5 

26 uvis 758,0 Tyk luft og råt vejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,4 

 0,5 

27 uvis 753,6 Nattefrost og mild luft 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,3 

 0,5 

28 uvis 755,5 Tåget og fugtigt. Kur hos kronprinsen. Spist ved kongens taffel. Skov spiste her 

om aftenen og var i ondt humør. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,9 

 1,0 

29 sv 760,5 Tåget og fugtigt, om aftenen regn. Gjort kur sammen med Suhm og Schiønning 

overalt. 

 2,0 
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Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,5 

30 sv 761,2 Regn og blæst 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,9 

 2,0 

31 sv 761,5 Klart vejr og kold vind, om eftermiddagen stærk regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,2 

 3,0 

 

Januar 1779 

Temperatur: 0,4 gr. C 

Tryk: 762,8 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Februar 1779 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Morgentemperaturobserva-

tionen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foretaget 

kl. 06. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nv 761,6 Fugtigt vejr siden nattefrost. Schow var her i sit sædvanlige onde lune. 

Stavnsholt: ”vi havde tørt sommervejr (sic!) i næsten hele februar og det ved-

blev i dette år”  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,8 

2,0 

2 sv 768,0 Solskin og frost, om aftenen tø og sne 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,8 

0,0 

3 uvis 756,2 Tyk luft, sneen bliver liggende 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,3 

0,5 

4 sv 751,6 Solskin og tøvejr. Min buste kom fra v. Bekken. Spist om aftenen hos Borres. 1,0 
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Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,9 

5 sv 744,0 Regnvejr. Spist om aftenen hos Suhms med jomfru Treschow og professor Bug-

ge. I societeter, hvor Spengler forelæste om de små coquiller. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,8 

3,0 

6 sv 745,5 Regnvejr  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,9 

4,0 

7 nv 753,0 Klart vejr og stærk storm. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,1 

4,0 

8 nv 763,6 Solskin og mildt vejr. Spist middag og aften hos fru Jacobi med bl.a. Rheder og 

frue. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,6 

4,0 

9 uvis 765,5 Solskin og mildt vejr. Spist ved kronprinsens taffel. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:3,4 

3,0 

10 v 764,0 Tyk luft og mildt vejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,7 

4,0 

11 v 759,0 Tyk luft og mildt vejr. Skrevet til kammeret for Anders Nielsens kone om, at 

hendes søn må blive fritaget for at være soldat. Borchs Jens kommer til porcel-

lænsfabriken til 10 rdr. pr. måned. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,2 

4,0 

12 uvis 758,0 Tyk luft med mild regn om aftenen. I societetet, hvor Kratzenstein forelæste om 

meteorologiske tegn og Jordens indvortes varme. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,7 

4,0 

13 s 760,5 Solskin, mildt vejr og om aftenen nordlys. Etatsrådinde Bornemann dør efter en 

hård og langvarig svaghed. (Ifølge Nystrøm var generalauditør Bornemanns 

hustru Thalia 40 år gl.).  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:3,8 

4,0 

14 sv 758,0 Tyk luft, mildt og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke, hvor hr. Vogelius prædikede. 

Siden hørt Bastholm prædike i dronningens forgemak. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,7 

5,0 

15 sv 764,6 Solskin og mildt vejr. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,1 

5,0 



 178 

16 sv 766,6 Solskin og mildt vejr med tykkere luft. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:3,1 

4,0 

17 sv 766,6 Tyk luft og mildt vejr. Professorerne vil holde Universitetets 300-års fest den 1. 

juni. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,1 

5,0 

18 v 762,2 Solskin og mildt forårsvejr. I Norge går på sine steder kvæget ude. Derimod har 

det i Sct. Petersborg været 28 grader under 0 på reamur, og kejserinden har ind-

stillet spetaklerne, fordi folk og heste frøs ihjel.  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:8,1 

7,0 

19 v 757,2 Solskin og mildt forårsvejr, om aftenen frost. I societetet, hvor Kratzenstein af-

sluttede sin afhandling om jordklodens forandring. Bugge forelæste om de dan-

ske landkort. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,7 

3,5 

20 nv 766,6 Solskin og mildt forårsvejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,2 

3,5 

21 sv 760,5 Tyk luft og mildt vejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:3,8 

4,0 

22 sv 758,0 Tyk luft og mildt vejr. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,0 

5,0 

23 sv 762,2 Tyk luft og mildt vejr. Guldhuset skal have 100 spindearbejdere fra Børnehuset. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,4 

4,0 

24 sv 759,0 Solskin og udsigt til frost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,5 

2,5 

25 uvis 768,0 Solskin og udsigt til frost. Spist til middag hos fru Klöcker. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,9 

2,5 

26 s 766,6 Regnvejr. I societetet, hvor Müller oplæste Strøms tredje afhandling om de nor-

ske insekters beskrivelse.  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,5 

4,0 

27 sv 766,6 Mildt med solskin 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,6 

7,0 
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28 sv 766,6 Solskin og mildt vejr. I Helliggejst kirke og siden hørt dr. Bastholm i dronnin-

gens forgemak. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,4 

6,0 

 

Februar 1779 

Temperatur: 3,8 gr. C 

Tryk: 760,7 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Marts 1779 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Eftermiddagstemperaturob-

servationen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foretaget 

kl. 18. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 uvis 759,0 Solskin og mildt vejr. Guldberg fortalte i går, at der i Sydgrønland var fundet en 

stor havn med 17 favnes vanddybde, hvor de fangede i et dræt 100 lakseørreder 

en alen lange. Langs med fjorden var højt græs, birkeskov og grunde med 27 

gårde. Min kone var på Komedien med fru Hielmstierne. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:7,5 

 6,0 

2 v 755,5 Solskin og mildt vejr, noget kold blæst. Augustin og Obelitz bliver virkelige 

etatsråder. Borre og Treschow bliver etatsråder. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:4,7 

 4,0 

3 nv 752,2 Solskin og kold nordøstenvind. Frøken von Ehm dør, 90 år gl. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:2,2 

 3,0 

4 uvis 774,6 Solskin og nattefrost. Spist ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:-0,4 

 2,0 
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5 v 769,0 Solskin, dog fugtig blæst. I Helliggejst kirke. I societetet, hvor Bugge forelæste 

om metoden vedrørende landmåling. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,4 

 5,0 

6 v 768,0 Solskin og fugtigt vejr. Gjort kur hos prinsen af Hessen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:6,6 

 5,0 

7 uvis 773,0 Solskin og frostvejr. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:-5,4 

-2,0 

8 nv 768,6 Solskin og frostvejr. Spist om aftenen hos Suhm med bl.a. Bornemann og 

Schiønning. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:-5,4 

-2,0 

9 uvis 769,6 Solskin og frostvejr med tåge. Spist til middag hos Hielmstiernes. Kongen beta-

ler skibsbygger Eschildsens gæld på 60.000 rdl. (Ifølge Nystrøm anfører Gude 

hertil, hvilket under Juliane Maries og Guldbergs ministerium ikke var usædvan-

ligt. Enkedronningen brugte endog statens penge til at betale en del af sin broder 

hertug Ferdinands gæld). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:-2,2 

-1,0 

10 s 766,6 Solskin og nattefrost. I Garnisons kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:2,9 

 1,5 

11 uvis 763,6 Solskin og nattefrost 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:3,1 

 1,5 

12 uvis 762,2 Solskin og nattefrost. Schnell (ifølge Nystrøm ejeren af Holtegård Jacob 

Schnell) lejer Skyttevænget af mig for 8 år på samme vilkår som Borre har haft 

det. Været et øjeblik i societetet, hvor formodentligt intet blev forrettet og siden 

besøgt Hielmstierne, som havde forvredet sin fod. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:3,8 

 1,5 

13 s 759,6 Solskin og nattefrost 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:4,7 

 2,0 

14 v 748,0 Tøvejr med tåge og siden solskin, om aftenen regn. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:6,7 

 3,0 

15 ø 752,2 Regn og blæst. Svaret på Schnells brev, at han forpagter Skyttevænget for 8 år 

for 43 rdr. Været med Hielmstierne i Malerakademiet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:0,6 

 2,0 
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16 uvis 756,6 Solskin og frost. Kronprinsen har andendagsfeber. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:-2,8 

-1,0 

17 v 752,2 Tyk luft og fugtigt vejr. Været i kronprinsens forgemak, feberen er udeblevet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:5,0 

 3,0 

18 sv 752,2 Tyk luft og fugtigt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:5,0 

 3,0 

19 sø 749,6 Tyk luft og fugtigt vejr. Beset Porcelænsfabrikken. De kan brænde 160 dusin te-

kopper ad gangen og to gange om ugen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:6,7 

 4,0 

20 s 753,0 Tyk luft og fugtigt vejr. Været hjemme og indtaget medicin. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:6,6 

 4,0 

21 s 743,6 Småregn. I Helliggejst kirke. Prinsesse Charlotte var upasselig. Spist ved kon-

gens taffel. Før taflet var jeg i audiens hos prinsen i anledning af skolekommis-

sionen.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:7,8 

 5,0 

22 sv 756,6 Solskin og fugtigt. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,1 

 5,0 

23 sv 760,5 Solskin og fugtigt. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,6 

 6,0 

24 v 766,2 Mildt vejr med regnskyer og solskin. I Vor Frue kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:9,4 

 7,0 

25 sv 767,2 Mildt vejr med solskin. Kammerherreinde Suhm og min kone besøgte magister 

Schiøtt, som er meget syg. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,4 

 7,0 

26 s 761,6 Mildt vejr med solskin. Slette tidender om Karls opførsel på Nærum. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:7,8 

 7,0 

27 nv 759,0 Mildt vejr med solskin. Læst Evalds ”Fiskerne” med stort behag. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:7,5 

 5,0 

28 nv 763,0 Solskin med kold blæst og haglskyer 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:4,4 

 3,0 
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Stavnsholt: ”vore børn plukker bukkar (skovmærke) og andre planter i Lille-

vang” 

29 uvis 767,2 Solskin med kold blæst og haglskyer. De engelske indtager Pondicherry. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:4,1 

 3,0 

30 ø 768,0 Solskin med kold luft og haglskyer 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:4,4 

 2,0 

31 s 766,2 Solskin og blandet luft. Kl. 8,30 om formiddagen sprang det ene krudttårn ved 

Østerport i luften. Mange mennesker omkom. Mange huse fik beskadiget vin-

duer og tage.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:3,4 

 2,5 

 

Marts 1779 

Temperatur: 3,1 gr. C 

Tryk: 760,8 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

April 1779 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Eftermiddagstemperaturob-

servationen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foretaget 

kl. 18. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nv 771,2 Solskin og kulde. I Helliggejst kirke, højmesse ved hr. Vogelius, aftensang ved 

Møller. Begge takkede de Gud i anledning af ulykken i går. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,4 

  3,0 

2 nv 768,6 Vandkoldt og småregn. I Helliggejst kirke.   3,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:5,9 

3 nv 765,5 Solskin og mildt vejr  

Elsmark på Als: ”sået ærter” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,3 

  7,0 

4 v 761,2 Solskin og kold blæst. Spist om aftenen hos Schiønnings. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,4 

  4,0 

5 ø 760,5 Solskin og kold blæst. Udlæst Janssons Theologia Naturalis, en meget god bog. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,1 

  5,0 

6 v 757,6 Solskin, regn og blæst, et tordenslag med hagl. Om middagen ved kongens taf-

fel. Om aftenen i Malerakademiet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:6,3 

  5,0 

7 nv 760,2 Solskin, regnskyer og kold blæst. Været i kommissionen på Kongens Bibliotek. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:5,3 

  3,0 

8 sv 754,2 Regnskyer og mild luft 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,4 

  6,0 

9 v 747,0 Solskin, regn og hagl. I societetet, hvor prøvearket af Danske Lexicon blev 

fremvist. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:5,9 

  5,0 

10 v 754,2 Regn og solskin 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:4,4 

  5,0 

11 sv 754,2 Regn med rå og fugtig luft. Spist om aftenen hos Hielmstiernes med bl.a. Bü-

low, Suhm, Rheder, Hersleb og fruer, fru Munck, frøken Hersleb og broder. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,3 

  4,0 

12 v 761,0 Solskin og blæst  

Elsmark på Als: ”sået havre” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:5,3 

  4,0 

13 sv 763,5 Solskin, regn og blæst. Om morgenen kl. 5 nedbrændte kongens grynmølle på 

Christianshavn. Den brændte i 1721, da den stod ved Proviantgården her i byen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,9 

  5,0 

14 v 762,6 Solskin, regnskyer og behagelig blandet luft   8,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,7 

15 sv 757,6 Solskin, regnskyer og behagelig blandet luft 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,4 

  8,0 

16 nv 762,0 Solskin med kold blæst. Magister Schiøtt døde. Beset biblioteket på Regensen. 

Roskildehusarernes straf efter kgl. resolution.1) Lars Eschildsen hænges 2) 6 

mand stigrem 18 gange i 3 dage igennem 200 mand og livstid i slaveriet 3) 6 

mand stigrem 16 gange i 2 dage og 8 år i slaveriet 4) underofficer Martin stig-

rem 18 gange og livstid i slaveriet 5) 23 mand 12 gange at løbe spidsrod og tjene 

ved infanteriet i Jylland og Holsten 6) 7 mand ligeså og 8 gange spidsrod 7) 10 

mand ligeså og 6 gange spidsrod. I alt 54 personer straffes.   

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:4,9 

  6,0 

17 nv 774,2 Nattefrost, solskin og meget kold nordøstenvind 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:2,2 

  2,0 

18 sv 776,6 Solskin og kold blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,9 

  3,0 

19 s 765,2 Solskin og mildt vejr. Jeg fik et anstrøg af podagra og diarrhae og holdt mig in-

dendørs. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,7 

  9,0 

20 v 762,6 Solskin og mildt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,1 

  9,0 

21 sv 752,0 Solskin og mildt vejr med regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,0 

  9,0 

22 sv 758,5 Solskin og mildt vejr med regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,3 

  8,0 

23 v 749,6 Solskin, blæst og regnbyger med hagl og slud. Freden sluttes mellem såvel kej-

seren og Preussen som mellem Rusland og Tyrken. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:6,6 

  3,5 

24 sv 747,6 Solskin, blæst og regnbyger med hagl og slud 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,8 

  4,0 

25 v 749,2 Solskin, blæst og regnbyger, om aftenen nordlys 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,3 

  5,0 
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26 sv 752,0 Solskin, blæst og regnbyger 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,8 

Stavnsholt: ”begyndt at så havre” 

  5,0 

27 sv 752,0 Solskin, blæst og regnbyger. Jeg var igen på kancelliet og påbegyndte den fine 

diæt. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:9,4 

  6,0 

28 s 750,2 Solskin, stærk blæst og regnbyger. Kgl. ordre om at jeg også skal sidde i skole-

kommissionen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,6 

  6,0 

29 s 752,6 Solskin, stærk blæst og regnbyger 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,1 

  6,0 

30 v 754,6 Solskin, stærk blæst og regnbyger 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:9,7 

  6,0 

 

April 1779 

Temperatur: 5,4 gr. C 

Tryk: 758,7 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Maj 1779 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Eftermiddagstemperaturob-

servationen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foretaget 

kl. 18. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 s 751,6 (K) solskin, stærk blæst og regnbyger   6,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:9,4 

2 v 754,2 (K) solskin og regnbyger. Været på Hornemanns disputats for- og eftermiddag. 

Schiønheide og Bluhme opponerede om formiddagen, Balle og Jansson om ef-

termiddagen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,3 

  7,0 

3 nø 765,2 (K) solskin, vindigt og regnskyer 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,1 

  9,0 

4 ø 762,6 (K) solskin og siden stærk regn. Været på Ranøes disputats (ifølge Nystrøm læ-

gen A.B. Ranøe). Husaren Lars Eschildsen blev arquebuzeret (ifølge Nystrøm 

fordi henrettelsen var sket ved skydning) i stedet for at hænges, og da han blev 

båret til jorde, var der indvortes ild i hans kiste. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:6,3 

  6,0 

5 nv 752,0 (K) bestandig regn. Været på Troyels disputats. I forgårs påbegyndte jeg den 

grove diæt. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:9,4 

  6,0 

6 sv 753,5 (K) solskin og regnvejr med mildt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:7,2 

  6,0 

7 sv 758,5 (K) solskin og regnskyer. Været til herrens bord i Helliggejst kirke. Om aftenen 

i societetet.  

Elsmark på Als: ”sået byg-kløver” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

  9,0 

8 nø 761,6 (K) solskin og regnskyer. Været til Sandøes disputats (ifølge Nystrøm Jens 

Sandøe, præst i Toreby på Lolland). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,9 

  9,0 

9 ø 762,0 (K) solskin og varmt vejr. Gratuleret fru Guldberg, hvis mand har fået (det hvi-

de) bånd.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,0 

13,0 

10 ø 757,6 (K) solskin og varmt vejr. Spadseret på Volden.  

Stavnsholt: ”sået byg” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:22,2 

16,0 

11 sv 756,0 (K) stærk regn om natten, siden solskin og varmt. Været til universitetets 300 års 

fest. Kratzenstein indsættes som rektor. 

15,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,3 

12 nv 761,6 (K) solskin og vindigt. Guldberg har forkølelsesfeber. Prinsesse Charlotte har 

mistet sin fornuft. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,6 

13,0 

13 nø 762,0 (K) solskin og vindigt. Siden i mandags har det spøgt hos Voltelen (ifølge Ny-

strøm lå huset i Gothersgade og tilhørte brygger Titken), og det forfølger mest 

sønnen. Spøgelset banker, skyder, vræler fælt, siger nogle ord, og vælter stole og 

borde. Foruden værten Titkens folk er det hørt af hr. Saxtorf, justitsråd Schow, 

sekretær Feddersen og Gude samt mange flere, der er kommet der og blevet der 

en del af natten. Men hvori bedrageriet består, er endnu ikke opdaget. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,6 

13,0 

14 n 760,2 (K) solskin og vindigt. Herskabet rejste (til Fredensborg). Bildsted bliver kan-

celliråd. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,9 

 11,0 

15 v 760,2 (K) overtrukken himmel med regnskyer 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,3 

10,0 

16 v 762,6 (K) solskin og regnskyer, regn om natten 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,9 

11,5 

17 s 762,6 (K) bestandig regn og vandkoldt. Læst det andet hæfte af Schiønnings norske 

rejse. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,0 

 9,0 

18 v 758,5 (Fredensborg) solskin, regnbyger og nogen torden. Værelserne på Fredensborg 

er blevet betrukket og der er kommet nye møbler. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,1 

12,0 

19 v 752,0 (K) solskin, regnbyger og torden. Rejst om aftenen til byen, om kom hjem kl. 

11½. Min kone var på Nærum med jomfru Hansen. Spøgerierne skal undersø-

ges. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,1 

 11,0 

20 v 756,0 (K) solskin og regnbyger 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,8 

  9,0 

21 v 762,0 (K) solskin og koldt vejr. Spist til middag hos Hielmstiernes. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,8 

  8,0 
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22 sv 766,0 (N) solskin, blæst og regnbyger. Flyttet med det hele hus til Nærum. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,6 

  9.5 

23 nv 777,0 (N) solskin og kold blæst. I Søllerød kirke. Spist til middag på Ørholm hos Rhe-

ders med bl.a. Bülow, Hielmstierne og frøken Hersleb, fru Jacobi og Fuglede og 

den lille Benzon. Spadseret til Brede. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,2 

  9,5 

24 s 775,2 (N) solskin og kold blæst. I Søllerød kirke. Rosa sine spinis har blomstret for 8 

dage siden. Spadseret til stranden. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,9 

13,0 

25 uvis 771,0 (N) solskin og kold blæst. Hammer var her om formiddagen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:26,3 

18,0 

26 uvis 768,5 (K) solskin og tordenskyer med lummervarme. Rejst om eftermiddagen med 

min kone til byen. Kvægsygen er på Knabstrup. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:26,9 

19,0 

27 uvis 770,2 (N) solskin og tordenskyer med lummervarme. Min kone bar Saras barn. Rejst 

med min kone til Nærum. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:24,4 

18,0 

28 n 763,5 (N) solskin, regnskyer og regnbyger. Spadseret i Borres have. Den hvide pimpi-

nellarose blomstrer. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,7 

12,0 

29 nø 767,6 (N) kold blæst og regnbyger. Kanelrosen blomstrer. Spist middag hos Borres på 

Håbet med fru Iselin.. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,9 

  8,0 

30 nø 772,0 (N) solskin og kold nordenvind. I Søllerød kirke. Sammen med min kone besøgt 

Staffelts og Thurahs. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,4 

11,0 

31 nø 768,5 (K) solskin og kold nordenvind 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,6 

11,0 

 

Maj 1779 

Temperatur: 10,9 gr. C 

Tryk: 762,3 mm Hg 
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 vind tryk  

Juni 1779 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Eftermiddagstemperaturob-

servationen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foretaget 

kl. 18. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nø 763,5 (Fredensborg) solskin og kold nordenvind. Rejst til Fredensborg. Spist om afte-

nen ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,8 

11,0 

2 nø 764,6 (K) solskin og kold nordenvind. Refereret i statsrådet, dronningen var i byen, 

Guldberg var på Jægerspris. Beset slotskirken. Spist til middag ved kongens taf-

fel. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,2 

11,0 

3 sv 762,6 (N) solskin og kold vind, der skal have været rimfrost i nogle nætter 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,8 

12,0 

4 uvis 756,0 (N) regn om natten, siden regnskyer og kold luft. Eglanteria og den røde pimpi-

nellarose blomstrer. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,4 

11,0 

5 s 759,2 (N) regn om natten, siden regnskyer og kold luft. Spøgeriet begyndte igen hos 

Voltelen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,4 

11,0 

6 v 757,6 (N) regnskyer og solskin, kold dug om aftenen. I Søllerød kirke. Spist til middag 

hos Suhms. 

13,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,9 

7 sv 761,0 (N) solskin, driveskyer og varmere. Stætterne til Ørholm sættes i stand. (Ifølge 

Nystrøm er stætterne= stænterne, dvs. gærdeovergange, således som de endnu 

findes i hegnet omkring Jægersborg Dyrehave). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,1 

15,0 

8 sø 760,2 (N) solskin, blandet luft og lummervarmt med blæst. Cynosbatus (JER hunde-

rosen) blomstrer. Gået med min kone til Ørholm og kørt hjem. En skuespiller-

trup med jomfru Gielstrup har for nyligt været hos Thurahs (ifølge Nystrøm bo-

ede kommandørkaptajn Thurah i Øverød tæt på Suhm). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:25,3 

18,0 

9 sv 757,6 (K) solskin og et stænk regn. Nattergalen er holdt op med at slå (triller). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,4 

16,0 

10 s 759,6 (N) solskin og tordenskyer. På Giesegård og Gavnø skal der være faldet hagl så 

store som bøssekugler og sket skader. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,4 

15,0 

11 uvis 759,6 (N) solskin, lummervarmt og et par tordenslag 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:28,8 

19,0 

12 ø 758,5 (N) solskin, tordenskyer og blæst, om aftenen stærk torden og lynild 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,6 

18,0 

13 nø 751,0 (N) solskin, blæst, varmt og torden. I Søllerød kirke. Majtræet blev hejst, og de 

unge karle og piger dansede rundt om det. En vellykket skovrose i bassinet lige 

ud for høgeburet blomstrer. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,8 

16,0 

14 v 756,0 (K) blæst og regn. Tordenen slog ned i en mølle uden for Østerport. Den dobbel-

te hvide rose og den største og lyse eddikerose blomstrer. Fliserne under kakkel-

ovnen har i nogle dage været våde. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:24,7 

18,0 

15 nø 762,6 (Fredensborg) solskin og lummervarmt. Rejst til Fredensborg. Spist ved kongens 

taffel om aftenen. Et eksemplar af den tyrkiske rose blomstrer. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:24,7 

18,0 

16 n 762,0 (K) solskin og varmt. Spadseret om morgenen til Nordmandsdalen (i slotsha-

ven). Hertugen af Södermandland trakterer på flåden. (Ifølge Nystrøm lå den 

18,0 
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svenske flåde i Øresund). Besøgt frøken Schmettau. Spist ved kongens taffel 

med Thott, Schack, Bernsdorff og Hauch. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:24,4 

17 uvis 766,0 (N) solskin og varmt 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:26,6 

19,0 

18 nø 762,0 (N) solskin og varmt. Slået engen. Suhm og Kampmann besøgte, og vi gik i 

Borres have. Bl.a. mosrosen, provincialis og centifoliarosen, eddikerosen, den 

engelske skovrose og den enkelte hvide rose blomstrer. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:25,0 

19,0 

19 v 755,2 (N) solskin og varmt 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,5 

16,0 

20 nv 764,2 (N) solskin, haglskyer og følelig kulde. I Søllerød kirke. Spist hos Suhms mid-

dag og aften. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,3 

13,0 

21 sv 767,0 (N) solskin, haglskyer og følelig kulde.  Voltelen og søn besøgte os om formid-

dagen og fortalte om spøgerierne. (Gl.) Holteboerne red sommer i by her. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,7 

13,0 

22 s 768,5 (K) solskin og varmt. Spist med min kone til middag hos Rheders. Hr. Tre-

schows fløjlsrose blomstrer. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:23,1 

18,0 

23 uvis 770,2 (K) solskin, varmt og et stænk regn. Grønlandsfarerne har intet fanget og 62 ma-

troser er døde. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,5 

16,0 

24 nø 767,6 (N) solskin og varmt. Rejst med min kone (til Nærum) forbi (Kirsten Piils) kil-

de. Den burgundiske rose blomstrer. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,3 

17,0 

25 nø 767,0 (N) solskin og varmt med blæst. Borre, Bagger og frue spiste her til middag. Sat 

høet i 3 stakke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:26,6 

19,0 

26 nø 762,6 (N) solskin og varmt med blæst. Kørt høet ind. Rapporten om Voltelens spøgel-

se udkom (se Nystrøms udførlige referat). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:26,3 

19,0 
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27 nø 762,0 (N) solskin og hede. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Suhms. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:25,6 

20,0 

28 s 766,6 (K) solskin og hede 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:26,9 

21,0 

29 v 766,6 (Fredensborg) solskin og hede. Rejst til Fredensborg. Spist om aftenen ved kon-

gens taffel i Det kinesiske Lysthus. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,1 

18,0 

30 nv 764,6 (Fredensborg) solskin, storm og regnbyger. Spist til middag ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

15,0 

 

Juni 1779 

Temperatur: 16,1 gr. C 

Tryk: 762,1 mm H 

 

 

 vind tryk  

Juli 1779 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Eftermiddagstemperaturob-

servationen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foretaget 

kl. 18. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nv 764,6 (N) solskin, driveskyer og blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,1 

14,0 

2 nv 758,5 (N) solskin, om morgenen regnskyer. Den dobbelte gule rose blomstrer. Eiken 

var her, og vi satte stokke med numre på alle roserne. Om eftermiddagen kørte 

vi til Øverød, imidlertid var Suhms hér, men vi samledes på Ørholm. 

13,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,6 

3 nv 757,0 (N) solskin med regnskyer 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,0 

13,0 

4 sø 758,8 (N) solskin og kold blæst. I Lyngby kirke. Spist til middag med min kone hos 

Voltelens med etatsråd Müller og frue. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,8 

12,0 

5 v 751,6 (N) bestandig mild regn. Ret stærkt flor af den dobbelte gule rose. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,1 

13,0 

6 nø 751,0 (N) regn og solskin 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,0 

13,0 

7 nø 753,5 (K) solskin og varmt med regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,0 

16,0 

8 nø 763,5 (N) solskin og varmt. Morten dør. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:25,0 

18,0 

9 nv 767,0 (N) solskin og varmt. Gået om morgenen næsten helt op til Øverød. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:25,6 

18,0 

10 nv 767,4 (N) solskin og varmt. Frøken Thune dør. (Ifølge Nystrøm var Ellen Kirstine 

Thune 98 år gl.). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:26,3 

19,0 

11 nv 766,2 (N) solskin, blæst og varmt. I Søllerød kirke. Dorthe havde trolovelse og Morten 

begravedes. Krabbe, frue og 2 døtre, Borres, Bagger og frue, Bornemann og 2 

døtre, Suhms og frøken Klöcker spiste her til middag. Om aftenen gik vi op og 

så dem danse (til Dorthes trolovelse). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:23,8 

19,0 

12 nv 766,0 (K) solskin, blæst og varmt 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,8 

18,0 

13 n 762,4 (Fredensborg) solskin, blæst og varmt. Fra flåden blev gjort landgang ved So-

phieberg. (Ifølge Nystrøm manøvrer, der gjordes af eskadrens besætning i de 

kgl. herskabers overværelse). Spist ved taflet om aftenen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,9 

17,0 
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14 nø 771,0 (K) solskin og varmt. Spist ved kongens taffel med Schack, Bernsdorff og 

Hauch. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:24,1 

18,0 

15 sv 770,0 (N) regnskyer 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,8 

15,0 

16 nv 759,6 (N) stærk regn hele formiddagen, siden solskin 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,0 

14,0 

17 nv 766,0 (N) solskin og blæst. Rheders besøgte. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,4 

15,0 

18 n 763,5 (N) solskin og blæst. I Søllerød kirke. Jørgen Larsen, gårdmand i (Gl.) Holte, 

hvis kone, som af umådeligt fylderi blev fundet død i sin seng, blev begravet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,3 

15,0 

19 nø 766,2 (N) solskin og varmt, behageligt sommervejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:24,4 

19,0 

20 uvis 764,6 (N) solskin og varmere. Gået med Peder til Trørød bakke. I denne sommer har 

jeg gjort sådanne adskillige promenader om morgenen såsom over stenter til Ny-

mølle og over Valdemarsvej til Øverød. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:29,4 

21,0 

21 ø 762,4 (K) solskin og varmt. Spist til middag hos Rheders. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:28,8 

23,0 

22 uvis 758,8 (N) bestandig regn. I magister Schiøtts skifte om eftermiddagen hos Suhm. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,1 

17,0 

23 sø 757,0 (N) solskin og varmt, et par tordenslag langt borte. Det er begyndt at spøge igen 

hos Voltelen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:23,8 

19,0 

24 sø 754,6 (Ledreborg) solskin og varmt. Rejst med min kone til byen og derfra med Volte-

len og søn til Ledreborg. Min kone kørte tilbage til Nærum.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:27,2 

21,0 

25 sø 753,8 (Ledreborg) solskin og varmt. Beset biblioteket (på Ledreborg). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:27,5 

21,0 
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26 uvis 756,0 (K) solskin og varmt. Rejst om morgenen til byen, hvortil min kone kom fra 

Nærum. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,6 

19,0 

27 nv 759,6 (Fredensborg) solskin og varmt. Spist om aftenen ved taffelet i det kinesiske 

lysthus. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,9 

18,0 

28 v 761,0 (K) solskin og varmt. Spist ved kongens taffel med Schack, Bernsdorff og 

Hauch. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:26,9 

20,0 

29 sv 757,4 (N) solskin og varmt, et par tordenslag 

København: ”lynnedslag i Juellinge” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:24,4 

20,0 

30 sv 761,2 (N) solskin og varmt. Udlæst hele Xenofon. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:28,8 

22,0 

31 sø 757,0 (N) solskin og varmt, siden stærk torden og regn 

Elsmark på Als: ”høsten begyndte den 31. juli og sluttede den 14. august. Høst-

resultat: 46 traver rug, 80 traver byg, 36 traver havre, 21 læs ærter.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:26,3 

22,0 

 

Juli 1779 

Temperatur: 17,5 gr. C 

Tryk: 760,9 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

August 1779 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Eftermiddagstemperaturob-

servationen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foretaget 

kl. 18. 

temp. 
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Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 v 761,0 (N) solskin, varmt og blæst. Spist til middag hos Suhms. Besøgt Hielmstiernes 

om eftermiddagen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,0 

17,0 

2 v 768,5 (N) varmt vejr og regnskyer. Bønderne er begyndt at meje. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,7 

17,0 

3 s 766,0 (N) solskin og varmt. Vi besøgte Rheders, vi gik derhen og kørte hjem. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:26,9 

20,0 

4 sv 765,2 (K) solskin og varmt 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:27,2 

20,0 

5 sø 766,0 (N) solskin og varmt 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:31,3 

20,0 

6 ø 762,0 (N) solskin, varmt, blæst og tynde skyer, et par tordenslag. Gået ned til stranden 

om morgenen. Mejet alt rug og byg. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:26,9 

20,0 

7 ø 762,0 (N) solskin og stærk varme 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:29,7 

21,0 

8 ø 763,5 (N) solskin og stærk varme. Besøgt Ole Hansen, som formentlig ikke kan leve. I 

Søllerød kirke. Ole Hansen (JER, gårdmand i Nærum) døde, mens vi var i kirke. 

Spist til middag hos Hielmstiernes med bl.a. Suhms og Rheders, Bülows frue og 

datter, løjtnant Kaalund, Herslebs frue, datter og søn, Bornemann og 2 døtre. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:28,1 

21,0 

9 nø 764,2 (K) solskin og stærk varme 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:30,0 

23,0 

10 n 764,6 (Fredensborg) solskin og stærk varme. Rejst til Fredensborg. Kornet kørt ind. 

Spist ved kongens taffel i det kinesiske lysthus om aftenen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:30,0 

23,0 
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11 n 764,2 (K) solskin og stærk varme, om aftenen torden og regn i København 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:24,4 

19,0 

12 uvis 764,2 (N) solskin og stærk varme. Rejst til Nærum. Ole Hansen blev begravet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:24,4 

19,0 

13 nø 764,2 (N) solskin og stærk varme. Der har været uroligheder blandt landmilitsen på 

Bornholm, som ikke ville aflevere deres patroner. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:24,4 

19,0 

14 nø 766,0 (K) stærk varme og stærk regn om natten 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:23,8 

19,0 

15 nv 766,0 (N) lummervarmt med tykke skyer og regnbyger. En væver i (Gl.) Holte har 

skåret struben over på sig med en uldsaks. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,0 

19,0 

16 v 767,0 (N) solskin og lummervarmt. Jeg fik ondt i foden om natten, men gik dog om 

morgenen hen mod Ørholm. Spist til middag på Ørholm af den skildpadde, som 

Suhm havde givet mig, med Hielmstierne og frue, Bülow, frue og 2 døtre. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:23,1 

20,0 

17 sv 768,8 (N) solskin og lummervarmt 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:23,4 

20,0 

18 ø 766,6 (K) solskin og varmt. En kort og stærk orkan, der lignede en tyfon eller trombe 

marine forvoldte på et smalt strøg en del skade på Frederiksberg, 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:23,4 

20,0 

19 n 768,5 (K) solskin og varmt med regn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:21,3 

18,0 

20 n 774,2 (K) solskin og stærk varme. Jeg blev i byen på grund af min podagra. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:27,5 

22,0 

21 nø 777,0 (K) solskin og stærk varme 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:23,8 

20,0 

22 nø 773,5 (N) solskin, tordenskyer og beklumret vejr. I Søllerød kirke. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:25,9 

20,0 

23 uvis 768,5 (N) solskin, tordenskyer og beklumret vejr. Efter hundedagene skal der komme 

10 kattedage, der skal ligne dem. 

23,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:29,7 

24 v 761,6 (N) solskin, tordenskyer og beklumret vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:24,4 

19,0 

25 nv 762,0 (K) solskin og varmt. Rejst med min kone til byen. Aagaard måtte rejse til Fre-

densborg, fordi jeg havde ondt i foden (af podagra). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:22,8 

19,0 

26 ø 768,5 (K) solskin og varmt, men mindre hede 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:24,4 

19,0 

27 s 774,6 (K) solskin og varmt, men mindre hede 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:25,0 

20,0 

28 s 773,5 (N) solskin og varmt, men mindre hede. Rejst med min kone til Nærum om mid-

dagen. Ane var syg. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:23,1 

19,0 

29 v 771,0 (N) et stænk regn, siden solskin, varmt og blæst. I Søllerød kirke. Spist til mid-

dag hos Hielmstiernes. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:23,8 

20,0 

30 v 768,8 (K) solskin, varmt, driveskyer og blæst. Gået om morgenen til Ørholm. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:25,6 

21,0 

31 sv 768,8 (Fredensborg) solskin, varmt, driveskyer og blæst. Rejst til Fredensborg. Min 

eng blev slået for anden gang. Udlæst Polybius. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:27,5 

22,0 

 

August 1779 

Temperatur: 20,0 gr. C 

Tryk: 767,1 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

September 1779 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

temp. 
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Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Eftermiddagstemperaturob-

servationen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foretaget 

kl. 18. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 s 767,6 (K) solskin og varmt. Guldbergs fødselsdag. Været hos Guldberg. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:28,8 

22,0 

2 s 766,0 (K) solskin og varmt 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:28,4 

22,0 

3 v 764,2 (N) solskin og varmt, om eftermiddagen tordenregn 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:23,1 

19,5 

4 v 762,0 (Fredensborg) solskin og varmt med store tordenskyer. Rejst med Suhm fra 

Øverød til Fredensborg og besøgt Schack, som heglede Suhm igennem for det, 

han havde skrevet om landvæsenet. Siden gjort kur overalt, spist ved marskalks-

taflet og om aftenen på Øverød, hvortil min kone kom med bl.a. fru Thestrup. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,6 

17,0 

5 v 760,2 (N) overtrukket himmel og stærke regnbyger om formiddagen. I Søllerød kirke. 

Rosa sine spinis og kanelrosen blomstrer. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,2 

17,0 

6 sv 755,0 (N) solskin og regnvejr. Hr. Blicher var her og betjente Ane. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,9 

15,0 

7 sv 758,5 (N) om morgen solskin med blæst, driveskyer og uroligt vejr, siden bestandigt 

regnbyger. Mine folk har af uforsigtighed fået varmet høet, så efterslætten for-

mentlig bliver muggen. Anes broder kom til fods fra Roskilde for at besøge hen-

de. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,4 

13,0 

8 v 751,2 (K) stærke regnbyger med solskin og regnbue, heden er ophørt 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,8 

12,0 
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9 nv 752,0 (N) solskin, driveskyer og overmåde stærk blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,4 

12,0 

10 nv 757,0 (N) solskin, driveskyer og blæst. Den murede galge nedrives ( i følge Nystrøm 

på Vesterfælled). Halvdelen af efterslætten sat i stak. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,6 

12,0 

11 nv 764,2 (N) solskin, driveskyer og blæst. Resten af efterslættet sat i stak, i alt 4 stakke. 

Ildløs i Kongensgade, et hus nedbrændte. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,0 

13,0 

12 nv 769,6 (N) mildt vejr, overtrukken himmel. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Vol-

telen i Lyngby. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,6 

14,0 

13 sv 766,2 (K) solskin, driveskyer og mildt vejr. Kvægsygen skal grassere slemt ved Kal-

lundborg. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,6 

16,0 

14 nv 763,5 (Fredensborg) solskin, driveskyer og mildt vejr. Rejst til Fredensborg. Spist om 

aftenen på kammeret, fordi jeg havde ondt i ryggen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

15,0 

15 v 762,0 (K) solskin og mildt vejr. Spist på kammeret. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,8 

16,0 

16 v 763,5 (K) regn, solskin og mildt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,9 

15,0 

17 v 768,8 (K) regn, solskin og mildt vejr. Indtaget medicin. Min kone fik en slem omgang 

diarrhae, som dog ved Guds nåde ingen følger får. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,1 

15,0 

18 sv 762,0 (K) overtrukken himmel og mildt vejr, aftenen i forvejen var der nordlys 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:20,9 

16,0 

19 sv 751,6 (K) solskin og blæst. Dorthe har bryllup på Nærum. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,1 

15,0 

20 v 756,0 (K) solskin og blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,9 

12,0 
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21 v 763,5 (N) solskin og blæst. Rejst med jomfru Hansen og Niels Brun til Nærum for at 

hente en del af tøjet ind til København. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,1 

12,0 

22 v 748,5 (N) regn og blæst om natten, siden blæst og solskin og aftenkulde 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,9 

 10,0 

23 v 759,8 (N) solskin og kold blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,3 

  9,0 

24 sø 761,0 (K) solskin og blæst 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

12,0 

25 uvis 762,4 (K) lummervarmt med regn. Ane kom herind og blev bragt på hospitalet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:17,5 

16,0 

26 s 767,4 (K) solskin og tordenluft 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:19,4 

16,0 

27 sø 768,5 (K) solskin og tordenluft med blæst. Besøgt Schiønning, der har feber. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:18,4 

14,0 

28 v 768,5 (Fredensborg) solskin og blæst. Rejst til Fredensborg. Spist ved kongens taffel 

om aftenen. Mine folk kom ind fra Nærum. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,3 

14,0 

29 sø 772,4 (K) solskin og mildt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,9 

14,0 

30 ø 764,6 (K) solskin og mildt vejr 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,6 

14,0 

 

September 1779 

Temperatur: 14,7 gr. C 

Tryk: 761,9 mm Hg 
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 vind tryk  

Oktober 1779 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Eftermiddagstemperaturob-

servationen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foretaget 

kl. 18. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sø 759,2 Solskin og mildt vejr. Besøgt Schiønning.  

Elsmark på Als: ”sået rug” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:16,9 

14,0 

2 sv 757,6 Solskin og mildt vejr. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,6 

  9,0 

3 sv 764,2 Solskin og kølig luft. I Helliggejst kirke. 48 konfirmander. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,9 

  8,0 

4 nv 769,6 Solskin og kølig luft. Besøgt Thurahs i Nærum og Rheders i Ørholm. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,1 

  9,0 

5 nv 774,6 Solskin og kølig luft. Besøgt Schiønning. Været på magister Schiøtts auktion. 

Fru Rheder besøgte os.  

Stavnsholt: ”begyndt at så rug” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,1 

  9,0 

6 ø 776,6 Solskin og køligt vejr. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,8 

10,0 

7 ø 767,6 Mild regn. Besøgt Schiønning. 

Lolland: ”der tales om den tørre sommer” 

12,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,6 

8 v 767,0 Mildt vejr med tykke skyer. I Helliggejst kirke. Besøgt Schiønning med min ko-

ne. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:15,0 

12,0 

9 n 772,0 Mildt vejr med tykke skyer. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,1 

11,0 

10 ø 767,0 Tæt og mild regn. Spist om aftenen hos Hielmstiernes med Bülow og frue, Bor-

nemann, Olivarius og Kaalund. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,5 

11,0 

11 v 765,2 Overtrukket himmel og mild luft. Rejst til Fredensborg og hjemme igen kl. 10 

¼. (Ifølge Nystrøm var det arveprinsens fødselsdag). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,4 

12,0 

12 sv 767,0 Regnvejr. Besøgt Schiønning.  

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,8 

11,0 

13 sv 764,2 (Fredensborg) mild luft og fugtigt vejr. Besøgt Schiønning. Rejst til Fredens-

borg. Spist om aftenen ved kongens taffel og til koncert. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,1 

11,0 

14 v 769,2 Mild luft med solskin. I audiens hos prins Friedrich og hos kronprinsen. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,6 

11,0 

15 ø 766,0 Mild luft med solskin. Besøgt Schiønning med min kone. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,4 

11,0 

16 sø 762,6 Mild luft med solskin. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:13,4 

12,0 

17 s 759,8 Regnvejr. I Helliggejst kirke. Besøgt Schiønning.  

Lolland: ”fortsat stor vandmangel” 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:11,9 

10,5 

18 sv 769,6 Solskin og mildt vejr. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,5 

10,5 

19 s 766,0 Solskin og mildt vejr. Besøgt Schiønning.  

Stavnsholt: ”færdig med at så rug” 

12,0 
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Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,4 

20 s 761,0 Solskin og mildt vejr. Besøgt Schiønning for- og eftermiddag. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:14,7 

12,0 

21 v 767,0 Solskin, dog noget koldere. Herskabet kom ind (fra Fredensborg). 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,1 

  9,0 

22 n 762,6 Solskin om eftermiddagen, regn om formiddagen. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:9,4 

  8,0 

23 v 772,6 Solskin og mildt vejr. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:9,6 

  9,0 

24 s 776,0 Mildt vejr og tyk luft. I Helliggejst kirke. Besøgt Schiønning med min kone. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:9,4 

  8,5 

25 sv 773,5 Tyk luft og vandkoldt. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,6 

  6,0 

26 sv 766,6 Tyk luft og vandkoldt. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,1 

  8,0 

27 sv 759,2 Solskin og mildt vejr. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:12,5 

10,0 

28 sv 746,6 Stærk regn og blæst. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:10,6 

  8,0 

29 v 746,0 Stærk regn og blæst. Spist til middag hos Suhms. Om aftenen i societetet. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:8,1 

  8,0 

30 nv 756,0 Solskin og koldt vejr. Spist til middag hos Aagaard. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:6,3 

  6,0 

31 v 768,5 Solskin og råt vejr. Gjort kur med min kone hos Thott og Guldberg og besøgt 

Schiønning. 

Temperaturen kl. 18 på Rundetårn:7,2 

  6,0 

 

Oktober 1779 

Temperatur: 9,8 gr. C 

Tryk: 765,2 mm Hg 
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 vind tryk  

November 1779 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Morgentemperaturobserva-

tionen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foretaget 

kl. 06. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 v 769,2 Solskin og råt vejr. Begyndt at lægge i kakkelovnen, selvom det endnu ikke be-

høvedes. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:9,4 

 7,0 

2 nv 762,6 Solskin og råt vejr. Besøgt Schiønning. Spist ved kongens taffel. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:10,3 

  8,0 

3 uvis 768,5 Solskin og kulde. Besøgt Schiønning. Ane kom hjem fra Roskilde. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,3 

 4,0 

4 sv 760,2 Stærk regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:9,4 

 6,0 

5 nv 756,6 Solskin og mildt vejr. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:9,2 

 7,0 

6 nv 753,5 Solskin og mildt vejr. Gjort kur hos prins Ferdinand. Han kom i går aftes på en 

bondevogn, fordi akselen på hans egen var gået itu. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,9 

 7,0 

7 n 763,5 Solskin og fugtigt vejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,7 

 6,0 

8 uvis 771,6 Solskin og fugtigt vejr  6,0 



 206 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,2 

9 s 760,2 Bestandig regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:7,9 

 7,0 

10 v 757,8 Solskin og fugtigt 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,0 

 6,0 

11 sø 760,2 Solskin og fugtigt. Været i Smagens Selskab hos Schlegel med Carstens, Suhm 

og Nielsen. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,7 

 5,0 

12 uvis 760,2 Solskin og fugtigt 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,3 

 5,0 

13 ø 756,6 Solskin og fugtigt, nattefrost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,1 

 3,5 

14 uvis 745,2 Råt og fugtigt vejr. Spist middag og aften hos Hielmstiernes med Bülow, Suhm, 

Rheder, Hersleb og fruer, frøken Hersleb og broder, Holt, Olivarius og Jense-

nius. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,2 

 3,0 

15 sø 747,0 Nattefrost, siden råt vejr med regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-5,4 

-1,0 

16 n 744,6 Bestandigt regnvejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,4 

 4,0 

17 v 753,5 Nattefrost, om aftenen regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,1 

 2,0 

18 uvis 753,5 Nattefrost og fugtigt vejr. Klokker Bang, 70 år gl. gifter sig med traktørmar-

schalls datter på 18 år. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-3,8 

-1,0 

19 sø 754,6 Nattefrost og fugtigt vejr. Om aftenen i societetet hvor Tyge Rothe forelæste 

over sit værk ”Nordens statsforfatning før og i lenstiden”. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,9 

 2,0 

20 ø 752,0 Nattefrost og fugtigt vejr. Hertug Ferdinand rejste. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,9 

 1,0 
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21 uvis 745,2 Regn om natten, siden tyk luft og vandkoldt. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,6 

 3,0 

22 nv 744,6 Nattefrost og fugtigt vejr. Besøgt Schiønning to gange. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,7 

 1,0 

23 ø 745,2 Regnvejr. Spist til middag ved kongens taffel. Besøgt Schiønning.  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:3,1 

 3,0 

24 ø 749,6 Regn, hagl og sne, siden frost. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,5 

 2,0 

25 sv 751,0 Nattefrost, sne og blæst. Om eftermiddagen i Arnæ Magnæi kommissionen. Bar-

tholin var her om aftenen. Skov kom ikke, fordi hans mor var syg. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,0 

 0,5 

26 sø 734,6 Øsende regn hele dagen 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,5 

 4,0 

27 n 740,2 Fugtig luft, siden frost 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,8 

 2,0 

28 ø 749,2 Blæst og vandkoldt 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,6 

 4,0 

29 ø 743,5 Stærk blæst og regn. Besøgt Schiønning. Rosencrone kommer til København fra 

Jylland. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,4 

 6,0 

30 sv 741,0 Klart vejr og koldt. Spist til middag hos Thott. Min kone spiste hos Hielmstier-

nes. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:6,7 

 4,0 

 

November 1779 

Temperatur: 3,9 gr. C 

Tryk: 753,2 mm Hg 
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 vind tryk  

December 1779 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. Morgentemperaturobserva-

tionen er fra observatoriet på Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af 

”Dansk historisk Almanak”. Ifølge Willaume-Jantzen er observationen foretaget 

kl. 06. 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12 i observatoriet på 

Rundetårn, gengivet i de samtidige årgange af ”Dansk historisk Almanak”. De 

oplyste lufttrykobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 uvis 744,2 Fugtigt og stille. Spist ved kronprinsens taffel. Om aftenen i skolekommissio-

nen. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn: 4,4 

  4,0 

2 s 747,0 Fugtigt og stille med regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:3,8 

  4,0 

3 v 734,6 Fugtigt vejr og blæst. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:11,7 

  7,0 

4 v 739,6 Frostvejr og blæst 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-4,1 

 -1,0 

5 uvis 750,2 Klart frostvejr. Spist middag og aften hos Hielmstiernes. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,3 

 -1,0 

6 n 757,6 Klart frostvejr med sne. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,1 

 -1,0 

7 v 751,0 Klart og frostvejr, men mildt. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,9 

 -0,5 

8 nv 750,2 Frost og tåget. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-3,1 

 -2,0 
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9 sv 754,2 Frost og tåget. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,8 

 -0,5 

10 uvis 751,0 Frost og tåget. I societetet, hvor Abildgaard forelæste om at lave alun ud af 

kvarts. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,2 

 -1,0 

11 s 748,5 Stærk regn og blæst 

Helsingør: ”i nat stærk storm” 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,3 

  2,0 

12 uvis 756,0 Frostvejr og blandet luft 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:0,3 

  0,0 

13 sø 751,0 Bestandigt regnvejr. Stærk forkølelse, der begyndte den 11. december. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:4,4 

  4,0 

14 ø 734,6 Bestandigt regnvejr. Suhm og Borre besøgte. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,6 

  7,0 

15 nv 743,5 Bestandigt regnvejr 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:3,1 

  5,0 

16 uvis 749,2 Bestandigt regnvejr med sne 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,3 

  2,0 

17 ø 754,2 Bestandigt regnvejr med sne 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,1 

  2,0 

18 uvis 752,6 Frostvejr, om aftenen stærk regn 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,6 

  3,0 

19 ø 757,6 Klar luft og mere frost, om aftenen sne. I Helliggejst kirke. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-5,4 

 -2,0 

20 s 735,2 Tyk luft, bestandig og stærk regn. Kørt til kancelliet. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,8 

  3,0 

21 nv 734,2 Klart vejr og kold blæst. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:1,3 

  1,5 

22 sø 724,6 Regn og blæst. Spist til middag med min kone hos Stampes.   6,0 



 210 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:5,4 

23 sv 740,2 Storm, regn og sne. Skrevet til Guldberg som aftalt om lønforbedring. Spist om 

aftenen hos Suhms. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:2,5 

  3,0 

24 sv 753,5 Fugtigt vejr, nattefrost. Besøgt Schiønning. Spist til middag og aften hos Krab-

bes. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,9 

  1,0 

25 sv 761,6 Nattefrost, siden fugtigt. Spist om aftenen hos Hielmstiernes. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,3 

  1,0 

26 v 766,0 Frostvejr og tyk luft. Besøgt Schiønning. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,5 

 -1,0 

27 ø 772,6 Stærk frost og klar luft 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,5 

 -2,0 

28 ø 774,6 Stærk frost og klar luft 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-1,6 

 -2,0 

29 ø 782,0 Frostvejr. Besøgt Schiønning. De uærlige slaver på Kronborg planlægger et 

komplot om at undvige, sætte de ærlige slaver fri, stikke ild på slottet, myrde 

kommandanten og flygte til Skåne, men én af dem røbede dem.  

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-0,3 

 -0,5 

30 uvis 782,6 Frostvejr med rimtåge. Et nådigt brev fra prinsen, hvori han billiger min ansøg-

ning om lønforhøjelse. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-2,8 

 -3,0 

31 v 776,0 Frostvejr med rimtåge. Besøgt Schiønning. Rheder, der i går blev budt til Suhm, 

men ikke kom, fordi han fik det gamle tilfælde (JER, slagtilfælde (?)), har det nu 

bedre. 

Temperaturen kl. 06 på Rundetårn:-4,4 

 -3,0 

 

December 1779 

Temperatur: 1,2 gr. C 

Tryk: 752,9 mm Hg 
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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 usæd-

vanlig 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 

begyndelsen 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 Nor-

ge). Mildt fra den 15.-18. Frost 

fra den 24.-26., derpå tø. Den 

31. på ny frost. Stærk regn fra 

den 5.-7. 

 

Temperatur: 2,2 gr. C 

April 

 

Meget kold. 

Vinterligt, med sne den 7., 

indtil den 14., hvor der kom 

omslag til tø. Forårsagtigt den 

17. og 18., derefter atter ret 

koldt. Stærk regn den 29. og 

30. 

 

Temperatur: 2,5 gr. C 

Maj 

 

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 

sommervejr. Stærk regn den 

2., 9., 10. og 17. 

 

Temperatur: 10,9 gr. C 

Juni 

 

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 

afsluttedes med tordenvejr den 

4. Derefter koldt og stormende 

August 

 

Helt usædvanlig varm.  

Varmt solskinsvejr i hele må-

neden. Hedebølge fra den 2.-9. 

og fra den 29.-31.Vinden var 

September 

 

Meget varm.  

Meget varmt den 1. og som-

merligt i 1. halvdel, derefter 

køligere. Atter sommerligt fra 
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bygevejr fra den 6.-9. Fra den 

10. atter sommerligt med 

stærk varme den 18. og 19. Fra 

den 22.-25. hedebølge, der af-

sluttedes 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 

svag i næsten hele måneden, 

den stærkeste vind var jævn 

vind den 10., 17. og 31. Fra 

den 14.-22. var vinden østlig, 

derefter nordlig og den 30. og 

31. sydlig. Fregatten ”Sørid-

deren” på Københavns rhed 

observerede overhovedet ikke 

nedbør i måneden. Luxdorph 

observerede et lille stænk regn 

ved Nærum den 22. og oply-

ser, at der nogle dage før var 

tordenregn og hvirvelstorm 

ved Kalundborg. 

 

Temperatur: 20,2 gr. C 

den 24.-26. Koldt fra den 28. 

Der var en del østen- og søn-

denvind i måneden. Stærk 

regn den 21., 22., 29. og 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 og 

Bornholm med en del skibs-

forlis. Nattefrost den 6. og 31. 

Stærk regn den 1., 2., 3., 8., 

19. og 21. 

 

Temperatur: 8,5 gr. C 

November 

 

Meget kold.  

Frost den 6., 8. og 9. Natte-

frost 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 den 23. stærk storm ved 

Als. Stærk regn den 12. og 13. 

 

Temperatur: 3,0 gr. C 

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. Me-

get højt lufttryk den 19. Der 

faldt sne den 23. 

 

Juleaften: Overskyet og blæ-

sende med snedække. 

 

Nytårsaften: Fugtigt vejr med 

småregn. 

 

Temperatur: 0,4 gr. C 

 

 

 

 

Formørkelser i 1780 

 

Efter astronomiske beregninger indtræffer udi nærværende år 1780 fire formørkelser, tvende udi 

solen og tvende udi månen, af hvilke ikkun en måneformørkelse kan ses hos os. Denne partielle 
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måneformørkelse sker den 12/11. månen går ind i jordens skygge kl. 3,57 om morgenen. 

Formørkelsen er størst kl. 5,34, da lidet over halvparten af månen er mørk. Månen kommer ud af 

jordens skygge kl. 6,52. 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1780 

 

 

ÅRET 1780 

 

 

København, 7. januar 1780 

 

I Brøns sogn druknede 6 unge karle i den hastigt påkomne vandflod den 28. oktober 1779. 

 

Helsingør, 17. januar 1780 
 

Vi have endnu denne vinter aldeles ingen is havt her i Sundet, ej heller i havnen. 

 

Helsingør, 22. januar 1780 

 

Den 18. januar sejlede et skib til Sct. Croix, men returnerede på grund af contrair vind den 19. 

januar. Skibet sejlede atter ud den 21. januar, men returnerede den 22. januar. 

 

Helsingør, 28. januar 1780 

 

Den 24. og 25. januar meget stærk frost og nordenvind, så at vi bekom en del is i Sundet, som 

opkom fra grunden. 

 

Den 27. januar kom et skib fra Memel og fortsatte mod Irland med god vind. Skibet har på grund af 

contrair vind måttet returnere hertil. 

 

I Sundet er nu aldeles intet is, men i havnen lidet is. 

 

Helsingør, 31. januar 1780 

 

Skibene til Irland ligger stadig i Sundet. Sundet er nu aldeles fri for is. 

 

Helsingør, 4. februar 1780 

 

Den 1. februar afgik de to skibe til Irland til sejls til Kattegat. Den 3. februar vekom vi her i Sundet 

en del småt drivis, som endnu i dag kontinuerer. 

 

Wien, 19. januar 1780 

 

Stor storm ved Belgrad henimod kl. 12 om natten den 25. december 1779. 

 

Spydeberg imellem Christiania og Friderichshald, 24. januar 1780 

 

Den 13/1 kl. 6 om morgenen viste det reamurske thermometer 25½ grad under frysepunktet og blev 

således ved indtil den 14/1, da den fra morgen til aften tog af til 3 grader under frysepunktet. Man 

erindrer sig, at varmen sidste sommer steg her til 26 grader over frysepunktet i skyggen. Disse 
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grader i frost og varme ere de største, man har befundet i 11 år, og gamle folk erindre sig heller ikke 

stærkere. 

 

Helsingør, 14. februar 1780 

 

Vi har ingen skibe haft siden den 1. februar. I 2 dage har aldeles ingen is været her i Sundet, men 

langs med landet, og et lidet stykke ned fra samme ligger is lige til København. 

 

Helsingør, 25. februar 1780 

 

Siden den 1. februar er ingen skibe ankomne i Sundet, hverken fra Østersøen eller Nordsøen. I 

forrige uge var og ingen is, hverken i Sundet eller havnen eller under landet. 

 

Den 23. februar ankom et skib fra London til Danzig. Det var blevet plyndret af kapere ved Norge. 

Bemeldte skipper havde måttet fortøje sit skib her i byen, på grund af den stærke drivis, som vi i 2 

dage har haft og endnu vedvarer. 

 

Helsingør, 28. februar 1780 

 

Den 26. februar blev Sundet og havnen aldeles fri for is. Samme dag afgik skibet til Danzig. 

 

Helsingør, 6. marts 1780 

 

Den 4. marts ankom et skib fra Norge. 

 

Den 5. marts afsejlede hvalfiskeskibe mod Grønland. (Derefter almindelig sejllads). 

 

Helsingør, 24.marts 1780 

 

Den 18. marts (JER, mon ikke det skal være den 10. marts) meget stærk storm ved Skagen (og 

contrair vind mod København). 

 

Trondhjem, 10. marts 1780 

 

I denne nat opkom en sådan storm og uvejr af SV, som intet menneske kan erindre. Det gik ud over 

mange bygninger. 

 

Jylland, 20. marts 1780 

 

Den 10. marts var i egnen af Fladstrand en stor storm fra vesten med sne og hagl. Om middagen 

kom et stærkt tordenslag og lynild, som slog ned i en eg ved Fladstrand degnebolig, afrev toppen og 

splittede stammen lige ned til roden under jorden. En ikke langt derfra liggende stenhob blev 

adspredt, og meget store kampestene kastede langt hen på marken. 

 

Helsingør, 3. april 1780 

 

Den 31. marts indkom et skib fra Tranquebar, som strax fortsatte rejsen til København med god 

vind uden at gå til ankers. 
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Helsingør, 7. april 1780 

 

Den 6. april gik alle skibe til Nordsøen til sejls. 

 

Trondhjem, 31. marts 1780 

 

Der berettes yderligere om uvejret den 10/3, og der skrives, at ”Efter en forefunden skrivelse skal et 

sådant uvejr være indtruffet over hele riget for netop 10 år siden”. Vi har haft en streng vinter; føret 

vedvarer endnu, da der i disse dage er faldet en mængde sne.  

 

Helsingør, 24. april 1780 

 

Den 21. april gik 16 skibe til sejls til Nordsøen (JER, dvs.Kattegat). 

 

Den 22. april gik adskillige skibe til sejls til Nordsøen. 

 

Helsingør, 12. maj 1780 

 

Den 10. maj gik 25 skibe til sejls til Nordsøen. 

 

København, 26. maj 1780 

 

I går var på Akademiets øverste Auditorio en Solemnitet, da Hr. Professor Kratzenstein efter en 

Tale om de nye Opdagelser i Hensigt til Luftens forskellige Beskaffenhed nedlagde sit Rectorat og 

overgav samme med de sædvanlige Ceremonier til Hr. Justicieraad Schlegel. Det til denne 

Solemnitet trykte Program er af Hr. Professor Bugge og handlede om frictionem cochleæ. 

 

Tranquebar, 5. oktober 1779 

 

Vi have i dette år haft et overordentligt tørt og varmt vejr. Fra januar til juli måned faldt slet ingen 

regn, og derefter indtil nu er kun meget lidet faldet. Den der tilkommende mangel på frisk vand på 

landet har forhøjet prisen på vandet i Nellu-floden. Af sæden er meget udtørret, og udsigterne vil 

det tilkommende år ere betænkelige. 

 

Fra Inderøens Fogderi, 29. april 1780 

 

Ligesom fra alle omliggende steder synes ulykker af det om natten til den 10. marts opkomne 

stærke stormvejr. Stormen begyndte om natten kl. 12 af SV, blev efterhånden fuld vesten, da det 

under skarp lynild voxede og stilnede først nogenlunde mod morgenen. Fast ingen gård uden at 

tagene, gavlene eller for en del ere afkastede, vinduerne indslagne, og folk og fæ lagde under blot 

linned. 

 

Jorden som på denne tid (JER, dvs. den 25/4) almindelig plejer ar være bar og under ploven, ligger 

endnu hårdt tilfrossen, tællen er over 1 alen tyk, sneen almindelig og nattekulden vedbliver lige 

streng, så at i fald luften ikke hastelig formildes, kan marken ikke endnu på en måned almindelig 

blive bar, og da vil her vogne (sic!) en ynkværdig elendighed blandt folk. 

 



 218 

Masser af træer er væltet, men det har hjulpet, at jorden var frossen. Det mindede om et uvejr for ca. 

40 år siden. 

 

Berlin, 29. juli 1780 

 

I forgårs om eftermiddagen imellem kl. 6 og 7, trak et forskrækkeligt tordenvejr op, som vel blev i 

temmelig afstand af os, og ingen videre skade gjorde os. Der faldt hagl, som vejede 7 lod, og som 

gjorde anseelig skade på vores vinduer. 

 

J. N. Wilse fra Spydeberg Præstegjæld vil i denne sommer udgive 3. del af sit værk med Spydeberg 

Præstegjæld og egns beskrivelse, herunder en meteor. Natur- og Husholdningskalender. 

 

Strasbourg, 12. august 1780 

 

Vore udsigter ere for nærværende tid ikke de bedste. Adskillige mus i den vedvarende hede, 

skadelig meldug og græshopper fordærve tobaksplanterne i bund og grund og forkynde misvækst. 

 

Petersborg, 29. august 1780 

 

I forbindelse med en brand omtales, at det den 26. august kl. 8 var stærk storm af NV. 

 

Helsingør, 2. oktober 1780 

 

I går nat og dagen derpå (dvs. den 1/10) havde vi stærk regn og en megen stærk storm af SØ, 

hvorved adskillige skibe her i Sundet forliste deres ankre. Ligeledes skibsforlis. 

 

Leipzig, 23. september 1780 

 

Det omtales vedrørende byen Gera, der nedbrændte den 18/9, at vinden, da var SV-lig, og at der 

have været langvarig tørke. 

 

Kongsberg i Norge, 29. september 1780 

 

Natten mellem den 24. og 25. september indtraf her et jordskælv. Laug-elven har imellem den 13. 

og 28. september været så liden, at man mange steder i dalen, hvad ingen før kan mindes, har 

kunnet ride, hå og køre over den. Elven begynder nu igen stærkt at vokse. 

 

Helsingør, 10. oktober 1780 

 

Det omtales, at nogle dage før forulykkede 11 skibe ved Bornholm i en stærk storm. 

 

Christiania, 18. oktober 1780 

 

Der var jordskælv natten til den 25. september imellem kl. 2 og 3. Luftens beskaffenhed var aftenen 

tilforn (dvs. den 24/9) ikke usædvanlig. Kl. 10 stod termometret 7 grader over frostpunktet ved 

reamur. Luften var stille og klar, nordlysene vare klare, med sædvanlige sorte skyer. Barometret var 

fra om middagen faldet 1 linie og steg 2 linier om morgenen kl. 8. 
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München, 21. oktober 1780 

 

Den 10. oktober om aftenen kl. 8 havde vi et meget hårdt og uformodentlig uvejr, hvilket begyndte 

med en forskrækkelig stormvind og siden vedvarede over ½ time med pladskregn, samt 

forskrækkelig lynild og tordenslag. 

 

Helsingør, 17. november 1780 

 

I havnen er nu intet fartøj med nogen slags proviant. Rug er særdeles begærligt, og koster her 16 

mark pr. tønde. 

 

Aalborg, 9. november 1780 

 

I mandags eftermiddag (JER, dvs. den 6/11) begyndte det at sne så stærkt, at man hen på aftenen 

gik i sne til midt på benene, så det var meget vanskeligt at komme igennem gaderne. Frosten 

begyndte derpå, og har således tiltaget, at graven omkring slottet er overlagt med is, så at både store 

og små kan løbe derpå. 

 

Korsør, 10. november 1780 

 

Stærk storm. 

 

Helsingør, 24. november 1780 

 

Efter beretning er i disse dage i en stærk storm ved Saltholmen forlist to skibe. 

 

Berlin, 25. november 1780 

 

Medlem af Videnskabernes Akademi Schulze er i forgårs blevet den komet var, som man i Frankrig 

har opdaget, i den store løves venstre bagklo. Kometen kan ses uden kikkert. 

 

Helsingør, 8. december 1780 

 

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 herliggende skibe gør alting kostbart. 

 

Helsingør, 29. december 1780 

 

Der meldes om fortsat sejlads på Sundet, og der meddeles intet om isforekomster. 

 

I avisen omtales kort før julen 1780, at i efteråret lyste havet i 3 uger hver nat ud for Cadiz. Ingen 

véd, hvad det var, men det var som om, der var svovl i havet. 
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 vind tryk  

Januar 1780 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1   Tyk luft med tø. Spist middag og aften hos Rheders.  0,5 

2   Fugtigt og råt vandkoldt vejr  0,5 

3   Let frost. Været på Malerakademiet. -0,5 

4   Stærk frost, om aftenen snefald. 1½ grad under frysepunktet. -4,0 

5   Frostvejr. I audiens hos prins Friderich. Besøgt frøken Schmettau og Schiøn-

ning.  

-3,0 

6   Frostvejr. 2½ grad under frysepunktet. Spist ved kronprinsens taffel.  -3,5 

7   Frostvejr, om aftenen tø. Besøgt Schiønning. Været med min kone til apoteker 

Møllers bryllup med etatsråd Holms søster. Jeg førte brudgommen frem. 

-1,0 

8   Tøvejr, om aftenen igen frost  0,5 

9   Tøvejr   0,5 

10   Tøvejr   0,5 

11   Sne og let frost 

Elstrup på Als: ”fra den 11.-13. januar lå der megen sne på Als” 

-1,0 

12   Sne og frost. Lars køber sin fader Ole Hansens gård (i Nærum) for 2060 rdr., og 

hans moder skal bo på aftægt hos ham. Den berømte kaptajn Cook maltrakteres 

på de kurilliske øer. 

-1,0 

13   Frost og tåge. Besøgt Schiønning og set på udtrækningen på tallotteriet. 

Spydeberg i Norge: ” -32 gr. C” 

-4,0 

14   Frost og tåge. Om aftenen i societetet, hvor etatsråd Müller forelæste om enøje-

de vandlus. 

Spydeberg i Norge: ”om aftenen - 4 gr. C” 

-4,0 

15   Frost og tåge, men stærkere frost -5,0 

16   Blæst og vandkoldt -0,5 
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17   Stærkt tøvejr. Besøgt Schiønning. 

Helsingør: ”fortsat slet ingen is i Øresund” 

 2,0 

18   Stærkt tøvejr  3,0 

19   Stærk regntø. Spist middag og aften hos Hielmstiernes.  4,0 

20   Stærk regntø med tåge  2,0 

21   Tåge, rim og blæst. Spist middag og aften hos fru Jacobi.  1,0 

22   Klar luft og nogen frost. Der er gjort prøve med de mineralske brønde på Island, 

og de er fundet at være ligeså gode som spa- og seltzervand, og ligeså helbre-

dende. 

-1,0 

23   Rimfrost med fin sne. Spist til middag ved fru Munchs geburtsdag hos Herslebs. -1,0 

24   Frost og klar luft. Begyndt sammen med Torkelin at oversætte Knytlingesagaen. 

Helsingør: ”meget stærk frost og nordenvind” 

-6,0 

25   Frost og klar luft. Besøgt Schiønning. Spist til middag hos Stampes. 

Helsingør: ”meget stærk frost og nordenvind” 

-6,0 

26   Mild frost og blæst. Kapitelstaksten: rug 13½ mark, byg 10½ mark og havre 7 ¼ 

mark . Guldberg havde ondt i brystet. 

-1,0 

27   Mild frost og blæst. Om eftermiddagen på Malerakademiet, hvor prins Peter af 

Holsten var til stede. 

-0,5 

28   Mild frost og blæst, om natten nogen sne. Været inde hos kronprinsen, og senere 

gjort kur hos ham. 

-0,5 

29   Mild frost, om aftenen sne. Besøgt Schiønning. Oversat Knytlingesagaen sam-

men med Torkelin. 

-1,0 

30   Tyk luft og fugtigt. Overværede dr. Balles prædiken i (enke)dronningens forge-

mak, han fortalte, at der siden skabelsen havde levet 80.000 millioner menne-

sker. 

 0,0 

31   Tyk luft og frost. Spist ved kongens taffel. 

Helsingør: ”Øresund er nu atter isfrit” 

-1,0 

 

Januar 1780 

Temperatur: -1,0 gr. C 

Tryk: mm Hg 
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 vind tryk  

Februar 1780 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1   Stærkt snefald. Arbejdet med Torkelin.  0,0 

2   Solskin og frost. Besøgt Schiønning. Arbejdet med Torkelin. -1,0 

3   Snefald og mildt vejr. Spist med min kone middag og aften hos Borres. -1,0 

4   Snefald og mildt vejr. Arbejdet med Torkelin. Været i societetet, hvor Müller fo-

relæste om Fabricius afhandling om grønlandske orme i torskemaver. 

-1,0 

5   Mild frost og solskin -1,0 

6   Solskin og stærk frost -5,0 

7   Mildt frostvejr og tyk luft. Besøgt Schiønning. -1,0 

8   Tøvejr   0,5 

9   Mellem frost og tø med blæst og tyk luft. I Vor Frue kirke. Været hos grev Thott 

med Stampe og underskrevet som vitterlighedsvidne et nyt testamente mellem 

ham og grevinden, som lægerne ej tror overlever. Vi talte også med hende. Hun 

er 68 år og de har været gift i 48 år. Arbejdet med Torkelin. 

 0,0 

10   Frost og kold blæst. Spist middag og aften hos Bornemanns. Prins Peter rejste. -0,5 

11   Tøvejr og tåge. Arbejdet med Torkelin. Om aftenen i societetet, hvor Rothe 

forelæste om vornedskabet. 

 0,5 

12   Frost og klart vejr. Blev hjemme og havde ondt i brystet. Bagger besøgte om af-

tenen og var fuld som en sprøjte. 

-2,0 

13   Frost og tyk tåge, som slog over i tø. Spist til middag hos Suhms. -1,0 

14   Frost og solskin. Arbejdet med Torkelin. Ildløs i bagerens gård på hjørnet af 

Kultorvet (og Lille Købmagergade). Hersleb aflagde prøve som advokat ved 

Højesteret. 

Helsingør: ”is langs med Sjælland” 

-3,0 

15   Frost og solskin. Besøgt Schiønning. Arbejdet med Torkelin. -3,0 

16   Solskin og stærk frost -5,0 
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17   Solskin og stærk frost. Spist til middag hos Bang med hele Højesteret. -6,0 

18   Tøvejr. Spist til middag og aften hos Rheders.   0,5 

19   Snefald og imellem frost og tø  0,0 

20   Solskin og tøvejr  1,0 

21   Mildt tøvejr efter nogen nattefrost. Arbejdet med Torkelin.  2,0 

22   Solskin og frostvejr. Arbejdet med Torkelin. -1,0 

23   Klart vejr og stærk frost -5,0 

24   Klart vejr og stærk frost. Arbejdet med Torkelin. -6,0 

25   Stærkt tøvejr. Kabinetsordre om at sager vedrørende kørsel ikke kan appelleres 

(ifølge Nystrøm blev denne bestemmelse truffet for at hindre den ulovlige og 

uforsvarlige kørsel i hovedstaden, hvorved mange fodgængere var kommet til 

skade). Madam Bilsted dør. (Ifølge Nystrøm blev kancellirådinde Christine Bil-

sted, 30 år gl.).  

 4.0 

26   Stærkt tøvejr med blæst, hagl og sne, om aftenen frost  2,0 

27   Solskin og frost. Besøgt Schiønning. 

Helsingør: ”Øresund aldeles fri for is” 

-1,0 

28   Solskin og frost. Det ostindiske skib, som Fuglede skulle føre, og hvorpå der i 

dag skulle have været gæstebud, gerådede i brand klokken 12 i nat. I dag straks 

efter, at prædikenen var forbi, sprang krudtkammeret i luften og lemlæstede 

mange, som på grund af en utrolig nysgerrighed var gået ud på isen for at se 

derpå. Arbejdet med Torkelin. 

-1,0 

29   Snefald og tøvejr. Om eftermiddagen fulgt madam Godiche til jorde. Arbejdet 

med Torkelin. 

 0,5 

 

Februar 1780 

Temperatur: -1,2 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Marts 1780 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København.  

temp. 
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Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark.  

1   Kold blæst, blæst og frost. Arbejdet med Torkelin. Spist om aftenen hos Schiøn-

nings (han var selv oppe og flink) med kammerherre Suhm, frue og Brandt. 

-1,0 

2   Tøvejr. Højesteret i kongens nærværelse. Spist ved kongens taffel. Livgarden 

var iført sin nye gule uniform. 

 0,5 

3   Tøvejr og tåge. Arbejdet med Torkelin. Om aftenen i societetet, hvor Rothe fo-

relæste om regeringsformen her (i landet) i ældre tider. 

 1,0 

4   Tøvejr og regn  3,0 

5   Stærk regn  4,0 

6   Stærk regn. Besøgt Schiønning. Spist til middag hos Hielmstiernes med Høje-

steret. Arbejdet med Torkelin. 

 4,0 

7   Stærk regn. Arbejdet med Torkelin.  4,0 

8   Nattefrost og solskin. Stået fadder til hr. Vogelius datter Ane Kirstine i Hellig-

gejst kirke. Arbejdet med Torkelin. 

 1,5 

9   Mild luft og småregn  3,0 

10   Solskin, blæst og hagl. Om aftenen i societetet, hvor alle landmålerne fremlagde 

deres kort over visse dele af Jylland og Slesvig. Rottbøll forelæste om pandeben. 

København: ”meget stærk storm ved Trondhjem og i Jylland” 

 2,0 

11   Nattefrost og solskin. Læst i prisafhandlinger til societetet vedrørende kong Val-

demars kronologi. 

 1,5 

12   Nattefrost, solskin og kold blæst  1,0 

13   Solskin, fugtigt vejr og blæst. Arbejdet med Torkelin.  2,0 

14   Fugtigt vejr og tyk luft. Besøgt Schiønning. Arbejdet med Torkelin.  2,0 

15   Solskin og mildt vejr. Arbejdet med Torkelin. Professor Bugge kom på besøg og 

forærede mig et godt barometer. 

 3,0 

16   Solskin og mildt vejr  4,0 

17   Solskin, mildt vejr og blæst. Været i societetet, hvor Suhm forelæste om cazarer-

ne. Om aftenen hos Schiønnings med Suhm, frue, Brandt og Borchmand. 

 4,0 

18   Regnvejr   5,0 

19   Solskin og fugtigt vejr  3,0 
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20   Solskin, fugtigt vejr og kold blæst. Spist middag og aften hos Hielmstiernes, det 

var fru Rheders geburtsdag, men hun kom ikke, da han var syg (JER, hr. Rhe-

der). 

 2,5 

21   Tyk luft og småregn. Arbejdet med Torkelin.  3,0 

22   Tyk luft og mildt vejr. Refereret i statsrådet. Forordning fra Generalpostamtet 

om farten til Lübeck blev overvejet. (Ifølge Nystrøm foreskrev forordningen en 

afgift af folk, der ved skibslejlighed rejste fra København til Lybæk, for at ikke 

den hamborgske agende post ned gennem Holsten skulle lide tab ved at folk rej-

ste til skibs over Lybæk). Arbejdet med Torkelin. 

 3,5 

23   Tyk luft og mildt vejr. Cabinetsprædiken hos dronningen af dr. Jansson.  4,0 

24   Nattefrost, solskin og kold blæst. Forleden dag var professor Holst fra Sorø for 

sent på værtshus og måtte derfor betale bøder. Dr. jur. Troyel og etatsråd 

Schows broder var der også og slog en mand fordærvet. 

 0,0 

25   Nattefrost, solskin og kold blæst  0,0 

26   Solskin, blæst og stærk frost. Spist om aftenen hos Schiønnings med Suhm, frue 

og Engelbrecht. 

-4,0 

27   Regnvejr   1,0 

28   Regnvejr. Arbejdet med Torkelin.   2,0 

29   Solskin, regnvejr og stærk storm. Spist til middag hos fru Kløcker.  5,0 

30   Solskin og fugtigt vejr  3,0 

31   Solskin og frost. Om eftermiddagen i Malerakademiet, hvor prinsen uddelte 

præmier. Spist om aftenen hos Suhms. 

-1,0 

 

Marts 1780 

Temperatur:2,2 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 

 

 vind tryk  

April 1780 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Søeridderen” fortøjet uden for Trekro-

ner efter udvarpning fra flåden. 

temp. 
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Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

1 ø  (12) ø ll klar luft (04) øsø ll klar luft og frost (08) øsø ll klar luft og frost (16) 

nnø mest stille stribet luft (20) nnø mest stille stribet luft (24) nnø mest stille 

klar luft og frost 

(K) solskin og frost 

-2,0 

2 nv  (12) nv liden laber driveskyer (04) nv ll klar luft og frost (08) nv ll klar luft og 

frost (16) sv laber driveskyer (20) ssv laber driveskyer (24) s m driveskyer 

(K) solskin og stærk frost. I Helliggejst kirke. Peter Aagaard blev konfirmeret. 

-4,0 

3 sø  (12) sø aftagende kuling blandet luft (04) sø rm blandet luft (08) sø u sne (16) 

ssø b blandet luft (20) sø m regn (24) ø m slud 

(K) solskin, blæst, frost og sne, om aftenen regn 

 0,0 

4 n  (12) n ll tyk luft (04) var laber blandet luft (08) vnv laber blandet luft (16) nø la-

ber grå luft (20) var laber nogen regn (24) sv b grå luft 

(K) solskin og regn. Besøgt Schiønning.  

 2,0 

5 v  (12) v b blandet luft driveskyer (04) v b grå luft (08) vnv laber blandet luft dri-

veskyer (16) vnv b haglbyger (20) ssv laber diset luft (24) ssv laber diset luft 

(K) solskin, kold luft, hagl og sne. Spist om aftenen hos Schiønnings med 

Suhms. 

 1,0 

6 ssø  (12) ssø b driveskyer (04) s laber klar luft og frost (08) ssø laber klar luft og 

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

(K) solskin og kold luft. Brev fra Guldberg om mit løntillæg. Erichsen og Torke-

lin spiste til middag hér. Siden møde i Magnæikommissionen med dem, Suhm, 

Kofod, Ancher og Schlegel. 

 1,0 

7 ssv  (12) ssv laber driveskyer (04) sø laber overtrukken luft (08) s laber sne (16) ssv 

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

(K) solskin og kold luft med regn, om aftenen frost og sne. Om aftenen i socie-

tetet, hvor Suhm forelæste om cazarerne. 

 1,0 

8 s  (12) s laber driveskyer (04) sv laber driveskyer (08) ssv laber driveskyer (16) 

ssø laber driveskyer (20) ønø laber driveskyer (24) ønø laber driveskyer 

(K) solskin og nattefrost. Bugge besøgte mig og havde barometret med. 

Elstrup på Als: ”begyndt at pløje” 

 1,0 
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9 nnø  (12) nnø b blandet luft driveskyer (04) ønø m skyet luft (08) nø m blandet luft 

driveskyer (16) n m stribet luft (20) nnv m stribet luft (24) nnv b stribet luft 

(K) solskin og kold blæst 

 1,0 

10 n  (12) n stiv m klar kold luft (04) nnv laber stribet luft (08) nnø stiv m stribet luft 

(16) n rm kold luft driveskyer (20) nnv laber kold luft driveskyer (24) nv laber 

driveskyer 

(K) solskin og kold blæst 

 2,0 

11 vnv  (12) vnv laber driveskyer (04) v laber driveskyer nattefrost (08) nv laber drive-

skyer (16) ønø ll blandet luft (20) stille skyet luft (24) ø tiltagende kuling skyet 

luft 

(K) solskin og stærk frost, hen mod middag skyet og mildere luft. Besøgt 

Schiønning og derefter Aagaard i hans nye hus. 

 2,0 

12 øsø  (12) øsø rm bandet kold luft (04) øsø rm skyet luft (08) øsø rm skyet luft (16) sø 

m blandet luft driveskyer (20) sø b blandet luft driveskyer (24) ssø laber drive-

skyer 

(K) blandet luft med haglskyer og kulde. Besøgt Rheder, som synes at komme 

sig. 

  2,0 

13 nø  (12) nø b blandet luft og frost (04) var laber tykke driveskyer (08) n laber sneby-

ger (16) nnø b opklarende luft (20) sø b klar luft (24) s b klar luft 

(K) blandet luft med haglskyer og stærk frost 

Elsmark på Als: ”sået ærter” 

-2,0 

14 ssø  (12) ssø m blandet luft (04) øsø m driveskyer (08) ssø m snebyger (16) s b blan-

det luft driveskyer (20) s b blandet luft driveskyer (24) s b blandet luft drive-

skyer 

(K) blandet luft med haglskyer og stærk frost, om aftenen tøvejr. I societetet, 

hvor Rothe forelæste. 

-1,0 

15 sø  (12) sø m blandet luft driveskyer (04) ssø b driveskyer (08) ssø b driveskyer 

(16) ssø m blandet luft driveskyer (20) ssø b blandet luft (24) s laber driveskyer 

(K) mildere luft med solskin. To af kongens løbere kom i slagsmål på slottet, og 

den ene blev sat i Blåtårn. 

 3,0 

16 sv  (12) sv laber blandet luft driveskyer (04) var laber driveskyer (08) v laber drive-

skyer (16) s laber driveskyer (20) nv laber blandet luft driveskyer (24) vnv laber 

blandet luft driveskyer 

(K) vandkoldt med sagte vind og blandet luft 

 2,5 
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17 ssv  (12) ssv laber b blandet luft driveskyer (04) v laber blandet luft (08) vsv laber 

nogen slud (16) ssø b regn (20) nv m nogen regn (24) nv m nogen regn 

(K) solskin, regn og forårsvejr. Spadseret på Volden og besøgt Schiønning. 

 6,0 

18 vnv  (12) vnv rm blandet luft driveskyer (04) v stiv m regnbyger (08) nv rm rusk (16) 

nv laber skyet luft (20) v liden laber nogen regn (24) v laber regn og rusk 

(K) solskin, regn og forårsvejr. Skrevet ansøgning for Skov om at blive klokker 

ved Nicolaj kirke. 

 6,0 

19 nnv  (12) nnv laber driveskyer (04) v laber regn og rusk (08) vnv laber blandet luft 

driveskyer (16) n liden laber driveskyer (20) sv liden laber driveskyer (24) vsv 

liden laber driveskyer 

(K) nattefrost og solskin. Anders forlader min have, lad ham blot løbe af plad-

sen. 

 3,0 

20 v  (12) v laber blandet luft driveskyer (04) v laber driveskyer (08) v laber drive-

skyer (16) v laber driveskyer (20) vnv ll driveskyer (24) vnv mest stille drive-

skyer 

(K) nattefrost og solskin. Spist ved kronprinsens taffel. Besøgt Schiønning med 

min kone. 

 3,0 

21 ønø  (12) ønø laber driveskyer (04) nnv laber driveskyer (08) nø laber driveskyer (16) 

stille driveskyer (20) ssø b driveskyer (24) ssø b driveskyer 

(K) nattefrost og solskin. Spist om aftenen hos Schiønnings med Suhms og 

Brandt. 

 2,5 

22 sø  (12) sø rm driveskyer (04) sø m skyet luft (08) sø stiv m skyet luft (16) sø rm 

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

(K) nattefrost og solskin med blæst. Skrevet anbefaling for Schow. 

Elstrup på Als: ”sået ærter” 

 3,0 

23 øsø  (12) øsø rm skyet luft (04) øsø b skyet luft (08) øsø m driveskyer (16) sø stiv m 

blandet luft (20) sø stiv m blandet luft (24) sø stiv m blandet luft 

(K) solskin og kold blæst, siden regn. Mit løntillæg bliver på 500 rdr. årligt. 

 4,0 

24 øsø  (12) øsø b blandet luft (04) øsø stiv m driveskyer (08) øsø stiv m driveskyer (16) 

ssø stiv m blandet luft (20) sø stiv m blandet luft (24) øsø stiv m blandet luft 

(K) solskin og kold blandet luft 

 4,0 
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25 sø  (12) sø laber b skyet luft (04) øsø aftagende kuling blandet luft (08) sø laber b 

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

laber blandet luft 

(K) tyk luft 

 5,0 

26 øsø  (12) øsø laber b skyet luft (04) ssø laber grå luft (08) sø laber nogen regn (16) 

øsø rm regn (20) ø stiv rm regn (24) nø stiv rm regn 

(K) stærk og bestandig regn og blæst. Spist ved kongens taffel. 

 6,0 

27 nnv  (12) nnv rm rusk (04) n u slud (08) n stiv rm slud (16) nnv stiv rm blandet luft 

(20) nnv rm blandet luft (24) nnv frisk m blandet luft 

(K) slud om natten, siden kold blæst og regn 

 5,0 

28 nv  (12) nv rm blandet luft driveskyer (04) nnv m blandet luft (08) nv stiv m blandet 

luft driveskyer (16) vnv stiv rm driveskyer (20) vnv m driveskyer (24) nv b dri-

veskyer 

(K) kold blæst og regnskyer. Besøgt Schiønning med min kone. 

 5,0 

29 sø  (12) sø laber diset blandet luft (04) v laber driveskyer (08) v laber driveskyer 

(16) ssø m regn (20) ssv liden laber stadig regn (24) sv liden laber stadig regn 

(K) solskin og stærk regn om eftermiddagen. Schnell betalte mig 86 rdr. for 

Skyttevænget, altså 1 år forud indtil den 1. maj 1781, til hvilken dato han vil 

fratræde lejemålet. 

 7,0 

30 vnv  (12) vnv frisk b blandet luft driveskyer (04) v mest stille stadig regn (08) vnv 

liden laber stadig regn (16) v m regnbyger (20) v m regnbyger (24) v laber blan-

det luft 

(K) stærk regn om natten og morgenen, siden driveskyer med solskin. I Hellig-

gejst kirke. 

 7.0 

 

April 1780 

Temperatur:2,5 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Maj 1780 

 

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

kroner og Kalkbrænderiet. 

temp. 
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Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

1 nv  (12) nv laber blandet skydække (04) nv laber blandet luft (08) vnv laber blandet 

luft (16) nø laber driveskyer (20) nø laber klar luft (24) ønø laber skybånd 

(K) om morgenen tyk luft, siden solskin og varmere.Spist til middag med min 

kone på Nærum med Niels Brun og jomfru Hansen. Set svalen.  

Elsmark på Als: ”sået havre” 

 9,0 

2 øsø  (12) øsø laber grå luft (04) ø laber kuling overtrukken luft (08) øsø liden laber 

grå luft (16) ø laber regn (20) ø laber regn (24) ønø laber regn 

(K) stærk og bestandig regn. Suhm og Bendz spiste her til middag og derefter i 

skiftekommissionen efter magister Schiøtt.  

 9,0 

3 nnv  (12) nnv b blandet luft (04) nv laber blandet luft (08) nv laber b blandet luft (16) 

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

(K) mildt vejr med blandet luft 

10,0 

4 ssø  (12) ssø laber diset luft (04) ssø liden laber noget tåget (08) s liden laber diset 

luft (16) s laber b diset stribet luft (20) sø laber diset stribet luft (24) ssø laber 

blandet luft 

(K) solskin og varmere. Christoffer er elendig skrøbelig. 

12,0 

5 ssø  (12) ssø laber diset stribet luft (04) ssø laber driveskyer (08) sø laber driveskyer 

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

blandet luft 

(K) solskin og varmere. I societetet, hvor der blev forevist landkort over halv-

delen af Fyn. 

Elstrup på Als: ”begyndt at så havre” 

12,0 

6 sv  (12) sv b blandet luft driveskyer (04) ssv laber blandet luft (08) ssv laber nogen 

regn (16) sv b regnbyger (20) sv b regnbyger (24) sv b regnbyger 

(K) regn og varmt vejr 

Elsmark på Als: ”vore kør kom i tøjr (JER, dvs. på græs). Der var kvægsyge i 

landsbyen.” 

14,0 

7 vsv  (12) vsv laber blandet luft driveskyer (04) vsv laber blandet luft driveskyer (08) 

v laber blandet luft driveskyer (16) vnv laber b regnbyger (20) vnv laber b dri-

veskyer (24) vnv laber b driveskyer 

 9,0 
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(K) solskin og kolde regnbyger 

8 ssv  (12) ssv laber blandet luft driveskyer (04) vnv laber driveskyer (08) vnv laber 

driveskyer (16) s laber b blandet luft (20) ssø b rusk (24) ssø b rusk 

(K) vandkoldt med småregn. Om formiddagen i kommission på kancelliet ved-

rørende fattigvæsenet. Om eftermiddagen på Kongens bibliotek. 

 8,0 

9 v  (12) v laber regn (04) ssø b regn (08) s laber regn (16) vnv b små regnbyger (20) 

vnv laber diset luft (24) vnv mest stille diset luft 

(K) stærk regn og siden solskin. Gøgen og nattergalen er kommet for nogle dage 

siden. 

 9,0 

10 ssø  (12) ssø laber b diset stribet luft (04) s liden laber diset luft (08) ssø laber diset 

stribet luft (16) sø m blandet luft (20) s m til sidst regn (24) s laber og stille til 

sidst tør luft 

(K) solskin og kold blæst, siden stærk regn. Til kancelliråd Langes bryllup. 

 8,0 

11 sv  (12) sv b diset luft driveskyer (04) ssø laber blandet luft (08) s laber blandet luft 

(16) vsv laber diset blandet luft (20) v ll diset blandet luft (24) vsv ll diset blan-

det luft 

(K) solskin og regn. Takket (arve)prinsen, som var meget nådig. 

 8,0 

12 sv  (12) sv laber diset blandet luft (04) sv liden laber diset luft (08) v liden laber di-

set luft (16) nø laber regnbyger (20) var mest stille diset luft (24) stille diset luft 

(K) solskin og blandet luft. Brev fra skatkammeret om 500 rdrs tillæg fra nytår. 

Skrev straks tak til Guldberg. Herskabet rejste til Fredensborg. 

10,0 

13 ssø  (12) ssø ll diset luft driveskyer (04) stille diset luft (08) stille diset luft (16) s la-

ber diset luft driveskyer (20) sø laber diset luft driveskyer (24) sø laber diset luft 

driveskyer 

(K) solskin og blandet luft. Besøgt grev Thott. Fru Rheder besøgte. Besøgt 

Schiønning. 

Elsmark på Als: ”sået byg. Det var et skident og meget vådt forår.” 

12,0 

14 ssv  (12) ssv ll diset luft (04) ssø laber diset luft (08) ssø laber diset luft (16) sø b 

stribet luft (20) sø b stribet luft(24) ssø b stribet luft 

(K) solskin og kølig luft  

 9,5 

15 øsø  (12) øsø laber blandet luft (04) øsø b diset luft driveskyer (08) øsø b diset luft 

driveskyer (16) stille skyet luft (20) ø ll lidt regn (24) ø ll grå luft 

10,0 
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(N) solskin og overtrukken himmel. I Helliggejst kirke. Hvis iris suedica (?) 

blomstrer nu på hvert skud, vil den anden gang blomstre af samme skud. 

16 nnv  (12) nnv laber flov luft (04) var ll blandet luft (08) stille diset luft (16) nnv laber 

stribet luft (20) nv laber driveskyer (24) nv laber driveskyer 

(Fredensborg) solskin og varmt. Rejst til Fredensborg. Spist ved kongens taffel 

om aftenen. 

Elstrup på Als: ”sået byg” 

14,0 

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

(16) nv b skyet luft (20) vsv b skyet luft (24) v b regn 

(K) om morgenen solskin, om aftenen stærk regn. Spadseret om morgenen i 

slotshaven. Kronprinsen fik sin første ridelektion. 

13,0 

18 nv  (12) nv m regnbyger (04) vnv b blandet luft drivskyer (08) vnv b blandet luft 

driveskyer (16) nv stiv rm driveskyer (20) nv stiv rm driveskyer (24) nv stiv rm 

driveskyer 

(K) solskin og kold luft. Om eftermiddagen med etatsråd Schow i Waysenhuset 

og set de tamilske bøger. 

10,0 

19 nv  (12) nv b stadig regn (04) nv stiv m skyet luft (08) nv m skyet luft (16) vnv b 

regn (20) vnv m (24) vnv m tyk luft 

(K) bestandig regn. Vores seng blev flyttet ind i dagligstuen, fordi der skal gip-

ses i soveværelset. 

 9,0 

20 nnv  (12) nnv rm driveskyer (04) vnv stiv rm regnbyger (08) nnv stiv rm regnbyger 

(16) nnv rm driveskyer (20) vnv rm sludbyger (24) vnv rm sludbyger 

(K) solskin med kulde og hagl 

 7,0 

21 nv  (12) nv m driveskyer (04) vnv m blandet luft driveskyer (08) vnv stiv m drive-

skyer (16) vnv b (20) vnv laber blandet luft (24) nv laber og stille blandet luft 

(K) solskin, driveskyer og kold blæst. I Helliggejst kirke. 

Elstrup på Als: ”køerne kommer i tøjr” 

 7,5 

22 s  (12) s b blandet luft (04) sv laber blandet luft (08) ssv b blandet luft (16) ssv b 

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

(K) tyk luft og mildere vejr. Min kone lod sig årelade.  

10,0 

23 sv  (12) stiv m diset luft driveskyer (04) vsv laber driveskyer (08) vsv laber drive-

skyer (16) vnv rm regn- og haglbyger (20) vsv b driveskyer (24) sv laber b blan-

det luft 

9,0 
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(Fredensborg) solskin og kold blæst. Min kone rejste til Nærum, jeg rejste til 

Fredensborg. Spist ved kongens taffel om aftenen. 

24 vnv  (12) vnv rm små regnbyger (04) vsv rusk (08) v blandet luft (16) vnv stiv rm 

driveskyer (20) vnv aftagende kuling driveskyer (24) vnv laber b driveskyer 

(N) solskin, regnbyger og kold blæst.Besøgt frk. Schmettau. Spist ved kronprin-

sens taffel. Rejst om aftenen til Nærum. 

 9,0 

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

skyer (16) sv b grå luft (20) vsv b nogen rusk (24) vsv laber b regn 

(N) solskin, regnbyger og kold blæst. Lagt nyt gulv i forstuen. Ekspederet den 

norske post, som Peder kudsk hentede fra byen. 

 9,0 

26 nnv  (12) nnv b diset blandet luft (04) vnv laber b blandet luft (08) nv b blandet luft 

(16) nnv b diset blandet luft (20) nnø liden laber diset stribet luft (24) stille diset 

stribet luft 

(K) solskin, regnbyger og kold blæst 

 8,5 

27 sv  (12) sv liden laber diset blandet luft (04) s liden laber grå luft (08) s liden laber 

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

laber grå luft 

(N) varmt vejr med blandet luft og småregn om aftenen 

14,0 

28 v  (12) v laber grå luft (04) nnv laber grå luft (08) nv laber grå luft (16) nv liden la-

ber diset blandet luft (20) ssv liden laber blandet luft (24) sv liden laber diset 

blandet luft 

(N) fugtigt vejr og overtrukken himmel. I Søllerød kirke. Besøgt Dorthe og 

snedkeren med min kone. Frugttræerne blomstrer overmåde vel. Alting kommer 

sent. Hollbøll sagde, at det var kommet videre i fjor den 17. april end nu. 

13,0 

29 v  (12) v laber diset luft driveskyer (04) vsv laber blandet luft (08) v laber blandet 

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

ber stribet luft 

(K) solskin og varmt, første rigtige sommerdag. Rejst med min kone til byen. 

18,0 

30 stille  (12) stille diset luft (04) stille diset luft (08) var mest stille diset luft (16) nø la-

ber (20) nnø b (24) nnø laber stribet luft 

(Fredensborg) solskin og varmt, sommerdag. Rejst til Fredensborg. Spist om af-

tenen ved kongens taffel, hvor jeg sad ved prinsessen. 

18,0 

31 nv  (12) nv laber b diset stribet luft (04) n laber blandet luft (08) n laber blandet luft 

(16) n m diset luft (20) nnv laber b diset luft (24) nv laber diset luft 

18,0 
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(N) solskin og nordenvind. Spadseret i Fredensborg slotshave. 

 

Maj 1780 

Temperatur:10,9 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juni 1780 

 

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

kroner og Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1 ø  (12) ø ll diset luft (04) nv laber diset luft (08) nnø ll diset luft (16) var mest stille 

diset luft (20) var mest stille flov luft (24) var mest stille blandet luft 

(N) solskin og varmt. Spadseret mod Ørholm. Christoffer Bartholin døde i nat. 

19,0 

2 ssv  (12) ssv laber diset luft (04) sv ll diset blandet luft (08) sv ll diset blandet luft 

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

luft driveskyer 

(K) solskin og varmt. Spist om aftenen hos Suhms med etatsråd Treschow, Ha-

gerup, Bartholin, Skov, Kraft og Bang. 

20,0 

3 s  (12) s laber driveskyer (04) s ll driveskyer (08) ssø mest stille blandet luft drive-

skyer (16) sv laber b driveskyer (20) vsv blandet luft driveskyer (24) vnv nogen 

regn 

(N) stærk hede og tordenluft, om aftenen meget hed luft og en slags soltåge, 

men nattergalene slog meget stærkt. Regnbyger i byen. 

21,0 

4 nv  (12) nv stiv rm driveskyer (04) nv stiv rm blandet luft (08) nv stiv rm driveskyer 

(16) sv rm klar luft (24) sv stiv rm klar luft  

(N) solskin og stærk nordvestenstorm. I Søllerød kirke. Spadseret til Aggers-

hvile. Rosa sine spinis blomstrer.  

14,0 

5 nnv  (12) nnv m drivskyer (04) nnv stiv m klar luft (08) nnv stiv m klar luft (16) nnv 

stiv m klar luft (20) nnv laber diset luft (24) v laber diset luft 

12,0 
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(K) solskin og nordvestenvind. Madam Brun døde om natten (ifølge Nystrøm 

kancellibud Bruns kone, 55 år gl.). 

6 ssv  (12) ssv liden laber diset stribet luft (04) vsv liden laber diset luft (08) sv liden 

laber diset luft (16) s liden laber diset stribet luft (20) ssv laber blandet luft (24) 

v laber blandet luft 

(Fredensborg) solskin og varmere. Fulgt Christoffer Bartholin til jorde med beg-

ge brødrene Bartholin, den unge Kløcker og hr. Møller. Samme dag opsagde Jo-

han Eichel sit lån til mig på 2.000 rdr. i Nærum. Rejst til Fredensborg. Søslag i 

Amerika, hvor englænderne vinder over den franske flåde. 

14,0 

7 nv  (12) nv rm driveskyer (94) vnv m driveskyer (08) nv rm driveskyer (16) nv stiv 

rm driveskyer (20) nv aftagende kuling driveskyer (24) nv m blandet luft drive-

skyer 

(N) solskin, blæst og kolde haglskyer. Spadseret i slotshaven. 

10,5 

8 nnv  (12) nnv rm haglbyger (04) v m blandet luft driveskyer (08) nv rm regnbyger 

(13) kold luft (16) n rm iblandt regn og hagl (20) nnv rm iblandt regn og hagl 

(24) nv b blandet kold luft 

(N) solskin, stærk storm og regnbyger  

 9,5 

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

(16) sv laber driveskyer (20) sv laber b diset stribet luft (24) sv laber b diset stri-

bet luft 

(K) solskin og kold blæst 

10,0 

10 ssv  (12) ssv laber tyk diset luft (04) sv laber b diset stribet luft (08) ssv laber diset 

blandet luft (16) ssv laber tyk diset luft (20) s laber tyk diset luft (24) s laber tyk 

diset luft 

(N) solskin overtrukket himmel og mildt vejr. Besøgt Hielmstierne og Schiøn-

ning, der vil forære hele sit bibliotek til en offentlig stiftelse i Trondhjem. Svaret 

Bartholin og accepteret opsigelsen af lånet. 

13,5 

11 ssv  (12) ssv laber tyk diset luft (04) ssv laber flov luft (08) ssv laber flov luft (16) 

ssv laber tyk diset luft (20) stille tyk diset luft (24) stille diset blandet luft 

(N) solskin, regnskyer og mildt vejr. Kom ikke i kirke, fordi vandkigger Andre-

as Hjorth var herude for at se til min kilde og vandløb gennem haven. 

14,0 

12 nnv  (12) nnv stiv m driveskyer (04) nv laber blandet luft (08) nnv b blandet luft (16) 

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

(K) solskin og kold blæst 

11,0 
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13 vnv  (12) vnv laber stribet luft (04) nv laber driveskyer (08) vnv laber driveskyer (16) 

v liden laber driveskyer (20) ssv laber klar luft (24) sv b driveskyer 

(K) solskin og kold blæst  

10,0 

14 s  (12) s stiv m driveskyer (04) sv b driveskyer (08) s m driveskyer (16) s rm grå 

luft (20) s rm regn (24) s rm regn 

(N) overtrukken himmel om aftenen støvregn. Nu er min kilde i orden og løber 

over. Spadseret til cascaden. 

10,5 

15 ssv  (12) ssv rm blandet luft (04) sv laber driveskyer (08) sv b driveskyer (16) ssv rm 

blandet luft (20) ssv rm blandet luft (24) ssv m driveskyer 

(N) solskin, regnbyger og kold luft. De første modne jordbær. Spadseret til åen. 

11,0 

16 ssv  (12) ssv m driveskyer (04) ssv m blandet luft driveskyer (08) ssv m blandet luft 

driveskyer (16) vsv b driveskyer (20) vsv b driveskyer (24) vsv b driveskyer 

(K) solskin, varmere, blæst og sorte skyer. Hagl på vejen til København. Kanel-

rosen blomstrer. Besøgt Hielmstierne, der er ret syg. 

11,5 

17 sv  (12) sv b driveskyer (04) vsv laber driveskyer (08) vsv laber driveskyer (16) ssv 

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

(N) solskin, varmere og driveskyer. Over 200 bønder i Hørsholm amt går til Fre-

densborg for at klage over vejarbejdet. 

14,0 

18 s  (12) s laber blandet luft (04) ssv laber driveskyer (08) ssv laber driveskyer (16) s 

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

(N) varmt med stærkt drivende regnskyer. I Søllerød kirke, hvor jeg stod fadder 

til hr. Blichers hjemmedøbte datter Johanne Marie. Besøgt Rheders. Pimpinella 

alba blomstrer. 

15,0 

19 ssv  (12) ssv laber blandet luft driveskyer (04) ssv laber driveskyer (08) sv laber no-

gen rusk (16) ssv laber blandet luft driveskyer (20) s laber driveskyer (24) s la-

ber driveskyer 

(K) solskin og mildt vejr. Svarede straks ja på brev fra Kammeret om at overla-

de en dam i (Gl.) Holte overdrev til skovindhegningen. 

16,0 

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

sv ll blandet luft (20) nv laber nogen rusk (24) nv laber blandet luft 

(N) varmt og småregn 

17,0 

21 sv  (12) sv laber og stille driveskyer (04) nv laber blandet luft (08) nv laber og stille 

driveskyer (16) sv b driveskyer (20) vsv laber blandet luft driveskyer (24) vsv 

laber regnbyger 

17,0 
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(N) solskin, varmt og regnskyer. Cynosbatus blomstrer, samt den røde pimpi-

nellarose. Gået om morgenen til Ørholm. 

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

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

laber driveskyer 

(N) solskin, driveskyer og uroligt vejr, om aftenen koldt. Eglanteriarosen blom-

strer. Spadseret til foran i Dyrehaven. 

14,0 

23 ssv  (12) ssv laber nogen rusk (04) vnv laber driveskyer (08) v laber stribet luft (16) 

ssv laber iblandt rusk (20) ssv laber regnbyger (24) s laber regnbyger 

(K) solskin, blæst og regnbyger. Spadseret til Trørøds bro. Besøgt Borre, som 

med sin familie, madam Hyllested, datter og Schlegel kom ud (til Nærum) ved 

middagstid. 

13,0 

24 nv  (12) nv rm driveskyer (04) vnv laber regnbyger (08) nv m regnbyger (16) nv rm 

blandet luft (20) v laber nogen regn (24) sv laber nogen regn 

(N) solskin, blæst og regnbyger. Besøgt Hielmstierne, som er meget syg. 

13,0 

25 vnv  (12) vnv rm regnbyger (04) v m regnbyger (08) vnv rm regnbyger (16) v rm 

stærke regnbyger (20) v rm stærke regnbyger (24) v rm stærke regnbyger 

(N) solskin ind imellem stærke og bestandige regnbyger. I Søllerød kirke. Spist 

med min kone hos Suhms i Øverød. 

10,5 

26 nv  (12) nv rm regnbyger (04) nv rm regnbyger (08) nv rm blandet luft driveskyer 

(16) nnv laber driveskyer (20) nnv b nogle driveskyer (24) n b nogle driveskyer 

(K) solskin og regnbyger indtil middag 

10,5 

27 n  (12) n b driveskyer (04) n laber driveskyer (08) nnø b driveskyer (16) nnv frisk 

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

(Fredensborg) solskin, varmere og tørvejr. Spist om aftenen ved taflet og sad 

ved prinsessen. Besøgt Hielstierne som er slet. 

12,0 

28 vnv  (12) vnv b diset blandet luft (04) vnv laber grå luft (08) vnv laber grå luft (16) 

vnv frisk m diset blandet luft (20) v rm til sidst regn (24) vnv rm nogen regn 

(N) varmt vejr og tyk luft, om aftenen regn og storm. Spadseret i slotshaven. Be-

søgt frk. Schmettau. Rejst til Nærum. Min kone kom fra byen, og havde været 

på Ørholm.  

14,0 

29 nnv  (12) nnv stiv rm driveskyer (16) nnv rm driveskyer (08) nnv stiv rm driveskyer 

(16) nnv frisk m driveskyer (20) nnv laber opklarende luft (24) n liden laber klar 

luft 

15,0 
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(N) solskin, blæst og varmt. Centifolia rubra rosen blomstrer. Rosa turcia er i 

smukt flor. Sendt denne rose og nogle flere med Maren til Fredensborg. Spist og 

ekspederet den norske post på toften. 

30 ssø  (12) ssø laber stribet luft (04) var liden laber klar luft (08) stille klar luft (16) s ll 

diset luft (20) ssv ll diset luft (24) ssv laber diset luft 

(K) solskin, blæst og varmt. Silvesterrosen nr. 33 blomstrer. Sendt Maren igen 

til Fredensborg med roser. 

17,0 

 

Juni 1780 

Temperatur: 13,7 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Juli 1780 

 

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

kroner og Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1 s  (12) s laber klar luft (04) ssv laber klar luft (08) ssv laber klar luft (16) s laber 

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

(N) solskin og stærk varme 

20,0 

2 ssø  (12) ssø laber klar luft (04) øsø laber klar luft (08) ø laber klar luft (16) ssø laber 

klar luft (20) ssø b klar luft (24) ssø b klar luft 

(N) solskin og stærk varme. I Lyngby kirke. Spist med min kone hos Voltelen. 

På vejen hjem besøgt Rheders. 

20,0 

3 s  (12) s liden laber flov luft (04) s laber stribet luft (08) s laber tordenluft (16) s ll 

stribet luft (20) s liden laber overtrukken luft (24) s liden laber grå luft 

(K) solskin og lummervarmt. Hielmstiernes rose blomstrer, men jeg frygter, at 

den vansmægter. 

22,0 

4 ssv  (12) ssv laber blandet luft driveskyer (04) v liden laber grå luft (08) v liden laber 

nogen regn (16) s laber b små regnbyger (20) sv laber regnbyger (24) sv laber 

regnbyger 

18,0 
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(N) solskin og tordenregn. Begyndt at slå engen. Den engelske skovrose ved 

trappen med de lugtende blade blomstrer. 

5 nv  (12) nv laber driveskyer (04) v laber blandet luft driveskyer (08) vnv laber blan-

det luft driveskyer (16) vnv laber blandet luft driveskyer (20) vsv liden laber dri-

veskyer (24) vsv liden laber driveskyer 

(N) solskin og stærke tordenskyer, siden klar himmel og kølig blæst. Eddikero-

serne, den dobbelte og den enkelte hvide rose, samt sukkerrosen blomstrer. 

17,0 

6 vsv  (12) vsv laber blandet luft (04) vsv liden laber stribet luft (08) vsv laber blandet 

luft (16) sv laber b blandet luft (20) vsv laber regnbyger (24) vsv laber b regn-

byger 

(N) solskin og blæst, siden stærke regnbyger. Sendt Maren til Fredensborg med 

mosroserne, den dobbelte gule, den kødfarvede og Hielmstiernes rose. Spadseret 

til caskaden. 

14,0 

7 vnv  (12) vnv m driveskyer (04) vnv laber regnbyger (08) nv frisk b regnbyger (16) 

vnv m driveskyer (20) vnv rm hagl- og regnbyger (24) vnv rm regnbyger 

(K) solskin, blæst og regnbyger. Gået til (Gl.) Holte, og fik på vejen brev fra 

Schow om, at Schiønning i tirsdags (JER, dvs. den 4/7) havde fået en blod-

styrtning og ønskede at tale med mig. Rejst med min kone og løjtnant Pohl  til 

byen og på vejen besøgt Schiønning, som er meget slet. 

12,0 

8 nv  (12) nv stiv rm regn (04) nv rm regnbyger (08) vnv rm regnbyger (16) nv stiv 

rm regnbyger (20) vnv rm driveskyer (24) vnv m driveskyer 

(N) hårdt vejr med stærk storm og regnbyger. Den dobbelte engelske skovrose 

ved lysthuset blomstrer. Besøgt Hielmstierne, som kun har det nogenlunde. 

11,0 

9 nnv  (12) nnv laber regnbyger (04) v m driveskyer (08) vsv b regnbyger (16) nv b dri-

veskyer (20) nnv laber driveskyer (24) nv laber driveskyer 

(N) solskin med stærke regnbyger. I Søllerød kirke. Den dobbeltbundede rose 

blomstrer, hr. Treschows rose blomstrer.  

11,0 

10 ønø  (12) ønø laber regnbyger (04) nnv b blandet luft (08) nv m blandet luft drive-

skyer (16) var mest stille driveskyer (20) ønø laber driveskyer (24) var laber dri-

veskyer 

(K) solskin, lummervarmt med regnbyger. Snaregadens brolægning er færdig. 

Besøgt Hielmstierne, som er meget slet. 

16,0 

11 nv  (12) nv stiv m driveskyer (04) vnv laber tyk luft (08) nv laber b stribet luft (16) 

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

17,0 
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(Fredensborg) solskin og varmt. Besøgt Hielmstierne. Rejst til Fredensborg og 

sat min kone af ved Geelshuset. 

12 vnv  (12) vnv laber blandet luft driveskyer (04) nnv laber blandet luft (08) nnv laber 

grå luft (16) vnv laber blandet luft driveskyer (20) v laber grå luft (24) v laber 

grå luft 

(N) mild luft og overtrukken himmel. Spadseret i slotshaven. Sat mit hø i 3 stak-

ke. 

17,0 

13 v  (12) v liden laber tyk luft (04) v laber grå luft (08) sv mest stille grå luft (16) v 

liden laber nogle driveskyer (20) nv liden laber grå luft (24) nv liden laber grå 

luft 

(N) mildt og behageligt vejr, skønt solen ikke sås den hele dag. Rheders var her 

om eftermiddagen. Pohl besøgte. 

17,0 

14 v  (12) v laber blandet luft (04) nnv laber blandet luft (08) nv laber regnbyger (16) 

vnv laber blandet luft (20) v laber grå luft (24) v laber rusk 

(K) mildt vejr med blæst og regnskyer. Gået igennem (Gl.) Holte. 

16,0 

15 sv  (12) sv b blandet luft (04) v laber regnbyger (08) v b blandet luft (16) sv rm 

stadig regn (20) sv m regn (24) vsv laber rusk 

(N) overtrukken himmel og regn hele eftermiddagen. Min kone spiste hos 

Hielmstiernes. Han fik et slagtilfælde, så jeg ser nok ikke den kære mand mere i 

dette liv. Rejst til Nærum med min kone.  

14,0 

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

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

(N) regnskyer indtil middag, siden varmt og solskin. I Søllerød kirke. Spist til 

middag hos Rheders med Nielsen og hans kone. Spadseret til Brede. 

16,0 

17 vsv  (12) vsv ll blandet luft (04) vsv laber blandet luft (08) v ll blandet luft (16) v li-

den laber driveskyer (20) var liden laber driveskyer (24) s liden laber driveskyer 

(K) regnskyer indtil middag, siden varmt og solskin. Været hos Hielmstierne, 

som ligger stille hen og må tåle klystere, åreladning, spanske fluer og igler. 

16,0 

18 sø  (12) sø liden laber driveskyer (04) s liden laber driveskyer (08) sø liden laber 

driveskyer (16) ssø laber b nogle driveskyer (20) ssø laber b nogle driveskyer 

(24) ssø laber klar luft 

(N) solskin og stærk varme. Været hos Hielmstierne. NB. Efter forlangende af-

fattet hans gravskrift. Spist til middag med min kone hos Suhms med Schow og 

20,0 
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Torkelin. På vejen stod vi af hos Rheders og spadserede med dem på vejen til 

Brede. Justitsråd Schiønning dør. 

19 ssø  (12) ssø laber driveskyer. (04) sø laber driveskyer. Der sås ildebrand i Køben-

havn fra kl. 4-8. (08) sø laber driveskyer (16) ssø laber driveskyer (20) v laber 

driveskyer (24) v laber tordenluft 

(N) solskin og stærk varme og udsigt til tordenskyer. Gået igennem (Gl.) Holte. 

Kørt høet ind i 5 læs. Brev fra fru Suhm om, at Hielmstierne døde i går mellem 

kl. 3 og 4. 

22,0 

20 nv  (12) nv laber driveskyer (04) nv laber b mest rusk (08) nv laber driveskyer (16) 

nv laber driveskyer (20) vnv ll nogle driveskyer (24) vnv ll nogle driveskyer 

(N) småregn om morgenen og siden solskin. Fru Thurah besøgte og fortalte 3 

dårlige nyheder, at hun og hendes mand i går var væltet på vejen fra Ordrup, at 

der havde været en stor ildebrand i Borgergade, og at fru Jacobis søn løjtnanten 

var sat i Hovedvagten. 

16,0 

21 ssv  (12) ssv laber b driveskyer (04) var mest stille klar luft (08) s laber blandet luft 

(16) ssv laber driveskyer (20) sø b blandet luft (24) sø b blandet luft 

(K) overtrukken himmel og varmt 

18,0 

22 s  (12) s b diset stribet luft (04) s laber blandet luft driveskyer (08) s laber diset luft 

(16) sø b diset luft (20) ssø ll diset luft (24) sø ll diset luft 

(N) solskin og varmt 

19,0 

23 øsø  (12) øsø liden laber diset varm luft (04) ø ll diset luft (08) ø mest stille diset luft 

(16) sø liden laber diset varm luft (20) sø mest stille diset varm luft (24) ø liden 

laber diset luft 

(N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. 

22,0 

24 n  (12) n ll klar varm luft (04) nø laber klar luft (08) nø laber klar luft (16) n ll klar 

varm luft (20) var ll med skybanke i vest (24) var mest stille skyet luft 

(K) solskin og varmt. Sekretær Voltelen kom kl. 7 for at gratulere (med min fød-

selsdag). Rejst til byen med min kone. Om eftermiddagen til Schiønnings begra-

velse i Frue kirke. 

23,0 

25 n  (12) n laber b blandet luft driveskyer (04) n b nogen regn (08) n laber nogen 

regn (16) nnv laber driveskyer (20) nnv laber b driveskyer (24) nnv laber b dri-

veskyer 

20,0 
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(Fredensborg) lummervarmt med tordenregn. Rejst til Fredensborg og sat min 

kone af ved Geelshuset. Herskabet var på Jægerspris. Spist ved taffelet om afte-

nen. 

26 nv  (12) nv laber b diset luft (04) nv b blandet luft driveskyer (08) nv b blandet luft 

driveskyer (16) vsv laber b blandet luft (20) v b nogle driveskyer (24) v laber 

skybanker 

(N) solskin, varmt og et stænk regn. Spadseret omkring i sloshaven til bådehu-

set. 

19,0 

27 nv  (12) nv rm driveskyer (04) vsv m blandet bluft (08) vsv m blandet luft (16) nnv 

rm blandet luft (20) nnv laber skybanker (24) nnv laber driveskyer 

(N) solskin og regnbyger med blæst 

17,0 

28 nnv  (12) nnv rm driveskyer (04) bnv frisk b blandet luft (08) nnv rm nogen regn (16) 

nnv rm driveskyer (20) nv b diset luft (24) nv laber driveskyer 

(K) solskin og regnbyger med blæst. Besøgt fru Hielmstierne, som gav mig sin 

salige mands skildpaddedåse foret med guld. 

14,0 

29 nv  (12) nv b blandet luft driveskyer (04) nv laber blandet luft (08) nv laber blandet 

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

luft 

(K) solskin, blæst og varmt. Været med min kone hos Hielmstiernes og set kis-

ten, der var sat i stuen mod gaden (ifølge Nystrøm i Hielmstiernes hus ved Fre-

deriksholms kanal). 

16,0 

30 sv  (12) sv laber blandet luft (04) nv laber driveskyer (08) nv laber blandet luft (16) 

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

(K) solskin og driveskyer. I Helliggejst kirke. Fru Hansens (ifølge Nystrøm præ-

sten Morits Hansens enke) søn, der var kommet hjem fra China, besøgte. 

17,0 

31 s  (12) s laber driveskyer (04) sø laber driveskyer (08) sø laber driveskyer (16) sv 

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

(N) solskin og varmt. Til Hielmstiernes begravelse i den Tyske kirke med følge 

af 1) Rosencrone og Bülow 2) Stampe og jeg 3) Suhm og Kaalund. 

19,0 

 

 

Juli 1780 

Temperatur:17,3 gr. C 

Tryk: mm Hg 
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 vind tryk  

August 1780 

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

kroner og Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1 nnø  (12) nnø laber driveskyer (04) var laber tyk diset luft (08) nnø laber nogle drive-

skyer (16) n laber b klar luft (20) n laber b klar luft (24) n laber klar luft 

(N) solskin og varmt. Damascenerrosen blomstrer 

19,0 

2 nø  (12) nø ll diset varm luft (04) nnv laber klar luft (08) nnø laber klar luft (16) nnv 

laber tyk diset varm luft (20) nnv laber diset varm luft (24) nnv liden laber diset 

luft 

(N) solskin og varmt 

22,0 

3 s  (12) s liden laber diset stribet luft (04) var liden laber nogen tåge (08) øsø liden 

laber diset stribet luft (16) s mest stille diset varm luft (20) var mest stille diset 

luft (24) n liden laber diset luft 

(N) solskin og varmt. Kørte med min kone til Ørholm, hvor vi traf Suhms. 

22,0 

4 nø  (12) nø ll diset varm luft (04) var liden laber diset luft (08) nnø liden laber diset 

luft (16) nø ll diset varm luft (20) n ll diset varm lufr (24) n laber diset luft 

(K) solskin og varmt. Cancelliråd Lange skaffer mig et lån på 2.000 rdr. hos 

Dreier Weils mod pant i Nærum.  

22,0 

5 stille  (12) stille diset varm luft (04) nø laber nogle driveskyer (08) ønø liden laber di-

set luft (16) ssv laber diset varm luft (20) sv laber diset varm luft (24) v liden la-

ber diset luft 

(N) solskin og varmt. Besøgt fru Hielmstierne. Rejst med min kone til Nærum 

og besøgt Rheders på vejen. 

23,0 

6 s  (12) s laber diset stribet luft (04) vnv liden laber stribet luft (08) var mest stille 

diset stribet luft (16) s laber diset luft driveskyer (20) s laber diset luft drive-

skyer (24) var mest stille diset luft 

(N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Suhms med fru The-

strup, hr. Blicher og løjtnant Pohl. 

20,0 
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7 nnø  (12) nnø laber diset varm luft (04) nø liden laber diset luft (08) nø liden laber di-

set luft (16) s liden laber diset varm luft (20) øsø liden laber diset varm luft (24) 

var ll diset luft 

(K) solskin og varmt. Nu springer kilden igen ved den nye opstander. 

22,0 

8 nø  (12) nø liden laber diset varm luft (04) nø laber driveskyer (08) ønø laber tyk 

luft (16) øsø liden laber diset varm luft (20) øsø laber diset luft (24) øsø laber di-

set luft 

(Fredensborg) solskin og varmt. Jacobi besøgte mig. Jeg og Carstens udnævnes 

til at modtage societetets sager af fru Hielmstierne. 

22,0 

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

luft (16) stille klar varm luft (20) stille klar varm luft (24) stille klar luft 

(N) solskin og varmt. Spadseret i slotshaven. 

23,0 

10 sø  (12) sø b diset luft driveskyer (04) ønø laber b klar luft (08) ønø laber b klar luft 

(16) øsø frisk b diset luft (20) øsø m diset luft (24) øsø m diset luft 

(N) solskin og varmt, men blæst og kølig luft. Spist til middag hos Suhms med 

fru Hielmstierne, Rosencrone og frue, frk. Finckenhagen, Suhm og frue. 

18,0 

11 sø  (12) sø liden laber nogle drivskyer (04) ø b driveskyer (08) ø b driveskyer (16) 

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

(K) solskin og varmt, men blæst og kølig luft. Thorlacius bliver justitsråd og ge-

heimearkivar med 1.000 rdr. og skal udgive Snorre, arbejde 2 timer dagligt i ar-

kivet og udarbejde en rapport hvert år. Torkelin får 200 rdr. og skal hjælpe ham 

4 timer dagligt. 

Elstrup på Als: ”høsten begynder” 

Elsmark på Als: ”det var et meget godt græsår, 25 læs hø og 4 læs kløver” 

18,0 

12 ssø  (12) ssø laber diset varm luft (04) ø laber diset luft (08) ø laber diset luft (16) 

var laber diset varm luft (20) sv laber klar luft (24) sv laber klar luft 

(N) solskin og varmt, men blæst og kølig luft 

Elsmark på Als: ”høsten begyndte den 12. august og sluttede den 26. august. 

Høstresultat: 45 traver rug, 75 traver byg, 50 traver havre, 8 traver blandsæd, 18 

læs ærter og 7 læs boghvede.” 

20,0 

13 sv  (12) sv liden laber diset luft (04) sv liden laber diset luft (08) sv liden laber diset 

luft (16) sv ll stribet luft (20) ll stribet luft (24) sv ll stribet luft 

(N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. Spadseret i Hemmets have. Der begynd-

tes stærkt at høstes. 

19,0 
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14 sø  (12) sø laber b blandet luft driveskyer (04) sø laber b driveskyer (08) sø laber b 

driveskyer (16) ssø b driveskyer (20) ssø b driveskyer (24) ssø b driveskyer 

(K) solskin og varmt. Begyndt at meje kornet. Rejst til byen med min kone, som 

blev syg. Saxtorph kom om aftenen. 

18,0 

15 ssø  (12) ssø b klar luft (04) ssø laber klar luft (08) ssø laber klar luft (16) ssø b klar 

luft (16) ssø b klar luft (20) sø b klar luft (24) sø laber b klar luft 

(K) solskin og varmt. Mette kom ind til byen. 

19,0 

16 ssø  (12) ssø laber og stille diset varm luft (04) øsø laber b klar luft (08) øsø laber b 

klar luft (16) øsø laber diset varm luft (20) øsø b diset luft (24) øsø b diset luft 

(K) solskin og varmt. Min kone blev åreladet og befandt sig gudskelov bedre. 

22,0 

17 sø  (12) sø b diset luft driveskyer (04) sø m stribet luft (08) sø m stribet luft (16) ssø 

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

(K) solskin og varmt. Sæden på Nærum opbundet. 

19,0 

18 nø  (12) nø ll varm luft driveskyer (04) sø m driveskyer (08) ø b flov luft (16) ssø ll 

varm luft driveskyer (20) øsø b driveskyer (24) øsø b driveskyer 

(K) solskin og varmt. Min kone fik et nyt anfald af galdesten. 

22,0 

19 ønø  (12) ønø ll driveskyer (04) ø m klar luft (08) sø m klar luft (16) øsø laber drive-

skyer (20) øsø b driveskyer (24) sø b driveskyer 

(K) solskin og varmt. Besøg af Thorlacius, der ikke vil have stillingen. 

19,0 

20 nø  (12) nø laber driveskyer (04) ønø b driveskyer (08) ønø b driveskyer (16) øsø b 

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

(K) solskin, varmt og blæst. I Helliggejst kirke. 

18,0 

21 nnø  (12) nnø laber driveskyer (04) ø laber driveskyer (08) ønø laber driveskyer (16) 

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

(K) solskin, varmt og blæst. Ved Kalundborg skal der i de forrige dage have væ-

ret tordenregn og orkan (JER, betyder fmt. hvirvelstorm). Indhøstet 13 tdr. 4 

skæpper rug og 8 tdr. 2 skæpper byg. 

18,0 

22 s  (12) s laber blandet luft driveskyer (04) vnv laber stribet luft (08) v laber flov 

luft (16) sø laber b blandet luft driveskyer (20) var mest stille blandet luft drive-

skyer (24) var mest stille blandet luft driveskyer 

(Fredensborg) solskin, varmt og blæst med et lille stænk regn. Hr. Hviid (JER, 

A. C. Hviid) besøgte. En dygtig orientalist, der har været 14 måneder i Rom. 

17,0 
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Rejst til Fredensborg. Jacobi besøgte mig og fortalte, at han vil tage sig af sekre-

tariatet i societetet. Og det er ilde. 

23 ssø  (12) ssø laber nogle driveskyer (04) var mest stille blandet luft driveskyer (08) 

sø ll driveskyer (16) s laber klar luft (20) s liden laber klar luft (24) var mest 

stille klar luft  

(K) solskin og varmt. Refereret i statsrådet. Kort visit hos kammerfrøken 

Schmettau. Rejst over Nærum til byen, hvortil jeg kom kl.20. 

18,0 

24 ssø  (12) ssø liden laber stribet luft (04) var mest stille klar luft (08) var mest stille 

klar luft (16) stille varm diset luft (20) stille diset luft (24) nv laber klar luft 

(K) solskin og varmt. Fru Kløcker og fru Schiønning besøgte min kone. 

Elstrup på Als: ”høsten er færdig” 

21,0 

25 nv  (12) nv laber blandet luft (04) nv laber driveskyer (08) vnv laber blandet luft 

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

(K) solskin og varmt, om morgenen regnskyer 

19,0 

26 nv  (12) nv laber diset varm luft (04) nv laber stribet luft (08) nv laber stribet luft 

(16) nnv laber b diset luft (20) nnv liden laber diset luft (24) nv liden laber diset 

luft 

(K) solskin og varmt. Flyttet vores seng fra dagligstuen til soveværelset. 

22,0 

27 nnv  (12) nnv liden laber varm luft (04) nv liden laber diset stribet luft (08) nnv liden 

laber diset stribet luft (16) n liden laber diset varm luft (20) n liden laber diset 

luft (24) n liden laber diset luft 

(K) solskin og varmt 

22,0 

28 nnv  (12) nnv b driveskyer (04) nø laber diset luft (08) nnø laber b diset luft (16) nnv 

laber driveskyer (20) nnv liden laber diset luft (24) n liden laber diset luft 

(K) solskin og varmt. Kørt tur med min kone gennem Frederiksberg allé til Vi-

benhus. Skrevet på Carls skudsmål. 

19,0 

29 nø  (12) nø ll varm diset luft (04) var liden laber diset luft (08) v mest stille diset 

luft (16) nnø liden laber diset varm luft (20) n liden laber diset varm luft (24) 

var ll klar luft 

(N) solskin og varmt. Rejst med min kone og jomfru Hansen til Nærum og på 

vejen besøgt Rheders. 

Elstrup på Als: ”slået ærter” 

22,0 
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30 ssv  (12) ssv laber b klar luft (04) var ll klar luft (08) var ll klar luft (16) ssv b klar 

luft (20) ssv b klar luft (24) ssv b klar luft 

(N) solskin og stærk varme. Fru Thurah og degnen Møller besøgte. 

21,0 

31 ssv  (12) ssv laber b diset varm luft (04) sv b driveskyer (08) sv b driveskyer (16) 

ssv laber b diset varm luft (20) v laber b diset varm luft (24) vnv m nogle drive-

skyer  

(N) solskin og stærk varme. Fru Hielmstierne, Rosencrone og frk. Finckenhagen 

besøgte og beså Borres have. 

21,0 

 

August 1780 

Temperatur: 20,2 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 

 

 vind tryk  

September 1780 

 

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

kroner og Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1 nnv  (12) nnv rm klar luft (04) nv rm stribet luft (08) nv rm stribet luft (16) nnv rm 

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

(K) lummervarmt og stærk nordvestlig blæst. Indhøstet ærterne. Rejst med min 

kone og jomfru Hansen til byen. 

18,0 

2 n  (12) n b klar luft (04) nø laber driveskyer (08) nø laber driveskyer (16) n rm dri-

veskyer (20) n b nogle driveskyer (24) n b nogle driveskyer 

(K) solskin og kølig blæst 

16,0 

3 n  (12) n m nogen regn (04) n b driveskyer (08) n b driveskyer (16) n m driveskyer 

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

(K) solskin og et stænk regn, luften er temmelig kold. Vi var begge, gud ske tak, 

i Helligåndskirken. 

15,0 

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

nnø laber b driveskyer (20) n laber driveskyer (24) nnv laber driveskyer 

15,0 
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(Fredensborg) regn om morgenen, siden solskin og mildt vejr. Rejst til Fredens-

borg. Gjort kur alle vegne. Spist ved marskalkstaffelet til middag og i rosenha-

ven om aftenen. Set komedien ”De tre forpagtere” og ballet. 

5 nv  (12) nv laber blandet luft (04) nv laber stribet luft (08) vnv laber stribet luft (16) 

nv laber driveskyer (20) vnv laber diset blandet luft (24) var laber diset blandet 

luft 

(Fredensborg) solskin, mildt vejr og skyer. Rejst med Schulz til Hammermøllen 

og beset alle geværfabrikkens værker, skade at de mangler vand. Der var ildløs i 

skorstenen hos madam Sprunck i Helsingør, hvor jeg spiste. 

16,0 

6 nø  (12) nø ll driveskyer (04) n laber diset luft (08) ø laber diset luft (16) nø ll dri-

veskyer (20) s laber driveskyer (24) ssø laber driveskyer 

(N) solskin og kølig luft. Refereret i statsrådet. Min kone rejste til Nærum. 

14,0 

7 øsø  (12) øsø laber b driveskyer (04) øsø b driveskyer (08) ø b driveskyer (16) sø 

frisk m driveskyer (20) øsø rm driveskyer (24) øsø rm driveskyer 

(N) solskin, stærk blæst med regnskyer. Efterslættet på engen blev slået i man-

dags (JER, dvs. den 4/9). Endnu har jeg roser. 

14,5 

8 øsø  (12) øsø frisk b driveskyer (04) stiv rm blandet luft (08) ø m blandet luft (16) 

øsø stiv m driveskyer (20) øsø stiv m driveskyer (24) øsø b klar luft 

(K) solskin og mild luft, om eftermiddagen stærk og kold blæst. Færdig med In-

dicem Longaevorum. Rejst med min kone til byen. 

14,0 

9 sø  (12) sø laber b driveskyer (04) sø b driveskyer (08) sø b driveskyer (16) ssø b 

driveskyer (20) sø b driveskyer (24) øsø b driveskyer 

(K) solskin og køligt. Barometret steg om aftenen fra 27.6 til 27.11 

13,0 

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

(24) øsø laber driveskyer 

(K) solskin, regnskyer og mildt vejr. Jeg og min kone var i Helliggejst kirke. 

16,0 

11 sø  (12) sø laber driveskyer (04) ønø laber driveskyer (08) ø laber driveskyer (16) sø 

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

(K) regn om natten, siden solskin og mildt vejr. Om eftermiddagen hos Hielm-

stiernes med Suhm og Bugge og modtaget societetets obligationer, medaljer etc., 

som Suhm fik overdraget i en forseglet æske. 

15,0 

12 s  (12) s laber driveskyer (04) ssø laber klar luft (08) ssø laber klar luft (16) sø la-

ber blandet luft driveskyer (20) ssø laber blandet luft driveskyer (24) øsø laber 

blandet luft driveskyer 

17,0 
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(Fredensborg) solskin og lummervarmt. Rejst til Fredensborg og sat min kone 

og jomfru Hansen af ved Geelshuset. Spist om aftenen ved kongens taffel. Her-

skabet havde været på Marienlyst. 

13 ssø  (12) ssø liden laber nogle driveskyer (04) sø laber driveskyer (08) sø laber drive-

skyer (16) ssø laber klar luft (20) ssø laber klar luft (24) ssø laber klar luft 

(N) solskin og kølig luft. Været hos Guldberg, som fortalte, at Rosenørn blev ju-

stitiarius i Højesteret efter Hielmstierne. Herskabet havde ønsket, at jeg skulle 

have stillingen, men Guldberg havde på mine vegne afslået det. Rejst til Nærum 

og fandt dér gudskelov alting vel. 

14,0 

14 ssø  (12) ssø laber klar luft (04) sø laber klar luft (08) sø laber klar luft (16) ssø laber 

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

(N) solskin og kølig luft. Korntaksterne bliver små i år. Spadseret omkring ved 

gadekæret og til Thurahs bænk. 

15,0 

15 ssø  (12) ssø laber b driveskyer (04) ssø laber klar luft (08) ssø laber klar luft (16) 

ssø b klar luft (20) ssø laber klar luft (24) ssø laber klar luft 

(K) solskin og kølig luft, men om morgenen stærk tåge. Prøvet sprøjten. 

14,0 

16 ssø  (12) ssø laber b klar luft (04) ssø laber b klar luft (08) ssø laber b klar luft (16) 

sø frisk b klar luft (20) sø frisk b klar luft (24) sø frisk b klar luft 

(K) solskin og kølig luft 

15,0 

17 ssø  (12) ssø rm klar luft (04) sø b klar luft (08) sø frisk b klar luft (16) ssø rm klar 

luft (20) ssø rm klar luft (24) ssø rm klar luft 

(K) solskin og kølig blæst. Professor Bugge besøgte og havde brevet med til Ja-

cobi vedrørende forretningen hos Hielmstierne. 

13,0 

18 ssø  (12) ssø stiv rm stribet luft (04) sø rm stribet luft (08) sø rm stribet luft (16) sø 

stiv rm stribet luft (20) sø skybanker i vest (24) øsø rm klar luft 

(K) solskin og stærk blæst 

12,5 

19 øsø  (12) øsø stiv m stribet luft (04) øsø rm klar luft (08) øsø stiv m klar luft (16) øsø 

stiv rm skyet luft (20) sø rm skyet luft (24) ssø m tyk luft 

(Fredensborg) solskin, stærk blæst og om aftenen regnskyer. Rejst til Fredens-

borg og sat min kone, jomfru Hansen og Mette af ved Geelshuset. 

12,5 

20 ssv  (12) ssv laber b blandet luft driveskyer (04) s m regnskyer (08) s b skyet luft 

(16) ssv laber diset blandet luft (20) v ll diset luft (24) var ll diset luft 

(N) regn om natten, regnskyer og solskin 

13,0 
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21 sø  (12) sø b nogle driveskyer (04) ssø laber klar luft (08) sø b klar luft (16) øsø m 

blandet luft (20) sø rm regnskyer (24) s stiv rm regnskyer 

(N) solskin, blæst og varmt, om eftermiddagen stærke regnbyger. Gået med min 

kone om morgenen omkring på toften. Det ene ægte kastanietræ bærer frugt. 

Den enkelte kanelrose blomstrer endnu. 

14,0 

22 v  (12) v rm driveskyer (04) vsv rm blandet luft (08) sv rm blandet luft (16) nv m 

driveskyer (20) nv ll driveskyer (24) nv ll driveskyer 

(K) blæst og stærke regnbyger, om eftermiddagen solskin og varmt med drive-

skyer. Rejst med min kone og jomfru Hansen til byen og gjort ophold hos fru 

Rheder på vejen. 

12,0 

23 nv  (12) nv laber blandet luft (04) vnv laber driveskyer (08) vnv laber driveskyer 

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

mest stille blandet luft driveskyer 

(K) solskin, varmt og driveskyer 

14,0 

24 s  (12) s liden laber klar luft (04) var mest stille med tåge (08) var mest stille med 

tåge (16) sø laber b stribet luft (20) sv mest stille klar luft (24) sv mest stille klar 

luft 

(K) solskin og mildt vejr 

16,0 

25 s  (12) s laber b flov luft (04) s laber stribet luft (08) s laber stribet luft (16) s b dri-

veskyer (20) ssv liden laber stribet luft (24) v liden laber stribet luft 

(K) solskin og mildt vejr 

16,0 

26 sv  (12) sv laber blandet luft (04) vnv laber til sidst tåge (08) nv ll tåget luft (16) v 

laber blandet stribet luft (20) v laber blandet luft (24) sv laber blandet luft 

(N) solskin, regnskyer og lummervarmt. Rejst med min kone til Nærum og be-

søgt Rheders på vejen. Niels Brun og hans broder kom herud om aftenen. 

16,0 

27 sv  (12) sv laber b rusk (04) s laber b regnbyger (08) s laber b regnbyger (16) v la-

ber rusk og driveskyer (20) vnv laber driveskyer (24) v laber driveskyer 

(N) om formiddagen regnbyger, om eftermiddagen solskin 

13,0 

28 ssv  (12) ssv laber driveskyer (04) v m blandet luft driveskyer (08) sv laber nogen 

rusk (16) ssv laber rusk (20) vsv laber stærke regnbyger (24) vsv laber iblandt 

regn 

(N) regnbyger hele dagen. Niels Brun og hans broder rejste ved middagstid til 

byen. 

12,0 
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29 ssv  (12) ssv laber blandet luft (04) v laber iblandt regn (08) v laber driveskyer (16) 

sø rm stærk regn (20) sv laber regnbyger (24) v laber regnbyger 

(K) bestandig regn, især stærke regnbyger om eftermiddagen. Taget afsked med 

Staffelts og Thurahs. Rejst til byen med alle. 

10,0 

30 vsv  (12) vsv stiv m driveskyer (04) v laber regnbyger (08) vnv m driveskyer (16) v 

m driveskyer (20) sv laber b driveskyer (24) ssø m overtrukken himmel 

(K) solskin og kølig luft, om natten stærk regn. Vore folk kom ind fra Nærum. 

10,0 

 

 

September 1780 

Temperatur: 14,2 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Oktober 1780 

 

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

kroner og Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er som regel foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1 v  (12) v stiv u regnbyger (04) sø u regn (08) s u regnbyger (16) nv u blandet luft 

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

(K) stærk blæst og slagregn, barometret faldt en hel grad. 

  8,0 

2 vsv  (12) vsv b regn (04) var laber blandet luft driveskyer (08) sø laber til sidst regn 

(16) sv m regnbyger (20) nv stiv m regnbyger (24) vnv m nogen regn 

(K) stærk blæst og slagregn, om aftenen klar luft 

  8,0 

3 vsv  (12) vsv frisk m driveskyer (04) v m nogen regn (08) vsv stiv m driveskyer (16) 

stiv rm driveskyer (20) vnv laber driveskyer (24) vnv laber driveskyer 

(Fredensborg) solskin og kold blæst og stærke regnbyger. Rejst til Fredensborg. 

Spist på kammeret om aftenen.  

  6,0 

4 v  (12) v laber b driveskyer (04) vnv laber driveskyer (08) v laber diset luft (16) 

nnv liden laber driveskyer (20) var mest stille blandet luft (24) var mest stille til 

sidst regn 

  6,0 
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(K) solskin og kølig luft. Gjort kur hos prins Ferdinand. 

5 nv  (12) nv laber b driveskyer (04) nv laber regn (08) vnv laber blandet luft drive-

skyer (16) nnv laber b driveskyer (20) vnv liden laber driveskyer (24) vnv liden 

laber driveskyer 

(K) solskin og kølig luft. Jeg og min kone besøgte fru Hielmstierne. 

  7,0 

6 nnv  (12) nnv b driveskyer (04) v laber driveskyer (08) v laber driveskyer (16) nv la-

ber driveskyer (20) nv laber driveskyer (24) nv laber driveskyer 

(K) solskin og kølig luft, nattefrost. Været med min kone til herrens bord i Hel-

liggejst kirke. Baron og baronesse Rosencrone besøgte om formiddagen. Fregat-

ten Prins Fridrich strander ved Læsø. 

  6,0 

7 s  (12) s laber driveskyer (04) vnv laber driveskyer (08) vsv laber stribet luft (16) s 

laber b driveskyer (20) s laber b driveskyer (24) sø m driveskyer 

(K) solskin og kølig luft. Rosencrones rejste (ifølge Nystrøm tilbage til Berlin). 

Elstrup på Als: ”sået rug” 

Stavnsholt: ”begyndt at så rug” 

  7,0 

8 ssø  (12) ssø m lidt regn (04) ssø rm blandet luft (08) ssø rm blandet luft (16) ssø b 

regn (20) ssø b regn (24) ssø b regn 

(K) råt vejr og småregn, siden bestandig og stærk regn 

  6,0 

9 sø  (12) sø m blandet luft (04) sø b regnbyger (08) sø b blandet luft (16) ssø u blan-

det luft (20) ssø u regn (24) ssø u regn 

(K) regn og blæst 

  8,0 

10 s  (12) s rm blandet luft driveskyer (04) s stiv rm blandet luft (08) s stiv rm blandet 

luft (16) ssv frisk m blandet luft (20) ssv m blandet luft (24) ssv m blandet luft 

(K) stærk blæst med mild luft, barometret falder til 27. 

Elsmark på Als: ”sået rug” 

  9,0 

11 vsv  (12) vsv rm driveskyer (04) sv m driveskyer (08) vsv frisk m driveskyer (16) 

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

(Fredensborg) solskin og mildt vejr. Rejst om morgenen til Fredensborg. Kolle-

gierne var hos (arve)prinsen. (JER, det var hans fødselsdag). Spist om aftenen på 

mit kammer. 

  9,0 

12 sv  (12) sv m blandet luft driveskyer (04) vsv b driveskyer (08) sv b driveskyer (16) 

sv m nogen regn (08) vsv b driveskyer (24) v laber driveskyer 

(K) solskin og mildt vejr. Været hos Guldberg, Thott og frk. Schmettau. 

10,0 
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13 nv  (12) nv stiv m driveskyer (04) vnv laber b driveskyer (08) vnv b driveskyer (16) 

vnv rm driveskyer (20) vnv liden laber driveskyer (24) vnv liden laber drive-

skyer 

(K) solskin og mildt vejr 

10,0 

14 ssv  (12) ssv laber b diset stribet luft (04) v liden laber diset stribet luft (08) vsv liden 

laber diset stribet luft (16) s b stribet luft (20) s laber stribet luft (24) s laber stri-

bet luft 

(K) solskin og mildt vejr. Besøgt fru Hielmstierne med min kone. 

 12,0 

15 sv  (12) sv laber blandet luft (04) s laber stribet luft (08) s laber stribet luft (16) sv 

laber b flov luft (20) s laber flov luft (24) var laber flov luft 

(K) regnskyer og mildt vejr 

12,0 

16 s  (12) s laber blandet luft )04) s laber driveskyer (08) sø laber blandet luft drive-

skyer (16) sv m blandet luft driveskyer (20) vsv laber driveskyer (24) vsv laber 

driveskyer 

(K) regnskyer og mildt vejr. Jeg har fået en mængde abrikoser, ferskner og an-

den frugt i år. Dorthe nedkommer med en søn. 

12,0 

17 sv  (12) sv liden laber diset stribet luft (04) vsv laber nogen regn (08) vsv laber diset 

luft driveskyer (16) vsv laber tyk diset luft (20) sv laber stribet luft (24) var laber 

driveskyer 

(K) solskin og mildt vejr 

11,0 

18 ssv  (12) ssv laber diset luft (04) v laber driveskyer (08) sv liden laber nogen tåge 

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

(K) solskin og mildt vejr. Den unge Langebek bliver volontør i mit kontor. Be-

søgt om formiddagen Rheders med min kone. Schlegel dør. 

12,0 

19 ssv  (12) ssv m grå luft (04) sv laber diset luft driveskyer (08) s laber noget tåget (16) 

sv rm grå luft (20) sv stiv rm regn (24) sv stiv rm regn 

(K) overtrukken himmel, om aftenen stærk regn, barometret falder til 27.1. 

12,0 

20 sv  (12) sv rm regnbyger (04) vsv rm nogen regn (08) v rm driveskyer (16) vnv rm 

hagl- og regnbyger (20) vsv rm driveskyer (24) vsv rm driveskyer 

(K) regnbyger og blæst 

  8,0 

21 ssv  (12) ssv rm grå luft (04) sv rm driveskyer (08) sv m blandet luft (16) ssv rm regn 

(20) sv stiv m nogen regn (24) sv stiv m driveskyer 

(K) stærk regn 

  8,0 



 254 

22 ssv  (12) ssv laber b driveskyer (04) vsv b driveskyer (08) sv b driveskyer (16) ssv b 

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

(K) kold og rå luft med tørvejr, siden regnbyger 

10,0 

23 sv  (12) sv laber driveskyer (04) sv laber driveskyer (08) sv laber driveskyer (16) v 

liden laber blandet luft driveskyer (20) v mest stille blandet luft driveskyer (24) 

v mest stille blandet luft driveskyer  

(K) solskin og kold luft. Aggershvile nedbrændte i fredags (JER, dvs. den 

20/10). 

  9,0 

24 ssv  (12) ssv laber b nogen rusk (04) ssv laber blandet luft (08) ssv laber blandet di-

set luft (16) ssv laber driveskyer (20) ssv laber driveskyer (24) ssv laber drive-

skyer  

(K) solskin og kold luft med et stænk regn 

  7,0 

25 s  (12) s laber diset stribet luft (04) s laber b driveskyer (08) s laber stribet luft (16) 

ssø laber b stribet luft (20) s laber blandet luft (24) s laber grå luft 

(K) solskin og fugtigt vejr. Herskabet kom ind til København. 

  9,0 

26 sø  (12) sø ll rusk (04) sø laber regn (08) sø laber rusk (16) ø mest stille rusk (20) 

var mest stille regn (24) nv liden laber regn 

(K) bestandig regn 

  9,0 

27 nnø  (12) nnø b grå luft (04) n laber regn (08) nnø laber grå luft (16) nø b grå luft (20) 

nø stiv m grå luft (24) nø stiv m grå luft 

(K) overtrukken himmel 

  7,0 

28 ø  (12) ø stiv m grå luft (04) ø rm nogen rusk (08) ø stiv m grå luft (16) ø stiv m 

grå luft (20) øsø rm grå luft (24) øsø rm grå luft 

(K) tyk luft og blæst 

Stavnsholt: ”færdig med at så rug. Jeg tog følhoppen og føllet på stald.” 

  7,0 

29 øsø  (12) øsø m driveskyer (04) øsø stiv m blandet luft (08) øsø m driveskyer (16) 

øsø rm driveskyer (20) øsø rm driveskyer (24) øsø rm driveskyer 

(K) solskin og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. 

  7,0 

30 øsø  (12) øsø b nogen regn og rusk (04) øsø stiv m driveskyer (08) øsø stiv m drive-

skyer (16) øsø laber b blandet luft (20) øsø laber b blandet luft (24) sø laber b 

blandet luft 

(K) solskin og fugtigt vejr 

  8,0 
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31 øsø  (12) øsø laber b blandet luft driveskyer (04) ø laber b driveskyer (08) ø laber b 

driveskyer (16) sø laber b blandet luft driveskyer (20) sø frisk m grå luft (24) sø 

frisk m grå luft 

(K) solskin og nattefrost. Om aftenen kl. 20,30 døde den ærlige etatsråd Broch, 

67 år gl. Han var på kancelliet om formiddagen og blev først syg efter middags-

måltidet. 

  4,0 

 

Oktober 1780 

Temperatur: 8,5 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 

 

 vind tryk  

November 1780 

 

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

kroner og Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1 nø  (12) nø ll blandet luft driveskyer (04) ø b driveskyer (08) ø laber driveskyer (16) 

nnø ll blandet luft driveskyer (20) n laber driveskyer (24) nnø b driveskyer 

(K) nattefrost og tyk luft 

 4,0 

2 ønø  (12) ønø frisk b driveskyer (04) ønø frisk m driveskyer (08) ønø frisk m drive-

skyer (16) ø b blandet luft (20) sø stiv m blandet luft (24) øsø m blandet luft 

(K) nattefrost og tyk luft. Min kone spiste hos fru Hielmstierne. Spist ved kron-

prinsens taffel. 

 4,0 

3 ssø  (12) ssø laber b blandet luft (04) sø laber b nogen regn (08) s liden laber diset 

blandet luft (16) sø laber driveskyer (20) ssv laber driveskyer (24) ssv laber dri-

veskyer 

(K) nattefrost og tyk luft. Om aftenen i societetet, hvor Jacobi holdt en smuk 

lovtale over Hielmstierne, og hvor jeg blev enstemmigt valgt til præses efter 

Hielmstierne. 

 5,0 

4 nv  (12) nv rm regn (04) ssv b grå luft (08) ssv b regn (16) nv rm blandet luft drive-

skyer (20) nv rm blandet luft driveskyer (24) nv m nogen regn 

 5,0 
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(K) solskin og regn. Læst Bastholms bevis om Kristus guddommelighed. 

5 nv  (12) nv laber driveskyer (04) nv rm driveskyer (08) nv b driveskyer (16) vnv la-

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

blandet luft driveskyer 

(K) solskin og vandkoldt, om natten regn og hagl 

 3,0 

6 var  (12) var laber med frost (04) nv laber med frost (08) nv laber med frost (16) s li-

den laber nogen sne (20) s liden laber nogen sne (24) var liden laber nogen sne 

(K) solskin og frost. Læst Jacobis lovtale og skrevet mine bemærkninger hertil.  

-2,0 

7 s  (12) s liden laber driveskyer (04) ssø liden laber driveskyer (08) ssø liden laber 

driveskyer (16) s laber driveskyer (20) var laber driveskyer (24) var laber drive-

skyer 

(K) tyk luft og stor tøsne. Om eftermiddagen fulgt salig etatsråd Broch til jorde i 

Vor Frue kirke. 

 2,0 

8 s  (12) s liden laber driveskyer (04) s liden laber driveskyer (08) s liden laber dri-

veskyer (16) var liden laber driveskyer (20) v liden laber med frost (24) n liden 

laber med frost  

(K) solskin og frostvejr. Audiens hos (arve)prins Frederik for at meddele, at jeg 

var blevet valgt som præsident (for Videnskabernes Selskab). Almindelig bekla-

gen over at alle varer stiger. 

-1,0 

9 var  (12) var liden laber med frost (04) nnø liden laber med frost (08) nnø liden laber 

med frost (16) stille kold luft (20) stille kold luft (24) v m blandet luft 

(K) solskin og frostvejr. Været med fru Hielmstierne i Tyske kirke for at se de-

res gravsted. 

-2,0 

10 nv  (12) nv u blandet luft driveskyer (04) vnv rm slud (08) vnv rm slud (16) nv u 

blandet luft (20) nv u blandet luft (24) nv u blandet luft 

(K) regn om natten, siden solskin og tørvejr. I societetet hvor professor Brünne-

ke forelæste om et slags ignavus eller dyr mellem abe og flagermusslægten kal-

det marquis. 

 4,0 

11 n  (12) n m driveskyer (04) nnv rm kold luft (08) n m kold luft driveskyer (16) nnv 

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

luft 

(K) solskin og tørvejr 

 2,0 

12 vnv  (12) vnv b blandet luft driveskyer (04) v laber b overtrukken luft (08) sv m regn 

(16) nv rm blandet luft (20) nv rm driveskyer (24) nv rm driveskyer 

 5,0 
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(K) stærk regn 

13 sv  (12) sv laber rusk (04) vnv rm blandet luft (08) vnv m blandet luft (16) sø laber 

b stadig regn (20) nv b blandet luft (24) nv b rusk 

(K) stærk regn. På kancelliet blev den for mig uventede og endnu helt ubegri-

belige tidende bekendtgjort, at grev Bernsdorff havde fået sin afsked. Sådan for-

holder det sig, men om omstændighederne fortælles forskelligt. 

 5,0 

14 nnø  (12) nnø m blandet luft (04) vnv b regn (08) vnv laber nogen regn (16) nnø rm 

slud (20) n laber til sidst driveskyer (24) n laber driveskyer 

(K) stærk regn 

 4,0 

15 stille  (12) stille diset luft (04) nnø laber med frost (08) nø laber med frost (16) v liden 

laber diset blandet luft (20) v liden laber med sne (24) v laber driveskyer 

(K) nattefrost, klart og fugtigt vejr. Om aftenen hos Suhm vedrørende societe-

tets sager med Erichsen, Bugge og Jacobi. 

 0,0 

16 v  (12) v liden laber klar luft (04) vnv laber klar luft frost (08) v laber klar luft frost 

(16) vsv laber driveskyer (20) vsv laber driveskyer (24) vsv laber klar luft 

(K) nattefrost, klart og fugtigt vejr. Besøgt Bernsdorff om formiddagen, meget 

bevægende. 

 1,0 

17 vsv  (12) vsv laber blandet luft driveskyer (04) vsv laber rimfrost (08) vsv laber rim-

frost (16) sv laber tyk blandet luft (20) sv laber tyk blandet luft (24) sv laber tyk 

blandet luft 

(K) nattefrost, klart og fugtigt vejr. Carstens bliver direktør for tyske kancelli, 

men Schack Rathlou refererer for kongen og paraferer, som Thott hos os (i dan-

ske kancelli). I societet forelæste Kratzenstein imod Marats fluidum ignium. 

(Ifølge Nystrøm den senere revolutionære Marat, der oprindeligt var fysiker og 

læge, og i 1780 havde udgivet ”Recherches physiques sur le Feu”). 

 2,0 

18 ssv  (12) ssv b driveskyer og frost (04) ssv laber blandet luft driveskyer (08) ssv la-

ber blandet luft driveskyer (16) sø m blandet luft driveskyer (20) ssv stiv m med 

slud (24) ssv stiv m med slud 

(K) nattefrost, siden slud, sne og regn. Det siges at Schimmelmann også tager 

sin afsked. Thott ekspederer de udenlandske sager (ifølge Nystrøm indtil Rosen-

crones ankomst fra Berlin). 

 2,0 

19 sv  (12) sv laber b småregn (04) sv b blandet luft (08) sv b blandet luft (16) sv laber 

blandet luft driveskyer (20) vsv laber blandet luft driveskyer (24) vsv laber blan-

det luft driveskyer 

 4,5 
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(K) regnvejr. I Helliggejst kirke, hvor hr. Vogelius bad for den jødinde, der skal 

døbes på fredag. 

20 var  (12) var mest stille driveskyer (04) v liden laber driveskyer rimfrost (08) var li-

den laber driveskyer rimfrost (16) sø laber blandet luft (20) øsø stiv rm med slud 

(24) øsø stiv rm med slud 

(K) regn og sne  

 2,0 

21 sø  (12) sø stiv rm regn (04) øsø rm regn (08) øsø rm regn (16) var m regn (20) v 

laber nogen regn (24) v m blandet luft driveskyer 

(K) bestandig regn, barometret falder under 27 grader. Om aftenen til Peder 

Saxes bryllup med fru Hielmstiernes pige. 

 5,0 

22 vnv  (12) vnv rm driveskyer (04) vnv stiv rm driveskyer (08) nv stiv rm driveskyer 

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

luft 

(K) solskin og kold luft, stærk storm om natten 

Elsmark på Als: ” 6 mennesker druknede ved Bråballe strand” 

 4,0 

23 ssø  (12) ssø laber nogen rusk (04) sø laber b blandet luft (08) sø laber b tyk luft og 

regn (16) ssv mest stille grå luft (20) s mest stille grå luft (24) ssø liden laber 

blandet luft 

(K) bestandig regn. Kronprinsen blev eksamineret. 

 5,0 

24 ø  (12) ø b blandet luft driveskyer (04) sø b nogen regn (08) sø b blandet luft (16) 

ø b blandet luft driveskyer (20) ønø rm grå luft (24) ønø rm med slud 

(K) fugtigt vejr. Min kone så jødindens dåb.  Bugge forelæste i societetet om Ju-

piters måner, og bestemte Christiania og Frederikshalds højder. Guldberg blev 

valgt til æresmedlem. 

 4,0 

25 nø  (12) nø stiv m med slud (04) nnø stiv m med slud (08) nnø stiv m med slud (16) 

n rm med slud (20) n stiv m slud (24) n stiv m rusk 

(K) stærk regn og sne. Udlæst Bastholms nye testamente. 

 3,0 

26 vnv  (12) vnv laber b blandet luft driveskyer (04) nnv m grå luft (08) nnv b grå luft 

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

nogen rusk 

(K) solskin og regnskyer 

 4,0 

27 stille  (12) stille blandet luft (04) var laber nogen rusk (08) nnø liden laber grå luft 

(16) var mest stille blandet luft (20) n ll blandet luft (24) n ll blandet luft 

 4,0 
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(K) solskin og regnskyer. Guldberg bliver geheimeråd. Om aftenen i kommis-

sion hos Suhm med Erichsen, Jacobi og Bugge. 

28 vnv  (12) vnv liden laber tyk luft (04) var liden laber nattefrost (08) v liden laber tyk 

luft (16) v liden laber blandet luft (20) v liden laber blandet luft (24) sv liden la-

ber blandet luft 

(K) rimtåge og koldt 

 3,0 

29 v  (12) v laber med rusk (04) sv liden laber blandet luft (08) vsv liden laber tyk grå 

luft (16) vsv laber tyk luft (20) v laber tyk luft (24) v laber tyk luft 

(K) regnvejr og overtrukken himmel. Om eftermiddagen i de smukke videnska-

bers kommission hos Nielsen på slottet med Carstens, Suhm, Müller og Lows. 

 5,0 

30 vsv  (12) vsv laber med tåge (04) vsv laber tyk luft (08) vsv laber med tåge (16) vsv 

laber tyk luft (20) vsv laber tyk luft (24) vsv laber tyk luft 

(K) regnvejr og overtrukken himmel 

 4,0 

 

November 1780 

Temperatur: 3,0 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 

 

 vind tryk  

December 1780 

 

Vejrligsobservationerne den 1.-23. december er fra fregatten ”Søeridderen” til 

ankers ved Kastelspynten. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K).  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark. 

temp. 

1 v  (12) v laber tyk luft (04) v laber tyk luft (08) v laber tyk luft (16) v liden laber 

tyk luft (20) v liden laber tyk luft (24) v liden laber tyk luft  

(K) småregn og tåge. Om aftenen i societetet, hvor Møller oplæste Fabricius af-

handling om de fire insekter, som er hvalfiskens føde. Fregatten ”Møen” et af 

vore bedste skibe strander ved Skagen. Baron Rosencrone kom til byen. 

 4,0 

2 s  (12) s mest stille tyk luft (08) s mest stille tyk luft (16) v mest stille tåget luft 

(20) v mest stille tåget luft (24) v mest stille tåget luft 

(K) småregn og tåge. Besøgt Rosencrone. 

 4,0 
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3 vnv  (12) vnv ll tyk luft (04) vnv ll tyk luft (08) vnv ll tyk luft (16) v liden laber over-

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

(K) stærk vandtåge  

 4,0 

4 v  (12) v liden laber driveskyer (04) v liden laber driveskyer (08) v liden laber dri-

veskyer (16) v liden laber driveskyer (20) v liden laber driveskyer (24) v liden 

laber driveskyer 

(K) stærk vandtåge, dog noget klarere. Rosencrone bliver geheimeråd og minis-

ter for de udenlandske affærer med sæde i statsrådet. Stået fadder til Baggers 

barn Charles Friederich, der blev hjemmedøbt. 

 5,0 

5 n  (12) n liden laber klar luft og frost (04) vnv liden laber med frost (08) vnv liden 

laber med frost (16) nnv liden laber klar luft (20) stille med frost (24) stille med 

frost 

(K) solskin og frost 

-2,0 

6 v  (12) v laber klar luft og frost (04) v laber klar luft og frost (08) v laber klar luft 

og frost (16) vnv laber med tåge (20) v laber med frost (24) v laber med frost 

(K) solskin og frost 

-2,0 

7 vsv  (12) vsv ll tyk luft (04) vsv laber tyk luft (08) vsv laber nogen sne (16) vsv liden 

laber med tåge (20) stille tyk luft (24) vnv liden laber blandet luft 

(K) natte- og rimfrost, siden tø. Indfriet min panteobligation på Nærum til Bar-

tholins arvinger og udstedt en ny på samme beløb til Andreas Olsen Weil. 

 0,0 

8 n  (12) n laber blandet luft driveskyer (04) vnv liden laber blandet luft (08) nv li-

den laber med lidt sne (16) nnv laber blandet luft driveskyer og frost (20) nnø 

stiv m klar luft (24) var b blandet luft og frost 

(K) natte- og rimfrost. Besøgt og gratuleret Rosencrone. Om aftenen i societetet. 

-1,0 

9 v  (12) v m blandet luft (04) vnv laber tyk luft og frost (08) vnv laber tyk luft og 

frost (16) vnv stiv m blandet luft (20) vnv stiv m blandet luft (24) nv laber drive-

skyer 

(K) natte- og rimfrost med blæst 

 0,0 

10 ø  (12) ø laber tyk luft (04) n laber blandet luft (08) stille tyk luft (16) ønø laber 

blandet luft (20) stille grå luft (24) stille grå luft 

(K) koldt og fugtigt vejr. I Helliggejst kirke. 

 2,0 

11 ssv  (12) ssv ll blandet luft og frost (04) sø ll blandet luft og frost (08) sø ll blandet 

luft og frost (16) ssv ll blandet luft og frost (20) vsv ll klar luft og frost (24) vsv 

ll klar luft og frost 

-2,0 
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(K) solskin og frost. Kejserinde Maria Theresia døde den 29. november kl. 9 om 

formiddagen. 

12 s  (12) s ll kold rusket luft (04) s ll klar luft og frost (08) s ll kold rusket luft (16) 

vnv ll rusket og tåge (20) v ll rusket og tåge (24) v ll rusket og tåge 

(K) småregn 

 1,0 

13 nv  (12) nv b tyk fugtig luft (04) vnv laber tyk luft og rusk (08) vnv laber tyk luft og 

rusk (16) nv rm tyk luft (20) vnv rm tyk luft (24) vnv rm tyk luft 

(K) fugtigt vejr og blæst. Jomfru Treschow var hos os middag og aften og hun 

udfærdigede min kones og min silhuet. 

 2,0 

14 nv  (12) nv laber klar luft (04) nv laber opklarende luft (08) nv laber klar luft (16) 

nnv liden laber klar kold luft (20) nnv mest stille klar kold luft (24) nnv mest 

stille klar kold luft 

(K) solskin og mildt vejr 

 2,0 

15 s  (12) s laber driveskyer (04) var liden laber diset luft og frost (08) s liden laber 

diset luft og frost (16) var liden laber nogle driveskyer (20) var liden laber nogle 

driveskyer (24) n laber klar luft og frost 

(K) solskin og mild frost. Fru Finckenhagen dør. Biskop Rottbøll er død. I socie-

tetet forelæste Rothe om skattefrihed. 

-1,0 

16 n  (12) n mest stille klar luft og frost (04) n laber klar luft og frost (08) n mest stille 

klar luft og frost (16) n ll klar luft (20) n ll klar luft (24) n mest stille klar luft 

(K) fugtigt vejr 

 1,0 

17 n  (12) n mest stille tåget luft (04) n mest stille klar luft (08) n mest stille tåget luft 

(16) stille tyk luft (20) s mest stille tyk luft (24) s mest stille tyk luft 

(K) solskin og frost. I Helliggejst kirke. Spist til middag hos Rheders med bl.a. 

fru Hielmstierne, Rosencrone, Suhm og Holm. 

-0,5 

18 s  (12) s liden laber tyk luft (04) s liden laber tyk luft (08) s liden laber tyk luft (16) 

s mest stille driveskyer og frost (20) s mest stille driveskyer og frost (24) s mest 

stille driveskyer og frost 

(K) solskin og rimfrost 

-1,0 

19 ssø  (12) ssø laber driveskyer og frost (04) s laber driveskyer og frost (08) s laber dri-

veskyer og frost (16) sø b driveskyer og frost (20) sø b driveskyer og frost (16) 

sø b driveskyer og frost (20) sø b driveskyer og frost (24) sø stiv m klar luft og 

frost 

-2,0 
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(K) solskin og rimfrost, barometret står på 28. 9½. Professor Ehlers i Kiel stik-

kes ihjel i en duel af en kurlandsk student. 

20 sø  (12) sø stiv rm driveskyer og frost (04) sø stiv rm driveskyer og frost (08) sø stiv 

rm driveskyer og frost (16) sø stiv rm driveskyer og frost (20) sø stiv rm drive-

skyer og frost (24) sø rm driveskyer og frost 

(K) solskin og stærk frost med blæst 

-3,0 

21 ssø  (12) ssø m driveskyer og frost (04) sø m driveskyer og frost (08) sø m drive-

skyer og frost (16) ssø stiv m driveskyer og frost (20) s b blandet luft driveskyer 

(24) s laber blandet luft driveskyer 

(K) solskin og mildere luft 

-2,0 

22 ssv  (12) ssv mest stille blandet luft driveskyer (04) ssv liden laber blandet luft (08) 

ssv mest stille tyk luft lidt sne (16) v ll blandet tyk luft (20) v mest stille blandet 

tyk luft (24) stille grå luft lidt sne 

(K) solskin og frost. I societetet, hvor Morville forelæste om vederlag i jord for 

tiende. 

-1,0 

23 vnv  (12) vnv liden laber nogen sne (04) vnv liden laber nogen sne (08) nv liden laber 

nogen sne (16) vnv laber med sne 

(K) snefald og frost 

-2,0 

24   (K) tyk luft og slemt vejr. I Helliggejst kirke. Spist hos fru Hielmstierne med 

Suhm, Hersleb og frue, grev Osten, baron Gyldencrone, Holm, Anchersen og 

Holt middag og aften. Rosencrone lejer Bernsdorffs palæ med møbler for 1500 

rdr. 

 2,0 

25   (K) tyk luft og slemt vejr. I Helliggejst kirke.  2,0 

26   (K) frost og tåge. I Helliggejst kirke. Spist hos Suhms. -1,0 

27   (K) frost og tåge. Spist ved kongens taffel. -1,0 

28   (K) klart frostvejr. Spist til middag hos Thott. 

Helsingør: ”ingen is i Sundet” 

-2,0 

29   (K) tøvejr og tåge. Bagger bad mig om at være fadder. Hjemme hele dagen.  2,0 

30   (K) solskin og tøvejr  3,0 

31   (K) fugtigt vejr med småregn. I Helliggejst kirke, hvor jeg var fadder til Baggers 

barn. 

 3,5 
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December 1780 

Temperatur: 0,4 gr. C 

Tryk: mm Hg 

 


